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المستخلص•
تحظى المشاریع الصغیرة بأھمیة كبیرة من خالل ما تحققھ من أھداف اقتصادیة ذات أبعاد •

اجتماعیة لما تتمتع بھ من خصائص مھمة تتمثل في تحقیق معدالت تشغیلیة عالیة على مستوى 
االفراد فضال عن المیزة التكاملیة من خالل ما تقدمھ ھذه المشاریع للمشاریع الكبیرة ، كما 
تلعب دورا مھما في خلق االبتكارات التكنولوجیة وتنوع الصادرات وتساھم بنسبة كبیرة في 

الناتج المحلي االجمالي ومن ثم فھي تعتبر أحد المحركات الرئیسیة للنمو والتنمیة االقتصادیة .
وتمثل عملیة تمویل المشاریع الصغیرة احدى الوسائل الھامة لتشجیعھا وتطویرھا واعطائھا •

المكانة الالزمة لجعلھا اكثر مساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة ، وتساھم المصارف 
االسالمیة في تمویل ھذه المشاریع بصیغ متعددة كالمشاركة والمرابحة والمضاربة ...الخ .

وینطلق البحث من فرضیة مفادھا ان دور مصرف محل الدراسة في تمویل المشاریع الصغیرة •
ال یتناسب وأھمیة ھذه  المشاریع ، ویھدف البحث الى التعرف على طبیعة المشاریع الصغیرة  

في اقلیم كوردستان والصیغ المستخدمة من قبل المصارف االسالمیة لتمویلھا .
وفیما یخص االستنتاجات احتل القطاع التجاري المرتبة االولى من حیث انشاء المشاریع •

الصغیرة اذ بلغ (3334)مشروع والقطاع الخدمي المرتبة الثانیة بـ(2384) مشروع والقطاع 
الصناعي بـ (1259)مشروع بالمرتبة الثالثة وللمصرف اربع انواع من المصادر التمویلیة 
وھي ، المرابحة ، المشاركة ، المضاربة واالستصناع وبالتوالي من حیث حجم االنشطة ، كما 
ان جمیع النشاطات والعملیات التمویلیة للمصرف بلغت (548)عملیة بقیمة تمویلیة للمشاریع 

بلغت (85.3)ملیار دینار خالل مدة الدراسة (2014-2007).



المقدمة :•
تمثل المشاریع الصغیرة ركیزة اساسیة لمعظم االقتصادیات المتطورة ومحركا اساسیا لعملیة التنمیة •

االقتصادیة في الدول النامیة ، نظرا لما تتمیز بھ عن المشاریع الكبیرة من خصائص تسمح لھا 
باكتساب میزة تنافسیة عند استغاللھا للموارد المتاحة بشكل كفوء ، لذا فانھا تحظى باھتمام كبیر من 
قبل دول العالم كافة والمنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والباحثین في ظل التغیرات والتحوالت 
االقتصادیة العالمیة، وذلك بسبب دورھا الفعال في التطور والنمو االقتصادي واالجتماعي من خالل 
توسیع االنتاج والتشغیل وتولید الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي فضال دورھا الفعال في تحقیق 

التنمیة الشاملة .
ومن المعروف ان االھتمام بتمویل المشاریع الصغیرة ھو جزء من عملیة التنمیة االقتصادیة ، اذ •

تمثل عملیة تمویل ھذه المشاریع وسیلة ھامة لدعمھا واعطائھا المكانة الالزمة لجعلھا اكثر فاعلیة 
لدعم النمو والتنمیة في معظم اقتصادیات العالم .

وبالنظر لعدم رغبة الكثیر في التعامل مع المصارف التجاریة العتبارات شرعیة ، یتم لجوء عدد من •
المستثمرین الى طلب التمویل من المصارف االسالمیة التي تزداد اعدادھا واحجام استثماراتھا 
سنویا ومن خالل ادواتھا وصیغتھا التمویلیة الشرعیة تقوم بتمویل اعداد كبیرة من المشاریع 

الصغیرة  . 



أوال : مشكلة البحث :•
تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة اآلتیة  :•
1-ما ھي أھم المصادر والصیغ التمویلیة اإلسالمیة المالئمة للمشاریع الصغیرة ؟ .•
 2- مدى كفاءة وفعالیة الصیغ التمویلیة في المصارف اإلسالمیة لتمویل المشاریع الصغیرة  ؟ •

ثانیا :فرضیة البحث : •
ینطلق البحث من فرضیة مفادھا ان دور المصرف االسالمي محل الدراسة في تمویل المشاریع •

الصغیرة  بشكل ال یتناسب مع اھمیة ھذه المشاریع ، وان المصارف االسالمیة تعتمد  صیغة 
المرابحة لتمویل المشاریع الصغیرة  اكثر من الصیغ االخرى .

ثالثا :أھمیة البحث:•
         ان موضوع المشاریع الصغیرة تعد القناة الرئیسة للتنمیة في مختلف مجاالتھا فھي تمثل •

العمود الفقري القتصادیات الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، وذلك للدور الملموس الذي تمثلھ 
ھذه المشاریع في بناء ھیكل ھذه االقتصادیات, ومنھ یمكن أن یستكشف أھمیة الدور الذي یجب أن 
تقوم بھ الدولة والمؤسسات المالیة والمصرفیة ومنھا المصارف االسالمیة للمساھمة في تمویل 

المشروعات  وذلك لتحقیق أھداف التنمیة . 

رابعا: ھدف البحث : •
        یھدف البحث الى التعرف على طبیعة المشاریع الصغیرة في اقلیم كوردستان ، وتحدید أھم •

الصیغ المستخدمة من قبل المصارف االسالمیة في تمویل ھذه المشاریع  .



المبحث االول :مفھوم وأھمیة المشاریع الصغیرة  وخصائصھا•
أوال- مفھوم المشاریع الصغیرة :•
ان تحدید تعریف دقیق للمشاریع الصغیرة  وعلى أساس یرضي ویتفق علیھ الجمیع یعتبر من •

الصعب بمكان إن لم نقل مستحیال 
وتشیر دراسة قامت بھا منظمة العمل الدولیة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة بوجود أكثر من 25 •

ً في 25 بلداً أجریت علیھا الدراسة، باإلضافة إلى تباین في التعریف بین المنظمات  ً مختلفا تعریفا
الدولیة واإلقلیمیة (االسرج , 2011 ،3 ) .

و استناداً إلى تصریح مجلس اإلتحاد األوربي بأنھ ال یمكن إعطاء تعریف عام للمشاریع المتوسطة و •
الصغیرة ، ألن المفھوم یختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وكقاعدة عامة للمنظمة تعتبر 
الشركة صغیرة ومتوسطة إذا كان عدد عمال المشتغلین فیھا ال یتجاوز 500 عامل (قریشي , 2005 

 .(20 :
• ASEAN ولقد عّرف الباحثون في بلدان شرق أسیا ومن خالل دراسة قام بھا إتحاد دول جنوب أسیا

على أن المشاریع الصغیرة  ھي تلك المشاریع التي ال یتجاوز عدد عمالھا 100 عامل (ھل , 1998 
. (111 :

عّرفت لجنة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة المشاریع الصغیرة و المتوسطة على أنھا المشاریع التي •
یعمل بھا أقل من 90 عامل في الدول النامیة و أقل من 500 عامل في الدول المتقدمة (الزاھي , 

. (5 : 2002
ویعرف البنك الدولى  المشاریع الصغیرة بأنھا التي یعمل بھا اقل من (10)عمال بالمشاریع المتناھیة •

الصغر والتي یعمل بھا (10-50) عامال بالمشاریع الصغیرة وتلك التي یعمل (50-100)عامل 
بالمشاریع المتوسطة. أما منظمة العمل الدولیة فتعرف المشاریع الصغیرة بأنھا المشروعات التي 
یعمل بھا أقل من 10 عمال والمشاریع المتوسطة التي یعمل بھا مابین 10 إلى 99 عامل ، وما یزید 

عن 99 یعد من  المشاریع الكبیرة . 



جدول (1)
الصناعات المتوسطةتعریف الصناعات الصغیرة والمتوسطة في بعض الدول الصناعات الصغیرة اسم الدولة

أقل من 100 شخص أقل من20 شخص استرالیا

أقل من 500 شخص أقل من 100 شخص فنلندا 

50- 500شخص أقل من 50شخص الیونان

10 -99 شخص أقل من 10 أشخاص ھولندا

أقل من 500 شخص أقل من 200 شخص اسبانیا

أقل من 500 شخص أقل من 50 شخص سویسرا

أقل من 1000 شخص أقل من 20 شخص تایوان

أقل من 100 شخص أقل من 10 أشخاص تایالند



ثالثا -خصائص المشاریع الصغیرة :•
تتمیز المشاریع الصغیرة بجملة من الخصائص نذكر منھا: ( االسرج ، •

( 4 ، 2011
إن المشاریع الصغیرة  في الغالب ھي منشات فردیة أو عائلیة أو شركات •

أشخاص ویساعد ھذا النوع من الملكیة على استقطاب وإبراز الخبرات 
والمھارات التنظیمیة واإلداریة في البیئة المحلیة وتنمیتھا.

إن طبیعة الملكیة في المشاریع الصغیرة جعل مھام اإلدارة تسند إلى مالك •
المؤسسة في غالب األحیان وذالك بسبب بساطة العملیات التي تقوم بھا 

المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة فھي ال تتطلب مھارات عالیة إلدارتھا.
ال تتطلب المشاریع الصغیرة رأس مال كبیر النشائھا .•
تتسم المشاریع الصغیرة ببساطة الھیكل التنظیمي .•
تتمتع ھذه المشاریع  بقدر من التكییف وفقا لظروف السوق.•
یمكن إقامتھا في مواقع مختلفة وفي مساحات صغیرة نظرا لقلة وسائل •

اإلنتاج المستخدمة .



 واقع المشاریع الصغیرة في اقلیم كوردستان :•

جدول (2)عدد المشاریع الصناعیة وعدد العاملین واألجور فیھا 
في إقلیم كوردستان للسنوات 2011 و2012

2012 2011   السنوات

األجور عدد العاملین عدد المنشآت األجور عدد العاملین عدد المنشآت الصناعات

187747 34657 11293 133550 33182 11484 الصغیرة

29578 3039 225 38953 3217 236 المتوسطة

114924 8169 92 96339 8221 89 الكبیرة

332249   45865 11610 258842 44620 11809 المجموع



أن عدد مشاریع القطاع الصناعي الخاص (الصغیرة والمتوسطة والكبیرة ) في إقلیم كوردستان •
بلغ (11809) مشروع عام 2011, وانخفض العدد لیصل إلى (11610) مشروع عام 2012 

وبنسبة انخفاض 1.7%.وقد یعود السبب إلى توقف البعض منھا .

إن األعداد الكبیرة لعدد المشاریع تركزت في مجموعة المشاریع الصغیرة حیث بلغت 11484 •
مشروع وبنسبة (97%)من مجموع المشاریع عام 2011 ثم انخفضت إلى 11293 عام 2012 

أي بنسبة انخفاض %1.7 , 
جاءت الصناعات المتوسطة في المرتبة الثانیة من حیث عدد المشاریع وأھمیتھا النسبیة بلغت •

قرابة (2%) ، أما الصناعات الكبیرة فانھ بالرغم من ازدیاد عدد المشاریع إال أن أھمیتھا 
النسبیة كانت ضئیلة جدا , اذ لم تتجاوز في أحسن األحوال نسبة 2% وكانت في عام 2011. 

أن عدد العاملین في القطاع الصناعي الخاص بلغ (44620) عامل في نھایة عام 2011وارتفع •
إلى (45865) عامل عام 2012 بنسبة زیادة قدرھا 2.8% ، وتبین لنا أن المشاریع الصغیرة 
احتلت المرتبة األولى من حیث عدد العاملین إذ بلغت أھمیتھا النسبیة 74.4% و75.6% لعامي 

2011و2012 على التوالي .
ان األجور في المشاریع الصغیرة في إقلیم كوردستان اتجھت نحو االرتفاع , حیث ازدادت من •

133550ملیون دینار عام 2011 إلى 187747 ملیون دینار عام 2012 أي بنسبة زیادة  
. %40.5

وبالنسبة النشاء او تأسیس المشاریع الصغیرة حسب القطاعات والتوزیع الجغرافي فیمكن •
بیانھا من خالل جدولي (3)و(4) وكاالتي :



جدول (3)المشاریع الصغیرة حسب سنة تأسیسھا و القطاعات •
االقتصادیة فیاقلیم كوردستان للمدة (2015-2011)

المجموع 2015 2014 2013 2012 2011     السنة
القطاعات

583 5 15 102 289 172 الزراعة

1223 59 167 359 329 309 الصناعة

3334 249 393 1272 822 598 التجارة

2348 156 257 609 554 772 الخدمات

20 1 0 1 3 15 السیاحة

31 2 8 1 2 18 االخرى

7575 472 840 2380 1999 1884 المجموع



ومن خالل مراجعة االرقام الواردة في الجدول (3) یتبین لنا بأن :•
1-احتل القطاع الخدمي المرتبة األولى خالل سنة 2011، في حین جاء •

القطاع التجاري والصناعي بالمرتبة الثانیة والثالثة على التوالي .
2- جاء القطاع التجاري بالمرتبة األولى خالل السنوات 2012- 2015 ، •

وربما یعود السبب في ذلك الى رغبة المستثمرین في الحصول على 
ارباح بشكل سریع واسترجاع األموال المستثمرة بأقل فترة ممكنة ، في 

حین احتل قطاع الخدمات المرتبة الثانیة خالل السنوات آنفة الذكر .
3- تزداد عدد المشاریع سنویا لحد عام 2013 اال انھا بدأت باالنخفاض •

من عام 2014 بنسبة 64.7% مقارنة بعام 2013 وانخفضت مرة اخرى 
في عام 2015 بنسبة 43.7% مقارنة بعام 2014 وبنسبة 80.2% مقارنة 
بعام 2013 ویعزى ذلك الى الظروف المالیة والسیاسیة القاھرة واثرت 
بشكل سلبي على الظروف االقتصادیة والبیئة االستثماریة مما قللت من 

رغبة المستثمرین للخوض في عملیات االستثماریة الجدیدة .



جدول ( 4 )المشاریع الصغیرة حسب المحافظات والقطاعات 
االقتصادیة في اقلیم كوردستان للمدة (2015-2011)

المجموع كرمیان دھوك السلیمانیة اربیل     المحافظات
القطاعات

583 162 80 75 266 الزراعة

1259 118 274 600 267 الصناعة

3334 366 1176 766 1026 التجارة

2348 173 578 859 738 الخدمات

20 2 11 3 4 السیاحة

31 1 16 7 7 االخرى

7575 822 2135 2310 2308 المجموع



نالحظ من الجدول (4) ما یأتي :
احتلت محافظة السلیمانیة المرتبة االولى حیث بلغ عدد المشاریع •

الصغیرة فیھا 2310 مشروع ، في حین جاءت محافظة أربیل 
ودھوك بالمرتبة الثانیة والثالثة على التوالي .

ھناك تذبذب وعدم وجود اتجاه واضح ومحدد في توزیع المشاریع •
الصغیرة بین المحافظات حسب القطاعات االقتصادیة ، األمر الذي 
یشیر الى عدم وجود رؤیة واضحة أو تخطیط واضح المعالم لتوزیع 
المشاریع الصغیرة في االقلیم بالشكل الذي یساھم في عملیة التنمیة 

المتوازنة .
جاء القطاع الزراعي بمرتبة متخلفة مقارنة بالقطاعات األخرى •

(التجاري والخدمي والصناعي ) ، وھذا یدل على عدم توجھ لدعم 
ھذا القطاع بما یتناسب وأھمیتھ االقتصادیة ومساھمتھ في تأمین 

الغذاء والحد من الفجوة الذي یعاني منھا االقلیم بھذا الصدد . 



دراسة حالة مصرف دجلة والفرات االسالمي -فرع السلیمانیة للمدة •
(2014-2007)

اوال- لمحة عن مصرف  دجلة والفرات:•
 أسس مصرف دجلة والفرات للتنمیة والستثمار بموجب شھادة التأسیس 
بالرقم م.ش/27542 في24\8\2005  الصادرة من دائرة مسجل الشركات 
واجیز للعمل بالصیرفة واالئتمان من قبل البنك المركزي العراقي 
فى21\5\2005 وفتح أبوابھ للزبائن في 1\2\2007 وتمكن المصرف من 
زیادة رأسمالھ في الربع االول من عام 2012 لیصبح (100) ملیار دینار وقد 

بلغت تخصیصاتھ (24.4)ملیار دینار واحتیاطیاتھ  (17.25) ملیار دینار لغایة  
31\12\2014 ( التقریر السنوي للمصرف ، 2014 ).

وأستمر المصرف في تطویر منتجاتھ المصرفیة وخدماتھ بھدف المساھمة •
بتطویر االقتصاد العراقي، وللمصرف حالیا (6) فروع  واحدى فروعھ فرع 
السلیمانیة محل الدراسة ، وسیتم افتتاح فروع جدیدة في محافظات بغداد ، 
االنبار، البصرة ، النجف ، ونینوى ، صالح الدین ، بعد اكمال موافقات البنك 
المركزي العراقي ، وفي النیة افتتاح فروع خارج العراق في مالیزیا واالردن 
ومن المتوقع ان تباشر اعمالھا بعد انجاز االبنیة الخاصة بھا واجراءات الكشف 

التي یقوم بھا البنك المركزي العراقي.



الصیغ التمویلیة المعتمدة بمصرف دجلة و الفرات االسالمي-فرع •
السلیمانیة في تمویل المشاریع الصغیرة للمدة( 2014-2007)

 من الخدمات المصرفیة االسالمیة والصیغ التمویلیة الذي 
یعتمدھا المصرف لعمالئھ وللمشاریع الصغیرة في محافظة 
السلیمانیة التي تشكل سیاساتھا المصرفیة تتمثل بمصادر التمویل 

االتیة:
1-المرابحة•
2-المشاركة•
3-المضاربة :•
4-االستصناع :•



•  جدول (5)صیغ وحجم التمویل االستثماري(المبالغ بدینار) المقدمة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة
(في مصرف دجلة والفرات –فرع السلیمانیة للمدة (2014-2007

مجموع مبالغ 

التمویل (دینار)

مجموع 

التمویل

مبلغ 

االستصناع

(دینار)

عدد 

االستصناع

مبلغ المضاربة

(دینار)

عدد 

المضاربة

مبلغ المشاركة

(دینار)

عدد 

المشاركة

مبلغ المرابحة

(دینار)

عدد 

المرابحة

السنوات

394805000 8

0 0 0 394805000 8 2007

2473630000 45

0 0 0 2473630000 45 2008

4548355000 51

592400000 1 0 0 3955955000 50 2009

7017240000 53

0 0 0 7017240000 53 2010

19801771000 78

0 5100000000 1 10622700000 2 4079071000 75 2011

23709666000 98

3663000 1 5100000000 1 10622700000 2 7983303000 94 2012

16291973000 129

0 5100000000 1 2747250000 2 8444723000 126 2013

11078341400 86

0 5100000000 1 1221000000 1 4757341400 84 2014

85315781400 548

596063000 2 20400000000 4 25213650000 7 39106068400 535 المجموع



وكانت عدد العملیات والمشاریع الممولة (548)عملیة وذلك بقیمة (85.315)ملیار دینار •
خالل مدة الدراسة لتأتي منح المرابحة بالمرتبة االولى حیث وصل الى (535) عملیة 

والمشاركة والمضاربة واالستصناع في المراتب الثانیة والثالثة والرابعة على التوالي .
وبالنسبة لنشاط المصرف حسب سنوات التمویل ، فان عام 2012 بلغ اقصاھا حیث بلغت •

قرابة (23.7)ملیار دینار وبعدھا عام 2011 لیبلغ حجم التمویل (19.8)ملیار دینار وعام 
2013 یأتي بالمرتبة الثالثة وذلك بتمویل (16.3)ملیار دینار ، وھذا مایتناسب مع المنطق 
االقتصادي ، وتعد سنوات الثالث المذكورة اكثر رواجا وانتعاشا من الناحیة االقتصادیة 
والتجاریة في االقلیم وازدادت النشاطات االستثماریة عموما ومعھا زادت نشاطات 

المصرف وذلك لتلبیة الطلب المتزاید من قبل االفراد والمشاریع االنتاجیة .
من مالحظة جدولي (4)و(5) یتضح ان عدد المشاریع الصغیرة المبنیة للمدة •

(2011-2012) بلغت (3132) مشروع في محافظة السلیمانیة وادارة كرمیان وعدد 
المشاریع الممولة من قبل مصرف دجلة والفرات بلغ (379)مشروع للمدة 
(2011-2014) بالصیغ المختلفة كانت العدد االكبر منھا بصیغة المرابحة وبلغت (368)

عملیة والبقیة (11)عملیة او مشروع فقط بصیغ المشاركة والمضاربة واالستصناع 
وتشكل نسبة (0.0035) من مجموع المشاریع الصغیرة المبنیة  للمدة(2015-2011) 

وتعد ھذه نسبة متدنیة .



یتضح مما سبق ان الصیغ التمویلیة للمصرف بفرع السلیمانیة •
تنحصر في االنواع االربعة المذكورة وتخلو من االجارة وبیع 
السلم ، اال انھ یقدم نشاطات وخدمات مصرفیة اخرى مثلھا 
مثل المصارف التجاریة لكن بالطریقة االسالمیة وھي 
االعتمادات المستندیة وخطابات الضمان ، حیث قام بـ (719) 
عملیة الضمان وبلغت قیمة خطاب ضمانھا قرابة (260.2)

ملیار دینار مقابل عموالت محددة .
من ھذا یتبین انھ رغم الدور واالھمیة الكبیرة للمصارف •

االسالمیة في تمویل المشروعات الصغیرة من الناحیة النظریة 
والعملیة في بعض االحیان ، اال ان ھذا الدور لھذا المصرف 

كانت دون المستوى المطلوب .  



أوال - االستنتاجات :•
ازداد انشاء المشاریع الصغیرة سنویا في االقلیم من عام 2011 لحد عام 2013 •

اال انھا بدأت بالتناقص من عام 2014 وتواكب نشاطات مصرف محل الدراسة 
في نفس المدة .

احتل انشاء المشاریع في القطاع التجاري المرتبة االولى بلغ (3334)مشروع •
والقطاع الخدمي المرتبة الثانیة بـ(2384) مشروع والصناعي بـ (1259)

مشروع بالمرتبة الثالثة للمدة (2015-2011) .
وبالنسبة النشاء وتوزیع المشاریع الصغیرة احتلت المحافظة السلیمانیة المرتبة •

االولى بـ(2310)مشروع ومحافظة اربیل بالمرتبة الثانیة بـ(2308)مشروع 
ومحافظة دھوك بالمرتبة الثالثة بـ (2135) مشروع خالل المدة (2015-2011)

ان للمصرف اربع انواع من المصادر التمویلیة وھي ، المرابحة ، المشاركة ، •
المضاربة واالستصناع وبالتوالي من حیث حجم االنشطة .

تعد المرابحة من اھم النشاطات والصیغ التمویلیة للمصرف وتأتي بالمرتبة •
االولى ، حیث  منحت(535)مرابحة وبقیمة (39.1)ملیار دینار خالل مدة 

الدراسة .



رغم االھمیة الكبیرة للمشاركة والمضاربة واالستصناع في عملیة التنمیة •
االقتصادیة  وفي عملیة التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ، اال انھا 
استخمدمت المشاركة (7)مرات بمبلغ (25.2)ملیار دینار والمضاربة (4)مرات 
بمبلغ (20.4)ملیار دینار واالستصناع مرتین بقیمة (596)ملیون دینار لتشكل 
الصیغ الثالث نسبة (54%) من مجموع مبالغ التمویل مقابل (46%) للمرابحة 
وحدھا وبھذا لم یكن لھا الدور المطلوب والكبیر في دفع التنمیة االقتصادیة 

وتمویل المؤسسات االنتاجیة .
قدم المصرف في عام 2012 اكبر خدمات التمویلیة وذلك بقیمة (23.7)ملیار •

دینار وادناھا عامي 2007 و2008 بقیمة (0.394) (2.436) ملیار دینار على 
التوالي .

كانت نشاطات المصرف في زیادة مستمرة سنویا لحد عام 2013 ومن ھذا العام •
وبعدھا بدأت بالتناقص والتراجع بسبب الظروف السیاسیة واالقتصادیة 

والعملیات االنتاجیة واالستثماریة التي مرت بھا االقلیم .
ان جمیع النشاطات والعملیات التمویلیة للمصرف بلغت (548)عملیة وبقیمة •

تمویلیة للمشاریع بلغت (85.3)ملیار دینار خالل مدة الدراسة (2014-2007).



ثانیا – المقترحات :
ضرورة ان تكون ھناك تشریعات حكومیة تسھل وتشجع التوسع في المشاریع •

الصغیرة لما لھا من دور مھم في توفیر فرص لالستثمار والعمل والتخفیف من 
مشكلة البطالة والمساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة .

توسیع دائرة االقراض والتمویل  للمشاریع الصغیرة وفق معاییر محددة تخفف •
الضمانات الكثیرة المطلوبة من اصحاب المشاریع الصغیرة القامة مشاریعھم .

ضرورة استخدام الصیغ التمویلیة التي لھا دور كبیر للمؤسسات االنتاجیة كذلك •
تلك لھا اھمیة كبیرة لعملیة التنمیة االقتصادیة و ضرور استخدام جمیع الصیغ 
التمویلیة في المصرف بدال من االعتماد والتركیز  على صیغة واحدة وھي 

المرابحة .
العمل على رفع كفاءة ومھارة العاملین بالمصارف االسالمیة على تطبیق صیغ •

االستثمار وكذلك توعیة المتعاملین مع المصارف بصیغ االستثمار المختلفة.
 یقترح البحث انشاء وفتح مصارف اسالمیة اخرى في جمیع المحافظات ومنھا - 

محافظة السلیمانیة بشكل تخدم عملیة التمویل كذلك عملیة التنمیة االقتصادیة



المصادر :•
أسعد حمدي محمد ماھر ، اثر التنموي للصناعات الصغیرة في اقلیم كوردستان العراق •

،مجلة جامعة التنمیة البشریة ، المجلد (2) ، العدد (1) ، 2016 .
ارشد طھ  عثمان ، قیاس كفاءة األداء الصناعي للصناعات التحویلیة في إقلیم كوردستان •

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، 2010 .
اقلیم كوردستان ,وزارة التجارة والصناعة , المدیریة العامة للتخطیط والمتابعة .•
اسبیرو الزاھي ، اھمیة وتطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنمیة •

االقتصادیة ، المؤتمر العربي األول حول البحث العلمي ودوره في الصناعات الصغیرة 
والمتوسطة في الجزائر ، 2002.

بیانات شعبة االئتمان واالستثمار بمصرف دجلة والفرات االسالمي- فرع السلیمانیة.•
تقریر مجلس االدارة لمصرف دجلة والفرات االسالمي عن نشاط المصرف للسنة •

المنتھیة 31\12\ 2012 .
التقریر سنوي لمصرف دجلة والفرات االسالمي لسنة 2014 .•
حسین عبد المطلب االسرج ، تفعیل دور التمویل االسالمي في تنمیة المشروعات •

الصغیرة والمتوسطة ، 2011 ، الموقع االلكتروني : 
www.mpra.ub.uni-muechen.de

حكومة اقلیم كوردستان –العراق ، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ، اربیل ، 2015 .•

http://www.mpra.ub.uni-muechen.de/
http://www.mpra.ub.uni-muechen.de/


جھاد عبد هللا عفانھ و قاسم موسى ابو عید ، ادارة المشاریع الصغیرة ، دار الیازوري العلمیة للنشر •
والتوزیع ، عمان ، 2004 .

جالین سبنسر ھل ، منشآت األعمال الصغیرة ، ترجمة صلیب بطرس ، الدار الدولیة للتوزیع والنشر •
، القاھرة ،1998 .

الجھاز المركزي لالحصاء ، نتائج االحصاء الصناعي للوحدات الصغیرة والكبیرة 1975- 1978 .•
غسان البلبل , احتیاجات وأولویات المنشآت الصغیرة والمتوسطة , بیروت , 2006 .•
صالح الدین حسن السیسي ، استراتیجیات والیات دعم وتنمیة المشروعات المتناھیة الصغر •

والصغیرة والمتوسطة ، دار الفكر العربي ، 2009 .
نھال فرید مصطفى و نبیلة عباس ، اساسیات االعمال في ظل العولمة ، دار الجامعیة ، االسكندریة •

. 2005،
نسرین سلیمان حسین ، النشاط الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة للقطاع العام في محافظة اربیل •

–دراسة تحلیلیة للفترة 1997- 2000 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة صالح الدین ، اربیل 
.2003 ،

ھادي رشید الجاوشلي ، المظاھر االقتصادیة في تراث منطقة كردستان ،اربیل ،1987 .•
ھاشم خضیر الجنابي ، مدینة اربیل دراسة في جغرافیة الحضر ، جامعة الموصل ، 1987 .•
وزارة التخطیط ، مدیریة االحصاء الصناعي ، احصاءات المنشآت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة •

والكبیرة القلیم كوردستان ، 2011 ، 2012 .
یوسف قریشي ، سیاسة تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة ، اطروحة دكتوراة في العلوم •

االقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 2005 .



شكرا الستماعكم


