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الملخص

ف
يتنــاول البحــث دراســة واقــع البيئــة االســتثمارية ي� اقليــم كوردســتان العـراق ،واهــم المحددات،واآلفــاق المســتقبلية لخلــق بيئــة جاذبــة لاســتثمار
ف
ف
ا� .ومــن اهــم النتائــج الــت توصــل اليهــا البحــث أن البيئــة االســتثمارية الزراعيــة ي� اقليــم كوردســتان الع ـراق تحتــاج إىل الكثـ يـ� مــن
ي� القطــاع الــزر ي
ف
ـیع لتقليــل عنــارص الطــرد فيهــا ،وتبـ ف يـى اسـ تـ�اتيجيات واضحــة تخــص المقومــات
الجهــد الحكـ ي
ـوىم ي� مجــال خلــق وإيجــاد عنــارص الجــذب والسـ ي
ت
األساســية للبيئــة االســتثمارية وسياســة اســتثمارية تحــدد األولويــات ودور القطاعـ ي ف
ـ� تبـ ف يـى الحكومــة
ـ� العــام والخــاص ي
وغ�هــا .أمــا ابــرز المق�حــات فـ ي
ف
ت
ت
ت
ا� واج ـراء بعــض
ـوىم اىل اســتثمارات ثنائيــة اومشــ�كة مــع الــدول الـ يـى لهــا بــاع طويــل ي� االســتثمار الــزر ي
ـیع الحكـ ي
إســ�اتيجية طويــل المــدى والسـ ي
ف
ف
ف
ئ
ـذا� مــن جهــة وخصوصيــة القطــاع ي� ارتفــاع نســبة المخاطــرة مــن
ا� لــدوره ي� االمــن الغـ ي
التعديــات ي� قانــون االســتثمار لصالــح االســتثمار الــزر ي
جهــة اخــرى .
ئ
الغذا� ،اقليم كوردستان
ا�  ,االمن
ي
الكلماتالمفتاحية:البيئة االستثمارية  ،االستثمار الزر ي

Abstract
The research focuses on studying the reality of the investment environment in the Kurdistan Region of
Iraq, the most important determinants, and future prospects for creating an attractive environment for investment in the agricultural sector. One of the most prominent results of this research was that the agricultural
investment environment in the Kurdistan Region of Iraq needs a lot of government effort in the field of creating and finding attractions and striving to reduce the elements of expulsion in it and adopting clear strategies
related to the basic elements of the investment environment and an investment policy that sets priorities and
the role of the public and private sectors and others as for the most prominent The proposals are the government's adoption of the land and water strategy and the government's pursuit of bilateral or joint investments
with countries that have a long tradition of agricultural investment and making some amendments to the investment law in favor of agricultural investment for its role in Food security on the one hand and the privacy of
the sector is on the rise in the risk ratio on the other hand.
Keywords: Investment environment, agricultural investment, food security, Kurdistan Region.
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پوختە

ڵ
ـتوكا� لــە هەرێــىم كوردســتان ،لەگــەڵ دیــاری كـ ف
ت
ف
كرنگ�یــن
ـرد�
ـارودۆ� ژینگــەی وهبرهێنـ فـا� كشـ
ئــەم توێژینەوهیــە لێكۆلینــەوهدهكات دهربــارهی بـ
ـتكرد� ژینگەیــەىك لەبــار بــۆ ڕاكێشـ فـا� وهبەرهینــەران لــە كـ ت
ف
ت
كرنگ�یــن ئــەو
ـەر� كشــتەكاڵدا.وه
ئــەو هۆكارانــەی كــە لــە داهاتــوودا دهبێتــە هــۆی دروسـ
دهرئەنجامانــەی كــە توێژینەوهكــە پێگەیشــتووه ،ئەوهیــە كــە ژینگــەی وهبرهێنــان لــە هەرێــىم كوردســتان پێویسـ تـى بــە هــەوڵ و كۆشـ شـیس زیاتــری
ت
كەر� كشــتوكاڵدا،جا بۆیە پێویســتە حكومەت
حكومەت هەیە بۆ ڕهخســاندن و ڕاكێشــان و دۆزینەوهی هۆیەكان و ڕاكێشـ فـا� زیاتری وهبرهێنان لە
ـەر� گشـ تـى و تایبـ ت
ـرد� ڕۆىل كـ ت
ـەر� كشــتوكاڵ و دیــاری كـ ف
ڕوو� هەبێــت تایبــەت بــە وهبرهێنــان وئەولەویــەت بدرێــت بــە كـ ت
ف
ـە� تێــدا
سـ تـ�اتیجیەىك
گ
ت
اتیجەیە� درێژخایــەن بــكات وه كرنــیك بــە
.وه دیارتریــن ئــەو پێشــنیازانەی كــە توێژینــەو پێگەیشــتووه ئەوهیــە كــە حكومــەت پێویســتە پەیــڕهوی ئیسـ تـ�
ڵ
ڵ
ـتوكا� دا .لەگــەڵ ئەمەشــدا حكومـ ت
وهبرهێنـ فـا� هاوبــەش بداتــوه بەتایبـ ت
ـە� هەرێــم پێویســتە
ـە� لەگــەڵ ئــەو و�تانــەی كــە پێشــكەوتون لــە بــواری كشـ
ڵ
پێداجوونەوهبــە یاســای وهبرهێنــان بــكات بــە شــێوهیەك لــە قازانــ� كـ ت
ـەر� كشــتەكا� دا بێــت .
ج

المقدمة

ً
ـارسة وغـ يـ� مبـ ش
�ا مهمـ ًـا ف� اقتصــاد أي بلــد مــن خــال دوره ف� النظــام االقتصــادي والرتباطــه الوثيــق بصــورة مبـ ش
ـارسة بالمتغـ يـ�ات
يعــد االســتثمار عنـ
ي
ي
ً
ـا� ،فضــا عــن
ا� دور اجتمـ ي
األخــرى كاالدخــار واالســتهاك والدخــل ومســتوى النمــو والتنميــة االقتصاديــة ومســتوى التشــغيل ،ولاســتثمار الــزر ي
ً
ف
دوره االقتصــادي حيــث يســهم ف� أنتــاج الســلع ف
ال�وريــة وتهيئــة المــواد األوليــة للصناعــة وتشــغيل األيــدي العاملــة ،فضــا عــن دوره المهــم ي� عمليــة
ي
التنميــة االقتصاديــة بســبب طبيعــة االرتباطــات بينــه وبـ ي ف
ـ� القطاعــات االقتصاديــة األخــرى كالصناعــة والتجــارة .
ً
ً
ف
ا� ي� إقليــم كوردســتان العـراق تدهــورا واضحــا  ،ويعــزى هــذا التدهــور إىل أســباب كثـ يـ�ة منهــا عــدم جاهزيــة البيئــة االســتثمارية
ويشــهد القطــاع الــزر ي
ً
ت
ا�  ،فقــد ســعت الكثـ يـ� مــن الــدول إىل خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة أســهمت بشــكل واضــح
الزراعيــة  ،فضــا عــن التحديــات الـ يـى تواجــه القطــاع الــزر ي
ف
ا� واتســاعه .
ي� نمــو االســتثمار الــزر ي

اوال:اهميةالبحث:

ف
ت
ـیس لتلبيــة احتياجــات االفـراد مــن المــواد الغذائيــة وســلع االســتهاك
تكمــن اهميــة البحــث ي� كــون القطــاع الــزر ي
ا� كان وســيبى المصــدر الرئيـ ي
ف
ف
ا� ،كمــا وانــه يعــد المجــال الــذي يعتمــد عليــه ي� تشــغيل اعــداد كبـ يـ�ة مــن الســكان ي� الــدول الناميــة ،اضافــة اىل ان هــذا القطــاع يعــد
ذات االصــل الــزر ي
ف
ت
ـا� ي� انتاجه.وبصــورة
مصــدرا هامــا لتوفـ يـ� قــدر غـ يـ� يسـ يـ� مــن المــواد االوليــة والمــواد الخــام ذات االصــل الــزر ي
ا� والـ يـى يســتخدمها القطــاع الصنـ ي
عامــة ســينعكس هــذا عــیل االقتصــاد بشــكل عــام ثــم عــیل الرفاهيــة االقتصاديــة للمجتمــع.

ثانيا:مشكلةالبحث:
يمكن طرح مشكلة البحث من خال االسئلة التالية :
ف
-1ما مدى مائمة البيئة االستثمارية ي� االقليم لجذب االستثمارات ؟
ف
-2اىل اي مدى تساهم البيئة االستثمارية الزراعية ي� جذب االستثمارات الزراعية ؟
ف
-3هل المشاري ــع االستثمارية الزراعية تتائم مع االمكانات الزراعية المتاحة ي� االقليم ؟

ثالثا:فرضيةالبحث:

ف
عــیل رغــم مــن صــدور قانــون االســتثمار رقــم ()4لســنة  2006ومــا تضمنــه مــن حوافــز واعفــاءات  ،اال انــه لــم يســاهم ي� خلــق بيئــة اســتثمارية مائمــة
ف
ف
ف
ف
ف
ا� ي� اقليــم
ا� اليســاهم معنويــا ي� تطــور القطــاع الــزر ي
وجاذبــة لاســتثمارات الزراعيــة ي� االقليــم .او بمعــى االخــر ان االســتثمار ي� القطــاع الــزر ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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كوردســتان .

رابعا:هدفالبحث:

يهدف البحث اىل التحقق من فرضية البحث ,وتقديم االجابة لاسئلة المطروحة ف ي� مشكلة البحث .

خامسا:منهجالبحث:

ف
ئ
ف
ـا� ,وأســلوب التحليــل المقــارن لواقــع البيئــة االســتثمارية ي� اقليــم كوردســتان العـراق واهــم
ـى ,واإلحصـ ي
يعتمــد البحــث عــیل أســلوب التحليــل الوصـ ي
ً
ف
العقبــات الـ ت يـى تواجههــا واألفــاق المســتقبلية ي� ضــوء مــا متوافــر مــن معلومــات  ،وقــد ســیع الباحثــان جاهــدا لبــذل المزيــد مــن الجهــود للحصــول عــیل
ف
ا� الـ ت يـى تعكــس جوهــر
المعلومــات مــن ابــرز الكتــب ،والدوريــات ،والحصــول عــیل تلــك المصــادر المتخصصــة ي� مجــال الزراعــة واالســتثمار الــزر ي
ومـ ت ف
ـ� المعلومــات الخاصــة بموضــوع البحــث .
سادسا:نطاقالبحث :وقد شمل نطاق البحث مكانيا (اقليم كوردستان -العراق ) ،اما زمانيا فينح� البحث للمدة . 2017-2010
ف
ف
ـىم للبيئــة االســتثمارية  ،والمبحــث
ســابعا  :هيــكل البحــث  :يتكــون هــذا البحــث مــن مبحثـ يـ� رئيسـ يـ� :المبحــث االول يســتعرض االطــار المفاهيـ ي
ف
ف
ا� ف ي� إقليــم كوردســتان /الع ـراق للمــدة (. )2017-2010
الثـ ي
ـا� يتنــاول دورالبيئــة االســتثمارية ي� جــذب االســتثمار الــزر ي

المبحثاالول:
االطارالمفاهيىمللبيئةاالستثمارية
ی

اوال:البيئةاالستثمارية(،مفهومهاومكوناتها)

تمثــل البيئــة االســتثمارية أو (المنــاخ االســتثماري) بوجــه عــام مجمــل األوضــاع والظــروف االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والسياســية ،والمؤسســية،
والقانونيــة الـ تـى يمكــن أن تؤثــر عــیل فــرص نجــاح المـ شـروع االســتثماري ف� دولــة مــا .أو أنــه (مجموعــة القوانـ ي ف
ـ� والسياســات والمؤسســات االقتصاديــة
ي
ي
ف
والسياســية الـ ت يـى تؤثــر ي� ثقــة المســتثمر وتجعلــه يتوجــه باســتثمارات إىل بلــد دون أخــر) (النجــار.)12،1992 ،وهنــاك مــن يعـ جـ� عنــه بأنــه (مجمــوع
العوامــل البيئيــة المرتبطــة بالمجتمــع بمــا تشــمل عليــه مــن أف ـراد  ,ومنظمــات ،وقطاعــات ،واتجاهــات اقتصاديــة ،وسياســية ،واجتماعيــة وكــذا
مجموعــة السياســات الحكوميــة المعلنــة بمــا تتضمنــه مــن اتجاهــات ،ومـ ش
ـؤرسات اقتصاديــة ،وسياســية ،واجتماعيــة) (عــوض هللا .)39،1983،مــن
المفهــوم األخـ يـ� يتضــح لنــا أن المنــاخ االســتثماري يعـ جـ� عــن بيئــة معينــة أو منظومــة متكاملــة تتفاعــل فيهــا كافــة العنــارص االقتصاديــة ،والسياســية،
غ�هــا مــن النظــم والبيئــات المتباعــدة والمتجــاورة بحيــث تكــون مجملهــا البيئــة االســتثمارية أو المنــاخ
واالجتماعيــة والبيئــة كمــا أنهــا تتفاعــل مــع ي
االســتثماري (عــوض هللا.)33،2007 ،
ف
ت
والى
أما تقرير التنمية ي� العالم لعام  2015الصادر عن البنك
ي
الدوىل فيعرف مناخ االستثمار (عیل انه مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد ي
الى تتيح ش
ت
(الدوىل.)33،2015 ،
للركات االستثمارية العمل بطريقه منتجة)
ي
تحدد شكل الفرص ,والحوافز ي
ت
يأ�:
أما مكونات البيئة االستثمارية فتتضمن ما ي
ئ
والبيى
 -1النظام االقتصادي
والمؤسیس( :حمزة )28،2012،
ي
ي

فكلمــا كانــت هــذه األنظمــة مؤاتيــة لاســتثمار ،أدت إىل جــذب االســتثمار ،وزيــادة معدالتــه ،وتحســن منــاخ االســتثمار ،وازدادت كفــاءة االســتثمار
وفاعليتــه وسياســاته والعكــس صحيــح ،وتنطــوي تلــك األنظمــة عــیل:
أ -النظام االقتصادي :فكلما كان النظام االقتصادي متجها إىل الحرية االقتصادية وآليات السوق ،كان جاذبا لاستثمار.
ـيا� ديمقراطيــا كان جاذبــا لاســتثمار ،وكلمــا
ـيا�  ،فكلمــا كان النظــام السـ ي
ـيا� :النظــام االقتصــادي يعمــل مــن خــال النظــام السـ ي
ب -النظــام السـ ي
َ
ـيا� مســتقرا كان جاذبــا لاســتثمار.
ـيا� فكلمــا كان النظــام السـ ي
كان دكتاتوريــا ،كان طــاردا ،فضــا عــن االســتقرار السـ ي
ج -النظام ئ
ه( :حمزة)29،2012 ،
ي
البيى :ويتكون هذا النظام من عن�ین و ي
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ـىم .فكلمــا كان النظــام اإلداري يتمـ ي فـ� بساســة اإلجـراءات ،ووضوحهــا ,وعــدم
* النظــام اإلداري واألجهــزة القائمــة عــیل إدارة االســتثمار واإلطــار التنظيـ ي
وجــود تعقيــدات مكتبيــة  ،ومعوقــات إداريــة ،كان جاذبــا لاســتثمار ,والعكــس صحيــح ،وكلمــا كانــت األجهــزة القائمــة عــیل إدارة االســتثمار ،واألطــر
التنظيميــة الــذي تعمــل مــن خالهــا تتمـ ي فـ� بالكفــاءة اإلداريــة والتنظيميــة كانــت جاذبــة لاســتثمار والعكــس صحيــح ,بــل كلمــا اتجهــت إىل تطبيــق مبــدأ
ال مركزيــة إدارة االســتثمار ،اجتذبــت االســتثمار.
* نظــام المعلومــات االســتثمارية :فكلمــا توفــر نظــام معلومــات اســتثمارية يقــدم البيانــات والمعلومــات االســتثمارية للمســتثمرين بالصــورة التنظيميــة
ف
و� الوقــت المناســب ،كلمــا أدى ذلــك إىل جــذب االســتثمار.
المطلوبــة ,وبالدقــة المناســبة ي
ف
ش
يف
وه عبارة عن القانون الرئيس لاســتثمار ي� أية دولة من الدول بغض النظر عن مســمياته ،فضا عن مجموعة
-2
قوان� االســتثمار وتريعاته :ي
والتريعــات المكملــة مثــل قانــون النقــد األجنــى ،والبنــوك ،وقانــون ف
ش
وغ�هــا مــن القوانـ ي ف
مــن القوانـ ي ف
ـ� المؤثــرة عــیل ق ـرارات
ـ�
ال�ائــب ،والجمــارك ي
جي
ف
ف
االســتثمار ،وقانــون االســتثمار والقوانـ ي ف
ـ� المكملــة غالبــا مــا تنطــوي عــیل مجــاالت االســتثمار ،وتنظيــم االســتثمار ي� الداخــل ،واالســتثمار ي� المناطــق
ف
ـىم:) 264،2013،
الحــرة ،وتحــدد مجموعــة مــن الضمانــات والمزايــا واإلعفــاءات لاســتثمار ،وياحــظ ي� هــذا المجــال انه(معلــة ،نظـ ي
أ -كلما ي ف
قوان� االستثمار ش
يف
وتريعاته بالوضوح ،والمرونة ،وعدم التضارب فيما بينها ،كانت جاذبة لاستثمار ،والعكس صحيح.
تم�ت

ش
ب -كلمــا كانــت قوانـ ي ف
والتريعــات المكملــة تحتــوي عــیل الضمانــات الكافيــة لاســتثمار مــن عــدم المصــادرة ,وعــدم تاميــم أمــوال
ـ� االســتثمار
ش
وغ�هــا كان ذلــك جاذبــا لاســتثمار ،والعكــس صحيــح.
المروعــات ,وحريــة تحويــل األربــاح للخــارج ,وخــروج ودخــول رأس المــال المســتثمر ي
ش
والتريعــات المكملــة يتضمــن مجموعــة مــن الحوافــز والمزايــا المناســبة مثــل إعفــاءات فرصيبــة أو جمركيــة أدى ذلــك
ج -كلمــا كان قانــون االســتثمار
إىل جــذب االســتثمار ،والعكــس صحيــح.
ف
ف
د -مــن المفـ تـ�ض أن يكــون االســتثمار مــن اجــل التصديــر ي� المناطــق الحــرة أ كـ ڤـ� جاذبيــة عنــه ي� الداخــل ألنهــا تتمتــع بجــزء مــن الحريــة االقتصاديــة
ف
وســط محيــط مــن يب�وقراطيــة الدولــة ،ومــن ثــم كلمــا اتجــه قانــون االســتثمار إىل تحريــر االســتثمار ي� المناطــق الحــرة مــن كل القيــود ،وعمــل عــیل
تســهيل إدارة تلــك المناطــق مــن خــال القطــاع الخــاص ،وتوفـ يـ� المنــاخ المناســب لربــط المناطــق الحــرة باألســواق العالميــة كان ذلــك جاذبــا
لاســتثمار ،والعكــس صحيــح (النجــار.) 129،1991،
ف
الكیل،فكلمــا كانــت هــذه السياســات مرنــة وواضحــة ،
 -3السياســات االقتصاديــة :ونعـ يـى بالدرجــة األســاس السياســات االقتصاديــة عــیل المســتوى ي
ف
ف
ـوىم وعــیل مســتوى
وغـ يـ� متضاربــة ي� األهــداف ,وتتمـ يـ� بالكفــاءة والفعاليــة وتتــواءم مــع التغـ يـ�ات والتحــوالت االقتصاديــة عــیل مســتوى االقتصــاد القـ ي
ه:
التحــوالت العالميــة كانــت جاذبــة لاســتثمار ،والعكــس صحيــح .واهــم السياســات ي

ال�يبية تحمل اإلعفاءات ف
أ-السياسة المالية :ويمكن النظر إليها عیل أنها جاذبة لاستثمار إذا كانت السياسات ف
ال�يبية  ،والجمركية المناسبة.
ً
فضــا عــن كونهــا واضحــة ومرنــة إذ ان ذلــك يــؤدي إىل جــذب االســتثمار ،وتكــون السياســة الماليــة جاذبــة أيضــا لاســتثمار ،كلمــا كانــت سياســة
اإلنفــاق العــام تتجــه نحــو تقويــة البنيــة األساســية وتبتعــد عــن تشــويه هيــكل األســعار (منصــور.)124،2011،

ب-السياســة النقديــة :كلمــا كانــت تلــك السياســة تحرريــة محفــزة لتنميــة الصــادرات ومشــجعة لاســتثمار مــن اجــل التصديــركانــت جاذبــة لاســتثمار،
ف
وكلمــا كانــت تلــك السياســة التحرريــة تدعــم الــواردات ،وتتســم بالمرونــة ي� إزالــة القيــود الكميــة ،وتتجــه إىل معــدالت منخفضــة للتعريفــة الجمركيــة
ـیع.)9،2004 ،
كانــت جاذبــة لاســتثمار (الربیـ ي
ج-السياسة السعرية :كلما كانت تحررية  ،وعملت بآليات السوق ف ي� تحديد األسعار بحرية كانت جاذبة لاستثمار.
ش
ت
ـوىم
-4المــؤرسات االقتصاديــة ألداء االقتصــاد القـ ي
وه مجموعــة مــن المعايـ يـ� والمحــددات الـ يـى يشـ يـ� تحليلهــا إىل درجــة جاذبيــة االقتصــاد القـ ي
ـوىم :ي
ف
ت
ـكیل  ،وكل هــذه العنــارص تدخــل ي� مكونــات البيئــة االســتثمارية
وه تـ ي
ـأ� محصلــة لعمــل كل المكونــات الســابقة  ،وجــزء مــن إطارهــا الـ ي
لاســتثمار ي
 ،وه متداخلــة وذات تأثــ� متبــادل مــع بعضهــا بعضــا بمعطيــات مختلفــة  ،ت
وت�جــم محصلتهــا كعوامــل جاذبــة ل ـرأس المــال أو طــاردة لــه (عدنــان
ي
ي
ف
العربيد،حسـ ي ف
ـ� وقــاف  . )553،2014،وكماهــو واضــح ي� الشــكل (.)1
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الشكل ( :)1عنارصاو (مكونات)مناخ االستثمار
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ترشيعات
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السياسةةةةةةةةةةةةةةة
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املؤ
امل
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لالستثام
امر جاذب لال
الستثثام
ىل مناخ ااال
ري إإىل
شري
النتائج تش
امر
الستثثام
للال
المصدر :عبد الحميد ،عبد المطلب ،)2010( ،مبادئ وسياسات االستثمار ،ط ،1دار الجامعة ،اإلسكندرية،ص.202
ش
مــن خــال الشــكل( )1ياحــظ أن النظــام االقتصــادي ،والبيـ فـى ،ومــا يتفــرع منــه ،وكذلــك القوانـ ي ف
والتريعــات ،وكل مــا يتعلــق بالمزايــا ،والحوافــز،
ـ�
ي

والضمانــات فضــا عــن السياســات االقتصاديــة ،ومــا يتفــرع منهــا مــن سياســات ماليــة ونقديــة وســعريه وسياســات تجاريــة والـ تـى تعــد مـ ش
ـؤرسات
ي
اقتصاديــة ألداء االقتصــاد القــوىم ومــن خالهــا نســتطيع أن نمـ ي فـ� بـ ي ف
ـ� المنــاخ الجــاذب لاســتثمار والمنــاخ غـ يـ� الجــاذب (الصــاوي.)152،1992،
ي
ً
ش
ثانيا:
المؤرساتاالقتصاديةوتوصيفالبيئةاالستثمارية
هنــاك مجموعــة مــن المـ ش
ـؤرسات االقتصاديــة الـ ت يـى يمكــن مــن خالهــا معرفــة طبيعــة االقتصــاد  ،هــل هــو جــاذب لاســتثمار أم طــارد لــه ومــن هــذه

ش
ه:
المــؤرسات ي

 -1درجة االنفتاح االقتصادي عیل العالم
ـوىم لاســتثمار(عبد الحميــد2010،
,فكلمــا زادت هــذه النســبة عـ جـ� الزمــن مــن ســنة إىل أخــرى وكانــت كبـ يـ�ة دل ذلــك عــیل جاذبيــة االقتصــاد القـ ي
.)202،
القوىم:
-2القوة التنافسية لاقتصاد
ي
القوىم ،كلما كان جاذبا لاستثمار.
فكلما زادت القوة التنافسية لاقتصاد
ي

ويمكن االستدالل عیل ذلك باستخدام ش
مؤرسين وهما (حسن :)1،2014،
ـوىم عــیل جــذب المزيــد مــن
أ-معــدل نمــو الصــادرات  ،فكلمــا زاد معــدل نمــو الصــادرات مــن ســنة إىل أخــرى دل ذلــك عــیل قــدرة االقتصــاد القـ ي
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االســتثمار ،بــل أن القــوة التنافســية داخــل االقتصــاد القــوىم نفســه ت ف
ت�ايــد.
ي

ف
ـوىم جاذبــا لاســتثمار ،والعكــس صحيــح ويجــب ي� كل
ب-معــدل العائــد عــیل االســتثمار ،فكلمــا زاد معــدل العائــد عــیل االســتثمار كان االقتصــاد القـ ي
األحــوال أن يكــون متوســط المعــدل العائــد عــیل االســتثمار اكـ جـ� مــن ســعر الفائــدة الســائد ف ي� الســوق.
القوىم:
-3القدرة عیل إدارة االقتصاد
ي

ف
ش
ه
ـوىم اســتقرارا ،كلمــا كان االقتصــاد القـ ي
فكلمــا تمـ يـ�ت إدارة االقتصــاد القـ ي
ـوىم جاذبــا لاســتثمار ويســتدل عــیل ذلــك مــن خــال اربعــة مــؤرسات ي
(الرضــا: )1،2012،
أ-قيمة االحتياطات الدولية :فكلما حجم االحتياطيات الدولية "االجنبية" ،كان االقتصاد جاذبا لاستثمار.
ـوىم ومــن ثــم
ـوىم ,فكلمــا انخفضــت هــذه النســبة كلمــا دل ذلــك عــیل كفــاءة إدارة االقتصــاد القـ ي
ب-نســبة الديــن أو نســبة خدمــة الديــن إىل الدخــل القـ ي
كان االقتصــاد جاذبــا لاســتثمار.
ف
ج-عجــز أو فائــض مـ ي فـ�ان المدفوعــات ،فكلمــا كان هنــاك عجــز ت ف
م�ايــد ي� مـ ي فـ�ان المدفوعــات  ،كان ذلــك دليــا عــیل عــدم أو ضعــف كفــاءة إدارة
ف
ـوىم ومــن ثــم كان االقتصــاد طــاردا لاســتثمار ،وكلمــا اتجــه العجــز إىل االنخفــاض تزايــدت جاذبيــة االقتصــاد لاســتثمار ،كذلــك ي� حــال
االقتصــاد القـ ي
ـاىل.
ـوىم أو الناتــج المحـ يـیل اإلجمـ ي
حــدوث فوائــض  ،وينســب العجــز هنــا إىل الناتــج القـ ي
ـاىل .كلمــا دل ذلــك عــیل عــدم أو ضعــف
د-عجــز الموازنــة العامــة للدولــة فكلمــا زاد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة كنســبة مــن الناتــج المحـ يـیل واإلجمـ ي
ً
ـوىم طــاردا لاســتثمار.
ـوىم ومــن ثــم كان ذلــك دليــا عــیل أن االقتصــاد القـ ي
إدارة االقتصــاد القـ ي
القوىم واحتماالت نموه وتقدمه:
-4قوة االقتصاد
ي
ـوىم جاذبــا لاســتثمار ،والعكــس صحيــح وكلمــا زاد معــدل
ـوىم وزادت احتمــاالت نمــوه وتقدمــه ،كان االقتصــاد القـ ي
فكلمــا زادت قــوة االقتصــاد القـ ي
ت
ـوىم ومــن ثــم كان االقتصــاد جاذبــا لاســتثمار .وكذلــك كلمــا زاد معــدل
ـى مــن ســنة ألخــرى دل ذلــك عــیل قــوة االقتصــاد القـ ي
النمــو االقتصــادي الحقيـ ي
ف
التضخــم ،أي معــدل االرتفــاع ف� المســتوى العــام لألســعار ،دل ذلــك عــیل ضعــف االقتصــاد .وإذا كانــت معظــم المـ ش
ـؤرسات ســلبية فــإن االقتصــاد ي�
ي
هــذه الحالــة يكــون طــاردا لاســتثمار (عـ يـیل  ،عبيــد.)109،2020 ،

ش
المؤرسات االقتصادية لاقتصاد من خال الشكل (.)2
ويمكن إن يعكس الباحث تصوره حول
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ف
ش
الشكل (:)2
المؤرسات االقتصادية ي� توصيف البيئة االستثمارية
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المصــدر :تــم اعــداد الشــكل مــن قبــل الباحثــان اســتنادا اىل  :عبــد الحميــد ،عبــد المطلــب ،)2010( ،مبــادئ وسياســات االســتثمار ،ط ،1دار
الجامعــة ،اإلســكندرية،ص.206
مــن خــال الشــكل رقــم ( )2ياحــظ أن درجــة االنفتــاح االقتصــادي ,والــذي تعكســه نســبة الصــادرات ،يضــاف لهــا القــوة التنافســية مــن خــال معــدل
ـار� وعجــز أو
ـوىم مــن خــال االحتياطــات الدوليــة والديــن الخـ ج ي
نمــو الصــادرات  ،ومعــدل العائــد عــیل االســتثمار  ،والقــدرة عــیل ادارة االقتصــاد القـ ي
فائــض مـ ي فـ�ان المدفوعــات  ،وعجــز الموازنــة العامــة فضــا عــن قــوة االقتصــاد ،ومــا يتعلــق بــه مــن النمــو االقتصــادي  ،ومعــدل التضخــم تعــد مـ ش
ـؤرسات
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Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

HUJ-Volume 5, Issue 3, September 2020 339

https://www.huj.uoh.edu.iq

ً
َ
ـوىم  ،ومــن خالهــا يمكننــا معرفــة طبيعــة منــاخ االســتثمار فيمــا اذا كان جاذبــا أو طــاردا لاســتثمار.
أساســية ألداء االقتصــاد القـ ي

ف
ـیع الق ـرار ،بمعلومــات رقميــة تســاعدهم ي� اتخــاذ الق ـرار ،مــن
وقــد حرصــت الكثـ يـ� مــن المؤسســات والمنظمــات عــیل تزويــد المســتثمرين ،وصانـ ي
ف
خــال تهيئــة عــدد مــن المـ ش
ـؤرسات الـ ت يـى بمكــن أن تســاعدهم ي� معرفــة وضــع كل دولــة عــیل انفـراد ،وتحديــد أهــم النواقــص الـ ت يـى تعانيهــا تلــك الــدول،
والـ ت يـى تمنعهــا مــن جــذب المســتثمرين ،الســيما األجان ــب (الرضــا.)1،2012،

ومــن أهــم المـ ش
ـؤرسات الـ تـى تتعلــق بالبيئــة االســتثمارية هــو (المـ ش
ـؤرس المركــب لمنــاخ االســتثمار) الــذي يحــاول قيــاس األداء االقتصــادي  ،وتوصيــف
ي
منــاخ االســتثمار ف� أي بلــد ،والــذي يقيــس درجــة التحســن أو ت
ال�اجــع ف ي� منــاخ االســتثمار (بوخــاري .)20،2017،
ي
ش
ه:
ويشمل المؤرس المركب ثاث مجموعات ي
-1مجموعة السياسات المالية.
-2مجموعة السياسات النقدية.
-3مجموعة سياسات المعامات الخارجية.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتطــورات النوعيــة المتعــددة الـ تـى تؤثــر عــیل مجمــل المنــاخ ،مثــل درجــة االســتقرار الســيا� ،والتطــورات ش
التريعيــة
ي
ي
ش
ش
ش
ش
ـاىل يتكــون مــن المــؤرسات الفرعيــة اآلتيــة (قعلــول،
والمؤسســات،وتنمية المــوارد البريــة ،فــان المــؤرس ال يعكســها .وعليــه فالمــؤرس المركــب الحـ ي
-:)24،2017
ف
ـؤرس العجــز ف� ي ف
أ-مـ ش
ـاىل :ويســتخدم لتلخيــص وتطويــر السياســة الماليــة ي� ســعيها نحــو تأســيس التــوازن
الم�انيــة كنســبة مــن الناتــج المحـ يـیل اإلجمـ ي
ي
الداخـ يـیل لاقتصــاد.
ف
ف
ش
ـاىل :ويســتخدم لتلخيــص تطــورات سياســة ســعر الــ�ف ي� ســعيها نحــو
ب-مــؤرس العجــز ي� الحســاب الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحـ يـیل اإلجمـ ي
ـار� لاقتصــاد.
تأســيس التــوازن الخـ ج ي
ف
ش
الداخیل لاقتصاد.
ج-مؤرس معدل التضخم :ويستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية ي� سعيها نحو تدعيم استقرار التوازن
ي
مؤرسالسياســة الماليــة ،ومتوســط مـ ش
ش
ـؤرس المركــب حســابيا بأنــه متوســط متوســطات المـ ش
ويعــرف المـ ش
ـؤرس السياســة
ـؤرسات الثاثــة (متوســط
النقديــة ،ومتوســط مـ ش
ـؤرس سياســة المعامــات الخارجيــة) .ويتــم التعــرف عــیل التطــورات ف� منــاخ االســتثمار مــن خــال قيمــة المـ ش
ـؤرس المركــب فــإذا
ي
ف
كانــت أقــل مــن ( )1تشـ يـ� إىل عــدم وجــود تحســن ف� منــاخ االســتثمار،إما إذا كانــت تـ تـ�اوح بـ ي ف
ـ� ( )2 – 1فتشـ يـ� إىل وجــود تحســن ي� منــاخ االســتثمار,
ي
ف
وحينمــا تصــل إىل (  2فمــا فــوق) فتشـ يـ� إىل وجــود تحســن كبـ يـ� ي� منــاخ االســتثمار (تايمــز.)1،2008،

ً
ثالثا:سياساتاالستثماروالعواملالمحددةلحجمونمطاالستثمار
ف
ـوىم ي� أيــة دولــه إىل وضــع سياســات االســتثمار عــیل درجــة عاليــة مــن الكفــاءة الن زيــادة معــدل النمــو
يســیع القائمــون عــیل إدارة االقتصــاد القـ ي
ف
االقتصــادي لــن يتحقــق ي� الصــورة المطلوبــة ،إال إذا كانــت هنــاك سياســات لاســتثمار تــؤدي إىل تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال حجــم اســتثمار
ً
ت
ف
ف
ـا� األهــداف االقتصاديــة األخــرى ،
معـ يـ� ونمــط محــدد لهــذا االســتثمار ،فضــا عــن تبـ يـى سياســة كفــؤة لاســتثمار يمكــن أن تعمــل عــیل تحقيــق بـ ي
ف
وغ�هــا مــن األهــداف وبمــا يتطلبــه ذلــك مــن وجــود معايـ يـ�
ـار� ي
ـوىم ومســتوى التوظيــف واإلســهام ي� إحــداث التــوازن الخـ ج ي
مثــل زيــادة الدخــل القـ ي
ـوىم
ـوىم مرتبطــة بمــدى تحقيــق األهــداف االقتصاديــة للمجتمــع .إمــا سياســات االســتثمار عــیل المســتوى القـ ي
لتقييــم االســتثمار عــیل المســتوى القـ ي
ت
ـوىم ،مــن حيــث حجــم
فـ ي
ـ� مجموعــة المبــادئ والقواعــد العامــة والتوجهــات والتدابـ يـ� المركزيــة الـ يـى تحكــم العمليــة االســتثمارية داخــل االقتصــاد القـ ي
ـىم وجنســيته وملكيتــه وإسـ تـ�اتيجيته مــن اإلنتاجيــة ،ونمــط هــذا االســتثمار
االســتثمار ،وأولويــات االســتثمار ،وتوزيـ ـ ــع االســتثمار ,القطـ ي
ـا� واإلقليـ ي
ومصــادر تمويلــه وان كل هــذه الجوانــب تكشــف مــن الناحيــة التحليليــة عــن وجــود أنــواع مختلفــة لسياســات االســتثمار(عبد الحميــد.)189،2010،

ـامیل.)5 ،2008 ،
وتعتمــد سياســات االســتثمار عمومــا عــیل ثاثــة أطــر رئيســة تعمــل مــن خالهــا تلــك السياســات .وتتمثــل تلــك األطــر( :الشـ ي
ف
ش
يف
القوان� والنظم واللوائح المعنية بقضايا االستثمار والتنمية.
يیع :ويتمثل ي�
*اإلطار التر ي
ف
ً ف
ـیس :ممثــا ي� األجهــزة والهيئــات والمؤسســات الـ ت يـى ينــاط بهــا تنفيــذ هــذه السياســات .ومــن بينهــا عــیل ســبيل المثــال ال الحــ� ي�
*إلطــار المؤسـ ي
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وغ�هــا.
الع ـراق :الهيئــة الوطنيــة لاســتثمار ،الهيئــات المحليــة ،وزارة الزراعــة وزارة والصناعــة ،وزارة الماليــة ،وزارة البلديــات ،ي
ف
*الخطــة القوميــة لاســتثمار :وتجســد إسـ تـ�اتيجية الدولــة ,وأهدافهــا العامــة ي� تحقيــق معــدالت مســتهدفة للتنميــة ،ورؤيــة الدولــة وبرنامــج عملهــا
للوصــول إىل هــذه األهــداف عــیل مــدى ســنوات الخطــة .هــذا إىل جانــب عن�يــن آخريــن عــیل قــدر كبـ يـ� مــن األهميــة والتأثـ يـ� ،همــا( :منظمــات
ف
ف
ـد�) بوجــه عــام تؤث ـران ي� ترتيــب أولويــات الحكومــات ،وتثـ يـ�ان اهتمــام ال ـرأي العــام نحــو بعــض بنــود الخطــة,
األعمــال ومؤسســات المجتمــع المـ ي
ف
ش
ف
ـا� ،ألنهــا تشــمل قطاعــات
أو الموازنــة العامــة ،أو القوانـ يـ� والتريعــات ي� اتجــاه تفعيــل مجــاالت االســتثمار ذات األولويــة ،أو ذات الطابــع االجتمـ ي
عريضــة مــن المجتمــع والســيما محــدودي الدخــل حـ تـى ولــو كان هــذا عــیل حســاب الجانــب االقتصــادي ش
للمروعــات.
امــا فيمــا يتعلــق بسياســات االســتثمار فــان هنــاك عــدة أنــواع لسياســات االســتثمار ،منهــا سياســة تحديــد أولويــات اختيــار ش
المروعــات
َ
ف
االســتثمارية ،ويقــوم صانــع السياســات االســتثمارية ي� هــذه الحالــة بتحديــد أولويــات معينــة للبدائــل االســتثمارية ،اعتمــادا عــیل محدوديــة المــوارد
مقابــل االســتخدام األمثــل لهــا مــن خــال تحديــد األهــداف االســتثمارية باالســتناد إىل المعايـ يـ� االســتثمارية المائمــة( :عبــد الحميــد.)2010،206 ،
ـعالقطاعلالستثمار:
-1سياسةالتوزيـ ـ
ی

يف
مرحلت�(احمد)431،2017،
القطا� لاستثمار عیل
وهنا يعمل صانعو السياسة االستثمارية عیل تصميم سياسة التوزي ــع
ي

ف
المرحلــة األوىل :يتــم وضــع خريطــة اســتثمارية تقــوم عــیل أســاس تحديــد األنشــطة االقتصاديــة بــكل أبعادهــا وهــذه األنشــطة تنقســم ي� كل األحــوال
مــن الناحيــة االقتصاديــة عــیل مجموعتـ ي ف
ـ� :

ا� ،واألنشــطة الصناعيــة ،والتحويليــة ،واألنشــطة الصناعيــة اإلسـ تـ�اتيجية  ،والتعدديــة ،
أ -مجموعــة األنشــطة الســلعية :مثــل النشــاط الــزر ي

ونشــاط البنــاء.
ب-مجموعة األنشطة الخدمية واالجتماعية :إذ يتضمن نشاط الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات االجتماعية األخرى.
المرحلــة الثانيــة :تحديــد أولويــات األنشــطة الـ ت يـى ســتهتم بهــا السياســة االســتثمارية ،وبنــاء عــیل ذلــك تتحــدد التوجهــات والحوافــز ،ومزايــا وأدوات
سياســة االســتثمار ف ي� إطــار هــذا المدخــل مــن مداخــل تحليــل سياســات االســتثمار.
ی ن
ی ن
القطاع�العاموالخاص:
ـعاالستثمارب�
-2سياساتتوزيـ ـ
ف
ت
ـ� وزنــا اكـ جـ� لاســتثمار .أمــا مــن خــال
ويتجــه صانــع السياســات االســتثمارية ي� هــذا المجــال إىل التدابـ يـ� واإلج ـراءات  ,ووضــع األدوات الـ يـى تعـ ي
ً
القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ،ويحــدد معالــم سياســة االســتثمار لهــذا المدخــل اتجــاه الــدول إىل نظــام اقتصــادي بعينــه ،فقــد يكــون اقتصــادا يقــوم
ف
ف
عــیل الملكيــة العامــة ،أو قــد يكــون قائمــا عــیل الملكيــة الخاصــة ،أو مختلطــا .وياحــظ ي� هــذا المجــال أن االتجــاه الســائد ي� معظــم دول العالــم هــو
ڤ
ـاىل.)1،2018،
تطبيــق التخصصيــة أو (الخصخصــة)  ،وآليــات الســوق  ،وهــو االتجــاه األ كــ� تشــجيعا لاســتثمار الخــاص (العـ ي
ش
المبارسوالمناطقالحرة:
-3سياسةتشجيعاالستثماراألجن�
جی

وه مكملــة للسياســة الســابقة ،وتعـ ف يـى اســتخدام مجموعــة األدوات والحوافــز ،والمزايــا والضمانــات ،واإلجـراءات  ،والتدابـ يـ� الـ ت يـى تعمــل عــیل جــذب
ي
ف
ف
االســتثمار األجنـ جـى المبـ ش
ـارس ســواء ي� داخــل البــاد او مــن خــال المناطــق الحــرة ،ومعظــم دول العالــم تتنافــس ي� هــذا المجــال لمــا يحملــه هــذا النــوع
ي
الكب�،والتكنولوجيــا  ،ورأس المــال الضخــم  ،ويتوقــف نجــاح سياســات االســتثمار األجنـ ج يـى عــیل طبيعــة النظــام
مــن االســتثمار مــن مزايــا اإلنتــاج
ي
ـيا� واالقتصــادي والمنــاخ االســتثماري الســائد (فاضــل ،رسمــد.)17،2011،
السـ ي
-4سياسةاالستثماربحسبالفناإلنتا�:
ج ی
وهنــا تحــدد الخريطــة االســتثمارية نمــط االســتثمار مــن منظــور عنــارص اإلنتــاج  ،وأســعاره  ،ومــدى توافرهــا ،ومــن ثــم يمكــن أن تتجــه سياســة
المروعــات كثيفــة رأس المــال ،وهنــاك سياســة اســتثمارية تتجــه بدرجــة أ كـ ڤـ� نحــو االســتثمارات ف� ش
االســتثمار وتتحـ ي فـ� بدرجــة أ كـ ڤـ� نحــو ش
مروعــات
ي
كثيفــة العمــل (فاضــل ،رسمــد.)17،2011،
-٥سياسةاالستثمارطبقالمصادرالتمويل:
An Academic And Scientntific Journal
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وتعتمــد هــذه السياســة عــیل وضــع خريطــة اســتثمارية بحســب مصــادر التمويــل ،ودرجــة كفايــة المصــادر الداخليــة ،وعــیل مــدى توفــر مدخ ـرات
ف
و� حالــة اللجــوء إىل االســتثمار بالمصــادر الخارجيــة فــإن التوليفــة المثــیل تعتمــد عــیل حســاب تكلفــة كل
محليــة لتحقيــق األهــداف االســتثمارية .ي
ً
مصــدر مــن مصــادر التمويــل ،ومــدى توافرهــا .ويتوقــف اختيــار الخريطــة االســتثمارية ووضــع تفصياتهــا عــیل ظــروف كل دولــة  ،فضــا عــن الكثـ يـ�
مــن العوامــل األخــرى الـ ت يـى تؤثــر ف ي� تحديدهــا (ف ـراح.)30،2014 ،
ـیع سياســة االســتثمار أخذهــا بنظــر
وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل المحــددة لنمــط االســتثمار وقيمتــه عــیل المســتوى القـ ي
ـوىم ،ويجــب عــیل صانـ ي
ت
ه:
العنايــة ودراســتها عنــد تصميــم سياســات االســتثمار الـ يـى يخطــط لتنفيذهــا ،واهــم هــذه العوامــل ي
•هيكل اإلنتاج القائم  ،وتوزيعه ي ف
ب� القطاعات ،ومعدالت النمو القائمة .

القوىم ،والعوامل المؤثرة فيه وأهمها(فراح:)33،2014 ،
•االدخار
ي
التغ�ات المتوقعة فيه.
*هيكل األجور ،والدخل  ،ومدى
ي
التغ�ات المتوقعة فيه.
*هيكل األسعار ،ومدى
ي
*السياسات المالية المتوقعة من حيث مدى زيادة أو خفض ف
ال�ائب ،واإلنفاق العام.
*التغ� ف ي� األنماط االستهاكية  ،ومعدالت االستهاك.
ي
والنوا� االجتماعية السائدة ،والقيم.
*السلوك االدخاري،
ي
القوىم من حيث الكساد واالنتعاش ،أو حاله التفاؤل والتشاؤم السائد لدى المستثمرين.
•حالة االقتصاد
ي
•معدالت النمو والتنمية المستهدفة.
•هيكل اإلنتاج المستهدف ،وتوزيعه ي ف
ب� القطاعات  ،ومعدالت النمو المستهدفة .
•هيكل رأس المال المستهدف ،وتوزيعه ي ف
ب� القطاعات .

ن
ن
ن
المبحثالثا�:دور
�إقليمكوردستان/العراقللمدة()201٧-2010
ی
اع ی
البيئةاالستثمارية�جذباالستثمارالزر ی
ی
ف
ا�
ا� ي� اقليــم كوردســتان/العراق اهميــة بالغــة مقارنــة بالقطاعــات االقتصاديــة االخــرى اذ يشــكل بيئــة واعــدة لانتــاج الــزر ي
يحتــل القطــاع الــزر ي
ف
ف
ف
ت
ـوىم وتكمــن اهميتــه ي� مايوفــره
ـا� والحيـ ي
بشــقيه النبـ ي
ـوا� ولذلــك فقــد احتــل المرتبــة الثانيــة بعــد قطــاع النفــط مــن حيــث مســاهمته ي� الدخــل القـ ي
ف ف
مــن الســلع الزراعيــة الـ تـى تؤمــن جــزءا مهمــا مــن حاجــة الســكان وتمكنــه مــن اســتعياب إعــداد كبـ يـ�ة مــن العاملـ ي ف
ـتغل� � هــذا
ـ� ،اذا تشــكل نســبة المشـ ي
ي
ت
القطــاع حواىل((%23مــن الســكان بمــا يمثــل  1/4ســكان االقليــم (خطــة التنميــة االســ�اتيجية  ، )2012-2016وهــو بذلــك يشــكل دعامــة اساســية

ف
ئ
ـوىم فضــا عــن اهميتــه � تنويـ ـ ــع مصــادر الدخــل ،الن تنويـ ـ ــع االقتصــادات يعــد هدفــا بالــغ
لتحقيــق االمــن الغـ ي
ـذا� الــذي يســتند عليــه االمــن القـ ي
ف
االهميــة كونــه يؤمــن اســتخدام االمكانيــات المتاحــة ي� القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة االمــر الــذي يدفــع باتجــاه تري ـ ــع حركــة التنميــة الـ ت يـى تحقــق
مســتوى مــن االســتقراراالقتصادي مبـ فـى عــیل قطاعــات ذات عائــد اقتصــادي مجــزي  .ولمــا كان االقليــم يمتلــك الكثـ يـ� مــن المقومــات الازمــة لقيــام
ف
ف
ف
ف
ت
ـوا� او ي� البنيــة
ـا� اوالحيـ ي
ا� متطــور ،فــان االســتثمار ي� هــذا القطــاع ســتكون امامــه فــرص كثـ يـ�ة ومتنوعــة ســواء � مجــال االنتــاج النبـ ي
قطــاع زر ي
ف
ا� ي� إقليــم كوردســتان /العـراق
التحتيــة الازمــة لقيــام زراعــة آمنــة حديثــة ومتطــورة ،وســيتم اســتعراض المــوارد الزراعيــة المتاحــة لاســتثمار الــزر ي
ت
ت
ه-:
وحســب الفــ�ات الـ يـى توافــرت عنهــا البيانــات كمــا ي
ف
ف
ف
ا� الدائمــة.ان الظــروف والســمة الطبيعيــة
ا� الزراعيــة الديميــة والم ـر ي
ا� الصالحــة للزراعــة ،واألر ي
وه تشــمل االر ي
 -1االر ي
ا� الزراعيــة :ي
ف
ف
ا� الزراعيــة الخصبــة والـ تـى تقــدر بمايـ ي ف
ـ� هكتــار ممــا ســاعدته ي� تنويـ ـ ــع االنتــاج
لاقليــم قــد امنــت لــه امتــاك مســاحات واســعة مــن االر ي
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
ت
ف
ا� الصالحــة للزراعــة ومتوســطها العــام بلغــت()384.0
ـا�
ي
النبـ ي
والحيوا�(خــدر .)21،2002،ياحــظ مــن الجــدول( )1بــان اجمـ ي
ـاىل مســاحة االر ي
ف
ا� الزراعيــة الديميــة ومتوســطها العــام
ـواىل خــال المــدة  ، 2017-2010بينمــا كل مــن اجمـ ي
و()165.475الــف هكتــار عــیل التـ ي
ـاىل مســاحة االر ي
ً
ف
ا� عیل كمية االمطار والثلوج المتساقطة سنويا .اما بالنسبة
بلغت ( )399.5و ( )136.839الف هكتار عیل
ي
التواىل  ،يعتمد استغال هذه االر ي
ف
ف
ـواىل والـ ت يـى تعتمــد ي� اروائهــا عــیل
ا� المرويــة ومتوســطه العــام فـ ي
ـ� االخــرى بلغــت ( )41.75و()16.741الــف هكتــار عــیل التـ ي
الجمـ ي
ـاىل مســاحة االر ي
ف
ف
ـواىل ()10.872%
ا� الصالحــة للزراعــة ومتوســطه العــام تشــكل حـ ي
ا� المرويــة اىل اجمـ ي
ـاىل مســاحة االر ي
الميــاه الجوفيــة والسطحية،ونســبة االر ي
ً
ً
ً
ف
ف
عموما ي ف
التواىل.
ا� الزراعية كافة ي� االقليم ويعود ذلك اىل استغال مساحات
و( )10.117%عیل
ي
يتب� بان هناك تناقصا تدريجيا الصناف االر ي
ً
ـا عــن بيــع المزراعـ ي ف
ـ� الرضهيــم الزراعــة و الهجــرة مــن الريــف اىل الحـ فـ� بســبب قلــة اهتمــام الحكومــة
واســعة منهــا لاغ ـراض غـ يـ� الزراعيــة  ،فضـ
ً
ف
ـا عــن توجــه ڤ
اك�يــة االســتثمارات المحليــة واالجنبيــة اىل االســكان بعــد تحريــر العـراق ي� ســنة  2003وصــدور قانــون االســتثمار رقــم
بالريــف ، ،فضـ
ا� الزراعيــة لاغـراض الســكنية وحجــم االســتثمارات الموجــودة ف� االقليــم ڤ
ف
اك�يتهــا
ي
( )4لســنة  2006اذ تــم اســتغال مســاحات واســعة مــن االر ي
ف
ت
اتي� بعــد القطــاع
ـا� قطــاع اقتصــادي اســ� ج ي
ا� والــذي يعــد ثـ ي
موجهــة نحــو قطــاع االســكان  ،وكذلــك عــدم اعطــاء حكومــة االقليــم اهميــة للقطــاع الــزر ي
ً
ً
ف
وه غمــر ســطح االرض
ـ� فضــا عــن عوامــل اخــرى كانــت ســببا وراء تراجــع مســاحة االر ي
ا� الزراعيــة .توجــد طــرق عديــدة للــري منهــا تقليديــة ي
النفـ ي
بالميــاه او اســتخدام طــرق الــري الحديثــة ،كمركــز محــوري  ،البخــاخ  ،التنقيــط والنجمــة المطريــة .اســتخدام هــذه الطــرق اكفــأ مــن الطــرق التقليديــة
ف
ف
ا� المرويــة الـ ت يـى يمتلكهــا
للــري  ،وبصــورة عامــة اســتخدام هــذه االنــواع مــن ادوات الــري الحديثــة ي� االقليــم محــدودة اذا مــا قورنــت بمســاحات االر ي
ً
ف
ـا عــن ارتفــاع تكاليفهــا بالنســبة للمزارعـ ي ف
ـ� باالضافــة اىل قلــة وعيهــم وعــدم معرفتهــم بطريقــة اســتخدامها ادوات الــري المســتخدمة ي� االقليــم
فضـ
ً
ف
ت
ـنى  2013-2010وان اغلبهــا موجــود ي� محافظــة اربيــل اذ بلــغ عددهــا()2309
ه مــن نــوع البخــاخ و بلــغ المجمــوع الـ ي
ـكیل ( )3420بخاخــا خــال سـ ي
ي
ً
ً
ف
ت
بخاخــا  ،النهــا تتمـ يـ� بقلــة كميــة االمطــار المتســاقطة فيهــا ســنويا مقارنــة بمحافظـ يـى دهــوك والســليمانية وادارة كرميــان  .امــا فيمــا يتعلــق بــاداة الــري
ف ف
ڤ ف
ـات� ي� محافظــة دهــوك و بلــغ عددهــا( )1507النهــا تمتلــك مســاحات كبـ يـ�ة مــن
ـكیل ( )2024وتســتخدم بكــ�ة ي� البسـ ي
بالتنقيــط فبلــغ مجموعهــا الـ ي
ـ� ف� الجــدول رقــم ( ، )2بالنســبة لمســاحة البسـ ي ف
ف
البسـ ي ف
ـات�  ،يتضــح مــن الجــدول رقــم ()2
ـات� مقارنــة بالمناطــق االخــرى مــن االقليــم وكمــا هــو مبـ ي ي
ً
ً
ان المســاحة الكليــة لبسـ ي ف
ـات� الفاكهــة بلغــت ()247.379الــف هكتــار خــال المــدة ، 2017-2010اال ان هنــاك انخفاضــا تدريجيــا لهــا وذلــك بســبب
ً
ـا عــن انخفــاض انتاجيــة البسـ ي ف
ارتفــاع كلفــة انشــاءها وطــول المــدة الممتــدة مابـ ي ف
ـات� بســبب قلــة اســتخدام
ـ� زراعتهــا والحصــول عــیل انتاجهــا  ،فضـ
ً
ً
ً
االســمدة والمبيــدات مــن قبــل المزارعـ ي ف
ـ�  ،فضــا عــن عــدم قــدرة الفواكــه المنتجــة محليــا مــن منافســة الفواكــه المســتوردة النخفــاض اســعارها نســبيا
ف
يف
المنتج� يؤجرونها او يبيعون مزراعهم او يحولونها اىل انشطة اخرى مما يتسبب ي� تدهور هذا الجانب
مقارنة باسعار المنتجة محليا ولذا فان
ا�( .شــندى . ) 36-32 ,2009 ,حيــث تواجــه عمليــة التنميــة الكثـ يـ� مــن العقبــات بحيــث يصعــب عــیل المســتثمرين التغلــب عليهــا
مــن االنتــاج الــزر ي
ف
ا� والــذي يحتــاج اىل رؤوس امــوال ضخمــة الرتفــاع معامــل راس المــال � المراحــل االوىل
فضــا عــن ضعــف مرونــة الجهــاز االنتـ ج ي
ـا� للقطــاع الــزر ي
مــن عمليــة التنميــة االقتصادية(ســليم والمــوىل.)2010،179،
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ف
ف
ا� الصالحة للزراعة ي� اقليم كوردستان خال المدة ( )2017-2010
الجدول ( :)1مساحة األر ي
السنوا
ت

اض الصالحة
األر ي
للزراعة
(الف)هكتار

2010
2011
2012
2017

384
304.955
383.949
165.475

اض
نسبة األر ي
الصالحة
للزراعة اىل
الكل
مجموعها ي
%

اض الزراعية
األر ي
الديمية
(الف)هكتار

اض
نسبة ألر ي
الزراعية الديمية
اىل مجموعها
الكل %
ي

اض
االر ي
المروية
(الف)هكتار

اض
نسبة االر ي
المروية اىل
الكل
مجموعها ي
%

غي
المساحة ر
الصالحة
للزراعة
(الف)هكتار

غي
نسبة المساحة ر
الصالحة للزراعة
الكل
اىل مجموعها ي
%

اض المروية
نسبة االر ي
اض الصالحة
اىل االر ي
للزراعة %

399.5
267.059
342.097
136.839

7.10
4.75
6.08
2.43

41.75
37.896
41.852
16.741

6.44
5.84
6.45
2.58

567.126
533.705
275.461

7.72
7.26
3.75

10.872
12.427
10.900
10.117

6.16
4.89
6.16
2.65

ف
ا� ي� بلــدان ناميــة مختــارة مــع اشــارة خاصــة اىل اقليــم كوردســتان – العـراق–
المصــدر -:خديجــة قــادر ســمايل طــةردى  -محــددات نمــو القطــاع الــزر ي
/2015جامعةصاح الدين-اربيل-كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد /اطروحة دكتوراه ف ي� الفلسفة االقتصادية.
ف
ت
االس�اتيجية القليم كوردستان  ،2019-2015أربيل .2017 /
 -وزارة التخطيط ي� حكومة إقليم كردستان،خطة التنمية

ف
ف
يف
البسات� موزعة حسب المحافظات ي� اقليم كوردستان خال المدة ( )2017-2010
ا�
الجدول (:)2مساحة ار ي
السنوات

2010

المساحة

مساحة
هكتار

2011
مساحة
هكتار

2012

2017

مساحة
هكتار

مساحة
هكتار

الكل
المجموع ي
حسب كل
محافظة

اض
نسبة مساحة ار ي
البساتي اىل مجموعها
الكل %
ي

المحافظات
اربيل

0.75

25.771

22.269

11.645

60.435

24.43

السليمانية

1

38.869

28.701

8.854

77.424

31.30

دهوك

0.75

36.046

30.054

14.323

81.173

32.81

كرميان

-

-

-

28.347

28.347

11.46

الكل
المجموع ي

2.5

100.686

81.024

63.169

247.379

100

ف
ا� ي� بلــدان ناميــة مختــارة مــع اشــارة خاصــة اىل اقليــم كوردســتان – العـراق–
المصــدر -:خديجــة قــادر ســمايل طــةردى  -محــددات نمــو القطــاع الــزر ي
/2015جامعةصاح الدين-اربيل-كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد /اطروحة دكتوراه ف ي� الفلسفة االقتصادية.
ف
ت
االس�اتيجية القليم كوردستان  ،2019-2015أربيل .
 وزارة التخطيط ي� حكومة إقليم كردستان،خطة التنميةً
ف
ا� ي� االقليم .اذ
لعل مشــكلة المناطق المزروعة بااللغام لها اثار ســلبية عیل حياة االنســان والحيوانات  ،فضا عن انها عائق امام النمو الزر ي
بلغت المساحة االجمالية المزروعة بااللغام( )31309.53هكتار .ان الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة قامت بتنظيف ()3149.68
هكتار منها ت
حى نهاية سنة  ، 2017ولكن مازالت هناك مساحة مزروعة منها باقية(احمد. )1،2017،
ف
 -2مــورد الميــاه :تتألــف مصــادر الميــاه ي� اإلقليــم مــن األمطــار والثلــوج والميــاه الســطحية والجوفيــة إضافــة اىل الميــاه الطبيعيــة العذبــة والميــاه
ً
ف
المعدنيــة الطبيعيــة أيضــا .وبوجــد هــذا التنــوع ي� الميــاه ومصادره ــا فعــیل حكومــة إقليــم كوردســتان إيجــاد الســبل الكفيلــة إلســتخدامها بمــا يكفــل
ف
ـاىل تنميــة اإلقتصــاد الوطـ ف يـى عمومــا كمــا هــو موضــح ي� الجــدول (، )3يتمـ ي فـ� اقليــم كوردســتان بتنــوع مصــادر مياهــه حيــث
ا� وبالتـ ي
تنميــة القطــاع الــزر ي
ف
ـ� .)2011،اذ تســتخدم نســبة كبـ يـ�ة مــن الميــاه ي� الزراعــة اذ ان كل كليــو
ـكیل للميــاه الـ ت يـى يمتلكهــا (المتــاح)
ج
ب()47مليارم(3ال�زنـ ج ي
يقــدر الحجــم الـ ي
ف ف
ت
ـ� ي� الجــدول رقــم ( ، )3بضمنهــا الميــاه الضائعــة
ا� يحتــاج اىل ()1000-150لــ� مــاء ،كمــا هــو مبـ ي
غـرام واحــد مــن االنتــاج الــزر ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ً
ف
ً ف
مــع كـ ڤـ�ة مصــادر الميــاه والـ ت يـى ســيتم عرضهــا الحقــا  ،ي� االقليــم اال انــه لــم يتــم اســتغالها بشــكل ســليم اذ يبلــغ مقــدار الهــدر ســنويا  20مليــارم 3ي�
ـ�. )2011،
اقليــم كوردســتان /العر
ج
اق(ال�زنـ ج ي
الجدول ()3
يف
يب� مصادر المياه حسب محافظات اقليم كوردستان /العراق للمدة ()2017-2010

المحافظات

عدد
الكهاريزات

الينابيع

ابار البايل

اربيل

3463

1077

565

3461

259

السليمانية

1561

313

34

2950

12

دهوك

2161

255

1447

6457

4

المجموع الكل

7185

1645

2046

12868

275

االبار السطحية

االبار االرتوازية

ف
ت
االس�اتيجية القليم كوردستان  ،2019-2015أربيل.
المصدر -:وزارة التخطيط ي� حكومة إقليم كردستان،خطة التنمية
ً
ف
ف
ش
ـكا� .هنــاك
ـا� مــن مشــكلة ارتفــاع معــدالت نمــوه السـ ي
-3المــوارد البريــة :بمــا ان اقليــم كوردســتان يعــد جــزءا مــن المجتمعــات الناميــة  ،فانــه يعـ ي
ً
ف
ف
ف ف
ً ف
ـ� ي� الجــدول ( ، )4خاصــة ي� مناطــق الحـ فـ�  ،ويعــزى الســبب ي� ذلــك
تزايــدا تدريجيــا ي� عــدد الســكان خــال المــدة ، 2017-2010كمــا هــو مبـ ي
ً
ـا عــن الهجــرة المســتمرة مــن الريــف اىل الحـ فـ�  ،بينمــا عــدد ســكان المناطــق الريفيــة تتذبــذب بـ ي ف
ـ�
اىل زيــادة معــدالت الــوالدات وقلــة الوفيــات  ،فضـ
ـنى  2010و  2012انخفــض بشــكل ملحــوظ وذلــك بســبب سياســات ت
ف
ت
ال�حيــل والتعريــب والتدمـ يـ� الكـ ڤـ� مــن 4500
ـى سـ ي
االرتفــاع واالنخفــاض فـ ي
ف
ف
قريــة ي� االقليــم مــن قبــل الحكومــة العراقيــة الســابقة ،وهــذا مــاادى اىل انخفــاض عــدد ســكان الريــف اي عــدد القــوى العاملــة الزراعيــة العاملــة ي�
ف
ف
ف
ا� ي� المنطقــة  ،ولكــن ي� الســنوات الاحقــة لســنة  2013وحـ تـى ســنة  2016كانــت هنــاك زيــادة مســتمرة ي�
الريــف  ،ومــن ثــم تدهــور القطــاع الــزر ي
ً
ف
ا� ي� ااالقليــم بشــكل ملحــوظ (كــه
عــدد ســكان الريــف بســبب عــودة العديــد مــن النــاس اىل قراهــم
ي
وتعم�هــا  ،فضــا عــن زيــادة اهميةالنشــاط الــزر ي
ردى.)66 ،2015 ،
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الجدول ()4

ف
السكا� القليم كوردستان خال المدة ( ( )2017-2010نسمة/فرد)
التوزي ــع
ي
السنوات

الحض

نسبة الحض/
اجمال عدد
ي
السكان

الريف

2010

1867328

65.41

987623

2011

2011562

65.21

1073145

2012

2043210

65.03

1098532

2013

3062505

72.93

1136526

2014

3676390

78.24

1022392

2015

3882568

81.00

910724

2016

3989760

81.00

935869

2017

4097798

80.99

961212

الكل
المجموع ي

24631121

75.19

8126023

نسبة الريف/
اجمال عدد
ي
السكان

اجمال عدد السكان
ي
2854951

34.59

3084707

34.79

3141742

34.97

4199031

27.07

4698782

21.76

4793292

19.00

4925629

19.00

5059010

19.01

32757144

24.81

ف
ا� ي� بلــدان ناميــة مختــارة مــع اشــارة خاصــة اىل اقليــم كوردســتان – العـراق–
المصــدر -:خديجــة قــادر ســمايل طــةردى  -محــددات نمــو القطــاع الــزر ي
/2015جامعةصاح الدين-اربيل-كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد /اطروحة دكتوراه ف ي� الفلسفة االقتصادية.
ف
ت
االس�اتيجية القليم كوردستان  ،2019-2015أربيل .
 وزارة التخطيط ي� حكومة إقليم كردستان،خطة التنميةالجدول ()5
ف
يف
النسى لاستثمارات الزراعية ي� اقليم كوردستان ()2017-2010
التغ�
يب�
ي
جي

نسبة
غي
الت ر
السنويه
%

عدد
المشاري ع
حسب
جهة
االستثمار
الداخلية
2
2

عدد
المشاري ع
حسب
جهة
االستثمار
الخارجية
2
-

174626000
13000000

-

24788000
45467000
2370000

السنة

عدد
المشاري ع
االستثمارية

عدد
المشاري ع
الزراعية

2010
2011

31
38

4
2

%50−

2012

64

5

%150+

5

2013
2014

33
49

3
3

%40−
-

3
3

-

2015

52

2

%33,3−

2

-

406635000

2016

31

3

%50+

3

-

28274000

2017

58

2

%33,3−

2

-

11000000

مجموع الكىل

356

24

------

22

2

706160000

%100+

مبلغ راسمال
ب()$

المصدر:حكومة اقليم كوردستان العراق،وزارة التخطيط،هيئةاالستثمار.)2017 (،
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كمــا يتضــح ف� الجــدول ( )5ان أقليــم كوردســتان مــا بـ ي ف
ـ� عــام ( )2010-2017نفــذ بشــكل عــام ()356المشــاريـ ـ ـع االســتثمارية ف ي� مجــاالت
ف
ا� يحتــل نســبة منخفضــة
(الزراعــة ،الســكن ،الصناعــة ،البنــاء واالنشــاءات .....,الــخ) ولكــن مــن ماحظــة ان المشــاري ــع االســتثمارية ي� المجــال الــزر ي
ف
التتناســب مــع واقــع اقليــم كوردســتان الحتياجــات المشــاريـ ـ ـع الزراعيــة ف
()2010-2017ه
ال�ورية.بشــكل عــام كانــت االســتثمارات ي� االعــوام
ي
ف
ش
ا� وتشــكل نســبة ( )%7.8مــن االســتثمار العــام وبالمقارنــة مــع اهميــة هــذا
(( 356مشــاريـ ــع اســتثمارية أســتثمر ( )24مــروع منهــا ي� المجــال الــزر ي
ه مــن اهــم المجــاالت الـ ت يـى تــؤدي اىل االزدهــار والتقــدم االقتصــادي بشــكل خــاص للــدول
ه قليلــة جــدآ ,الن مجــال الزراعــة ي
المجــال فهــذه النســبة ي
ف
ف
ف
ئ
كا� بهــذا المجــال مثــا ي� عــام  2010نصيــب
الناميــة اضافــة اىل تحقيــق االمــن الغـ ي
ـذا� لاقليــم .ولكــن يظهــر ي� أقليــم كوردســتان عــدم االهتمــام ي
ف
االستثمار الزرا� كان ( )4ش
اثن� من هذين ش
المر ي ف
مروعا من اصل ( )31مشاري ــع  ،ي ف
و� عام 2012
وع� هما أستثمار
اجنى  ،ي
محیل و واالخرين ج ي
ي
ي
ت
ا� عــیل ( )5مــن المشــاري ــع االســتثمارية فقــط والـ يـى كانــت جميعهــا محليــة.
وه ( )64أســتثمار وحصــل المجــال الــزر ي
حصلــت اغلبيــة االســتثمارات ي
ف
ا� عــیل اعــیل نســبة مــن االســتثمارات الـ ت يـى كانــت ( )2االســتثمارات مــن اصــل ( )58بنســبة()%33.3
ولســوء الحــظ ي�  2017حصــل المجــال الــزر ي
ا� ولــم تســتطع ان تجــذب االســتثمارات االجنبيــة اىل هــذا
عــیل هــذا النحــو لــم تســتطع حكومــة أقليــم كوردســتان االهتمــام باســتثمارات المجــال الــزر ي
ف
ت
ا�  ،اال انهــا لــم تكــن بذلــك النظــرة الـ ت يـى تــؤدي
االتجــاه  ،بالرغــم مــن المحــاوالت الـ يـى قــد بذلهــا حكومــة إقليــم كوردســتان ي� مجــال االســتثمار الــزر ي
ت
ـذا� .
ا� المحـ يـیل وتحقيــق االكتفــاء الـ ي
اىل االعتمــاد عــیل االنتــاج الــزر ي

ت
االستنتاجاتوالمق�حات
اوال:االستنتاجات

من خال هذا البحث توصلنا اىل مجموعة من االستنتاجات يمكن تدريجها من خال ما يیل :
ف
ا� الصالحــة والمــوارد الطبيعيــة
ا� وذلــك مــن خــال مــا يوجــد فيهــا مــن االر ي
-1اقليــم كوردســتان اقليــم مائــم لاســتثمار ومنهــا االســتثمار الــزر ي
وعــدد الســكان.

ف
ڤ
ـكا� لاســتثمار وعــدم رسعــة
ا� اســتثمار غـ يـ� فعــال لذلــك ال يذهــب اليهــا المســتثمرين بكــ�ة بالرغــم مــن عــدم وجــود الوقــت الـ ي
-2االســتثمار الــزر ي
الحصــول عــیل الربـ ــح.

ف
ف
-3لــم يتمكــن حكومــة إقليــم كوردســتان مــن االســتفادة الكاملــة مــن االســتثمار ي� هــذا القطــاع ولــم يبــدى التســهيات الازمــة � هــذا المجــال وكذلــك
ف ف
ف
ا� وذالــك لعــدم الحصــول عــیل الرب ــح بالشــكل الري ـ ــع وانمــا يذهبــون اىل القطاعــات االخــرى
المســتثمرين االجنبـ يـ� قليلـ يـ� � مجــال االســتثمار الــزر ي
وغ�هــا مــن القطاعــات .
الـ تـى يحصلــون عــیل اربــاح عاليــة مثــل الصناعــة واالنشــاءات ي
 -4لــم تعــد المــوارد الـ ت يـى يمتلكهــا االقليــم والســيما المــوارد الزراعيــة المتمثلــة بــاألرض ,والمــوارد المائيــة  ,والقــوى العاملــة الزراعيــة  ,والحزمــة
وه بحاجــة اىل مواكبــة التطــورات
التكنولوجيــة
ي
وغ�هــا كافيــة للنهــوض بالقطــاع الــزر ي
ا� ،بــل تحتــاج إىل حاضنــة تتمثــل بالبيئــة االســتثمارية ,ي
ً
ا� .
العلميــة  ,والتكنولوجيــة للنهــوض باالســتثمار العــام ،فضــا عــن االســتثمار الــزر ي
ف
 -5ضعــف السياســة الزراعيــة لحكومــة االقليــم وهــذا مــا الحظنــا مــن خــال التغـ يـ� المســتمر ي� خطــط التنميــة الزراعيــة نتيجــة للظــروف الغـ يـ�
المســتقرة والـ ت يـى مــر بهــا العـراق واقليــم كوردســتان طيلــة الســنوات الســابقة ،وحـ تـى بعــد عــام(  ) 2003والســيما السياســة الســعرية  ،والتســويقية،
والتمويليــة والـ تـى تمـ ي فـ�ت بالتغـ يـ� ،والتبــدل بـ ي ف
ـ� مــدة اىل أخــرى.
ي
ف
ـیس ي� عمليــة التنميــة الزراعيــة بســبب هيمنــة القطــاع العــام,
-6ضعــف مســاهمة القطــاع الخــاص المحـ يـیل ,واألجنـ ج يـى وعــدم إعطائــه الــدور الرئيـ ي
ومؤسســاته مــن جهــة  ,وصغــر حجــم رأس المــال المحـ يـیل ,وعــدم فســح المجــال لاســتثمار األجنـ ج يـى ف ي� الســابق مــن جهــة أخــرى.
ً
ف
ا� ,والســيما فيمــا يتعلــق بشــبكات الــري والـ ج فـ�ل ،وضعــف الطــرق والمواصــات ي� المناطــق الزراعيــة ،فضــا
--7تدهــور البنيــة التحتيــة للقطــاع الــزر ي
ف
وغ�هــا .
ا� ،ي
عــن الطــرق البدائيــة ي� التســويق ،والتصنيــع الــزر ي
ً
ف
ش
ف
ا� ,وخصوصــا مــا يتعلــق
 -8ضعــف التريعــات الزراعيــة ومــا تتضمنــه مــن قوانـ يـ� ,وأنظمــة ,وتعليمــات أســهم وبشــكل كبـ يـ� ي� تدهــور القطــاع الــزر ي
بالحيــازة الزراعيــة ,ومــا شــهدت مــن تفتــت وهــذا ال ينســجم مــع اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ,والـ ت يـى تحتــاج إىل مســاحات واســعة .
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 -9التناقــض الواضــح ف� التخصيصــات االســتثمارية ف� ي ف
ا� وبمــا ال يتناســب مــع حجــم التحديــات الـ ت يـى تواجــه القطــاع
ي
ي
الم�انيــة العامــة للقطــاع الــزر ي
ً
ف
ت
ـد� نســب االنجــاز لبعــض المشــاريـ ــع بســبب الظــروف الـ يـى يمــر بهــا العـراق واالقليــم مــن المديونيــة ،وعــدم االســتقرار ،وهــذا
ا�  ،فضــا عــن تـ ي
الــزر ي
ال يتناســب وحجــم التحديــات الـ ت يـى تواجــه هــذا القطــاع .
ـوىم يتمثــل برفــع معــدالت اإلنتــاج ,وتوافــر فــرص العمــل,
ا� بشــكل خــاص أثــر كبـ يـ� عــیل االقتصــاد القـ ي
 -10إن لاســتثمار بشــكل عــام واالســتثمار الــزر ي
َ
َ
وتحسـ ي ف
ـ� مســتوى المعيشــة  ،وارتفــاع الطلــب عــیل الســلع والخدمــات فالنهــوض بــه مــن خــال االســتثمار يمثــل رافــدا إضافيــا مــع النفــط .
ف
 -11عــیل الرغــم مــن صــدور قانــون االســتثمار رقــم ( )4لســنة ( )2006ومــا تضمنــه مــن حوافــز وإعفــاءات إال انــه لــم يســهم بشــكل واضــح ي� توســيع
ا�،ألهميته من جهة،وخصوصيته ف ي� ارتفاع نسبة المخاطرة فيه من جهة أخرى .
ا� ألنه لم يتضمن فقرات خاصة بالقطاع الزر ي
االستثمار الزر ي
ً
ت
:المق�حات
ثانيا
 -1يجــب عــیل الحكومــات تنظيــم اســتخدام الميــاه ألغ ـراض الزراعــة وتلبيــة احتياجــات الســكان المحليـ ي ف
ـ� وأصحــاب الم ـزارع  ،ويمكــن أن يكــون
ذلــك بفــرض رقابــة عــیل معــدالت الســحب وتســهيل اســتخدام طــرق الــري الحديثــة وزيــادة اآلبــار الجوفيــة ،للتقليــل مــن اآلثــار الســلبية ت
الم�تبــة عــیل

نقــص الميــاه ف� القطــاع الــزرا� ف
ورصورة الحفاظ عیل التوازن بـ ي ف
ـ� الكميــات المســحوبة والمخزونــه مــن الميــاه  ،ممــا يضمــن ترشــيد اســتخدام الميــاه.
ي
ي
ف
ا� قيــام الحكومــات بتخصيــص االســتثمارات العامــة ي� المجــاالت الـ ت يـى يمتنــع القطــاع الخــاص مــن ان يدخلهــا
 -2يســتلزم النهــوض بالقطــاع الــزر ي
ف
وغ�هــا مــن
كاالســتثمارات ي� البنيــة التحتيــة باشــكالها المختلفــة وتؤثــر بالخدمــات الزراعيــة المختلفــة او تقديــم التســيهات الازمــة لتوفرهــا ي
الوســائل واالج ـراءات.
ف
ـا� المنتجــات الزراعيــة القليــم كوردســتان مــن ضعــف القــدرة التنافســية امــام المنتجــات االجنبيــة المماثلــة لهــا  .ممــا يتطلــب االمــر اتبــاع
 -3تعـ ي
ف
ـ� مــن االفضــل اتبــاع سياســة التحــرر
ا� وبعدهــا بشــكل تدريـ ج ي
سياســة حمائيــة ودعــم بخاصــة ي� االمــد القصـ يـ� اىل ان تــزداد معــدالت النمــو الــزر ي
ً
ً
ً
ف
التجــاري بـ شـرط ان يكــون وفقــا للظــروف الـ ت يـى تتناســب مــع ي� زيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد الزراعيــة كمــا ونوعــا اىل جانــب رفــع قدرتهــا التنافســية
ً
ً
ف
ف
ف
ف
ا�  ،فضــا عــن
 ،فضــا عــن اعــادة النظــر ي� القوانـ يـ� والتعليمــات الموجــودة وكذلــك اصــدار قوانـ يـ� اخــرى مســاهمة ي� زيــادة حمايــة القطــاع الــزر ي
اعفــاء او تخفيــض نســبة ف
ال�ائــب الكمركيــة عــیل المزارعـ ي ف
ـ� ف ي� حالــة اسـ يـت�اداهم للمســتلزمات الزراعيــة بانفســهم.
ا�  ،وذلــك مــن خــال تقديــم التســهيات
 -4تشــجيع القطــاع الخــاص وتوفـ يـ� المنــاخ االســتثماري المناســب لجــذب االســتثمارت نحــو القطــاع الــزر ي

ف
ف
ا�
الازمــة ،والعمــل عــیل توفـ يـ� المعلومــات الازمــة للمســتثمرين المحليـ يـ� واالجانــب اىل جانــب المزارعـ يـ� وارشــادهم اىل مجــاات االســتثمار الــزر ي
ً
ف
ا�.
المجديــة التنافســية اقتصاديــا لتحفـ يـ� النمــو الــزر ي
 -5اعــادة النظــر ف� السياســات االقتصاديــة الكليــة لصالــح القطــاع الــزرا� بالشــكل الــذي يخــدم النمــو الــزرا� وتحسـ ي ف
ـ� كفــاءة اســتخدام المــوارد
ي
ي
ي
الزراعيــة .
ا�  ،ممــا يســهل
 -6العمــل عــیل فتــح ودعــم المراكــز الخاصــة بجمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة باالنشــطة االقتصاديــة وبضمنهــا النشــاط الــزر ي
ـیع الق ـرارات السياســية واالقتصاديــة باتخــاذ الق ـرارات والتدابـ يـ� الازمــة لرســم السياســات الزراعيــة ووضــع الخطــط االسـ تـ�اتيجية
االمــر عــیل صانـ ي
ً
ف
ئ
ا� ومــن ثــم العمــل
الزراعيــة  ،هــذا فضــا عــن تســهيل الطريــق امــام الباحثـ يـ� باجـراء الدراســات المتعلقــة لتشــخيص االســباب وراء بــ� النمــو الــزر ي
عــیل ايجــاد الوســائل والطــرق الـ ت يـى يمكــن مــن خالهــا معالجــة تلــك العقبــات الـ ت يـى تعيــق مســاره.
ف
ف
ف
ا� ,وإعطــاء األرض بالمجــان ي� حالــه قيــام المســتثمر ي� اســتصاحها عــیل ان تحــدد الهيئــة العامــة الحــد
 -7منــح الحوافــز للراغبـ يـ� باالســتثمار الــزر ي
ف
ً ف
ف
ت
ا� .
األد� للمســاحة المســتصلحة مــن قبــل المســتثمر أو منــح األرض مجانــا ي� حالــة قيــام مشــاري ــع إســ�اتيجية ي� القطــاع الــزر ي
ا� ضمــن السياســة االســتثمارية وتوزيعــه وتحديــد مصــادر تمويلــه ،وتحديــد دور القطــاع العــام والخــاص
 -8تحديــد حجــم وأولويــات االســتثمار الــزر ي
والتقســيم بـ ي ف
ـ� المحافظــات وبحســب المـ ي فـ�ة النســبية والمــوارد المتاحــة ف ي� كل محافظــة مــن محافظــات االقليــم .
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