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حظ���ي االهتم���ام بق�ضية متوي���ل امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة من قبل العديد من الدول
املتقدم���ة والنامية بالنظر للآث���ار الإيجابية
املتع���ددة التي حتققها تل���ك امل�رشوعات على
�صعيد االقت�صاد ،واملتمثلة يف �أنها �أو ً
ال ت�شكل
امل�صدر الأ�سا�سي خللق فر�ص العمل والتقليل
وثانيا يف �إ�شاع���ة ثقافة العمل
من البطال���ة،
ً
احل���ر ،وثالثً���ا يف اال�ستخ���دام الأمثل لر�أ�س
امل���ال نتيجة لالرتب���اط املبا��ش�ر للم�رشوع
ورابعا يف التكلفة املنخف�ضة لر�أ�س
ب�إدارته،
ً
املال املطل���وب باملقارنة م���ع امل�رشوعات
وخام�سا يف تو�سيع القاعدة الإنتاجية
الكبرية،
ً
و�ساد�سا
وامل�ساهمة يف خلق القيمة امل�ضافة،
ً
يف حمدودية ت�أثر تلك امل�رشوعات بالأزمات
الدولي���ة نتيجة قل���ة اعتمادها عل���ى الأ�سواق
اخلارجية.
لق���د �أدرك���ت ال���دول املتقدم���ة م���دى �أهمية
مبكرا� ،إذ
امل�رشوعات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة
ً
عملت على �إيج���اد البيئة الت�رشيعية والتنظيمية
والتمويلي���ة الالزمة لها ،ملا ت�شكله خمرجات
تلك امل�رشوعات ك�سلع و�سيطة وم�صدر �أ�سا�سي
ملدخالت امل�رشوعات الكبرية ،وجنحت بذلك
يف تقلي���ل االعتم���اد على اخل���ارج يف تغذية
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امل�رشوعات الكبرية .يف حني �أن �إدراك الدول
أخرا وكجزء
النامية لتلك امل�رشوعات جاء مت� ً
م���ن املعاجلات للآث���ار االجتماعي���ة النا�شئة
ع���ن تطبي���ق برام���ج الإ�ص�ل�اح االقت�صادي،
واملتمثل���ة يف امت�صا�ص البطال���ة ،وتقلي�ص
دور الدولة يف اال�ستثمار ،وخلق فر�ص عمل
جدي���دة للوافدي���ن ال�شباب �إىل �س���وق العمل،
وحت�س�ي�ن �أو�ضاع الفئ���ات املهم�شة منهم� ،أو
يف ا�سته���داف الن�سوة يف م�شاري���ع كجزء من
ت�صوي���ب �أو�ضاع حكومات تل���ك الدول �أمام
الدول املتقدمة بهدف احل�صول على املزيد من
املنح وامل�ساعدات من املنظمات الدولية.
ويختل���ف مفه���وم امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة
واملتو�سط���ة عل���ى امل�ستوى العامل���ي وذلك
بح�سب طبيعة اقت�صاد كل دولة وخ�صائ�صها،
فق���د و�ضع���ت كل دول���ة معايري حم���ددة بها
لت�صني���ف ه���ذه امل�رشوع���ات ،وكان من �أهم
املعاي�ي�ر تلك الت���ي تتحدد يف ع���دد العاملني
ور�أ�س مال امل�رشوع ،فالدول املتقدمة ترى
�أن ع���دد العاملني يف امل�رشوع���ات ال�صغرية
واملتو�سطة يرتاوح ب�ي�ن  200و 400عامل،
كم���ا �أن ر�أ�س م���ال امل��ش�روع ال يتجاوز 2
مليون دوالر �أمريكي ،يف حني ت�صنف الدول

النامية هذه امل�رشوعات بتلك التي ال يتجاوز
ً
عام�ل�ا ،وبر�أ�س
عدد العامل�ي�ن فيها عن 50
م���ال ال يتج���اوز � 500أل���ف دوالر �أمريكي.
وبالرغم من هذا االختالف يف الت�صنيف ف�إن
املتف���ق عليه ـ من قبل جمي���ع دول العامل ـ هو
�أن امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة هي
تلك التي متتاز بع���دد قليل من الأيدي العاملة
وال حتت���اج �إىل ر�أ�س مال كبري باملقارنة مع
امل�رشوعات الكبرية.
و�إدراكً ا لأهمي���ة امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة
واملتو�سطة يف دعم عملية التنمية االقت�صادية،
فق���د د�أبت العديد م���ن دول العامل على �إيجاد
�أف�ضل الو�سائل لتوفري التمويل الالزم لإن�شاء
وتطوير ودعم تلك امل�رشوعات ،والتي تتمثل
يف بناء ا�سرتاتيجي���ات لتنمية و�إدامة م�صادر
التمويل وبلوغه���ا �إىل �أبعد مدى تتواجد فيها
تلك امل�رشوعات عن طريق �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
التمويلي���ة املتخ�ص�صة وتو�سي���ع القائم منها،
ويف �صناديق الدعم املايل لال�ستثمار يف تلك
امل�رشوعات بالنظ���ر لتدين م�ستوى املخاطرة
وحتقي���ق عائ���د م�ستقر وثاب���ت باملقارنة مع
اال�ستثمار يف امل�رشوعات الكبرية.
فعل���ى �صعيد الوطن العربي ،ت�شري �إح�صاءات

الع���ام � 2008إىل �أن هنال���ك م���ا يق���ارب
 130م�ؤ�س�س���ة مالي���ة تعم���ل يف جمال متويل
امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة ،ت�صل
ا�ستثماراته���ا �إىل م���ا يق���ارب  2.5مليارات
دوالر �أمريك���ي موزعة عل���ى �شكل قرو�ض،
يف حني تق���در احلاجة احلقيقي���ة لتطوير هذه
امل�رشوع���ات لتكون حمركً ا للإب���داع والنمو
واال�ستق���رار االقت�ص���ادي �إىل م���ا يقارب 6
ملي���ارات دوالر �أمريكي� ،أي بزيادة قدرها
 3.5مليارات دوالر.
�أما يف م���ا يخ�ص العراق فنج���د �أن االهتمام
بتمويل امل�رشوع���ات ال�صغرية واملتو�سطة قد
ظهر حديثًا ،وحتدي ًدا بعد العام  2003من قبل
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (،)USAID
واملنظم���ات الأجنبية غ�ي�ر احلكومية العاملة
داخل العراق� .إذ �أدرجت الوكالة الأمريكية
مو�ض���وع متوي���ل امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة
واملتو�سط���ة كجزء �أ�سا�س���ي يف خطتها للعام
 2006وامل�سم���اة ا�سرتاتيجي���ة االنت�صار يف
العراق ،واملتمثلة يف زيادة فر�ص الو�صول
�إىل اخلدم���ات املالي���ة وتبن���ي برام���ج تعزز
ق���درة العراقيني يف احل�ص���ول على القرو�ض
ال�رضوري���ة واخلدم���ات املالية مم���ا ي�ضمن

على �صعيد الوطن
العربي ،ت�شري
�إح�صاءات العام
� 2008إىل �أن
هنالك ما يقارب
 130م�ؤ�س�سة
مالية تعمل يف
جمال متويل
امل�رشوعات
ال�صغرية
واملتو�سطة،
ت�صل ا�ستثماراتها
�إىل ما يقارب 2.5
مليارات دوالر
�أمريكي ،يف حني
تقدر احلاجة
احلقيقية لتطوير
هذه امل�رشوعات
�إىل ما يقارب 6
مليارات دوالر
�أمريكي
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امل�رشوعات
ال�صغرية
واملتو�سطة ت�شكل
ما يقارب  80%من
بيئة الأعمال يف
العراق ..يعمل
بها ما يقارب
 75%من القوى
العاملة ..وتتمركز
الن�سبة الأعلى من
تلك امل�رشوعات
يف املناطق
الريفية التي
متتهن العمل يف
الزراعة والرتبية
احليوانية� ،إال �أن
ن�سبة كبرية من
تلك امل�رشوعات
تن�ضوي حال ًيا حتت
ما ي�سمى بالقطاع
غري الر�سمي
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الو�ص���ول �إىل الفر����ص االقت�صادية املحققة
للنم���و .باملقاب���ل مل ي�ص���در ع���ن احلكوم���ة
العراقية ط���وال ال�سنوات ال�س���ت املا�ضية �إال
القليل بهذا اخل�صو�ص ،ب�سبب �إعطاء الأولوية
يف العمل �إىل حت�سني الو�ضع الأمني ،الذي ال
ميكن ف�صل���ه عن الو�ضع االقت�ص���ادي� ،إذ �إن
�أحدهما يغذي الآخر.
وبالنظ���ر �إىل بيئة الأعم���ال يف العراق ،جند
�أن امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ت�شكل
ما يق���ارب  80%منها ،ويعمل بها ما يقارب
 75%م���ن القوى العامل���ة ،وتتمركز الن�سبة
الأعل���ى م���ن تل���ك امل�رشوع���ات يف املناطق
الريفي���ة الت���ي متته���ن العم���ل يف الزراع���ة
والرتبي���ة احليوانية� ،إال �أن ن�سب���ة كبرية من
حالي���ا حتت ما
تل���ك امل�رشوع���ات تن�ض���وي
ً
ي�سم���ى بالقط���اع غ�ي�ر الر�سمي ـ حي���ث تكون
امل�رشوعات غري حا�صلة على رخ�ص العمل،
�أو غ�ي�ر راغب���ة يف جتديده���ا ،بغي���ة الإبقاء
هروبا
عل���ى العمل خارج القط���اع الر�سمي،
ً
م���ن اخل�ضوع للإج���راءات القانونية ،ومنها
املتعلقة بالعمالة والت�رشيعات ال�رضيبية ـ مما
ي�ؤدي �إىل حرمان تلك امل�رشوعات من املزايا
املتاح���ة للقط���اع الر�سم���ي ،كاحل�صول على
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التمويل ،وحماية حقوق امللكية ،واال�ستفادة
من الأ�صول الثابت���ة اململوكة لها نتيجة عدم
�إمكاني���ة ت�سجيله���ا وا�ستخدامه���ا ك�ضمانات
مقاب���ل احل�ص���ول عل���ى التموي���ل ال�ل�ازم،
مم���ا ي�سهم يف �إ�ضع���اف م�ساهمته���ا بالن�شاط
االقت�صادي املتمثل بالإنتاج والت�شغيل.
وتواج���ه امل�رشوعات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة
يف الع���راق جمموعة من امل�شكالت التي تعوق
منوها ،وميكن ت�صنيفها �إىل:
م�شكالت خارجية تتمثل يف:
 -ق�صورالبنىالأ�سا�سيةاملتاحة(موا�صالت،خدمات ،ات�صاالت وغريها).
 -م�شكالت م�ؤ�س�سية تتمثل يف �سن القواننيوالت�رشيعات ـ �أو حتديث القائم منها ـ
التي تنظم عمل تلك امل�رشوعات وتقدم
الت�سهيالت لها.
 -عدم توافر املوارد املالية الكافية لإقامةوتطوير تلك امل�رشوعات وارتفاع
تكاليفها.
 -عدم توافر املعلومات الكافية عن حجمالأ�سواق ،و�شدة املناف�سة اخلارجية
النا�شئة عن انفتاح الأ�سواق الداخلية �أمام
التدفق غري املحدود لل�سلع امل�ستوردة

وعلى ح�ساب النوعية.
 -م�شاكل �أمنية نتيجة غياب اال�ستقرارالأمني ،والتي �أثقلت كاهل امل�ستثمرين
وحدت من قدرة م�ؤ�س�سات التمويل
املحلية والدولية للتو�سع يف عمليات
التمويل.
م�ش���كالت داخلية تتمث���ل يف ت���دين م�ستوى
التعليم لأ�صح���اب تلك امل�رشوعات والعاملني
فيها ،ويف نق�ص املهارة والتدريب مما يحد
من قدرتها عل���ى االت�صال مب�ؤ�س�سات التمويل
واال�ستجاب���ة ال�رسيع���ة ملتطلب���ات التموي���ل
املتمثلة يف تقدمي البيانات املالية املطلوبة.
وبالرغ���م من تل���ك امل�ش���كالت الت���ي تواجه
امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة ف����إن
تط���ورا ملحوظً ا عرفته تل���ك امل�رشوعات من
ً
حاليا توجد ثالث
العراق
ففي
التمويل،
حيث
ً
م�ؤ�س�س���ات دولية وثم���اين م�ؤ�س�س���ات حملية
مت ت�أ�سي�سه���ا بع���د الع���ام  2003متخ�ص�ص���ة
يف متويل تل���ك امل�رشوع���ات ،تعتمد جميعها
يف التمويل عل���ى املنح والقرو����ض املقدمة
م���ن اجله���ات واملنظمات الدولي���ة وب�رشوط
مي�رسة ،نتيجة لغياب الدور الفاعل للم�صارف
احلكومية واخلا�صة لأ�سباب عديدة منها:

� 1 .1صعوبة ح�صول امل�صارف على التمويل
الالزم من اجلهات الدولية وبتكاليف
متدنية.
2 .2تتمثل هياكل ملكية �أغلب امل�صارف
اخلا�صة يف كونها عائلية ال تخ�ضع لقواعد
احلوكمة وممار�سات القيادة الر�شيدة.
3 .3طول وتعقيد امل�ستندات والإجراءات
وحجم ال�ضمانات الكبرية املطلوبة
للح�صول على التمويل الر�سمي.
4 .4عدم رغبة �أ�صحاب تلك امل�رشوعات من
تدخل امل�صارف يف ال�شئون الداخلية
للم�رشوع.
5 .5الدخول يف ممار�سات فا�سدة بغية
احل�صول على التمويل مبا يثقلكاهل
�أ�صحاب تلك امل�رشوعات ،ويحرم
بذلك امل�صارف (احلكومية واخلا�صة)
من فر�صة اال�ستفادة من دخل ثابت
وم�ستقر.
6 .6ارتفاع �أ�سعار الفائدة املمنوحة من
قبل البنك املركزي العراقي على ودائع
امل�صارف لديه ،والتي بلغت  20%يف
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العام  2008كجزء من ال�سيا�سة النقدية
للبنك املركزي يف خف�ض معدالت الت�ضخم
وال�سيطرة على عر�ض النقد ،والذي عطل
من وظيفة امل�صارف املتمثلة يف منح
االئتمان مقابل تف�ضيلها �إيداع الفوائ�ض
املالية لدى البنك املركزي و�ضمان
دخل م�ستقر دون اللجوء �إىل �أي نوع من
املخاطر.
ه���ذا وت�ش�ي�ر بيان���ات الأداء مل�ؤ�س�س���ات
التموي���ل (الدولي���ة واملحلي���ة) العاملة داخل
الع���راق للعام  2008ـ ال�ص���ادرة عن الوكالة
الأمريكي���ة للتنمية الدولي���ة ( )USAIDـ عن
قر�ض���ا مت منحه���ا لأ�صحاب
وج���ود ً 38253
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،ومبحفظة
�إقرا�ضي���ة بلغت ما يق���ارب  58مليون دوالر
�أمريكي ،ومبع���دل قر�ض بلغ  1500دوالر،
وبن�سبة �سداد قدرت بـ  ،95%وبن�سبة خماطر
� 2.8%إىل �إجمايل املحفظة الإقرا�ضية ،هذا
32
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وتوزعت القرو�ض ما بني  60%مل�رشوعات
قائم���ة به���دف تو�سيعه���ا ،مقاب���ل  40%من
القرو�ض مل�رشوعات جديدة.
ويبقى خطر تهديد بقاء امل�رشوعات ال�صغرية
قائم���ا يف ظل وجود
واملتو�سط���ة م���ن عدمه ً
العديد من التحديات واملتمثلة يف:
1 .1غياب اال�سرتاتيجية الوا�ضحة من قبل
احلكومة يف دمج ق�سم من تلك امل�رشوعات
بالقطاع الر�سمي� ،أو يف عدم رغبة
�أ�صحاب تلك امل�رشوعات من االندماج
بالقطاع الر�سمي خ�شية الوقوع حتت
طائلة امل�سئولية القانونية وال�رضيبية.
2 .2عزوف امل�صارف اخلا�صة يف متويل تلك
امل�رشوعات من جهة ،ويف عدم تواجد
امل�صارف يف الكثري من املحافظات
والأق�ضية والنواحي من جهة �أخرى،
والتي ت�شكل امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة فيها ما يقارب  90%من
�إجمايل بيئة الأعمال.
�3 .3ضعف ارتباط تلك امل�رشوعات مع
امل�رشوعات الكبرية من حيث عدم
تواجدها بالقرب من امل�رشوعات
الكبرية ،ويف ا�ستخدام خمرجاتها ك�سلع
و�سيطة.
4 .4وقوع تلك امل�رشوعات حتت خيار
اال�ستمرار والبقاء يف ال�سوق مقابل
التنازل عن الربحية وبالعك�س ،بالنظر
لعدم تطوير وتنمية الت�رشيعات والأنظمة
م�سببا يف �شيوع
احلاكمة والداعمة لها،
ً
منطق اال�ستمرارية غري الوا�ضح يف �أذهان
امل�ستثمرين ال�صغار ،وي�صبح الربح
ال�رسيع لديهم هو اخليار اال�سرتاتيجي
الوحيد ،ويتم حتقيق ذلك على ح�ساب
اال�ستمرارية ،وعلى ح�ساب �أ�شياء �أخرى
مرتبطة باجلودة والتميز.
اهتماما
هنال���ك
وبالرغم مم���ا تقدم يبدو �أن
ً
وا�ضحا م���ن قبل م�ؤ�س�س���ات التمويل العاملة
ً
داخل العراق يف تطوي���ر متويل امل�رشوعات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة منذ العام  ،2003ف�إن
التجرب���ة مازال���ت حديثة العه���د يف العراق،
لذل���ك لي����س م���ن امل�ستغ���رب �أن تواج���ه تلك
املنظمات الكثري م���ن ال�صعوبات يف احل�صول
على املعلوم���ات املتعلقة مب��ش�روع القر�ض
و�أدائ���ه ،ويف احل�صول على البيانات املالية
به���دف الوقوف عل���ى مدى ق���درة امل�رشوع
على ال�س���داد �أوالً ،ويف التق���دم الذي يحرزه
ثانيا.
امل�رشوع بعد التمويل ً
�إن جميع م�ؤ�س�سات التمويل الدولية واملحلية

العاملة داخل الع���راق تعتمد يف متويلها على
املنح الت���ي تتلقاه���ا م���ن وكاالت املانحني
الدولي�ي�ن ،والذي���ن يطلب���ون معلوم���ات من
تلك امل�ؤ�س�س���ات عن �أن�شطته���ا التمويلية بغية
الوقوف على النتائج ومطابقتها مع الأهداف
املر�سوم���ة و�آثاره���ا ،ويف ا�ستمراري���ة
احل�ص���ول على التمويل ال�ل�ازم لإدامة عملها
داخ���ل العراق من عدم���ه ،ويف �ضمان قدرة
م�ؤ�س�سات التمويل عل���ى بناء قدراتها الذاتية
ال�ستمرارية عملية التمويل م�ستقب ً
ال باالعتماد
ذاتي���ا عل���ى الدخ���ل املتحقق م���ن القرو�ض
ً
وتخفي���ف االعتم���اد عل���ى وكاالت املانحني
الدولي�ي�ن ،كو�سيل���ة لتقليل تبعي���ة م�ؤ�س�سات
التموي���ل ل���وكاالت املانحني يف ظ���ل غياب
الدور الفاعل للم�ص���ارف اخلا�صة يف متويل
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
الع����راق الآن يف �أم�� ّ���س احلاج����ة �إىل تنمي����ة
وتطوير امل�رشوع����ات ال�صغرية واملتو�سطة،
ملا لتلك امل�رشوعات من �آثار �إيجابية تنعك�س
عل����ى االقت�ص����اد الوطني .وتق����ع على عاتق
ال
احلكومة م�سئولية كبرية يف هذا ال�صدد ،فبد ً
من قي����ام دوائ����ر الهيئة الوطني����ة لال�ستثمار
بالرتكي����ز على جذب اال�ستثم����ارات الأجنبية
للعم����ل داخ����ل الع����راق ،م����ن خ��ل�ال تقدمي
احلوافز للم�ستثمر الأجنبي يف ظل غياب مناخ
اال�ستثم����ار احلقيقي الذي يبحث عنه امل�ستثمر
الأجنب����ي واملتمث����ل يف اال�ستق����رار الأمن����ي
واخلدمات مبختلف �أ�شكالها ،فالأجدر بتلك
الهيئة االهتمام بتطوير امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة القائمة منها ،والعمل على ت�شجيع
قي����ام اجلديد منها ،كونها وطنية �أوالً ،ولها
خ��ب�رة يف ال�س����وق املحلية والو�ض����ع الأمني
ثاني����ا ،من خالل تبن����ي ا�سرتاتيجي����ة وطنية
ً
�أمده����ا خم�س �سنوات للنهو�����ض بهذا القطاع
احلي����وي ،تتمث����ل يف ت�شجيع قي����ام �رشاكات
بني م�ؤ�س�سات التموي����ل الدولية وامل�صارف
املحلي����ة ـ والتي حتتف����ظ ب�سيولة كب��ي�رة ج ًدا
ـ وحتفيزه����ا عل����ى تق����دمي التموي����ل ال��ل�ازم
ب���ش�روط مي���س�رة ،وت�سهيل اندم����اج البع�ض
من امل�رشوع����ات �إىل القطاع الر�سمي والذي
�سينعك�����س بالإيج����اب على عم����وم االقت�صاد
من حيث امت�صا�����ص البطالة احلالية ،وخلق
فر�����ص جدي����دة لقط����اع ال�شب����اب الوافد �إىل
�س����وق العمل ،وتنوي����ع املنتج����ات ،و�إمداد
امل�رشوعات الكبرية بال�سلع الو�سيطة .وميكن
اال�ستفادة يف هذا املجال من جتارب العديد
من الدول كم���ص�ر والأردن واملغرب ودول
اخلليج العربي.

تقع على عات���ق احلكومة م�سئولية
كبرية يف تنمية وتطوير امل�رشوعات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة ..فالأجدر
بدوائر الهيئ���ة الوطنية لال�ستثمار
ـ ب���د ًال م���ن الرتكي���ز عل���ى ج���ذب
اال�ستثم���ارات الأجنبية للعمل داخل
العراق ـ االهتمام بتطوير امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة القائمة منها،
والعم���ل على ت�شجي���ع قيام اجلديد
منها ،من خالل تبن���ي ا�سرتاتيجية
وطنية �أمدها خم�س �سنوات للنهو�ض
بهذا القطاع احليوي
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