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ضعف التخصيصات االستثماربة الضرورية العادة االعمار، ومشكلة ضعف نسب التنفيذ في ب: المتعلقة التحديات الدراسة محاولة لمعاجة مشكلة 

وتستنج  ان  اسلوب مشاركة القطاع الخاص للعام وھو نمط    .،  وصعوبة  البيئة االستثمارية الحاليةالموازنة الفدرالية ھاللمشاريع التي تقر
  .تثمار التقليدي  ومشاكل تنفيذ المشاريع االستثمارية  الحكوميةاستثماري  ضروري  لتجاوز  صعوبات االس

  
  :مقدمة: اوال

 – 2006 توفرھا للفترة والتي يتطلب  العادة االعمار،  ان النفقات  الضرورية  2006جاء في الستراتجية الوطنية  للتنمية  لوزارة التحطيط 
ان التخصيصات االستثمارية  افتراض  مع (ية لنفس الفترة االستثمارية الفعلر التخصيصات مقداوعند احتساب . مليار$ 187تساوي   2010

عادل العجز في التخصيصات االستثمارية تومنھا نستنتج ان نسبة . مليار $ 66 ساوي ان مجموعھا ينجد  ، )مليار$ 20ھي  2010الكلية لعام 
  .معيشة المواطنين لرفع مستوى اخرىھنا تأتي ضرورة البحث عن مصادر تمويلية % .   65
 

 )مليار دوالرا(الفرق بين  التخصيصات المخططة والمخصصة  : 1الرسم البياني 
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بعقد "او خيار ما ھو معروف ) PPP(  "مشاركة القطاع الخاص للقطاع العامب"من الخيارات المتاحة امام الحكومة االستفادة من  نمط يعرف 
وھو عقد تعطي الجھة الحكومية بموجبه القطاع الخاص إمتيازاً بإنشاء مرفق محدد .   BOT، الذي إشتھر  بإسم الـ" اإلعادة –التشغيل –البناء 

وقد تم إستنباط أشكال تعاقدية مختلفة . وتشغيله ومن ثم إعادته في أجل متفق عليه ، ويكون القطاع الخاص حينھا قد إستعاد التكلفة وحقق أرباحاً 
 .  ألخ... ومشاريع  اسالة المياه    ، الموانئ  وسكك الحديدلمستشفياتيقھا في تأھيل المرافق العامة كاذه العقود يمكن تطبمن ھذا النوع، وان ھ

  .  لمشاريع التي تخطط الدولة لخصخصتھالعلى الخصخصة  المباشر  قد تكون بديال عن االقدام  الخياروھذه ا
  بسب ضعف البنى التحتية الساندة للقانون ايجابي ومتميز، اال ان ثمار ھذا القانون بقيت غائبةو يرتثماسانون اوعلى الرغم  من  ان العراق له  ق

  
  :نماذج للشراكة بين القطاع الخاص والعام: ثانيا

  : )BOT( والبوت ) Leasing( عقود اإليجار :النمطين  التالين  سنتناول فيما يلي كتقديم  
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 :Leasing عقد اإليجار

في الغالب  .او متوسطة االمدقصيرة  كون تاما عموماً عقود  ، وھيمرافق القطاع العام لمستثمرين من العقود الشائعة والمعروفةإن تأجير  
المستثمر  ويلتزم   .مؤسسة القطاع العامالى يدفع  بدل ايجاروتقديم خدماته للجمھور مقابل  هلقيام بتشغيللمستثمر ل تضمن العقد تأجير المرفقي

 ).لتزامه بصيانة المرفق طوال فترة العقدالى أ باإلضافة (الخدمة  ونوعية سعر الھور وفق ضوابط متفق عليھا أھمھا لجملخدمات ال بتقديم
 .الخ...  مواقف السيارات المراكز الترفيه ووتطبيق ھذا النوع من العقود على ايجار االسواق المركزية مكن وي
  
(  ) BOOT- Build-Operate-Transfer (ة اإلعاد –التشغيل  –عقد البناء ) ب

ان يضطر القطاع العام الى بيع االصول دون  "الخصخصة"قانونية ذات فوائد  التي توفر للقطاع العام اليةيعتبر ھذا النمط من المشاريع 
ة تعود ملكيته بعد فترة زمنية محدد أنھا إتفاقية قانونية توفر تمويل من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع" البوت"نظام  من خصائص  . االستثمارية

  :، منھاعديدةاخرى أنماط  وھناك،  إلى القطاع العام
  ) FBOOT( يعرف إختصاراً بـ و عقد التمويل ،البناء،التملك،التشغيل،  •
 ) BOL( يعرف إختصاراً بـ و عقد البناء،التشغيل، التأجير ،  •
 ) DBOT( يعرف إختصاراً بـ وعقد التصميم ،البناء،التشغيل،  •
 ) BOD( إختصاراً بـ  يعرف عقد البناء،التشغيل، التسليم ، و •
 ) BRT( عقد البناء،التأجير، اإلعادة والذي يعرف إختصاراً بـ  •
  )BTO( عقد البناء، اإلعادة ،التشغيل ، والذي يعرف إختصاراً بـ  •
حيث يتكفل الطرف الذي  . ضطر إلى دفع تكاليف ھذه الخدمةيتوفير خدمة  للجمھور دون أن يستطيع القطاع العام النمط من العقود ا ھذ بموجب

تيح للمستثمر إمكانية تحصيل رأس المال المدفوع ي تجاريوفق  اتفاق تتعاقد معه الجھة الحكومية بتوفير رأس المال وإنشاء المرفق وتشغيله  
  . في إنشاء المرفق وكذلك تحقيق ھامش ربح مجزي

ات شبكو الطرقو ،المدارسو ،والمستشفيات ،نفطية، ومحطات التوليد الكھربائيالمصافي المن العقود  من المشاريع المؤھلة لھذا النوع
وسائل المواصالت ذات التكلفة العالية مثل السكك الحديدية أو قطارات و ، شبكات ومحطات الصرف الصحيو ،حطات تنقية المياهمو ،اإلتصال
  .   ) إلخ ...اإلنفاق

  
  يل الشراكة بين القطاع الخاص والعاممستلزمات تفع: ثالثا

: يات التي تواجه رجال االعمال تتلخصداال ان التح.  البيئة االستثمارية الحالية تتميز بوجود قانون استثماري يضم الكثير من الحوافز الضرورية
التجارية التي تستطيع بمرونة عالية االستجابة  ، وغياب المصارف)غياب العمل بالنافذة الواحدة(الدولة في التفاعل المطلوب ة زبعدم مرونه اجھ

ا ھوساھمت ھذه العوامل جميع.  االداريباط ضاالن ووجود ظواھر متفرقة تتجسد بعدم، ،  وضعف شركات التأمينالسريعة لمتطلبات رجال االعمال
  " Doing Business in Iraq" البنك الدولي  م بهاوعند مطالعة المسح الذي ق.  في جعل البيئة االستثمارية ضعيفة مقارنة بالدول االخرى

  .جھدا استثتائيا يتطلب  ان ھذا العبء الثقيل . نجد ان نتائج المسح تعكس بدرجة قاسية صعوبة ممارسة النشاطات االقتصادية
االستثماري  -التي تؤثر سلبا في االداء الحكومي  انواع من العواملان ھناك ثالث   قام بھا المؤلف )استبيان(ة كشفت دراس وفي ھذا السياق 

   :وھي
   .تتمثل بتأثيرات الظروف االمنية، وظوابط  مؤسسات الرقابة، غياب البنى التحتية االستثمارية وسيادة القانون :عوامل خارجية

ة وكفاءة ادارة التعاقد، وجود الشخص وتتمثل بدراسة الجدوى االقتصادي) المعنية(خاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة  :وامل داخليةوع
وصرف التخصيصات  ،)وزارة التخطيط( رات اطالق الصرف عوامل داخلية خاصة بعمل اجھزة الدولة  كقرا  .المناسب في الموقع المناسب

  ).البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي(وفتح االعتمادات ) وزارة المالية(الحكومية 
. سر تارة بالتقصير وتارة بالقصورتفيمكن ان الظاھرة   ان ھذه.  شير الى عدم ممارسة العاملين الدوارھم بالكفاءة المطلوبةان العوامل الداخلية ت

ووضع الشخص المناسب في الموقع ، واما القصور فيتطلب تدريب وتأھيلفالتقصير يستلزم ايجاد الحوافز الضرورية المعنوية والمادية، 
ھنا تأتي ضرورة قيام  . ان دورھم ينتھي بمجرد ابرام التعاقد مع المقاولين) الجھة المتعاقدة(عتقد موظفوا المؤسسات غالبا ما يو . المناسب
التي يجب ان ترعى ويجب النظر الى المنفذ بانه جھة متحالفة تساعد على تحقيق اھداف الجھة المتعاقدة اذ  . كة حقيقة بين المتعاقد والمنفذمشار
التي ھي ان الحالة المثلى .  ان تأخذ بيده وتمكنه من تجاوز البيروقراطية السائدة بين دوائر الدولةو،  كنه بكل ما تستطيع من قوةوتم ئه داحسن ا

بموجبه يتم تدارس ) او عقد شراكة(يكون فيھا المنفذ متفرغا للتنفيذ دون انشغاالت جانبية، وعند ذلك يتحول العقد الى عقد شبه تضامني 
فكثيرا ما تكون تحديات المنفذ ناجمة عن (عندھا تتحول تحديات المنفذ الى مشكالت الجھة المتعاقدة . والتحديات التي ستواجه المنفذالصعوبات 

  ). عدم اكتراث الجھة المتعاقدة
التعليمات لتمكين ھيئة  اصدار  .المقاولين االكفاءرجال االعمال وضرورة العمل على خلق الظروف المناسبة والمشجعة الستقطاب ھنا نجد  من

معامالت غير الضع ضوابط التي من شأنھا عدم استالم ،  وولتقليص الروتين وحصول الموافقات وانشاء النافذة الواحدة وزاراتوال االستثمار
اجھزة الرقابة كان وال  ان دور.  تسھيل فتح االعتمادات المصرفيةو  وضع سقف زمني للنظر بالمعامالت  ).للحد من تأخر المعامالت(المتكاملة 

 .لعقبة في تأخير كثير من االعما يزال الغراض سليمة، لكن النتائج تشير الى انھا كانت
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بيانات ستخدام اب(ولدى مقارنة بيئة االستثمارية في العراق بمجموعة من الدول كمصر، واالردن، وايران، والمغرب، وماليزيا، وسنغافورة 
ة اصعب بيئ نسبيا تؤشر الى ان العراق يمثلو، نجد فروق كبيرة  2008لعام )  Doing Business -لبنك الدوليعده اأالمسح االقتصادي الذي 

توفرھا  التي  ستثمارية االتسھيالت ال ان الشك  ان سھولة  البيئة االستثمارية  تنعكس ايجابيا  على رفاھية المواطن ،  فنجد.   استثمارية
  .)2007في ( $3600دل  الف، في حين دخل الفرد العراقي يعا$ 48معدل دخل الفرد يعادل يصل ) وارد الطبيعيةوھي دولة تفتقر للم( سنغافورة

  
 مقارنة بين العراق ومجموعة من الدول حول صعوبة  البيئة االستثمارية: 1جدول  

 العراق ايران المغرب مصر االردن ماليزياسنغافورة الدولة

 152 142 128 114 101 20 1درجة الصعوبة

  3,600$  4,732$  2,748$ 2,161$ 3,421$  14,000 48,900$معدل الدخل الفردي

 
  : العوامل التاليةبلصعوبات وللتعرف على االسباب، تم االستعانة بنفس المسح االقتصادي والذي يفسر ا

اجراءات تسجيل  ، اجراءات التوظيف العمالة، اجراءات الحصول على موافقات البناء، ل االقتصاديةاالتأسيس لالعمومستلزمات  اجراءات 
االلتزام اجراءات ، اجراءات التجارة الخارجية، اجراء التعامل الضريبي،  اجراءات حماية االستثمار، اجراءات الحصول على القروض ،العقار

  . االقتصادي لنشاطا غلقاجراءات ، متطلبات التعاقدب
  

 مقارنة  تفصيلية  بين العراق ومجموعة من الدول حول صعوبة  البيئة االستثمارية:  2جدول 
مؤشرات صعوبة االجراءات  

 ماليزيا المغربسنغافورة االردن ايران مصر العراق الحكومية

ال  يس لالعم راءات التأس اج
 االقتصادية

175 41 96 131 10 62 75 

راءات الحص ى اج ول عل
 104 90 2 74 165 165 111 موافقات البناء

 48 168 1 52 147 107 67 اجراءات التوظيف العمالة

 81 117 16 115 147 85 43 اجراءات تسجيل العقار
ى  ول عل راءات الحص اج

 القروض
163 84 84 123 5 131 1 

 4 164 2 113 164 70 113 اجراءات حماية االستثمار

 21 119 5 22 104 144 43 يبياجراء التعامل الضر

 29 64 1 74 142 24 178 اجراءات التجارة الخارجية

ات  زام  بمتطلب راءات االلت اج
 59 112 14 128 56 151 148 التعاقد

ال  ق االعم راءات غل اج
 االقتصادية

181 128 107 93 2 64 54 
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http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=92
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/DealingLicenses/Details.aspx?economyid=92
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/EmployingWorkers/Details.aspx?economyid=92


 
 

 الدول حول صعوبة  البيئة االستثمارية مقارنة  تفصيلية  بين العراق ومجموعة من:   2الرسم البياني 
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