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دور املصارف العراقية يف متويل املشاريع «الصغرية»

دور المصارف العراقية في تمويل المشاريع «الصغيرة»
ديانا هشام جاسم *

امللخص التنفيذي:
مل تتفق املؤسسات الرمسية يف العراق حول تعريف جامع ملوضوع تصنيف املؤسسات «الصغرية»(تضخم) بصورة مفرطة؛ بسبب
مرده العتماد معيار رأس املال ،والذي تقلَّب
واملتوسطة ،وهذا ُّ
َّ
مرت على البالد .وآخر قانون صدر هبذا الشأن هو قانون رقم ()20
األزمات االقتصادية اليت َّ
لسنة .1998
تواجه املشاريع «الصغرية» عقبة يف درجة تطور األسواق والعقبات النظامية وعقبات التمويلوعقبات خارجية أساسية للنمو ،ومشكالت الضمان االجتماعي ،وقلة الوضوح يف السياسات
احلكومية لدعم هذه املشاريع.
متثِّل املشاريع «الصغرية» يف العراق أكرب ِّمزوداً للعمالة يف العراق إذ َّ
إن حبدود ()60-70%
من العمالة احمللية يف القطاع اخلاص تعمل يف املشاريع «الصغرية» ،كما َّأنا تش ِّكل نسبةً
مرتفعةً من الناتج احمللي اإلمجايل.
 َّأدى إمهال هذه املشروعات إىل احنسار دورها يف عملية التنمية والتطور واعتمادها على املتاحمن مستلزمات إنتاج حملية .و َّأدى هذا الواقع إىل أن ترتَّكز الصناعات «الصغرية» عموماً يف
جماالت صناعية ضيقة وحمدودة ،مثل :صناعة املنتجات الغذائية ،والطباعة والنشر ،وصناعة
منتجات املعادن الالفلزية .

أفرزت احلكومة العراقية واجلهات ذات العالقة منها البنك املركزي عدداً من املبادرات اليت تعىنبتطوير األعمال «الصغرية» وامتصاص العاطلني عن العمل ،ور ِص ِ
دت األموال الالزمة هلا،
ُ
إال َّ
أن متطلبات اإلذعان وشروطه الصعبة ،يزاد عليه صعوبة اإلدارة التنظيمية هلذا النوع من
األعمال وحصرها؛ ممَّا جعل القدرة على تنظيم هذا القطاع والنهوض به أمراً صعباً.
جيعل حصر املبادرات اليت تُعىن بتمويل املشاريع «الصغرية» أبعداد معينة من املصارف ،وعدمرصد األموال الكافية ،وصعوبة إخضاع اجلهات املستفيدة من هذه األموال نتيجة للعقبات
التنظيمية من قدرة النظام املصريف على املسامهة يف قطاع الصناعات «الصغرية» حمدود.
* ابحثة.
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املقدمة

حتتل املشاريع «الصغرية» مكانةً متميزًة يف مجيع اقتصادايت بلدان العامل (املتق ِّدمة ،والنامية
ُّ
على ح ٍّد سواء)؛ ملا هلا من أث ٍر كب ٍري يف حياة الناس؛ َّ
ألنا توفِّر فرص العمل ،وكثري من السلع
وخدمات ،مسامهتها يف حتقيق التنمية االجتماعية ،واالقتصادية ،والتطور التكنولوجي؛ فضالً عن
التكامل مع املشاريع الصناعية الكربى يف جماالت (اإلنتاج ،واخلدمات) ،ومن أجل التطور واإلبداع
هبذه املشاريع ال َّ
تبن برامج وآليات تـُْعتَ َمد؛ للنهوض ابملشاريع «الصغرية» وتطويرها ،وال
بد من ِّ
َّ
بد من توفري مصادر التمويل املناسبة ،إذ قامت عديد من املصارف يف العراق ،وال سيِّما التجارية

منها ابالعتماد على الطرائق احلديثة؛ لتسهيل حصول املشاريع «الصغرية» على التمويل املصريف عن
طريق قيام املصارف بتأسيس شركة للكفاالت املصرفية والشركة العراقية لتمويل املشاريع «الصغرية».
يع «الصغرية» اهتماماً كبرياً يف اآلونة األخرية؛ لتشجيعها ورعايتها
وأولت
ُ
املصارف املشار َ
وتوفر احتياجاهتا التمويلية ،إذ قامت املصارف بوضع إسرتاتيجيات خاصة ،وسياسات متعددة
للتعامل مع املشاريع «الصغرية» ،إذ تقوم املصارف مبنح القروض للمشاريع لتحقيق األرابح.

أوالً :حملة عن املصارف العراقية
تُ ُّ
عد املصارف أبنواعها احلكومية واخلاصة جزءاً أساسياً من هيكل االقتصاد العراقي ،وهلا أثر
مهم جداً يف تنميته ،وسرعة تطوره ،وانفتاحه على االقتصاد العاملي ،فضالً عن أثرها املهم يف متويل
االستثمار ،وحتقيق التنمية املستدامة ،ال سيَّما بعدما أصبحت مجيع املصارف متارس دوراً جتارايً،
وعدم االكتفاء أو االقتصار على ممارسة الوظائف التقليدية املتعلقة ابالئتمان ،ويقوم القطاع املصريف
ٍ
كل من
بعملية متويل املشروعات املالية عن طريق أموال العمالء ومشاركاهتم وإقراضهم ومتويل جزء أو ٍّ
مشاريعهم ،طبقاً لقناعة املصرف جبدوى االستثمار ،وأيضاً أمهيته للفرد أو للمجتمع ،وللمصارف
دوراً مهماً يف معاجلة األزمات واملشكالت االقتصادية(.)1
اوي ،نظرية املؤامرة واالهنيار املصريف ،الطبعة األوىل ،الذاكرة للنشر والطباعة،
 . 1عبدالسالم حممد مخيس ،حممد عبدالوهاب العز ّ
بغداد  ، 2014 ،ص .17
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للمصارف أمهية يف تقدمي اخلدمات املصرفية املتنوعة ،و َّ
أهم ما مييِّز النشاط املصريف هو
أن َّ
تعامله ابلنقد ،و َّ
أن النقود هي مادته األولية متمثلة ابلودائع ،ويف الوقت نفسه منتجها النهائي
القروض ،واالئتماانت النقدية املختلفة ،وتكون النقود هي املادة األساسية خلدماته متمثلة بصور
االئتمان غري النقدي ،وعمليات التحويل ،وسداد االلتزامات ،حىت اخلدمات االستشارية تكون
النقود أساسها األول(.)2
وللقطاع املصريف أمهية كبرية يف التنمية االقتصادية ،ويف االقتصاد على العموم ،وميكن
توضيحه عن طريق اآليت(:)3
1 .وساطة مالية :يرتَّكز عمل املصارف على منح االئتمان ،وقبول الودائع ،وحفظ األموال .إذ
ِ
يؤدي املصرف دور الوسيط بني أولئك الذين لديهم فائض من األموال ،وبني أولئك الذين
ّ
ِ
تؤدي املصارف دوراً كبرياً يف عملية (الوساطة املالية) بني
حباجة إىل تلك األموال ،ولذا ّ
الوحدات اإلنتاجية واملستهلكني (اجلمهور).
2 .الرحبية واألمان :تبقى الرحبية هي األهم ،واهلدف األساس الذي تنشده إدارة أي مصرف ،أو
مؤسسة مالية من أجل البقاء ،وإرضاء مالكي رؤوس األموال ،وجيب على املصرف أن َّ
يتأك َد
َّ
أبن أموال مودعيه قد ُو ِظّفت توظيفاً سليماً ،واألمني الذي يكفل اسرتدادها مع حتقيق عائد
مناسب وحتقيق اهلدف األمسى وهو البقاء والنمو.
3 .تقدمي اخلدمات املصرفية :للمصارف أمهية كبرية يف تقدمي اخلدمات املصرفية املتميزة ،واملتنوعة
للزابئن ،ومنها اخلدمات غري املنظورة  ،املعتمدة على أساليب االتصال املختلفة اليت تضمن
أعلى درجات اإلقناع ،زايد ًة على رسم صورة طيبة للمصرف يف أذهان الزابئن ،وتقدمي خدمات
متميزة َّ
وجذابة.
4 .أمهية املصارف يف عملية التمويل :تساهم املصارف مسامهةً أساسياً بتمويل نشاطات االقتصاد؛
 . 2سامل حممد عبود ،تقومي أداء املصارف التجارية ابستخدام أدوات التحليل املايل دراسة تطبيقية يف مصرف دجلة والفرات للتنمية
واالستثمار ،جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،العدد ، 5اجمللد ، 2013، 3ص .93
 . 3صادق راشد الشمري ،إدارة العمليات املصرفية :مداخل وتطبيقات ،الطبعة األوىل ،دار اليازوري العلمية ،األردن 2014 ،
 ،ص.16-17
5

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن طريق القروض املصرفية ،والتسهيالت االئتمانية املوجهة لكافة القطاعات العاملة يف
الدولة ،ويعمل الدور التمويلي للمصارف على حتفيز التنمية االقتصادية ،إذ تقوم املصارف
بتمويل املشاريع ،ويوكون هذا التمويل من األفكار التمويلية احلديثة ،ويعتمد تقدمي التمويل
املمول ،والتدفقات النقدية املتوقعة ،بوصفها املصدر الرئيس للوفاء،
على جدوى املشروع َّ
وتسديد االلتزامات ،وكذلك االعتماد على قدرات صاحب املشروع ،ومالءَمته املالية.

شهد القطاع املصريف تغريات كثرية تزامنت مع تغيري النظام السياسي للدولة ،ويتألف القطاع
املصريف من جمموعة واسعة من املؤسسات اليت تزاول العمل املصريف واليت تُ ُّ
عد الركن األساس
لالقتصاد ،وكان للبنك املركزي الدور الكبري يف إدارة الكتلة النقدية عرب أدواته املباشرة وغري املباشرة
وهو احللقة األساسية من حلقات االقتصاد العراقي يف ضبط مناسيب السيولة ،وحتقيق االستقرار
املايل النقدي(.)4
شهد القطاع املصريف العراقي يف املدة ( )2015-2020تغريات كبرية إذ بلغت عدد
املصارف العاملة يف هناية عام  )57( 2015مصرفاً ،و( )7منها مصارف حكومية تتوزَّع بني
مصارف جتارية وأخرى متخصصة ،و( )50مصرفاً جتارايً خاصاً منها ( )24مصرفاً جتارايً ،و()8
مصارف إسالمية ،و( )18مصارف أجنبيةِ ،
وقد ارتفعت رؤوس أموال املصارف العاملة يف العراق
يف عام  2015بنسبة ( )11.7%مقارنة ابلعام السابق لتبلغ ( )10.1ترليون دينار مقابل
( )9.1ترليون دينار هناية عام  ،2014تركزت الزايدة يف رؤوس أموال املصارف احلكومية لتسجل
فسجلت نسبة منو (.)5()4،2%
نسبة منو (َّ ،)49،9%أما املصارف األهلية َّ
وشهد عام  2016ارتفاعاً يف القاعدة الرأمسالية للمصارف التجارية ما عدا املصارف
احلكومية ،إذ سجلت رؤوس أموال املصارف األهلية ارتفاعاً قدره ( )1،6%ترليون دينار أي:
بنسبة ( )20،2%مقارنة ابلعام السابق ،لتبلغ ( )9،5%مقابل ( )7،9%ترليون دينار عام
.)6(2015
بلغ عدد املصارف التجارية العاملة ( )69مصرفاً مشلت ( )7مصارف حكومية توزعت على
( )3مصارف جتارية و( )3مصارف متخصصة و( )1مصرف إسالمي و( )62مصرفاً أهلياً يف عام
 .4أوس طارق محيد ،التشريعات املنظمة لعمل املصارف اخلاصة ،الطبعة األوىل ،بغداد ،الصقور للنشر والتوزيع  ، 2016 ،ص7
.5البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ، 2015ص.45
 .6البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ، 2016ص.35
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 ،2017وبلغ إمجايل رؤوس أموال املصارف العاملة لعام  )14.5( 2017ترليون دينار مقابل
( )11.7ترليون دينار عام  ،2016وتركزت النسبة الكربى يف رؤوس أموال املصارف األهلية اليت
بلغت ( )11.1ترليون ،وبنسبة ( )76.7%من إمجايل رؤوس األموال العاملة يف العراق(.)7
سجل رؤوس أموال للمصارف العاملة يف العراق ارتفاعاً يف عام  2018قدره ()15.2
َّ
ِ
ترليون دينار مقابل ( )14.5ترليون دينار عام  ،2017إذ ترَّكزت النسبة الكربى يف رؤوس أموال
املصارف األهلية اليت بلغت ( )11.7ترليون دينار(.)8
وبلغ إمجايل رؤوس أموال املصارف العاملة يف العراق عام  2019ارتفاعاً بنسبة ()2.3%
ليسجل مبلغاً قدره ( )15،5ترليون دينار مقابل ( )15،2ترليون دينار عام  ،2018وتركزت
النسبة الكربى يف رؤوس أموال املصارف األهلية اليت بلغت ( )12ترليون دينار(.)9
مع انتشار جائحة (كوروان) يف عام  2020أثَّر سلباً على االستقرار املايل؛ إذ أُغلِ ِ
قت
املصارف ملدَّة وجيزة ،وتوقَّ ِ
فت املعامالت املالية واملصرفية ،فضالً عن عدم قدرة املودعني على
سحب ودائعهم وخوفهم عليها ،ولغرض احملافظة على متانة املؤسسات املالية املختلفة وسالمتها؛
لعل من أبرزها(:)10
اختذ البنك املركزي العراقي عديداً من اإلجراءات الفورية ،و َّ
1.1خفض االحتياطي القانوين بنسبة ( )2%لـ( )6أشهر لتوفري السيولة الالزمة للمصارف؛
ملواجهة سحب الودائع ،واالستمرار مبنح االئتمان.

2.2أتجيل تسديد قروض مبادرة البنك املركزي العراقي لـ( ) 3أشهر؛ لتخفيف العبء على
املقرتضني -أصحاب املشاريع «الصغرية» واملتوسطة والكربى -الذين أتثَّر نشاطهم بصورة سلبية،
وتوقَّف ملدَّة من الزمن من دون أي غرامات.
3.3استمرار عمل نظام املدفوعات بصورة يومية ،وجلميع فعالياته.
4.4أتجيل العقوابت والغرامات املرتتبة على املصارف لـ( )3أشهر ابتداءً من  1أبريل ،2020
ولغاية  30يونيو .2020
 .7البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ، 2017ص.34
 .8البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ، 2018ص30
.9البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ،2019ص.35
 .10رامي يوسف عبيد ،تقرير حول جهود املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية يف احلد من تداعيات فريوس كوروان على
مقومات االستقرار املايل ،صندوق النقد العريب ،2020 ،ص.7
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5.5استئناف العمل ابلنافذة االستثمارية للمصارف املفتوحة يف البنك املركزي العراقي.
سجل إمجايل رؤوس األموال العاملة يف املصارف العراقية لعام  2020ارتفاعاً بنسبة
إذ َّ
()11
( ،)9.0%ليسجل مبلغ قدره ( )16.9تريليون دينار مقابل( )15.5ترليون دينار عام . 2019
اثنياً :مكوانت القطاع املصريف العراقي
يضم القطاع املصريف العراقي املكوانت اآلتية:
1.البنك املركزي العراقي
يُ ُّ
عد البنك املركزي العراقي هو املؤسسة النقدية ذات امللكية العامة اليت تعىن بشؤون النظام
النقدي واملصريف ،وتُ ُّ
عد عملية إصدار العملة ،ومراقبة اجلهاز املصريف ،واإلشراف على النشاط
االئتماين ،و ُّ
التحكم يف عرض النقد للمحافظة على االستقرار النقدي ،وربطه ابحلاجات االقتصادية
من أبرز املهام اليت يتوىل تنفيذها(.)12
وقد أشار قانون البنك املركزي رقم ( )56لعام ( )2004يف املادة (28و )29إىل االعتماد
على األدوات النقدية غري املباشرة؛ واليت تشمل متطلبات االحتياطيات األجنبية ،واالحتياطي
القانوين لدى البنك املركزي ،وانفذة بيع العملة األجنبية ،وحواالت البنك املركزي ،وعمليات السوق
وعززت هذه األدوات من قدرة املصارف يف إدارة السيولة(.)13
املفتوحة ،وسعر اخلصمَّ ،
2.املصارف التجارية
تش ِّكل املصارف التجارية إحدى أهم املؤسسات املالية الوسيطة وأقدمها؛ َّ
ألنا تش ِّكل حلقة
وترتكز وظيفتها يف قبول الودائع أبنواعها كافة ،وتنفرد بوظيفة
الوصل بني املدخرين واملستثمرينَّ ،
خلق النقود ،وهي تق ِّدم االستشارات املالية واخلدمات الشخصية للزابئن؛ لتحقيق أهدافها يف الرحبية
واألمان(.)14
. 11البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ،2020ص.34
البيايت ومريال روحي مسارة ،النقود والبنوك واملتغريات االقتصادية املعاصرة ،الطبعة األوىل ،عمان ،دار وائل للنشر
 .12طاهر فاضل ّ
والتوزيع ،2013 ،ص.187
 . 13البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء واألحباث ،التقرير االقتصادي السنوي  ،2020ص.26
 .14رضا صاحب بو أمحد ،وفائق مشعل قدوري ،إدارة املصارف ،دار األثري للطباعة والنشر ،موصل ،2015 ،ص.20
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حلل
وللمصارف التجارية دور متميز يف عملية متويل املشاريع يف العراق؛ فضالً عن االقرتاض ِّ
املشاكل االقتصادية ،أو التخفيف منها ،وقد شهدت ودائع املصارف التجارية تذبذابً مع اجتاه عام
وسجلت أعلى قيمة للودائع مببلغ مقداره ( 81.9ترليون دينار) يف عام  ،2019يف حني
للتزايدَّ ،
()15
سجلت أقل قيمة مببلغ مقداره ( 8.6ترليون دينار) يف عام . 2004
َّ
اثلثاً :املشاريع «الصغرية»
خيتلف الباحثون يف توصيف معىن (املشاريع «الصغرية»)؛ بسبب االختالف يف حتديد
مفهوم حجم املشاريع «الصغرية» ،وهناك كثري من احملاوالت لتعريف املشاريع «الصغرية» بواسطة
املفاضلة بني عدد من املعاير؛ إلعطاء تعريف حمدَّد ،ومن هذه املعاير( :حجم املبيعات ،وحجم
رأس املال ،وحجم اإلنتاج ،وحجم العمالة ،وحجم األجور).
تشري الدراسات الصادرة عن معهد (والية جورجيا) يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل
أكثر من ( )55تعريفاً خمتلفاً هلذه املشاريع ،وهناك معاير خمتلفة يعتمد عليها تعريف هذه املشاريع
كمعيار رأس املال ،ومعيار عدد العمال ،وحجم املبيعات  ،فضالً عن معيار القيمة املضافة ،ومعيار
التكنولوجيا وغريها من املعاير ،واعتمد صندوق النقد الدويل على معيار واحد هو (حجم العمالة
املستخدمة) يف املشروع بوصفه هو املعيار الذي يتسم ابليسر والسهولة(.)16
وخيتلف يف العراق مفهوم هذه املشاريع ابختالف مراحل التطور ،فقد كانت وزارة التخطيط
تستخدم معياراً واحداً لتحديد مفهوم املشاريع «الصغرية» وهو معيار (عدد العاملني) ،أيَّ :
إن
املشروعات «الصغرية» تستخدم من ( )9 -1عامالً ،مث عملت وزارة التخطيط تعديالت هلذا
املفهوم ،وأدخلت معياراً إضافياً ،وهو (االستثمار يف املكائن واملعدات) ،وأصبحت املشروعات
 .15مهند عزيز الشالل ،أكرم صاحل يوسف ،قياس أتثري ودائع املصارف التجارية على االئتمان املصريف يف العراق للمدة 2004-
 ،2019جملة األكادميية جلامعة نوروز ،العدد  ،1اجمللد  ،1كردستان العراق ،2020 ،ص.95
 . 16سعيد علي حممد ،عبدالرمحن عبيد مجعة ،دور املصارف التجارية احلكومية العراقية يف متويل املشروعات العراقية ،جملة كلية
بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد ،2018 ،1ص.77
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«الصغرية» يرتاوح عدد العمال فيها من ( )1-9عامالً ،وال يتجاوز رأس املال للمكائن واملعدات
استمر هذا املفهوم حىت عام  1991إذ صدر قانون رقم ( )25اخلاص
( )100ألف دينار ،و َّ
ابالستثمار الصناعي للقطاعني اخلاص واملختلط ،إذ يستخدم فيه معيار واحد فقط لتحديد مفهوم
املشاريع «الصغرية»؛ وهو معيار رأس املال املستثمر الذي تقل فيه قيمة املكائن واملعدات (من دون
املباين) عن ( )100ألف دينار من دون االعتماد على معيار حجم العمالة ،وبقي هذا املفهوم
سائداً حىت صدر قانون االستثمار الصناعي اآلخر رقم ( )20لعام  1998بعدما أخذت معدالت
التضخم تسري سرياً متصاعداً ،وتدهور على أثره سعر صرف الدينار العراقي ،وأُِزيلَت مبوجب هذا
احلدود الفاصلة بني املشاريع «الصغرية» والكربى على َوفْق معيار رأس املال املستثمر ألجل
القانون
َ
تسهيل منح ترخيص اإلجازة للمشاريع املرغوب إقامتها(.)17
يع «الصغرية» َّ
إلنتاج حمدَّد؛ لتحقيق عائد
يوجه ٍ
أبنا استثمار َّ
َّ
عرف علماء االقتصاد املشار َ
املستثمر،
ربح لصاحب املشروع ،وعائد ابلنفع على اجملتمع أيضاً ،ويتميَّز ابخنفاض رأس املال
َ
واخنفاض مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج(.)18
وتتمتع املشاريع «الصغرية» خبصائص عديدة ،من أبرزها(:)19
1 .يكون املالك هو املدير؛ وهو من يتوىل إدارة املشروع ،وهذا يساعد على سهولة اختاذ القرارات
وسهولة يف إجراءات العمل ممَّا يساعد على سرعة دورة العمل ،واإلنتاج داخل املشروع الصغري.
2 .تكون املشاريع «الصغرية» يف املنطقة اليت يعمل هبا ومرتبطة ارتباطاً كبرياً ابلسوق احمللي ،وميتاز
. 17عقيل عبد احلسني عودة ،دور الصناعات “الصغرية” للنهوض ابالقتصاد العراقي ،رسالة ماجستري ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة البصرة ،2009 ،ص.11-13
 .18املصدر السابق نفسه ،ص.31
 . 19عبد الرمحن إبراهيم ،دور البنوك يف متويل املشاريع “الصغرية” واملتوسطة يف العراق واملصر ،املركز الدميقراطي العريب للدراسات
االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،الطبعة األوىل ،أملانيا  ، 2020 ،ص.33
10

دور املصارف العراقية يف متويل املشاريع «الصغرية»

ابملعرفة الدقيقة ابلسوق ،واملستهلكني ،ورغباهتم ،واالنتشار اجلغرايف السريع؛ لتقليل التفاواتت
اإلقليمية وحتقيق التنمية.
3 .توفري السلع واخلدمات لفئات اجملتمع ذات الدخل احملدود؛ اليت تسعى للحصول عليها أبسعار
رخيصة نسبياً تتفق مع القدرة الشرائية هلم.
4 .االعتماد على املصادر الداخلية للتمويل على حنو كبري مع حمدوديتها ،واحملافظة على استمرارية
املنافسة والتجديد.
5 .سهولة تسويق اإلنتاج واخلدمات؛ لقلة اإلنتاج وحمدودية كلفته مقارنة ابملشاريع الكربى.
6 .مساندهتا للمشاريع الكبرية عن طريق عدم إمكانية املشاريع الكربى االستغناء من املشاريع
«الصغرية» يف بعض اجملاالت الصناعية لقدرهتا على التكيف مع الظروف واألوضاع الطارئة.
ومن أمهية هذه املشاريع ما أييت(-:)20
ِ
تؤدي دوراً مهماً يف زايدة الناتج القومي ،وال سيَّما يف الدول النامية.
ّ 1.
2 .خلق فرص عمل أكثر استمرارية للعاطلني عن العمل ،وبتكلفة قليلة نسبياً ،مقارنة بتكلفة خلق
فرص العمل يف الصناعات «الصغرية» ،ومن مث ختفيف العبء عن ميزانيات الدول املختلفة.
 3 .تنمية التطورات واإلبداعات واملواهب واالبتكارات ،وإرساء قواعد التنمية الصناعية ضعف ما
حققته املشاريع الكربى.
4 .دعم نشاط الشركات ،أو املشاريع الكربى ،فهي تقوم بدورين مهمني يتمثَّل الدور األول َّ
أبنا
تعمل كموزع ملنتجات هذه املشاريع ،وكوكاالت خلدمة العمالء أيضاً ،ويتمثَّل الدور اآلخر
 . 20املصدر السابق نفسه ،ص.40
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بوصفها مورداً؛ إذ َّ
إن أغلب الشركات الناجحة يف أمريكا قد بنت خططها اإلسرتاتيجية
معتمدة على املوردين اخلارجيني الصغار.
5 .مسامهتها يف الوصول إىل عديد من املواقع واملناطق ،ومبا يساعد على توفرياالحتياطات الكامنة
عما تستنفذه الصناعات الكربى من هذه
من املوارد (الطبيعية والبشرية) لعملية التصنيع ،فضالً َّ
ِ
ِ
يؤدي
املوارد املتاحة يف عدد حمدود من النشاطات الصناعية ،وهذا ما يوفّر فرصاً أخرى؛ ومن َثَّ ّ
إىل تقليل االختالف القطاعي والتفاوت اإلقليمي.
مع أمهية املشاريع «الصغرية»؛ إال َّأنا حباجة إىل الدعم يف اجملاالت األساسية ،مثل:
التسويق املايل ،واإلداري ،واخنفاض القوة العاملة املاهرة كعامل حمدد للنمو ،وتواجه عقبة يف
درجة تطور األسواق ،والعقبات النظامية ،وعقبات التمويل ،وعقبات خارجية أساسية للنمو،
ومشكالت الضمان االجتماعي ،وقلَّة الوضوح يف السياسات احلكومية لدعم هذه املشاريع،
وغياب املؤسسات الداعمة واملالئمة والفاعلة ،وصعوبة التمويل ،وغياب االئتمان طويل األجل،
واإلجراءات البريوقراطية ،وأسعار الفائدة؛ وتفتقر -بسبب صغر حجمها -إىل اخلربات السليمة،
وضعف يف الوضع املايل الذي حيد من قدرهتا على ضبط األعمال الناجحة ومتابعتها ،كما َّأنا
ختضع أيضاً ملعاملة غري متكافئة ِّ
تشوه البيئة التنافسية للشركة (.)21
رابعاً :واقع املشاريع «الصغرية» يف العراق

تنهض املشاريع «الصغرية» يف العراق بدور ابلغ األمهية يف االقتصاد العراقي؛ عن طريق احليز
الذي تشغله على مستوى املشاريع الصناعية كلِّها ،إذ بلغ جمموع املشاريع «الصغرية» ()11131
مشروع صناعي يف عام  ،2010إذ يش ِّكل ما نسبته ( )95%من إمجايل املشاريع الصناعيةَّ ،أما
العنزي وآخرون ،مربرات احتضان املشاريع “الصغرية” واملتوسطة –دراسة استطالعية ،-جملة العلوم االقتصادية
.21سعد علي
ّ
واإلدارية ،جامعة بغداد ،العدد  ،74اجمللد  ،2013 ،19ص.5
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نسبة العاملني يف الصناعات «الصغرية» فقد َّ
شكل حوايل ( )16%من إمجايل العاملني يف القطاع
الصناعي يف العراق إذ بلغ جمموع العاملني يف املشروعات الصناعية «الصغرية» ( )36898عامل،
ومع الدعم احملدود وغري الفعال لنمو هذا القطاع املهم وتطوره سواءً عن طريق تذليل العقبات؛ أم
مراقبة جودة اإلنتاج؛ أم زايدة القدرة اإلنتاجية؛ أم دعم قدرة هذه الصناعات على منافسة مثيالهتا
األجنبية(.)22
إذ َّأدى هذا اإلمهال إىل احنسار دورها يف عملية التنمية والتطور ،واعتمادها على ما متاح
من مستلزمات إنتاج حمليةَّ .أدى هذا الواقع إىل أن ترتكز الصناعات «الصغرية» عموماً يف جماالت
صناعية ضيقة وحمدودة ،مثل :صناعة املنتجات الغذائية ،والطباعة والنشر ،وصناعة منتجات
املعادن الالفلزية.
ونتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية والسياسية اليت مر هبا العراق ،قامت احلكومة بدعم هذه
املشاريع عن طريق برانمج (القروض «الصغرية»)َّ .
إن عدم قدرة القطاع العام والقطاع اخلاص على
استيعاب أعداد العاطلني وافتقارهم إىل املهارات الفنية ،وعدم إمكانية خمرجات التعليم من تلبية
متطلبات سوق العمل؛ َّقرر جملس الوزراء يف  2007ختصيص مبلغ ( )30مليون دوالر إلقامة
املشاريع «الصغرية» للفقراء ،والعاطلني عن العمل ،وحتقيق أهداف أوسع إلعانة املتضررين من سوء
الظروف الناجتة عن فقدان األمان وغياب النظام والقانون(.)23
وكان لوزارة املالية دوراً يف تسهيل عمل هذه املشاريع ،إذ وضعت احلكومة عند حبثها عن
احللول واملخارج للتخفيف من أزمة البطالة يف العراق مشروع القروض امليسرة يف مقدمة احللول
املتبعة ،ويقع متويل هكذا مشروع على عاتق اجلهاز املصريف العراقي ويف مقدمته مصرفا (الرافدين
. 22ايمسني سعدون صلييب ،املنشآت الصناعية “الصغرية” املتوسطة الواقع واآلفاق ،مديرية اإلحصاء الصناعي ،2012 ،ص.4
 . 23عمر خلف فزع ،مشروعات األعمال يف العراق التوطني والتمويل ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد ،1
 ،2014ص.142
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والرشيد) ،فقد أسهم هذان املصرفان يف تقدمي القروض امليسرة ،ويف مدَّة تتجاوز اخلمس السنوات،
ومل يقتصر الدعم على رصد املبالغ ،وتنفيذ املشروع عن طريق املصارف احلكومية ،إذ َّقرر جملس
الوزراء يف جلسته االعتيادية اخلامسة عشر واملنعقدة يف  3/4/2007ما يلي:
 -1التزام احلكومة العراقية ممثلة بوزارة املالية يف ضمان إعادة القروض إىل املصارف يف حالة
عدم إعادهتا من قبل املقرتضني.
تتحمل وزارة املالية نسبة تقدر بـ( )4%من فرق الفائدة والبالغ (َّ ،)6%أما ما نسبته
َّ -2
( )2%فيتحملها املقرتض(.)24
كما عمل احتاد الصناعات العراقي يف عام  2011مبوجب الدعم املقدم من قبل احلكومة
العراقية للمشروعات «الصغرية» بعد طول تعثِّر على دعم هذه املشروعات عن طريق توجيه
املبلغ املخصص من احلكومة ،والبالغ ( )95مليون دوالر لقطاع املشروعات الصناعية «الصغرية»
وفْق االتفاقات الثنائية ،ومذ ّكِرة التفاهم مبوافقة اجلهات املركزية ،وقد وِّزع هذا املبلغ ِ
ص
َُ
ُ
وخ ّ
ص َ
َ
إىل الصناعات ،مثل( :الغزل ،واألقمشة ،ومستلزمات الصناعات اهلندسية ،واألملنيوم ،والصفيح
واملقاطع ،وحبيبات البالستك ،واجللد الصناعي املتطور)؛ لرفع املعاانة اليت يعاين منها قطاع
املشروعات «الصغرية» ،وسامهت بدعمها بصورة كبرية(.)25
خامساً :دور املصارف العراقية يف متويل املشاريع «الصغرية»
عد التمويل من أهم متطلبات تنمية املشاريع «الصغرية» ،ويُ ُّ
يُ ُّ
عد النقص يف متويل هذه
املشاريع عقبةً كبرية يف مرحلة التأسيس وما بعدها ،وتواجه املشاريع «الصغرية» عقبات كبرية يف
احلصول على التمويل يف الدول النامية واملقدمة ،وتواجه هذه املشاريع يف العراق هذه العقبات
 . 24املصدر السابق نفسه ،ص .144
الفخري ،مشاكل الصناعات “الصغرية” واحللول املقرتحة ،احتاد الصناعات العراقي ،2001 ،ص .4
 . 25نوال عبداحلميد
ّ
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بوصفها وجهة من أوجه االستثمار عالية املخاطر ،و َّأدت املصارف العراقية دوراً واضحاً؛ َّ
ألنا حلقة
وصل بني الربامج احلكومية والدولية؛ اليت تقدم الدعم سواءً أكان الدعم عن طريق اإلقراض؛ أم عن
طريق التأجري؛ أم شراء اآلالت واملعدات للمشاريع «الصغرية» من قبل احلكومة أو من اجلهات
الدولية املاحنة (البنك الدويل ،والبنك الياابين)(.)26
يع «الصغرية» اهتماماً كبرياً -يف اآلونة األخري-؛ فضالً عن
وأولت املصارف املشار َ
تشجيعها ورعايتها وتوفري احتياجاهتا التمويلية ،إذ تتمتَّع هذه املشاريع ابملرونة يف متويلها ،وحتقيقها
رحبية مناسبة على األموال اليت تقدمها املصارف ،ونظراً َّ
ألن االئتمان من أهم األنشطة املصرفية اليت
تنعكس نتائج عملياهتا على رحبية املصارف؛ ممَّا یستوجب القیام إبدارة املخاطر أبسلوب خاص
ومتطور؛ إذ تش ِّكل حمفظة القروض «الصغرية» حجماً ال یستهان به من احملفظة اإلمجالية هلذه
املصارف ،ومن مث فقد قام كل مصرف بوضع اإلسرتاتيجية خاصة به وسياسات متعددة للتعامل
مع املشاريع «الصغرية» موضحاً هبا األهداف اإلسرتاتيجية للمصرف(.)27
َّ
إن من أهم مكوانت سياسة متويل املشاريع «الصغرية» هي:28
التوسع يف االئتمان أو تقليصه،
.أااللتزام ابلقیود القانونية :إذ حدَّد قانون (البنوك املركزية) ُّ
وحتدد التشريعات والتعليمات املصرفية احلد األقصى للقروض ،وأسعار فوائدها وعموالهتا والضماانت
ونوعية النشاطات اجلائز متويلها.
.بشروط االئتمان :منها شروط قبول الطلبات ،وهي نقطة االنطالق اليت من بعدها ُترى
اخلطوات الالحقة مثل ِّ
التحري واالستقصاء.
. 26عبدالرمحن إبراهيم ،دور البنوك يف متويل  ،....مصدر سبق ذكره ،ص.142
بيدي :إدارة املصارف (إسرتاتيجية تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان) ،الوراق للنشر -عمان ،طبعة معدلة،2011 ،
. 27محزة حممود الز ّ
ص.219
اوي ،دور املصارف احلكومية واخلاصة يف متويل املشاريع “الصغرية” حبث تطبيقي ،جملة دراسات حماسبية
 . 28سهام حممد عبد العز ّ
ومالية ،العدد  ، 29اجمللد  ،2014 ،9ص.265
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.جكلفة القروض واالئتماانت :تدخل ضمن هذه الكلفة أسعار الفائدة اليت یتقاضاها املصرف
على القروض واالئتماانت املقدمة.
.دحجم األموال املتاحة لإلقراض :حتديد مقدار املبالغ اليت تقدَّم للقروض واالئتمان هلذه
املشاريع من جمموع املوارد املتاحة يف املصرف لالئتمان بصورة عامة.
.هإجراءات وخطوات احلصول على القروض واالئتمان :ویقصد بذلك التحديد الدقيق لكل
اخلطوات اليت جیب أن متر هبا عملية احلصول على القرض واالئتمان وهي على النحو اآليت(:)29
* جذب الزابئن :ال َّ
بد من البحث عن الفرص جلذب الزابئن عن طريق التعرف على
احتياجاهتم التمويلية.
* تقدمی الطلب :یقوم املصرف بتصميم أمنوذج طلب قرض یتضمن مجیع البياانت الضرورية
اليت تسرع من عملية التحليل وصناعة القرارات.
* دراسة طلبات االئتمان :حينما يقوم الزبون بتعبئة طلب االئتمان ،على َوفْق النموذج املعد
من قبل املصرف ،فإنَّه يتوىل تقدميه إىل قسم اإلقراض إلجراء الدراسة عليه ،وقد يستدعي األمر
إجراء أكثر من مقابلة شخصية مع الزبون للوقوف على اجلوانب اليت قد ال یغطیها طلب االئتمان.
* حتلیل املركز املايل :تساعد عملیة التحلیل املايل للحساابت اخلتامیة لطالب القرض يف
حتدید املالءة املالیة للزبون ،وفیما إذا كان يف وضع یسمح له ابحلصول على االئتمان أم ال.
* التعرف واالستعالم عن مق ِّدم الطلب :إذا َّقرر املصرف قبول طلب االقرتاض قبوالً مبدئياً،
فإنَّه یبدأ ابختاذ سائر إجراءات منح القرض ،واليت تبدأ ابالستعالم عن الزبون.
 . 29املصدر السابق نفسه ،ص .266
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* التفاوض :يف ضوء التحليل والتقییم واالستفسار ،تتضح التصورات عن البدائل املختلفة
اليت میكن التفاوض علیها ملقابلة احتجاجات الزبون.
* اختاذ القرار والتعاقد :عند هذه املرحلة یكون أصحاب القرار يف وحدة اإلقراض قد توصلوا
إىل نقطة واحدة وهي َّإما الرفض أو االستمرارية يف التعاقد.
* املتابعة :يف هذه املرحلة يُنفَّذ التمویل ويُتابَع املقرتض؛ لضمان التزام ابلشروط ،وینبغي
على املصرف وضع جدول للمتابعة الدورية والوقوف على الديون املتعثرة ،فضالً عن متابعة املشاریع
بعد منح القرض.
للمصارف العراقية دور مهم يف متويل املشاريع الصغرى ،عن طريق تقدمي القروض ،وتعتمد
على بعض السياسات واإلجراءات ،ومن أهم هذه املصارف:
 .1مصرف الرافدين
تبن مصرف الرافدين إقراض املشاريع «الصغرية» عن طريق برانمج القروض امليسرة
لقد َّ
وابلتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،إذ نـُِّف َذ هذا الربانمج من قبل وزارة العمل والشؤون

االجتماعية ووزارة املالية واجلهة املقرضة (مصرف الرافدين)؛ لدعم املشاريع «الصغرية» وإقامتها؛
لغرض تشغيل العـاطلني ع ــن العمل ،وقد وضعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية خطةً لتنفيذ
الربانمج تسـتند على توفري ( )120ألف فرصة عمل للعاطلني واملسجلني يف قاعدة بياانت دائرة
ع هذا العدد على احملافظات
العمل والتدريب اهلين التابع لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ،وقد ُوِّز َ
(ما عدا إقليم كردستان) ،ويكون عن طريق توفري قروض (من دون فائدة) ترتاوح بني (2500-
 )8250دوالر أو مبا ال يزيد عن ( )10مليون دينار عراقي .قامت األمانة العامة جمللس الوزراء
بتوجيه وزارة املالية بتوفري التمويل الالزم للربانمج عن طريق السيولة املتوفرة يف مصرف الرافدين ،وقد
ُح ِّدد سقف لإلقراض ال يزيد عن ( )740مليار دينار عراقي ،ونتيجة للظروف االستثنائية اليت مر
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

وجهت األمانة
هبا البلد بعد عام  2003وما رافق ذلك من توقف اتم لعجلة االقتصاد الوطين ،فقد َّ
العامة جمللس الوزراء بشمول فئات أخرى يف برانمج القروض امليسرة وهذه الفئات هي( :املهجرون
من مناطقهم؛ بسبب العمليات العسكرية واألعمال اإلرهابية ،واملتضررون جسدايً ونسبة العوق ال
تقل عن ( ،)50%والعوائل اليت فقدت معيلها نتيجة األعمال اإلرهابية ،وأصحاب احملال التجارية،
تضرروا بسبب األعمال اإلرهابية(.)30
وغريهم من الذين َّ
ووضعت دائرة العمل والتدريب املهين يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ضوابط خاصة
للرتويج املعامالت اخلاصة ابملشمولني يف برانمج القروض امليسرة وهي على النحو اآليت(:)31
* أن يكون مق ِّدم الطلب على القروض مسجالً يف قاعدة بياانت العاطلني عن العمل يف
وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
* أن يكون عمر طالب القرض ال يقل عن ( )18سنة وال يزيد عن ( )45سنة.
* أن يقوم املقرتض إبدارة مشروعه بنفسه.
* ال جيوز منح املق ِرتض أكثر من قرض واحد ،وحيق لفرد واحد من األسرة التقدمي على
القرض.
* هتيئة كفيل ضامن كما يثبَّت امسه وعنوانه.
* ال يتقاضى صاحب القرض راتباً أو تعويضات.
تعهد خطي َّ
أبن املشروع جديد وغري قائم.
* ُّ
 .30سامل سوادي محود ،دور املصارف احلكومية واخلاصة يف متويل املشاريع “الصغرية” ،حبث مقدم إىل املعهد العايل بدراسات
احملاسبية واملالية يف جامعة بغداد لنيل شهادة الدبلوم العايل يف املصارف ،2013 ،ص.87-88
 . 31املصدر السابق نفسه ،ص.90
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تبن مصرف الرافدين عملية متويل املشاريع «الصغرية» املبتدئة ،إذ تُدفع فائدة القرض
لقد َّ
من قبل وزارة املالية والبالغة ( ،)6%وقد ُح ِّدد سقف لإلقراض تنفيذاً لتوجيهات اللجنة املالية
املكلفة ابإلشراف على تنفيذ برانمج القروض امليسرة التابعة لألمانة العامة جمللس الوزراء مبلغ ال
يزيد ( )740مليون دينار عراقي(.)32
 .2مصرف الرشيد
اعتمد مصرف الرشيد على تقدمي خدماته املقدَّمة إىل زابئنه املتعاملني معه ِّ
وتنوعها ،ومن
هذه اخلدمات تنويع حمفظة إقراض املصرف لتشمل قروضاً متنح ألصحاب املشاريع «الصغرية»
الفردية واملشرتكة ،لغرض املسامهة يف دعم االقتصاد الوطين مبختلف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية
والتجارية ،إذ اعتمد مصرف الرشيد على بعض السياسات ملنح القرض وهي على النحو اآليت(:)33
* مدة القرض سنتان.
* نسبة الفائدة (.)12%
* يكون مبلغ القرض ( )2-10مليون دينار يعتمد على حجم املشروع.
* تقدمي كفيل ضامن عنده تسهيالت مصرفية ،ال يقل تقديره املايل عن ( )30مليون دينار،
أو أن يكون الكفيل موظفاً يف إحدى الدوائر احلكومية ،وبراتب امسي ال يقل عن ()300-500
ألف دينار.
* َّأل يكون للمقرتض أي قروض أو أي تسهيالت سابقة.
* يتابع الفرع سري املشروع ،عن طريق الكشف عليه كل ثالث أشهر؛ ُّ
للتأكد من استمرارية
 . 32سعيد علي حممد ،عبدالرمحن عبيد مجعة ،دور املصارف التجارية احلكومية ،مصدر سبق ذكره ،ص.85
. 33شبكة اإلنرتنت الدولية.rasheedbank.gov.iq ،
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العمل ،ورفع تقرير لإلدارة العامة مع متابعة التسديد ،ويف حالة وجود أي تلكؤ يف التسديد ُتتَسب
فوائد أتخريية َوفْق أسعار العمليات املصرفية.
* تكون صالحية الفرع ملنح القرض ( )5مليون دينار ،وما زاد عن ذلك تكون من صالحية
قسم االئتمان يف اإلدارة العامة.
يقوم مصرف الرشيد ابلتمويل عن طريق برانمج القروض املیسرة للمشاريع الصناعية «الصغرية»
ابلتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن –مدیریة التنمیة الصناعیة واحتاد الصناعات العراقي ،-إذ قـُِّرَر

منح قروض للقطاع الصناعي من قبل اللجنة االقتصادية يف األمانة العامة جمللس الوزراء على
مرحلتني ،املرحلة األوىل بدأت يف عام  ،2007وكانت قروضها متنح ابلدوالر على َّأل یتجاوز
ِ
ص هلا مبلغ قدره ( )25ملیون دوالر
مبلغ القرض الواحد ( ) 15ألف دوالر أمريكي ،إذ ُخ ّ
ص َ
أمريكي إلعطائه إىل ( )1636مشروع صغريَّ ،أما املرحلة الثانية فكانت يف بدایة سنة ()2008
ِ
ص مبلغ قدره
متنح ابلدينار العراقي على َّأل یتجاوز املبلغ (( 30ملیون دينار عراقي ،فقد ُخ ّ
ص َ
ِ
لكل من حمافظات (بغداد،
( )408ملیون دوالر أمريكي لكل حمافظات العراق ،وقد ُخ ّ
ص َ
ص ٍّ
واملوصل ،والبصرة) مبلغ قدره ( )40ملیون دوالرِ ،
لكل حمافظة من احملافظات األخرى
ُ
وخ ّ
ص َ
ص ِّ
( )25ملیون دوالر تقریباً(.)34

أن املصارف احمللية تقوم بتمويل املشاريع «الصغرية»؛ إال َّ
مع َّ
أن هناك بعضاً من املشاريع
حتتاج إىل متويل خارجي ،ال يتجه أغلب أصحاب املشاريع «الصغرية» يف العراق إىل االقرتاض
اخلارجي ،أو من خارج دائرة مالكي املشروع ،أو املسامهني فيه ،أو أقارهبم ،أو األصدقاء املقربني،
إال يف احلاالت اليت ال جيدون بديالً عن ذلك اإلقراض ،أو ما ميكن أن نطلق عليه احلاالت الطارئة
يف حال حاجتهم املاسة للتمويل ،واختلفت صور التمويل اخلارجي للمشاريع «الصغرية» يف
 . 34شبكة األنرتنت الدوليةrasheedbank.gov.iq ،
20

دور املصارف العراقية يف متويل املشاريع «الصغرية»

العراق َوفْق طبيعة كل مشروع مثل( :صناديق ومؤسسات التنمية ،ومؤسسات التمويل احلكومية،
ومؤسسات اإلقراض التعاوين وغريها)(.)35
املستخلص
تتمتع املشاريع «الصغرية» أبمهية كبرية ،ملا هلا دور فاعل يف عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية عن طريق مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل ،وخلق فرص عمل إلنتاج سلع تليب
أذواق املستهلكني ،فضالً عن نشاطها التصديري ،وقدرهتا على الدخول لألسواق احمللية والدولية،
من أجل النهوض هبذه املشاريع ،إذ ال َّ
بد من تبين برامج وآليات تـُْعتَمد لتنمية هذه املشاريع
وتطويرها عن طريق احلصول على التمويل املناسب ،وقد تبت املصارف العراقية عملية متويل هذه
املشاريع عرب منح القروض ،واالعتماد على بعض الطرائق احلديثة عن طريق قيام املصارف بتأسيس
شركة الكفاالت املصرفية والشركة العراقية للتمويل املشاريع «الصغرية» ،وقامت املصارف مبساعدة
املشاريع «الصغرية»؛ لضعف املقدرة املالية ،ومساعدة العاطلني عن العمل من أجل النهوض
مبشاريعهم اخلاصة وحتقيق أعلى ربح هلم.

. 35عبد الرمحن إبراهيم دور البنوك يف متويل املشاريع ،مصدر سبق ذكره ،ص.85
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