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المقدمة
یھدف ھذا العرض إلى إلقاء الضوء على واقع المشاریع الصغیرة في العراق، وبیان اھم المشاكل والعقبات التي تواجھھا، وتوضیح مدى االرتباط بین 

فعالیة المشاریع الصغیرة والمؤسسات والشركات التمویلیة لھا.
ومن اجل التوصل الى أھداف البحث تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن وذلك للوقوف على الوضع الحالي للمشاریع الصغیرة    

في العراق، ثم دراسة الدور الذي تلعبھ الشركات التمویلیة في ظل الظروف الذي یمر بھا االقتصاد العراقي .
      ومن اھم النتائج التى توصل الیھا البحث انھ على الرغم من الصعوبات االمنیة واالقتصادیة التى یمر بھا العراق، فان (الشركة العراقیة للكفاالت 
المصرفیة و الشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیرة و المتوسطة) ساھمتا في تمویل ودعم المشاریع الصغیرة في العراق وذلك من خالل انشاء 
مشــاریع جدیدة و اعادة تشغیل بعض المشاریع المتوقفة عن العمل مما ادى الى توفیر فرص العمل وتولید الدخل أي المساھمة في رفع الناتج المحلي 
االجمالي. علیھ من الضروري وضع خطة شاملة من قبل الحكومة لتشجیع الشركات والمصارف الممولة لتوجیھ االنشطة التمویلیة بشكل أكثرعدال بین 

الفئات االجتماعیة والمحافظات المختلفة والقطاعات االقتصادیة.



مشكلة البحث :
 تكمن مشكلة البحث في انھ على الرغم من الدور الحیوي للمشاریع الصغیرة في حل

 الكثیر من المشاكل االقتصادیة و االجتماعیة ، اال انھا تواجھ مشكلة التمویل وذلك بسبب
ضعف دور المصارف و المؤسسات التمویلیة في ھذا المجال

.



 أھداف البحث:
تتمثل اھداف البحث في :

1. تحدید طبیعة عمل المشروعات الصغیرة في العراق.
2. بیان أھم المشكالت والعقبات التي تواجة المشروعات الصغیرة في العراق.

3. دراسة واقع و دور الشركات التمویلیة في دعم المشاریع الصغیرة في العراق.
 

منھج البحث:
من اجل تحقیق ھدف البحث اعتمدت على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن باالستناد على المصادر النظریة و البیانات 

المتوفرة في التقاریر السنویة (الشركة العراقیة للكفاالت المصرفیة و الشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة).

نطاق و حدود البحث :
زمانیا: یغطي البحث الفترة (2006 - 2015) بالنسبة للشركة العراقیة للكفاالت المصرفیة و (2009 - 2015) 

بالنسبة للشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة .
. مكانیا: یغطي البحث االقتصاد العراقي



الدول الحد االدنى لعدد 
العمال

الحد االعلى لعدد 
العمال

الدول الحد االدنى لعدد 
العمال

الحد االعلى لعدد 
العمال

العراق 1 9 كندا واسترالیا 1 99

غانا 1 9 السوید 1 200

الكویت 1 10 االردن 2 10

السودان 1 10 ایطالیا وفرنسا 1 500

سلطنة عمان 1 10 البحرین 5 19

السعودیة 1 20 مصر 9 50

الجزائر 1 50 الیابان 20 300

بلجیكا والدنمارك 1 50 الوالیات المتحدة االمریكیة 250 1000



 
االستنتاجات و المقترحات

اوال: االستنتاجات :
في ضوء ماسبق من التحلیل تم التوصل البحث الى االستنتاجات االتیة: 

1. ان المشاریع الصغیرة الحجم ذات اھمیة فائقة في كافة المجاالت و على كافة المستویات، و تستحوذ على اھتمام مخططي السیاسات االقتصادیة و 
االجتماعیة في مختلف دول العالم ، وعلى مستوى العراق احتلت المشروعات الصغیرة مكانة اقتصادیة و اجتماعیة كبیرة، اذ شھدت تلك المشروعات خالل 

العقد األخیر من القرن الماضي أھتماما متزایدا .
2. ان نقص التمویل احد المشاكل التي تعاني منھا المشاریع الصغیرة في العراق السیما في ظل الظروف السیاسیة و االمنیة و االقتصادیة .

 3. على الرغم من التحدیات و المخاطر االمنیة و االزمة االقتصادیة في العراق التى اثرت على واقع المشاریع الصغیرة و واقع االقراض و الدعم 
المصرفي ، اال ان الشركة (العراقیة للكفاالت المصرفیة) تمكنت ان تعزز مالئمتھا المالیة و تعزز روابطھا مع المصارف و ان تستمر بالعمل و یزداد حجم 

القروض الممنوحة للمشاریع الصغیرة حیث بلغ عدد القروض الممنوحة من قبلھا حتى نھایة سنة 2015 (12178 قرضا).
4. على الرغم من الصعوبات و التحدیات االمنیة و االقتصادیة في العراق خصوصا في السنوات (2104 و 2015)، اال ان دور الشركة العراقیة لتمویل 
المشاریع الصغیرة و المتوسطة واضحة و كبیرة في عدة مجاالت وكذلك دعمھا لكافة القطاعات و شمولھا كافة المحافظات، و اظھرت نتائج المؤشرات 
الرئیسة للشركة لعام 2015 ارتفاعاً مقارنة بالنتائج المتحققة للسنوات السابقة. حیث بلغت قیمة محفظة القروض التجمیعیة المسجلة مبلغا قدره73) ) ملیون 

دوالر وبزیادة قدرھا %4)) مقارنة مع عام 2014 ،اما عدد القروض االجمالیة فقد بلغ  4568) قرضاً)اي بزیادة قدرھا) %2) عن عام 2013  .



5. ان (الشركة العراقیة للكفاالت المصرفیة و الشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیرة و المتوسطة) ساھمتھا بشكل ملحوظ في خلق فرص العمل و 
تقلیل معدالت البطالة للمحتاجین من (المھجرین ، المھنین، نساء معیالت، االقلیات الدینیة ، الشباب و االشخاص العادیین). فقد ساھمت الشركة العراقیة 
للكفاالت المصرفیة خالل المدة (2006 – 2015) بتوفیر (20595 فرص العمل) عن طریق تطویر المشاریع القائمة و خلق (5733 فرص العمل) من 
خالل انشاء المشاریع الجدیدة ، و كذلك فان الشركة العراقیة لتمویل المشاریع الصغیرة و المتوسطة استطاعت خالل المدة (2009 – 2015) خدمة 

جمیع فئات المجتمع وتســاھم في انشاء مشــاریع جدیدة او اعادة تشغیل مشاریع متوقفة حیث انھا وفرت (51196) فرصة عمل مباشرة وغیر مباشرة .
6 . رغم كل النقاط االیجابیة لألنشطة التمویلیة التي قامت بھا الشركتان للمشاریع الصغیرة و المتوسطة  اال أن ھناك بعض النواقص و السلبیات التي 
رافقت تلك العملیة وذلك من خالل استحواذ الذكور على اغلب القروض الممنوحة باالضافة الى استحواذ القطاع التجاري و الخدمي على النسبة العظمى 
من تلك القروض على حساب بقیة القطاعات مثل القطاع الزراعي و الصناعي باالضافة الى االختالل الجغرافي حیث لم یتم توزیع االنشطة التمویلیة على 
مستوى المحافظات بشكل متوازي فقد نجد أن العاصمة بغداد تأتي في المرتبة االولى بحجم (5724) قرض اي انھا مما یعني حصلت على معظم 

القروض التمویلیة وبنسبة (47%) من القروض الممنوحة خالل مدة البحث.



ثانیا: المقترحات :
في ضوء ماسبق من االستنتاجات من الممكن أن یتم اقتراح األتي:

1. قیام الحكومات بمساندة المشاریع الصغیرة لتكون قادرة على مواكبة عمل و نشاط المشاریع األستثماریة المتوسطة و الكبیرة وبالتالي تحریك عجلة 
النمو و التنمیة وتحقیق اھدافھا االقتصادیة و االجتماعیة .

2. قیام الحكومات بتشریع القوانین الضامنة للنھوض بالمشاریع الصغیرة وذلك بتقلیل الضرائب الكمركیة وتوفیر مستلزمات االنتاج و التوجھ نحو تشجیع 
إقامة الصناعات و المدن الصناعیة الصغیرة و الحد من إغراق السوق المحلیة .

3. فتح الدورات التدریبیة الصحاب المشاریع الصغیرة لكي یستفیدوا من الدعم و القروض المصرفیة او اقناع اصحاب الشركات التمویلیة بدعمھم 
للمحافظة على مشاریعھم القائمة او توسیع مشاریعھم المستقبلیة.

 
4. العمل على إقناع الممولین بتقدیم القروض الكافیة القامة المشاریع الصغیرة و اعادة التشغیل المشاریع المتوقفة، وكذلك العمل على توفیر البرامج 

التمویلیة الكافیة لدى المصارف و المؤسسات التمویلیة لدعم المشاریع الصغیرة.
5. قیام الحكومة و الجھات المعنیة بمساندة الشركات التمویلیة لتكون قادرة على القیام بادوارھم ، وكذلك ضرورة التعاون و التنسیق المباشر بین الجھات 

الحكومیة المعنیة و الشركات التمویلیة .
 وضع خطة شاملة من قبل الحكومة لتشجیع الشركات والمصارف الممولة لتوجیھ االنشطة التمویلیة بشكل أكثرعدال بین الفئات االجتماعیة و .6

. المحافظات المختلفة والقطاعات المھمة لالقتصاد العراقي


