الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)
أ.و.د .فُصم أكرو َصىرٌ  /كهُة االدارة واالقحصاد /جايعة بغداد
و.و .فُصم زَداٌ سهر /كهُة االدارة واالقحصاد /جايعة بغداد

املستخلض

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باىتمام كبير من قبل الباحثين في مختمف انحاء

العالم بعد التأكد من أن عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد عمى الجمع بين موارد وطاقات وخبرات

كل من القطاعين العام والخاص في انشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة  ,ان التطور االقتصادي المتزايد اثبت

فشل كال القطاعين في تحقيق المزيد من النمو االقتصادي كال عمى انفراد في الكثير من الدول والسيما الدول

النامية ذات النيج االشتراكي  ,وأدى ذلك بصورة او اخرى الى تبني اغمب الدول برامج االصالح االقتصادي

التي روجت ليا المنظمات والمؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين ) بمحض ارادتيا أو بناءاً عمى

متغيرات خارجية أستوجبت ذلك تمثمت احدىا في اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء وتشغيل

المشاريع بموجب احد اساليب الشراكة .

أن موضوع الشراكة يعد من االساليب االساسية في خمق االجراءات التي تسم لمقطاع الخاص في

تعزيز دوره في النشاط االقتصادي الى جانب القطاع العام لتحقيق التنمية االقتصادية وخاص ًة في الدول
النامية  ,وقد اعتمد ىذا المبدأ في الكثيرمن الدول وخاص ًة الدول النامية في مشاريع البنى االساسية كقطاع

( المياه  ,الكيرباء  ,المواصالت)  ,وتعد الشراكة سياسة اصالحية اليدف منيا القضاء عمى اختالل اليياكل
االنتاجية في المشاريع العامة  ,ومصدر ميم من مصادر التمويل وغيرىا من االىداف .

وقد تم اعتماد الشراكة في العراق بعد عام  3002كسياسة اصالحية في المشاريع العامة لغرض تاىيل

وتحسين ادائيا االنتاجي وبيذا الصدد تم عرض العديد من المشاريع االنتاجية كفرص استثمارية لتعزيز
مشاركة القطاع الصناعي الخاص بجانب القطاع الصناعي العام وخاص ًة في قطاع الصناعات االنشائية

والكيمياوية .
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)

املقــذمح

لقد تبنى الكثير من الدول النامية سياسة اإلصالح االقتصادي بمحةض ارادتيةا أو بفعةل عوامةل خارجيةة

( دولية)  ,اليدف منيا تصحي األختالالت التي تعاني منيا (كارتفاع معدالت التضخم ,العجز الدائم في ميةزان
المةةدفوعات والموازنةةات العامةةة  ,ارتفةةاع معةةدالت البطالةةة  ,اعبةةاء خدمةةة الةةدين الخةةارجي وغيرىةةا) وقةةد ارتبطةةت

سياسات االصالح االقتصادي بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الةدوليين  ,إذ أنيةا تعةد شةرطا
الزم ةاً لمحصةةول عمةةى اإلعانةةات والقةةروض وتفةةرض شةةروطيا عمةةى الةةدول المقترضةةة مقابةةل ذلةةك  ,والتةةي فةةي
لةو  ,تعزيةز دور
مجموعيا تيدف إلى تحديد دور القطاع العام فةي النشةاط االقتصةادي وخفةض الةدعم الممنةوح ي
القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وتشجيع االستثمار الخاص  ,وقد طبق الكثيةر مةن الةدول الناميةة ومنيةا

العةراق بعةد عةام  3002بةرامج اإلصةالح االقتصةادي بالتعةاون مةع صةندوق النقةد والبنةك الةدوليين لمتغمةب عمةى
المشاكل التي تعاني منيا اقتصادياتيا  ,ومن المناسب االشارة الى االتفاقية بين العراق وصندوق النقد والبنك

الدوليين فيما يخص االصالح االقتصادي  ,إذ اتفق العراق عمى برنامج االصالح االقتصادي وتضمن مرحمتين:

االولى  :تركز عمى تحقيق التثبيت االقتصادي وتقميص التشوىات باتباع سياسات نقدية ومالية منيا  :توحيد

وتحرير اسعار الصرف وازالة القيود عمى االسعار.

الثانية  :تحرير القطاعين المالي والتجاري ومحاولة خصخصة الممكية العامة وتشجيع ودعم القطاع الخاص
وفي ىذا االطار تم اعتماد الكثير من األصالحات االقتصادية العادة تأىيل وتطوير القطاعات االنتاجية وتعزيةز

دور القطاع الخاص ودعمو وتشجيعو عمةى المشةاركة المتزايةدة فةي النشةاط االقتصةادي بوصةفو مكمةالً وشةريكاً

فةةي عمميةةة التنميةةة االقتصةةادية  ,وبنةةاء عمةةى ذلةةك بةةرزت صةةيب واسةةاليب تتمحةةور حةةول التكامةةل والتعةةاون بةةين
القطةةاعين العةةام والخةةاص فةةي ادارة النشةةاط االقتصةةادي اطمةةق عمييةةا (الشةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص )
 , Public-Private Partnershipفالشراكة تعني الجمع ما بين الخصخصة وادارة القطاع العام من جيو

 ,وعمى التكامل والتعاون المتبادل مةن جيةو أخةرى ,الةذي يعةد اكثةر كفةاءة وتناسةباً لمتنةوع والتةداخل فةي اعمةال
ونشاط القطاعين العام والخاص .

ان موضوع الشراكة يعد من االسةاليب االسةاس فةي خمةق االجةراءات التةي تسةم لمقطةاع الخةاص بتعزيةز

دوره فةي النشةاط االقتصةةادي الةى جانةب القطةاع العةام لتحقيةق التنميةةة االقتصةادية والسةيما فةةي الةدول الناميةةة
التي تتصف اغمبيةا بالييمنةة المطمقةة لمقطةاع العةام فةي ادارة النشةاط االقتصةادي  ,وقةد اعتمةد ىةذا المبةدأ فةي

الكثيةةر مةةن الةةدول فةةي مشةةاريع البنةةى االساسةةية كقطةةاع ( الميةةاه  ,الكيربةةاء  ,المواصةةالت)  ,وتعةةد الش ةراكة

سياسة أصالحية اليدف منيا القضاء عمى اخةتالل اليياكةل االنتاجيةة فةي المشةاريع العامةة ,ومصةدر ىةام مةن

مصادر التمويل  ,وغيرىا من االىداف التي سنتطرق الييا الحقاً.
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)
وقد تم اعتماد ىذا الموضوع بكثير من االىميةة فةي العةراق بعةد عةام(  ) 3002سةواء أكةان فةي مجةال
التشريع أم التطبيق ,إذ كان لتوجيات الدولة الجديدة فس المجةال امةام القطةاع الخةاص لممشةاركة فةي التنميةة
والنشاط االقتصادي مع اعطاء دور خاص لمدولة فةي تنظةيم ىةذا القطةاع واعتمةاد اليةة السةوق فةي االقتصةاد ,

وقد تم اتخةاذ حزمةة مةن االجةراءات االقتصةادية لتعزيةز ىةذا الةدور منيةا  :تحفيةز وتشةجيع االستثةةمار الخةاص

شةراكات مثمةةةرة مةةةع شةركات
(المحمي واالجنبي)  ,أجةراء اصالحات مالية ونقةدية واسعة  ,وقةد حقةةق العةةةةةةةةراق َ
اجنبية معروفة فضال عن الشركات الوطنية من القطاع الخاص .

مشكلـح الذراسح :ـ

ان اغمبية الدول النامية ومنيا العراق تعاني من  :وجود فجوة بين مواردىا المادية وما مطمةوب تمويمةو

من مشاريع  ,فضال عن تزايد الضغط عمى الموازنة العامة وتراكم المديونية الخارجيةة  ,ومةع الةدعوة الةى تبنةي
الخصخصةةة وضةةرورة دعةةم وتعزيةةز دور القطةةاع الخةةاص فةةي عمميةةة التنميةةة االقتصةةادية بةةرزت الش ةراكة بةةين

القطةةاعين العةةةام والخةةاص كاحةةةد عوامةةةل االصةةالح االقتصةةةادي لتمويةةل مشةةةاريع البنةةةى التحتيةةة وأعةةةادة تأىيةةةل
المشاريع الصناعية لتحسين كفائتيا االنتاجية .

فرضيح الذراسح :

الدراسة في ضوء المشكمة تنطمق مةن فرضةية أساسةية تةنص :عمةى اىميةة الشةراكة باعتمادىةا عمةى

أدارة وتشغيل وانشاء المشاريع االنتاحية والخدمية في العراق كمبةدأ اصةالحي يترتةب فةي ضةوئو تغيةرات جذريةة
في النظام االقتصادي المتبةع لكةي يةتالئم مةع التوجيةات السياسةية واالقتصةادية واالجتماعيةة الجديةدة  , ,فةالى

أي مةةةدى تةةعد الشراكةةةة كنةظام يةتةمتع بةةمزايا أو أثار ايجابية عمى النشاط االقتصادي لدولة مةا كةالعراق مقارنةة
باألنظمةةة األخةةرى مةةن ناحيةةة اعةةادة تاىيةةل المشةةاريع الصةةناعية وخاص ة ًة المتوقفةةة عةةن االنتةةاج  ,وتعزيةةز دور
القطاع الخاص في عممية التنمية االقتصادية من خالل مشاركتو القطاع العام في النشاط االقتصادي .

هــذف الذراسح :

تسةةميط الضةةوء عمةةى مفيةةوم واليةةة الش ةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص  ,ومعرفةةة خصائصةةيا

وشروطيا ومتطمبات نجاحيا  ,مع تحديد امكانية تبني الشراكة في العراق وخاصة في القطاع الصناعي.

منهجيح الذراسح :

تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي وتم تناول الدراسة في محورين :

المحةةور االول  :االطةةار النظةةري لمش ةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص الةةذي يبحةةث مفيةةوم الش ةراكة وانواعيةةا
واساليبيا وكل مايتعمق باجراءاتيا .

المحةةور الثةةاني  :اليةةات الشةراكة ومتطمباتيةةا فةةي القطةةاع الصةةناعي واجراءاتيةةا فةةي العةةةةراق إذ تناولنةةا فيةةو واقةةع

االقتصاد والقطاع الصناعي في العةةراق والتوجيات الجديدة نحو اقتصاد السةوق ومتطمباتةو مةن تغييةرات جذريةة

سياسية واقتصادية واجتماعية  ,فضالً عن اليات ومتطمبات الشراكة في العراق.
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)

احملىر االول  /االطـار الـنـظـري للشـراكــح تـني القـطـاعـني الـعام والـخاص

اوال  :مـفهىم الشراكــح

إن تحديد معنى الشراكة بشكل دقيق وشامل يعد من االمور الصةعبة والمعقةدة ألنيةا عمميةة ذات جوانةب

وأبعةةاد مختمفةةة فض ةالً عةةن ان الةةدول التةةي طبقةةت ىةةذا النظةةام فةةي انشةةطتيا االقتصةةادية ىةةي دول ذات ظةةروف
اقتصادية واجتماعية وسياسية مختمفة  ,ويعد ىذا المفيوم حديث لم يستخدم في القاموس إال في سنة 7987

 ,إذ أن المعنةةى المغةةوي لمشةراكة يعنةةي اتفةةاق يمةةزم شخصةةين أو أكثةةر طبيعيةةين أو معنةةويين بةةاداء عمةةل بصةةورة
مشتركة يحقق منفعة متبادلة بينيمةا ,ويعةرف قةاموس ) (New Wesbsterالشةراكة بأنيةا رابطةة تجمةع بةين
االشةةخاص الةةذين يشةةتركون فةةي المخةةاطر واالربةةاح فةةي العمةةةةل بموجةةب عقةةد قةةانوني بيةةنيم ,وان اسةةتعمال ىةةذا

المفيوم كان لممرة االولى في مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية فةي نيايةة ثمانينيةات القةرن الماضةي ,وقةد
تم تعريفيا "بأنيا تتمثل في كل اشكال التعةاون مةا بةين مؤسسةات او منظمةات لمةدة معينةة اليةدف منيةا تقويةة
()1

فعالية المتعاممين في تحقيق االىداف التي تةم تحديةدىا

وىةي بيةذا المفيةوم تشةمل التةحالةةفات السةتراتيجية ,

وقد يتخذ ىذا التةعاون المشترك إقامة مشاريةةةةةع جديةدة او زيةادة الكفةاءة االنتاجيةة لمشةاريع قائمةة فعةالً تكةون
خاضعة بموجب الشراكة إلدارة جديدة.

إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثةل تعاونةاً ىادفةاً بينيمةا فةي تجميةع المةوارد واالسةتغالل األمثةل

ليةةا مةةن أجةةل تحقيةةق المنةةافع المتبادلةةة متجةةاو از االىةةداف المتداخمةةة والمتناقضةةة أحةةةةةياناً بةةةةةين القطاعةةةةةةةين أو

(اطراف الشراكة)  ,ويعد التعاون التنظيمي في ىذا االطار من األسس التي تستند إلييا الشراكة ويعةد العنصةر

األىم في تحقيق الميزة التنافسية وفي ديمومتيا( )2والتعاون التنظيمةي يعنةي العمةل الةذي يتةي لكةل طةرف مةن

اطةةراف الشراكة القدرة عمى تحقيق افضةل المنةافع المتبادلةة  ,فضةالً عةن ان التعةاون يةؤدي إلةى اشةتراك جميةع
االطةةراف المعنية في الموارد والمسؤولية والمخاطر والعوائد.

وىناك تعريف يشير إلى ان الشراكة ىي نشاط مشترك ينفذه مجموعة اطراف فةي قطةاع اقتصةادي متشةابو

أو متنوع يساىم مباشرة في اجمةالي مشةروع االعمةال لمجتمةع مةا ,ويتميةز بالكفةاءة وانتةاج سةمع وخةدمات ذات

جودة مرتفعة .

فالشةراكة بةين القطةاعين العةةام والخةاص اليةدف منيةا تحقيةةق التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة إذ يبةةرز

دور الدولة في اتخاذ الق اررات ووضع السياسات  ,أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشةاريع والشراكةةةةة

مع القطاع العام في إدارتيا اسةتناداً إلةى فكةرة عةدم كفةاءة تنفيةذ مخططةات التنميةة االقتصةادية إذا مةا اقتصةرت

عمى أحد القطاعين بشكل منفرد.

ومن المناسب االشارة الى ماعبر عنو أحد تقةارير منشةورات صةندوق النقةد والبنةك الةدوليين الةذي يعةد

إن التدخل الحكومي في النشةاط االقتصةادي ىةو المصةدر االساسةي والةرئيس لكةل االزمةات االقتصةادية( .)3وقةد

تجمةةى ذلةةك فةةي ب ةرامج التثبيةةت والتكيةةف الييكمةةي  ,حيةةث التوصةةية المسةةتمرة بتحديةةد دور الدولةةة فةةي النشةةاط

االقتصادي واعطاء دور متزايد لمقطاع الخاص واطالق قوى السوق في إدارة االقتصاد.
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)
ان رؤية البنك الدولي لمشراكة تنطمق من مجموعة فرضيات أىميا:
 .7ان دور الدولة مكمل وداعم لدور القطاع الخاص.

 .3دور الدولة يمكن تحديده بالنشاطات التي تتضمن:
أ .تييئة البيئة االقتصادية المالئمة.

ب .تطوير وتوسيع البنى التحتية (المواصالت ,الطاقة ,المياه.)..
ج .تحسين وتطوير مستوى التعميم االساسي والخدمات الصحية.

 .2القطاعات التي يكون فييا دور الدولةة سةتراتيجي فةأن دور القطةاع الخةاص يةزداد فةي المشةاريع المرتبطةة
بيا كمتعاقد ومستثمر.

واستناداً إلةى ذلةك البةد مةن االشةارة إلةى أن بعةض المرافةق العامةة تكةون إدارتيةا حكة ارً عمةى الدولةة لضةمان

المصمحة الوطنية كاألمن والدفاع والقضاء فضالً إن بعض المشاريع بسبب طبيعتيا يمتنع القطاع الخاص عةن
االستثمار فييا ويمكن تصنيفيا إلى:

 .7المشاريع التي يصعب فييا تطبيق المبادىء التجارية نظ ارً ألىدافيا االجتماعية.

 .3المشاريع التي اليةحبةذىةا القطاع الخاص كةةفرص استثمارية بسةبب ارتفةاع مخاطرىةا أو محدوديةة ارباحيةا
كمشاريع التطوير الحضري والمشاريع البيئية.

إن فشل القطةاع العةام فةي الكثيةر مةن الةدول الناميةة ذات الةنيج االشةتراكي فةي تحقيةق المزيةد مةن الكفةاءة

االنتاجية في المشةاريع العامةة  ,مقابةل عةدم أو ضةعف اسةيام القطةاع الخةاص فةي تحقيةق االبعةاد االجتماعيةة
لمتنميةةة االقتصةةادية  ,أدى إلةةى اتجةةاه اغمةةب الةةدول الناميةةة نحةةو ادخةةال االصةةالحات فةةي ىياكميةةا االقتصةةادية

والسيما في تطبيق الشراكة في انشطتيا االقتصادية( , )4لذا نالحظ ان السمة الرئيسةة القتصةاديات الكثيةر مةن
الدول النامية ىو تحديد دور القطةاع العةام فةي النشةاط االقتصةادي بةدرجات متفاوتةة وخصوصةاً فةي الةدول ذات

المديونيةةة الخارجيةةة المرتفعةةة واخةةتالل ىياكميةةا االقتصةةادية  ,فمةةع تزايةةد ىةةذه الةةديون وعةةدم تناسةةب العوائةةد مةةع
االستثمارات وتحت ضغط الحاجة إلى المساعدات والقروض الخارجية أدى ذلةك مةع عوامةل مسةاعدة أخةرى إلةى

اطالق الية السوق في إدارة االقتصاد وحسب شروط المؤسسات والمنظمات الدولية الدائنة والمانحة لمقروض.

وفي ظل التحول إلى اقتصاد السوق نالحةظ إن الةدول الناميةة امةام خيةارات اساسةية لمممكيةة يمكةن التركيةز

عمى احدىا أو المؤامة بينيا وبحسب ظروف دولة ما ,والةمةخةةطط ( )7أدناه يبين خيارات الممكية .
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مخطط ()7

خةةيارات الةمةةمكةةةية
التشغيل

الممكية

خاص

عام
عام  -خاص
القطاع
المصدرةةةة من عمل الباحث

عام

شراكة

خاص

(قطاع عام وخاص)

نالحظ مةن المخطةط إن الشةراكة تمثةل مكانةاً وسةطاً بةين احتكةار القطةاع العةام والخصخصةة التامةة اليةدف

منيا تكامل افضل لميزات القطاعين .

ونظ ار لما ورد انفا يمةكةننا تةحةديد معنى الشةةراكةة بةةصورة عامةو  :ىو احةد اشكةال التعاون بين القطةاعين

العام والخاص تتم من خةالل مجموعةة اجةراءات يسةتطيع القطةاع العةام بموجبيةا تةوفير بعةض السةمع والخةدمات
من خالل تفويض القطاع الخاص بتقديميا بدال عنو  ,اذ يبرز دور القطاع الخةاص فةي تمويةل وتصةميم وبنةاء

وتشغيل وصيانة المشاريع المعده لمشراكةة  ,ويتم كل ذلك من خةالل العقةود واالتفاقةات مةا بةين القطةاعين العةام
والخاص في المشاريع المطروحو لمشراكةة والمختاره مةن قبةل الدولةة  ,وبيةذا الصةدد مةن المناسةب االشةارة الةى

الخصخصة ) (Privatizationإذ نالحظ وجود تداخل بين المفيومين  ,إذ تشير اغمب الدراسات واالبحاث عن
الخصخصةةة بتضةةمينيا اسةةاليب ال تنيةةي الممكيةةة وىةةذا يتعةةارض مةةع مفيةةوم الخصخصةةة الةةذي يعنةةي بصةةورة
مختصةرة انيةاء الممكيةة العامةةة  ,إذ تةدرج اسةاليب عةةدم انيةاء الممكيةة ضةةةةةمن اسةاليب الخةةةةةصخصة واالصةةةةةة

انةةةةيا جةةةةزء من اساليةةب الشراكة وعةةةميو فالخصخصةة تتبنةى مشةاركة القطةاع الخةاص وتعزيةز دوره فةي عمميةة

ا لتنمية االقتصةادية واالجتماعيةة وىةي بيةذا المعنةى وعنةدما يكةون تحويةل الممكيةة العامةة إلةى الممكيةة الخاصةة
مشروطة فيي بصورة عامة شراكة  ,لكن الشراكة ىةي ليسةت خصخصةخة  ,إذ أن مفيةوم الخصخصةة يتضةمن

نقل الممكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص االمةر الةذي ال يتحقةق بموجةب الشةراكة بةين القطةاعين وعميةو

توجد اختالفات جوىرية بين المفيومين والجدول ( )7يوض أىم ىذه االختالفات .
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جدول( )7
االختالفات بين مفيومي الشراكة والخصخصة بحسب الميام
الميام
-

الخصخصة

الشراكة

حقةةةةةةةةةةوق الممكيةةةةةةةةةةة وحةةةةةةةةةةق حقةةةةةةةوق الممكيةةةةةةةة عامةةةةةةةة وحةةةةةةةق حقةةةةوق الممكيةةةةة وحةةةةق االسةةةةتغالل
االستغالل.

 المسؤلية والمخاطر واالرباح -دور القطاع العام.

 -ىيكل السوق

االسةةةةةةةتغالل خةةةةةةةاص يةةةةةةةتم انيةةةةةةةاء خاص بصورة دائمية.
خصوصيتة بانتياء المدة العقدية.
كل من القطاعين وبحسب العقد

القطاع الخاص فقط.

ينحصةةةةةر فةةةةةي االشةةةةةراف والرقابةةةةةة

والمتابعةةةةة وأي دور اخةةةةر بحسةةةةب ليس لو دور يذكر.

بنود العقد .

نظةةةام االسةةةعار القةةةائم تحةةةت ممكيةةةة
الدولة .

تحريةةر االسةةعار فةةي السةةوق وازالةةة
القيود عمى الدخول إلى السوق

المصدر  :الجدول من عمل الباحث اعتماداً عمى مفاىيم الشراكة والخصخصة .
من الجدول نالحظ :

 .7في مشاريع الشراكة حقوق الممكية واالستغالل يتم تفويض القطاع الخاص باستخداميا جزئياً أو كمياً طيمة
مدة حياة المشروع ويتم تجريد القطاع الخاص منيا بانتياء المدة العقدية وتسميم المشروع بكافة
موجوداتو إلى القطاع العام وبموجب بنود العقد الموقع بينيما.

 .3في مشاريع وعقود الشراكة يتحمل كل من القطاع الخةاص والعةام جةزءا محةددا مةن المسةؤوليات والمخةاطر
مقابةةل تحديةةد االجةةور والعوائةةد لكةةال القطةةاعين ,امةةا الخصخصةةة فةةأن جميةةع المخةةاطر المتعمقةةة بالتشةةغيل

واالنتاج والتسويق فضالً عن مسؤولية االدارة والتنظيم تقع ضمن مسؤولية القطاع الخاص.

 .2دور القطاع العام في مشاريع الشراكة ينحصر بصورة عامة في االشراف والمتابعة والرقابةة وأي دور اخةر
يحةةدد بحسةةب االتفةةاق فةةي حةةين تكةةون بمسةةؤولية القطةةاع الخةةاص العمميةةات المتعمقةةة بالتمويةةل والتشةةغيل
واالنتاج والتسويق جزئياً أو كمياً ,اما في الخصخصة فال يوجد أي دور لمقطاع العام(.)5

ً
ثانيا  :انـــىاع الشراكــح تني القطاعني:

بصورة عامة تةقسم الشراكةةةة عمى نوعين(:)6

 .7الشراكة التعاونيةة او التضةامنية  : Collaborative Partnershipتعنةي ادارة وتنظةيم الشةراكة

عمى اساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص وبصةورة تضةامنية بمةا يحقةق ليمةا ربحةةةا مشةتركاً
ويسيم كال القطاعين في االصول والمخاطر ,وتعد المشةاريع المشةتركة بموجةب ىةذا المفيةوم شةراكة
تضامنية ,ويتصف ىذا النوع من الشراكة بما يأتي:
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أ .العالقات بين اطراف الشراكة أفقية.
ب .يتم اتخاذ القرار باالجماع ويشترك الجميع باداء الميام والواجبات بصورة جماعية ويكون القطاع العةام

ىو المنظم االول واالخير لذلك.

ج  .يتحمل كل مةن اطةراف الشةراكة المخةاطر والمنةافع المتحققةة نتيجةة النشةاط وعميةو فةأن نظةام الشةراكة بةين

القطةاعين العةام والخةاص (  Public and Private Partnership )pppيةدخل ضةمن ىةذا النةوع مةن
الشراكة.

 .3الشراكة التعاقدية :Contracting Partnership

وىي الشراكة الشائعة التي تعني وجود عقد بةين طرفةي الشةراكة (القطةاع العةام والخةاص) يحةدد التزامةات

كل طرف مع وجود جية عميا واحدة (القطاع العام غالباً) تمةارس الرقابةة والسةيطرة عمةى نشةاط ىةذه المشةاريع

ويتصف ىذا النوع بمايأتي(:)7

أ .العالقات بين اطراف الشراكة عمودية.

ب .وجود جية مرجعية عميا تحدد كافة الق اررات المتعمقة بالنشاط.

ج .يتحمل القطاع الخاص المخاطر غالباً مع قيام القطاع العام باحتواء المخاطر التةي ضةمن مسةؤوليتو بةدون

أن يتحمل أي تكمفة مقابل ذلك  ,ويةدخل نظةام بنةاء  ,تشةغيل ,تممةك ( (BOTضمةةةةن ىةذا النةوع مةن الشراكةةةةة

والجدول( )3يبين  Build, Operate and Transferاالختالفات بين نوعي الشراكةة اعاله
جدول ()3

االختالف بين نوعي الشراكةةة حسب معايير مختارة
انشراكة انحعاقدَة
انشراكة انحعاوَُة
انًعُار
انقطاااال انعااااو ا انقطاااال ان اااا ا انقطال انعاو ا انقطال ان ا .
اطراف انشراكة
انقطال انحعاوٍَ .
عًىدَة
افقُة .
انعالقات انحُظًُُة
انرقاباااة وانراااُطرة ياااٍ ق ااام جهاااة
اشراف جًاعٍ غُر يُفرد .
االشراف وانرقابة
واحدة ( انقطال انعاو غان اً )
جًاااعٍ ( انيًُااا َشااارد فااٍ اداء انًرجعُااة ال جًااارم انًهاااو و ااٍ
اداء انًهاو واج اذ انقرار
صاح ة انقرار انُهائٍ
انًهاو وانقرار) .
َاحى جوىَام انًهكُاة اناً اندوناة بعااد
عاية .
انًهكُة
اَحهاء انًدة انعقدَة .
المصدر :الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى ماورد عن مفيوم الشراكة

ويمكن التمييز بين نظامي  BOT, PPPبما يأتي:

 .7في نظام  PPPيتم تطوير وتحديث لمعالقة بين طرفي الشةراكة  ,امةا فةي نظةام  BOTفيتحمةل القطةاع
الخةةاص النفقةةات التشةةغيمية والراسةةمالية مقابةةل الرسةةوم  ,او االجةةور مةةن المسةةتفيدين وان دور الدولةةة

ينحصر في عممية التنظيم والرقابة.

 .3فةةي نظةةام  PPPيتحمةةل كةةال القطةةاعين العةةام والخةةاص المسةةؤولية والمخةةاطر وكةةذلك الفوائةةد واالربةةاح
المتحققةة ,أمةةا فةةي نظةةام  BOTفةةان المخةةاطر يتحمميةا القطةةاع الخةةاص بصةةورة عامةةة وتتحمةةل الدولةةة

مخاطر جزئية محدودة جداً وبحسب االتفاق.
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ً
ثالثا  :مــثـرراخ واهــذاف الشــراكـــح تني القطاعني
أ ـــ مسىغاخ الشراكح

إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعد كما اسمفنا سابقاً أنموذجاً متطو ارً إلنشطة االعمال التةي تيةدف

في مجمميا الى زيادة االستثمارات الخاصة في جميع مجاالت النشاط االقتصةادي واالجتمةاعي ويمكةن ذكةر أىةم

مسوغات الشراكة بين القطاعين بما يأتي :

 .7انخفاض معدالت النمو بالنسبة لمدول النامية وضغط المنافسة المتزايدة.
 . 3محدودية ال موارد المالية والتكنولوجية بالنسبة الغمب الةدول الناميةة مةع تشةعب االنشةطة االقتصةادية التةي

يتطمةةب تنفيةةذىا ممةةا أدى إلةةى تفةةاقم عجةةز الموازنةةات العامةةة  ,إذ فشةةل القطةةاع العةةام فةةي توليةةد فةةائض يمكةةن
استثماره لذا تم االتجاه نحةو الشةراكة لغةرض زيةادة كفةاءة اسةتخدام المةوارد( ,)8كبةديل عةن القةروض والضةرائب

لتمويل االستثمار العام .

 .2التركيز عمى تحسين وجودة السمع والخدمات المطروحة لالستيالك ووضع سياسو سةعريو تنافسةيو  ,إذ ان
تكاليف السمع والخدمات المنتجة من قبل القطاع العام ليسةت بالضةرورة ان تكةون مسةاوية السةعار بيعيةا وىةذا

نابع من طبيعة االىداف االجتماعية العامة التي يسعى القطاع العام الى تحقيقيا ,فضال عن ان المنافسو بةين
شةةركات القطةةاع الخةةاص فيمةةا يخةةص الفةةوز بالمناقصةةات او المزايةةدات التةةي تعمةةن عنيةةا الدولةةة لغةةرض الشةراكة

تسةم بالحصةةول عمةى اقةةل العةروض سةةع ارً واكثةةر جةةةةودة  ,ونشةةةةةير بةةةيذا الصةةةةةدد ان الةةةدولةةة تةةقةةةةوم بةةطةةةةةرح
مشاريع الخدمات العامةةو لمشراكة اذا كانةت تكةاليف تقةديميا عةن طريةق عقةود الشةراكة اقةل مةن تكاليفيةا إذ تةم

تنفيذىا من قبميا عن طريق مقارنة كل من تكاليفيما ,ويتم اختيار مشاريع الشراكة عمةى ضةوء التكةاليف االقةل

عمى شرط تحقق المستوى نفسو من المواصفات والجودة .

 .4استغالل رؤوس االمةوال الخاصةة والميةارات االداريةة والفنيةة والتكنولوجيةة التةي يمتةاز بيةا القطةاع الخةاص
وخصوصاً االجنبي  ,فضالً عن اكتساب العمالة المحمية ليذه الخبرات والميارات.
ب ـــ اهذاف الشراكح تني القطاعني:

ان االىداف المتوخاة من الشراكة تختمف تبعاً الختالف الظةروف االقتصةادية واالجتماعيةة وحتةى السياسةية

لمدول ومبررات تطبيق الشراكة فييا ويمكن ذكر أىم االىداف في مايمي :

 .7تخفيف االعباء التمويمية عمى الموازنة العامة لمدولة  ,فالمالحظ بصورة عامة ان المالية العامة في
اغمب الدول النامية تتميز بوجود فجوة في توفير االستثمارات الالزمة النشاء وتطوير وصيانة البنةى
التحتيةةة ممةةا يعيةةق النمةةو ,إذ اثبتةةت التجةةارب الدوليةةة انةةو يمكةةن اعتبةةار الشةراكة المعةةدة بشةةكل جيةةد

ومدروس ان تساعد في تمويل واقامة مشاريع ذات جودة عالية وكمفة منخفضة( )9مما سيؤدي إلةى

زيادة االكةةفاءة والفعالية لالنفةاق العةام وانخفةاض تكةةاليفةةيا وخصوصةاً (التعمةيم ,الصةحة وغيرىةا مةن
الخدمات).
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 .3تشجيع االستثمار وتحفيز النمو بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية ,اذ ان الشراكةةة تؤدي الى
تحةفةةةةةيز وزيةةةةادة مةةةةةعدالت النةةةةةمو االقةةةتصادي وخةةةمق المزيةةد مةةن فةةرص العمةةل وانخفةةاض معةةدالت
البطالة في المدى الطويل  ,كةةةما سيسةيم فةي تحقيةق اىةداف التنميةة االقتصةادية بصةورة عامةة مةن

خالل(: )10

أ .توفير بنى تحتية جديدة.

ب .جذب المزيد من االستثمارات الخاصة ( المحمية واالجنبيةة) فةي انشةطة اقتصةادية جديةدة أو
قائمة .

ج .تطوير االسواق المالية المحمية وتشغيل وجذب المدخرات وكذلك رؤوس االموال الصغيرة.

 .2التوسةةع فةةي االعمةةال مةةن خةةالل تحفيةةز القطاعةةات االقتصةةادية االخةةرى عمةةى العمةةل واقامةةة مشةةاريع
جديدة لتةةوفةير ما تحتاجو مشاريع الشراكة من مستمزمات وسمع.

 .4التأثير عمى سوق العمل في المدى البعيد حيث تقوم بتوظيف المزيد من العمالة العاطمة( )11ممةا
يؤدي إلى حركة اقتصادية كبيرة تساعد في نتائجيا مةع عوامةل أخةرى الةى االسةتقرار االقتصةادي إلةى

حد بعيد.

 .5تعزيز دور القطاع الخاص وفاعميتو في التنمية االقتصادية من خالل تشجيع وتسريع االستثمار فةي
مختمف االنشطة االقتصادية وتوجيو الفائض المالي بما يعزز المشاريع التنموية.

 .6تغييةةر فةةي بعةةض انشةةطة الدولةةة مةةن التشةةغيل لمبنيةةة االساسةةية والخةةدمات إلةةى التركيةةز عمةةى وضةةع
السياسات واالوليات الىداف ومشروعات البنى التحتية مع مراقبة مقدمي الخةدمات وميمةة االشةراف

عمييا.

ً
راتعا  :اسالية الشراكح تني القطاعني:

بدءاً اليوجد اسموب موحةد لتحقيةق الشراكةةةة يمكةةةن تطبيقةو عمةى جمةةةيع الحةاالت  ,إذ يخضةع لمظةروف

االقتصادية واالجتماعية والسياسية لكةةل دولة  ,فضال عن تنوع اساليب الشراكةةة اسةتنادا الةى درجةةةة مساىمةةةة

القطاع الخاص في مشاريع الشراكةةة والميام المكةةمف بيا طبقةا لكةةةل اسةموب ,وتةةةندرج االسةاليب بةةدءاً بةةةعقود

الخةةةةدمات الةةةتي تقةةوم الدولةةة فييةةا بتحمةةل المسةةؤولية الكاممةةة فةةي التمويةةل والمخةةاطر واسةةتثمارات التنفيةةذ إلةةى

اساليب الشراكة االخرى التي يتحمل فييا القطاع الخاص مسؤولية البناء والتشغيل واالدارة بصورة تامة انتيةاء

بتحويل الممكية إلى الدولة بانتياء المدة العقدية المحددة لممشروع .

ويمكن تحديد اساليب الشراكة مع القطاع الخاص من خالل ما يأتي(:)12

 -7عقود الخدمة.

 -3عقود التشغيل واالدارة.
 -2عقود االيجار.

 -4عقود االمتياز.
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العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)
7ةةةة عقود الخدمة Service Contracts
يقوم القطاع الخاص بموجب عقود الخدمة بتجديد أو اضةافة وحةدات تشةغيمية إلداء خدمةة مةا أو خةدمات

محددة مقابل رسوم يدفعيا المستفيدين منيا  ,وتكون مدة ىذه العقود قصيرة تتراوح ما بين ستة أشةير ولغايةة

سنتين وخير مثال عمى ذلةك اعمةال تشةغيل وصةيانة وتجديةد شةبكات ميةاه الشةرب ومحطةات رفةع ميةاه الصةرف

الصحي وقةةد استخدمت ىذه الوسيمة فةي كةةةل مةن ماليزيةا والينةد وتشةيمي  ,عممةاً بةان االسةتثمارات الراسةمالية
والمخاطر التجارية يتحمميا القطاع العام بصورة تامة.

3ةةةة عقود التشغيل واالدارة Management Contracts

ىةي عقةود تةأجير خةدمات االدارة  ,حيةث يةتم بموجةب ىةذه الوسةيمة تكميةف القطةاع الخةاص بةادارة المرفةق

الخةدمي  ,إذ تتحةول فقةةةةط حةةةةةقوق التشغيةةةةل لةو مةةةةةةقابل رسةوم لةةةةقاء ىةةذه الخدمةةة تةدفعيا الجةةيو المةستةةةفيدة
ويمجةةأ القطةةاع العةةام إلةةى تمةةك العقةةود فةةي الحةةاالت التةةي يصعةةةةةةب زيةةةةةةادة اسةةعار تةةةقةةةةةةديم الخةةةةةدمة السةةباب
اجةةةةتماعةةةةةية أو سياسةةية وكةةةةةةذلك تستخةةةةدم فةةةي الحةةاالت التةةي تتةةدخل فييةةا الدولةةة النقةةاذ شةةركات خاسةةرة عةةن

طريق تنشطييا من اجل رفع قيمة ىذه الشركات حين تعرض لمبيع فيما بعد كما ىو الحال في الةدول المتقدمةة

 ,عمماً بأن الدولة تبقى مسؤولة عن نفقات التشغيل واالستثمار وتحمل المخاطر والخسائر المتعمقة بالشركة ,
وقةةد ظيةةر نجةةاح ىةةذه العقةةود فةةي عةةدد مةةن القطاعةةات بةةدول عديةةدة منيةةا لبنةةان حيةةث طبقةةت عقةةود االدارة فةةي
مشاريع جمع وتشغيل محرق النفايات ومصنع معالجة النفايات( )13وكذلك استخدمت في قطةاع الكيربةاء عةام

 7986في دولة غينيابيساو.

2ةةةة عقود االيجار Leasing Contracts

ىي عقود يتم بموجبيا تأجير المرافق العامة إلى القطاع الخاص لقاء مةةةةةبمةةب يةةةةحةةةةدد عقدياً بغض النظةر

عن مستوى االربةةةةةاح المةةةتحةةقةةةقة ويةةتحمل تةةةةمةويل النفةقات التشغيمية والصةيانة والمخةاطر التجاريةة وتسةتخدم
مثةل ىةذه العقةود لغةةرض رفةع كفةاءة التشةغيل فةةي المشةاريع المتعاقةد عمييةا  ,وتسةةتطيع الدولةة مةن خةالل ذلةةك

تحقيةةق اربةةاح وفوائةةد فض ةالً عةةن احتفاظيةةا بالممكيةةة مةةع تةةوفر العوامةةل اليادفةةة إلةةى تحسةةين كفةةاءة التشةةغيل

وانخفاض كمف االنتاج لكةنيا تةبةةقى مةسؤولة عةةن االستةةةثمارات الثابةةةتة وخةةةدمةةة الةديةةون ,وتكةةةون مةةدة ىةةةذه

العةقود لمدة متةفةةق عةمييا تةةتراوح ( 6إلى  70سنوات) مقابل ايجار سنوي ثابت  ,وقد استخدمت ىذه الوسيمة
في الكثير من الدول االفريقية واآلسيوية وكذلك عمى نطاق واسع في قطاع المياه في فرنسا واسبانيا(.)14

4ةةة عقود االمتياز Concession Contracts

ىي العقود التي يتم بموجبيا قيام شركة خاصة بتمةةويل وبناء وتشغيل مشروع خدمي جديد ويتضمن عقةد

االمتياز مواصفات التأجير فضالً عن النفقةات الراسةمالية واالسةتثمارات التةي يتحمميةا القطةاع الخةاص عممةاً أن

حقوق الممكية ترجع إلى الدولة في نيايةة المةدة العقديةة وتتةراوح فتةرة العقةد فةي ىةذا النةوع مةا بةين ( 75إلةى
 20سنة) وقد استخدمت ىةذه الطريقةة بنجةاح فةي بعةض الةدول مثةل االرجنتةين فةي مجةال النقةل والمواصةالت,
وعمى المستوى الدولي مثمت عقود االمتياز في مشاريع الخدمات تقريباً  %80من اجمةالي عقةود االمتيةاز فةي
الثمانينات.
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والبةةد مةةن االشةةارة إلةةى ان نظةةام  ( BOTبنةةاء  ,تشةةغيل  ,تحويةةل الممكيةةة) ترجةةع جةةذوره إلةةى عقةةود االمتيةةاز التةةي
طبقةةت فةةي الكثيةةر مةةن الةةدول فةةي القةةرن التاسةةع عشةةر وبدايةةة القةةرن العشةةرين مثةةةل فرنسةةا التةةي اسةةتخدمتيا فةةي تنفيةةذ

مشروعات السكةةك الحةديةدية ومحطات الكيرباء .

وقد تم تطبيق نظام  BOTعام  7984من خالل توقيع اتفاقية تنفيذ نفق المانش الذي يربط بةين فرنسةا وبريطانيةا

بةين كةل مةةن الةدولتين البريطانيةة والفرنسةةية وبةين شةركة ( يوروتانةةال الفرنسةية ) وىنةاك اكثةةر مةن ( )75اسةموباً مختمفةاً

لنظام  BOTضمن تصنيفات الجمعية العالمية لالمتياز( , )15والجدول ( )2يوض اكثر االساليب شيوعاً .
جةدول( )2نظام  BOTوتفرعاتو (بناء ,تشغيل ,تممك)
Build, Operate and Transfer
بُاءا جشغُما جوىَم
Build, Own and Transfer
بُاء ا جًهك ا جوىَم انًهكُة
Build, Own and Operate
بُاء ا جًهك ا جشغُم
Build, Operate and Renewal of
بُاء ا جشغُم ا جيدَد
concession
Build, Own Operate and Transfer
بُاءا جًهكا جشغُما جوىَم يهكُة
Modernize,Own,Operate and
جودَدا جًهكا جشغُما جوىَم
Transfer
Build, Lease and Transfer
بُاءا جأجُرا جوىَم انًهكُة
Build, Rent and Transfer
بُاء ا اَيارا جوىَم انًهكُة
Build, Transfer and Operate
بُاء ا جوىَم انًهكُة ا جشغُم
Design, Build Finance and Operate
جصًُىا جوىَم انًهكُة ا جشغُم

BOT
BOO
BOR
BOOT
MOOT
BLT
BRT
BTO
DBFO

المصدر  :الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى  :البشبيشي  ,أمل ,نظام البناء والتشغيل والتحويل.

وفيما ياتي سنتطرق إلى صيب MOOT, BOO , BOOT , BOT :

.7

بناء  ,تشغيل ,تحويل الممكية( Build,Operate and Transfer )BOT

يعد ىذا االسموب شكل من اشكال تقديم الخدمات الذي يتم بموجبو من القطاع الخاص حق تصميم وبناء وتشغيل

وادارة مشروع معين تحدده الدولة فضالً عن حق االستغالل التجاري طيمة مدة العقد وتنتقل ممكية

المشروع في نياية

المدة العقدية إلى الجية المانحة لحق االمتياز وأن نظام  BOTيكون عمى اشكال متعددة منيا DBFO, BOR, BTO
وغيرىا .

 .3بناء ة تممك ة تشغيل ة تحويل الممكية) Build, Own , Operate, Transfer ) BOOT

يعد ىذا االسموب مشابياً لالسموب السابق لكنو يختمةف عنةو بكونةو تطبيقةاً بةار ازً لنظةام المشةروعات الخاصةة ذات

المنفعةةة العامةةة  .إذ تكةةون ممكيةةة االصةةول خةةالل فتةةرة المشةةروع لمقطةةاع الخةةاص عمةةى ان تةةؤول ممكيةةة اصةةول المشةةروع

لمدولة في نياية المدة العقدية.

 .2بناء  ,تممك  ,تشغيل ()BOO

Build, Own, Operate

بناء عمى ىذه الصيغة ببنةاء وتشةغيل المشةروع فضةالً عةن الممكيةة المطمقةة الصةول
يقوم القطاع الخاص ً
المشروع  ,ويعد ىذا االسموب من اساليب الخصخصة التامة( )16وليس مرتبطةاً بمةدة زمنيةة محةددة ويسةتخدم

ىةةذا االسةةموب فةةي المشةةاريع الجديةةدة التةةي لةةم تنشةةأ بعةةد  ,ومةةن مزايةةاه الرئيسةةة تشةةجيع وجةةذب االسةةتثمارات
الخاصة (المحمية واالجنبية) .

 .4تحةةديث  ,تممك  ,تةشغةيل  ,تةحةويل ( Modernize , Own Operate and Transfer )MOOT

يةةتعةةةيةةةةةةةةةد القطاع الخاص في ىذا النوع من العقود بتةحديث المشروع وتطويره تكنولوجيا ثم تشغيمو عمى وفةق

المدة العقديو وبأنتيائيا تحول ممكيتو الى القطاع العام .
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)

احملىر الثاني  /آلياخ الشراكح ومتطلثاتها يف القطاع الظناعي واجراءاتها يف العراق

اوال  :آلياخ الشراكح تني القطاعني العام واخلاص

تعد الشراكة إحدى وسائل اإلصالح االقتصادي وىي جزء من عممية إعادة ىيكمة االقتصاد ,إذ أن الشةراكة

عمميةةة اقتصةةادية واجتماعيةةة وسياسةةية كونيةةا تتعمةةق بتغي ةرات أساسةةية فةةي دور الدولةةة االقتصةةادي ,أىميةةا
تقميص دور الدولةة فةي إدارة النشةاط االقتصةادي ,إلغةاء الةدعم واإلعانةات لمشةركات العامةة عةالوة عمةى تسةييل

اإلجراءات الخاصة بتدفقات االستثمارات األجنبية.

لذا فأن الشراكة تعني اإلجةراءات التةي تتخةذىا الدولةة لتعزيةز دور القطةاع الخةاص فةي إدارة وبنةاء وتشةغيل

المشاريع العامة جنباً إلى جنب مع القطاع العام والةذي يعنةي تحديةد دور الدولةة فةي التةدخل والتنفيةذ المباشةر,

إذ يقتصةر دورىةا فةي تقةةديم الخةدمات االجتماعيةة ومشةاريع البنيةةة األساسةية والصةناعات اإلسةتراتيجية ,فضةالً

عن دورىا في بعض الصناعات التي تمتمك ميزة نسبية في إنتاجيا.

أن البحوث التي تناولت موضةوع الشةراكة والياتيةا تميةزت بالتعةدد واالخةتالف إذ ال توجةد اليةة موحةدة وانمةا

اليةةات متنوعةةة تتناسةةب وظةةروف كةةل دولةةة  ,وبصةةورة عامةةة يعتمةةد اختيةةار اليةةة الش ةراكة عم ةى عوامةةل متعةةددة

أىميا(: )17

 .7حجم الشةراكة او المشةروع المعةد لمشةراكة (كبيةر ,صةغير ,متوسةط) ويفضةل فةي حالةة الشةريك المحمةي ان
تكةون الشةراكة فةي المشةةاريع الصةغيرة والمتوسةةطة بصةورة عامةةة لحاجةة المشةةاريع الكبيةرة إلةةى اسةةتثمارات

ضخمة قد التتوفر لدى القطاع الخاص المحمي .

 .3طبيعة األىةداف المتوخةاة مةن الشةراكة ىةل ىةو تخفيةف العةبء عةن الموازنةة العامةة لمةةةةةةةدولة أو تةةةةحسين
أداء المشاريع المعنةةةةية  ,ىةةةةةل ان الشراكةةةة فةةةي مةةةشاريع قةةةةةائمةةةة
أم مشاريع حديثة.

 .2الوضع المالي لمشركات والمشاريع المختارة والسيماً مسألة الدين العام وىل انيا من الشركات الرابحةة ,أو
ان ايراداتيا تغطي او ال تغطي رواتب واجور العاممين فييا.

 .4حجم المساىمة ودور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي العام .

 .5العوامةةل السياسةةية واالسةةتقرار االقتصةةادي إذ ال يمكةةن انتيةةاج أيةة سياسةةة اقتصةةادية بعيةةداً عةةن األوضةةاع
السياسية واألمنية.

وقبل تحديد اليات الشراكة ال بد من االشارة إلى نقطتين في غاية األىمية :ة

أ  .فيما يخص الشراكة التعاونية ةة تشجيع القطاع الخاص ( إفراد وشركات محمية وأجنبية) ودعميا بشةكل

يؤىميةةةا لمشةةةراكة مةةةع القطةةةاع العةةةام فةةةي ادارة وبنةةةاء وتشةةةغيل المشةةةاريع وتحمةةةل كافةةةة النتةةةائج المتعمقةةةة
باالسةةتثمار والمخةةاطر بصةةورة تشةةاركية عمةةى ان ال يةةؤثر ذلةةك فةةي نشةةاط القطةةاع العةةام فةةي االقتصةةاد ككةةل,
ويعتمد ذلك عمى قيام الدولة بمن القطاع الخاص وسةائل تحفيزيةة تشةجعو عمةى الشةراكة كتخفةيض نسةبة

الضرائب أو إعفاءه منيا بصورة وقتية ولمدة معينة وكذلك التعريفة الكمركيةة عمةى اسةتيراداتو وغيرىةا مةن الوسةائل
وكذلك تييئة القاعدة االقتصادية المالئمةة لنمةو ىةذا القطةاع وذلةك بةأطالق قةوى السةوق وتييئةة الوسةائل المالئمةة

لألستثمار واالنتاج .
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ب .فيمةةا يخةةص الش ةراكة التعاقديةةة اليادفةةة إلةةى تقمةةيص دور القطةةاع العةةام ووزنةةو الكبيةةر نسةةبياً فةةي النشةةاط
القتصةةادي امةةن خةةالل تحويةةل ادارة بعةةض مرافقةةو الةةى القطةةاع الخةةاص ممةةا يعنةةي انحسةةار دور الدولةةة فةةي
المشاريع المتعاقد عمييا مع القطاع الخاص اال في المتابعةة والرقابةة لضةمان ادارة ىةذه المشةاريع وفةق اسةس

اقتصادية تتعمق باالسعار وجودة الخدمات والمنتجات  ,بيذا الصدد يعةد مةا قامةت بةو الحكومةة البريطانيةة

()18

من تأجير المشاريع العامة إلى القطاع الخاص خةالل المةدة  7987 /7979خيةر مثةال عمةى ذلةك إذ انخفةض

حجم القطاع العام إلى الثمث من حجم القطاع االقتصادي.

ويمكن االشارة إلى اليات الشراكة اعتماداً عمى وسائميا بما يأتي :

 .7ىيكمة مشاريع القطاع العام ةة وتتضمن ىذه اآللية إجراءات اقتصادية وقانونية كتحرير النشاط االقتصةادي,
تخفيةةف القيةةود عمةةى القطةةاع الخةةاص  ,اصةةدار قةوانين تشةةجع القطةةاع الخةةاص فةةي ممارسةةة دوره بحريةةة أكبةةر,
اعتماد مبدأ المنافسة واإلدارة التجارية في ممارسة نشاطو  ,ان اليةدف مةن اعةادة الييكمةة اجةراء تغييةرات فةي

انشطتيا بما يسم برفع كفاءتيةا وجعميةا أكثةر جاذبيةة لممسةتثمرين فضةال عةن أن اليةدف مةن اعتمةاد مبةادئ
االدارة التجارية في نشاط الشركات والمشاريع العامةة كألغةاء الةدعم المقةدم مةن قبةل الدولةة او تخفيضةو ,ممةا

يسم بتحويميا إلى شركات مساىمة( ,)19أضافة إلى ازالة المعوقةات والتشةريعات المةؤثرة فةي منةاخ االسةتثمار
والتخمص من القيود التي تحد من حقوق الممكية الفردية.

 . 3السماح لمقطاع الخاص في تحديد الوسيمة االدارية المناسبة لالنتاج عن طريةق اسةتخدام وسةيمة أو أكثةر
مةةن عقةةود االدارة او التةةأجير أو االمتيةةاز  ,ففةةي عقةةود االدارة يقةةوم القطةةاع الخةةاص بتقةةديم الخةةدمات الفنيةةة

لتشغيل المشروعات وقد تكون ىذه العقود جزءاً من خطة أنشاء المشروع اساسةاً او العالقةة ليةا بةذلك والميةزة
الرئيسة ليذه اآللية تساعد الدولة عمى حل المشكالت االدارية التي تعد عائقاً لمكفاءة االنتاجية ليذه الشةركات

عم ى أساس ان االدارة فةةةي ظةةةل القطاع الخةةةةاص أكثةر كفةاءة مقارنةة بالقطةاع العةةةةام  ,ان خطةورة ىةذه اآلليةة
تكمن في تحمل القطاع العام ألي خسةائر ناجمةة عةن إعمةال المشةروع  ,امةا فيمةا يخةص التةأجير فةأن القطةاع

العام يقوم بتأجير شركة مةا او بعةض خطةوط اإلنتةاج لمقطةاع الخةاص ليةتم اسةتغالليا مةن قبمةو أي ان القطةاع

العام يمن القطاع الخاص حق استخدام أصول المشروع مقابل إيجار سنوي يحدد عقةدياً وتتةراوح مةدة االيجةار

مابين سنة الى عشر سنوات ,اما في حالة االمتياز فأن القطةاع الخةاص يقةوم بانشةاء مشةاريع البنيةة التحتيةة
()20

األساسية واستغالليا مدة معينة ثم يؤل حق ممكية ىذه المشروعات لمدولة

 ,فعندما تمن الدولةة امتيةا از

فأنيا تحول حقوق التشغيل والتطوير إلى القطاع الخاص وتمتاز ىذه اآللية بأن صةاحب االمتيةاز مسةؤول عةن
النفقات الرأسمالية واالستثمارية مما يخفف االعباء المالية عمى الموازنة العامة لمدولة .

وبصورة عامة تمجأ الدولة إلى الية الشراكة في ادارة المشاريع االنتاجية والخدمية بيدف تعزيز كفاءة

شركات القطاع العام بأستخدام معايير واساليب ادارية قد تكون افضل مما في القطاع العام فضالً من

االستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وخصوصاً في حالة الشريك االجنبي ,ومن الخدمات التي يمكن ان
يقدميا القطاع الخاص في اطار التعاقد اعمال التنظيف ,تشغيل بعض مرافق الخدمات العامة مقابل نسبة من

االرباح او مدفوعات يتحمميا القطاع العام.
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 .2المشاريع المشتركو  Joint ventureفي ىذا االطار تكون الممكية مشتركة بين القطةاع العةام والقطةاع
الخاص وغالباً ما يكون الشريك اجنبياً مما يؤدي الى توفير رأس المال والتكنولوجيا الحديثةة لتشةغيل المشةروع
ويعمل الشركاء في ىذا االطار عمى توحيد مواردىم في سبيل تحقيق اىداف معينة ومحددة .

وبيذا الصدد تعد تجربة الصين مزيجاً من الموازنة بين القطاعين العةام والخةاص وىةي بيةذا المعنةى قريبةة

من الية المشاريع المشتركة حيث خففت اإلجراءات المركزيةة فةي مختمةف األنشةطة االقتصةادية عةدا المشةاريع
اإلستراتيجية وعممت عمى ارتباط أسعار الكثير من السمع االستيالكية بآلية العرض والطمب إضافة إلى التركيةز

عمى ممكية الدولة لجميع األصول اإلنتاجية وقد وصفت ىذه العممية باشتراكية السوق.
ً
ثانـــيا  :متطلثاخ الشراكح يف القــــــطاع الـــظنــاعي
1ــ االستثمار يف القطاع الظناعي

ازداد األىتمام بالصناعة التحويمية في العراق بعد قيام ثةورة  74تمةوز  7958كالصةناعات اليندسةية

والكيمياوية والميكانيكية إذ ان الصناعة التحويمية تشكل االساس لبنةاء االسةس الماديةة لألقتصةاد والتحةرر مةن

التبعيةةةةة االقتصةةةةادية  .واكةةةةدت خطةةةةط التنميةةةةة االقتصةةةةادية  7980 /7976 ,7974 /7970عمةةةةى انشةةةةاء
الصناعات التحويمية بشكل كبيةر فةي مختمةف الفةروع الصةناعية وكةذلك التوسةع فةي الصةناعات العسةكرية حيةث

بمغةةةت التخصيصةةةات االسةةةتثمارية لمقطةةةاع الصةةةناعي فةةةي التسةةةعينات نسةةةبة  %50مةةةن اجمةةةالي التخصيصةةةات
األسةةتثمارية ,وبموجةةةب توجيةةةات النظةةةام السياسةةةي بعةةةد عةةةام  7968فةةةأن القطةةةاع العةةةام ىةةةيمن عمةةةى النشةةةاط
االقتصادي في كافة الفروع والقطاعات االقتصادية ( القطاع النفطي ,الطاقة الكيربائية ,القطاع الصةناعي) مةع

اعطةةاء دور محةةدود لمقطةةاع الصةةناعي الخةةاص فةةي النشةةاط االقتصةةادي ,وقةةد شةةرعت بعةةض الق ةوانين المنظمةةة

والمشجعة لنشاط القطاع الخاص كقانون االستثمار الصناعي في القطاعين الخةاص والمخةتمط المةرقم  30عةام
 7998والذي مكن القطاع الخاص مةن اقامةة الكثيةر مةن المشةاريع الصةناعية الصةغيرة والمتوسةطة  ,وبصةورة
عامة عانى القطاع الصناعي من تدىور كبير وتدني في مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي بسبب الحةروب

المتعاقبة (حرب الخمةيج االولةى  ,حةرب الخمةيج الثانيةة) والحصةار االقتصةادي الةذي فةرض عمةى العةراق بسةبب

سيطرة العراق عمى الكويت عام  7990وصدور ق اررات مجمس االمن الدولي بفةرض العقوبةات االقتصةادية عمةى
الع ةراق نتيجةةة ذلةةك  ,أمةةا فيمةةا يخةةص احةةداث  3002فقةةد دمةةرت معظةةم الصةةناعات الكبيةةرة والسةةيما العسةةكرية
وتعرض العديد من الشركات العامة والمعامل االنتاجية ومحطات توليد الطاقة الكيربائية إلى التدمير والسةرقة ,

مما أدى الى توقف الكثير من شركات القطةاع الصةناعي العةام عةن العمةل  ,إذ بمغةت مسةاىمة قطةاع الصةناعة
بنةاء عمةى المسة الةذي تةم
التحويمية في الناتج المحمي االجمالي 9ر %2عام  ,3008ومن المناسب االشةارة ً
إج ارؤه عام  3006/3005لمقطاع الصناعي (عدا النفط) لتحديد التكةاليف االجماليةة لتأىيةل وتشةغيل الشةركات
والمشاريع المتوقفة عن العمل,
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 ,ومةةن االطةةالع عمةةى المبةةالب المخصصةةة العةةادة

التأىيل ضمن الموازنات االستثمارية نالحظ عدم التناسةب مةا بةين المخصةص والمبةالب المطموبةة ,إذ نالحةظ ان

المبمةةب المثبةةت فةةي الموازنةةة االسةةتثمارية لعةةام  3008ىةةو  668مميةةون دينةةارعراقي ,أمةةا فيمةةا يخةةص تنميةةة
المشاريع الصةناعية الخاصةة فقةد سةاىمت الدولةة فةي مةن العديةد مةن اجةازات التأسةيس لممشةاريع الصةناعية,

فضالً عن الدعم لممشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق من القروض الميسرة ,ومن قطع اراضي
القامة المشاريع الصناعية عمييا فضال عن توفير بعض المستمزمات التشغيمية .
2ــ قىانني االستثمار

بةةدءاً ان مفيةةوم االسةةتثمار يعنةةي بصةةورة عامةةة عمميةةة بنةةاء االصةةول الماديةةة الثابتةةة وزيةةادة التكةةوين

الرأسمالي  ,ويؤدي االنفاق االستثماري غالباً إلى زيادة اال نتاج ورفع معدل النمو وزيادة تشغيل القةوى العاممةة

 ,وتعد االضافات الجديدة إلى وسةائل االنتةاج والسةيما االالت والمةواد االوليةة اسةتثمار وىةو بيةذا المعنةى يمثةل
االضافات الصافية إلى خزين رأس المال الحقيقي لمدولة مما يشكل جزءاً من الثروة الوطنية .
ويقسم االستثمار بصورة عامة عمى ثالثة انواع ىي :

أ .االستثمار العام المرتبط بالموازنة االستثمارية لمدولة .

ب .االستثمار الخاص المرتبط باستثمارات القطاع الخاص المحمي.
ج .االستثمار االجنبي .

أما فيما يخص قوانين االستثمار فقد تم تشريع الكثيةر مةن القةوانين الداعمةة والمشةجعة لألسةتثمار فةي القطةاع

الصناعي يمكن اجماليا بيا يأتي :ة

 . 7قةانون رقةةم  37لعةةام  7975الخةةاص باالسةةتثمار الصةةناعي فةي القطةةاعين الخةةاص والمخةةتمط والةةذي يركةةز
عمى تخفيف القيود عمى االستثمار الصناعي ومن عدد من االميتازات واالعفاءات مع توفير االراضةي الالزمةة

القامة أي مشروع صناعي حاصل عمى شيادة التأسيس.

 .3قانون الشركات رقم  33لعام  7997الخاص بتنظيم الشركات العامة في العراق واالستثمار لرفع مسةتويات
االداء عمةةى نحةةو كفةةوء  ,وتحوليةةا حص ة ارً الةةى الشةةركات المسةةاىمة  ,وتكمةةن اىميةةة ىةةذا القةةانون فةةي المةةادة

/75ثالثا منو حيث تنص ( لمشركات العامة حق المشةاركة مةع الشةركات والمؤسسةات العربيةة واالجنبيةة لتنفيةذ
اعمال ذات عالقة بأىداف الشةركة داخةل العةراق وىةو الةنص الةذي تةم اعتمةاده فةي قيةام الشةراكة فةي مشةاريع

وزارة الصناعة والمعادن ,وان النص اكد عمى ان المجال مفتوح لمدخول في شراكات مع الشركات غيةر العراقيةة

ولم يسم لمقطاع الخاص المحمي باقامة مثل ىذه الشراكات مع القطاع العام ,وقةد تةم معالجةة ذلةك فةي عقةود
الشراكة بموافقة مجمس الوزراء السماح لمقطاع الخاص العراقي من دخول فةي شةراكات مةع القطةاع العةام عمةى

شرط وجود شركات اجنبية مشتركة معو بصورة تضامنية في العمل.

 .2قةانون الشةركات الخاصةة رقةم  37لعةةام  7997والةذي اىةم مةا تضةةمنو ىةو السةماح لممسةتثمرين االجانةةب
بالمشاركة في رأس مال الشركة الخاصة ,إذ نصت المادة  /73أوال منو عمى ( لمشخص الطبيعي أو المعنوي,
أجنبةةي ام عراقةةي  ,حةةق اكتسةةاب العضةةوية فةةي الشةةركات المنصةةوص عمييةةا فةةي ىةةذا القةةانون كمؤسةةس ليةةا أو

حامل اسيم او شريك فييا) .
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 .4قانون تشجيع االستثمار الصةناعي فةي القطةاعين الخةاص والمخةتمط المةرقم  30لعةام  ,7998والةذي يعةد
خطوة بناءة لتشجيع االستثمار الوطني.

 .5قانون االستثمار االجنبي رقم  29لعام  3002صدر ىذا القانون في اطار االجراءات التي اتخذتيا سةمطة
االئتالف المؤقت  ,وتضمن القانون الكثير من االمتيازات التي ندرج اىميا فيما يأتي :ة

أ .لممستثمرين االجانب حقوق الشركات المحمية في تممك الموجودات العراقية بنسبة
 :700باستثناء كل ما يتعمق بالقطاع النفطي .

ب  .العمل عمى خصخصة المشاريع الحكومية عدا النفط.

ج  .تحديد السقف االعمى لضريبة دخل االفراد والشركات بنسبة . %75

د  .خفض الرسوم الكمركية بصورة عامة وتحديدىا بنسبة  %5واعفاء االستيرادات الغذائية والدوائية منيا .
()22

 . 6قانون االستثمار رقم  72لعام  3006وتعديالتو

والذي يعد من القوانين الميمة والذي ييدف إلى :ة

أ .تشجيع االستثمار وتسييل نقل التكنولوجيا الحديثة .

ب .من فرص اكبر لمقطاع الخاص المحمي واالجنبي لممساىمة في االستثمار وازالة العوائق بمختمةف اشةكاليا
امام عممو.

ج .تعزيز القدرة التنافسية في االسواق المحمية والخارجية .

وتم في اطار ذلك انشاء ىيئة االستثمار الوطنية التي اخذت عمى عاتقيا وضع الخطط ورسم السياسةات

االستثمارية في العراق والتي تختص بالمشاريع االستثمارية االسةتراتيجية عمةى المسةتوى الةوطني  ,فضةال عةن

ىيئات االستثمار في المحافظات والتي تتمتع بصالحية مةن االجةازات االسةتثمارية والتخطةيط االسةتثماري وبمةا

ال يتعارض والتخطيط االستثماري الوطني .

ولجذب االستثمارات ال سيما االجنبية  ,شرعت الحكومة عمةى وفةق ىةذا ليةذا القةانون مجموعةة مةن االمتيةازات

والضمانات منيا :ة

أ .يتمتع المستثمر االجنبي بغض النظر عن جنسيتو بجميع المزايا والتسييالت والضمانات .

ب .يتمتع المستثمر االجنبي بأمكانية تحويل رأس المال االجنبي وعوائده الى الخارج.
ج .التأمين عمى االصول والموجودات العائدة لو لدى أية شركة تامين وطنية .

د .عدم مصادرة أو تاميم المشروع االستثماري المشمول بأحكام ىذا لقانون .

ىة .يحق لممستثمر االجنبي توظيف واستخدام عاممين غير عراقيين في حالة الحاجة إلى مؤىالتيم الوظيفية ,

ويتمتع ىؤالء بحق االقامة في العراق.

و .فت حسابات بالعممة الوطنية او االجنبية او كمييما فةي المصةارف العراقيةة او االجنبيةة خاصةة بالمشةروع

المستثمر.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

222

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
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3ــ االستثمار االجنثي

Foreign Investment

يعنةةي تصةةدير رأس المةةال مةةن بمةةد مةةا (المصةةدر) الةةى بمةةد اخةةر (المضةةيف) فكةةل اسةةتثمار خةةارج الحةةدود

الوطنية لممستثمر يعد استثما ارً اجنبياً لمبمد المستثمر فيو ,ويقسم االستثمار االجنبي عمى :ة
أ .االستثمار االجنبي المباشر.

ب .االستثمار االجنبي غير المباشر.

ويعةةرف مةةؤتمر االمةةم المتحةةدة لمتجةةارة والتنميةةة (االنكتةةاد) االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر ,باالسةةتثمار الةةذي

ينطوي عمى عالقة طويمة المدى تعكس مصال متبادلة ومستمرة بين الطرف االجنبي المستثمر والبمد المضيف (.)23

كما يعرف بأنو االسةتثمار الةذي يةؤدي الةى عالقةة طويمةة االجةل ويعكةس منةافع متبادلةة وتحكةم المسةتثمر

االجنبي ويمثل ممكية اسيم رأس المال واالرباح المعاد استثمارىا في البمد المضيف .

أما االستثمار االجنبي غير المباشر ىو استثمار قصير االجل يتم فةي االسةيم والسةندات الخاصةة أو الحكوميةة

بيةةدف المضةةاربة وتحقيةةق االربةةاح عةةن طريةةق االسةةتفادة مةةن فةةرق االسةةعار ,ويةةتم مةةن قبةةل مؤسسةةات التمويةةل

كالبنوك ,وغالباً ما يتم ىذا النوع من االستثمار في اصةول غيةر انتاجيةة حيةث يةتم فةي اسةواق االوراق الماليةة
بيدف االرباح السريعة عن طريق المضاربة فييا(.)24

ويتض مماذكر انفا ان االستثمار االجنبي المباشر ىو استثمار حقيقي طويل االجل فةي اصةول انتاجيةة

يقةوم بةو شةخص طبيعةةي أو معنةوي ويةتم اغمبةةو مةن قبةل الشةةركات المتعةددة الجنسةية ويكةةاد يكةون مةرتبط بيةةا

المتالكيا رؤوس اموال كبيرة ومتزايدة ,فضالً عن امتالكيا مؤىالت تنظيميةة واداريةة ومعرفةة خاصةة بالتسةويق

فضال عن أستخداميا لمتكنولوجيا الحديثة واحتكارىا.

ويتخذ االستثمار االجنبي المباشر اشكال مختمفة منيا(:)25ة

* المشاريع المشتركة  Joint ventureويعني العقود ما بين القطاعات العامة والخاصة والشركات االجنبية .

* الممكية الكاممة لممشاريع عن طريق شراء مشروع وطني قائم أو االستثمار المنفرد في مشاريع معينة.

* االسيام في رأس مال الشركات الوطنية عن طريق شراء االسيم والسندات .
وباالمكان توضي اىمية االستثمار االجنبي المباشر بالنقاط االتية :

أ .يعد مصد ارً من مصادر التمويل لألقتصاد الوطني.

ب.

يؤدي الى ايجاد فرص عمل كثيرة والتأثير في نشاط القطاعات االخرى المرتبطة بو كصناعات تكميمية .

ج .مصدر ميم الستخدام التكنولوجيا واالبتكارات الحديثة في االنتاج .

ان حجةةم االسةةتثمار العةةام والخةةاص مةةازال ضةةعيفاً فةةي الع ةراق حيةةث ان معةةدل النمةةو المسةةتيدف لخطةةة

التنمية لوطنية 3070ةةة 3074ىو 28ر %9سنوياً وىذا يتطمب تخصيص  %20مةن الموازنةة لغةرض تحقيةق
ذلك  ,اما من حيث االستثمارات االجنبيةة عمةى الةرغم مةن تةوفر افضةل الفةرص واالمكانيةات فةي العةراق ,واقةرار

العديةةد مةةن االجةراءات الضةةريبية والماليةةة مةةن اجةةل تشةةجيع االسةةتثمار ال زال حجةةم االسةةتثمار االجنبةةي المباشةةر

قميل ,إذ ان تدفقات االستثمار االجنبي المباشر ارتفع من( )5مميون دوالر عام  3002الى  200مميون دوالر

عةةام  ,)26(3004ويعةةزى سةةبب ضةةعف االسةةتثمارات االجنبيةةة المباشةةرة فةةي الع ةراق وقمتيةةا إلةةى عةةدم االسةةتقرار
االقتصادي واالمني.
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ان تدفق رؤوس االموال االجنبية إلى الدول النامية ميم والسيما بالنسبة لمدول التي تعاني نقصاً حاداً فةي

مصادر التمويل الالزمة لألستثمار اما الدول النفطية ومنيا العراق فتعد العوائد النفطية مصادر تمويل ميمةة إذ
انيا تحقق القسةم االكبةرمن المةدخرات المحميةة الالزمةة لتمويةل االسةتثمارات المختمفةة  ,ومةع ذلةك فةأن التمويةل

الخارجي وخصوصاً (االستثمار االجنبي) ميم جداً بوصفو يشكل أىم متطمبات الشراكة .

4ــ مقىماخ الشراكح تني القطاعني

يتوقف نجاح الشراكة عمى مجموعة من المقومات التي تشكل البيئة العامة والتي تؤثر بصورة مباشرة فةي

اداء وكفاءة مشاريع الشراكة فضال عن اىمية االستثمار الخاص في مشاريع الشراكة الذي يعد مةن المتطمبةات
االساسية لنجاح الشراكة :

( أ ) ةةةة تكيف مشاريع الشراكة :

أي المؤامة مابين القطاع الخاص (المحمةي أو االجنبةي) والقطةاع العةام مةن جيةة والبةرامج االقتصةادية الوطنيةة

من جية اخرى ويمكن تناولو بنقطتين ةةةة

 .7ان التخطيط المركزي البد من استمراره في العراق والسيما في ىذه المرحمة والتي تعد انتقاليةة  ,فةال يمكةن
االستغناء عنو بأية حال من االحوال عمى االقل في االمد القريب.

 . 3ان االحتكام المطمق عمى اقتصاد السوق والسيما في العراق ولكون التجربة حديثةة ال يمكةن الركةون الييةا
بصورة مطمقة لةذا فةأن التخطةيط والسةوق يتطمبةان ترابطةاً قويةاً بةين القطةاع العةام والمشةاريع الجديةدة (مشةاريع

الش ةراكة) ,ممةةا يعنةةي اش ةراك القطةةاع الخةةاص فةةي اعةةداد وانجةةاز الخطةةط واالىةةداف والزامةةو بتمةةك الخطةةط وازالةةة
التناقض ما بين مصال القطاع الخاص (االرباح) واالبعاد االجتماعية لمقطاع العةام  ,ويمكةن القةول ان تجربةة

الصين في االصالح االقتصادي خير دليل عمى ىذا العامةل حيةث تةم اصةالح المؤسسةات الممموكةة لمدولةة دون

خصخصتيا .

( ب )  :اعداد البيئة االقتصادية المالئمةةة لتشجيع الشراكة :

وتعنةةي االجةراءات االصةةالحية المتأخةةذة عمةةى صةةعيد التشةةريعات القانونيةةة واالداريةةة والقطةةاع المةةالي والمصةةرفي

وغيرىةةا التةةي تشةةكل البيئةةة التةةي تعمةةل مشةةاريع الش ةراكة فييةةا وتعةةد مةةن االمةةور الميمةةة لنجةةاح الش ةراكة بةةين
القطاعين العام والخاص ويمكن تناوليا بما يأتي:

 .1االطار القانىني واالداري

بدء أً البد من وجود أطار قانوني خاص بالشراكة يحدد اإلجراءات التنظيمية والقانونية ويضمن حقوق

كافة اإلطراف في المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ,فضالً عن تحديد الشروط

االلتزامات في عقود الشراكة وكذلك األجيزة الرقابية الخاصة بجودة الخدمات او المنتجات وكذلك االسعار وبما

يتناسب واالىداف االقتصادية واالجتماعية العامة ,وبيذا الصدد نشير إلى ان أغمب الدول النامية التي

اعتمدت الشراكة في ادارة وتشغيل أو أقامة المشاريع الخدمية والصناعية تخضع قانوناً لممبادىء العامة في القوانين
النافذة أي اليوجد قانون خاص بالشراكة  .أما في العراق تم اعتماد القوانين النافذة إذ اتاح قانون الشركات العامة رقم

 33لسنة  7997حق الشركات العامة بمشاركة الشركات غير العراقية (العربية واالجنبية)  ,ولم يتطرق القانون الى
الشراكة مع القطاع الخاص المحمي فضال عن عدم تحديد طبيعة الشراكة واليات تطبيقيا.
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اما االطار االداري ةةةةة فانو يتمحور حول التطورات المتباينة حول النمط االمثل لألطار االداري الذي يوفر
متطمبات التنمية  ,ولعل الجمع ما بين المرونة والتخطيط ىو الذي يشكل النمط االمثل ,فالمركزية البيروقراطية

او الديمقراطية في االدارة افرزت سمبيات في العديد من الدول النامية ومنيا العراق متعمقة بمسؤولية القرارت

عمى صعيد الةةدولة  ,ومن المناسب االشارة الى مالحظتين في مسألة االدارة ىما :

أ ةةة ان مبدأ االدارة االقتصادية يقتصر عمى من االعانات والمساعدات واالعفاءات والدعم والتشجيع لمقطاع
الخاص ومحاولة انسحاب الدولة من االنشطة االقتصادية تدريجياً.

ب ةةةة ان الظروف التي تطرقنا الييا سابقاً واالجراءات التنموية المطموب تحقيقيا في كافة المجاالت تتطمب
ضرورة وجود قطاع عام مع ضرورة اجراء االصالحات االقتصادية المستمرة لجعمو مرناً ومواكباً لمتغييرات
والتطورات الداخمية والخارجية.

 .2القطاع املظريف :

من الضروري ان يكون مرتك ازً عمى اسس مالية صحيحة واليات متطورة فيما يخص:

أ .تطور القطاع المصرفي من حيث عدد المصارف وتنوعيا (بنوك تجارية ,بنوك استثمارية وغيرىةا) ومةن
حيث الجيات المساىمة في رؤوس اموال البنوك (مصارف عامة ,مصارف خاصة محمية او مشتركة).

ب .تحرير القطاع المصرفي من القيود الرقابية الشديدة من قبل البنك المركزي.

ج .تنويع مصادر التمويل المتاحة لممصارف .
د .تحرير اسعار الفائدة نسبياً.

والجدول ( )4يؤشر حصول نمو في عدد المصارف في القطةاع الخةاص العراقةي وحجةم رؤوس االمةوال

المتداولة إذ ارتفع العدد مةن  79مصةرف الةى  38مصةرفاً بضةمنيا  6مصةارف اسةالمية خةالل المةدة 3004ةةة

 3007والسبب فةي ذلةك توقعةات نمةو الطمةب عمةى التسةييالت المصةرفية الغةراض االئتمةان او االيةداع  ,امةا
المصارف الحكومية التجارية كان عددىا  7مصارف خالل المدة  3004ةةةةةة  3007ارتفع اجمةالي رأس ماليةا

من  750مميار دينار عام  3004الى 5ر 375مميار دينار عام . )27(3007
جدول ()4

تطور عدد المصارف الخاصة ورأس ماليا لممدة 3004ةةة (3007تريميون مميون دينار عراقي)
اجًاااااااااااااانٍ رأم انىدائااااااااا نااااااااادي َرااااااا ة انىدائاااااااا
انعدد/يصرف
انرُة
انيارَة %
انًصارف
انًال
29
2‚2
ـــــ
22
9222
22
2٫2
ــــــ
92
9222
22
2٫2
.‚222
99
9222
22
22
.‚222
98
9222
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 .3السىق الرأمساليح املتطىرج :

ىو االطار التي تمتقي فيو رغبة المدخرين في تحويل ارصةدتيم النقديةة الةى إسةتثمارات ورغبةة المسةتثمرين

في تمويل استثماراتيم ,ولنجاح ذلك البد من تشريع نظام ضةريبي مالئةم يشةجع المةدخرين عمةى االسةتثمار فةي
االصةةول واالسةةيم  .ان حجةةم السةةوق الرأسةةمالية فةةي الع ةراق متواضةةع بالقيةةاس إلةةى حجةةم االس ةواق فةةي الةةدول

المجةةاورة حسةةب التصةةنيف الةةذي وضةةعتو مؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة ويرجةةع ضةةعف السةةوق العراقيةةة لجممةة مةةن

االسباب نذكر اىميا :

أ .غياب ما يعرف بالمستثمرين القطاعيين مثل شركات الضمان االجتماعي  ,شركات التأمين ,صناديق

التقاعد .

ب .غياب الشفافية في الحسابات والكشوفات المعروضة في السوق بحيةث ال توجةد معمومةات دقيقةة وصةحيحة
بخصوص حسابات الشركات المعروضة في السوق .

( ج ) ةةة القدرة التنافسية  :ان القدرة التنافسية تعد شرطاً من شروط نجاح واستمرار القطاع الخاص في

مشاريع الشراكة فالمنافسة تعمل عمى المزيد من االستثمار وزيادة االنتاج وتحسينو  ,وتعد الشركات او

المشاريع غير تنافسية اذا كانت تكمفة انتاجيا المتوسطة تفوق سعر منتجاتيا في السوق
العراقية من االسواق متزايدة الطمب بسبب حجم االقتصاد العراقي وعدد السكان الكمي .

()28

 ,وتعد السوق

ان االجراءات االصالحية التي اتخذتيا الحكومة بعد احداث  3002كتحرير بعض االسعار والق اررات

الخاصة باالستثمار نتيجتيا ايجاد مناخ تنافسي متطور ومشجع عمى قيام الكثير من المشاريع الجديدة

مستقبالً .وبخصوص ذلك البد من وجود توازن بين متطمبات حماية المنتوج الوطني من جية والحاجة الى

المزيد من االنفتاح عمى الخارح من جية اخرى ,ومن المناسب االشارة الى أن ايقاف العمل بالتعريفة

الكمركية بعد احداث عام  3002أدى إلى االنكشاف التجاري إذ ان المنتوج الوطني لم يعد قاد ارً عمى منافسة

المنتوجات االجنبية في السوق المحمية  ,وقد اقر الكثر من مرة وحين التنفيذ يؤجل العمل بو الى اشعار أخر,

ومؤخ ارً تم اقرار تعريفة كمركية عمى المواد الكمالية  ,وأرى من الضروري جداً اقرار التعريفة الكمركية عمى

المواد غير الضرورية مع محاولة اقرار نسب محدودة من التعريفة الكمركية بصورة مؤقتة وزيادة مستوياتيا

تدريجياً تناسباً مع تطور القطاع الصناعي المحمي وقدرتو عمى اشباع الطمب الداخمي .

( د) ةةةة القوى العاممةةةة وأعادة تاىيميا  :الذي ييمنا بيذا الخصوص تناسب العدد المطموب من العاممين مع
حجم العمل في المشروع ,فكيف يمكن معالجة وضع العمالة الزائدة لما ىو مطموب في حالة االستغناء عن

خدماتيم  ,يمكن معالجة ذلك من خالل ما يأتي :

 .7من العاممين المستغنى عنيم المكافآت والتعويضات المالية المجزية وتشكيل صناديق تمويل حكومي

وخاص مشترك لتغطية متطمباتيم االساسية إلى حين توفر فرص عمل جديدة .

 .3اعادة تشغيل المستغنى عنيم في احدى شركات القطاع العام وبحسب رغبتيم .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

228

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني التشريع والتطبيق يف
العــراق (مع اشارة خاصة اىل القطاع الصناعي يف العـراق)
أما عمى صعيد وزارة الصناعة والمعادن في العراق اقرت ضمان وتشغيل كافة العاممين وعدم تعرضيم
لمبطالة إذ انيا اشترطت عمى الشركاء من (القطاع الخاص) في مشاريع الشراكة االحتفاظ بالعاممين كعدد

لتفادي البطالة وتحمل رواتبيم ومنحيم العال وات والترفيعات السنوية المقررة بموجب سمم الرواتب المقر رسمياً

واي تغيرات تجري عميو الحقاً مع منحيم الحوافز الشيرية عند زيادة االنتاج عما ىو مقرر مع تحمل نفقات
نقميم من والى محل سكناىم  ,وزجيم في الدورات التدريبية الداخمية والخارجية لزيادة خبراتيم وتخصصيم

الميني.
ً
ثالثا  :اجراءاخ الشراكح يف العراق

( أ ) ةةةةة االنفتاح عمى القطاع الخاص

فةي النصةف الثةةاني مةن عقةد الثمانينةةات حصةل تحةول فةةي السياسةة الحكوميةة تجةةاه القطةاع الخةةاص

بسةةبب ظةةروف الحةةرب االيرانيةةة العراقيةةة حيةةث أعمنةةت الدولةةة سياسةةة االنفتةةاح عمةةى القطةةاع الخةةاص إذ تبنةةت

برنامجا لمتحرير االقتصادي والخصخصة عام  7987أطمق عميو ( الثورة االداريةة واالقتصةادية) ابةرز مالمحةو
بيع مزارع الدولة ومعامةل القطةاع العةام ,تحريةر سةوق العمةل مةن القةوانين والتعميمةات المقيةدة ,تأسةيس سةوق

لألوراق المالية ,تشجيع االستثمارات العربية واألجنبية  ,مع مةن الحةوافز لمؤسسةات القطةاع الخةاص وتشةريع

القةوانين الداعمةةة والسةةاندة لتوسةةيع دوره فةةي النشةةاط االقتصةةادي  ,ىةةذه اإلج ةراءات عةةززت مةةن مكانةةة القطةةاع

الصةةناعي الخةةاص ودوره فةةي النشةةاط االقتصةةادي فض ةالً عةةن تحةةول الكثيةةر مةةن الشةةركات العامةةة الةةى شةةركات

مسةةةاىمة مختمطةةةة او خاصةةةة بموجةةةب احكةةةام قةةةانون الشةةةركات رقةةةم  37لعةةةام 7997إذ تةةةم تحديةةةد االحكةةةام

واالج ةراءات الخاصةةة بةةالتحول ابتةةداً بتقةةديم طمةةب االنشةةاء وانتيةةاء بمةةن شةةيادة التأسةةيس ,ىةةذه االجةةراءات
انعكسةت وبشةكل ممحةةوظ عمةى نسةةبة اسةيامو التةةي تجةاوزت  %50مةن إجمةةالي القيمةة المضةةافة المتولةدة فةةي

قطاع الصناعة التحويمية .

أما الفترة التي أعقبت عام  3002فقد شةيد القطةاع الخةاص توقةف اغمةب المشةاريع الصةناعية الرتفةاع

تكاليف اإلنتاج وانعدام الطمب المحمي بسةبب االسةتيراد المطةرد لمختمةف المنتجةات وباسةعار تنافسةية  ,انعكةس

ذلك في ضألة دور القطاع الخاص في النشاط االسةتثماري فةي العةراق  ,إذ قةدر صةندوق النقةد الةدولي مجمةوع
االستثمار الخاص في االقتصاد العراقي( )7080مميون دوالر عام  3004وبنسبة 3ر %4من النةاتج المحمةي

اإلجمةةةالي وارتفعةةةت قيمتةةةو المطمقةةةة عةةةام  3005الةةةى ( )7767مميةةةون دوالر وبنسةةةبة 5ر %2مةةةن النةةةاتج

اإلجمالي(.)29

ان التوجةةو الجديةةد لالقتصةةاد العراقةةي بعةةد احةةداث  3002اعتمةةاد اليةةة السةةوق فةةي االقتصةةاد ,ممةةا يتطمةةب

التكامةةل بةةين دور الدول ةة ممةةثالً بالقطةةاع العةةام ودور القطةةاع الخةةاص فةةي عمميةةة التنميةةة االقتصةةادية وبشةةكل

يضمن فس المجال امام نشاط القطاع الخاص لمعمل بشكل يدعم االقتصاد الوطني مةع دور الدولةة فةي تنظةيم

ىذا القطاع  ,وبيذا الخصوص نشير الى التوجيات واالىداف بخصوص ذلك في :
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 .7وثيقة العيد الدولي بين العراق والمجتمع الدولي لعام :3007
تبنت تعزيز الشراكة بيدف رفع المستوى المعيشي لمشعب العراقي واستكمال عممية االعمار ,إذ نصت

عمى اعطاء دور قيادي لمقطاع الخاص في عممية التنمية االقتصادية مع دور خاص لمدولة في تنظيم

وحماية نشاط القطاع الخاص ,فضالً عن أدراج نصوص قانونية ضمن التشريعات والتعميمات لتشجيع القطاع
الخاص وتعزيز دوره في الشراكة.

 .3ستراتيجية التنمية الوطنية (3007ةةةةة : )3070

اكدت عمى دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في النشاط االقتصادي ,إذ تبنت مجموعة من

الوسائل منيا :برامج لألصالح االقتصادي ,خصخصة المنشآت والمصارف الحكومية وأعادت ىيكمتيا مع

تشجيع االندماج بين المشاريع االستثمارية القائمة ,فضالً عن تحديد اساليب الشراكة في االستثمار ما بين
القطاع العام والقطاع الخاص كاسموب ( BOTبناء ,تشغيل ,نقل الممكية) وأسموب ( BOOTبناء ,تممك,

تشغيل ,تحويل) والتي سبق االشارة الييا في الفصل االول.

 .2خطة التنمية الوطنية لمسنوات (3070ةةةة  , )3074نصت عمى :

أ .وضع أسس إلعادة تأىيل المشاريع العامة بما يشجع عمى خصخصتيا وتحويميا إلى القطاع الخاص ,مع

تشريع قانون لمخصخصة ونشير بيذا الخصوص الى ان وزارة الصناعة والمعادن سبق وان اعدت عام

 3005مسودة مشروع معدل لخصخصة الشركات العامة وما زال ىذا التشريع في
مجمس شورى الدولة ولم يصدر أي قرار بشأن تفعيمو لغاية اآلن .

ب .بناء شراكة بين القطاع العام والخاص بمختمف اشكال واساليب الشراكة مع اصالح وتحويل الشركات
العامة إلى شركات خاصة أو مختمطة باالستفادة من قوانين نافذة حالياً وخصوصاً قانوني 33, 37

لسنة , 7997اضافة إلى فس

المجال امام االستثمار االجنبي المباشر وغير المباشر وبناء شراكات مع

الشركات العالمية ذات التكنولوجيا الحديثة وخصوصاً في الصناعات التحويمية .
ج .تأسيس حاضنات لألعمال التكنولوجية والتوسع في اعتمادىا .

د .أستكمال منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لمقطاع الخاص واقتصاد السوق.

ه .تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بمشاريع تنمية المحافظات والسيما تمك المعمنة في الخطة والتي

تمثل فرص استثمارية جيدة.

( ب) ةةةة أجراءات الشراكة في قطاع الصناعة والمعادن في العراق :

لغرض تأىيل الشركات الصناعية العامة قامت الوزارة بوضع خطة إلعادة تأىيل جميع الشركات وخصوصاً

المتوقفة عن العمل ,إذ تم تشكيل لجنة وزارية ألصالح وتأىيل الشركات الصناعية عام  , 3004وتم اتخاذ

جممة من االجراءات لتحويل عدد كبير من المشاريع إلى القطاع الخاص وفقاً لمقوانين واالنظمة النافذة بما
يشجع القطاع الخاص عمى المشاركة في اعادة تأىيل الشركات العامة وتطورىا ,وبسبب عدم االستقرار االمني

والسياسي والظروف العامة لممجتمع العراقي حالت مجتمعة دون تشجيع المستثمرين عمى المشاركة الواسعة

في ذلك .

إن احداث عام  3002وما رافقيا من اعمال تدمير وسرقة الغمب الشركات العامة أدى الى توقفيا
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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بصورة كمية أو جزئية  ,وعمى الرغم من المبالب المصروفة عمى اعادة تاىيل ىذه الشركات مازال بعضيا
متوقف عن االنتاج ,وبعضيا اآلخر يعمل بطاقة أنتاجية اقل بكثير من طاقاتيا التصميمية بسبب حاجتيا إلى

تخصيصات مالية كبيرة وقمة المبالب المخصصة في الموازنات العامة السنوية لغرض تأىيميا لذا اتجيت وزارة
الصناعة والمعادن الساليب أخرى لغرض تأىيل مشاريعيا وفقا لمتوجيات االقتصادية العامة ,وكان احد ىذه

االساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يعد أحد مقومات االصالح االقتصادي في العراق .

وقد اعتمدت الوزارة قانون  33لسنة  7997والذي يسم لمعرب واالجانب المشاركة مع القطاع العام

لتنفيذ اعمال ذات عالقة باىداف الشركة داخل العراق  ,بسبب عدم وجود قوانين نافذة تختص بالتشريعات

الخاصة بالشراكة كما ذكرنا أنفاً  ,إذ قامت استناداً إلى ذلك بأختيار مجموعة من المعامل والشركات االنتاجية
لغرض عرضيا كفرص استثمارية عمى القطاع الخاص بصيغة المشاركة في االدارة والتشغيل

()30

 ,ويتمخص

ىذا االسموب بأن تقوم الشركات العامة باالتفاق مع المستثمرين من القطاع الخاص االجنبي فضال عن

المحمي تولي مسؤولية اعمال التأىيل واالدارة والتشغيل والصيانة لفترة تحدد عقدياً وتحصل الشركة العامة
مقابل ذلك عمى حصة من االنتاج تحدد وفقاً لنسبة معينة من االنتاج المستيدف المحدد عقدياً ,وقد تكممت

جيود الوزارة بتوقيع عقد ش اركة (تأىيل وادارة وتشغيل) مع احد الشركات االردنية  ,إذ تم في 3008/4/30
توقيع اول عقد شراكة لتأىيل وتشغيل معمل سمنت القائم بين الشركة العامة لمسمنت العراقية وشركة الميسرة

لمتجارة (شركة أردنية) بطاقة انتاجية ( )840الف طن سنوياً وقد أولت الوزارة ىذا التوجو أىمية كبيرة إذ

أعدت ضمن خطة لتأىيل شركاتيا ومشاريعيا العامة من خالل المشاركة باالنتاج مع القطاع الخاص لتأىيل

وتشغيل مشاريعيا بالطاقات التصميمية والجدول ( )5يوض عقود الشراكة المنفذة  ,لممدة 3008ةةةةةةةة3073

عمى صعيد تشكيالت ومشاريع وزارة الصناعة والمعادن .

جدول ( )5عقود التأىيل المنفذة في قطاع الصناعة والمعادن ( العراق) لممدة  3008ةةةة 3073

انًعًم /انشركة
(انطرف االول)
ــــ يعًم سًُث انقائى /انشركة
انعاية نهرًُث انعراقُة
ــــ يعًم سًُث كربالء /انشركة
انعاية نهرًُث انيُىبُة
ــــ يعًم سًُث سُيار /انشركة
انعاية نهرًُث انشًانُة
ــــ يعًم سًُث ك ُرة /انشركة
انعاية نهرًُث انعراقُة
ــــ يعًم اسًدة بُيٍ /انشركة
انعاية نصُاعة االسًدة انشًانُة
ــــ يعًم ادوَة سايراء /انشركة
انعاية نصُاعة االدوَة/سايراء
ــــ يعًم انودَد وانصهب  /انشركة
انعاية نهودَد وانصهب

انشركة انراَدة فُُا ً

انشركة انًرحثًرة
(انطرف انثاٍَ)
شركة انًُررة نهحيارة
(شركة اردَُة)
شركة كربالء نصُاعة
انرًُث
شركة فايُهٍ انحركُة

جارَخ جىقُا انعقد

يدة انعقد

9228/2/92

 22سُة

9222/2/92

 22سُة

9222/8/92

 22سُة

شركة
انفرَرُة
ـــــ

شركة انرائدة

9222/29/92

 22سُة

انشركةاألونً انعانًُة

9222/8/28

 22سُة

شركة غُاخ يُُر س حُاٌ

9229/22/92

 28سُة

شركةياروبٍُُ
وكاواساكٍ انُاباَُحٍُ
شركة KBRوشركة
ياروبٍُُ
شركة ج ىد
انرعىدَة

شركة UBانحركُة

9229/22/22

 92سُة

شركة ياكُُة انحركُة .

ـــ
الفارج

المصدر :وزارة الصناعة والمعادن  /دائرة االستثمار  ,بغداد. 3072 ,
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االستنتاجاخ والتىطياخ

عمةةى ضةةوء مةةا تةةم تناولةةو فةةي الدراسةةة اعتمةةدت جممةةة مةةن االسةةتنتاجات والتوصةةيات التةةي تتوافةةق مةةع

ظروف العراق وتوجياتو االقتصادية في الوقت الحاضر.

أ ـ االستنتاجاخ :

 .7ضعف دور االستثمار الخاص ( المحمي واالجنبي) في النشاط االقةتصادي ,بالرغم من قة اررات االسةتثمار ,
ان االستثمار الخاص والسيما االجنبي يعد من المصادر االساسية لمحصول عمةى العمةالت الصةعبة والمشةاركة

الواسةةعة لمقطةةاع الخةةاص فةةي النشةةاط االقتصةةادي  ,فضةالًعن الحصةةول عمةةى التكنولوجيةةا الحديثةةة وغيرىةةا مةةن

المزايا  ,اال ان نسبة االستثمار الخاص ( المحمي واالجنبي) ودوره ضعيف فةي النشةاط االقةةتصادي فةي العةراق
 ,بالرغم من ق اررات االستثمار اليادفة إلى دعم وتشجيع القطةاع الخةاص والمزايةا الممنوحةة لةو بموجةب قةوانين

االسةةتثمار السةةيما قةةانون االسةةتثمار رقةةم  72لعةةام  3006وتعديالتةةو  ,اليادفةةة إلةةى دعةةم وتشةةجيع القطةةاع
الخاص والمزايا الممنوحة لو بموجب قوانين االستثمار ,ال زال دوره محدود في عممية التنمية االفتصادية.

 .3ضةةمن توجيةةات الدولةةة لةةدعم النشةةاط المحمةةي الخةةاص وزيةةادة نسةةبة مسةةاىمتو فةةي النشةةاط االقتصةةادي ,

وسعي وزارة الصناعة والمعادن الى تنمية وتعزيز دور القطاع الخةاص المحمةي فةي اقامةة المشةاريع الصةناعية

والمساىمة في إعادة تأىيل المشاريع الصناعية العامة اال ان دوره ال زال محدوداً في النشاط االقتصادي بسبب

عدم تشريع وتفعيل الكثيةر مةن القةوانين المنظمةة لمعمةل الصةناعي الخةاص وبمةا يشةجع عمةى تعبئةة امةكةةانيات

القطاع الخاص وخبرات و في تحقيق متطمبات التنمية االقتصادية مثل (قانون حماية المستيمك والمنتج  ,قانون
اصالح النظام االقتصادي  ,قانون المنافسة  ,قانون الخصخصة ) وغيرىا من القوانين مما ادى الى مواجيةة

الصناعة الوطنية منافسة غير متكافئة  ,فضالًعن حالة االغراق السمعي مما انعكس عمةى انخفةاض مسةتويات
الطاقات االنتاجية وتحديد حصتيا في االسواق المحمية.

 .2بسبب الفجوة مابين الموارد المادية وماىو مطموب العادة تاىيل وانشاء مشاريع البنى التحتية فةي الكثيةر
من الدول النامية وخاصة التي تتميز بالعجز المزمن في موازنتيا العامة تتبنى االتجةاه الةى تشةجيع االسةتثمار

الخاص لغرض الحصول عمةى التمويةل الةالزم ,وتعةد الشةراكة مةن المقومةات االساسةية لتةوفير التمويةل الخةاص

لتغطية االستثمار الذي تعجز الدولة عن تةمويةمةو بدون مصادر خارجية.

 .4عةةدم االسةةتغالل االمثةةل لمطاقةةات االنتاجيةةة وانخفةةاض مسةةتوياتيا وارتفةةاع نسةةب الضةةياع مةةن الطاقةةة فةةي
القطةةاع الصةةناعي والسةةيما بعةةد احةةداث عةةام  3002ممةةا ادى الةةى ارتفةةاع تكةةاليف االنتةةاج  ,والنتيجةةة مواجيةةة
الصةةناعة الوطنيةةة منافسةةة غيةةر متكافئةةة بسةةبب مةةاتتميز بةةو المنتجةةات المسةةتوردة مةةن مزايةةا تتمثةةل بتنوعيةةا

وانخفاض تكاليفيا مقارن ًة بالمنتجات المحمية

 .5يعةةةد االستقرار السياسي واالقتصادي والمذان يشكالن بيئة مالئمة لتشةجيع االسةتثمار المحمةي واالجنبةي ,
ففةةي الجانةةب االقتصةةادي ضةةرورة العمةةل عمةةى كةةل مةةا يحقةةق االسةةتقرار االقتصةةادي كالسياسةةة السةةعرية وفةةرص
االستثمار والطاقة االستيعابية والمنافسة وغيرىا  ,اما فةي الجانةب السياسةي ضةرورة دعةم وتشةجيع السياسةات

الالزمة الشاعة جو الثقة واالطمئنان لدى المستثمرين .
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ب ـ التىطياخ

 .7اصةالح القطةاع الصةناعي المحمةةي الخةاص لتعزيةز دوره واىميتةو فةةي النشةاط االقتصةادي العةام ولتحقيةةق
ذلك البد من إجراء اصالحات اقتصادية واسعة تتوافق مع الية السوق منيا :

ةةة اعتماد االساليب المناسةبة لةدعم وتشةجيع القطةاع الخةاص لممسةاىمة فةي اعةادة تأىيةل وأنشةاء المشةاريع
الصناعية العامة.

ةةةة التوجو نحو خصخصة بعض المشاريع العامة والتي تتوافق والية السوق

ةةةة تحديد دور الدولة في النشاط االقتصادي ومحاولة االنسحاب من بعض مفاصل االقتصةاد غيةر الضةرورية

وتشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة المتزايدة في النشاط االقتصادي.

 . 3تييئة بيئة استثمارية تساىم بشكل فعال في جذب االستثمارات المحمية واالجنبية ويتطمب ذلك مايمي :
ةةةة االستقرار االقتصادي والسياسي واالمني .

ةةةة تشريع القوانين الخاصو باالستثمار والتي توفر الضمان والدعم لممستثمرين وتشجيعيم عمةى الشةراكة مةع

القطاع العام في النشاط االقتصادي.

ةةةة تحديد جية مشرفة ورقابية والتي تعد المرجعية لكل ما يتعمق باالستثمار كييئة االستثمار الوطنية مثالً.

 .2ضةةرورة فةةرض الرسةةوم الكمركيةةة بصةةورة مؤقتةةة والسةةيما عمةةى الم ةواد غيةةر الضةةرورية تتناسةةب و تطةةور
القطاع الصناعي الوطني وقدرتو عمى تغطيةة الطمةب المحمةي  ,مةع ضةرورة تشةريع قةانون لمكافحةة االغةراق

السمعي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتيا التنافسية في السوق المحمية .

 .4بنةةاء قاعةةدة صةةناعية النتةةاج بةةدائل مةةا يسةةتورد وتخصةةيص جةةزءاً منيةةا لمتصةةدير والسةةيما الصةةناعات
االنشةةائية والبتروكيمياويةةة  ,وضةةمن ىةةذا االطةةار ضةةرورة اتخةةاذ االج ةراءات القانونيةةة والتنظيميةةة كافةةة فيمةةا
يخص ىذه الصناعات والسيما صناعة االسمنت بما يؤدي الى حمايتيا والعمل عمى الحةد مةن العوامةل التةي

تعيةةق عمميةةا كالطاقةةة الكيربائيةةة والمشةةتقات النفطيةةة وتةةوفير كةةل مةةا يسةةتمزم لتعزيةةز قةةدرتيا التنافسةةية فةةي

االسواق الداخمية والخارجية .

ش ةراكات مةةع الشةةركات العالميةةة لألسةةتفادة مةةن التكنولوجيةةا الحديثةةة المسةةتخدمة فةةي
 .5التأكيةةد عمةةى بنةةاء َ
االنةتاج والخبرات االجنبية وتجارب الدول المتقدمة بيةذا الخصةوص  ,وتعزيةز نظةم االبتكةار وطنيةاً واالىتمةام

بتطةةوير مؤسسةةات البحةةث العممةةي والجامعةةات لةةدورىا الميةةم فةةي االسةةيام فةةي عمميةةة االبتكةةار والتغييةةرات

التكنولوجية .

. .6تشةةكيل جيةةة مركزيةةة تتةةولى سياسةةة وبرنةةامج الش ةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص وكةةل مةةا يتعمةةق
باجراءاتيةةا وتعمةةل وفةةق تنظةةيم اداري وقةةانوني  ,والبةةد مةةن وجةةود جيةةو رقابيةةة عمةةى قة اررات ىةةذه المجنةةة كةةأن
تكون ىذه الجيو وزارة ما او مجمس وزراء .
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practice in IRAQ
Abstract
The topic of the partnership between the public and private sectors with
great interest by researchers around the world after making sure that the
process of economic and social development depends on a combination of
resources and energies and expertise of both the public and private sectors in the
creation and operation of the various projects , the economic development of the
growing proved the failure of both sectors in achieving greater economic growth
Klaaly separately in many countries , especially developing countries with a
socialist approach , led one way or another to adopt most of the countries
economic reform programs promoted by international organizations and
institutions ( such as the IMF and the World Bank ) of its own or based on
exogenous variables necessitated that. One of them was the adoption of the
partnership between the public and private sectors in the construction and
operation of projects under one partnership methods.
That the issue of partnership is one of the basic techniques in creating
procedures that allow the private sector to enhance its role in economic activity ,
along with the public sector to achieve economic development, especially in
developing countries , have adopted this principle in the precipitant countries,
especially developing countries in infrastructure projects as a sector ( water ,
electricity , transportation ) , and policy reform is a partnership designed to
eliminate the imbalance productive structures in public projects , and an
important source of funding sources and other targets.
Has been the adoption of the Partnership in Iraq after 2003 as a policy
reform in public projects for the purpose of rehabilitating and improving the
performance of productive and in this regard has been many productive projects
as investment opportunities to enhance the participation of the private industrial
sector next to the industrial sector and private sector industries, construction,
chemical.

Keyword : The Public and Private sectors , Partnership , Privatization ,
Economic reform , Industry.
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