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امللخص التنفيذي: . 	
إن الصدمات اليت تنتاب القطاع الزراعي يف العراق انجتة من اختالل االطر اهليكلية املعنية 	 

القروض،  ونظام  التمويل،  بينها شروط  واخلاص، ومن  العام  الزراعي  القطاع  بي  العالقة  بتنسيق 
وإصالح التشريعات والقواني، وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية. 

النظام املصريف الزراعي قادر على خلق هنوض كبري يف النظام املصريف الشامل يف البالد، 	 
املالية  )الكتلة  املصرفية  املنظومة  خارج  النقدية  الكتلة  جبذب  الثقة  خلق  على  القدرة  له  وأيضاً 

املكتنزة(. 
القطاع الزراعي لديه القدرة على حتفيز القطاعات اإلنتاجية كافة، منها قطاع الصناعات 	 

التحويلية، والصناعات الغذائية؛ وابلنتيجة اإلسهام يف رفع حصة القطاع اخلاص ابلعموم يف الناتج 
احمللي اإلمجايل. 

املقومات األساسية للقطاع الزراعي يف البالد متوفرة، إال أن هناك حاجة كبرية لالهتمام 	 
ابألطر التنظيمية والتمويلية، وفسح اجملال أمام القطاع اخلاص لنقل وتوطي التكنلولوجيات املتقدمة 

يف العامل. 
املقدمة: . 		

عدم القدرة على خلق التنوع يف اإلنتاج الزراعي، وتركيز االهتمام على أنشطة معينة دون 
غريها، مع اإلبقاء على السياسات واألطر التقليدية يف التعامل مع هذا القطاع أمر يّعرض االقتصاد 
قادر على  الصدمات، وجيعله غري  املشكالت، ورمبا  العديد من  اىل  احمللية  واالقتصادات  الوطين 
التعامل مع تلك الصدمات مع إبقاء حالة االستقرار النسيب يف مسامهة األنشطة يف تكوين انجته؛ 
وابلنتيجة يتصدع االقتصاد على اثر االختالل الذي يعانيه يف بنية الناتج احمللي. أن استهالك املوارد 

تحسين سياسات أطر الشراكة بين أنظمة الزراعة الخاصة 
والعامة في القطاع الزراعي    

 د. حسين أحمد دخيل السرحان *

*  مركز الدراسات االسرتاتيجية - جامعة كربالء. 
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املالية املتأتية من القطاع النفطي بنحو غري منتظم وغري عادل ومسؤول يقود إىل هدر العوائد املالية 
من بيع املوارد اهليدروكربونية، من دون أن يستفيد منها االقتصاد أو املواطن على حد سواء. وإن 
التقلبات االقتصادية العاملية واالعتمادية املفرطة لالقتصاد الوطين على معامل النمو يف االقتصاد 
العاملي يزيد من حدة املخاطرة على األوضاع االقتصادية احمللية بل حىت األمن الغذائي. وإن حدة 
نشاط  توسيع  على  تعمل  فهي  حرج  موضع  يف  الدولة  يضع  األصوات  وارتفاع  احمللية  املطالب 
الشفافية يف  اإلداري، وغياب  الفساد  وارتفاع  اإلجراء من متويل،  يتطلبه ذلك  العام وما  القطاع 
مجيع مؤسسات القطاع العام؛ األمر الذي يؤدي ابملقابل إىل الدخول يف دوامة الرتاجع يف قدرات 
الدولة يف التزاماهتا جتاه مواطنيها؛ لذا يتطلب البحث عن اخليارات املتاحة للخروج من تلك االزمة 
بشكل يّنمي الناتج ويتجاوز اختالله اهليكلي، ويوفر مورداً مالياً حالياً يؤمن للدولة قدراً من احلرية 

يف التصرف ابلتزاماهتا جتاه األفراد، والتخفيف من حدة عجز املوازنة العامة.
موضوع الشراكة بي القطاعي العام واخلاص له دور مهم يف عملية إدارة وتوجيه اقتصاد البلد 
بصورة كفوءة. إذ إن عملية النمو حتتاج إىل تعبئة مجيع املوارد االقتصادية والبشرية يف البلد، فضاًل 

عن اخلربات واإلمكانيات املتوافرة يف كال القطاعي العام واخلاص.
وعادة ما تلجأ البلدان اليت تعاين من عجز يف متويل املشاريع التنموية إىل ختفيف العبء 
عن موازنة الدولة، وتنويع مصادر اإليرادات العامة، ولكن جيب جتنب السقوط يف فخ االقرتاض، 
املشاريع،  يف  االستثمار  من خالل  عمل  فرص  وخلق  البطالة،  وامتصاص  اخلارج،  من  والسيما 
حملياً،  وتوطينها  التشغيل  يف  والكفاءة  اإلنتاجية  زايدة  يضمن  مبا  التكنولوجيا  نقل  على  والعمل 
واحلصول على مشاريع جاهزة مع هناية مدة االمتياز من دون حتمل أعباء إضافية، وبقاء املشروع 

حتت سيطرة احلكومة من الناحية االسرتاتيجية.
يف حالة العراق كذلك، يرى الكثري أن الشراكة بي القطاعي العام واخلاص ستكون احلل 
األمثل لتسهيل عملية االنتقال من حالة التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي إىل آلية السوق، 
التحول االقتصادي. وهذا اإلدراك  الواقعية يف إجناز عملية  وهي مبنزلة خطوة متهيدية تستند إىل 
واضح لدى احلكومات العراقية بعد 2003 إذ تبنت تلك احلكومات عدة اسرتاتيجيات استهدفت 
تنمية دور القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل وتعزيز مسامهته يف تكوين رأس املال الثابت، 

وقدرته على خلق مزيد من فرص العمل. 
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الورقة تنطلق من افرتاض أساس هو: »أن االجتاه حنو تفعيل مبدأ الشراكة بي القطاعي العام 
واخلاص هو احلل األمثل لتعزيز وتنمية قدرات وإمكانيات القطاع اخلاص الزراعي، ومن مث تعزيز 
الزراعي مبا يتضمنه من مقومات، وما توفره  القطاع  النشاط االقتصادي والعملية االنتاجية. وان 
احلكومات من رؤية واضحة هلذا القطاع، واستيعابه للنسبة األكرب من القوى العاملة، ابإلمكان 
أن يكون هو نقطة البداية لتفعيل تلك الشراكة وأن يكون هو القطاع القائد لعملية الشراكة بي 

القطاعي العام واخلاص يف العراق«. 
			 . Public-Private Partnership( الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

PPP(: املفهوم واألساليب.
يعد موضوع الشراكة بي القطاعي العام واخلاص من األساليب األساسية يف خلق اإلجراءات 
اليت تسمح للقطاع اخلاص يف تعزيز دوره يف النشاط االقتصادي إىل جانب القطاع العام لتحقيق 
اآللية يف  واعتمدت هذه  اإلطار.  هذا  اثبتت جناحها يف  وهناك جتارب عدة  االقتصادية  التنمية 
الكثري من الدول وخاصة النامية يف مشاريع البىن التحتية األساسية، والشراكة هي سياسة إصالحية 
اهلدف منها القضاء على اختالل اهلياكل االنتاجية يف املشاريع العامة، ومصدر مهم من مصادر 
التمويل. وقد برز مفهوم الشراكة وتصاعد أتثريه منذ تسعينيات القرن املاضي. إذ استعمل مفهوم 
الشراكة للمرة األوىل يف مؤمتر األمم املتحدة  للتجارة والتنمية )UNCTAD( يف هناية مثانينيات 
القرن املاضي، وقد مت تعريفها »أبهنا كل أشكال التعاون ما بي مؤسسات أو منظمات ملدة معينة، 

واهلدف منها تقوية فعالية املتعاملي يف حتقيق األهداف اليت مت حتديدها«1. 
ويعرف آخرون الشراكة أبهنا »العالقات املؤسساتية بي الدولة )القطاع العام( والقطاع اخلاص 
اهلادف إىل الربح أو غري اهلادف للربح، حيث تشارك اجلهات الفاعلة املختلفة من القطاعي العام 
واخلاص بنحو مشرتك يف حتديد أهداف وأساليب وتنفيذ اتفاق التعاون«2. وتتجسد الشراكة عندما 
ترتبط وكاالت القطاع العام )الفيدرالية واحمللية( مع كياانت القطاع اخلاص )شركات، مؤسسات، 
1. United Nations Economic Commission for Europe. Guidebook on promoting 
Good Governance in Public –Private Partnerships, New York 2008 , p.20 .
2.  Johannes Jütting, Public-private-partnership and social protection in 
developing countries: the case of the health sector, p.  5-6  http://www.oecd.org/
dev/devcom/2510186.pdf

http://www.oecd.org/dev/devcom/2510186.pdf
http://www.oecd.org/dev/devcom/2510186.pdf
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ومؤسسات أكادميية أو حىت أفراد(، والدخول بعالقة جتارية لتحقيق اهداف الشركاء3. وقد بدأ 
التوجه حنو مبدأ الشراكة وانتشر بنحو واسع عندما تبلورت قناعة لدى عدد من االقتصاديي أبنه 
ميكن أن يكون  للحكومة دور ابرز يف بعض االقتصادات، وأن آلية السوق ال تقود دائماً إىل نتائج 
تتسم ابلكفاءة. وحبسب رؤية العديد من املختصي واملؤسسات االقتصادية الدولية، فإن الشراكة 
هتدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويكون ذلك عن طريق قيام الدولة بدور متخذ 
القرار وراسم للسياسات. أما القطاع اخلاص فيكون املنفذ للمشاريع واملشارك يف أدائها. وأساس 
بيئة  هذه الفكرة قائم على أن أي من القطاعي يكون يف بعض األحيان -ويف ظل ظروف أو 
اقتصادية معينة– غري كفوء يف تنفيذ خطط التنمية االقتصادية إذا حتمل مسؤولية هذه املهمة مبفرده، 
لذا فأن اللجوء اىل القطاع اآلخر سيكون أمراً ضرورايً جداً وال بد منه4 إن شراكات القطاعي العام 
واخلاص هي اتفاقيات بي اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص مبوجب ترتيبات تعاقدية لغرض تنفيذ 
املشاريع وتوفري البىن التحتية العامة واملرافق اجملتمعية واخلدمات ذات الصلة. ومتتاز هذه الشراكات 
مثل  إقامة  أسباب  وإن  الشركاء.  بي  واملكافأة  واملسؤولية  واملخاطر  االستثمار  تقاسم  من خالل 
هذه الشراكة ختتلف من دولة إىل أخرى، ومن بيئة اقتصادية إىل أخرى، ولكن السبب األساس 
ينطوي عادة على تقدمي التمويل، والتصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة للمشاريع والبىن التحتية 

واخلدمات العامة. 
أساليب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 		

يف البدء ال بد القول: ال يوجد أسلوب موحد لتحقيق الشراكة ميكن تطبيقه يف كل الدول، 
أنظمتها  الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية لكل دولة، فضاًل عن  إذ خيضع األمر إىل 
اإلدارية، واطرها التشريعية والسياسات العامة يف جانبها االقتصادي. وتتنوع أساليب الشراكة طبقاً 
إىل درجة مسامهة القطاع اخلاص يف مشاريع الشراكة، واملهام املكلفة وفقاً لكل أسلوب. وميكن أن 

3. World Bank, Knowledge Lab, Realizing the Potential of Public–Private 
Partnerships to Advance Asia’s Infrastructure Development, https://goo.
gl/3dxgNK 

والرؤية  االساسية  املتضمنات  بي  العراقي  االقتصاد  يف  واخلاص  العام  القطاعي  بي  الشراكة  هاشم،  اخلضر  عبد  حنان  د.   .4
االسرتاتيجية للتطبيق، جملة الغزي للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد )13(، العدد )36(، 2015، ص 19.

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114058 

https://goo.gl/3dxgNK
https://goo.gl/3dxgNK
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=114058


7

حتسني سياسات أطر الشراكة بني أنظمة الزراعة اخلاصة والعامة يف القطاع الزراعي    

تندرج أساليب الشراكة حبسب الصور اآلتية5: 
عقود اخلدمة tcartnoC ecivreS: ويف ضوئها يقوم القطاع اخلاص بتجديد أو إضافة 1. 

وال  املستفيدين  يدفعها  رسوم  مقابل  أو خدمات حمددة  ما،  ألداء خدمة  تشغيلية  وحدات 
تتجاوز مدهتا يف أغلب األحيان السنتي.

عقود التشغيل واإلدارة stcartnoC tnemeganaM: حيث يكلف القطاع اخلاص 2. 
إبدارة املرفق اخلدمية يف املشروع، وتتحول حقوق التشغيل له مقابل رسوم لقاء هذه اخلدمة 
تدفعها اجلهة املستفيدة، وعادة ما يلجأ القطاع العام إىل تلك العقود يف احلاالت اليت يصعب 
عليه زايدة أسعار تقدمي اخلدمة ألسباب اجتماعية أو سياسية. على أن تبقى الدولة مسؤولة 

عن نفقات التشغيل واالستثمار، وحتمل املخاطر واخلسائر املتعلقة ابملرفق أو املشروع. 
عقود اإلجيار stcartnoC gnisaeL: ويتم مبوجبها أتجري املرافق العامة إىل القطاع اخلاص 3. 

مقابل مبلغ حيدد عقداي بغض النظر عن األرابح املتحققة، ويتحمل متويل النفقات التشغيلية 
والصيانة واملخاطر التجارية. وتستخدم مثل هذه العقود لغرض رفع كفاءة التشغيل يف املشاريع 
الدولة من خالل ذلك حتقيق أرابح وفوائد، فضاًل عن احتفاظها  املتعاقد عليها، وتستطيع 

ابمللكية لكنها تبقى مسؤولة عن االستثمارات الثابتة، وخدمة الديون. 
بتمويل 4.  خاصة  شركة  قيام  مبوجبها  ويتم   :stcartnoC noissecnoC االمتياز عقود 

وبناء وتشغيل مشروع خدمي جديد، ويتضمن العقد مواصفات التأجري، فضاًل عن النفقات 
الرأمسالية واالستثمارات اليت يتحملها القطاع اخلاص، علماً أن حقوق امللكية ترجع إىل الدولة 

يف هناية املدة العقدية.
اجتاهات تنمية دور القطاع اخلاص يف النشاط الزراعي يف العراق. 	

أ األطر واألدوار التنموية للقطاع اخلاص يف النشاط الزراعي يف العراق قبل 2003:	-

5. عادل حممود رشيد، ادارة الشراكة بي القطاعي العام واخلاص، املنظمة العربية للتنمية االدارية، الكويت، 2006، ص15. 
نقال عن: د. فيصل اكرم نصوري، فيصل زيدان سهر، الشراكة بي القطاعي العام واخلاص بي التشريع والتطبيق يف العراق )مع 
اشارة اىل القطاع الصناعي يف العراق(، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد، اجمللد 21 ، العدد 

83، 2015، ص 297 .
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عند استعراض خطط التنمية القومية جند أهنا اهتمت كثرياً يف تعزيز مسامهة القطاع اخلاص 
اعتمدان  الزراعي. وإذا ما  القطاع  املختلفة ومنها  القطاعات  املتولد من  الناتج احمللي اإلمجايل  يف 
القطاع  أن  القطاع اخلاص، جند  الزراعي ونسبة مسامهة  القطاع  املتولدة يف  املضافة  القيمة  معيار 
اخلاص ساهم بشكل كبري يف تلك القيمة وبنسبة تتجاوز )%50( ألغلب السنوات، وبلغت أكثر 
من %99 عام 1974، واجتهت تلك النسبة لالخنفاض قبل عام 1980. مث بدأت ابالرتفاع 
قلياًل حىت عام 1984؛ مما يوضح أثر القواني والسياسات املشجعة والداعمة للقطاع اخلاص اليت 
صدرت خالل هذه املدة، وما جاءت به ورقة العمل للقطاع الزراعي للسنوات 1981 – 1985 
إبعطائها دوراً مهماً للقطاع اخلاص يف التنمية الزراعية. وبشكل عام يالحظ أن املعدل اإلمجايل 
ملسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل املتولد من القطاع الزراعي خالل املدة 1974 - 
2002 كانت )%35(6، وقبل عام 2003 وضعت عدة اسرتاتيجيات وسياسات زراعية بنيت 

عليها خطط التنمية وكان اهلدف من تلك االسرتاتيجيات والسياسات حتقيق اآليت7:
حتقيق نسب مرتفعة من األمن الغذائي.. 1
حماولة الوصول إىل استغالل املوارد املتاحة قدر اإلمكان. . 2
حتقيق حمصولية مناسبة حيث كان املوسم الشتوي يرتكز على حمصويل احلنطة والشعري ابلدرجة . 3

األوىل واملوسم الصيفي يرتكز على اخلضراوات وحماصيل احلبوب الصيفية.
وعلى الرغم من كل اجلهود اليت بذلت لتنفيذ السياسات التنموية املستهدفة، إال أن ذلك 
مل يثمر عنه أي منو ملموس يف الزراعة والقطع اخلاص وبشكل خاص يف فرتات احلروب واحلصار 

االقتصادي، وقد اتضح ذلك بشكل مركز يف اجملاالت التالية8: 
عدم تطور اإلنتاج بشكل يتناسب مع منو حاجات اجملتمع إىل الغذاء واحتياجات الثروة - 

احليوانية إىل العلف واحتياج الصناعة الوطنية للموارد الزراعية األولية .

6. لتفاصيل اكثر: انظر ، د. حممود جس عباس و د. سهام الدين خريي، مسامهة القطاع اخلاص يف تنمية النشاط الزراعي يف العراق 
1970 – 2010 الواقع واالفاق، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 43، ٢٠١٥ ، ص ص 115 - 118. 

7. وزارة التخطيط، خطة التنمية، 2009، ص 60. 
8. املصدر نفسه، ص ص -60 61. 
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إن استمرار اخنفاض معدالت اإلنتاجية أدى إىل استمرار سد النقص احلاصل يف إنتاج - 
احلبوب عن طريق االسترياد؛ وبسبب توقف استرياد املواد العلفية من اخلارج حصل اخنفاض كبري 

يف أعداد الثروة احليوانية والدواجن.
أدى النقص احلاصل يف املياه إىل اخنفاض نسيب يف إنتاجية بعض احملاصيل األساسية منها - 

اخنفاض مبقدار %77 يف إنتاج احملاصيل الشتوية.
من أهم ما يؤثر على اإلنتاج الزراعي هو السياسة السعرية، وهي جزء ال يتجزأ من السياسة - 

االقتصادية للبلد؛ لذلك كان الدعم الكبري املوجه إىل مدخالت اإلنتاج كان قد مثل عائقاً كبرياً 
أمام التقدم املنشود وخلق تشوهاً اقتصادايً كبرياً.

مل يساهم املصرف الزراعي ابلشكل املعول عليه بسبب ارتفاع سعر الفائدة اليت تزيد أحياانً - 
عن %18 من جهة، وقصور اآلليات املتبعة يف اإلقراض من جهة أخرى .

مل حيظ النشاط البحثي واإلرشادي ابالهتمام املطلوب إال يف عقد التسعينيات؛ مما ساهم - 
ذلك يف عدم بلوغ بعض األهداف بنحو مبكر.

أ  اجتاهات تنمية دور القطاع اخلاص يف النشاط الزراعي يف العراق بعد 2003. 	-
بعد عام 2003 مت وضع اسرتاتيجية لثالث سنوات )2007 - 2010( لرسم ووضع 

اخلطط التنموية وبراجمها االستثمارية، وقد استندت إىل 4 دعامات أساسية للنشاط التنموي9:
-  تقوية أسس النمو االقتصادي. 

-  إعادة احليوية إىل القطاع اخلاص.
 - حتسي نوعية احلياة.

 - تقوية احلكم الصاحل والرشيد يف البالد .
والنمو  العمل  لفرص  احملرك  هو  اخلاص  القطاع  جعل  على  االسرتاتيجية  هذه  ركزت  وقد 
وخصخصة  االقتصادي  لإلصالح  برامج  وتناولت  الدولة،  واردات  وتعظيم  املتوازن  االقتصادي 

9.   املصدر نفسه، ص ص 6 - 7.
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املنشآت واملصارف اململوكة للدولة وٕاعادة هيكلتها، مع تشجيع االندماج بي املشاريع االستثمارية 
القائمة واملضي يف تنفيذ إجراءات االنضمام إىل منظمة التجارة الدولية. 

الزراعي اخلاص  النشاط  تنمية وتطوير  لدفع عملية  نفسها توجهات  املدة  وقد ظهرت يف 
الزراعية ومستلزمات  املنتجات  السوق أتخذ دورها تدرجيياً يف تكوين أسعار  آلية  حيث أخذت 
اإلنتاج، ومن مث حتديد حجم اإلنتاج الزراعي واجتاهاته، ومت يف عام 2008 وضع تسعرية جمزية 
حملاصيل احلنطة والشعري والشلب مع ترك احلرية للفالح يف تسويق املنتجات .يضاف اىل ذلك، 
إنشاء صندوق خاص إلقراض صغار املزارعي برأس مال قدره 25 مليار دينار لتوفري التمويل امليسر 
مبوجب ضماانت مناسبة، ومت يف عام 2008 إنشاء 6 صناديق إقراضية للفالحي بدون فوائد 
)متخصصة يف جماالت البستنة والنخيل وٕادخال املكننة والتكنولوجيا وتنمية الثروة احليوانية ومشاريع 
التنمية الزراعية الكربى(10. مع ذلك، وعلى الرغم من كل االجراءات اليت تبنتها الدولة من اجل 
اصالح الدور الذي أيخذ على عاتق القطاع الزراعي اخلاص، فقد اتسم دور القطاع اخلاص بكونه 
لتطوير مسامهة القطاع  غري واضح ابلنحو املطلوب، على الرغم من أن هناك سياسات وخططاً 
اخلاص يف النشاط الزراعي، إال أهنا ال تتصف ابلشمول، ومل يتم متابعتها على مستوى التنفيذ، هذا 
فضاًل عن قلة الدراسات والبحوث ذات العالقة املباشرة بدور القطاع اخلاص يف النشاط الزراعي .

وبسبب حمدودية االستثمارات اليت وجهت للقطاع الزراعي لألعوام من 2004- 2008 
فقد اخنفضت مسامهة هذا القطاع يف كل من الناتج احمللي اإلمجايل، وتكوين رأس املال الثابت 
إىل مستوايت متدنية بلغت حبدود 10٪ الناتج احمللي اإلمجايل، واقل من %1 يف تكوين رأس 
املال الثابت بعد أن كانت ترتاوح بي 20 -%25 يف الفرتات السابقة. وعلى الرغم من االهتمام 
للقطاع  الدويل  العهد  للسنوات 2010-2007، ووثيقة  الوطنية  التنمية  أولته إسرتاتيجية  الذي 
الزراعي فإن االستثمارات اليت وجهت إىل هذا القطاع كانت حمدودة جداً، ومل تتجاوز يف أحسن 
األحوال 25٪ ابلنسبة إىل املوارد املائية، و9٪ يف اإلنتاج النبايت احليواين عنما كان قد مت اقرتاحه 
يف االسرتاتيجية للسنوات 2010-2007 يضاف إىل ذلك، حمدودية موارد هذا النشاط وتدين 
نسبة التنفيذ فيه مما انعكس على عدم حتقيق تطور ملموس يف املؤشرات األساسية هلذا القطاع11. 

10. وزارة التخطيط، اللجنة الفنية، 2009، ص4. 
11. د. حممود جس عباس و د. سهام الدين خريي، مصدر سبق ذكره، ص126. 
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أ  النشاط الزراعي اخلاص يف خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 - 2014:	-
مشاركته  وتوقعت  التنمية  عملية  يف  شريكاً  اخلاص  القطاع  الوطنية  التنمية  خطة  اعتربت 
بنسبة %46 من االستثمارات املطلوبة لتحقيق رؤى وأهداف اخلطة وقد مت تشخيص القطاعات 
والفعاليات اليت ميكن للقطاع اخلاص )احمللي واألجنيب( لالستثمار فيها. ويف هذا التوجه أكدت 
إنتاج  زايدة  خالل  من  الغذائي  األمن  حتقيق  يف  الزراعي  اإلنتاج  دور  زايدة  ضرورة  على  اخلطة 
السلع الغذائية والدخول إىل تصدير التمور والفواكه من خالل توفري املستلزمات األساسية للعملية 
الزراعية واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية واملالية والبشرية واإلنتاج املعتمد على القدرات التنافسية 
واالنتفاع من التكنولوجيات واخلربات األجنبية احلديثة، وحتفيز القطاع اخلاص واألجنيب لالستثمار 
بكثافة يف هذا القطاع. مع رفع مسامهة النشاط الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل وتكوين رأس املال 
الثابت واعتبار القطاع اخلاص شريكاً أساسياً يف تنمية االقتصاد العراقي. كما استهدفت اخلطة ما 

أييت12:
زايدة اخلزن املائي حبوايل 33 مليار م3 من خالل تنفيذ 9 سدود مائية خالل فرتة اخلطة.. 1
تنمية املوارد املائية والتنوع يف حصر املياه يف املناطق املالئمة واستخدام املياه املعاجلة.. 2
العمل على االستصالح املتكامل لألراضي وصواًل إىل معدل سنوي قدره 800 ألف دومن . 3

للوصول إىل استصالح 400 مليون دومن يف هناية اخلطة. 
استكمال مصبات شبكات البزل الرئيسة للمحافظة على نوعية مياه األهنر الرئيسة.. 4
استكمال أعمال صيانة شبكات الري والبزل. . 5
الرتكيز على إنتاج احلنطة شتاًء، والبطاطا صيفاً، وتطوير إنتاج التمور والفواكه كأولوية أوىل، . 6

وكأولوية اثنية يتم الرتكيز على إنتاج الرز والطماطم والبصل والذرة البيضاء واألعالف.  
استهدفت اخلطة زايدة أعداد األغنام واملاعز والدواجن كأولوية أوىل، واإلبل واجلاموس كـأولوية . 7

للقطاع  الدعم  وتقدمي  املائدة،  وبيض  واحلليب  اللحوم  إنتاج  اثنية، وحتقيق زايدات كبرية يف 
اخلاص؛ إلعادة أتهيل مشاريع الثروة احليوانية املتوقفة وخاصة مشاريع الدواجن.

12. وزارة التخطيط ، خطة التنمية ، 2009 ،ص7. 
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وقد أعطت األمانة العامة جمللس الوزراء هذا التوجه أمهية كربى من خالل تشكيل جلنة تضم 
عدد من اخلرباء واملختصي؛ من أجل إعداد مسودة لقانون الشراكة بي القطاعي العام واخلاص، 
وقد قامت بتضمي قانون املوازنة الفيدرالية مادة تنص على عقد الشراكة بي القطاعي العام واخلاص 
)موزانة عامي 2017 و2018(. وقد كشف األمي العام جمللس الوزراء مهدي العالق يف كانون 
األول 2017، حبسب بيان لألمانة، عن انتهاء جملس الدولة من تدقيق مشروع قانون الشراكة بي 

القطاع العام والقطاع اخلاص واحالته اىل جملس الوزراء بعد تدقيق الدائرة القانونية يف االمانة13.
االقتصاد  من  االنتقال  لبدء  ختطط  اجلديدة  احلكومة  أن  إىل  املؤشرات  مجيع  وتشري 
للسنوات  الوطنية  التنمية  خطة  مع  ينسجم  ومبا  املقبلة،  دورهتا  خالل  اإلنتاجي  إىل  الريعي 
 )2018- 2022( وتنويع املوارد، وتقليل نسبة االعتماد على النفط كمورد رئيس لإليرادات.

ولكي يتحقق ذلك ال بد من أن يكون هناك دور واضح وبرانمج مرسوم إلشراك القطاع اخلاص 
يف ادارة االقتصاد وصناعة القرارات االقتصادية والتنموية، وأييت ذلك من خالل اعادة بناء اهليكل 
املؤسسي والقانوين للقطاع اخلاص يف اجلوانب التشريعية والتحفيزية واإلجرائية، ومبا ينسجم ويتطابق 
للسنوات  اخلاص  القطاع  تطوير  اسرتاتيجية  تنفيذ  ومراحل  احلكومي  الربانمج  ورد مبحاور  ما  مع 
)2030-2014( اليت أطلقتها احلكومة يف شباط 2015 على ان تبدأ فعاًل هذه الربامج فورا 
بوضع آليات إلشراك القطاع اخلاص الوطين يف صناعة القرارات االقتصادية، وبشكل خاص تطوير 
القطاع املصريف اخلاص واستكمال بنائه بشكل متي ورصي واعادة الثقة للتعامل معه وجذب الكتلة 
النقدية املكتنزة خارج النظام املصريف واليت تشكل حبدود %77 من الكتلة النقدية املتداولة وفق 
نظرة شاملة لتحفيز القطاعات اإلنتاجية كافة، ومنها بنحو أساس يف الزراعة، وأن تتبىن احلكومة 
وممثليات القطاع اخلاص برامج ومسامهات واجراءات تنفيذيه حمسوبة ومدعومة مادايً وقانونياً. وكان 
من ضمن املستهدف يف هذه السنوات اليت نصت عليها اخلطة يف ان يساهم القطاع اخلاص بنحو 
%45 من الناتج احمللي اإلمجايل، وتوفري %35 من فرص العمل، وأن ينخفض معدل البطالة إىل 
%6، وأن يتحسن مناخ االستثمار وتعزيز بيئة األعمال يف العراق وفقاً للمعايري اليت يعتمدها تقرير 

بيئة األعمال الذي يصدره البنك الدويل14. 

13. صحيفة االخبار، 5 / كانون االول/ 2017 ،
 http://www.akhbaar.org/home/2017/12/237662.html 

14. جملس الوزراء، اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص يف العراق للسنوات )2030-2014( ، ص12. 

http://www.akhbaar.org/home/2017/12/237662.html
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الثانية  املرتبة  الزراعية يف  الزراعة والصناعات  الزراعي، فقد جاء قطاع  القطاع  وفيما خيص 
بعد قطاع الصناعة يف إطار الفرص املتوافرة أمام املؤسسات املتوسطة لالستثمار يف جماالت الزراعة 
املكثفة، واملاشية، وصيد األمساك وتربية األحياء املائية15، ومن جانب آخر استمر القطاع الزراعي 
إىل بضع سنوات خلت أكرب صاحب عمل يف العراق. ولكن اليوم ال يوفر سوى %20 من فرص 
التشغيل16، وعلى الرغم من كل تلك اإلجراءات واخلطط إال أن نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف 

الناتج احمللي اإلمجايل بقيت متواضعة، وكما يف اجلدول أدانه:
جدول 1. مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار اجلارية يف العراق 

للمدة )2018-2004( )دينار عراقي(

االمهية النسبيةالناتج احمللي االمجايلمسامهة قطاع الزراعة يف GDPالقطاع  / السنة
2004369376854436920.236.78
2005505415874872119.66.75
2006556898697540378.95.70
200754942121137791444.82
20086042017.7161087757.43.75
20096832552135043501.95.05
20108366232160161653.85.22
20119918317224750595.64.41
201210484949262646517.73.99
201313045856278998612.14.67
201410901963268649660.14.05
2015199,715,699.98,013,374.83.98 
2016196,924,141.7  7,629,377.43.84 

15. املصدر نفسه، ص 35. 
16. املصدر نفسه، ص46. 
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2017225722375.5 6347695.3 2.78 

2018 57,268,780.6 1,162,723.72.01 

املصدر:- وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات، مديرية 
احلساابت القومية، للسنوات 2005  - 2019.

شكل 1. نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق للسنوات 2013-2020
Source: The global economy: Iraq GDP’s share of Agriculture, https://www.
theglobaleconomy.com 

مقومات تطوير القطاع اخلاص من خالل تطوير النشاط الزراعي: . 		
وضعت اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص للسنوات 2014  - 2030 هدفاً اسرتاتيجياً 
يتمثل بتحقيق االكتفاء الذايت يف القطاعي الزراعي والصناعي، وتغيري جمرى االقتصاد من ريعي 
إىل إنتاجي، وعدم االعتماد على اإلنتاج النفطي بنحو كامل. وهذه األهداف الطموحة تدفعنا 
إىل التفكري والتساؤل: يف أي من القطاعات االقتصادية ممكن أن تبدأ الشراكة بي القطاعي العام 

واخلاص وحتقق أهدافها؟
ما شهدته البالد والسيما يف العقود الثالثة األخرية من حروب وحصار اقتصادي وصراعات 
ومكافحة اإلرهاب أثر أتثرياً سلبياً على كل قطاعات االقتصاد، وأصابا ابلشلل. ولكن مع ذلك 
ابإلمكان وضع أهداف مرحلية جيري الرتكيز فيها على قطاع معي يكون أقرب لتحقيق الشراكة 
فهو القطاع االكثر نسبة يف تشغيل العمالة واليت جتاوزت نسبة 20٪، وكانت له مسامهة يف اإلنتاج 

احمللي اإلمجايل املتولد من القطاع الزراعي. 
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جدول 2. مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي االمجايل املتولد من قطاع الزراعة 
للمدة )2014 –2018 ( ابألسعار اجلارية )مليار دينار(

الناتج احمللي االمجايل  السنة 
 GDP

مقدار مسامهة  القطاع 
 GDP الزراعي يف

االمهية 
النسبية ٪

مسامهة

القطاع العام

مسامهة

القطاع اخلاص 

2015199,715,699.98,013,374.8% 3.9860,725.17,952,649.7
2016 196,924,141.7 7,629,377.4% 3.8466,832.4 7,562,545.0
2017 225722375.5 6347695.3% 2.78 76547.46271147.9

 201857,268,780.6 1,162,723.7 2.01--

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، مديرية احلساابت القومية، تقارير خمتلفة. 
الشراكة.  لتجسيد هذه  األقرب  البالد هو  الزراعي يف  القطاع  أن  جند  آنفاً  املؤشرات  من 
فمقومات القطاع الزراعي متوفرة، منها أن هذا القطاع تعود ملكيته للفالحي واملزارعي مع أن كثرياً 
الغذائية،  احليوانية والصناعات  املشاريع  الدولة، وإن  إجيار من  الزراعية بصيغة عقد  األراضي  من 
وإن كانت قليلة فهي مملوكة للقطاع اخلاص. تتوفر لدى القطاع بنية حتتية مل ميسها الضرر بفعل 
األحداث اليت مير با البلد على الرغم من تضرر بعض املنشآت اإلروائية. وعلى الرغم من أزمة 
املياه يف البلد، إال أن وزارة املوارد املائية ما زالت مستمرة يف التأكيد على أن إيرادات املياه مع 
املخزون كافية لتغطية حاجة اخلطة الزراعية والسيما يف املناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى 
من البالد. وكذلك تتوفر املقومات االقتصادية املتمثلة بعامل الطلب والنابع من احلاجات املتزايدة 
للسكان من السلع الزراعية اخلضروات واحملاصيل واملنتجات احليوانية. والبد من التذكري أن هناك 
البالد تساعد يف توفري االمسدة الكيمياوية للزراعة، فضاًل عن إمكانية  صناعة أمسدة صاعدة يف 
النهوض بصناعة األعالف، وصناعة األانبيب البالستيكية اليت تعمل على تقليل هدر املياه وهو 

السبب الرئيس ألزمة املياه.
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وهناك جمموعة من امليزات األساسية املشرتكة اليت حتتم مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط 
الزراعي واملتمثلة مبا أييت: املكانة اليت حيتلها القطاع الزراعي يف االقتصاد الوطين ملا يستند إليه من 
أرضية مالئمة وٕامكاانت كبرية وظروف جيدة وآفاق واسعة للتطور والتنمية ويف دعم وتنويع مصادر 
الدخول، وميتاز القطاع اخلاص بقدرات مالية غري حمدودة متكنه من استيعاب مستلزمات التنمية 
اليت  املفرط  التخلف  للتطور وٕامكاانت مادية غري حمدودة، وان حالة  الالزمة  الفنية والتكنولوجية 
يعيشها النشاط الزراعي يف العراق والناجتة عن تراكمات كبرية سببتها البيئة االجتماعية يف الريف 
وتذبذب السياسات احلكومية لعقود عديدة ميكن معاجلتها عرب إشراك أكرب للقطاع اخلاص احمللي 
واالجنيب. فمعظم  املزارعي غري قادرين على املسامهة بشكل فعال يف تطوير الواقع احلايل بسبب 
ضعفهم املادي واستمرار تفتت األراضي الزراعية إىل مساحات صغرية مما يتعذر معها على التوسع 

يف استثمارها آو تطوير بنيتها.
إن التطور الكبري احلاصل يف تكنولوجيا اإلنتاج االقتصادي واإلرواء األمنوذجي القائم على 
التقني الدقيق والتسويق احلديث واخلزن املتطور وبناء أسس لتطوير إنتاج البذور واملبيدات والوسائل 
احلديثة واملبتكرة لزايدة الغلة الزراعية والتوسع يف استثمار األرض وعمليات التصنيع الغذائي، وحاجة 
ذلك إىل اإلمكاانت املادية الكبرية واليت تفوق كثريا عما ميكن تقدميه من قبل املزارعي وعما ميكن 

أن يدركوه، إذ تتطلب العملية الزراعة احلديثة ثقافة عميقة وقدرات استثمارية واسعة 
األمر اآلخر: هناك صناعات صاعدة يف القطاع الزراعي بشقية النبايت واحليواين -وان كانت 
قليلة- كمعامل تعفري وتعبئة التمور ومعمل تصنيع الزيت النبايت يف حمافظة اببل، واليت تشغل أعداداً 
التسهيالت  الدعم ومنحها  إنتاجها إىل اخلارج حتتاج إىل  من  العاملة، وتصدر جزءاً  من األيدي 
الضامنة لالرتقاء إبنتاجها وزايدة التشغيل فيها، فضاًل عن أهنا حباجة ماسة إىل محاية منتجاهتا من 
اإلغراق. ولتعزيز تلك الصناعات، فإن احلاجة تظهر لوضع اآلليات القانونية والتسهيالت الضامنة 
لتأسيس الشركات واملشاريع الصغرية يف القطاع الزراعي، وتقدمي القروض هلا لتتمكن يف املستقبل 

من أن تكون طرفاً يف الرتتيبات التعاقدية مع القطاع العام؛ لتحقيق هدف الشراكة. 
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االستنتاجات . 			
• إن املبادرة الزراعية اليت انطلقت يف عام 2009 مل تؤت مثارها، ومل تزد من مسامهة القطاع 	

الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل، واليت خصص هلا مبلغ 1310,4 مليار دينار ومت انفاق 
1250.8 مليار دينار منها حىت العام 2012. 

• احتل القطاع اخلاص موقعا مهما يف خطط تنمية النشاط الزراعي السابقة من حيث حجم 	
ومن خالل  اخلطط  وأهداف  إسرتاتيجيات  األمهية يف  ومن حيث  املخصصة،  االستثمارات 
اإلجراءات والتشريعات اخلاصة بتثبيت دعائم هذا النشاط. وإن اسرتاتيجية تنميته بعد عام 
املتوازن  االقتصادي  والنمو  العمل  لفرص  احملرك  القطاع  أمهية جعله  قد ركزت على   2003

وتعظيم واردات الدولة  
• إن حتقق اإلجراءات آنفاً تضمن أن يكون القطاع الزراعي هو القائد السرتاتيجية الشراكة بي 	

القطاع العام والقطاع اخلاص الذي يسيطر على القطاع الزراعي؛ األمر الذي جيعل منه الرائد 
يف حتقق زايدة دور القطاع اخلاص يف االقتصاد، والسيما أن القطاع الزراعي –كما ذكران آنفًا– 

يتوافر على البنية التحتية املتكاملة بنسبة كبرية وتؤدي دوراً يف تسيري أموره.
• بسبب فسح اجملال أمام السلع الزراعية املستوردة أبنواعها واملصنعة زاد من فرص التماس مع 	

مستثمري الدول اجملاورة وزاد كثرياً من خربة العاملي يف القطاع اخلاص وبدأوا بتشخيص حجم 
التخلف الذي يعيشه النشاط الزراعي يف البلد، وتولد لدى اجلميع حافز كبري لالستثمار يف 
هذا النشاط الواسع حيث جند أن هناك رغبة واسعة للعمل واالستثمار وكسب الفائدة للجميع. 

• هناك صعوابت تواجه منو وتطور القطاع اخلاص وبشكل خاص يف القطاع الزراعي منها ما 	
يتعلق بربامج اإلصالح االقتصادي ومنها ما يتعلق ابالختالفات املوجودة يف اجلوانب اإلدارية 

والتنظيمية يف هذا القطاع.
• التنافسية 	 املزااي  استغالل  التسويق وعدم  اإلنتاج وأساليب  بتكنولوجيا  متعلقة  وجود حتدايت 

النسبية يف نشاط القطاع اخلاص مع عدم قدرة معظم العاملي يف القطاع الزراعي على توفري 
رؤوس األموال الكافية لالنتقال إىل أي حالة استثمارية أو تنفيذ أي ابتكار متحضر. 
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• إن دور القطاع اخلاص يف النشاط الزراعي بقي حمدوداً ويتأثر بسياسات الدعم احلكومي دون 	
النشاط  يف  اخلاص  االستثمار  جماالت  وإن  اإلنتاجية،  ورفع كفاءته  لتطويره  جدية  حماوالت 

الزراعي ظلت حمصورة غالباً يف مشاريع معينة.
• بعد عام 2003 كانت هناك توجيهات لدفع عملية تنمية وتطوير القطاع الزراعي اخلاص حيث 	

تركت آلية السوق أتخذ دورها تدرجيياً يف تطوير وبناء أسعار املنتجات الزراعية ومستلزمات 
اإلنتاج فضاًل عن إنشاء صناديق إلقراض الفالحي وصغار املزارعي بدون فوائد يف جماالت 

البستنة والنخيل وٕادخال املكننة وتنمية الثروة احليوانية ومشاريع التنمية الزراعية الكربى.
• البيئة اجلاذبة 	 على الرغم من تشريع قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 إال أنه مل يوفر 

للقطاع اخلاص، حيث مل يتم ضخ االستثمارات يف جسد القطاع الزراعي ابلشكل الذي يقويه.
التوصيات. 				
• التوجه حنو تفعيل العمل ابلقواني ذات العالقة ابلقطاع الزراعي ألمهيتها يف محاية املنتج احمللي 	

)قانون التعريفة اجلمركية، وقانون محاية املستهلك، وقانون محاية املنتجات الزراعية(، واإلسراع 
إبصدار القواني والتشريعات اخلاصة ابلقطاع الزراعي. 

• إقرار قانون الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف العراق، الذي مت مراجعته من قبل جملس 	
الدولة وحاليا يف األمانة العامة جملس الوزراء منذ كانون األول 2017.

• الناتج احمللي اإلمجايل تدرجيياً عرب محاية املنتج 	 العمل على زايدة مسامهة القطاع الزراعي يف 
وغريها  اانبيب  من  االساسية  الزراعة  مستلزمات  لتوفري  اإلقراض؛  تسهيالت  ومنح  الزراعي 

والسيما أهنا تنتج حملياً.
• األهداف 	 وحتقيق  اإلقراض،  يضمن شروط  أن  الزراعي يف  للمصرف  االئتمانية  القدرة  زايدة 

التنموية يف هذا القطاع يف زايدة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل وتكوين رأس املال، وتوفري 
فرص العمل.

•  احلاجة إىل خفض كلفة اإلنتاج الزراعي والسيما يف جمايل الطاقة والنقل. متثل مصادر الطاقة 	
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)النباتية  الزراعية  احملاصيل  إنتاج  ارتفاع كلف  يف  رئيساً  حموراً  النفطية(  واملشتقات  )الكهرابء 
واحليوانية( واخلدمي؛ لذلك ولتحقيق شراكة راسخة نرى أن خيصص دعم استثنائي ومستمر 
القطاع  يف  واملستثمرين  واملزارعي  للفالحي  الكهرابئية  الوحدة  وتسعرية  النفطية  للمشتقات 
الزراعي للمسامهة يف ختفيض كلف اإلنتاج الزراعي،  وهذا ما يوصي به مسؤويل وزارة الزراعة 

واملختصي مراراً وتكراراً . 
• تشجيع أتسيس الشركات الزراعية املسامهة من خالل تنمية وتطوير أسواق رأس املال ومشاركة 	

الدولة فيها من خالل شراء جزء من األسهم يف مراحل التأسيس والتخلي عنها بعد استقرار 
العمل فيها. 

• وتسهيل 	 احلديث،  الري  وسائل  استخدام  قاعدة  توسيع  على  للعمل  اخلاص  القطاع  توجيه 
وسائل إنتاجها داخل البلد والتوسع يف استرياد التقنية اخلاص بذلك، وتسهيل إنتاج واسترياد 
البذور املهجنة واألمسدة اليت ال ميكن إنتاجها داخل البلد واسترياد املكائن واملستلزمات الزراعية 

وقطع غيارها. 
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