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اخلالصة التنفيذية: . 	
يعتمد التوسُّع ابألعمال الصغرية واملتوسطة على التوسُّع يف مفهوم الشمول املايل، ومنها 	 

املصارف التخصصية اليت هلا دور كبري يف عملية النمو االقتصادي واالجتماعي. 
قامت عديد من الدول يف تطبيق سياسات وبرامج تصحيح اقتصادية؛ هتدف إىل حتقيق 	 

التنمية احلقيقة، واليت تساهم يف معاجلة عديد من املشكالت، مثل: الفقر، والبطالة. وتتلخَّص فكرة 
هذا يف حتليل دور التمويل املمنوح للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف حتقيق زايدة يف اإلنتاج، وتشغيل 

األيدي العاملة اليت من شأهنا أن حتقِّق أهدافاً اجتماعية مرغوابً فيها. 
املشكلة يف العراق أنَّ املشاريع الصغرية واملتوسطة ما يزال دورها حمدوداً يف عملية النمو 	 

االقتصادية، إذ تظهر أنَّ هناك عديداً من املشاريع التجارية واالستثمارية اليت تواجه بعضاً من القيود 
اخلاصة ابلتسهيالت االئتمانية؛ لتمويل املشروعات من قبل البنك املركزي، أو غريها من اجلهات 

املالية األخرى. 
واخلطط، 	  التمويلية،  األدوار  طريق  عن  واملتوسطة  الصغرية  ابملشاريع  النهوض  أمهية  تبز 

والسياسات اليت يضعها البنك املركزي، واليت من شأهنا الدفع يف عملية النمو االقتصادية ومستوايت 
التشغيل. 
هناك عالقة غري مباشرة بي حجم االئتمان ومؤشرات العدالة االجتماعية؛ ملعاجلة البطالة، 	 

متوسط  وتؤدِّي زايدة  الفرد،  متوسط نصيب  يؤثِّر على زايدة  فإنَّه  االئتمان  إذ عند زايدة حجم 
نصيب الفرد إىل اخنفاض حجم الفقر، ومن َثَّ تكون هناك عالقة غري مباشرة بي حجم االئتمان 

والفقر عن طريق متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.

خارطة طريق نحو تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
لمعالجة البطالة في العراق وفقًا لبرنامج حكومة السوداني

أنور رشيد السلمانيّ *

*   ابحث يف الشأن االقتصادي. 
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إذ كلما زاد عدد 	  املشاريع ومستوى األجور،  قويه بي عدد  هناك عالقة طردية موجبة 
املشاريع ارتفع مستوى األجور، وهناك عالقة طردية موجبة بي مستوى األجور وعدد العاملي،  
لذا ميكن حتقيق العدالة االجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بي فئات اجملتمع عن طريق زايدة 

عدد املشاريع الصغرية اليت ترتبط بعالقة طردية قوية مع مستوى األجور.  
ضرورة توزيع االئتمان على القطاعات االقتصادية َوْفق أمهية كل قطاع يف االقتصاد الوطين 	 

والتوزيع اجلغرايف للسكان، وأن يكون حجم االئتمان َوْفق الكثافة السكانية لكل حمافظة. 
املقدمة. 		

يُعدُّ متويل املشاريع االستثمارية من أهم اخلدمات اليت يقوم به البنك املركزي العراقي والقطاع 
على  االستثمارية  املشاريع  تعمل  إذ  االقتصادي،  النمو  حتقيق  فعال يف  دور  من  له  ملا  املصريف؛ 
ختفيض معدالت البطالة، وتنمية املواهب واملهارات، وتشغيل رؤوس األموال، كما تعد احلل األمثل 
لكثري من املشكالت واألزمات االقتصادية اليت يوجهها األفراد واملؤسسات يف االستثمار، فهي 
املعيشة  تؤدِّي إىل رفع مستوى  الذايت، وختلق فرص عمل جديدة  اإلنتاج، وحتقق االكتفاء  توفر 
الذي يساهم يف حتقيق العدالة االجتماعية، لذا فإنَّ للبنك املركزي والقطاع املصريف دوراً فعااًل يف 
االقتصاد، فهما اللذان يوفران كل ما حتتاجه املشاريع االستثمارية من السيولة النقدية، ويقوم القطاع 
املصريف بدور حيوي يف متويل االقتصاد يف أي دولة؛ لذا عند حدوث أي نو يف القطاع املصريف، 
فإنَّ ذلك يؤدِّي إىل زايدة معدل النمو االقتصادي يف الدولة عموماً، ومع أمهية القطاع املصريف فإنَّ 
القطاع املصريف العراقي ما زال يعاين مقارنة بغريه من القطاعات املصرفية األخرى؛ نتيجة احلروب 
واألوضاع املتدهور بعد عام 2003 اليت مل ختلق بيئة مناسبة للعمل املصريف، ونظراً إىل أمهية املعطاة 
من  بدَّ  ال  لذا  االقتصادي؛  النمو  لتحقيق  التمويل  عملية  الكبري يف  واالعتماد  املصريف،  للقطاع 
التعرُّف على جوهر عمل املصارف، وما كانت تساهم بقدر كبري يف حتقيق النمو االقتصادي الذي 

ا ال  تؤدِّي أيَّ دوٍر يف احلياة االقتصادية. يساهم يف حتقيق العدالة االجتماعية، وأهنَّ
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مبادرات البنك املركزي العراقي لدعم االقتصاد العراقي. 			
املهام التنموية املشرتكة اليت يقوم با البنك املركزي واليت يشارك مع احلكومة يف حتقيق النمو 
االقتصادي، ممَّا يساهم يف تقليل معدالت البطالة، وإعادة توزيع الدخل، والذي يؤدِّي إىل حتقيق 
العدالة االجتماعية، فقد يساهم البنك املركزي مسامهًة مباشرًة يف عملية متويل الوحدات االقتصادية؛ 
لوجود االرتباط بي أهداف النمو االقتصادي الذي تسعى احلكومة والبنك املركزي حتقيقها، قام 
الصغرية  للمشاريع  التمويلي  ابملشروع  املتمثلة  مبادراته  عن  رمسي  إبعالن  العراقي  املركزي  البنك 
واملتوسطة، إذ إنَّ هذه املبادرة اليت أطلقها البنك املركزي العراقي تتضمَّن مبادرتِي كان غايتهما 
واحداً هو الغرض متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة لدعم االقتصاد العراقي، وذلك عن طريق توفري 
السيولة للمشاريع والتقليل من نسبة الفقر، وتقليل البطالة، وتوفري سكن مالئم للمواطني، فكانت 
املبادرة األوىل لغرض متويل املشاريع الصغرية وبلغت قيمتها )1( ترليون دينار عراقي، واملبادرة الثانية 
كانت قيمتها )5( ترليون دينار عراقي؛ لتمويل املشاريع املتوسطة والكبرية )األعرجي واتج الدين، 
صدمتي  من   2014 عام  منتصف  يف  العراقي  االقتصاد  واجهه  ما  بسبب  2020: 191(؛ 
كبريتي، وكانت هذه املبرات أحد األسباب يف إطالق مبادرات من قبل البنك املركزي العراقي؛ 

ملواجهة األزمة ودعم احلكومة، ومها على النحو اآليت: 
• على 	 خطراً  االخنفاض  ذلك  شكَّل  مسبوق:  غري  مستوى  إىل  النفط  أسعار  اخنفاض 

االقتصاد العراقي، إذ شكَّل يف تلك املرحلة نسبة هبوط مبستوى )%75( عمَّا كان عليه السعر يف 
عام 2013، وهذا كان له أثر كبري على إيرادات املوازنة العامة االحتادية بوصف االقتصاد العراقي 
اقتصاداً ريعياً معتمداً اعتماداً كبرياً على واردات النفط؛ ألنَّ دور القطاعات التنموية مثل الزراعة، 
والصناعة كانت نسبته منخفضة يف األعوام السابقة، إذ إنَّ مسامهة هذه القطاعات يف عام 2014 
يف الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع الزراعي )%2,65(، أمَّا القطاع الصناعي فنسبته هي )%0.9(؛ 

ممَّا جعل تطوير هذه القطاعات أمراً ضرورايً؛ لزايدة مسامهتهم ابلناتج احمللي اإلمجايل. 
• قبل 	 من  عليها  االستيالء  بعد  احلكومة:  سيطرة  عن  العراق  حمافظات  بعض  خروج 

عصاابت داعش اإلجرامية، وهذه احملافظات هي: )صالح الدين، واألنبار، ونينوى(، إذ تشكِّل 
اجلماعات  هذه  تسبَّبت  إذ  كم2،   )437000( البالغة  العراق  مساحة  ثلث  احملافظات  هذه 
سرقة  عن  فضاًل  املصرفية،  املؤسسات  ومنها  صورها،  مبختلف  التحتية  البىن  دمار  يف  اإلرهابية 
املوجودات اليت تعود ملكيتها إىل الدولة، واملشروعات العائدة للقطاع اخلاص، فضاًل عن الشركات 
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تلك  يف  إسرتاتيجي  خزين  من  متوفر  ما  وكل  النفطية،  واملشتقات  النفط  بسرقة  وقامت  العامة، 
احملافظات، فضاًل عن استيالئها على مؤسسات القطاع املصريف، إِذ استولت على )121( فرع 
من فروع املصارف، وبلغ إمجايل املوجودات النقدية املسروقة ما عدا املوجودات غري النقدية قرابة 

)900( مليار دينار عراقي )عبدالنيب، 2018: 2-3(.
أواًل: تعزيز النمو االقتصادي ملعاجلة البطالة عن طريق مبادرات البنك املركزي العراق

ميارس القطاع املايل دوراً رئيساً يف تعزيز النمو االقتصادي، إذ إنَّ القطاع املايل واملصريف مها 
الوسيلة الرئيسة؛ لتنفيذ القرارات املتعلقة ابلسياسة املالية والنقدية اليت متس النشاط االقتصادي، 
ويتمثل دورها الوسيط يف ختصيص املوارد، ودعم املشاريع، وتسريع عملية النمو االقتصادي)شدودي 

وسعيدي، 2013:72(.
وتشكِّل املشروعات الصغرية واملتوسطة العصب الرئيس القتصاد أي دولة، فهي ال تقدِّم 
ا تُعدُّ الدافع الرئيس ملزيد من االبتكارات  فرص التوظيف، ومصدر دخل األفراد فحسب، بل إهنَّ
التكنولوجية، وتنوع الصادرات، ومن َثَّ فهي تُعدُّ أحد احلركات الرئيسة للنمو االقتصادي)مزعل 

وآخرون، 2011: 44(. 
اثنياً: مبادرة متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة برصيد )1( تريليون دينار عراقي 

أطلق البنك املركزي العراقي مبادرة )1( ترليون دينار عراقي ملنح القروض؛ لتمويل املشاريع 
الصغرية واملتوسطة للمستفيدين )املواطني( عن طريق املصارف األهلية؛ وذلك إمياانً منه -وهدفه 
األول- بدعم شرحية العاطلي عن العمل، وأصحاب األفكار الرايدية يف خلق املشاريع اليت هلا فائدة 
وأتثري تنمويي يف االقتصاد الوطين، وكان البنك املركزي العراقي ذا اهتماٍم عاٍل على أن تصل هذه 
املبالغ بنسبة فائدة منخفضة للتشجيع املواطني، وأالَّ تشكَِّل عبئاً على املستفيدين )تقرير السنوي 

للبنك املركزي، 2018: 96(.
والعقارية،  والصناعية،  الزراعية،  للقطاعات:  فعلياً  )تريليون(  قيمتها  مبادرة  ُمِنَحت  إذ   
وصندوق اإلسكان، وبلغ عدد املشروعات اليت ُموَِّلت -َوْفق إحصائية البنك املركزي- )1,095( 
مشروع ملختلف القطاعات يف املدة )2017-2015(، وما تزال املبادرة سارية املفعول؛ لتحقيق 
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اهلدف حىت تتمكن من منح القروض ملختلف القطاعات، واهلدف منها هو توفري التمويل الالزم 
لزايدة عدد فرص العمل لشمول فئات اجملتمع مجيعاً؛ ممَّا يسهم يف زايدة الدخل، فضاًل عن مواجهة 
مشكلة الفقر مستقباًل، ومعاجلة مشكلة الفقر القائمة حالياً، وتوفري فرص عمل للباحثي يف حتقيق 

االستقرار املصريف )تقرير السنوي للبنك املركزي، 2017: 91(.
اثلثاً: مبادرة متويل املشاريع الكبرية برصيد )5( تريليون دينار عراقي

املركزي  البنك  فإنَّ  دينار عراقي، واليت ذُِكَرت يف أعاله،  تريليون  مبادرة )1(   فضاًل عن 
العراقي كان حريصاً ومندفعاً حنو تقدمي دعم للمشاريع الكبرية اليت تدعم االقتصاد الوطين، واليت 
هلا أثر واضح يف عملية التنمية االقتصادية، واليت تساعد يف توفري بعض من احتياجات االقتصاد 
احمللي ومتطلباته، وأن تساعد أيضاً يف عملية توفري فرص العمل، لذا عمل البنك املركزي العراقي 
على إطالق املبادرات، ومنها مبادرة )5( تريليون هو متويل املشاريع الكبرية، إذ ُدِفَعت مبالغ املبادرة 
على املستفيدين؛ لغرض  بواسطة املصارف املتخصصة، وبنسبة فائدة ضئيلة، إذ ال تشكِّل عبئاً 
استمراره يف العمل، واملسامهة يف رفع معدالت إنتاج القطاعات االقتصادية )الزراعية، والصناعية، 
والعقارية( واليت تسهم يف زايدة النمو االقتصادي للبلد، فضاًل عن املسامهة يف حل مشكلة أزمة 
لبناء وحدات سكنية الفردية، أو بناء جممعات سكنية  السكن عن طريق تقدمي القروض امليسرة 
كثرية، وبسبب ازدايد إعداد املواطني على القروض املقدمة من قبل صندوق اإلسكان، فقد قام 
البنك املركزي بزايدة املبلغ املخصص للصندوق من )834( مليار دينار إىل )1334 مليار دينار، 
أي: مبقدار زايدة )500( مليار، وبذلك يكون مبلغ املبادرة يفوق )5( ترليون ليصبح )5.5( 

ترليون دينار)تقرير االستقرار املايل، 2019: 87-88(. 
 ولكن َوْفق تقارير البنك املركزي تبيَّ أنَّ هناك زايدة يف املبلغ املخصص لصندوق اإلسكان 
للمرة الثانية من )1334( مليار دينار سنة 2021 إىل )1634( مليار مبقدار زايدة )300( 
مليار )البنك املركزي العراقي، قسم اإلقراض الداخلي(. حتتلُّ املصارف االختصاصية يف العراق مركزاً 
أساسياً يف جممل االقتصاد الوطين، بسبب مسؤوليتها املتمثلة يف مهمة النهوض والتطوير القطاعات 
اإلنتاجية األساسية يف االقتصاد العراقي، وهي بذلك تؤثر يف حركة االقتصاد الوطين سلبياً أو إجياابً 
عن طريق السياسات والبامج اليت تتخذها، وللمصارف االختصاصية دور كبري يف السياسة املالية 
إىل جانب دورها املتمثل يف املسامهة اإلجيابية يف تطوير االقتصاد الوطين، وتوسيع الطاقة اإلنتاجية، 
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ويتمثَّل دور هذه املصارف يف تنمية القطاعات اإلنتاجية األساسية وتطويرها، ومسامهتها الفعالة يف 
العمليات االستثمارية الالزمة؛ لتطور اقتصاد متي وبنائه عن طريق قبول الودائع ومنح الفروض، 
إال أنَّ هذه املصارف برؤوس أموال حكومية ابلدرجة األوىل على أن يكون متويلها بطريقتي، األوىل 
مالية  ومؤسسات  من جهات  االقرتاض  والثانية  احلكومة،  قبل  من  منه  نسبة  أو  املال  رأس  دفع 
أخرى لقاء فوائد، لقد أدَّت السياسة التمويلية هلذه املصارف بذا األسلوب إىل عدم االستقرار 
يف سياستها املالية ابلدرجة األوىل يف اعتمادها التمويلي على ميزانية الدولة االعتيادية؛ ممَّا جيعل 
احلكومة تعمل على زايدة رأس مال هذه املؤسسات من ميزانية الدولة بداًل من االعتماد على خطة 
متويلية طويلة األمد تساعدها على النهوض مبهامها املطلوبة، وقد كانت هذه الظاهرة واضحة بي 
سنة )1950- 1964(، غري أنَّ احلكومة اضطرَّت إزاء هذه األوضاع إىل توجيه هذه املصارف 

لالقرتاض من املؤسسات األخرى بداًل من دفع رأمساهلا املقرر)الفتالوي، 60:2017(.
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املتخصصة . 		 للمصارف  املمنوحة  ترليون   )5( املركزي  البنك  مبادرة  حتليل 
لدعم املشاريع الكبرية

قبل التطرُّق إىل تطور مبادرة البنك املركزي العراقي )5( ترليون دينار ال بدَّ من توضيح هيكل 
املبالغ املخصصة لكل القطاعات املتخصصة، واملبالغ املوزعة فعلياً عليها، وعلى َوْفق طلباهتم، وهي 

على النحو اآليت:
اجلدول رقم )1( هيكل توزيع مبادرة )5( ترليون دينار على املصارف املتخصصة )مليار 

دينار(

نسبة التنفيذ %نسبة الفائدةاملمنوح فعلياً لغاية 2021املبلغ املخصصاجلهة املمنوحة
3%1666005507614املصرف الزراعي
8%1666001291944املصرف الصناعي

94%8347844133املصرف العقاري
100%8341634002صندوق اإلسكان

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت البنك املركزي العراقي 2016-2020.
يتبيَّ من اجلدول يف أعاله أنَّ صندوق اإلسكان حقَّق أعلى نسبة تنفيذ من املبلغ املخصص 
حي  على   ،)3%( البالغة  الزراعي  املصرف  حققها  نسبة  أدىن  حي  يف   ،)100%( بنسبة   
تبيَّ من  إذ  التوايل،  بنسبيت )%8، %94( على  الصناعي والعقاري على متويل  حصل مصرفا 
الزراعي، واملصرف  النسب يف أعاله هنالك فارق كبري بي جمموعتي اجملموعة األوىل: )مصرف 
الصناعي(، واجملموعة الثانية )املصرف العقار، وصندوق اإلسكان(، وقد برَّر البنك املركزي سبب 
ذلك أبنَّ زايدة إقبال املواطني للحصول على مبالغ املبادرة اإلسكانية والعقارية أعلى من املبادرة 
الصناعية والزراعية؛ مع ختصيص البنك املركزي مبالغ للقطاعي األخريين أعلى من القطاعي الزراعي 

والصناعي، وستوضح األمهية النسبية للمبالغ املمنوحة إىل املصارف احلكومية املتخصصة.
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أواًل: نسبة منو مبادرات البنك املركزي املمنوحة للمصارف املتخصصة
سنوضح فيما يلي نسبة نو املبادرات سنوايً، وَوْفق القطاع املمنوح إليه.

1: املصرف الصناعي. 
اجلدول رقم )2( نسبة منو مبادرات البنك املركزي املمنوحة فعاًل من البنك املركزي 

العراقي إىل املصرف الصناعي        )مليار دينار(

نسبة النمو %املبلغ/ دينارالسنوات
2015--------
----صفر2016
201714074----
201877678452
20194900-94
202017470257

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت البنك املركزي العراقي. 
مقارنًة  للمبادرة  نو  نسبة  أعلى  حقَّق  الصناعي  مصرف  أنَّ  أعاله  يف  اجلدول  من  تبيَّ 
الصناعي  املموَّل للمصرف  املبلغ  إذ كان  بلغت )452%(،   2018 املبادرة يف سنة  ابلسنوات 
من البنك املركزي )77678( دينار، بعد ما كان يف سنة 2017 )14074( دينار، علماً أنَّ 
املصرف الصناعي مل تكون له حصة من التمويل يف عام 2016؛ لعدم اكتمال إجراءاته القانونية 
للموافقة عليها من قبل اللجنة العليا املختصة بذا الشأن، واملشكلة برائسة جملس الوزراء. إذ كان 
اثين أكب متويل للمصرف يف سنة 2020، وارتفعت نسبة نو للمصرف )%257(، يف حي أدىن 
نسبة نو للمبادرة حققها املصرف بلغت )%94-( سنة2019، وأنَّ سبب اخنفاض ذلك هو 

بسبب الوضع األمين يف البالد بعد ظهور مظاهرات شعبية يف البلد.



11

خارطة طريق حنو تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة ملعاجلة البطالة يف العراق وفقًا لربانمج حكومة السوداين

2: املصرف الزراعي.
اجلدول رقم )3( نسبة منو مبادرات البنك املركزي املمنوحة فعاًل من البنك املركزي 

العراقي إىل املصرف الزراعي        )مليار دينار(

نسبة النمو %املبلغ/ دينارالسنوات
2015---------
2016715----
2017151172014
201811726- 22
20192324298
202023972- 90

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت البنك املركزي العراقي. 
 )715( 2016 هو  الزراعي يف سنة  املصرف  إىل  املمنوح  االفتتاحي  املبادرة  مبلغ  كان 
مليون دينار، ويُعدُّ أدىن مبلغ املموَّل يف سنوات املبادرة، ث بدأ التمويل ابلزايدة، إذ كانت سنة 
2017 أعلى نسبة نو مقارنة بسنة 2014 مبقدار )15117( مليون دينار، وكانت نسبة النمو 
يف 2019 )%98( ما بعد سنة 2017، أمَّا السنوات )2018، 2020(، )22%، 90%( 
على التوايل، إذ كانت املبالغ املمولة هلما )11726، 23972( مليون دينار، ويدلُّ هذا على 
اخنفاض إقبال املواطني على املصرف الزراعي؛ ألنَّ البنك املركزي ميوِّل املصارف َوْفق كمية إشعار 
التمويل الوارد من املصارف للبنك املركزي، ويعتمد املبلغ املذكور يف اإلشعار على حجم طلبات 

الواردة للمصرف والعائدة للمواطني. 
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3: املصرف العقاري.
املبلغ املخصص للمصرف العقاري )834( دينار، وقد ُمِنَح منه فعلياً )784( مليار دينار 
عراقي، أي: بنسبة تنفيذ )%94( من جمموع ما خمصَّص له، فيما يلي جدول ابملبالغ املمنوحة إىل 

املصرف العقاري سنوايً، ونسبة نوها لكل سنة، وكما مبي يف أدانه:
اجلدول رقم )4( نسبة منو مبادرات البنك املركزي املمنوحة فعاًل من البنك املركزي 

العراقي إىل املصرف العقاري )مليار دينار (

نسبة النمو %املبلغ/ دينارالسنوات
2015-------
2016200---
2017400100
201865- 84
100 -صفر2019
202035----

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت البنك املركزي العراقي.
املصارف . 	 قبل  من  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  إىل  املمنوح  االئتمان  تطور 

املتخصصة
ميثِّل اجلهاز املصريف حجر األساس يف العملية التنموية؛ لوظيفته األساسية كمجمع للموارد 
االقتصادية  القطاعات  وتغذية  حتويلها  َثَّ  ومن  الفائض،  ذات  االقتصادية  القطاعات  من  املالية 
ذات العجز، لتحقيق هدفِي رئيسِي مها املسامهة يف عملية النمو االقتصادي من جهة، وحتقيق 
اليت هي ضرورية الستمرار عمل اجلهاز املصريف من جهة أخرى، ولكن قدرة املصارف  األرابح 
على املسامهة يف عملية النمو االقتصادي تستند -إىل حٍد كبري- على درجة تطور النظام املصريف 
وفعاليته، وخصوصاً املصارف التجارية، ومدى انسجامها مع تطلعات الرؤية االقتصادية للجهات 

املسؤولة)شرفاين، 2017: 87(.
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أواًل:  جتربة املصرف الصناعي يف االئتمان النقدي واالئتمان التعهُّدي املمنوح 
قاَم املصرف الصناعي بتمويل االئتمان للقطاع الصناعي ومنحها واجلدول يف أدانه يبيِّ أثر 

منح االئتمان ومراحل تطورها وأثره أيضاً على بعض املؤشرات االجتماعية.
املصرف  من  املمنوح  التعهُّدي  واالئتمان  النقدي  االئتمان  تطور   )5( رقم  اجلدول 

الصناعي )مليار دينار(

االئتمان السنوات
النقدي

االئتمان 
التعهُّدي

إمجايل 
االئتمان 
املصريف

معدل 
البطالة 

%
معدل 
الفقر%

متوسط 
نصيب الفرد 
من الناتج 

احمللي 
2007298.7711.36300.13111.7022.503754986
2008398.44866.758465.3215.3021.265135296
2009532.22218740.5619272.7814.0020.754125861
2010928.60211987.1112915.7112.0022.005001961
2011611.81613483.6416225.4211.0019.676567999
20121819.44387.4942206.93811.9018.907538151
20132144.266556.7662701.03210.6015.007975221
20142812.915815.8523628.76712.1022.507648994
20152656.733260.9522979.68513.1823.405528730
20161961.733117.2132079.05911.2023.205444537
20171957.527134.0152091.54210.8021.905968459
20181844.988103.7331948.72113.8020.056685263
20192207.143103.7332310.87614.3021.406719430

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على النشرات السنوية للمصرف الصناعي.
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من اجلدول يف أعاله حدوث تطور واضح يف إمجايل االئتمان املصريف املمنوح من املصرف 
الصناعي للمشاريع الصغرية واملتوسطة فقد كان عام 2007 )300.131( مليار دينار، ث بعدها 
ل أعلى قيمة، إذ كانت )3628.767( مليار  استمر ابالرتفاع وصواًل إىل عام 2014 ليسجِّ
دينار، ث بعدها حدث اخنفاض يسري يف حجم االئتمان املمنوح، ث بدأ بعدها ابالرتفاع وصواًل 
ل )2310.876(، أمَّا فيما خيص بعض املؤشرات االجتماعية فنالحظ  إىل عام 2019 ليسجِّ
من اجلدول يف أعاله أنَّ معدل البطالة يستمر ابلتذبذب بي ارتفاع واخنفاض، حىت وصل وسجَّل 
 2013 أدىن مستوى كان يف عام  )%15.30(، وسجَّل   2008 للبطالة عام  أعلى مستوى 
)%10.60( وبقي متذبذابً بي هذين املستويي، أمَّا فيما خيص معدل الفقر فقد سجَّل أعلى 
مستوى للفقر يف عام 2015 )%23.40(، وسجَّل أدىن مستوى للفقر يف عام2013 أيضاً 
أعلى  سجَّل  فقد  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  وفيما خيص   ،)15.00%(
مستوى هلا يف عام 2013، إذ بلغ )7,975,221( دينار عراقي، وكانت أدىن مستوى يف عام 
2007، إذ بلغ )3,754,986( دينار عراقي، إال أنَّه ما يالحظ من اجلدول يف أعاله، مع قيام 
ا مل يكن هلا أثر إجيايب على مستوى البطالة، إذ كان  املصريف الصناعي بزايدة حجم االئتمان، إال أهنَّ
هناك ارتفاع مستمر يف معدل البطالة، مع قيام املصرف الصناعي مبنح ائتماانت كان يفرتض منها 
دعم املشاريع اليت تساهم يف تقليل حجم البطالة، ومل يكن هلذا االئتمان أثر إجيايب على معدل 
الفقر، إذ مل يساهم االئتمان املمنوح من املصرف الصناعي بتقليل مستوى الفقر، ولتحليل العالقة 
بي متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، واالئتمان النقدي، ومؤشرات العدالة أبن هناك 
عالقة معنوية بي حجم االئتمان النقدي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، أي: 
كلما زاد حجم االئتمان النقدي زاد متوسط نصيب الفرد، وكذلك أبنَّ هناك عالقة غري مباشرة 
بي حجم االئتمان ومؤشرات العدالة االجتماعية ملعاجلة البطالة، إذ إنَّ عند زايدة حجم االئتمان 
الذي كان له أثر على زايدة متوسط نصيب الفرد، إذ إنَّ عند زايدة متوسط نصيب الفرد تؤدِّي إىل 
اخنفاض حجم الفقر، ومن َثَّ تكون هناك عالقة غري مباشرة بي حجم االئتمان والفقر عن طريق 

متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.
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حتليل تطور املشاريع الصغرية واملتوسطة الصناعية يف العراق للمدة -2004. 		
2019

الدخل،  معدومي  أو  احملدود،  الدخل  ذوي  األفراد  إىل  املالية  اخلدمات  تقدمي  به  ويقصد 
ويهدف هذا التمويل إىل حتسي املستوى املعيشي ألصحاب هذه القروض، وعوائلهم، أو احملافظة 
على بعض النشاطات االقتصادية اليت تدرُّ هلم عوائد مستمرة. تراجع دور متويل املشاريع الصغرية يف 
االقتصاد العراقي؛ بسبب التوجهات اجلديدة للسياسة االقتصادية واملستندة على تبينِّ آلية السوق 
واالنفتاح على االقتصاد العاملي، إال أنَّه ظهر اهتمام جديد بدور املشاريع الصغرية واملتوسطة منذ 
عام 2007؛ لتحريك عجلة الصناعة وحل مشكلة البطالة، وأتمي قدر من احلاجات األساسية 
املشاريع  وإقراض  التمويل،  برامج  املتخصصة  واملصارف  احلكومية  اجلهات  وضعت  للمواطني، 
الصغرية، ال تعدو هذه البامج أن تكون حماوالت ومبادرات متواضعة ال ترقى ألن تكون إجراءات 
جادة لدعم املشاريع الصغرية؛ حملدوديتها وقلة حجمها، ونوعها)مزعل، وآخرون، 2011: 49(.

أواًل: تطور مؤشرات املشاريع الصغرية الصناعية يف العراق  
اجلدول يف أدانه يبيِّ مدى التطور احلاصل يف بعض املؤشرات؛ لقيام املصرف الصناعي مبنح 

االئتمان للمشاريع الصغرية. 
اجلدول رقم )6( تطور املشاريع الصغرية يف العراق يف املدة )2004-2019(

مستلزمات اإلنتاجقيمة اإلنتاجاألجورعدد العاملنيعدد املشاريعالسنوات

2004175996433867.704815.977513.071
2005100883637955.809658.655382.254
2006116204649476.7091103.756617.095
200734065367996.329812.441467.189
200868484073080.719814.198428.211
2009102892778065.109815.954389.231
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مستلزمات اإلنتاجقيمة اإلنتاجاألجورعدد العاملنيعدد املشاريعالسنوات

20101113136898105.9791556.336569.747
201147281145385406.6153.8962671964.922
201243669146210485.5584567.1022066.295
20132769484272258.4162551.7341514.525
20142089867167259.7621924.98932.47
20152248067157261.492823968.978.754
20162596681920333.1112079.9151026.519
20172785693644304.4122016.331008.495
20182574783375298.8011939.2891027.279
20192680288510301.6071977.811017.887

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء يف وزراة التخطيط 
.)2004-2019(

نالحظ -عن طريق املؤشرات اخلاصة ابملشروعات الصغرية- أنَّ عدد املشروعات الصغرية 
قد بلغ )17,599( مشروع عام 2004، وقد ارتفع يف مدة البحث حىت وصل إىل )26,802( 
مشروع عام 2019، أمَّا عدد العاملي يف املشروعات الصغرية فقد ارتفع من )64338( عامل عام 
2004 إىل )88510 ( عامل عام 2019، كما أنَّ قيمة اإلنتاج قِد ارتفعت من )815.977( 
مشروع عام 2004 إىل )1.977.81( ألف دينار من عام 2015. يبيِّ اجلدول )2-16( 
تطور املشروعات املتوسطة يف العراق للمدة 2019-2004، إذ بلغ عدد املشاريع املتوسطة لسنة 
2004 )92( مشروعاً، ث يستمر بعدها ابلتذبذب بي ارتفاع واخنفاض حىت وصل عام 2019 
إىل )190( مشروع، أمَّا قيمة اإلنتاج فقد حقَّقت املشروعات الصغرية أعلى قيمة إنتاج يف مدة 
الدراسة يف عام 2013، إذ بلغت )240.8( مليار دينار، فيما بلغت أقل قيمة لإلنتاج يف عام 
2004 )23.6( مليار دينار، وكذا حتليل العالقة بي عدد املشاريع ومستوى واألجور فقد كانت 
نتيجة االرتباط هي )%0.9266(، أي: تظهر نتيجة االرتباط أبنَّ هناك عالقة طردية موجبة 
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قوية بي عدد املشاريع، ومستوى األجور، إذ كلما زاد عدد املشاريع ارتفع مستوى األجور، وكانت 
نتيجة االرتباط بي عدد العاملي واألجور هي )%000.92(، أي: إنَّ هناك عالقة طردية موجبة 
بي مستوى األجور وعدد العاملي، لذا نستنج من حتليل هذه العالقة حتقيق العدالة االجتماعية 
عن طريق إعادة توزيع الدخل بي فئات اجملتمع عن طريق زايدة عدد املشاريع الصغرية اليت ترتبط 

بعالقة طردية قويه مع مستوى األجور. 
اثنياً: تطور مؤشرات املشاريع املتوسطة الصناعية يف العراق 

يبيِّ اجلدول يف أدانه مدى التطور احلاصل يف بعض املؤشرات؛ لقيام املصرف الصناعي مبنح 
االئتمان للمشاريع املتوسطة

اجلدول رقم )7( تطور مؤشرات املشاريع املتوسطة يف العراق )2004-2019(

مستلزمات اإلنتاجقيمة اإلنتاجاألجورعدد العاملنيعدد املشاريعالسنوات
20049216682.593523.670817.572
20057613972.721424.348616.3426
2006529602.485619.51579.2990
20075711172.836618.468711.4445
2008549942.925718.496311.1122
2009518713.014818.523810.7799
2010569233.47429.081614.0371
2011159243112.4596123.134765.8522
2012218335719.8187.2108.2
2013226352521.8240.8143.4
2014120191611.9115.564.2
2015921491108347
2016179244915.6142.884.1



18

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مستلزمات اإلنتاجقيمة اإلنتاجاألجورعدد العاملنيعدد املشاريعالسنوات
201718225211611062
201819826241713268
2019190257316.512165

املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط 
)2004-2019(

بعدها  يستمر  ث  مشروعاً،   )92(  2004 لسنة  املتوسطة  املشاريع  عدد  اجلدول  يبيِّ 
ابلتذبذب بي ارتفاع واخنفاض، حىت وصل عام 2019 إىل )190( مشروع، أمَّا قيمة اإلنتاج 
فقد حقَّقت املشروعات الصغرية أعلى قيمة إنتاج يف عام 2013، إذ بلغت )240.8( مليار 
دينار، فيما بلغت أقل قيمة لإلنتاج يف عام 2004 )23.6( مليار دينار، ولتحليل العالقة بي 
عدد املشاريع ومستوى واألجور فقد كانت نتيجة االرتباط هي )%0.971(، أي: تظهر نتيجة 
االرتباط أبنَّ هناك عالقة طردية موجبة بي عدد املشاريع األجور، وكانت نتيجة االرتباط بي عدد 
العاملي واألجور هي )%0.984(، أي: إنَّ هناك عالقة طردية موجبة بي مستوى األجور وعدد 

العاملي.
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اخلامتة. 			
ضعف دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف تعزيز النمو االقتصادي يف العراق، مع املبادرتي 
اليت أطلقها البنك املركزي العراقي، فهي مل تصرف ابلكامل لتحقِّق دورها االقتصادي واالجتماعي، 
دور  وتفعيل  سليمة،  أسس  على  املشاريع  لتمويل  والقروض  املمنوحة،  املبادرات  إجناح  وضرورة 
املصارف املتخصصة؛ لتوفري القروض امليسرة للقطاع اخلاص. نستنج من حتليل هذه العالقة بي عدد 
املشاريع واألجور وعدد العاملي واألجور يف املشاريع الصغرية واملتوسطة أبنَّه ميكن حتقيق العدالة 
االجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بي فئات اجملتمع عن طريق زايدة عدد املشاريع الصغرية 

اليت ترتبط بعالقة طردية قوية مع مستوى األجور.
يتطلَّب من البنك املر كزي العراقي االستمرار يف إطالق املبادرات؛ لتساهم يف زايدة القدرات 
ا تدفع عجلة النمو االقتصاد الوطين عن طريق  االئتمانية للمصارف التجارية أو املتخصصة؛ ألهنَّ
توزيع  إعادة  االجتماعية عن طريق  العدالة  أثر يف حتقيق  هلا  اإلنتاج، وممَّا  البطالة وزايدة  ختفيف 
ه فيها املصارف  الدخل، وضرورة تبينِّ البنك املركزي العراقي وضع آليات معينة َوْفق معايري مهنية يوجِّ
أمهية كل  َوْفق  االقتصادية  القطاعات  على  االئتمان  توزيع  واملبادرات، ضرورة  القروض  توزيع  يف 
قطاع يف االقتصاد الوطين، توزيع اجلغرايف للسكان أي يكون حجم االئتمان َوْفق الكثافة السكانية 
حتتوي  احملافظة  فكلما كانت  وحجمها،  احملافظة،  يف  االقتصادية  املشاريع  وعدد  حمافظة،  لكل 
على مشاريع أكثر فهذا ينبغي زايدة حصتها يف املبادرات، وحتقيق هدف بصورة )مباشرة أو غري 

مباشرة(، ويتعلَّق بتخفيض نسب البطالة.
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