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I . :ملخص تنفيذي
العامة 	  امليزانية  على  املايل  العبء  ختفيف  تسهم يف  القطاعات  بي  الشراكة  مشروعات 

للدولة.
الشراكة االقتصادية القطاعية ستعمل على ختفيف وتقليل ِحدَّة خماطر انتقال الصدمات 	 

االقتصادية بي كال اجلانبي، وخصوصاً املخاطر املالية واالدارية.
ُتشري تقديرات جلنة األعمال والتنمية املستدامة ابألمم املتحدة إىل أنَّ حتقيق أهداف التنمية 	 

املستدامة ميكن أن خيلق فرصاً للقطاع اخلاص بقيمة 12 تريليون دوالر يف جماالت األغذية والزراعة 
واملدن والطاقة والصحة والرفاهية وخيلق 380 مليون وظيفة جديدة حبلول عام 2030. 

الشراكة ستعمل على خلق منو مستدام يف القطاع اخلاص قادر على توسيع سوق العمل 	 
وخلق فرص عمل مستمرة ومستدامة.

إصالح ملكية املشروعات وذلك عن طريق ضرورة أن ُتلَّك بعض املشروعات اململوكة إىل 	 
الدولة، ويف الوقت نفسه البد أن تكون هناك خطة تفضي إىل إعادة امللكية إىل الدولة. 

إنَّ العجز املزمن للحكومة العراقية عن حتمُّل عبء النفقات االستثمارية نتيجة تزايد حجم 	 
الدين العام العراقي والذي يبلغ أكثر من  )130( مليار دوالر، يفرض اختاذ إجراءات نوعية ألجل 
تعزيز فرص جتاوز أزمة السيولة وتويل املشاريع االسرتاتيجية يف جماالت النقل والطاقة واملياه والزراعة 

وغريها.
ضيق احليز املايل ألحد األطراف يساهم يف تعزيز االجتاه حنو الشراكة بي القطاعي العام 	 
واخلاص.

عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وأهميته في 
االقتصاد العراقي

د. مهند حميد مجيد *

*  وزارة املالية .
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ضرورة وضوح اإلطار التشريعي للشراكة وتبين احلوكمة لضمان جودة اخلدمات.	 
مشروعات الشراكة تنفذ ألفق زمين ميتد بي 30 - 35 عاماً.	 
العربية 	  )اإلمارات  العام واخلاص مثل:  القطاعي  الشراكة بي  اليت طبَّقت  العربية  الدول 

املتحدة، ومصر، والكويت( انلت مكاسب اقتصادية من هذه الشراكة عزَّزت من التنوُّع االقتصادي 
يف بلداهنا.
يف 	  اخلدمة  تقدمي  على  للحفاظ  والرقابة  واحلوكمة  للمحاسبة  املناسبة  األساليب  تطبيق 

التوقيت وابلتكلفة املناسبة وااللتزام ابلبنود اليت اتُِفَق عليها يف التعاقد.
حيتاج العراق إىل إقرار قانون املشاركة بي القطاع العام واخلاص؛ لالستفادة من ميزاته يف 	 

تعويض نقص السيولة املالية احلالية وتوفري فرص العمل والنهوض ابلقطاع اخلاص وإحداث تنمية 
اقتصادية حقيقية.

هنالك فرص اقتصادية كبرية وحقيقية ميكن أن تُنفَّذ عن طريق الشراكة بي القطاعي العام 	 
واخلاص يف جماالت النقل والطاقة وغريها.

II .:املقدمة
أنشطته  الدولة أبغلب  تتحكم  نظام اشرتاكي  انتقاليًة من  العراقي مرحلًة  االقتصاد  يشهد 
االقتصادية إىل نظام اقتصادي مفتوح تكون الدولة فيه مراقبة ألداء األنشطة االقتصادية وتسهم 
يف تيسريها واملساعدة يف جتاوز األزمات االقتصادية حال حدوثها .. ويتوىلَّ القطاع اخلاص جل 
النمو  وحتقيق  االقتصادية  التنمية  إحداث  يف  األول  الدور  وله  االقتصادية  والفعاليات  العمليات 
االقتصادي، إالَّ أنَّ هذه املرحلة قد أخذت وقتاً أطواًل ممَّا ُخطِّط له، وقد نتج عنها نظام اقتصادي 
مشوَّه يصعب تعريفه، إذ تقوم فيه الدولة ابلعديد من املسؤوليات ويطلب من القطاع اخلاص فيه 
ا بدأت منذ عام 2004 تقريباً مع إقرار عدٍد من  القيام بدوره من دون هتيئة البيئة املناسبة له، إذ إهنَّ
القواني والتعليمات ذات العالقة مبسألة التحوُّل االقتصادي وتُوَِجت بتثبيت ذلك بدستور الدولة يف 
عام 2005، وحىت الوقت احلايل ال ميكن حتديد النظام االقتصادي الذي تسري عليه الدولة وذلك 

ألسباب عديدة، وظروف أمنية وسياسية واقتصادية.
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شركات  بيع  أي:  العام،  القطاع  خصخصة  قواني  إبقرار  عادًة  االقتصادي  التحول  يبدأ 
النظام  تثبيت  آليات  أهم  إحدى  اخلصخصة  تعدُّ  إذ  اخلاص،  القطاع  إىل  العام  القطاع  وأصول 
الرأمسايل، ومن جهة أخرى فإنَّ عمليات حتويل ملكية أصول القطاع العام لصاحل القطاع اخلاص 
وما رافقها من تغيريات يف بنية وهيكلية العمل وتسريح أو تقليص املوظفي العاملي وغريها أحدثت 
القرن  الثمانينات من  أثناء عقد  املتحدة  اململكة  النطاق، مثل ما حدث يف  احتجاجات واسعة 
املاضي حينما فُِرَضت إجراءات اخلصخصة واملواجهات اليت استمرت فرتة طويلة ما بي النقاابت 
العمالية واحلكومة الربيطانية برائسة »مارغريت اتتشر« آنذاك، وغريها من األمثلة الكثرية يف دول 

ِعدَّة.
أدَّت ردود الفعل االنفعالية هذه نتيجة معاكسة من تطبيق اخلصخصة وهي عدم االستقرار 
عدم  أحياانً  ذلك  وتال  االقتصادي،  والتحول  االقتصادية  األزمات  لتجاوز  املطلوب  االقتصادي 

استقرار سياسي نتيجة إسقاط احلكومات من قبل احملتجي والرافضي لسياسات اخلصخصة. 
اخلصخصة كآلية  فرض  مسألة  فيها  وقعت  اليت  األخطاء  جتاوز  وألجل  ذلك  على  وبناًء 
للتحول االقتصادي، بدأت تظهر آلية جديدة أكثر وضوحاً، وُتَنح للدولة فيها صالحيات واسعة 
للمراقبة والتحكم يف مسارها، فبداًل من بيع أصول القطاع العام إىل القطاع اخلاص .. نبعت فكرة 
التعاون ما بي القطاعي؛ إلجناز املشاريع االسرتاتيجية خاصة ذات العالقة ابلبىن التحتية واخلدمية 
اليت تعود ابلفائدة التنموية واخلدمية للقطاع العام واملواطن واملنفعة املالية للقطاع اخلاص، وميكن أن 

تسهم مسامهًة تدرجييًة يف التحوُّل االقتصادي. 
احلكومات  قبل  من  كبرٍي  ابهتماٍم  واخلاص  العام  القطاعي  بي  الشراكة  موضوع  َحِظَي 
واجملتمعات واملراكز البحثية يف خمتلف أحناء العامل منذ مطلع التسعينيات، إذ زاد االهتمام ابلشراكة 
بعد أِن اتضح أبنَّ عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد على حشد مجيع إمكاانت اجملتمع، 
مبا فيها من طاقات وموارد وخربات القطاع العام وكذلك اخلاص، لتتشارك يف تنظيمات مؤسسية 
تتوىّل إنشاء املشاريع مبختلف أنواعها وتشغيلها، لذلك تسعى الدول املتقدمة والنامية على حدٍّ 
سواء إىل خلق التنظيمات املؤسسية والتشريعات والنظم لتبينِّ التنظيمات التشاركية اليت تسهم فيها 
قطاعات اجملتمع يف توجيه املشاريع واألعمال وإدارهتا وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة 

أغراضها على أساس تشارك فعلي، وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة. 
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تزايدت مشاريع الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف أحناء العامل منذ بداية تسعينيات 
القرن املاضي ألسباب عديدة منها، اهنيار االحتاد السوفيايت ومنظومته الذي دفع دول أورواب الشرقية 
قبل  اإلنتاج من  لوسائل  املطلقة  امللكية  الرتاجع عن  إىل  السابق وروسيا  السوفيايت  االحتاد  ودول 

احلكومات، وإىل إشراك القطاع اخلاص بصورة أو أبخرى يف إدارة شؤون الدولة.
ومن األسباب اإلضافية اليت دفعت ابجتاه الشراكة بي القطاعي العام واخلاص تعاظم الديون 
السيادية وازدايد عجز موازانت احلكومات؛ ممَّا دفعها إىل البحث عن ختفيض هذا العجز من دون 

أن يؤثِّر ذلك على اإلنفاق االستثماري لديها عرب عقد شراكات مع القطاع اخلاص.
III .:أمهية عقود الشراكة

من األمور اليت يشهدها العامل اليوم وبصورة متكررة وواسعة هو إنشاء التحالفات يف مجيع 
عمالقة  شركات  جند  إذ  مقدمتها،  يف  االقتصادية  وأتيت  والسياسية،  االجتماعية  احلياة   جمالت 
عاملياً تشارك يف  إقامة مشاريع معيَّنة مبا يسمَّى مشروع مشرتك )joint venture( فإذا كانت 
الشركات تتحالف فيما بينها فمن ابب أوىل أن خُتَلق الشراكة بي القطاعي العام واخلاص، ومن 
املسلَّم به أنَّ تعثَّر مشاريع القطاع العام وأتخُّرها نتيجة عدم توفُّر السيولة الالزمة؛ وهذا يؤدِّي إىل 

أتخُّر عجلة التنمية يف االقتصاد وتعطيله. 
لدور  العامل  دول  من  لكثري  ابلغة  أمهية  التنموية  املشاريع  يف  االستثمار  تويل  يكتسب 
االستثمارات يف تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاجية، لكن وعلى الرغم من أمهية هذه االستثمارات، 
ا أقل بكثري من املستوايت املطلوبة لتحقيق منو قوي وشامل، ومن َثَّ يتمثَّل التحدِّي الرئيس  فإهنَّ
للقطاع اخلاص عن طريق ضمان عائد أفضل هلذه  يف جعل االستثمار يف مشاريع التنمية جاذابً 

االستثمارات مقارنة ابألصول املالية.
وأييت ذلك يف ظل التقديرات اليت تشري إىل أنَّ البلدان النامية تواجه فجوًة تويليًة للوفاء 
أبهداف التنمية املستدامة اليت تقدر بنحو 2.5 تريليون دوالر سنوايً، وإنَّ هذه الفجوة التمويلية 
من  املقدَّم  التمويل  طريق  عن  أو  وحدها،  احلكومات  طريق  عن  تُرَأَب  أن  الصعب  من  الكبرية 
مؤسَّسات التمويل اإلقليمية والدولية، بل يتعيَّ على احلكومات الدخول يف شراكات انجحة مع 

القطاع اخلاص؛ لتمويل بعض املشروعات التنموية اليت ميكن أن توفر عائداً جمزايً للقطاع اخلاص.
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تشري تقديرات جلنة األعمال والتنمية املستدامة ابألمم املتحدة إىل أنَّ حتقيق أهداف التنمية 
األغذية  جماالت  يف  دوالر  تريليون   12 بقيمة  اخلاص  للقطاع  فرصاً  خيلق  أن  ميكن  املستدامة 
والزراعة واملدن والطاقة والصحة والرفاهية، وخيلق 380 مليون وظيفة جديدة حبلول عام 2030، 
احلايل،  القرن  مطلع  مـنـذ  ابهتـمام كبري،  حيظى  واخلاص  العام  القطاعي  بي  الشـراكـة  فمفـهـوم 
ا: »التعاون  وخصوصاً من جـانب الـدول واملـؤسسـات الـدوليـة، فـقـد عرَّفتـها األمم املتحدة على أهنَّ
واألنشطة املشرتكة بي القطاعي العام واخلاص بغرض تنفيذ املشاريع الكربى، وحبيث تكون املوارد 
اقتسام املسؤوليات  اليت تؤدي إىل  القطاعي مستخدمة معاً، وذلك ابلطريقة  واإلمكانيات لكال 

واملخاطر بي القطاعي بطريقة رشيدة لتحقيق التوازن األمثل<<1.
يكتسب تويل املشاريع التنموية عموماً على مستوى الدول العربية، وتلك املرتبطة بتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة خصوصاً أمهية كبرية على ضوء االحتياجات التمويلية الكبرية املرتبطة بذه 
املشروعات واحلاجة إىل تطوير البنية التحتية مبا يدعم وترية النمو االقتصادي ويوفر املزيد من فرص 
العمل، كما أنَّ عدداً من الدول العربية تواجه حيزاً مالياً حمدوداً للتوسُّع يف اإلنفاق الرأمسايل، ممَّا 
يتضمَّن التعويل بصورة كبرية على توجيه املدخرات اخلاصة حنو االستثمار يف بعض مشاريع التنمية 

السيما فيما يتعلق ابلبنية التحتية املادية والرقمية.
إنَّ العجز املزمن للحكومة العراقية عن حتمُّل عبء النفقات االستثمارية نتيجة تزايد حجم 
الدين العام العراقي والذي يبلغ أكثر من )130( مليار دوالر، يفرض اختاذ إجراءات نوعية ألجل 
تعزيز فرص جتاوز أزمة السيولة وتويل املشاريع االسرتاتيجية يف جماالت النقل والطاقة واملياه والزراعة 

وغريها.
النموذجية  ا إحدى اآلليات  العام واخلاص أبهنَّ القطاعي  ومن هنا تربز أمهية الشراكة بي 
إلنقاذ وتنمية االقتصاد احمللي، من أجل إعادة تويل مشاريع البىن التحتية وإنشائها لتطوير االقتصاد 
وتنميته، فاالقتصاد ال ميكن أن ينمو من دون  إقامة  مشاريع البىن التحتية الضرورية أليِّ اقتصاد 

حديث.

1. Private participation in infrastructure )PPI( , 2020 annual report , the world 
bank.
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IV . خصائص الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
ميكن حتديد أبرز خصائص الشراكة عن طريق حتقيقها التعاون والتقارب بي القطاعي العام 
واخلاص، فضاًل عن خلق تكاِفئ الفرص واملهام لسعي القطاعي معاً إىل حتقيق أهداٍف مشرتكة، 
ط األجل ممَّا يسهم مبمارسة نشاط مشرتك لفرتات طويلة خيلق  ا اتفاق طويل أو متوسِّ وتتاز أبهنَّ
الكفاءة يف األداء، والتكامل بي القطاعي، وقد يصل التنسيق بي االثني إىل مستوى املمارسات 
للنشاط والوظيفة؛ ممَّا يؤدِّي إىل حتسي اجلودة ورفع نسبها وحتويل هياكل مؤسسات الشراكة من 

التقليدية واجلمود إىل املرونة العالية والديناميكية يف التغيري .
ا يف تزايد  وال ميكن حصر خصائص الشراكة بي القطاعي العام واخلاص بنقٍط حمدَّدة؛ ألهنَّ
مشاريع  حتقِّق  وعموماً  بشأنه،  أبرم  الذي  والعقد  املشروع  نوع  ووفق  نطاقها  توسُّع  وفق  مستمر 
الشراكة اجلودة العالية وتقليل اهلدر والضياع عن طريق االستعمال األمثل للموارد املتاحة فضاًل عن 
توزيع املخاطر ما بي القطاعي وخفض األعباء املالية على احلكومة، فضاًل عن دورها يف خفض 
معدالت البطالة عرب فرص العمل اليت ختلقها هذه املشاريع واليت تدفع أجورها من قبل الشركات 

التابعة للقطاع اخلاص وليس من قبل اخلزينة العامة للدولة.
V .عقود الشراكة 

البنية  تشغيل  من  احلكومة  نشاط  تغيري  إىل  واخلاص  العام  القطاعي  بي  الشراكة  هتدف 
األساسية واخلدمات العامة إىل الرتكيز على وضع السياسات واالسرتاتيجيات لقطاع البنية األساسية 
اإلدارية  القدرات  من  االستفادة  إىل  هتدف  كما  با،  االرتقاء  بدف  اخلدمات  مقدمي  ومراقبة 

والتقنية والتمويلية للقطاع اخلاص وإشراكه يف حتمل املخاطر.
تستند الشراكة بي القطاعي العام واخلاص على ترتيبات تعاقدية بي واحد أو أكثر من 
اجلهات احلكومية وإحدى شركات القطاع اخلاص يف مشروعات معينة يكون مبقتضاها قيام الشريك 

اخلاص إبمداد احلكومة ابألصول واخلدمات اليت تقدَّم من القطاع العام بصورة مباشرة.
تتضمن تلك الرتتيبات الصور املبسَّطة للتعاقد اخلارجي أو قد تتد لتشمل نقل أو مشاركة 
اإلدارة أو عملية صنع القرار حبيث يكون للقطاع اخلاص دور أكرب يف ختطيط وتويل وتصميم وبناء 

وتشغيل وصيانة اخلدمات العامة.
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 تتوقَّف صورة التعاقد بي القطاعي العام واخلاص على املهام اليت يتوالها القطاع اخلاص، 
وتشغيله  وتشييده  وتويله  املشروع  )تصميم  تشمل  ِعدَّة  أطر  يف  القطاعي  بي  املشاركة  وحجم 
وصيانته( وبناًء على ذلك تقوم احلكومة بتحديد أيٍّ من تلك املهام اليت سيتوالها القطاع اخلاص 
اخلدمة  عقود  تتضمن  اليت  األشكال  أحد  وفق  تنظيمها  ميكن  تعاقدية،  صورة  مبقتضاها  لتنشأ 
Build–oper-  وعقود اإلدارة وعقود اإلجيار وعقود االمتياز والبناء والتشغيل ونقل امللكية )
build–own–op-( امللكية ate–transfer BOTT( والبناء والتملك والتشغيل ونقل 

 Build-OTwn-OTperate( والبناء والتملك والتشغيل )erate–transfer BOTOTT
BOTOT(والبيع املباشر أو عن طريق بيع األسهم يف األسواق املالية أو البيع للعاملي واإلدارة. 

وال تؤدِّي الشراكة بي القطاع العام واخلاص يف أيِّ حاٍل من األحوال وبغض النظر عن 
الشريك إىل خصخصة املوارد والبنية التحتية أو إىل تنازل الدولة عن ملكية املرافق احملدثة بل على 
العكس من ذلك، يقوم الشريك اخلاص يف إطار عقود الشراكة بتمويل وإحداث بىن حتتية جديدة 

أو تغيري بىن حتتية قائمة ويعقب ذلك نقل امللكية من الدولة أو بقاؤها وفقاً ملقتضيات العقد.
VI .:اإلطار التشريعّي

النقد العريب على أمهية وضوح اإلطار التشريعي  أكَّدت املنظمات الدولية ومنها صندوق 
بتحديد  من ختوله(  أو  )احلكومة  السلطات  قيام  اخلاص، وضرورة  القطاع  مع  للشراكة  والقانوين 
الصيغة املناسبة للتعاقد مع الشركاء من القطاع اخلاص، وذلك مبا يضمن احلقوق القانونية واملالية 
الدولة يف هذا الشأن، فضاًل عن أمهية قيام السلطات يف  التعاقد كافَّة، وحيفظ حقوق  ألطراف 
إجناح هذه  أمهية كبرية يف  هلا  )اليت  للمحاسبة واحلوكمة  املناسبة  األساليب  بتطبيق  العربية  الدول 
املشاريع( والرقابة ممَّا يعمل على احلفاظ على تقدمي اخلدمة يف التوقيت وابلتكلفة املناسبة وااللتزام 
ابلبنود اليت اتُِفق عليها يف التعاقد، كما يتعيَّ حتديد األنشطة واجملاالت اليت ميكن أن يشارك فيها 
مع  للشراكة  وداعمة  أطر حمفزة  وفق  املستقبلية،  التنموية  اخلطط  إطار  وذلك يف  اخلاص  القطاع 

القطاع اخلاص وبيئة استثمارية جاذبة من خمتلف اجلوانب املكونة هلا.
VII .:متطلبات جناح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

ميكن حتديد اخلطوط العامة واملتطلبات الضرورية لنجاح هذا األسلوب على النحو اآليت: 
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دعم سياسي قوي على املستوى الوطين )إرادة سياسية( ممَّا يسهم يف تشجيع هذا النشاط . 1
ودفعه إىل األمام مع وجود منو فعلي مشرتك للشراكة مبين على أساس نقط القّوة والضعف املتوافرة 

اليت ميتلكها كل طرف.
قبل . 2 املشروع  لدراسات جدوى  ومفصل   دقيق  حتليل  طريق  عن  الشفافية  مبدأ  ترسيخ 

التعاقد.
حتليل مجيع جوانب املشروع الفيّن والتجاري، وبيان مفاصل املخاطر فضاًل عن املخاطر . 3

السياسية.
عقود حمكَّمة قانونياً تستند يف صياغتها إىل الوضوح والتنافسية ومفصلة تفصياًل دقيقاً على . 4

ط والطويل. املدى الزمين القصري واملتوسِّ
رغبة القطاع العام بقبول حلول ابتكارية يقدِّمها القطاع اخلاص تسهم يف تقليل الكلف . 5

وحتسي اجلودة.
الرقابة الفعالة من قبل الطرف احلكومي على الشريك من القطاع اخلاص واليت ُتسِهم يف . 6

رفع الكفاءة واجلودة.
القطاع . 7 لتحفيز  وتوسيعها  تكرارها  ميكن  إذ  االقتصادية  اجلدوى  ذات  املشاريع  اختيار 

اخلاص.
VIII .مراحل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وحتدايهتا

تر عملية الشراكة بي القطاعي العام واخلاص مبراحل ِعدَّة، وُتدَعى تلك املراحل بـ)دورة 
احلياة املتكاملة للشراكة( وهي َوْفق اآليت: 

مرحلة بدأ الشراكة: يف هذه املرحلة يُركَّز على تطبيق الشراكة وأنواعها.. 1
مرحلة حتليل الشراكة: يف هذه املرحلة يُركَّز على اجلدوى االقتصادية وحتليل املخاطر.. 2
تقدمي . 3 املعلومات، وطلب  إدارة طلب  عملية  على  يُركَّز  املرحلة  الطلب: يف هذه  مرحلة 

العروض.
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مرحلة الشريك اخلاص: يف هذه املرحلة يُركَّز على عملية التفاوض، والتمويل، والتقييم، . 4
واختيار الشريك اخلاص لعملية الشراكة.

اخلدمة، . 5 ومستوى  اخلدمة،  مستوى  اتفاقية  على  املرحلة  هذه  تُركِّز  العقد:  إدارة  مرحلة 
ومؤشرات األداء، وبناء صفقات يكسب فيها الطرفان.

مرحلة إدارة املشروع: تُركِّز هذه املرحلة على توزيع املخاطر وإدارة املعرفة وإدارة العالقات.. 6
مرحلة املراجعة أو التدقيق: يف هذه املرحلة حُيدَّد املراجعي، وإجراءات املراجعة، واإلعالن . 7

عن النتائج.
مرحلة املراجعة اإلدارية: وهنا يكون الرتكيز على اإلجراءات التقوميية، وتنفيذها واملتابعة . 8

حىت اإلقفال.
مرحلة اإلقفال: وهي املرحلة األخرية يف دورة حياة الشراكة، وفيها يُركَّز على إهناء العقد.. 9

تر كل  أن  يشرتط  ال  لذا  األوىل،  مراحلها  منذ  ومثمرة  واضحة  الناجحة  الشراكة  تكون 
الشراكة وتقييم فاعليتها  ا يقرتن االستمرار مبدى تقومي  الشراكة بدورة احلياة نفسها، وإمنَّ مشاريع 
وجدواها، وميكن اختزال هذه املراحل بثالث مراحل رئيسة هي: )مرحلة بدأ الشركة، ومرحلة إدارة 

الشراكة، ومرحلة تدقيق الشراكة(.
IX . التحدايت اليت تواجه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

توجد جمموعة من التحدايت اليت تواجهها الشراكة بي القطاعي العام واخلاص وهي على 
النحو اآليت: 

تديّنِ مستوى القدرة على تنفيذ الشراكة  يف الكثري من البلدان.. 1
صعوبة حتديد بنود اإلنفاق املالئمة، أو مقاييس األداء؛ ألنَّه هنالك كثري من العوامل اليت . 2

تؤثِّر يف نتائج الشراكة.
ارتفاع كلف التعاقد مع القطاع اخلاص مع رتفاع نسيب يف حجم ونطاق مشروع الشراكة . 3

احملتملة.
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التوجُّس من ِكال الطرفي أو عدم الثقة يف الشراكة.. 4
صعوبة التوافق لتسخري كل مطالب ومتطلبات الشراكة بي الطرفي.. 5

وال بد من ترسيخ مبدأ املنافسة والشفافية من أجل جذب الشراكات الناجحة، وكتابة بنود 
اإلطار ..  الشركة، ويف هذا  تنظيم عقود  قانونيي خمتصي يف جمال  استشاريي  قبل  االتفاق من 
هنالك شركات هلا خربة عالية وتصنيف عاملي يف هذا اجملال، إذ تعمل هذه الشركات على فضِّ 

النزاعات اليت حتدث بي الشركاء يف حال وجود تعثُّر أو اختالف يف تنفيذ بنود االتفاق .
X .:مناذج من الشراكة بني القطاع اخلاص والعام يف الدول العربية
اإلمارات العربية املتحدة. 1

هتدف الشراكات بي القطاعي العام واخلاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل تغيري 
السياسات  على وضع  الرتكيز  إىل  العامة  واخلدمات  األساسية  البنية  تشغيل  من  احلكومة  نشاط 
واالسرتاتيجيات لقطاع البنية األساسية ومراقبة مقدمي اخلدمات بدف االرتقاء با، كما هتدف 
إىل االستفادة من القدرات اإلدارية والتقنية والتمويلية للقطاع اخلاص وإشراكه يف حتمُّل املخاطر. 

ا هتدف إىل حتقيق أهدافها الوطنية خللق اقتصاد مستدام قائم على املعرفة والتنافسية  كما أهنَّ
واخلربة والتنوُّع، ومن َثَّ حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

يتحقق هذا –َوْفق الرؤية االماراتية- عن طريق التفاوض وتبادل اخلربات والتوصل إىل معايري 
أفضل وتوسيع املوارد املالية املتاحة؛ نتيجة تعاون األطراف املختلفة. 

كما تعمل الشراكة فيها على إبراز دور الدولة يف الرتكيز على رسم السياسات واالسرتاتيجيات 
لقطاع البنية األساسية ومراقبة مقدِّمي اخلدمات وتنظيمها، فضاًل عن توظيف رأمسال القطاع اخلاص 
ومعارفه وخرباته يف إدارة املشاريع؛ ممَّا يسهم يف تقليل املدد الزمنية لتنفيذها وخفض تكلفة اخلدمات 

وحتسينها2.

2.  د. وليد طلحة ، طارق إمساعيل ، تويل البنية التحتية يف الدول العربية ، دراسات اقتصادية ، صندوق النقد العريب ، العدد 
70 ، أبو ظيب ، 2021.
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مجهورية مصر العربية. 2
العامة عن  تقدمي اخلدمات  القطاع اخلاص يف األساس إىل  املشاركة مع  هتدف مصر من 
طريق قيام احلكومة ابلتعاقد مع شركات القطاع اخلاص لبناء مشروعات البنية األساسية وتويلها 
وتشغيلها، واخلدمات واملرافق العامة على أن تؤول أصول املشروع يف هناية مدة التعاقد إىل ملكية 

الدولة؛ ممَّا يؤدِّي إىل زايدة حجم أصول الدولة.
كما هتدف الشراكة مع القطاع اخلاص إىل حتسي جودة اخلدمات املقدَّمة للمواطن وختفيف 
العبء على ميزانية الدولة من دون التأثري على قدرة الدولة على التدخل؛ إلاتحة تلك اخلدمات 

أبسعار اجتماعية عادلة وتوفري فرص عمل جديدة وتشجيع االستثمار واالستهالك.
وجدير ابلذكر أنَّ انعكاسات جائحة كوران يف مصر كانت أقل بكثري َوْفق التقارير االقتصادية 
ا إحدى الدول القليلة اليت حقَّقت منواً اقتصادايً اجيابياً يف العام املاضي؛ وذلك يرجع  الدولية، إذ إهنَّ
االقتصاد  املاضية؛ ممَّا حفَّز  القليلة  السنوات  أقامتها عرب  اليت  الضخمة  التحتية  الُبىن  إىل مشاريع 

والنمو فيها على مواجهة هذه األزمة مبرونة أكثر فاعلية3.
دولة الكويت. 3

العام واخلاص إنشاء هيئة لمشروعات  للقانون الكوييّت املنظِّم للشراكة بي القطاعي  َوْفقاً 
الشراكة بي القطاعي العام واخلاص، إذ تكون هي الجهة احلكومية المسؤولة عن طرح مشروعات 
الدولة التنموية واالسرتاتيجية بوصفها فرصاً استثمارية، وذلك َوْفق نظام الشراكة بي القطاعي العام 

واخلاص.
تعمل اهليئة على االستفادة من مهارات وخربات القطاع اخلاص يف حتقيق قدر أكرب من 

االستفادة وجودة اخلدمة يف سبيل إجناز اخلطة املستقبلية لدولة الكويت عام 2035. 
وتعيي مكتب  القرار  واختاذ  املقرتح  وتقييم  بدراسة  تبدأ  مراحل طرح مشروع،  فيما خيص 
استشاري للمشروع؛ ليقوم بدراسته وإعداد دراسة اجلدوى، ث يُعلُن عن املشروع، وتلقِّي طلبات 
تقييم  التأهيل ث  وثيقة طلب  واعتماد  إعداد  تبدأ مرحلة  بعد ذلك  املستثمرين،  الرغبة من  إبداء 

لتحديد املؤهلي منهم.

3.   د. أمحد أبو بكر بدوي، طارق عبدالقادر إمساعيل، أطر الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف الدول العربية، صندوق النقد 
العريب، أبو ظيب، 2020.
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 وتتمثَّل أهم املشروعات يف جمال الشراكة مع القطاع اخلاص يف كل من مشروعات قطاع 
الطاقة )مشروع حمطة الزور الشمالية– املرحلة الثانية والثالثة(، وقطاع العقار )مشروع املدن العمالية- 
جنوب اجلهراء(، وقطاع املياه وإدارة مياه الصرف الصحي )مشروع تنفيذ وتوسعة حمطة أم اهليمان– 
واألعمال املكملة هلا(، ذلك فضاًل عن قطاع معاجلة النفاايت الصلبة )موقع كبد(، إذ  تعمل اهليئة 
حالياً على دراسة عدد من املشروعات التنموية واالسرتاتيجية يف القطاعات كافَّة؛ بدف النظر يف 

مدى اجلدوى االقتصادية لطرحها وفق نظام الشراكة بي القطاعي العام واخلاص.
مجهورية العراق. 4

ورث االقتصاد العراقي يف السنوات احلالية جتربة قلقة غري مستقرة يف العالقة بي احلكومة 
والقطاع اخلاص بدأت مع قرارات أتميم املنشآت االقتصادية عام 1964 اليت كانت نتيجتها ابتعاد 
القطاع اخلاص عن أيَّة عمليات استثمار متوسطة أو كبرية، وسيطرة شركات القطاع العام على مجيع 
قطاعات االقتصاد الوطين، ففي بداية ستينات القرن املاضي ظهرت تسمية القطاع املختلط كبداية 

ملفهوم الشراكة بي القطاعي العام واخلاص إذ صدرت القواني اآلتية:
ا الشركات اليت . 1 قانون رقم 103 لسنة 1964 الذي عرَّف شركات القطاع املختلط أبهنَّ

تسهم الدولة فيها بنسبة )%51( من رأس مال الشركة .
قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الذي مسح بتأسيس شركات مسامهة خمتلطة تسهم . 2

فيها الدولة عن طريق إحدى تشكيالهتا، أو أكثر بنسبة ال تقل عن )%25( من رأس مال الشركة. 
قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 إذ نصَِّت املادة )15(  منه أبنَّ للشركة . 3

العامة حق املشاركة مع الشركات واملؤسسات العربية واألجنبية بتنفيذ أعمال ذات عالقة أبهداف 
الشركة داخل العراق .

ويتضح من نص القانون )22( أنَّ اجملال مفتوح للدخول يف شراكات مع الشركات العربية 
أو األجنبية.

ومل يسمِح القانون ابلشراكة مع القطاع اخلاص العراقي، وهو قصور واضح يف فهم أهداف 
على  الشركاء  حيفِّز  أن  أيضاً  شأنه  من  للشراكة  الدولة  فتشجيع  نشأهتا،  حلداثة  آنذاك  الشراكة 
مزيد من توظيف األموال واخلربات احلقيقية سواًء أكان على املستوى املعنوي أم املايل أم غريمها، 
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ولقد تطرَّقت اسرتاتيجيات التنمية الوطنية للسنوات 2007-2005 و 2007 – 2010 و 
2030-2014..  وكذلك يف وثيقة العهد الدويل مع العراق اليت تت يف 2007 إىل تفعيل 
دور القطاع اخلاص4.. إذ أكَّدت على إجياد بيئة مالئمة للقطاع اخلاص لقيام شراكة بي احلكومة 
والقطاع اخلاص ومشاركة املخاطر بينهما، وأن ُتدار من قبل القادرين على ذلك، إالَّ أنَّ ذلك مل 
يكن سوى إقرار وتوجهات أبمهية مشاركة القطاع اخلاص يف عملية التنمية االقتصادية، بداًل من 

الصورة احلالية اليت تتسم مبعارضة تنظيمية قاسية لألعمال اخلاصة5 .
إنَّ العراق بنفطه الوفري، وغازه الرخيص، ويف ظل أزمة التمويل اليت يعانيها واليت من املتوقَّع أن 
تستمرَّ للسنوات القادمة يف ظل االلتزامات واألعباء املالية الكبرية على املوازنة العامة جيب أن حيذو 
حذو الدول اليت تبنت هذا املوضوع )وحققت مشاريع كبرية يف خمتلف اجملاالت(؛ وذلك ابستغالل 

موارده الطبيعية؛ إلنشاء صناعات برتوكيمياوية مزدهرة، وابملشاركة مع شركات عاملية متخصصة.
كما أنَّ القطاع اخلاص يف العراق يعاين من العالقة الريعية الناشئة مع القطاع العام، ولذلك 
فإنَّ العالقة تتسم يف بعض األحيان ابلشراكة القائمة على العموالت واملنافع، وهو ما حجَّم من 
دور القطاع اخلاص يف أن يكون شريكاً يف إعادة اإلعمار أو يف توسيع األسواق املنتظمة القادرة 

على خلق التنوع االقتصادي6.
ينبغي أن تعتمد عملية التنمية على النشاط احلكومي يف جماالت اختصاصها، وتعتمد أيضاً 
على نشاط القطاع اخلاص يف جماالت اختصاصه فالقطاع العام والقطاع اخلاص ليسا خصمي بل 
مها دعامتان أساسيتان من دعائم االقتصاد الوطين، وإنَّ هتيئة األجواء الصحيحة ليتعايشا معاً على 
أساس التنافس والتكامل، وليس على أساس التزاحم والتنافر سيضمن قيادة التنمية املستدامة للبلد 

بنجاح .
ومن اجلدير ابإلشارة أنَّ احلكومة العراقية سبق أن أجنزت مشروع قانون الشراكة بي القطاع 
العام واخلاص منذ عام 2018 وهو اآلن عند جلنة االستثمار يف جملس النواب، وقد قُرِئ قراءًة 

اثنيًة يف عام 2019.
4. وثيقة العهد الدويل مع العراق ، رؤية مشرتكة والتزامات متبادلة، بغداد 2007 .

5. Frank Gunter, Political economy of Iraq, Lehigh University, 2015. 
6. Rebuilding Iraq’s Public works infrastructure following the defeat of ISIS, 
Foreign Policy Research Institute, 2018. 
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وابعتقادي أنَّ مسودَّة هذا القانون حتتاج إىل إدخال إضافات كثرية، وتعديالت خاصة يف 
صيغة عقود الشراكة املذكورة فيه، ومن جانب آخر تبنَِّت احلكومة العراقية موضوع مشاريع الشراكة 
يف برانمج اإلصالح االقتصادي الشامل الذي اعتمدته ضمن برانجمها احلكومي يف عام 2020 
والذي يـُْعَرف ابسم »الورقة البيضاء«؛ بدف االستفادة من هذه املشاريع االستثمارية املشرتكة يف 
تنفيذ عدد من املشاريع االسرتاتيجية يف البىن التحتية عرب التحضري هلا واالخنراط فيها وفقاً ملا تسمح 

به القواني العراقية النافذة.
وهنا البد من اإلشارة إىل أنَّ البلد ال ميكنه أن ينتقل إىل صنع السياسات القائمة على األدلة 
من دون بنية حتتية سليمة جلمع البياانت، واليت تقدِّم لقادة العراق نظرة عامة واضحة وقابلة للقياس 

للتحدايت املطروحة7، واليت إبمكاهنا أن تيسر علمية تنظيم أفق الشراكة القطاعية.
القطاعي  بي  الشراكة  إطار  يف  تندرج  اليت  املشاريع  هذه  أنَّ  إىل  نشرَي  أن  البدَّ  ختاماً، 
ا   حتوي على عدٍد من املشاكل والعيوب، ولكن ميكن معاجلتها إمجااًل، لذا نرى يف الوقت نفسه أهنَّ
فرصة منوذجية لكي يربهن كال القطاعي مسؤوليتهما االجتماعية للقيام مبهام التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وإجناحها، وللقطاع اخلاص دور أكرب إذ جيب أن يثبت أنَّه جزٌء مهمٌّ من البلد ويسعى 
للصاحل العام يف إطار حتقيقه الربح، وهي ليست نظرة مثالية بقدر ما هي عملية، إذ إنَّ جناحه يف 
حتقيق هذه املعادلة يسهم يف بناء قطاع خاص فاعل ومؤثر يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وحىت 
السياسية للبلد، وبذا فإنَّ الشراكة بي القطاعي العام واخلاص ذا أمهية اقتصادية كبرية، وذا أفق 
أوسع للقبول واالطمئنان من قبل احلكومة واجملتمع تبعاً لنتائج مشاريعها من حيث اخلدمة املقدَّمة 
وجودهتا ودورها يف خلق فرص التشغيل وآاثرها على اجلوانب املختلفة )السيما اجلوانب االجتماعية 
املتمثلة ابلتعليم والصحة على سبيل املثال(، ومبا يؤدِّي إىل إحداث تغيري اقتصادي إجيايب سواًء 
أعلى املستوى الوطين أم الفردي، وذلك كلُّه سيكون يف إطار تنفيذ حتوٍُّل سلس للنظام االقتصادي 

وإهناء املرحلة االنتقالية املشوَّهة.     

7. Ali AL-Mawlawi, Public Sector Reform in Iraq, Chatham House, 2020.
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