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 الملخص
 

 محافظةة فةي االقتصةادية الحركةة وتنشةيط االقتصةادي بةالواق  للنهةو  رئيسةة وسيلة االقتصادية التنمية تعد     

 المةؤرر الةدور خةالل مةن وذلة  المجةاالت بمختلة  الالزم التطور وإحداث للسكان المعيشي الواق  وتغيير المثنى

 ومةد  واهميتهةا المثنةى محافظةة فةي االقتصةادية التنميةة واقة  بيةان الةى البحة  ويهةد . ذل  في الخاص للقطاع

 التنميةةة تعزيةةز جهةةود امةةام تقةة  التةةي والعوائةة  التحةةديات اهةة  علةةى والتعةةر  فيهةةا الخةةاص القطةةاع مسةةاهمة

 خةالل مةن وذلة  فيها االقتصادية التنمية وتحقي  الخاص القطاع لدع  الالزمة الحلول ايجاد ومحاولة االقتصادية

 ان تؤكةد الةي االسةتنتاجات مةن مجموعةة الةى البحة  توصةل وقةد. االقتصةادية المؤشةرات لةبع  البيانةات تحليل

 تعزيةز فةي اسةه  االخيةرة السةنوات فةي الخةاص القطةاع ان كمةا، ومتنوعةة كبيرة امكانات على تحتوي المحافظة

 االجمةالي المحلةي النةاتج فةي المسةاهمة خةالل مةن وذلة  قليلةة بنسةبة ولةو المثنةى محافظةة فةي االقتصةادية التنمية

 زيةادة علةى العمةل ينبغةي كمةا، المحافظةة تحتاجها التي الالزمة الصناعات وانشاء للعاطلين العمل فرص وتوفير

 االمكانةةات اسةةتغالل و والبيئيةةة واالداريةةة القانونيةةة الناحيةةة مةةن المسةةتثمرين مهمةةة وتسةةهيل الخةةاص القطةةاع دعةة 

 االيجابي التغيير واحداث للمحافظة االقتصادي بالواق  للنهو  الموجودة االستثمار وفرص المتوفرة
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Abstract  
 

Economic development is a major means of promoting economic reality, activating economic movement in 

Muthanna governorate, changing the living reality of the population and creating necessary development in various 

fields through the effective role of the private sector in this regard. The research aims to demonstrate the reality of 

economic development in Al-Muthanna governorate, its importance, the extent of the private sector’s contribution to 

it, identifying the most important challenges and obstacles to promote economic development, and attempting to find 

solutions to support the private sector and achieve economic development through analyzing data for some economic 

indicators. The research has reached a set of conclusions that confirm that the governorate contains great and varied 

potentials, and the private sector in recent years has contributed to promoting economic development in Al-Muthanna 

Governorate, even if by a small percentage, by contributing to GDP, providing employment opportunities for the 

unemployed and establishing the necessary industries needed by the governorate. Further support for the private 

sector should be done, and the task of investors should be facilitated in legal, administrative and environmental terms, 

and the existing potential and investment opportunities should be used to advance the economic reality of 

conservation and to bring a positive change. 
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 المقدمة

يؤدي القطاع الخاص بجمي  انواعه ومؤسساته دوراً هاماً في      

الحياة االقتصادية في جمي  بلدان العال ، اذ يسه  بنسبة كبيةرة فةي 

دعةةة  االقتصةةةاد واالزدهةةةار علةةةى كافةةةة المسةةةتويات وفةةةي جميةةة  

المجةةاالت التعليميةةة والصةةحية والصةةناعية و يرهةةا مةةن خةةالل مةةا 

الفراد والمجتم ، كما يعد قةوة تقدمه من منتجات مادية او خدمية ل

رئيسة وفاعلة في اقتصادات البلدان لمةا لهةا مةن تة رير فةي التنميةة 

ويعد القطاع الخةاص عةامالً اساسةياً فةي  االقتصادية واالجتماعية.

تحقي  التنمية االقتصادية في كل البلدان واالقتصادات النامية منها 

طلين ودعةة  والمتقدمةةة مةةن خةةالل مةةا يةةوفرم مةةن فةةرص عمةةل للعةةا

االنتاج والنةاتج القةومي للبلةد ودفة  عجلةة التنميةة والرفاهيةة وحةل 

للمشةةكالت التةةي تعجةةز الحكومةةات احيانةةا  عةةن تةةوفير الحلةةول لهةةا 

ومعالجتها بما يخدم المجتمة . كمةا يةؤدي مةن خةالل المنافسةة بةين 

مؤسساته وبين المؤسسةات الحكوميةة الةى تةوفير افلةل الخةدمات 

 .والمنتجات للمجتم 

وتعةةةاني محافظةةةة المثنةةةى مةةةن تةةة خر كبيةةةر علةةةى المسةةةتو       

االقتصةةادي والتنمةةوي وارتفةةاع نسةةبة الفقةةر فيهةةا التةةي تجةةاوزت 

% حسةةةي بيانةةةات الجهةةةاز المركةةةزي ل حصةةةاء فةةةي بعةةة  52

السنوات، فلالً عن البطالة المنتشرة والنقص الكبير في المرافة  

  فةةي مشةةاكل الخدميةةة والعمرانيةةة ممةةا يةةدعو الةةى العمةةل والبحةة

المحافظةةة التةةي تعةةد رةةاني اكبةةر مسةةاحة فةةي العةةرا  بعةةد محافظةةة 

االنبةار، والتةي تتةوفر علةى ارازةةي  زراعيةة كبيةرة جةداً وبعةة  

الموارد االخر  والتي يمكن استغاللها من خالل القطةاع الخةاص 

الذي يعول عليه في تغييةر الوقة  التنمةوي واالقتصةادي للمحافظةة 

ة الفقةر وتةوفير فةرص العمةل والنهةو  وسكانها من تخفية  نسةب

بةةالبنى التحتيةةة المشةةاري  العمرانيةةة. اذ ان القطةةاع الخةةاص ومةةا 

يحتويةةه مةةن تنةةوع وتنةةافي وامكانيةةات كبيةةرة لةةو اتةةي   لةةه المجةةال 

والفرص المناسبة فانه سيعمل على دع  جهود التنمية االقتصةادية 

د بالنف  علةى في المحافظة  وامكانية تحولها الى قوة اقتصادية تعو

 ابناء المحافظة بالرفاهية وتوفير الكثير من حاجات المجتم .

 منهجية البحث

 اهمية البحث

يؤدي القطاع الخاص دوراً بارزاً فةي النشةاط االقتصةادي لكةل     

بلد، وهنا تكمن اهمية البح  وما يمكن ان يقدمه من دع  لعمليةات 

التنميةةة االقتصةةادية ومةةا يؤديةةه مةةن عمليةةة تنويةة  لمصةةادر الةةدخل 

وتنشيط لحركة االقتصاد مما يجعله بديالً تنموياً يسه  في تقدم كل 

مةا تعانيةه محافظةة المثنةى مةن تة خر فةي  االقتصادات. ونحن نعلة 

التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة والبشةةرية ونقةةص فةةي الخةةدمات 

وازدياد نسبة الفقر فيها، مما يدف  للبح  في دور القطةاع الخةاص 

في التنمية االقتصادية في المحافظة ومعالجة المشاكل االقتصةادية 

 فيها فيما لو ت  االعتماد على القطاع الخاص.

 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البح  في مستو  التنمية االقتصادية فةي المثنةى      

والةةدور الةةذي يمكةةن ان يؤديةةه القطةةاع الخةةاص فةةي تنشةةيط عجلةةة 

االقتصاد ودف  عجلة التنميةة فةي محافظةة المثنةى، اذ ان االعتمةاد 

على االقتصاد الريعي لة  يجعةل للقطةاع الخةاص اال دوراً هامشةياً 

كما ان االعتمةاد علةى الةنفط وربةط مصةير البلةد بةه  في االقتصاد،

وما يشكله من خطورة علةى مسةتقبل المحافظةة بالخصةوص يةدف  

للبحةة  فةةي االرةةار االيجابيةةة التةةي يصةةنعها االعتمةةاد علةةى القطةةاع 

الخاص من خلة  فةرص العمةل وتنميةة مهةارة العةاملين واالرتقةاء 

راعية واسةعة بواق  المحافظة من خالل ما تتمت  به من ارازي ز

 ومواق  نفطية وموارد طبيعية مثل االسمنت و يرم.

 أهداف البحث

يهد  البح  الى التعر  على القطاع الخاص وأهمية ادوارم      

ومساهماته في النشاط والتنمية االقتصادية ومةا سةيحققه مةن نتةائج 

ايجابية تنعكي على واق  المحافظة وسكانها ورف  معةدالت النمةو 

طةةور والتقةةدم فيهةةا علةةى كافةةة المسةةتويات فةةي  ةةل ومسةةتو  الت

االزمات االقتصةادية فةي المحافظةة، فلةالً عةن توزةي  المفةاهي  

 الخاصة بالقطاع الخاص والتمية االقتصادية.

 فرضية البحث

 التنميةةة تعتمةةد (ممفةةاد رئيسةةة فرزةةية الةةى البحةة  يسةتند    

 للقطةاع المةؤرر الةدور علةى وتقةدمها وجودهةا فةي االقتصةادية

 الفرزةيات تحديةد تة  الرئيسةة الفرزية خالل ومن) فيها الخاص

 :الرئيسة الفرزية صحة الختبار التالية

تعتةةد التنميةةة االقتصةةادية فةةي المحافظةةة علةةى وجةةود القطةةاع  .1

 الخاص الذي يسه  في تنشيط القطاع الخاص.

يسةةه  االعتمةةاد علةةى القطةةاع الخةةاص فةةي التقليةةل مةةن نسةةي  .2

 عجلة التنمية.البطالة ومن ر  زيادة 

 منهج البحث

تةةة  االعتمةةةاد علةةةى االسةةةلوح الوصةةةفي التحليلةةةي كمةةةنهج فةةةي     

البح ، اذ ت  اعتماد المنهج الوصفي في قراءة وتوزي  االدبيةات 

فةةي موزةةوع التنميةةة االقتصةةادية ومفهةةوم القطةةاع الخةةاص، فيمةةا 

استخدم المنهج التحليلي في البيانات والجداول واسةتنتاج العالقةات 

 والحلول.
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 الحدود الزمانية والمكانية للبحث

  محافظة المثنىالمكان :. 

 2212 – 2222: المدة الزمان. 

 االطار النظري

 أوالً: التنمية االقتصادية

تختلةة  التنميةةة عةةن النمةةو الةةذي يعنةةي زيةةادة النةةاتج  المفهووو: : .1

القومي االجمالي، اذ تنطوي التنمية علةى التغييةر الةذي يجةري 

على المجتم  سواء من الناحية المادية او المعنوية لالنسان، اذ 

انها تتجه للمعالجةات المجتمعيةة مةن تحويةل المةوارد الةى سةل  

زيةةادة دخةةل  وخةةدمات وتةةوفير فةةرص العمةةل والتةةي مةةن شةة نها

الفةةرد ومةةن رةة  النةةاتج المحلةةي االجمةةالي )سةةلمان واخةةرون، 

(، وكةةةةةان االسةةةةةام النظةةةةةري لمفهةةةةةوم التنميةةةةةة 316: 2212

االقتصادية قد تشكل بعد نهاية الحةرح العالميةة الثانيةة مباشةرة 

وإزالةةةة االسةةةةتعمار مةةةن الةةةةدول الناميةةةة وتشةةةةكيل مؤسسةةةةات 

قتصةةةادية )بريتةةةون وودز( التةةةي بةةةدأت فةةةي وزةةة  الحلةةةول اال

لمشاكل التنمية، إال ان مفهوم التنمية قد تعر  للتطةور خةالل 

العقةةود السةةتة االخيةةرة ففةةي الخمسةةينات والسةةتينات مةةن القةةرن 

المازي استند مفهوم التنمية إلى مؤشةرات كميةة خالصةة مثةل 

متوسط دخل الفرد الذي اسةتخدم للمقارنةة بةين الةدول المتقدمةة 

(. ولةة  يقتصةةر تعريةة  423: 2212والةةدول الناميةةة )مسةةل ، 

التنمية على هذا الملمون بل تغير م  الوقت، اذ عرفت علةى 

انها التقدم الذي يخصل للمجتم  باتباع اسةاليي انتاجيةة افلةل 

ورف  مستويات االنتاج والمهارات البشرية والطاقات االخر  

 (.42: 1223وخل  تنظيمات افلل )الدوري، 

العمليةةة التةةي مةةن خاللهةةا يةةت  زيةةادة فيمةةا عرفهةةا اخةةرون انهةةا     

نصيي الفرد من الدخل القومي خالل مدة زمنية محددة مةن خةالل 

زيادة انتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة خالل تل  المةدة فةي 

وممةةةا سةةةب  يتلةةة  كيةةة  تغيةةةر  (.13: 2222االنتةةاج )حشةةةي ، 

مفهةةةةوم التنميةةةةة عبةةةةر الةةةةزمن وتةةةة رير التطةةةةورات االقتصةةةةادية 

كنولوجية في مفهومه، لذل  يمكن القوم ان التنميةة االقتصةادية والت

هةةي االسةةتخدام االفلةةل للمةةوارد المتاحةةة دحةةداث التقةةدم المةةادي 

والمعنةةةوي فةةةي حيةةةاة الفةةةرد بكةةةل جوانبهةةةا الصةةةحية والتعليميةةةة 

 واالقتصادية العمرانية.

 صاديةالتحديات التي تواجه التنمية االقت .2

ان مةا بةدون ان يكةون هنةاك الكثيةر مةن ال تقوم التنمية فةي مكة     

العوامل التي تؤرر في قيام التنمية وتحةدد شةكل وكيفيةة التنميةة، اذ 

تكون هناك بع  العوامل التةي تعية  عمليةة التنميةة، وخصوصةاً 

في العةرا  تبةرز العديةد مةن التحةديات التةي تواجةه عمليةة التنميةة 

داخلية والخارجية االقتصادية من االختالالت الهيكلية والمشاكل ال

 (12: 2217ونذكر منها : )عبد اللطي ، 

: اذ ان بعةة  العوامةةل االقتصةةادية مثةةل التحووديات االقتصووادية .أ 

دائرة الفقر في المنطقة وزي  حج  السو  وخياراته تؤرر في 

مسار التنمية االقتصادية المستهدفة، كما ان النظام االقتصةادي 

ونية والبطالةة المنتشةرة في العرا  وما يتعل  به من حج  المدي

والةةنقص فةةي البنيةةة التحتيةةة التةةي ينبغةةي ان تسةةاعد فةةي عمليةةة 

 التنمية االقتصادية كل هذا يمثل تحدي كبير ام مساعي التنمية.

اذ تتطلي التنمية استقرار سياسةي وامنةي  التحديات السياسية: .ح 

واسةةتقالل سياسةةي وتةةوفير بيئةةة ماديةةة وقانونيةةة داعمةةة للتنميةةة 

ية تعةةزز مةةن مسةةاحة التنميةةة وخياراتهةةا،  اذ ان مةةا االقتصةةاد

يعيشةةه البلةةد مةةن ازمةةات سياسةةية ومشةةاكل أمنيةةة تهةةدد البنةةى 

التحتيةة وتهةدد حيةاة االفةراد تةؤرر بشةكل مباشةر علةى عمليةةات 

 التنمية التي يسعى لها البلد.

يمثل الفسةاد بمةا لةه مةن تة ريرات سةلبية كبيةرة  تحديات الفساد: .ج 

شكل عام تحدي كبيةر امةام مسةاعي التنميةة جداً على المجتم  ب

فةةةةي المحافظةةةةة، اذ اخةةةةذت عمليةةةةة المحاصصةةةةة واالبتةةةةزاز 

والمحسوبية الى خلل كبير في عمل المؤسسات والةدوائر، ممةا 

يشةةكل عةةائ  كبيةةر امةةام ارادة التنميةةة فةةي المحافظةةة، اذ ينبغةةي 

القلةةةاء علةةةى تلةةة  الظةةةواهر السةةةلبية للوصةةةول الةةةى التنميةةةة 

 (.2: 2222،)الفريجي

اذ ان القةةةي  االجتماعيةةةة واالعةةةرا   : التحوووديات االجتماعيوووة .د 

السائدة لها ت رير مباشر في تحقي  التنميةة االقتصةادية مةن قبةل 

المنظمين وتقبل افراد المجتم  لبع  المستجدات التةي تتحقة  

 من خالل التنمية وكي  يمكن ان تؤرر في المجتم  وطبيعته.

اذ يترتي على ارتفةاع نسةبة الفقةر فةي محافظةة  تحديات الفقر: .م 

المثنةةى ومعةةةدالت البطالةةةة لةةةد  الغالبيةةة العظمةةةى مةةةن سةةةكان 

محافظة المثنى معللة كبر  تواجه عملية التنمية االقتصةادية 

 واالرتقاء بالمحافظة من خاللها. 

 أهداف التنمية االقتصادية .3

  ومةة  مةة  التقةةدم العلمةةي والتكنولةةوجي الةةذي حصةةل فةةي العةةال    

ازديةةاد حاجةةات البشةةةر وتطةةور وسةةائل العةةةي  اصةةبحت قلةةةايا 

التنمية اليوم ذات اهتمام واس  وابعاد شاملة في حيةاة الشةعوح، اذ 

اخذت التنميةة منحةى شةمولي يةرتبط بالجوانةي الفكريةة والتربويةة 

وتلةة  االمكانةةات الثقافيةةة والعلميةةة والتكنولوجيةةة لتو يفهةةا فةةي 

ميةةة اقتصةةادية فقةةط بةةل تنميةةة شةةاملة خدمةةة التنميةةة، وهةةي لسةةت تن

سياسية واجتماعية تمتزج فةي بينهةا لتحقية  االهةدا  التةي يحتةاج 

اليهةةا المجتمةة  فةةي اطةةار التحةةوالت االيجابيةةة، ولةةذا فةة ن للتنميةةة 

االقتصةةادية العديةةد مةةن االهةةدا  التةةي تةةدور حةةول تةةوفير العةةي  

هيةةة الكةةري  ألفةةراد المجتمةة  ورفةة  معيشةةة السةةكان ومسةةتو  الرفا

 (56: 2216ومن هذم االهدا : )فارم، 
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: ان السبي االساسي الذي يدف  المحافظةة زيادة الدخل القومي .أ 

للتنميةةةة االقتصةةةادية هةةةو مسةةةتو  الفقةةةر وانخفةةةا  مسةةةتو  

المعيشة م  زيادة السكان، ممةا يجعةل الهةد  الرئيسةي للتنميةة 

هةةو زيةةادة الةةدخل القةةومي الةةذي يعةةد وسةةيلة للقلةةاء علةةى تلةة  

 المشاكل التي تعاني منها المحافظة.

: اذ يعتبةةر تحسةةين مسةةتو  المعيشةةة  رفووم مسووتوم المعيشووة .ح 

لسكان المحافظة هد  رئيسي لعملية التنمية االقتصادية تعمةل 

علةةى تحقيقةةه، اذ انةةه مةةن المتعةةذر تحقيةة  الحيةةاة المالئمةةة مةةن 

خةةدمات صةةحية وتعليميةةة مةةن دون تحقيةة  مسةةتو  مقبةةول او 

اذ البد ان يرتبط مستو  المعيشة بمةا يتحقة   مناسي للمعيشة،

 من تنمية على المستو  الصحي والثقافي للمجتم .

: اذ تهةةد  التنميةةة فةةي مجملهةةا الةةى العمةةل التنويووم االقتصووادي .ج 

علةى تنويةة  االنشةةطة االقتصةادية فةةي البلةةد والةذي يعنةةي تنويةة  

مصةادر الةدخل، اذ ان االعتمةاد علةةى قطةاع واحةد للةدخل مثةةل 

فقط او النفط فقط يعةر  البلةد للخطةر وجعةل الةدخل  الزراعة

القةةومي عرزةةةةً للتذبةةةذح فةةةي ذلةة  القطةةةاع وخطةةةر التقلبةةةات 

 االقتصادية.

: اذ تهةد  التنميةة الةى رفة  مسةتو  رفم مستوم حياة العموا  .د 

 : الحياة وتوفير الحاجات االساسية للعمال من خالل

زةةةرورة رفةةة  انتاجيةةةة العمةةةل دون ان يكةةةون علةةةى حسةةةاح  .1

 ستخدام خاصة في بلد يعي  زيادة ملطردة في السكان.اال

تنظةةةةي  النشةةةةاط االقتصةةةةادي والةةةةتحك  فةةةةي ميةةةةدان االقتصةةةةاد  .2

والعالقةةات المدنيةةة فةةي االريةةا  وحمايتهةةا مةةن ارةةار الصةةناعة 

 والتحفيز.

توجيةةه االسةةتثمار وتشةةجيعه بصةةورة مباشةةرة او  يةةر مباشةةرة  .3

 السل  المفيدة للفئات الشعبية. دنتاج

 تنمية االقتصادية في المثنىال واقم .4

تعاني المحافظة من واق  اقتصادي صعي يتخلله ارتفةاع نسةبة     

% وتةةردي فةةي العديةةد مةةن 52الفقةةر بةةين سةةكانها الةةى اكثةةر مةةن 

جوانةةي الحيةةاة منهةةا الخدميةةة والعمرانيةةة والثقافيةةة، ممةةا يسةةتدعي 

البح  في حلول تنتشل المحافظة من واقعها المرير احداث تغييةر 

ايجابي في حياة سكانها ومواكبة التقدم الذي ينشدم اهلها من خالل 

وبالتالي تةوفر  استغالل بع  االمكانات التي تتوفر في المحافظة.

عمليةةة التنميةةة االقتصةةادية حلةةول عمليةةة مةةنن شةة نها تةةوفير فةةرص 

مناسةةةةبة لحكومةةةةة المثنةةةةى لتغييةةةةر الواقةةةة  المتةةةة خر فةةةةي منةةةةاط  

االقتصةادية فةي احةةداث تغييةر جةةذري المحافظةة، اذ تكمةن التنميةةة 

فةي المجتمة  والقلةاء علةى مسةببات البطالةة والتخلة  مةن خةالل 

االرتقاء بالجواني الصحية والتعليمية واالجتماعية التي من شة نها 

تحقي  الحياة الحرة الكريمة للمواطنين والتي تتوافة  مة  المعةايير 

ا يةةدف  (. وهةةذ54: 2211الصةةحية واالجتماعيةةة و يرهةةا )جةةابر، 

الى البح  في موزوع التنمية ودراساتها والخطةط التنمويةة التةي 

تتناسي م  ما تتوفر عليةه المحافظةة مةن امكانيةات ومةوارد يمكةن 

 استغاللها بافلل طريقة تحق  من خاللها االهدا  المنشودة.

ان زةةةرورة التنميةةةة تتجلةةةى فةةةي قةةةدرتها علةةةى تنويةةة  النشةةةاط     

م اعتمادهةا علةى الريعيةة ونشةاطات االقتصادي في المحافظة وعد

القطةاع العةام المحةدودة، اذ انهةا تسةه  فةي تو ية  االيةرادات فةةي 

انشطة مختلفة تعمل على زيةادة التشةغيل واالنتةاج ممةا ينةتج عنهةا 

اقتصةةاد قةةوي ال يعتمةةد علةةى مةةورد واحةةد كةةالنفط ويفسةة  المجةةال 

فان  لقطاعات اخر  في دع  مساعي التنمية االقتصادية. وبالتالي

الحاجةةة الملحةةة فةةي المثنةةى لعمليةةة التنميةةة االقتصةةادية ومةةا تؤديةةه 

التنميةةة هةةذم مةةن دور كبيةةر فةةي تغييةةر واقةة  المحافظةةة وسةةكانها 

التةةي تتةةوفر فةةي المحافظةةة يجعةةل التنميةةة  ل مكانةةاتواسةةتثمارها 

 زرورة ومهمة جداً في مساعي االصالح االقتصادي.

 متطلبات التنمية االقتصادية .5

موزةةوع التنميةةة االقتصةةادية محةةط اهتمةةام لالقتصةةاديين  كةةان    

كونها حاجة زرورية في حياة المجتمعات االقتصادية، من خالل 

التغييةةر البنيةةوي فةةي االقتصةةادات للبلةةدان الناميةةة وتغييةةر االهميةةة 

النسبية للقطاعات االقتصادية وزيادة الدخل القومي للبلةد وتحسةين 

زم التنميةةة االقتصةةادية بعةة  المسةةتو  المعيشةةي للسةةكان، وتسةةتل

 ( 52: 2216العوامل اهمها: )فارم، 

  المةةوارد الطبيعيةةة : اذ ان تةةوفر االرازةةي الصةةالحة للزراعةةة

تمثل عامل  ب نواعهاوالثروات والمعادن التي تحتويها االر  

رئيسةةةةي فةةةةي عمليةةةةة التنميةةةةة االقتصةةةةادية، اذ ان اسةةةةتغاللها 

واستثمارها بشكل فعال كفوء يجعل منها عامل وسةبي رئيسةي 

 في نجاح عملية التنمية االقتصادية المستهدفة.

  المةةوارد البشةةرية : ان تةةوفر المةةوارد البشةةرية واالهتمةةام بهةةا

تحتاج لها التنميةة والعمل على توعيتها نوعاً وكماً مس لة مهمة 

من خالل العناية بالجاني الصحي والتعليمي وتدريي العةاملين 

وتوفير حاجاته ، ممةا يرفة  مةن انتةاجيته  ويزيةد مةن قةدراته  

 وكفاءته  وفاعليته  في العمل واستخدام رأم المال.

  تجميةة  رأم المةةال : تعةةاني بعةة  الةةدول مةةن قلةةة المةةدخرات

ندرة االموال التةي تشةكل عةام  الوطنية وبالتالي فهي تعاني من

رئيسةةي فةةي عمليةةة التنميةةة االقتصةةادية، وحتةةى البلةةدان الناميةةة 

والتي تمتل  رروات نفطية تعاني مةن اقتصةاد احةادي الجانةي، 

لةةذل  فهةةي تحتةةاج التنميةةة فةةي بنيةةة االقتصةةاد وفروعةةه بشةةكل 

 يؤدي الى جذح رأم المال من االستثمار.

 قتصةاديين بالعنصةر االهة  الةذي التكنولوجيا :  ويرام معظ  اال

يعمل على تطوي  الموارد الطبيعيةة وتطةوير المةوارد البشةرية 

لخدمةةة التنميةةة االقتصةةادية، وهةةذا يحةةدث مةةن خةةالل القطةةاع 

الخةةةاص وقدراتةةةه علةةةى تنميةةةةة العناصةةةر االساسةةةية للتنميةةةةة 

 االقتصادية.
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  االطةار العةام : تتطلةةي عمليةة التنميةة االقتصةةادية تةوفير اطةةار

يتلةمن بيئةة قانونيةة تسةاعد فةي نجةاح التنميةة فلةالً عةن عام 

ايجاد بيئة اجتماعيةة مناسةبة تتعةاي  مة  التغيةرات التةي يمكةن 

ان تحققها التنمية بمةا يتناسةي مة  القةي  والمفةاهي  االجتماعيةة، 

 فلالً عن توفير الظرو  المادية والمعنوية.

 قطاعات التنمية في المحافظة .6

القطاعةات فةي محافظةة المثنةى والتةي يمكةن ان هناك عدد مةن     

تحدث عمليةة التنميةة مةن خاللهةا لمةا تتةوفر مةن امكانةات فةي تلة  

 القطاعات ومنها:

: يعةةد قطةةاع الصةةناعة ركيةةزة اساسةةية فةةي  القطوواع الصووناعي .أ 

االقتصاد المحلي وتةزداد اهميةة هةذا القطةاع مةن خةالل النظةر 

لنةةاتج المحلةةي فةةي مسةةاهمته فةةي تكةةوين رأم المةةال الثابةةت وا

االجمةةةالي فلةةةةالً عةةةةن مسةةةةاهمته فةةةةي تحريةةةة  نشةةةةاط بةةةةاقي 

القطاعةةةات. اذ ان وجةةةود مؤسسةةةات معنيةةةة بمتابعةةةة القطةةةاع 

الصةةناعي مثةةل  رفةةة الصةةناعة ووجةةود هيئةةة اسةةتثمار تلةة  

خارطةةة لالسةةتثمار تسةةه  فةةي تنميةةة القطةةاع الصةةناعي، فلةةالً 

د عةةن تةةوفر المةةواد االوليةةة للكثيةةر مةةن الصةةناعات زةةمن حةةدو

المحافظة وتوفر الموارد البشرية المنتجة وسو  نشةطة للعديةد 

 من الصناعات كلها عوامل تسه  في دع  التنمية الصناعية.

: يتميةةز القطةةةاع الزراعةةي بمةةا يحققةةه مةةةن  القطوواع الزراعووي .ح 

مساهمة كبيرة في نمو االقتصاد فةي محافظةة المثنةى خاصةة ، 

فظةةة ذات اذ يةةؤرر بشةةكل كبيةةر فةةي رسةة  مالمةة  هويةةة المحا

الطةةاب  الزراعةةي كونهةةا تتميةةز بمسةةاحات زراعيةةة كبيةةرة جةةداً 

والتةةي يعمةةل فيهةةا عةةدد كبيةةر مةةن ابنةةاء المحافظةةة ومةةا يترتةةي 

عليهةةا مةةن زيةةادة الةةدخل وتةة ريرم فةةي النةةاتج المحلةةي االجمةةالي 

للمحافظةةة، وتعةةد الزراعةةة عامةةل مهةة  فةةي التنميةةة االقتصةةادية 

فةرص عمةل ومةدخوالت للمحافظة لما توفرم من امن  ذائي و

وقةةةد بلغةةةت مسةةةاحة األرازةةةي الزراعيةةةة المرويةةةة ) كثيةةةرة، 

حصتها المائية على األنهةار  في ( دون  والتي تعتمد254.225

% مةةةن اجمةةةالي األرازةةةي 27وهةةةي تشةةةكل نسةةةبتها حةةةوالي 

والتةةي يمكةةن االسةةتفادة منهةةا  الصةةالحة للزراعةةة فةةي المحافظةةة

سةةةنوية لمحافظةةةة وزارة التخطةةةيط: المجموعةةةة االحصةةةائية ال)

 .(2212 :المثنى

االسةتثمار القةوة الدافعةة للتنميةة  : يعةد عنصةر قطاع االستثمار .ج 

يتةةولى  اذوالتنةةوع ادنتةةاجي واالنفتةةاح االقتصةةادي الحقيقةةي ، 

مهام الترويج للفرص االستثمارية وخل  بيئة أعمال نشطة في 

نشةةةةر الثقافةةةةة االسةةةةتثمارية كمةةةةا ويعمةةةةل علةةةةى المحافظةةةةة ، 

بالمزايةةا والحةةوافز والتسةةهيالت واللةةمانات وهةةو والتعريةة  

 2226لسةةةةةنة  13حاليةةةةةاً مةةةةةنظ  بقةةةةةانون االسةةةةةتثمار رقةةةةة  

ويهةةد  الةةى اسةتثمار مةةا تزخةةر بةه المحافظةةة مةةن   ،وتعديالتةه

ومقومةةات وفةةرص تصةةي فةةي منةةاف  متبادلةةة  مميةةزة إمكانةةات

ويعةةةد  .ومجديةةةة للمسةةةتثمرين والمجتمةةة  واألهةةةدا  الوطنيةةةة

مةةن وتعديالتةةه  2226لسةةنة  13ثمار رقةة  صةةدور قةةانون االسةةت

والةةذي علةةى  فةةي البلةةد اهةة  القةةوانين الداعمةةة لعمليةةة االسةةتثمار

اساسه ت  تشكيل هيئات االستثمار في المحافظات والتةي تعتبةر 

الجهات الرسمية المعنية ب دارة مل  االستثمار في المحافظات 

ها يلةع اذ انةهوالمسؤولة عةن تطبية  القةانون وتحقية  اهدافةه 

امةةام مسةةؤولية فةةي اسةةتغالل الميةةزة النسةةبية التةةي تتمتةة  بهةةا 

المحافظة من موق  جغرافي وموارد طبيعية تعتبر مةواد أوليةة 

لكافةةة المشةةاري  االسةةتثمارية فلةةالً عةةن األرازةةي الواسةةعة 

فةي  التةي تةدخلوالميام الجوفية و يرهةا مةن العناصةر المهمةة 

تعةةاون مةة  كافةةة عمليةةة االسةةتثمار والتةةي يتوجةةي بموجبهةةا ال

الجهات المعنية لتحقي  رؤية المحافظة من خالل تنفيذ الخطةط 

وجةةةذح رؤوم األمةةةوال لتحقيةةة  تنميةةةة اقتصةةةادية ومجتمعيةةةة 

تسةةةاه  فةةةي رفةةة  المسةةةتو  المعيشةةةي للمةةةواطن فةةةي محافظةةةة 

 .المثنى

 قطةةةاع السةةةياحة احةةةد اهةةة  القطاعةةةات : يعةةةد قطووواع السوووياحة .د 

عة  االقتصةاد المحلةي فةي ان تسةاه  فةي د ينبغةيالتةي  التنموية

ان  وممةا ال شة  فيةهمحافظة المثنى، وفي خل  فرص العمةل، 

محافظةةة المثنةةى تتمتةة  بمواقةة  سةةياحية متميةةزة، اال ان قطةةاع 

ويتطلةي  .فةي مراحلةه االولةى مةن النمةو ال يةزالالسياحة فيهةا 

تطةةةوير هةةةذا القطةةةاع تعزيةةةز الشةةةراكة بةةةين القطةةةاعين العةةةام 

وزةةة  اهةةةدا   مةةةن خةةةاللوالخةةةاص وجعلهةةةا اكثةةةر فاعليةةةة، 

انشطة محددة ، من اجل تعظةي  مسةاهمة تنفيذ طموحة للنمو، و

قطاع السةياحة فةي التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة، 

فةةةا  علةةةى بادزةةةافة الةةةى انجةةةاح المؤسسةةةات السةةةياحية، والح

االرث الحلةاري والمواقة  االرريةة، ولتكةون محافظةة المثنةى 

 .على الخارطة الوطنية والدولية وجهة سياحية متميزة

زال يةةيمكةةن القةةول ان قطةةاع السةةياحة فةةي محافظةةة المثنةةى ال  .م 

قلةةة عةةدد الزائةةرين للمواقةة   ذلةة  زةةعيفاً، ومةةن اهةة  مؤشةةرات

 عةةةن فلةةةالً السةةةياحية مةةةن داخةةةل المحافظةةةة ومةةةن خارجهةةةا 

االجاني، وقلة عدد المراف  التي تقدم الخدمات السياحية، وقلة 

 .الجهات التي تساه  في الترويج والجذح السياحي

 االطار العملي

 : واقم القطاع الخاص في المثنى اوالً 

بعةةد التطةةر  الةةى التنميةةة االقتصةةادية وبيةةان اهميتهةةا لمحافظةةة     

المثنةةى وتوزةةي  االمكانةةات التةةي تتةةوفر عليهةةا محافظةةة المثنةةى 

والقطاعةةةات التةةةي تنةةةال االهميةةةة االكبةةةر فةةةي موزةةةوع التنميةةةة 

االقتصةةةادية، فانةةةه البةةةد مةةةن دراسةةةة واقةةة  القطةةةاع الخةةةاص فةةةي 

حافظةة ونسةبتها المحافظة من حي  عدد المنشةتت الخاصةة فةي الم

من القطاع العام وعةدد العةاملين واالجةور والمسةاهمة فةي النشةاط 

االقتصادي، اذ ان المحافظة كانت ترزح تحت ارر الفقةر وارتفةاع 

نسةةبة البطالةةة فةةي سةةنوات سةةابقة وتعةةاني االهمةةال والةةنقص فةةي 
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المشاري  الخاصة، ول  تكن بعيدة عن الصدمات التي تعةر  لهةا 

صةدمتان  2215قرير صندو  النقد الدولي عام العرا ، اذ يذكر ت

تعر  لهما العرا  داخلية وخارجية، اما الداخلية فتتمثةل بسةقوط 

واتاللهةا مةن قبةل االرهةاح، وامةا  2214عدد من المحافظات عام 

الخارجية فتتمثل بالهبوط الكبير في اسعار النفط التةي يعتمةد عليةه 

 .( IMF, 2015: 67)العرا  بشكل اساسي 

وهةةةذم الصةةةدمات و يرهةةةا كةةةان لهةةةا تةةة رير كبيةةةر علةةةى النشةةةاط  

اال انةه وخةالل السةنوات االخيةرة  االقتصادي فةي عمةوم العةرا . 

ومن خالل اقرار بع  القوانين االسةتثمارية المهمةة والتسةهيالت 

( 2212المشةةةاري  الخاصةةةة حتةةةى سةةةنة ) ألصةةةحاحالتةةةي منحةةةت 

تغيةةةراً علةةةى حةةةدرت تغيةةةرات ولةةةو بنسةةةي بطيئةةةة، اال انهةةةا تشةةةكل 

مستو  المحافظة يمكن ان يمثل بدايةة مرحلةة جديةدة يةراد لهةا ان 

تنتشةةةل المحافظةةةة مةةةن ازماتهةةةا وتةةةدف  بهةةةا نحةةةو عجلةةةة التنميةةةة 

ومةةن خةةالل متابعةةة االحصةةائيات  االقتصةةادية والنمةةو االقتصةةادي.

الرسمية نجد ان القطاع الخاص في محافظة المثنى ال يختل  عن 

خةةةاص فةةةي العةةةرا  ومةةةا يعانيةةةه ونسةةةبة الوزةةة  العةةةام للقطةةةاع ال

مساهمته في الناتج المحلي االجمالي المتدنية نتيجة هيمنةة القطةاع 

 الحكومي.

 

(2212ـــــ  2222المثنى للمدة )نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي في محافظة  ( 1)الجدول 
 

 GDPمساهمة القطاع الخاص في  السنة GDPمساهمة القطاع الخاص في  السنة

2009 18,6 2014 23,3 

2010 20.3 2015 23,9 

2011 21,5 2016 25,4 

2012 24,7 2017 28,6 

2013 26,2 2018 31,8 

 24,3 2212ـ 2222للسنوات المتوسط 

 

(، اال انه في السةنوات 2443اذ بلغت مساهمة القطاع الخاص )    

االخيرة حدث بع  التغيير من خالل الزيادة في القطاع الخاص. 

( مسةةاهمات القطةةاع الخةةاص فةةي 1ويظهةةر مةةن خةةالل الجةةدول )

ــةةـ  2222النةةاتج المحلةةي االجمةةالي فةةي المحافظةةة خةةالل المةةدة  ) 

فةةةةي سةةةةنة           انةةةةت (، اذ يظهةةةةر ان اعلةةةةى نسةةةةبة مسةةةةاهمة ك 2212

% ( وهي تعد نسةبة كبيةرة قياسةاً بوزة  3142( وبلغت ) 2212)

القطةةاع الخةةاص فةةي العةةرا ، ولكةةن هةةذا يعكةةي بعةة  الجهةةود 

المبذولةةةة والنجاحةةةات المتحققةةةة فةةةي دعةةة  القطةةةاع الخةةةاص فةةةي 

المحافظةةة ولةةو لةة  يكةةن بالمسةةتو  المطلةةوح اال انةةه يمثةةل خطةةوة 

ل للقطةاع الخةاص فةي المحافظةة مهمة للوصول الى مستقبل افلة

خصوصاً وان المحافظة تتمت  بظرو  مناسبة من الناحية االمنية 

تشج  على االستثمار فيهةا وهةذا مةا يةنعكي علةى مسةتو  التنميةة 

 االقتصادية في المحافظة والتغيير االيجابي فيها.

ونجةةد التغييةةر الةةذي حةةدث خةةالل المةةدة المةةذكورة فةةي القطةةاع      

ما مةر القطةاع الخةاص فةي عمةوم العةرا  بظةرو  الخاص، فبعةد

صعبة نتيجة المشةاكل االمنيةة والقانونيةة والبيئيةة التةي حةدرت فةي 

السةةةنوات السةةةابقة، اال ان التغيةةةرات القانونيةةةة التةةةي سةةةعت لةةةدع  

االسةةةتثمار واالسةةةتقرار االمنةةةي فةةةي السةةةنوات االخيةةةرة شةةةجعت 

محافظةة  المستثمرين وزاد عدد المشاري  في القطةاع الخةاص فةي

 المثنى.

2212( نوع المنشتت الصناعية الخاصة في المثنى وعدد العاملين والنسبة لسنة 2الجدول )
 

 النسبة عدد المنشتت نوع النشاط الصناعي ت

 %2 126 الغذائية الصناعات 1

 %21 352 الصناعات الخشي واالراث 2
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 %1 2 البتروكيمياوية والنفط 3

 %25 422 الصناعات االنشائية 4

 %42 673 صناعة المنتجات المعدنية 5

 %5 21 الصناعات التحويلية االخر  6

 %122 1671 المجموع 7

 

( عةةةدد المنشةةةتت الصةةةناعية 2اذ يظهةةةر مةةةن خةةةالل الجةةةدول )     

( وانةواع النشةاط االقتصةادي، 2212الخاصة في المحافظة لسنة )

( فةةي المحافظةةةة 2212اذ بلةةم مجمةةوع المنشةةتت الخاصةةة سةةنة )

( منشةة ة، كةةان النصةةيي االكبةةر فيهةةا لصةةناعة المنتجةةات 1671)

%( 42نسةةبة )( منشةة ة والتةةي شةةكلت 673المعدنيةةة والتةةي بلغةةت )

من مجموع المنشةتت فةي القطةاع الخةاص ممةا يكشة  عةن اهميةة 

هاذ النوع من الصناعات والطلي المتزايد عليها والذي شج  قيةام 

هةةذا النةةوع مةةن الصةةناعات فةةي المحافظةةة، رةة  تةة تي الصةةناعات 

%(، وبعةةدها 25( وبنسةةبة )422االنشةةائية بالمرتبةةة الثانيةةة بعةةدد )

%(، رةة  تةة تي 21( وبنسةةبة )352) صةناعة الخشةةي واالرةةاث بعةدد

%(، رةةة  تةةة تي 2( وبنسةةةبة )126صةةةناعة المنتجةةةات الغذائيةةةة ح )

%(،  بينمةةةا 5( وبنسةةةبة )21الصةةةناعات التحويليةةةة االخةةةر  ح )

كانةةت اقةةل نسةةبة مةةن نصةةيي الصةةناعات البتروكيمياويةةة والةةنفط 

%( من القطاع الخةاص وهةذا 1( مشاري  وبنسبة )2والتي بلغت )

لقطاع الحكومي على هةذا النةوع مةن المشةاري  وقلةة نتيجة هيمنة ا

وتوزةةة  البيانةةةات اعةةةالم اهميةةةة دعةةة   الفةةةرص المعروزةةةة فيةةةه.

وتنشةةةيط القطةةةاع الخةةةاص فةةةي تعزيةةةز التنميةةةة االقتصةةةادية فةةةي 

المحافظة وتوفير الظرو  المناسةبة والبيئةة المالئمةة للمسةتثمرين 

العالية فةي  والتي تنعكي في توليد الدخل والتخفي  من نسبة الفقر

المحافظةةةة علةةةى  معالجةةةة مشةةةكلة البطالةةةة تةةةوفير فةةةرص العمةةةل 

للعاطلين، كما يظهر من خالل البيانات المتةوفرة كمةا فةي الجةدول 

(3.) 
 

 ( انواع النشاط الصناعي وعدد العاملين في المحافظة3الجدول )

 النسبة عدد العاملين نوع النشاط الصناعي ت

 %2 1226 الغذائية الصناعات 1

 %12 1614 الصناعات الخشي واالراث 2

 %2.7 121 البتروكيمياوية والنفط 3

 %16 2152 الصناعات االنشائية 4

 %61 2225 صناعة المنتجات المعدنية 5

 %1.3 122 التحويلية االخر  الصناعات 6

 %122 13232 المجموع 7

 

( ان مجمةةةوع االدي العاملةةةة فةةةي 3اذ يظهةةةر مةةةن الجةةةدول )     

(، اذ كان العةدد االكبةر 13232القطاع الخاص في المحافظة بلم )

%(، رة  61من العةاملين فةي صةناعة المنتجةات المعدنيةة وبنسةبة )

%(، رةة  صةةناعة الخشةةي 16تةة تي الصةةناعات االنشةةائية وبنسةةبة )

الغذائيةةةة  %(، فةةةي حةةةين جةةةاءت الصةةةناعات12واالرةةةاث بنسةةةبة )

%(، رةة  تبعتهةةا الصةةناعات التحويليةةة االخةةر  وبنسةةبة 2وبنسةةبة )

%(، فيمةةةا حلةةةت الصةةةناعات البتروكيمياويةةةة والةةةنفط اخيةةةراً 1.3)

 (.1%(، كما هو واز  في الشكل )2.7وبنسبة )
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(2212األيدي العاملة في مختل  الصناعات في محافظة المثنى لعام )( نسبة 1الشكل )

 

 

 إمكانات محافظة المثنى : ثانياً 

تتمت  محافظة ببع  ادمكانات التي من ش نها ان تسه  بشةكل     

كبير فةي عمليةة التنميةة االقتصةادية وتحرية  عجلةة االقتصةاد فةي 

المحافظة والتي لو استثمرت بشكل مثالي لحققت نتةائج كبيةرة فةي 

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذم 

 ( :     https://muthana.gov.iqاالمكانات)

الموق  الجغرافي للمحافظة كونها تتوسةط بةين منطقةة الجنةوح  .1

 السري .والوسط ومرور خط سكة الحديد وطري  المرور 

الموق  الحدودي للمحافظة م  السعودية والتي يمكن من خالله  .2

 ان تصب  ممر تجاري كبير.

وجود المواقة  االرريةة والسةياحية مثةل منطقةة اوروك وبحيةرة  .3

 ساوة.

الباديةةة الجنوبيةةة للمحافظةةة والتةةي تشةةكل الجةةزء االكبةةر مةةن  .4

للتنميةة الزراعيةة والصةناعية  ياستراتيجمساحتها وتعد خزين 

 والسياحية.

تةةوفر بعةةة  المةةةواد االوليةةةة التةةةي تةةةدخل فةةةي الصةةةناعة مثةةةل  .5

 صناعة االسمنت.

دخةةةول المحافظةةةة زةةةمن الرقعةةةة االستكشةةةافية للةةةنفط والغةةةاز  .6

 واكتشا  عدد كبير وخزين هائل من النفط.

الوزةة  االمنةةي الجيةةد الةةذي تتمتةة  بةةه المحافظةةة مةةن سةةنوات  .7

راً هامةةةاً فةةةي دعةةة  الحركةةةة االقتصةةةادية والةةةذي يشةةةكل عنصةةة

 والتجارية في المحافظة.

 شمول المحافظة ببع  برامج القرو  الدولية والتنموية. .2

تةةوفر الميةةام بنسةةبة جيةةدة مةةن خةةالل مةةرور نهةةر الفةةرات وشةةط  .2

 الرميثة واللذان يعدان مصدراً رئيسي للشرح والزراعة.

 لمحافظةالستثمارية المعروضة في اثالثاً : موقف الفرص ا

عملةةةت هيئةةةة االسةةةتثمار فةةةي محافظةةةة المثنةةةى فةةةي السةةةنوات      

االخيرة بطريقة اكثر انفتاحةاً لالسةتثمار وسةعت الةى فةت  الطرية  

امام القطاع الخةاص لي خةذ مةدام العملةي مةن خةالل االعتمةاد علةى 

القوانين التي وزعت لتنظي  عمليةة االسةتثمار وتةوفير التسةهيالت 

بالمزايا التي تتمتة  بهةا المحافظةة وتةرويج واللمانات والتعري  

الفةرص االسةتثمارية التةةي تزخةر بهةا المحافظةةة والتةي تصةي فةةي 

منةةاف  متبادلةةة للمسةةتثمرين والمجتمةة  وخلةة  بيئةةة مشةةجعة للعمةةل 

وجاذبة لرؤوم االموال التي تساعد في تحقي  التنمية االقتصادية 

مةن خةالل  في المحافظة وترف  من المسةتو  المعيشةي للمةواطنين

التعةةاون بةةين كافةةة الجهةةات المسةةؤولة لتةةذليل العقبةةات التةةي تقةة  

بوجه المستثمرين وتوجيه الجهود وتركيزهةا لتحقية  النتةائج التةي 

 يتطل  اليها المجتم .

( الفةةةرص االسةةةتثمارية المتنوعةةةة 4ويظهةةةر مةةةن الجةةةدول )      

المعروزةةة فةةي محافظةةة المثنةةى وموقةة  تلةة  الفةةرص مةةن حيةة  

 جاز فيها.نسي االن
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2212( موق  الفرص االستثمارية المعروزة في المحافظة لسنة 4جدول )
 

عةةةةةدد االجةةةةةازات  عدد الفرص  القطاع

 الممنوحة

 المشاري  بالدوالرقيمة  نسبة التنفيذ

 2،277،225،572 %62.57 24 35 القطاع الصناعي

 222،232،222 %62 22 حسي المساحة القطاع الزراعي 

 1،242،532،357 %23.33 14 15 القطاع السكني

 34،362،122 %62 3 5 القطاع الصحي

 2،455،675 %22 4 5 القطاع السياحي

 122،462،473 %32 32 122 )خدمي، تجاري، تعليمي(

 4،461،243،252 %64.32 123 162 المجموع

 

( ان عةةةةدد الفةةةةرص المعروزةةةةة 4اذ يظهةةةةر مةةةةن الجةةةةدول )     

( فرصةة، وقةد منحةت االجةازة 162لالستثمار في المحافظةة بلةم )

( مشروع متنوع، وقد وصل معدل التنفيذ في المشةاري  123الى )

%(، وكةةان مجمةةوع المبةةالم المسةةتثمرة 64المجةةازة ألكثةةر مةةن )

( فة ن 4( مليار دوالر. ومةن خةالل الجةدول )4،461،243،252)

اكثر الفرص المعروزة لالستثمار في المحافظة كانت فةي قطةاع 

الخةةدمات التعليميةةة والخدميةةة والتجاريةةة، وقةةد بلةةم عةةدد الفةةرص 

االجةازات الممنوحةة قةد (، وكانةت 122المعروزة لهةذا القطةاع )

%(، 32( اجةةازة وصةةلت نسةةبة التنفيةةذ فيهةةا كمعةةدل )32بلغةةت )

( مليةون دوالر، ممةا 122،462،473وبلغت قيمة المشاري  هةذم )

يبين حاجة المحافظة الى هذم الخدمات. ر  ي تي القطةاع الصةناعي 

( فرصة وعدد اجازات 35بالمرتبة الثانية بعدد فرص معروزة )

%(، وكةان 62.57وصةلت نسةبة التنفيةذ فيهةا ) ( اجازة24وصل )

للقطاع الصناعي الحصة االكبةر مةن حية  حجة  مبةالم االسةتثمار 

( مليةار دوالر وكانةت اهة  االسةتثمارات فةي 2.2بقيمة تجةاوزت )

صناعة االسمنت والسكن. رة  ية تي القطةاع السةكني بعةدد الفةرص 

ذ فيها ( اجازة ممنوحة وصل التنفي14( فرصة كانت فيه )15بلم )

%( ، فةةي حةةين كةةان عةةدد الفةةرص المعروزةةة فةةي 23اكثةةر مةةن )

( منهةةا وصةةلت 3( ومنحةةت االجةةازات فةةي )5القطةةاع الصةةحي )

( فةرص 5%(، بينما كان فةي القطةاع السةياحي )62االنجاز فيها )

( منهةةا ووصةةلت نسةةبة التنفيةةذ 4معروزةةة منحةةت االجةةازات فةةي )

 %(.22فيها )

مارية حال اكمالهةا فةي التنميةة ويتوق  ان تسه  تل  الفرص االستث

االقتصةةادية فةةي المحافظةةة مةةن خةةالل المسةةاهمة فةةي زيةةادة النةةاتج 

المحلي االجمالي وتوفير فرص العمل وتقليل نسةبة البطالةة والتةي 

تنعكي في تخفي  نسبة الفقر في المحافظة من خالل زيادة دخةل 

 الفرد.

 دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية

ة الدع  الحكومي للمحافظة في السنوات االخيرة خاصةة ان قل     

نتيجة االزمات المالية وعدم االستفادة من الوفرة المالية في بع  

السةةنوات يبةةرز اهميةةة القطةةاع الخةةاص ودورم فةةي تحريةة  عجلةةة 

التنميةةةة االقتصةةةادية وتنشةةةيط االقتصةةةاد المحلةةةي فةةةي المحافظةةةة 

و  الدخول بعيةداً عةن ومساهمته في التقليل من البطالة ورف  مست

االعتمةةةةاد علةةةةى الةةةةدع  الحكةةةةومي المرهةةةةون بةةةةبع  العوامةةةةل 

والظرو  االقتصادية ابرزها االعتماد على سعر الةنفط وتقلباتةه، 

اذ ان القطاع الخاص اكثر استقراراً واقو  فةي االزمةات كمةا انةه 

اكثةةر جةةودة فةةي العمةةل مةةن خةةالل المنافسةةة بةةين مؤسسةةاته لتقةةدي  

ن بعةة  المؤشةةرات و البيانةةات فةةي الجةةداول االفلةةل. ويتلةة  مةة

اعةةالم الةةدور الكبيةةر للقطةةاع الخةةاص فةةي التنميةةة االقتصةةادية فةةي 

( ان نسةةةبة مسةةةاهمة 1محافظةةةة المثنةةةى، اذ يتبةةةين مةةةن الجةةةدول )

( قةةد 2212القطةةاع الخةةاص فةةي النةةاتج المحلةةي االجمةةالي لسةةنة )

%( في المحافظة، وهي اعلى من النسةبة التةي 31.2وصلت الى )

%(، وهةذا يؤشةر تزايةد 12.6( والتي بلغت )2222صلت عام )ح

ملحو  في نشةاط القطةاع الخةاص خةالل تلة  المةدة والةذي يشةج  

االدارة المحليةةةة للمحافظةةةة علةةةى اعطةةةاء اهميةةةة اكبةةةر لالسةةةتثمار 
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وتةةذليل العقبةةات والقلةةاء علةةى الةةروتين الةةذي يةةؤخر مةةن انجةةاز 

( يتلة  عةدد 2ومن خالل الجةدول ) االعمال في القطاع الخاص.

المنشةةةتت فةةةي القطةةةاع الصةةةناعي الخةةةاص والتةةةي وصةةةلت عةةةام 

( منشةةة ة بةةةين صةةةغيرة ومتوسةةةطة وكبيةةةرة 1671( الةةةى )2212)

وكانت اكثر الصةناعات عةدداً هةي صةناعة المنتجةات المعدنيةة ح 

( منشةة ة، وهةةذا يفسةةر التوجةةه والسةةعي نحةةو االسةةتثمار فةةي 673)

حقية  النتةائج المرجةوة المحافظة واسةتغالل االمكانةات المتةوفرة لت

علةةةى مسةةةتو  التنميةةةة االقتصةةةادية فةةةي المحافظةةةة فةةةي مختلةةة  

( اعةداد العةاملين 3فيما ا هرت البيانةات فةي الجةدول ) المجاالت.

(، اذ 2212فةةي القطةةاع الصةةناعي الخةةاص فةةي المثنةةى فةةي العةةام )

( في مختل  المنشتت وكانت 13232وصلت اعداد العاملين الى )

%( 61ا فةي صةناعة المنتجةات المعدنيةة بنسةبة )النسبة االكبر منه

 نتيجةةة االنتشةةار الواسةة  لهةةذم الصةةناعة والطلةةي المتزايةةد عليهةةا.

ونتيجةةة االهتمةةةام المتزايةةد بالقطةةةاع الخةةةاص وفةةت  المجةةةال امةةةام 

المستثمرين الرا بين في االستثمار داخل المحافظةة ، ومةن خةالل 

الستثمار الى ( فقد وصلت الفرص المعروزة ل4بيانات الجدول )

( فرصة استثمارية كانةت هيئةة االسةتثمار فةي المحافظةة قةد 162)

( مشةةروع كةةان اكثرهةةا فةةي 123منحةةت اجةةازة اسةةتثمارية الةةى )

مجال )خةدمي، تجةاري، تعليمةي( ووصةلت نسةبة االنجةاز كمعةدل 

%( وقةد بلةم مجمةوع المبةالم المسةتثمرة فيهةا الةى 64.3فيها الةى )

ر، وهذا يعني ان المحافظة علةى ( مليار دوال4،461،243،252)

موعد م  تغيير كبيةر ومةؤرر علةى المسةتو  االقتصةادي والتنميةة 

االقتصادية بعد انجاز تل  المشاري  من خالل ما توفرم من فرص 

عمةةةل ألبنةةةاء المحافظةةةة ومسةةةاهمتها فةةةي زيةةةادة النةةةاتج المحلةةةي 

ومسةةتو  الةةةدخل الفةةةردي فلةةةالً عةةن التحسةةةن الكبيةةةر فةةةي كافةةةة 

المسةةتثمرة ممةةا يعنةةي زيةةادة ملحو ةةة بمسةةتو  التنميةةة المجةةاالت 

االقتصةةادية فةةي محافظةةة المثنةةى مةةن خةةالل دور القطةةاع الخةةاص 

 فيها.

 الستنتاجاتا

ان محافظةةةة المثنةةةى فةةةي السةةةنوات السةةةابقة كانةةةت تعةةةاني مةةةن  .1

السياسات االقتصادية العامة فةي العةرا  واعتمةادم علةى الةنفط 

للموازنةةةةات السةةةةنوية كمةةةةورد رئيسةةةةي ممةةةةا جعلهةةةةا رهينةةةةة 

 ومحدوديتها في ت ريرها على النشاط االقتصادي للمحافظة.

عانةةت المحافظةةة مةةن قلةةةة المشةةاري  الحيويةةة واالسةةةتراتيجية  .2

للقطةةاع الخةةاص التةةي مةةن شةة نها ان تزيةةد مةةن حركةةة النشةةاط 

االقتصةةادي المحلةةي للمحافظةةة وتةةدع  الجهةةود الراميةةة لزيةةادة 

 التنمية االقتصادية فيها.

المشاكل القانونيةة والسياسةية فةي البلةد وسةيطرة القطةاع  بسبي .3

الحكةةومي علةةى مفاصةةل االقتصةةاد فةةان القطةةاع الخةةاص كةةان 

دورم زعيفاً جداً ول  يكاد يذكر فةي سةاب  السةنوات ممةا جعةل 

 المحافظة تعاني كثيراً.

تتةةوفر محافظةةة المثنةةى علةةى امكانةةات متنوعةةة منهةةا زراعيةةة  .4

نةةةات تجاريةةةة تحتةةةاج الةةةى ومعةةةادن طبيعيةةةة وسةةةياحية وامكا

استثمارها واالستفادة منها في تعزيز عملية التنمية االقتصةادية 

 وتغيير الواق  المعيشي ألبناء المحافظة.

سةةعت االدارة المحليةةة للمحافظةةة وهيئةةة االسةةتثمار فةةي اخةةر  .5

السةةنوات الةةى دعةة  القطةةاع الخةةاص وتةةوفير السةةبل الالزمةةة 

سةةتثمار فةةي المحافظةةة وتةةذليل العقبةةات امةةام الةةرا بين فةةي اال

وتوفير التسهيالت القانونية والبيئية لهة  لغةر  جةذح رؤوم 

 االموال للمحافظة.

فةةةي السةةةنوات االخيةةةرة ومةةة  فةةةت  الطريةةة  امةةةام المسةةةتثمرين  .6

والقطاع الخاص وتذليل العقبات امامه  فقةد انشة ت العديةد مةن 

المشةةاري  مةةن قبةةل القطةةاع الخةةاص فةةي مختلةة  الصةةناعات 

التةةةي أسةةةهمت فةةةي تحقيةةة  جةةةزء مةةةن التنميةةةة والمجةةةاالت و

االقتصةةةادية فةةةي المحافظةةةة مةةةن خةةةالل تةةةوفير فةةةرص العمةةةل 

للعاطلين وزيادة الناتج المحلي والمساهمة رفة  حركةة النشةاط 

 االقتصادي في المحافظة.

هنةةةاك عةةةدد كبيةةةر مةةةن الفةةةرص االسةةةتثمارية المعروزةةةة فةةةي  .7

( 123المحافظةةة والتةةي منحةةت االجةةازات االسةةتثمارية الةةى )

منهةةا وهةةذا العةةدد مةةن المشةةاري  ممكةةن ان يةةدف  بعجلةةة التنميةةة 

االقتصادية الةى االمةام ويحقة  نقلةة كبيةرة فةي واقة  المحافظةة 

وت ريرم على الناتج المحلي للمحافظة ومستو  البطالة والدخل 

 الفردي والوز  العام للمحافظة وسكانها.

 التـوصـيات

مةن قبةل حكومةة من اللروري ان تكةون هنةاك جهةود اداريةة  .1

المحافظة للعمل على دع  القطاع الخاص من الناحية القانونيةة  

ومن خالل تسهيل مهمة مةن  االجةازات االسةتثمارية والقلةاء 

 على الروتين وتذليل العقبات امامه.

العمةةل علةةى تشةةجي  الفعاليةةات االقتصةةادية وتسةةوي  الفةةرص  .2

وسةةطة االسةةتثمارية الموجةةودة ودعةة  المشةةاري  الصةةغيرة والمت

التي من شانها ان توفر فرص العمل للعاطلين وتستوعي ابناء 

 المحافظة .

وزةة  الخطةةط الالزمةةة القصةةيرة والمتوسةةطة والطويلةةة االمةةد  .3

بالتعاون م  الحكومة االتحادية لرس  خارطة مسةتقبلية للتنميةة 

االقتصادية واالجتماعية والتركيز على القطاع الخةاص بجعلةه 

 ركيزة اساسية للتنمية.

فت  افا  التعاون م  المؤسسةات والشةركات الخاصةة فةي هةذا  .4

المجةةال مةةن الةةدول ذات التجةةارح الناجحةةة والتةةي تسةةاعد فةةي 

 وز  الخطط للتنمية وانجاز المشاري  االستثمارية المستهدفة.

تفعيةةل الةةدور الرقةةابي علةةى عمليةةة التنميةةة االقتصةةادية للقلةةاء  .5

التخلة  االقتصةادي على الفساد واالبتزاز الذي كةان سةبباً فةي 

 وعقبة امام االستثمار.
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