
 الاستامثر ودوره يف المتويل اذلايت للجامعات

 مقدمة 

يشهد العراق شأ نه شأ ن كثري من ادلول توسع كبري يم جمال التعلمي العايل وحتديدا بعد     

اليت  –، وقد تزامن هذا التوسع مع اخنفاض تدرجيي يف املوارد العامة لدلوةل  3002عام 

وحدوث الازمات الاقتصادية يف البدل بشلك عام مما  –تعمتد عىل مورد وحيد وهو النفط 

يؤثر بشلك مبارش عىل التعلمي العايل ، ذلكل اكن البد من التفكري يف خلق فرص استامثرية 

لتمنية موارد اجلامعات ، والاستامثر هو احد املصادر البديةل دلمع ومتويل مؤسسات التعلمي 

صادية ، وزايدة قدراهتا التنافسة ملواكبة التطور العايل ، والكفيةل بتطوير اماكانهتا الاقت

 .التكنلويج والابتاكرات العلمية 

ان الاجتاه اذلي جيب ان يسود يف اجلامعات العراقية هو اخلروج عن حفظ املعرفة     

القاعات ادلراس ية ، والبحوث الااكدميية ونرشها عن طريق التدريس احلصور يف اروقة 

اهتا اىل جمال ارحب من خالل خلق فرص استامثر تتيح للبحث املركونة عىل رفوف مكتب

العلمي اجلامعي املشاركة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتطور الصناعي ، ودفع جعةل 

 .المنو والتقدم الاقتصادي يف اجملمتع اىل الامام 

اء الااكدميي لها ان حمدودية المتويل احلكويم للجامعات وعدم قدرته عىل تعزيز الاد       

، وتطوير بناها التحتية ، وقصوره يف رصد اموال اكفية لتفعيل نشاط البحث العلمي يف 

هذه اجلامعات ، من املفرتض ان تدفع اجلامعات اىل تمنية مصادر متويلها من خالل اللجوء 

اىل فنوات اخرى ، وامه هذه القنوات هو القطاع اخلاص اذلي ميكن ان يلعب دورا همام 

يف هذا الاجتاه من خالل تطوير عالقة رشاكة فعاةل بينه وبني خمرجات ممزية من هجة 

 . اخرى ، تواكب تطور العرص ، وتليب احتياجات اجملمتع ومتطلبات سوق العمل 

 



 تامثري للجامعات وفقا للقوانني السائدة ور الاس ادل

 ابالحتياطي يسمى ما أ و املرتامك ابخلزين واملمتثل اجلامعات أ موال استامثر أ ماكنية توضيحان 

 النشاطاهت اعن ممارس هت واملتأ يت الس نني مبرور تلقايئ بشلك يرتامك ما  عادة اذلي الس نوي

لس نة ( 00) قانون وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي رمق أ ن من الرمغ عىلو ، اخملتلفة

ال ال موال هذه ابستامثر مسح  املعدل 8811  املؤسسات التابعة لها ذات الوزارة او أ ن ا 

 من يحتت  بشلك توظيفها أ و ال موال هذه استامثر لكيفية واحضة صورة رمس عن جعزت

ىل تؤدي اس تخدامات حنو املدخرات هذه توجيه خالهل ش باع ا   الاقتصادية احلاجات ا 

برام خالل من ,وكوادره العام املعنوي الشخص ذلات دارية صيغة ذات عقود ا   بطابع ا 

ش باع  استامثري دارة هذه ال موال وتوظيفها لغرض ا  ىل ا  او خلق ادارة استامثرية هتدف ا 

 . احلاجات املادية والاقتصادية للشخص املعنوي بغض النظر عن تسميته

ذهان يتبادر الاستامثر مصطلح يرد عندماف   مرشوع أ و نشاط يف ال موال توظيف لل 

 يعين الاستامثر أ ن البعض يتصور أ ن ميكن كام،  البدل عىل ابملنفعة يعود معني اقتصادي

 اخلاصة وال شخاص اجلنس يات متعددة والرشاكت ال جنبية ال موال لرؤوس السامح

ىل ابدلخول ال جنبية واملعنوية الطبيعية  من مجةل عىل ء  بنا الاستامثر يس تقطب اذلي البدل ا 

 مقارنة صادراهتا زايدة طريق عن القويم ادلخل بزايدة اخلاصة الاقتصادية النظرايت

 كبريا عدد افرد قد املرشع أ ن جيد ايقالعر  الاستامثر انونق عىل املطلع أ ن كام ,ابس ترياداهتا

 تقدمي وكيفية،  ال جنيب للمستمثر القانوين املركز لتنظمي انونالق اهذ نصوص من

 اس تحداث أ و جتاري نشاط مزاوةل من ليمتكن هل والرضيبية املالية اتءواال عفا التسهيالت

 واملؤسسات الهيئات من عدد انونالق اهذ نظم ذلكل واس تكامال،  معني استامثري مرشوع

ىل الهادفة اال دارية  ومراقبة، لها الضوابط ووضع لالستامثر الوطنية الس ياسات رمس ا 

جازات منح وكذكل الضوابط هذه تطبيق  ا القانونهذ أ ن من الرمغ وعىل،  الاستامثر ا 

جازات عىل احلصول احملليني للمستمثرين مسح ال البدل داخل استامثر ا   هبذه الاهامتم أ ن ا 



 جحم ابن لالعتقاد ال جنيب ابملستمثر الاهامتم من شأ ان اقل هو املستمثرين من الرشحية

 أ و الوطين املستمثر حيققه قد مما أ عظم ال جانب املستمثرين اس تدراج من املتحققة املاكسب

ىل أ غفل قد اذلكر ا القانون انفهذ أ ن جند وذاك هذا وبني, احمليل ذا كبري حد ا   يكن مل ا 

ماكنية اكمال اليت متثل اجلامعات  (  احمللية اال دارات)  العامة املعنوية ال شخاص اس تخدام ا 

 القانون يف نص أ ي يرد مل حيث البدل داخل ابالستامثر ال ماكنياهتا ال شخاصاحد هذه 

 خماطر من التجربة هذه تتضمنه قد ملا الاستامثر معرتك يف اخلوض ال شخاص لهذه يحيت 

ن متناسني العام املال عىل ابلرضر تؤدي قد  رصحي وبشلك أ جازت اخلاصة القوانني بعض ا 

 هذه دلخل الرئيس ية املوارد احد واعتربته أ موالها استامثر يف احلق ال شخاص لهذه

ذا،  أ موالها استامثر واردات ويه العامة ال شخاص  جتزي اخلاصة القوانني اكنت ما فا 

شخاص  القوانني يه وما؟  ال موال هذه استامثر أ لية يه مفا، أ موالها استامثر العامة لل 

 لهذه ميكن وهل؟ أ موالها استامثر بغية بغريها ال شخاص هذه عالقة حتمك اليت وال نظمة

 عىل يطلق أ ن ميكن وهل؟ والعام اخلاص القطاع دلى أ موالها استامثر العامة ال شخاص

 أ موالها استامثر ال شخاص لهذه ميكن وهل؟  مستمثر مصطلح العامة ال شخاص هذه

 يف أ موالها تستمثر أ ن لها ميكن وهل؟  عام مكرفق متارسه اذلي النشاط ذات ملامرسة

 ؟ املعنوي الشخص ذات داخل خمتلف نشاط

ىل للتوصلو    مفهوم بني واحد أ ن يف والتنس يق املزج خاللها من حناول موحدة فكرة ا 

 مالية ماكسب اكرب حتقيق اال دارة حماوةل وبني هجة من العامة السلطة وامتيازات اال دارة

 خدمة تقدمي ال سايس هدفها العامة ال شخاص هذه اكنت ما أ ذا وخصوصا نفسها ال دارة

 مماواليت متثل اجلامعات احد هذه ال شخاص  عام نفع وحتقيق عامة حاجات لتلبية عامة

 ممارس ته معه يس توجب اذلي ال مر واطراد ابنتظام العام املرفق هذا سري يس توجب

 . العامة اخلدمات لهذه تقدميه اس مترار يضمن رحبي لنشاط



نجند   اخللل ماكمن تشخيص من خاللها ميكن اليت ادلراسات يتطلب تقدمي ال مر ا 

جياد وحماوةل لالستامثر الناظمة الترشيعات يف والنقص  من النوع لهذا القانوين ءالغطا ا 

ىل ابال ضافة الاستامثر نفاق من للتقليل عام بشلك اال دارة حتفزي ا   املرافق عىل العام اال 

ىل ودفعها التشغيلية النفقات يف العامة املوازنة اكهل ترهق اليت العامة جياد ا  الافاكر  ا 

لتكون اللبنة  معينة ظروف يف يرتدى قد اذلي املركزي المتويل عن بديةلال  واملقرتحات 

 .لالستامثر ال ساس ية

م  قد الاستامثر جمال يف اجلامعات دور ذلكل فان ي من اجياد احللول البديةل للنا   اكهنمي

ذا بنفسها عن الاعامتد عىل المتويل املركزي  اخملصصة أ موالها استامثر اس تخدام أ حسنت ما ا 

 مما بنفقاهتا العامة املوازنة عن ءالعب فختف وابلتايل ذاتيا تس تقل حىت الغرض لهذا

ىل ابال ضافة الوطين الاقتصاد عىل اجيايب بشلك ينعكس  الس نوي ادلخل حتسني ا 

دارة يف العاملني العموميني للموظفني  اخلدمات حتسني ابلرضورة يس تدعي مما املرفق هذا ا 

 .العامة

 من للبدل الاستامثرية والس ياسة وأ هدافه الاستامثر ماهيةعىل ان يؤخذ بنظر الاعتبار 

 العامة الوظيفة حتمك اليت والقوانني, العام املوظف ووصف العام املرفق مفهوم وكذكل هجة

 الاعتبار بنظر ال خذبني املفاهمي القانونية لالك النوعني من الترشيعات مع  املزج وحماوهل

دارهتا العامة فقاملرا حتمك اليت اال دارية القوانني ومجيع لالستامثر الناظمة القوانني للتوصل  وا 

قبل اخلوض يف هذا النوع احلديث من المتويل املايل للجامعات اىل البنية القانونية السلمية 

, عىل أ داء اجلامعات من هجة واذلي سينعكس بشلك مبارش،اذلي مل تشهده من قبل

 وتنظميها, قانونية أ اثر من ذكل عىل يرتتب وما, أ خرى هجة من الوطين الاقتصاد وعىل

 اخلاصة اال دارية ابملفاهمي املساس دون للبدل الاستامثرية الس ياسات مع مءيتال بشلك

 . العامة ابلوظيفة

 



 .وسائل الاستامثرات البديةل اليت تس تطيع اجلامعات ات تستمثر فهيا 

 .الاستشارات مبختلف انواعها  -8

 .مشاركة القطاع اخلاص يف ورش العمل واملؤمترات  -3

 .البحثية مع مراكز البحوث الرشاكة  -2

ادلراسات اخلاصة مبختلف انواعها ، اكدلراسات املسائية ، والنفقة اخلاصة ،  -0

 .وادلورات 

 .معوقات الاستامثر بني اجلامعات والقطاع اخلاص 

 .عدم اهامتم اجلامعات ابجلانب التسويقي والتوعية اجملمتعية يف حل مشالكت اجملمتع  -

اخلاص مبخرجات اجلامعات من املهارات البرشية ضعف ثقة منظامت القطاع  -

 .والربامج البحثية 

 .ضعف الثقة يف الاماكانت واخلربات الوطنية  -

 .عدم اهامتم اجلامعات ابلبحث العلمي اذلي تتطلبه مؤسسات القطاع اخلاص  -

اليت ينتج عهنا ابداعات الهيمت القطاع اخلاص ابجراء البحوث طويةل املدى  -

 .جديدة ميكن اس تغاللها يف اجملاالت الانتاجية  وابتاكرات علمية

صعوبة احلصول عىل املعلومات املطلوبة ل غراض البحث العلمي من الكثري من  -

 .املنشأ ت اخلاصة ، حيث تعدها من الارسار اخلاصة ابوضاع املنشأ ة 

الاعامتد عىل املعرفة والتقنيات اخلارجية ، مما اضعف احلافز عىل الاماكانت  -

 .احمللية  البحثية

ضعف اهامتم املنشأ ت اخلاصة بوضع خطط وبرامج للبحث والتطوير ، وممارسة  -

 .هذا النشاط بطريقة عشوائية 

 


