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املًف ايعًُ ٞيًباسح(ْٜٛؼ عً ٢أمحس):
ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠ايبهًٛضٜٛؽ ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١ايػًُٝاْ ١ٝعاّ ٚ 2004نإ يف املطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝعؿط األٚاٍ
يف طالب ايكػِ  ،يف عاّ  2006سصٌ عً ٢زضد ١املادػتري يف ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز – داَع١
صالح ايسٚ ، ٜٔعًُت نُسضؽ َػاعس يف داَع ١ايػًُٝاْ - ١ٝنً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز /قػِ االقتصاز  ٚؾػًت َٓصب
َكطض ايكػِ يًفرت 2007 َٔ ٙيػاٚ ، 2010 ١ٜسصٌ عً ٢يكب َسضؽ يف عاّ  ٚ ،2010يف عاّ  2014ساصٌ عً٢
ايسنتٛضا ٙيف االقتصاز ايػٝاس َٔ ٞداَع ١بٛتطا – َايٝعٜا ،سايٝا ساٌَ يكب االغتاش املػاعس  ٚيس 13 ٜ٘حبٛخ َٓؿٛض٠
زاخًٝا  ٚخاضدٝا بايًػت ٢ايعطب ٚ ١ٝاإلزلًٝع.١ٜ
املًف ايعًُ ٞيًباسح (ْٗاز خايس عبسايكازض):
ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠ايبهًٛضٜٛؽ ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١ايػًُٝاْ ١ٝعاّ  ، 2004يف عاّ  2012سصٌ عً ٢زضد١
املادػتري يف ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١اَسضَإ االغالَ ١ٝبايػٛزإ ٚ ،عًُت نُسضؽ َػاعس يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط- ١ٜ
نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز /قػِ ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطف ٚ ١ٝؾػًت َٓصب َكطض ايكػِ يًفرت 2014 َٔ ٙيػا ١ٜاآلٕ  ،سايٝا
ساٌَ يكب املسضؽ املػاعس  ٚيس 3 ٜ٘حبٛخ َٓؿٛضٚ ٠غري َٓؿٛض ٠بايًػ ١ايعطب.١ٝ
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:املًدص
،ادٗٗاٛايعكبات اييت تٚ ٌإ اِٖ املؿانٝبٚ ، يف ايعطام٠ع ايصػريٜاقع املؿاضٚ ٢ً ع٤ٛ ايط٤ٗسف ٖصا ايبشح إىل إيكاٜ
. هلا١ًُٜٝٛايؿطنات ايتٚ املؤغػاتٚ ٠ع ايصػريٜ املؿاض١ٝ االضتباط بني فعاي٣ح َسٝضٛتٚ
ضعٛ اي٢ًف عٛقًٛشيو يٚ ٕ املكاضًًٞٝ ايتشٞصفٛ املٓٗر اي٢ًصٌ اىل أٖساف ايبشح مت االعتُاز عَٛٔ ادٌ ايتٚ
 ميط بٗا االقتصازٟف ايصٚ يف ظٌ ايعط١ًُٜٝٛ تًعب٘ ايؿطنات ايتٟض ايصٚ ايس١ ثِ زضاغ، يف ايعطام٠ع ايصػريٜ يًُؿاضٞاحلاي
. ٞايعطاق
ٕ فا، ميط بٗا ايعطام٢ ايت١ٜاالقتصازٚ ١َٝٓبات االٛ ايطغِ َٔ ايصع٢ًٗا ايبشح اْ٘ عٝصٌ ايٛ ت٢ر ايت٥َٔ اِٖ ايٓتاٚ
عٜزعِ املؿاضٚ ٌٜٛ) غاُٖتا يف مت١غطٛ املتٚ ٠ع ايصػريٌٜ املؿاضُٜٛ يت١ٝ ايعطاق١ ايؿطنٚ ١ٝ يًهفاالت املصطف١ٝ ايعطاق١(ايؿطن
 اىل٣ عٔ ايعٌُ مما از١قفٛع املتٌٜ بعض املؿاضٝ تؿػ٠ اعازٚ ٠سٜع دسٜ َؿــاض٤شيو َٔ خالٍ اْؿاٚ  يف ايعطام٠ايصػري
ٌ َٔ قب١ًَ ؾا١ضع خطٚ ٟضٚ٘ َٔ ايططًٝ ع.ٞ االمجايًٞ يف ضفع ايٓاتر احمل١ُٖ املػاٟس ايسخٌ أٝيٛتٚ ٌُفري فطص ايعٛت
احملافعاتٚ ١ٝات االدتُاع٦ بؿهٌ أنجطعسال بني ايف١ًُٜٝٛ ايت١٘ االْؿطٝدٛ يت١يُٛاملصاضف املٚ ع ايؿطناتٝ يتؿذ١َٛاحله
.١ٜايكطاعات االقتصازٚ ١املدتًف
.  ايعطام، ١ًُٜٝٛ ايؿطنات ايت، ٠ع ايصػريٜ املؿاض:١ٝايهًُات املفتاس
Abstract:

The main objective of this study is to shed light on the reality of financing small projects, to
show their economic impacts and challenges, and to clarify the correlation between the
effectiveness of small projects and their financing institutions and companies.

In order to achieve the objectives of the study was based on the comparative descriptive

analytical method to determine the status of the current small projects in Iraq, and then study
the role of financing companies in the circumstances experienced in Iraqi economy.
One of the most important findings of the study, despite the security and economic difficulties

in Iraq, the Iraqi Company for Bank Guarantees and the Iraqi Company for the financing of
small and medium projects has a good contributed to the financing and support of small
projects in Iraq through the establishment of new projects and the re-operation of some of the

projects stalled, which led to the job creation and income generation (contributing to the raising
of GDP). Moreover, it is necessary to set a comprehensive plan by the government to
encourage finance companies and banks more justice between different social groups,
governorates and economic sectors.
Keywords: Small Projects, Financing Companies, Iraq.
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املكسَ١
تًعب املؿاضٜع ايصػري ٠زٚضا فاعال يف ذبكٝل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز َٔ ١ٜخالٍ َصسضاً يًُهاغب االقتصاز ١ٜاييت ذبككٗا
يًسٚيْ ،١عطاً الُٖٝتٗا يف َٛادٗ ١ايهجري َٔ املؿانٌ االدتُاع ٚ ١ٝاالقتصاز َٔٚ ١ٜأبطظٖا َؿهً ١ايبطاي ،١اال إ زلاح ٖصٙ
املؿاضٜع يف ايبًسإ ايٓاََٗٓٚ ١ٝا ايعطام ٜعتُس عًَ ٞس ٣تٛفري املٓار املال ِ٥يعٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع ٚعً ٢االخص تٛفط َصازض
متٖ ٌٜٛص ٙاملؿاضٜع  ،يهٔ عً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز عسز نبري َٔ ايبٓٛى  ٚاملؤغػات ايتُ ، ١ًٜٝٛتبكَ ٢ؿهً ١ايتُ ٌٜٛيف
صساض ٠اٖتُاّ اصشاب املؿاضٜع ايصػري. ٠
أُٖ ١ٝايبشح  ٚاغباب اختٝاضٖا:
تتُجٌ اُٖ ١ٝايبشح يف إ املؿاضٜع ايصػري ٠تػاِٖ يف تٛفري فطص ايعٌُ يعسز نبري َٔ االٜس ٟايعاًَ ٚ ١بايتاي ٞفأْٗا تػاِٖ
يف ايتدفٝف َٔ َؿهً ١ايبطاي،١باالضاف ١اىل زٚضٖا ايهبري يف تٛيٝس ايٓاتر احملً ٞاالمجاي.)GDP( ٞ
َؿهً ١ايبشح :
تهُٔ َؿهً ١ايبشح يف اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ايسٚض احل ٟٛٝيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف سٌ ايهجري َٔ املؿانٌ االقتصازٚ ١ٜ
االدتُاع ، ١ٝاال اْٗا تٛاد٘ َؿهً ١ايتُٚ ٌٜٛشيو بػبب ضعف زٚض املصاضف  ٚاملؤغػات ايتُ ١ًٜٝٛيف ٖصا اجملاٍ.
فطض ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطضَ ١ٝفازٖا :
تػاِٖ ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيف زعِ  ٚتطٜٛط ْؿاط املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام َٔ خالٍ َس ٠ايسضاغ. ١
أٖساف ايبشح:
تتُجٌ اٖساف ايبشح يف :
 .1ذبسٜس طبٝع ١عٌُ املؿطٚعات ايصػري ٠يف ايعطام.
 .2بٝإ أِٖ املؿهالت ٚايعكبات اييت تٛاد ١املؿطٚعات ايصػري ٠يف ايعطام.
 .3زضاغٚ ١اقع  ٚزٚض ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيف زعِ املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام.
َٓٗر ايبشح:
َٔ ادٌ ذبكٝل ٖسف ايبشح اعتُست عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ًٞٝاملكاضٕ باالغتٓاز عً ٢املصازض ايٓعط ٚ ١ٜايبٝاْات
املتٛفط ٠يف ايتكاضٜط ايػٓ( ١ٜٛايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ٚ ١ٝايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط.)١
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ْطام  ٚسسٚز ايبشح :
ظَاْٝاٜ :ػط ٞايبشح ايفرت )2015 - 2006( ٠بايٓػب ١يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف)2015 - 2009( ٚ ١ٝ
بايٓػب ١يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط. ١
َهاْٝاٜ :ػط ٞايبشح االقتصاز ايعطاق. ٞ
ٖٝهٌ ايبشح:
 َٔٚادٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبشح فكس مت تكػ ِٝايبشح اىل َبشجني ٜ ،تٓا ٍٚاملبشح االَ( ٍٚفٗٚ ّٛأُٖ ١ٝاملؿاضٜع
ايصػري ، ) ٠بُٓٝا خصص املبشح ايجاْ ٞيًذاْب ايتطبٝك( ٞزضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات ايػٓ ١ٜٛاخلاص ١بٓؿاط  ٚاعُاٍ ؾطنات
تكس ِٜايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطامٚ .اخريا مت ايتٛصٌ اىل دلُٛع َٔ ١االغتٓتادات  ٚاملكرتسات .
املبشح االٍٚ
َفٗٚ ّٛأُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠متًٜٗٛا
َٓص ايجًح االخري َٔ ايكطٕ ايعؿط ،ٜٔتٛدٗت ايهجري َٔ ز ٍٚايعامل اىل االٖتُاّ املعٜس باملؿاضٜع ايصػري ٠غٛا٤
ناْت (صٓاع – ١ٝظضاع ١ٝا ٚدباضْ ،)١ٜعطا يتهٝف ٖٝهٌ  ٚاي ١ٝعٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع ايصػريَ ٠ع ايب ٚ ١٦ٝاالغٛام ايساخًٚ ١ٝ
اخلاضدٖ ،١ٝصا باالضاف ١اىل قً ١ضاؽ املاٍ اييت ذبتاز ايٖ ٘ٝص ٙاملؿاضٜع .
ميجٌ االٖتُاّ باملؿاضٜع ايصػري ٠اسس أِٖ عٛاٌَ ايُٓ ٛاالقتصاز ،ٟفٗٓاى امجاع عً ٢أُٖ ١ٝايسٚض ايصٜ ٟك ّٛب٘ ٖصا ايكطاع
 ٚاثط ٙاالصلاب ٞعً ٢تُٓ ١ٝايسخٌٚ .تتُجٌ اُٖ ١ٝتًو املؿاضٜع يف َػاُٖتٗا يف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٚ ٞايتٛظٝف  ،اال إ ٖصٙ
املؿاضٜع  ٚخباص ١يف ايس ٍٚايٓاََٗٓ ٚ ١ٝا ايعطام تٛاد٘ ايهجري َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات ايساخً ٚ ١ٝاخلاضد ٚ ،١ٝيعٌ اعكس
 ٚأصعب َؿهً ١تٛادٗٗا َٖ ٞؿهً ١ايتُ( ٌٜٛبتاٍ  ٚاخط.)45 : 2011 ،ٕٚ
اخص َٛضٛع املؿاضٜع ايصػريٜ ٠ػتشٛش عً ٢اٖتُاّ رلطط ٞايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف رلتًف ز ٍٚايعامل،
بٌ تٛغعت ايسعٛات اجلس ١ٜسل ٛأقاََ ١جٌ تًو املؿاضٜع ٚضفسٖا بايتشًٝالت ايفٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜايعٌُ عً ٢تطٜٛط
أغرتاتٝذٝات ذبكل ايتٛاظٕ األصلابَ ٞع ايصٓاعات ايهبريَ ٠ع قسض َٔ ايتٛاظٕ اجلػطايف يف ايتُٓ ١ٝهلص ٙايسٚ .ٍٚعً ٢ايطغِ َٔ
االُٖ ١ٝايبايػ ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف خسَ ١االقتصاز ايٛطين ٚخًل فطص ايعٌُ  ٚظٜاز ٠املسخطات  ٚاعاز ٠تٛظٜع ايسخٌ  ،اال
إ ايعسٜس َٔ ايسضاغات  ٚايتذاضب اؾاضت اىل إٔ ايهجري َٔ تًو ايصٓاعات مل تؤز ٟزٚضٖا املطًٛب  ٚمل ذبكل االٖساف
املطد( ٠ٛايعبٝس.)10 :2006،ٟ
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اٚال :تعطٜف املؿاضٜع ايصػري:٠
تهُٔ صعٛب ١إصلاز تعطٜف َٛسس(ٚاسس) يًُؿاضٜع ايصػري َٔ ٠اختالف ايٓؿاطات  ٚايكطاعاتٚ ،نصيو َػتٜٛات
ايُٓ ٚ ٛايتُٓ ١ٝبني ايبًسإ(قطٜؿ .)20 :2005 ،ٞيهٓ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ٖص ٙايصعٛبات  ،فكسعطفتٗا َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي١ٝ
بأْٗا" املؿاضٜع اييت ٜعٌُ فٗٝا اقٌ َٔ  10عُاٍ  ٚاملؿاضٜع املتٛغط ١اييت ٜعٌُ بٗا َابني  10إىل  99عاٌَ َٚ ،ا ٜعٜس
عٔ ٜ 99عس َؿاضٜع نبري( "٠داز.)13 ، 2005 ،
نُا عطفتٗا َٓعُ ١األَِ املتشس ٠يًتُٓ ١ٝايصٓاعْٜٝٛ ) ١ٝس )ٚبأْٗا" تًو املؿطٚعات اييت ٜسٜطٖا َايو ٚاسس ٜٚتهفٌ
بهاٌَ املػؤٚي ١ٝبإبعازٖا ط ١ًٜٛاألدٌ )اإلغرتا تٝذٚ ( ١ٝايكصري ٠األدٌ (ايتهتٝه( ١ٝنُا ٜرتاٚح عسز ايعاًَني فٗٝا
َابني ( )50-10عاٌَ(ٖٚ .)www.unido.orgصا ٜتٛافل َع تعطٜف ايبٓو ايسٚي ٞايصٜ ٟط ٣إ املؿطٚعات ايصػري٠
ٖ ٞاييت ٜعٌُ فٗٝا أقٌ َٔ )  ( 50عاَالً(.)World bank,1987:12
اَا ايٛناي ١األَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي "١ٝفكس عطفتٗا " بأْٗا املؿاضٜع اييت ٜعٌُ فٗٝا ( 6اىل )15عاٌَ
(خطط،)10:2002،يف سني تعطٜف نْٛػطؽ األَطٜه ٞتعطف بأْٗا تًو اييت ال تهًَ ٕٛهٝتٗا ٚططٜك ١تؿػًٗٝا َػتكً١
ٚيٝػت َػٝطط ٠يف دلاهلا(.)Dan,1989:10
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ايتبا ٜٔيف ايططٚسات فُٝا طلص ٚدٛز َفٗ ّٛؾاٌَ َتفل عً ،٘ٝإال إٔ ٖٓاى اتفام عً ٢املطاَني
ايفهط ١ٜاييت تؤطط املفٗ ّٛتػتٓس عً ٢دلُٛع َٔ ١املعاٜري املطتبط ١بٓٛع املؿطٚعَٗٓ ،ا َعٝاض سذِ ضاؽ املاٍ َ ،ػتٜٛات
تهٓٛيٛدٝا َػتدسَ ٚ ١سذِ املبٝعات َ ٚع ٝاض املًه ٚ ١ٝاالزاض ٚ ١ٜايتٓع ٚ ١ُٝٝسذِ ايعُاي ،١يهٔ سذِ ايعُايٜ ١عس َٔ
املعاٜط األنجط ؾٛٝعا يف ايعامل يف ذبسٜس املؿاضٜع ايصػريٚ ٠متٝٝعٖا َٔ غريٖا  َٔ ٚأنجط املعاٜري ايهُ ١ٝأغتدساَا يػٗٛي١
االستػاب  ٚاملكاضْ ،١اضاف ١اىل غٗٛي ١مجع املعًَٛات سٖ ٍٛصا املعٝاض ،اش ٜؿري املعٝاض اىل اغتدساّ املؿطٚع ايصػري عسز
ذلسز َٔ ايعاًَني ٜتفاٚت َٔ زٚي ١اىل اخط ٣سػب تكسَٗا االقتصاز ٚ ٟايتهٓٛيٛد ٚ ٞمنٖٛا ايػهاْ( ٢ايعبٝس:2006،ٟ
 12فعع ٚ .)132-130 : 2013،اجلسٜ )1( ٍٚبني َفٗ ّٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يبعض ايسٚ ٍٚفكا ملعٝاض عسز ايعاًَني:
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اجلسَ )1( ٍٚفٗ ّٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يبعض ز ٍٚايعامل ٚفكا ملعٝاض عسز ايعاًَني
ايسٍٚ

ايسٍٚ

احلس االزْ ٢يعسز

احلس االعً٢

احلس االزْ ٢يعسز

احلس االعً ٢يعسز

ايعُاٍ

يعسز ايعُاٍ

ايعُاٍ

ايعُاٍ

1

99

ايعطام

1

9

نٓسا ٚاغرتايٝا

200

غاْا

1

9

ايػٜٛس

1

ايهٜٛت

1

10

االضزٕ

2

10

ايػٛزإ

1

10

اٜطايٝا ٚفطْػا

1

500

غًطٓ ١عُإ

1

10

ايبشطٜٔ

5

19

ايػعٛز١ٜ

1

20

َصط

9

50

اجلعا٥ط

1

50

ايٝابإ

20

300

بًذٝها ٚايسمناضى

1

50

ايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه١ٝ

250

1000

املصسض:
 .1عبس ايطمحٔ عُط :ايصٓاعات ايصػري ٠بسٚي ١اإلَاضا ت ايعطب ١ٝاملتشس،٠دلً ١آفام االقتصاز ،١ٜاإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ،٠ايعسز (1986،)4
 ،ص. 44
 .2سػني عبس املطًب األغطز :املؿطٚعات ايصػريٚ ٠املتٛغطٚ ١زٚضٖا يف ايتؿػ ٌٝف ٢ايس ٍٚايعطبٚ ،١ٝظاض ٠ايتذاض ٚ ٠ايصٓاع ١املصط2014، ١ٜ
.

يف ضَ ٤ٛاغبل ٜعٗط إ املؿاضٜع ايصػري ٠تتُٝع مبذُٛع َٔ ١اخلصا٥ص َٓٗا:
 .1إٕ صاسب املؿطٚع عازَ ٠ا ٜهَ ٖٛ ٕٛسٜط املؿطٚع ٚ ،عالقت٘ َباؾطَ ٠ع ايعُال( .٤عٓب٘)20: 2008،
ٜ .2عتُس عً ٢عسز قً َٔ ٌٝايعاًَني  ٚال تتطًب نٛازض إزاض ١ٜشات خرب ٠عاي(.١ٝاخلطط)45 : 2014،
ٜ .3عتُس عً ٢تهٓٛيٛدٝا بػٝط ٚ ١ال تتطًب سذِ نبري َٔ ضأؽ املاٍٖٝ( .هٌ)15 :2003 ،
 .4ال ضلتاز اىل َػاس ١نبري ٠ألزاْ ٤ؿاط٘ ٚاشلفاض استٝادات٘ َٔ ايبٓ ١ٝاألغاغٖٝ( .١ٝهٌ  20 : 2003 ،عٓب٘2008،
)20:
 .5ايعٌُ يف دلتُع ذلً ٞغايبا (االعتُاز عً ٢املٛاضز األٚي ٚ ١ٝاخلسَات املتٛافط ٠ذلًٝاً ٚ ٚتػٜٛل ايػًع ٚاخلسَات يف ْفؼ
املٓطك ١اييت تٓؿأ فٗٝا ا ٚيًُذتُع احملًَ ٞباؾط ٠ا ٚيًُٓاطل اجملاٚض ٠هلا)( .احملطٚم  32 : 2006 ،اخلطط)30 : 2014،
 .6زضد ١املداطط ٠فٗٝا قًٖٝ( .١ًٝهٌ)15 :2003 ،
 .7ال ضلتاز املؿاضٜع ايصػري إي ٞمت ٌٜٛنبري غٛا ٤شاتٝاً أَٓ َٔ ٚعُات ايتُ ٌٜٛيف اجملتُعٖٝ( .هٌ)20 :2003 ،
ثاْٝا :أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري:٠
ْايت املؿاضٜع ايصػري ٠اٖتُاَا ٚاغعا  ٚاْتؿاضا نبريا يف َععِ ايبًسإ املتكسَ ٚ ١ايٓاَ ٚ ،١ٝتعاٜست ايسعٛات املٛدٗ١
بادبا ٙتععٜع زٚضٖا يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ٚ ١ٝتٛفري َكَٛاتٗا ،فطال عٔ ايعٌُ عً ٢تطٜٛط أغرتاتٝذٝات يتشكٝل
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ايتٛاظٕ االصلابَ ٞع املؿاضٜع ايهبري ٚ ٠املتٛغط ،١اش ناْت  ٚالظايت خط ٠ٛسل ٛايتكسّ ٖ ٚسفا اغرتاتٝذٝا يف خسَ ١االقتصاز
 ٚايتُٓ ٚ ١ٝاجملتُع(ايعبٝس.)9 :2006،ٟ
 ٚعًَ ٢ػ  ٣ٛايس ٍٚايعطب ، ١ٝاستًت املؿاضٜع ايصػريَ ٠هاْ ١اقتصاز ٚ ١ٜادتُاع ١ٝنبري ،٠اش ؾٗست تًو املؿطٚعات
خالٍ ايعكس األخري َٔ ايكطٕ ايعؿط ٜٔأٖتُاَا َتعاٜسا يف اقاَ ١قاعسَ ٠تٓٛع َٔ ١املؿطٚعات  ٚايعٌُ عً ٢اصلاز بٖٓٝ ٚ ٢انٌ
زاعُ ١يُٖٓٛا  ٚتطٜٛطٖا(ايعبٝس.)12 :2006،ٟ
ٚتكػِ اُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠إىل عسز َٔ املػتٜٛات طبكاً ألُٖٝتٗا (احملطٚم ٖٝ 22 ،2006 ،هٌ-13 : 2003 ،
:)16
أ:عً ٢املػت ٣ٛايفطز(ٟصاسب املؿطٚع):
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠عً ٢املػت ٣ٛايفطز ٣فُٝا :ًٜٞ
 .1إؾباع ساد ١صاسب املؿطٚع يف إثبات ايصات نؿدصَ ١ٝػتكً ١هلا نٝإ خاص(ايتكٝس احملسٚز بايكٛاعس احله.)١َٝٛ
 .2ضُإ احلص ٍٛعً ٢زخٌ شات ٞي٘ ٚألغطت٘ ،بصف ١خاص ،١إشا أزٜط املؿطٚع بأغًٛب عًُ ٞضؾٝس.
ٜٛ .3فط يصاسب٘ فطص ١ذبكٝل ضغايت٘ ٚغاٜت٘ اخلاص ١يف احلٝا ٠ايعًُ(١ٝاملط ١ْٚيف اإلزاض ٚ ٠االعتُاز عً ٢املسخٌ ايؿدص ٞيف
ايتعاٌَ َع ايعاًَني).
 ٖٛ .4ططٜل دٝس يالبساع يس ٣األفطاز يف احلٝا ٠ايعًُ.١ٝ
ب:عً ٢املػت ٣ٛاجلُاع( ٞاملٓافع االدتُاع:)١ٝ
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿطٚعات ايصػري ٠عًَ ٢ػت ٣ٛاجملتُع فُٝا :ًٜٞ
 .1تعٌُ يف دلاٍ األْؿط ١اإلْتاد(١ٝايػًع ٚ ١ٝاخلسَ ٚ )١ٝايفهط.١ٜ
 .2تػط ٞدع٤اً نبريأ َٔ استٝادات ايػٛم احملً(ٞايعالق ١ايكَ ١ٜٛع اجملتُع احملً.)٢
 .3إْٗا تؿاضى بؿهٌ فعاٍ يف تٛفري فطص عٌُ يًؿباب بهًف ١اغتجُاضَٓ ١ٜدفط. ١
 .4إْٗا تػاِٖ إي ٞسس نبري ٠يف إعساز ايعُاي ١املاٖط ٠يف رلتًف دلاالت.
دـ :عً ٢املػت ٣ٛايسٚي( ٞاملٓافع ايك:)١َٝٛ
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠عً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞفُٝا :ًٜٞ
 .1أصبشت َٓٗذا بصات٘ ٜسضؽ يف اجلاَعات ٚاملعاٖس َٔ ظٚاٜا رلتًفَٚ ١تعسز ٠نايعً ّٛاإلزاضٚ ١ٜاالقتصازٚ ١ٜاهلٓسغ١ٝ
ٚايكاْٚ ١ْٝٛايبٚ ١ٝ٦ٝايعضاع.١ٝ
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 .2اٖتُاّ املٓعُات احله ٚ ١َٝٛغري احله ١َٝٛباملؿطٚعات ايصػري ٚ ،٠اْتؿاض املٓعُات ٚايصٓازٜل املعٓ ١ٝبسعِ املؿطٚعات
ايصػري ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايعاملٚ .نصيو اٖتُاّ ايكطاع ايعاّ ٚاخلاص باملؿاضٜع صػري. ٠
 .3تًعب املؿطٚعات ايصػري ٠زٚضاً ٖاَاً يف االقتصاز ايك َٞٛيهجري َٔ ايس ٍٚاملتكسَٚ ١ايٓاَ.١ٝ
 .4يف دلاٍ ايتسضٜب ٚايتُٓ ١ٝأصبشت يًُؿطٚعات ايصػري ٠بطاَر تسضٜب ١ٝعامل ١ٝعسٜسَٚ ٠تٓٛع. ١
إ املؿاضٜع ايصػري ٠يسٜٗا ايفطص يف إٔ تعٌُ يف أ ٟدلاٍ تطغب ف ٘ٝغٛا ٤يف اجملاٍ ايصٓاع ٞأ ٚايتذاض ٟأ ٚايعضاع ٞأٚ
اخلسََ ،ٞع ٚدٛب إٔ تطاع ٞتًو املؿطٚعات ايكسضات املتاس ١هلا إضاف ١إىل ضطٚضَ ٠طاعاتٗا يًدطط ايتُٓٚ ١ٜٛ
اال غرتاتٝذ َٔ ١ٝقبٌ ايسٚي ١اييت تٗسف إىل تُٓ ١ٝقطاعات َع ١ٓٝعٔ ططٜل ايتعطٜف مبس ٣نفا ٠٤تًو ايكطاعات ٚعسّ نفا٠٤
االخط(٣فطسإٚ.)37 : 2003،يه ٞتٓذح املؿاضٜع ايصػري ٠ال بس َٔ َطاعا ٠ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اييت صلب إٔ تتعافط َع
بعطٗا ايبعض مما ٜؤز ٟإىل زلاح املؿطٚع ايصػري ٚأِٖ ٖص ٙايعٛاٌَ(أب ٛشٜاب:)12 : 2003 ،
 .1ايسعِ احله َٞٛايهايف؛ غٛا ٤نإ ٖصا ايسعِ عٔ ططٜل ايتؿطٜعات أ ٚايسعِ املاز ٟأ ٚايسعِ املعٓ.ٟٛ
 .2تٛافط املعًَٛات اإلزاضٚ ١ٜايتػٜٛك ٚ ١ٝايفٓ١ٝ؛ ٜٚه ٕٛشيو عٔ ططٜل َطانع ايتجكٝف ٚايتسضٜب ٚاملعاٖس ايفٓ١ٝ
ٚاملؤغػات اخلسَ ١ٝيتطٜٛط اإلعُاٍ ،مبا ٜطُٔ إتباع املؿطٚع ايػٝاغات ٚخطط غً ١ُٝمتهٓ٘ َٔ ايتطٛض ٚايُٓ.ٛ
 .3ايطقاب١؛ ٚته ٕٛعٔ ططٜل َػو ايػذالت اييت تٛضح ْفكات املؿطٚع ٚاٜطازات٘ٚ ،ايطقاب ١عً ٢اإلْتاز يطُإ نفا٠٤
ضأؽ املاٍ.
 .4تٛافط ايطٜازٚ ٠االبساع يس ٣أصشاب املؿطٚعات ايصػري(٠االيتعاّ بايعٌُ  ٚاملٛاظب ،١االٖتُاّ باجلٛزٚ ٠ايهفا ،٠٤ايكسض٠
عً ٢اإلقٓاع ٚخًل ايصالت).
 .5ايسعِ املصطيف؛ ٜٚه ٕٛشيو عٔ ططٜل ْؿط ايٛع ٞاملصطيف ٚتٛفط ايرباَر ايتُ ١ًٜٝٛايهاف ١ٝيس ٣املصاضف َٚؤغػات
ايتُ ٌٜٛيف زعِ املؿطٚعات ايصػري.٠
ثايجا :مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري:٠
تعاٜس االٖتُاّ بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يف ايػٓٛات االخري ٠يف َععِ ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاغتذاب ١إلغرتاتٝذ ١ٝتكًٝص زٚض ايسٚي١
يف االْؿط ١االقتصاز ٚ ١ٜايتش ٍٛسل ٛتُٓ ١ٝايكطاع اخلاص َٔ ْاس ٚ ١ٝاىل نٖ ٕٛص ٙاملؿاضٜع أصبشت متجٌ االزاض ٠االنجط
فعاي ١ٝيف تٛفري فطص ايعٌُ َٛ ٚادٗ ١ايبطاي ٚ ١ضفع َػتٜٛات املعٝؿ ٚ ١اسساخ ايُٓ ٚ ٛايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ .١ٜبايطغِ َٔ
تعسز  ٚتٓٛع َصازض ايتُ ٌٜٛاملتاس ١يف َععِ ز ٍٚايعامل إال إٕ احلص ٍٛعً ٢ايتُ ٌٜٛايالظّ َٓٗا يٝؼ بايعًُ ١ٝايػًٗ ١يهٕٛ
األَط ٜطتبط بتَٗ ١٦ٝتطًبات إقٓاع املُٛيني بتكس ِٜايكطٚض ايهاف ١ٝالقاَ ١املؿاضٜع ايصػري( ٠بتاٍ  ٚاخط.)48 : 2011 ،ٕٚ
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ٜؤز ٟايتُ ٌٜٛزٚضا اغاغٝا يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ،١ٝاش بس ْ٘ٚالميهٔ اقاَ ١املٓؿات  ٚاملؿاضٜع ايػًع١ٝ
 ٚاخلسَ ،١ ٝبتٛفط َصازض ايتُ ٚ ٌٜٛايسعِ ميهٔ يعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيػري خبط ٢أغطع  ٚتٓفٝص
االغتجُاضات بأْٛاعٗا املدتًف ١سٝح إ ْكص ايتُ ٌٜٛاسس ٣املؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞا املؿاضٜع ايصػري ٠يف االقتصازات ايٓاَ١ٝ
الغُٝا يف ظٌ ايعطٚف ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز . ١ٜذبتاز املؿاضٜع ايصػري ٠أنجط َٔ غريٖا يًتَُُٗ ٌٜٛا تٓٛعت ٖصا
يه ٞتُٓ ٚ ٛتٛاصٌ ْؿاطٗا ،اش ٜعترب ايتُ ٌٜٛمبجاب ١عٓصط اغاغ ٞيًُؿطٚع ،يصا إ زٚض ايؿطنات ايتُ ٚ ١ًٜٝٛاالقرتاض١ٝ
نبري ٠دسا يف ٖصا اجملاٍ (مح٘ نط.)5-2 : 2016 ، ِٜ
املبشح ايجاْٞ
زٚض ؾطنات تكس ِٜايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام
استًت املؿاضٜع ايصػري ٠ضنٓا ٖاَا يف االقتصاز ايعطاق ٚ ٞاْتؿطت ٖص ٙاملؿاضٜع يف ناف ١االْؿط ٚ ١عً ٢ناف ١االصعس٠
اجلػطاف ،١ٝيف عاّ  1993بًؼ عسز املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام (َ 31796ؿطٚع) ،يهٓ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ايعطٚف
اال قتصاز ٚ ١ٜايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ١ٝايصعب ١اييت متط بٗا ايعطام ،ظاز ٖصا ايعسز اىل ( )53679عاّ ( 2007ايعبٝس:2006،ٟ
  17-16فعع  ،) 138 :2013،نُعطف ١طبٝع ١االْؿط ١هلص ٙاملؿاضٜع اش إ ايٓؿاط االقتصاز ٟيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف
ايعطام تتػِ بػُات ايصٓاع ١احلطف ١ٝايتكًٝس ١ٜاييت تطنع عً ٢صٓاع ١املٛاز ايػصا ٚ ١ٝ٥خٝاط ١املالبؼ  ٚبعض ايصٓاعات
املعسْ ٚ ١ٝصٓاع ١اجلًٛز  ٚغريٖا (ايٓاصح ،)166 :2008،اال إ أستًت ايصٓاعات ايػصائی ٠املطتب ١االٚىل َٔ حیخ
ْػبَ ١ػاھَتٗا يف ميَ ١االْتاز املتشكل هلصا ايٓؿاط ٚاييت بًػت (ٚ )%41تًتٗا صٓاع ١املٓتذات املعسٕی ٠االغاؽی٠
باملطتب ١ايجإی ٠بٓػبَ ١ػاھَ ١بًػت( ( .)% 24اجلٗاظ املطنع ٟيألسصا.)2015،٤
يف احلكٝكٜ ١تٛقف َس ٣زلاح ٖص ٙاملؿاضٜع يف ايبًسإ ايٓاَ ١ٝعً ٢قسضتٗا عً ٢تٛفري ايتُ ٌٜٛايالظّ ايت ٢متجٌ ايعكب١
االغاغ ١ٝاييت تعطقٌ عٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع يف ٖص ٙايبًسإ (فعع .) 129 :2013،
تٛدس يف ايعطام ؾطنات  ٚدٗات َتعسز ٠يسعِ  ٚمت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ،٠يهٔ (ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًكطٚض ايصػريٚ ٠
املتٛغط ٚ ١ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف َٔ )١ٝابطظ ٖص ٙايؿطنات اييت تعٌُ يف ٖصا اجملاٍ سٝح تكٖ ّٛص ٙايؿطنات
َٔ خالٍ املصاضف اخلاص ١املػاُٖ ١بتػٗ ٌٝعًُ ١ٝايتُ ٌٜٛبتٛفري دع َٔ ٤ضأمساهلا القاَ ١املؿاضٜع اجلسٜس ٚ ٠يتٛغٝع املؿاضٜع
ايكاٖ ، ١ُ٥صا باالضاف ١اىل ابتعاز بعض املؿاضٜع َٔ رلاطط االْٗٝاض  ٚاالفالؽٚ ،فُٝا ًَ ًٜٞدصا عٔ اٖساف ْ ٚؿاط ٖصٙ
ايؿطنات:
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اٚال:ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف:١ٝ
تأغػت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف اشاض  2006مبٛافك ١ايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ ٚ ٞظاض ٠ايتذاض ٠مبٛدب
أسهاّ قاْ ٕٛايؿطنات ضقِ  21يػٓ ٚ ، 1997 ١ذبٛيت ايؿطن َٔ ١ؾطن ١شات َػؤٚي ١ٝذلسٚز ٠إىل ؾطنَ ١ػاُٖ١
خاصٚ .١بسأت ايؿطن ١أعُاهلا َٓص ايعاّ  2007بطأؽ َاٍ قسض )5,450,000( ٙزٜٓاض عطاق ٚ ٞمت ظٜازت٘ عسَ ٠طات اىل
إ ٚصٌ اىل ( )7,877,141زٜٓاض عطاق ٞيف عاّ . 2015
ٜكع َكط ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف ايعاصُ ١بػساز َٓ -طك ١ايهطازٚ ،٠تعترب فطٚع املصاضف يف احملافعات نشًك١
ٚصٌ يتُج ٌٝايؿطن ١يف ناف ١اسلا ٤ايعطام  ٚنصيو يتساض االعُاٍ  ٚايٓؿاطات املتعًك ١بايؿطن . ١تك ّٛايؿطن ١بتكسِٜ
ضُاْات تصٌ اىل سس  %75يًكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ املصاضف املؿاضن ١يًُكرتضني ٚته ٕٛسسٚز ٖص ٙايكطٚض َٔ (5
اىل  ) 250أيف زٚالض*  ٚ .إ اغاؽ ايعٌُ يف ايؿطن ٖٛ ١بطْاَر ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اييت متجٌ اغاؽ
ايتطٛض االقتصازٚ ٚ ٟغ ١ًٝضٝ٥ػ ١ٝملٛادٗ ١ظاٖط ٠ايبطاي ٚ ١اغتٝعاب االٜس ٟايعاًَ.١
تػع ٢ايؿطن ١اىل ذبكٝل دلُٛع َٔ ١االٖساف َٗٓٚا زعِ ٚتطٜٛط ايكطاع اخلاص َٔ خالٍ ظٜاز ٠ايكطٚض املطُ ١ْٛاملكسَ١
يًُؿاضٜع ايصػري ٠يتأَني فطص سص ٍٛاصشابٗا عً ٢ايتُ ٌٜٛايالظّ ملؿاضٜعِٗ ايكا ٚ ١ُ٥احلسٜج ١االْؿا ٤بايتٓػٝل َع
املصاضف احله ١َٝٛشات االختصاص ٖ ،صا باالضاف ١اىل خًل فطص عٌُ (َباؾط ٚ ٠غري املباؾط )٠األَط ايصٜ ٟؤز ٟبايٓتٝذ١
اىل تطٜٛط االقتصاز.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ايتشسٜات  ٚاملداطط االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايت ٢اثطت عًٚ ٢اقع املؿاضٜع ايصػريٚ ٚ ٠اقع االقطاض املصطيف ٚ
قً ١ايجك ١بني املصاضف  ٚاملكرتضني  ٚظٜاز ٠سذِ املداطط األمتاْ ١ٝيف ظٌ ٖص ٙايعطٚف ،اغتطاعت ايؿطن( ١ايعطاق١ٝ
يًهفاالت املصطف )١ٝإ تبين ٖٝهًٗا  ٚتععظ َالُ٥تٗا املاي ٚ ١ٝتععظ ضٚابطٗا َع املصاضف َٔ دَٗ ٚ ١ع املكرتضني َٔ دٗ١
اخط(. ٣ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف.)2015 ،١ٝ
ٚ .1اقع ْؿاط ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف:١ٝ
بػبب تٓٛع  ٚتٛغع اجملاٍ  ٚايٓطام اجلػطايف يًؿطن ، ١اصبشت ٖص ٙايؿطن ١ضُٔ ايؿطنات املعطٚف ٚ ١ايطا٥س ٠يف متٌٜٛ
املؿاضٜع ٚ ،فُٝا ًٜٞعطض  ٚذبً ٌٝيبعض املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يٓؿاط ٖص ٙايؿطن ١يف ايٓكاط االت:١ٝ
أ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب اجلٓؼ :
َٔ خالٍ ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطفٜ ١ٝتبني إ ايكطٚض املُٓٛسٜ ١ػط ٞنال اجلٓػني (ايصنط ٚ
االْج ، )٢سٝح ٜتبني َٔ اجلس ) 2( ٍٚإ عسز ايكطٚض ظازت َٔ غٓ ١اىل االخط ، ٣عً ٢ضغِ َٔ إ ٖٓاى اشلفاضا ًَشٛظا
 ٚسازا يف بعض ايػٓٛات  ٚخصٛصا يف ايػٓٛات االخريْ ٠تٝذ ١ايعطٚف االَٓٚ ١ٝايػٝاغ ، ١ٝاضاف ١اىل االظَ ١املايٚ ١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

* إ ايؿطن ١تته ٕٛاٜ ٚؿاضى فٗٝا ثالث ١عؿط َصطفا (بػساز ،اخلًٝر ،اؾٛض ،ايؿطم االٚغط  ،ايؿُاٍ ،االغتجُاض ،املتشس ،االًٖ ،ٞايبصط،٠

غَٛط ،بابٌ ،املٛصٌ ،اهلس )٣يف تكس ِٜايكطٚض .
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االقتصاز ١ٜايص ٟميط بٗا ايعطام ٚ .نصيو إ عسز ايكطٚض يًصنٛض خال املس )2015-2006( ٠بًػت ( 10187قطضا
أ َٔ )%84 ٟامجاي ٞايكطٚض  ٖٞٚاعً ٢بهجري َكاضْ ١حبص ١االْاخ اييت بًػت فكط ( 1991قطضا أ ٚ )%16 ٟتعٛز
شيو اىل طبٝع ١ايكطٚض  ٚايٓؿاطات املؿُٛي ١بايسعِ َٔ قبٌ ايؿطن ٚ ١املصاضف املػاُٖ.١
اجلس )2( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛس ١يًصنٛض  ٚاالْاخ يًُس)2015 – 2006( ٠
ايػٓٛات

عسز ايكطٚض

عسز ايكطٚض

يًصنٛض

يالْاخ

2006

1

0

1

2007

36

2

38

0.35

2008

122

21

143

1.20

1.05

2009

1101

106

1207

10.81

5.32

2010

1099

151

1250

10.80

7.58

2011

1681

281

1962

16.50

14.1

2012

2702

582

3284

26.52

29.2

2013

2354

511

2865

23.10

25.7

2014

824

252

1076

8.09

12.7

2015

267

85

352

2.62

4.27

اجملُٛع

10187

1991

12178

%100

%100

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

اجملُٛع

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

يًصنٛض ()%

يالْاخ ()%

0.01

0
0.1

%158.19

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (.)2015 - 2006
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ب :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب املصاضف املؿاضن ٚ ١املاسل: ١
إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝذب ٟٛعسزا َٔ املصاضف االًٖ ٚ ١ٝبطغاَ ٌٝرلتًف ٚ ، ١اجلسٜ )3( ٍٚبني املصاضف ٚ
عسز ايكطٚض املُٓٛس ١يًُصاضف املػاُٖ:١
اجلس )3( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١يًُس)2015 – 2007( ٠
املصاضف

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املصاضف

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

بػساز

2728

22.4

االًٖٞ

396

3.252

اخلًٝر

2417

19.85

ايبصط٠

103

0.846

اؾٛض

2375

19.50

غَٛط

77

0.632

ايؿطم االٚغط

1658

13.62

بابٌ

64

0.526

ايؿُاٍ

903

7.416

املٛصٌ

44

0.361

االغتجُاض

697

5.724

اهلس٣

23

0.189

املتشس

692

5.683

اجملُٛع

12177

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (.) 2015 - 2007

َٔ اجلسٜ ) 3( ٍٚتبني إ املصاضف االضبع ١االٚىل (بػساز  ،اخلًٝر  ،اؾٛض  ٚايؿطم االٚغط) َٔ اِٖ املصاضف املػاُٖ ١يف
اعطا ٤ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اييت تؿهٌ ( 9178قطضا) َٔ امجاي ٞايكطٚض ايبايػ 12177( ١قطض) ،مما ٜعٓ ٢إ
سصٖ ١ص ٙاملصاضف االضبع ١تػا َٔ) %75.37( ٟٚامجاىل عسز ايكطٚض املُٓٛس ٚ ،١تعٛز شيو اىل اْتٗاز غٝاغ ١املصطف١ٝ
املتٛاظْ ٚ ١غً ١ُٝهلص ٙاملصاضف االضبع ٚ ١نصيو ايتٛغع اجلػطايف هلص ٙاملصاضف االضبع ١يف مجٝع ذلافعات ايعطام.
دـ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب احملافعات:
َٔ ادٌ ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََ ٚ ١تهاف ١٦يهاف ١احملافعات ايعطام ( ايؿُاي ٚ ، ١ٝايٛغط ٚ ١ٝاجلٓٛب ٚ ، )١ٝيٓذاح ٖصا اهلسف
قاَت ايؿطن ١بطبط اعُاهلا  ٚايٓؿاطاتٗا بهاف ١احملافعات عٔ ططٜل املصاضف املٛدٛز ٠يف ٖص ٙاحملافعات ٚنصيو تعٌُ
ايؿطنَ ١ع املصاضف املؿاضن ٚ ١ايؿطنا ٤اآلخط ٜٔيًتعطف عً ٢املؿاضٜع االقتصاز ١ٜايٛاعس ٠ملػاعسٖ ٠ص ٙاملؿاضٜع ايصػري،٠
ٖ ٚصا َاٜتِ تٛضٝش٘ يف اجلس )4( ٍٚأزْا:ٙ
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اجلس )4( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛسٚ ١اُٖٝتٗا ايٓػب ١ٝسػب احملافعات يًُس)2015 – 2007( ٠
احملافعات

احملافعات

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

310

2.55

بػساز

5724

47.00

زٜاىل

2.03

ايػًُٝاْ١ٝ

1148

9.43

ٚاغط

247

اضبٌٝ

956

7.85

زٖٛى

202

1.66

ايٓذف

700

5.75

ْ٣ٛٓٝ

202

1.66

نطبال٤

521

4.28

صالح ايسٜٔ

183

1.50

بابٌ

432

3.55

َٝػإ

163

1.34

ايكازغ /١ٝايسٜٛاْ١ٝ

407

3.34

ش ٟقاض

136

1.12

ايبصط٠

359

2.95

االْباض

105

0.86

املجٓ٢

316

2.60

نطنٛى

66

0.54

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (. )2015 - 2007

َٔ اجلس )4( ٍٚزلس اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ اختالف عسز ايكطٚض بني ذلافعٚ ١اخط،٣اال اْ٘ مجٝع احملافعات ايعطاق ١ٝاغتفازت
َٔ ٖص ٙايكطٚض املُٓٛس ، ١سٝح تأت ٞذلافع ١بػساز باملطتب ١االٚىل بعسز ( )5724قطض  ٚبٓػب َٔ )%47( ١امجايٞ
ايكطٚض املُٓٛسٚ ،١شيو بػبب ٚدٛز املكط ايطٝ٥ػ ٞيًؿطن ١يف بػساز اضاف ١اىل نْٗٛا بػساز عاصُ ١يًعطام تتػِ بهرب
سذِ مجٝع االْؿط ١ايػًع ٚ ١ٝاخلسَ ٚ ١ٝنجط ٠املؿاضٜع ايصػري ٠فٗٝا ،بُٓٝا سص ١ذلافع ١نطنٛى يف ازَْ ٢ػت ٚ ٣ٛتبًؼ
( 66قطض) ْ ٚػبتٗا اقٌ َٔ  ٚ ، %1ايػبب ايطٝ٥ؼ يف شيو ٜعٛز اىل ضعف ايبٓ ١ٝاالقتصازٖ ١ٜصا َٔ دٗ ٚ ١املؿانٌ
االزاضٖ ٚ ١ٜذط ٠ايهٛازض  ٚاصشاب ضؤٚؽ االَٛاٍ  ٚاالؾداص ايعازٜني  ٚايعاطًني عٔ ايعٌُ اىل املٓاطل أالخطٚ ٣
خصٛصا اىل َٓاطل اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ دٗ ١اخطٚ . ٣عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام فإ احملافعات االضبع( ١بػساز ،ايػًُٝاْ ،١ٝاضبٌٝ
 ٚايٓذف) انجط احملافعات اغتفازٖ َٔ ٠ص ٙايكطٚض  ٚايتُ ٚ ٌٜٛتبًؼ عسز ايكطٚض هلص ٙاحملافعات ( 8528قطضا) َٔ
دلُٛع ( )12177مما ٜعين سصٖ ١ص ٙاحملافعات االضبع ١تصٌ اىل (.)%70
 .2زٚض قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف تطٜٛط ايكطاعات  ٚتٜٓٛع اهلٝهٌ االقتصاز:ٟ
إ اسس ٣االٖساف ايطٝ٥ػ ١يهاف ١احلهَٛات  ٚاملؤغػات ايتُٓ ٖٞ ١ٜٛزعِ ايكطاعات االقتصاز ١ٜبؿهٌ َتٛاظ َٔ ٟادٌ
تٜٓٛع اهلٝهٌ االقتصاز ٚ ٟايتدًص َٔ اقتصازٜات اساز ١ٜاجلاْب  ،يصيو  ٚاْطالقا َٔ ٖصا اهلسف فكس قاَت ايؿطن١
ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝتكس ِٜخسَات٘ (قطضا  ٚمتٜٛال) يهاف ١ايكطاعاتٖ ٚ ،صا َاٜتِ تٛضٝش٘ يف اجلس )5( ٍٚأزْا:ٙ
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اجلس )5( ٍٚتٛظٜع عسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝسػب ايكطاعات االقتصاز ١ٜيًُس٠
()2015 – 2006
ايكطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ايػٓٛات
دباضٟ

خسَات

صٓاعٞ

اْؿا٤ات

غٝاسٞ

صشٞ

ظضاعٞ

اجملُٛع

2006

0

0

0

1

0

0

0

1

2007

2

12

10

6

3

1

4

38

2008

28

70

35

4

1

2

3

143

2009

602

261

245

4

34

40

21

1207

2010

519

415

264

0

23

22

7

1250

2011

809

909

177

0

39

23

5

1962

2012

922

1946

144

199

49

21

3

3284

2013

1487

809

130

365

42

23

9

2865

2014

608

224

44

176

4

14

6

1076

2015

93

218

7

18

4

6

6

352

اجملُٛع

5070

4864

1056

773

199

152

64

12178

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

41.63

39.94

8.67

6.35

1.64

1.25

0.52

%100

المصدر :من اعداد الباحثان اعتمادا عمى بيانات التقارير السنوية لمشركة العراقية لمكفاالت المصرفية ،لمسنوات (. )6002 – 6002

َٔ خالٍ اجلسٜ ، ) 5( ٍٚعٗط إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝاييت تتٝح فطص يًعاًَني  ٚاصشاب املٗٔ يف ناف١
ايكطاعات االقتصاز ١ٜيٝتُاؾَ ٞع االٖساف ايتُٓ ١ٜٛيًؿطن ٚ ١اييت ٖ ٞتػٗ ١َُٗ ٌٝأصشاب املؿاضٜع ايصػري ٠يف احلصٍٛ
عً ٢ايكطٚض  ٚايتُ ٌٜٛايالظّ ملؿاضٜعِٗ ايكا ٚ ١ُ٥احلسٜج ١االْؿا ٚ ٤نصيو تأَني اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع املتٛقف ١األَط ايصٟ
ٜؤز ٟبايٓتٝذ ١إىل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف ايعطام .
ٚنصيو ٜتبني َٔ اجلسْ ٍٚفػ٘ إ ايكطاع ايتذاضٜ ٣ػتشٛش عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١ايكطٚض املُٓٛس ٚ ١اييت تصٌ تكطٜبا اىل
(ٚ ،)%42شيو بػبب ايعطٚف االقتصاز ٚ ١ٜاالَٓ ١ٝغري املػتكط ٠ايصٜ ٟػع ٢فٗٝا اصشاب املٗٔ  ٚايتذاض تٛظٝف اَٛاهلِ
يف اجملاٍ ايتذاض ٟايصٜ ٟتُٝع بتشكٝل اضباح غطٜع ٚ ١غطع ١اغرتداع ضامساهلِ  ٚاالبتعاز عٔ املداطط ٠ايٓامج ١عٔ ايكطٚض ٚ
ايؿطٚط  ٚايطُاْات اييت عًٗٝاٚ ،نُا إ سص ١قطاع اخلسَات َٔ ٖص ٙايكطٚض ٚاييت تصٌ اىل سٛاي )%39.94(ٞايصٟ
ٜأت ٞباملطتب ١ايجاْ ١ٝبعس ايكطاع ايتذاضٚ ٟشيو بػبب تطنٝع ٚاالٖتُاّ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝعً ٢املؿاضٜع
اخلسَ ١ٝيٝتُاؾَ ٞع االٖساف ايتُٓ ١ٜٛيًؿطن ٚ ١اييت ٖ ٞذبكٝل ايتُٓ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝيف ايٛقت ْفػ٘ بػبب ضعف ايكسض٠
ايتٓافػ ١ٝيًُٓتذات احملً ٚ ١ٝايٓامج ١عٔ اغطام االغٛام ايعطاق ١ٝباملٓتذات االدٓب ١ٝاملػتٛضزٚ ٠نصيو ٚدٛز زضد ١عائَ ١ٝ
املداطط ٠يف ايكطاع ايعضاعٚ ٞشيو بػبب خطٛع ٖصا ايكطاع يتكًبات املٓاخٚ ١ٝعسّ اعتُاز عً ٢ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ
احلسٜج ١يف ايعض اع ١بػبب قً ١اخلرب ٚ ٠ضاؽ املاٍ يس ٣ايفالح مماصلعٌ َتابع ١ايكطٚض عًَُ ١ٝهًفٚ ١صعب ، ١يصا فإ املصاضف
628
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االًٖ ١ٝضلاٚي ٕٛاالبتعاز عٔ َٓح ايكطٚض يًكطاع ايعضاع ،ٞيصيو ٜالسغ بإٔ سص ١يًكطاع ايعضاع ٞزلس إ َػت ٣ٛاغتفاز٠
ايكطاع ظضاعٖ َٔ ٞص ٙايكطٚض  ٚايتُ ٌٜٛض ١ًٝ٦دسا  ٚتصٌ فكط (  64قطضا ا )%0.54 ٚخالٍ املس– 2006( ٠
 ٚ ) 2015ايصٜ ٟعترب َؤؾطا غًبٝا  ٚالطلسّ عًُ ١ٝايتػري اهلٝهً ٞيف االقتصاز ايعطاق. ٞ
 .3زٚض قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف تٛفري فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي:١
إ مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٜ ٠رتتب عً ٘ٝاقاََ ١ؿاضٜع دسٜس ،٠باالضاف ١اىل اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع ايكا ١ُ٥املتٛقف ١عٔ ايعٌُ مما
ٜرتتب عً ٘ٝتٛفري فطص ايعٌُ يص ٟٚايسخ ٍٛاحملسٚز ٚ ٠ايعٛا ٌ٥ايفكريٚ ٠بايتاي ٞتأَني َصسض ايسخٌ هلؤالَٚ ٤اٜرتتب عً٘ٝ
اضتفاع ايٓاتر احملً ٞاالمجايٚ ،)GDP( ٞشيو عٔ ططٜل اقاَ ٚ ١اْؿا ٤املؿاضٜع ايصػري ٚ ٠نصيو اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع
ايكا ١ُ٥املتٛقفْ ١تٝذ ١ايعطٚف االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايص ٟميط بٗا ايعطام  ٚ ،اجلسٜ )6( ٍٚبني امجاي ٞفطص ايعٌُ (املباؾط ٚ ٠غري
املباؾط )٠يًُؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥املػتشسث ١املسع َٔ ١َٛقبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف. ١ٝ

اجلس )6( ٍٚعسز فطص ايعٌُ يًُؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥اجلسٜس ٠املُٛي َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًُس٠
()2015 – 2006
ايػٓٛات

فطص ايعٌُ ايكا١ُ٥

فطص ايعٌُ اجلسٜس٠

امجاي ٞفطص ايعٌُ

2006

3

1

4

2007

347

107

454

2008

516

211

727

2009

4016

318

4334

2010

4257

535

4792

2011

3942

1258

5200

2012

2475

1954

4429

2013

3468

746

4214

2014

1268

350

1618

2015

303

253

556

اجملُٛع

20595

5733

26328

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

%141.92

%137.92

%140.90

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (. )2015 -2006
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ٜعٗط َٔ اجلس ،) 6( ٍٚأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ اختالف فطص ايعٌُ َٔ غٓ ١الخط ٚ ٣عً ٢ضغِ ايصعٛبات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
ايص ٟميط بٗا ايعطام ،فإ ايؿطن ١غاُٖتٗا بؿهٌ ٚاضح يف خًل فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يًُشتادني َٔ املٗٓني
 ٚاالؾداص ايعازٜني َ ،جال خًل فطص ايعٌُ عٔ ططٜل تطٜٛط املؿاضٜع ايكا ١ُ٥خالٍ َس )2015 – 2006( ٠بًػت
( 20595فطص ايعٌُ ا َٔ 78% ٟامجاي ٞفطص ايعٌُ) ،بُٓٝا فطص ايعٌُ اجلسٜس َٔ ٠خالٍ اْؿا ٤املؿاضٜع اجلسٜس٠
ٚصًت اىل ( 5733فطص ايعٌُ ا َٔ %22 ٟامجاي ٞفطص ايعٌُ).
ثاْٝا :ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:(ICF - SME)١
تأغػت ٖص ٙايؿطن *١بتاضٜذ )ٚ (18/5/2009فل ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ايعطاق ١ٝاملتعًك ١بايؿطنات املاي ١ٝغري املصطف١ٝ
ٚقس سصًت عً ٢ؾٗاز ٠ايتأغٝؼ ٚاداظ ٠مماضغ ١املٗٓ َٔ ١اجلٗات ايكطا ١ٝ٥احله ١َٝٛاملتُجً ١مبػذٌ ايؿطنات ٚايبٓو
املطنع ٟايعطاقٚ ٞبسأ ايعٌُ يف سعٜطإ َٔ ايعاّ ْفػ٘ بطأمساٍ قسض ًَٕٛٝ )270( ٙزٜٓاض عطاقٚ ،ٞبسعِ َاي َٔ ٞايٛناي١
االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝقسض ًَٕٛٝ )6( ٙزٚالضٚ .يف عاّ  2010متت ظٜاز ٠ضأؽ َاٍ ايؿطن ١يٝصٌ اىل (ًَٝ (1.2اض
زٜٓاض ٚيف عاّ  2014متت ظٜاز ٠ضأؽ َاٍ ايؿطن ١يٝبًؼ (ًَٝ )16.464اض زٜٓاض.
اهلسف ايطٝ٥ػ ٞيًؿطن ١زعِ املؿاضٜع ايصػري ٠يًُػاُٖ ١يف ايٓٗٛض باالقتصاز ايعطاقٚ ٞسح املصاضف ايعطاق ١ٝاملػاُٖ ١يف
ضأمساهلا ٚغريٖا َٔ املصاضف يتكس ِٜايتُ ٌٜٛاملػتساّ يًُؿاضع ايصػري .٠تسعِ ايؿطن ١افطٌ املُاضغات يف دلاٍ تٛيٝس
ايكطٚض ٚازاضتٗا .قاَت املصاضف املػاُٖ ١يف ايؿطن ١ايعطاق ١ٝبتٛغٝع دلاالت تٛفري ايكطٚض َٔ خالٍ ابتهاض املٓتذات
ٚايتُ ٌٜٛاملػتكط ٚبطاَر اقطاض َػتٗسف ٖٞٚ .١تعس عاَالً ذلفعاً ٜػاعس يف تػطٜع ْفاش املصاضف االًٖ ١ٝاىل غٛم ايكطٚض
اخلاص ١باملؿاضٜع ايصػريَ ٠ع بٓآَ ٤ص ١متَ ٌٜٛػتساَ َٔ ١خالٍ ايتعا ٕٚايٛثٝل َع اجلٗات املاسل ١يتطٜٛط ٚتفع ٌٝايكطاع
اخلاص يف ايعطام (ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيالغتكطاض املاي ٞيف ايعطام.)2012 ،
تًعب ايؿطن ١زٚضاً نبرياً يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠سٝح تك ّٛبتدصٝص ضأؽ َاٍ االقطاض اىل املصاضف املػاُٖ ١فٗٝا
ٚاييت ٖ ٞعباض ٠عٔ دلُٛع َٔ ١املصاضف ايعطاق ١ٝاخلاصٚ ١شيو يتػٗ ٌٝعًَُٓ ١ٝح ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط.١
تك ّٛايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايٛقت احلاضط بإزاض ٠ثالخ بطاَر يًُٓح .املٓش ١املكسََٔ ١
بطْاَر دباض ٠يًتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف احملافعات ٚايبايػ ًَٕٛٝ 6( ١زٚالض) يتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١ايعاًَ ١يف غبع١
قطاعات اقتصاز ١ٜاغاغَٓ ٚ ١ٝش ١ايٛناي ١االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝبك ًَٕٛٝ 1( ١ُٝزٚالض) ٚاييت تٗسف بؿهٌ خاص
يتُ ٌٜٛقطٚض املؿاضٜع ايعضاعٚ .١ٝنصيو َٓش ١ايٛناي ١االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝقسضٖا ( ًَٕٛٝ 8.95زٚالض) بٗسف َٓح

*

_____________________________________________________________________________________________

ايؿطن ١تطِ (َ ) 9صاضف عطاق ١ٝخاصَ ١ػاُٖ ١تػُ( ٢ايؿبه ١املصطفَ ( ٖٞ )١ٝصطف ايؿُاٍ َ ،صطف ايؿطم االٚغط َ ،صطف
اؾٛض َ ،صطف غَٛط  ،املصطف االًَٖ، ٞصطف ايبصطَ ،٠صطف بػساز َ ،صطف املٛصٌَ ،صطف اخلًٝر).
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ايكطٚض الصشاب املؿاضٜع َٔ املٗذط ٜٔبػبب عسّ االغتكطاض  ٚاٚي٦و ايصٜ ٜٔبشج ٕٛعٔ اعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜعِٗ اٚ
تطٜٛطٖا.
ٚ .1اقع ايٓؿاط  ٚاالعُاٍ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:١
ٜتػِ ْؿاط  ٚاعُاٍ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١بهجط ٚ ٠تعسز ٚناالت:ٞ
أ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ٚ ١ايف٦ات املػتفٝسَٗٓ ٠ا:
إ زٚض ٖص ٙايؿطن ١يتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١نبري ٠يهاف ١ايف٦ات .صُُت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
بطادلٗا يسعِ ٚخسَ ١مجٝع ف٦ات اجملتُع َٔ خالٍ تكس ِٜقطٚض تػاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿاضٜع دسٜس ٠ا ٚاعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع
تٛقفت ْتٝذ ١يعطٚف قػطٚ ،١ٜقس اغتطاعت ايؿطن َٔٚ ١خالٍ ؾبه ١املصاضف ايتابع ١هلا َٔ ايٛص ٍٛاىل اغًب ف٦ات
اجملتُع ٚاييت مشًت(املٗذط ، ٜٔاالقًٝات ،ايٓػا ٚ ٤ايؿباب)* ٚ .اجلسٜ )7( ٍٚبني تٛظٜع ايكطٚض  ٚنصيو بٝإ ايف٦ات
املػتفٝس َٔ ٠قطٚض ايؿطن ١ايعطاق.١ٝ
اجلس )7( ٍٚعسز ايكطٚض  ٚاملبايؼ املُٓٛس ١يًف٦ات االدتُاع َٔ ١ٝقبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط١
يًُس)2015- 2012(٠
االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

َبًؼ ايكطٚض املُٓٛس١

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

%

(َال ٜٔايسٚالضات)

%

االغط املٗذط٠

7136

46.34

105.80

5.85

ْػاَ ٤عٝالت

2561

16.63

36.94

2.04

اقًٝات ز١ٜٝٓ

1090

7.08

304.15

16.83

ؾباب

2011

13.06

367.42

20.33

قطٚض اخط٣

2601

16.89

993.41

54.95

اجملُٛع

15399

%100

1807.72

%100

ايف٦ات املػتفٝس٠

**

عسز ايكطٚض املُٓٛس١

المصدر :من اعداد الباحثان اعتماداعمى بيانات التقاريرالسنوية لمشركة العراقية لتمويل المشاريع لمسنوات (. )6002 -6006

_____________________________________________________________________________________________

قطضا) َكسَٚ *4568 ) ١قس ناْت ْتا٥ر ٖصا ايربْاَر َٔ خالٍ ايفرتٚ )2015 – 2009( ٠فط قطٚضا بك ًَٕٛٝ 73( ١ُٝزٚالض) ٚبعسز
اىل ف٦ات رلتًف َٔ ١اجملتُع (ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط.)2015 -2009( ١
** عً ٢ايطغِ َٔ ٖٓاى االختالف يف تػُٖ ١ٝص ٙايتصٓٝفات  ٚايف٦ات َٔ تكطٜط ألخط  ،يهٔ َٔ ادٌ غٗٛي ١ايتشً ٚ ٌٝاملكاضْ ١فكس قاّ
ايباسجإ بتٛسٝس بعطٗا ٚادطا ٤ايتعسٜالت عًٗٝا .
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َ َٔٚالسع ١اجلسٜ )7( ٍٚتبني بإٔ سص ١املٗذط ٜٔانجط َٔ ( َٔ )%46امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ، ١بُٓٝا سص ١االقًٝات ال
تتذاٚظ ( َٔ )% 10دلُٛع ايكطٚض املُٓٛس .١امجاال املٗذطٜ ٜٔأت ٞباملطنع اال َٔ ٍٚسٝح عسز ايكطٚض  ٚسذِ ايكطٚض .
َٔ اجلسٜ ) 7( ٍٚعٗط اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إ عسز ايكطٚض املُٓٛس ١يالغط املٗذط ٠ضلتٌ املطتب ١االٚىل  ٚبًػت ْػبت٘
( ، )%46.34يهٓ٘ َٔ سٝح َبًؼ ايكطٚض املُٓٛسٜ ١صٌ فكط ( ، )%5.85يف سني إ ف ١٦ايؿباب َٔ ايف٦ات االنجط
اغتفاز َٔ ٠املبايؼ املُٓٛس ١مما ٜعين إ ؾطٚط  ٚضُاْات ايؿطن ١العطا ٤ايكطٚض  ٚتٛفري ايسعِ ٜتٓاغب َع ايٛاقع
االقتصاز ٚ ٟاالدتُاع ٞيف ١٦ايؿباب  ٚ ،بايتايٖ ٞص ٙايكطٚض تؿاضى يف تطٜٛط َٗٔ َٗ ٚاضات ف ١٦ايؿباب  ٚخًل فطص
ايعٌُ هلِ  .إ زٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغطٚ ١اضش ١يف عس ٠دلاالت ٚ .اجلسٜ )8( ٍٚبني عسز
ايكطٚض  ٚنصيو بٝإ سذِ ايكطٚض  ٚايتُ ٚ ٌٜٛاملؿاضن ١يًُس.)2015-2011( ٠
اجلس)8( ٍٚ
َػاُٖ ١ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يًُس)2015-2011( ٠
سذِ ايتٌُٜٛ

سذِ املؿاضن١

ايػٓٛات/ايفكطات

َبايؼ ايكطٚض
( ًَ ٕٛٝزٚالض(

عسز ايكطٚض

( ًَ ٕٛٝزٚالض(

( ًَ ٕٛٝزٚالض(

2011

23

1249

8

5.3

2012

45

2806

16. 8

9.2

2013

63

0392

16.8

16.7

2014

70

4479

16.8

17

2015

73

4568

16

16.1

ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%94

%125

%110

%74

()2012-2011
ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%42

%40

-

%82

()2013-2012
ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%11

%14

-

%2

()2014-2013
ْػب ١ايعٜاز)%(٠
()2015-2014

%4

%2

-

-

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜطايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2011
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ٜتبني َٔ اجلس )8( ٍٚإ :
 .1اضتفاع ًَشٛظ يف سذِ ايكطٚض ٚعسزٖا ٚسذِ املؿاضن ١خالٍ َس ٠ايبشح ،فف ٞعاّ  2013ؾٗس مجٝع املؤؾطات
اضتفاعا َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك ١يًػٓتني ( ،)2012 ٚ 2011سٝح بًؼ سذِ ذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ًَٕٛٝ )63) ١ٝزٚالض
ٚبعٜاز ٠قسضٖا )َ )%42كاضَْ ١ع عاّ  . 2012اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) )3920قطضا ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا
) ) %40عٔ عاّ  . 2012بُٓٝا سذِ املؿاضن َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١فكس بًؼ يف ْٗا ١ٜعاّ َ 2013بًػا قسضٙ
) ًَٕٛٝ )16.7زٚالض ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا ( )%82عٔ ايعاّ املاض.ٞ
 . 2عً ٢ايطغِ َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜاملػتُط ٠يف ايعطام خصٛصا يف ايػٓٛات االخري ،٠اظٗطت
ْتا٥ر املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يًؿطن ١يعاّ  2015اضتفاعاً َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك ١يًػٓٛات ايػابك ١فُٝا طلص سذِ ايكطٚض
ٚعسزٖا فكط يف سني اشلفض سذِ ايتُ ٚ ٌٜٛسذِ املؿاضن ،١اش بًػت ق ١ُٝذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ١ٝاملػذًًَٕٛٝ )73) ١
زٚالض ٚبعٜاز ٠قسضٖا )َ )%4كاضَْ ١ع عاّ ، 2014اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) (4568قطضاً ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا)
 )%2عٔ عاّ ، 2013اَا سذِ املؿاضن َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١فكس بًؼ يف ْٗا ١ٜعاّ َ 2015بًػا قسض)16) ٙ
ًَ ٕٛٝزٚالضٚ .اجلسٜط بايصنط إ يؿبه ١املصاضف املػاُٖ ٚ ١اجلٗس ايهبري َٔ قبٌ نٛازض ايؿطن ١ايسٚض ايهبري يف ذبكٝل
االغتدساّ االَجٌ  ٚايفاعٌ يًتدصٝصات املكسَ َٔ ١ايؿطن. ١
ب :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب املصاضف املؿاضن ٚ ١املاسل: ١
إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغطٜ ١تطُٔ عسزا َٔ املصاضف االًٖ ٚ ١ٝبطغاَ ٌٝرلتًف ٚ ، ١اجلس)9( ٍٚ
ٜبني املصاضف  ٚعسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١املصاضف املػاُٖ:١
اجلسْ ) 9( ٍٚػبَ ١ػاُٖ ١املصاضف يف َٓح ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام يًُس)2015 – 2009( ٠
املصاضف

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املصاضف

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

ايؿُاٍ

17.26

اخلًٝر ايتذاضٟ

9.53

اؾٛض ايسٚىل

17.05

االًٖ ٞايعطاقٞ

5.08

ايؿطم االٚغط

16.86

غَٛط

4.96

املٛصٌ

14.22

ايبصط٠

3.03

بػساز

12.01

اجملُٛع

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يًػٓٛات (. )2015 -2009
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َٔ اجلسٜ ) 9( ٍٚتبني بأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ تصبصب ْػبَ ١ػاُٖ ١املصاضف يف َٓح ايكطٚض خالٍ َس ٠ايبشح ،اال إ
املصاضف االضبع ١االٚىل (ايؿُاٍ  ،اؾٛض  ،ايؿطم االٚغط  ٚاملٛصٌ) َٔ اِٖ املصاضف املػاُٖ ١يف اعطا ٤ايكطٚض
يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اييت تؿهٌ تكطٜبا ( َٔ )%65امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ،١إٔ املصاضف اخلُػ ١االخط ٣فٗ ٞتػاِٖ
بايٓػب ١املتبك ٚ ١ٝايبايػ. )%35( ١
دـ :تٛظٜع ايكطٚض سػب احملافعات:
تػع ٢ايؿطن ١باغتُطاض خلسَ ١ايؿعب ايعطاق ٞبهاف ١اطٝاف٘  ٚيف مجٝع احملافعات َٔ ادٌ ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََ ٚ ١تٛاظْٚ ،١
نصيو َٔ ادٌ تكً ٌٝايفٛاض م ايطبك ٚ ١ٝاملٓاطك(١ٝاجلػطاف ، ،)١ٝيتشكٝل ٖصا اهلسف قاَت ايؿطن ١بطبط اعُاهلا ْٚ ٚؿاطاتٗا
بهاف ١احملافعات عٔ ططٜل املصاضف املٛدٛز ٠يف ٖص ٙاحملافعات ٚ ،اجلسٜ )10(ٍٚتبني االُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًكطٚض املُٓٛس١
سػب احملافعات :
اجلس )10( ٍٚاالُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًكطٚض املُٓٛس ١سػب احملافعات يًُس)2015 – 2009( ٠
احملافعات

احملافعات

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

بػساز

50.46

زٜاىل

0.33

ايػًُٝاْ١ٝ

6.44

ٚاغط

1.57

اضبٌٝ

7.55

زٖٛى

3.70

ايٓذف

2.59

ْ٣ٛٓٝ

7.82

نطبال٤

2.23

صالح ايسٜٔ

2.84

بابٌ

6.74

َٝػإ

0.15

ايكازغ /١ٝايسٜٛاْ١ٝ

0.15

ش ٟقاض

1.79

ايبصط٠

1.83

االْباض

2.34

املجٓ٢

0.4

نطنٛى

1.00

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2009

َٔ اجلسٜ ) 10( ٍٚتبني بإٔ ناف ١احملافعات ايعطاق ١ٝاغتفازت َٔ ٖص ٙايكطٚض املُٓٛس ١يهٓٗا مبػتٜٛات رلتًف ٚ ،١عً٢
ايطغِ َٔ إ ٖسف ايؿطن ١ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََٚ ١تٛاظْ ، ١يهٔ ْالسغ مت تطنٝع َٓصبا عً ٢ذلافع ١بػساز سٝح اغتشٛشت
يٛسسٖا عً َٔ )%50( ٢ايكطٚض املصطف ٚ ١ٝتأت ٞباملطتب ١االٚىل َٔ امجاي ٞايكطٚضٜٚ ،عٛز شيو اىل إ بػساز َٓطك١
غرتاتٝذ ٚ ١ٝضٝ٥ػ ١ٝيعٌُ ايؿطن ١اضاف ١اىل نجط ٠املؿاضٜع ايصػري ٠املعطً ١ايٓامج ١عٔ ايعطٚف االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜغري
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املػتكط ، ٠بُٓٝا سص ١احملافعات االضبع( ١ايسٜٛاَْٝ ، ١ٝػإ ،زٜاىل  ٚاملجٓ )٢فهاْت يف ازَْ ٢ػت ٣ٛهلا  ٚسصًت دلتُع ١عً٢
ْػب )% 1( ١تكطٜبا  ٚ ،ايػبب ايطٝ٥ؼ يف شيو ٜعٛز اىل ضعف ايبٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜايبٓ ١ٝاملصطف ٚ ١ٝنصيو املؿانٌ ايػٝاغ١ٝ
 ٚاالَٓٚ . ١ٝنصيو ٜتبني بإٔ احملافعات االضبع( ١بػساز ،ايػًُٝاْ ،١ٝاضب )٣ْٛٓٝ ،ٌٝانجط احملافعات اغتفاز ٚ ٠اغتشٛشت عً٢
ايٓػب ١ايععُٖ َٔ ٢ص ٙايكطٚض سٝح بًػت ( َٔ )%72امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس.١
 .2زٚض ايكطٚض يف تطٜٛط ايكطاعات  ٚتٜٓٛع ٖٝهٌ االقتصاز:ٟ
صُُت ايؿطن ١بطادلٗا يتؿٌُ زعِ  ٚخسَ ١ناف ١ايكطاعات َٔ خالٍ تكس ِٜايكطٚض قصري ٚ ٠ط ١ًٜٛاالدٌ ٚنصيو
تكس ِٜايتػٗٝالت املصطف ١ٝايططٚض ١ٜيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ٖص ٙايكطاعات ٚ ،اجلسٜٛ )11(ٍٚضح ايكطاعات االقتصازٚ ١ٜ
سص ١نٌ قطاع َٔ ايكطٚض املُٓٛس: ١
اجلسْ )11( ٍٚػب ١ايكطٚض املُٓٛس ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠سػب ايكطاعات االقتصاز ١ٜيًُس)2015 – 2009( ٠
القطاعات

االهمية النسبية ()%

القطاعات

االهمية النسبية ()%

تجاري

43.36

صحي

6.06

خدمات

22.13

سياحي

5.40

صناعي

12.86

انشاءات

3.26

زراعي

7.23

المجموع

011

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2009

ٜتبني َٔ اجلس ) 11( ٍٚإ ايكطاع ايتذاض ٟضلتٌ املطتب ١االٚىل َٔ بني ايكطاعات  ٚاييت تبًؼ ْػبتٗا ( َٔ )43.36امجايٞ
عسز ايكطٚض املُٓٛس ١جلُٝع ايكطاعات االقتصازٖٚ ، ١ٜصا زي ٌٝعً ٢غٝطط ٠ؾب٘ ناًَ ١يًكطاع ايتذاض ٟعً ٢املؿاضٜع
ايصػري َٔٚ ،٠داْب اخط  ٚعً ٢ايطغِ َٔ تٛفط املكَٛات ايصٓاع ٚ ١ٝايعضاع ١ٝيف ايعطام يهٓٗا َػت ٣ٛاغتفازٖ ٙصٙ
ايكطاعات َٔ ايكطٚض ال تتذاٚظ ( َٔ )%20امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ٚ ١شيو بػبب ضعف االغتجُاضات احلهٚ ١َٝٛ
االًٖ ١ٝيف ٖص ٙاجملاالت ٚ ،تعٗط اٜطا إ سص ١قطاع االْؿا٤ات يف ازَْ ٢ػت ٚ ٣ٛاييت بًػت (ٚ ، )%3.26شيو بػبب
ايعطٚف االقتصاز ٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝغري املػتكط ٠ايصٜ ٟػع ٢فٗٝا اصشاب املٗٔ االبتعاز عٔ املداطط ٠ايٓامج ١عٔ ايؿطٚط ٚ
ايطُاْات ٖصا ايؿطن ١عً ٢ايكطٚض املُٓٛس ١يكطاع االْؿا٤ات .
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 .3زٚض ايكطٚض يف تٛفري فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي:١
إ َؿهً ١ايبطاي ٚ ١تٛفري فطص ايعٌُ َٔ املؿهالت االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاييت تػع ٢اجلٗات احله ٚ ١َٝٛايؿطنات
اخلاص ٚ ١املػاُٖ ١ملٛادٗتٗا  ٚايتدفٝف َٔ أثاضٖا ايػًب ١ٝعً ٢اجملتُع ٚ ،يف ٖصا ايٓطام فإٔ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتٌُٜٛ
املؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١ساٚيت إ تػاِٖ بصٛض ٠فعاي ١يف تٛفري فطص ايعٌُ غٛا ٤عٔ ططٜل مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايكا ١ُ٥اٚ
املؿاضٜع اجلسٜسٚ ٠شيو َٔ خالٍ تكس ِٜايكطٚض ٚ ،اجلسٜ )12( ٍٚعطض فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾطْ ٠تٝذ ١بطْاَر
زعِ َٓ ٚح ايكطٚض َٔ قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:١
اجلسٜ:)12( ٍٚبني عسز فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠اييت تٛفطٖا ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتٌُٜٛ
املؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١سػب ايف٦ات يًُس)2015- 2009(٠
فطص عٌُ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

فطص عٌُ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املباؾط٠

%

غري املباؾط٠

%

اغطَٗ ٠ذط٠

9381

46.81

14486

46.49

ْػاَ ٤عٝالت

2056

10.26

3187

10.23

اقًٝات ز١ٜٝٓ

991

4.95

1613

5.18

ؾباب

2698

13.46

4196

13.47

اخط٣

4913

24.52

7675

24.63

اجملُٛع

20039

%100

31157

%100

ايف٦ات املػتفٝس٠

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2012

ٜتبني َٔ اجلس )12( ٍٚإ :
 .1إ ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١تػــاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿــاضٜع دسٜس ٠اٚ
اعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع َتٛقفٚ ١اييت مشًت ف٦ات املـذتُع َٔ ( املٗذطْ ، ٜٔػاَ ٤عٝالت ،االقًٝات  ٚايؿباب) سٝح بًػت
ٖص ٙايكطٚض( ًَٕٛٝ )73زٚالض  ٚاييت غاُٖت بتٛفري فطص عٌُ َباؾطٚ ٠غري َباؾط ٠دسٜس ٠بًػت ) ( 51.196ايف
فطص ايعٌُ.
 .2إ ايكطٚض املُٓٛس ١يف ١٦املٗذط( ٜٔاالغط املٗذط )٠غاُٖت يف خًل  ٚتٛفري انرب عسز َٔ فطص ايعٌُ اييت بًػت
( )23867فطص ١عٌُ َٗٓ ،ا ( )9381بصٛضَ ٠باؾط )14486( ٚ ٠بصٛض ٠غري َباؾط. ٠
اضاف ١اىل َاغبل  ،اجلسٜٛ )13( ٍٚضح فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠سػب ايػٓٛات ٚشيو ناألت:ٞ
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اجلس )13( ٍٚفطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠اييت تٛفطٖا ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًُس)2015- 2009(٠
فطص ايعٌُ ايكا١ُ٥

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

فطص ايعٌُ اجلسٜس٠

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املباؾط٠

%

غري املباؾط٠

%

2009

400

1.74

1700

4.28

2010

900

3.92

2600

6.55

2011

1600

6.97

4250

10.70

2012

2806

12.23

4911

12.40

2013

9171

40.00

13555

34.10

2014

7044

30.70

11059

27.90

2015

1018

4.44

1632

4.11

اجملُٛع

22939

%100

39707

%100

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

%76.28

ايػٓٛات

%55.45

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )6002 -2009

َٔ اجلسٜ ) 13( ٍٚتبني بأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ االظَات االقتصاز ٚ ١ٜاملؿانٌ ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ١ٝاييت تعطض هلا ايعطام َٓص
ْٗا ١ٜعاّ  ٚ 2013نصيو ٖبٛط اغعاض ايٓفط  ٚاغتٓعاف املٛاضز املاي ١ٝاضاف ١اىل اْتؿاض ايفػاز  ،نٌ ٖص ٙايعٛاٌَ اْعهؼ
غًبا عًْ ٢ؿاط ايؿطن ١حبٝح ٜه ٕٛز ٕٚاملػت ٣ٛاملطًٛب  ،يهٓ٘ َع شيو ٜبك ٢زٚض ايؿطن ١يف خًل فطص ايعٌُ املباؾط٠
 ٚغري املباؾط ٠الٜعاٍ ذلٌ اٖتُاّ املعٓٝني .
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االغتٓتادات  ٚاملكرتسات
اٚال :االغتٓتادات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ ايتشً ٌٝمت ايتٛصٌ ايبشح اىل االغتٓتادات االت:١ٝ
 . 1إ املؿاضٜع ايصػري ٠احلذِ شات اُٖ ١ٝفا٥ك ١يف ناف ١اجملاالت  ٚعً ٢ناف ١املػتٜٛات ٚ ،تػتشٛش عً ٢اٖتُاّ رلططٞ
ايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف رلتًف ز ٍٚايعامل ٚ ،عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام استًت املؿطٚعات ايصػريَ ٠هاْ ١اقتصاز١ٜ
 ٚادتُاع ١ٝنبري ،٠اش ؾٗست تًو املؿطٚعات خالٍ ايعكس األخري َٔ ايكطٕ املاض ٞأٖتُاَا َتعاٜسا .
 . 2إ ْكص ايتُ ٌٜٛاسس املؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞا املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام الغُٝا يف ظٌ ايعطٚف ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓٚ ١ٝ
االقتصاز. ١ٜ
 . 3عً ٢ايطغِ َٔ ايتشسٜات  ٚاملداطط االَٓ ٚ ١ٝاالظَ ١االقتصاز ١ٜيف ايعطام ايت ٢اثطت عًٚ ٢اقع املؿاضٜع ايصػريٚ ٠
ٚاقع االقطاض  ٚايسعِ املصطيف  ،اال إ ايؿطن( ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف )١ٝمتهٓت إ تععظ َالُ٥تٗا املاي ٚ ١ٝتععظ ضٚابطٗا
َع املصاضف  ٚإ تػتُط بايعٌُ ٜ ٚعزاز سذِ ايكطٚض املُٓٛس ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠سٝح بًؼ عسز ايكطٚض املُٓٛسَٔ ١
قبًٗا ستْٗ ٢ا ١ٜغٓ 12178( 2015 ١قطضا).
 .4عً ٢ايطغِ َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف ايعطام خصٛصا يف ايػٓٛات ( ،)2015 ٚ 2104اال
إ زٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغطٚ ١اضش ٚ ١نبري ٠يف عس ٠دلاالت ٚنصيو زعُٗا يهاف١
ايكطاعات  ٚمشٛهلا ناف ١احملافعات ٚ ،اظٗطت ْتا٥ر املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يًؿطن ١يعاّ  2015اضتفاعاً َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك١
يًػٓٛات ايػابك .١سٝح بًػت ق ١ُٝذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ١ٝاملػذًَ ١بًػا قسض ًَٕٛٝ )73) ٙزٚالض ٚبعٜاز ٠قسضٖا
)َ )%4كاضَْ ١ع عاّ ، 2014اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) 4568قطضاً)ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا)  )%2عٔ عاّ
. 2013
 .5إ (ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ٚ ١ٝايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط )١غاُٖتٗا بؿهٌ ًَشٛظ
يف خًل فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يًُشتادني َٔ (املٗذط ، ٜٔاملٗٓنيْ ،ػاَ ٤عٝالت ،االقًٝات ايس ، ١ٜٝٓايؿباب
 ٚاالؾداص ايعازٜني) .فكس غاُٖت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝخالٍ املس )2015 – 2006( ٠بتٛفري (20595
فطص ايعٌُ) عٔ ططٜل تطٜٛط املؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥خًل ( 5733فطص ايعٌُ) َٔ خالٍ اْؿا ٤املؿاضٜع اجلسٜس ٚ ، ٠نصيو
فإ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اغتطاعت خالٍ املس )2015 – 2009( ٠خسَ ١مجٝع ف٦ات
اجملتُع ٚتػــاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿــاضٜع دسٜس ٠ا ٚاعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع َتٛقف ١سٝح اْٗا ٚفطت ( )51196فطص ١عٌُ
َباؾطٚ ٠غري َباؾط. ٠
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 . 6ضغِ نٌ ايٓكاط االصلاب ١ٝيألْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛاييت قاَت بٗا ايؿطنتإ يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اال إٔ ٖٓاى بعض
ايٓٛاقص  ٚايػًبٝات اييت ضافكت تًو ايعًُٚ ١ٝشيو َٔ خالٍ اغتشٛاش ايصنٛض عً ٢اغًب ايكطٚض املُٓٛس ١باالضاف ١اىل
اغتشٛاش ايكطاع ايتذاض ٚ ٟاخلسَ ٞعً ٢ايٓػب ١ايععُ َٔ ٢تًو ايكطٚض عً ٢سػاب بك ١ٝايكطاعات َجٌ ايكطاع ايعضاعٞ
 ٚايصٓاع ٞباالضاف ١اىل االختالٍ اجلػطايف سٝح مل ٜتِ تٛظٜع االْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛعًَ ٢ػت ٣ٛاحملافعات بؿهٌ َتٛاظ ٟفكس
زلس إٔ ايعاصُ ١بػساز تأت ٞيف املطتب ١االٚىل حبذِ ( )5724قطض ا ٟاْٗا مما ٜعين سصًت عًَ ٢ععِ ايكطٚض ايتُ١ًٜٝٛ
ٚبٓػب َٔ )%47( ١ايكطٚض املُٓٛس ١خالٍ َس ٠ايبشح.
ثاْٝا :املكرتسات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ االغتٓتادات َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ اقرتاح األت:ٞ
 .1قٝاّ احلهَٛات مبػاْس ٠املؿاضٜع ايصػري ٠يته ٕٛقازض ٠عًَٛ ٢انب ١عٌُ ْ ٚؿاط املؿاضٜع األغتجُاض ١ٜاملتٛغط ٚ ١ايهبري٠
ٚبايتاي ٞذبطٜو عذً ١ايُٓ ٚ ٛايتُٓٚ ١ٝذبكٝل اٖسافٗا االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع. ١ٝ
 .2قٝاّ احلهَٛات بتؿطٜع ايكٛاْني ايطآَ ١يًٓٗٛض باملؿاضٜع ايصػريٚ ٠شيو بتكً ٌٝايططا٥ب ايهُطنٚ ١ٝتٛفري َػتًعَات
االْتاز  ٚايتٛد٘ سل ٛتؿذٝع إقاَ ١ايصٓاعات  ٚاملسٕ ايصٓاع ١ٝايصػري ٚ ٠احلس َٔ إغطام ايػٛم احملً. ١ٝ
 .3فتح ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝالصشاب املؿاضٜع ايصػري ٠يهٜ ٞػتفٝسٚا َٔ ايسعِ  ٚايكطٚض املصطف ١ٝا ٚاقٓاع اصشاب
ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛبسعُِٗ يًُشافع ١عًَ ٢ؿاضٜعِٗ ايكا ١ُ٥ا ٚتٛغٝع َؿاضٜعِٗ املػتكبً.١ٝ
 .4ايعٌُ عً ٢إقٓاع املُٛيني بتكس ِٜايكطٚض ايهاف ١ٝالقاَ ١املؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اعاز ٠ايتؿػ ٌٝاملؿاضٜع املتٛقفٚ ،١نصيو
ايعٌُ عً ٢تٛفري ايرباَر ايتُ ١ًٜٝٛايهاف ١ٝيس ٣املصاضف  ٚاملؤغػات ايتُ ١ًٜٝٛيسعِ املؿاضٜع ايصػري.٠
 .5قٝاّ احله ٚ ١َٛاجلٗات املعٓ ١ٝمبػاْس ٠ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيته ٕٛقازض ٠عً ٢ايكٝاّ بازٚاضِٖ ٚ ،نصيو ضطٚض ٠ايتعاٚ ٕٚ
ايتٓػٝل املباؾط بني اجلٗات احله ١َٝٛاملعٓ ٚ ١ٝايؿطنات ايتُ. ١ًٜٝٛ
ٚ . 6ضع خط ١ؾاًَ َٔ ١قبٌ احله ١َٛيتؿذٝع ايؿطنات ٚاملصاضف املُٛي ١يتٛد ٘ٝاالْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛبؿهٌ أنجطعسال بني
ايف٦ات االدتُاع ٚ ١ٝاحملافعات املدتًفٚ ١ايكطاعات املُٗ ١يالقتصاز ايعطاق. ٞ
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املصازض  ٚاملطادع
املصازض بايًػ ١ايعطب:١ٝ
أٚال  :ايهتب ايعطب:١ٝ
 .1ز .ﻋلﻲ الﺨﻀر  ٚز .ﺑیإ ﺣرب :إزاض ٠المشرٚﻋات الﺼﻐیر ٚ ٠المتﻮﺳﻄة  ،منشﻮضات جامعة زمشﻖ،
زمشﻖ. 2006 ،
َ .2اٖط سػٔ احملطٚم  ٚإٜٗاب َكابً٘ :املؿطٚعات ايصػريٚ ٠املتٛغط ١أُٖٝتٗا َٚعٛقاتٗاَ ،طنع املٓؿات ايصػري٠
ٚاملتٛغط ،١دبٌ عُإ . 2006 ،
 .3ز .ذلُس ٖٝهٌَٗ :اضات ٚإزاض ٠املؿطٚعات ايصػري ، ٠ايطبع ١األٚىل  ،دلُٛع ١ايٓ ٌٝايعطب ، ١ٝايكاٖط. 2003، ٠
ثاْٝا :ايطغاٚ ٌ٥االطاضٜح اجلاَع:١ٝ
 .1ضٚ ٙا ف٘ ضٜ ٙس ٕٚمح٘ نط:ِٜفاعً ١ٝايتُ ٌٜٛاالصػط يف ايتأثري عً ٢بعض املؤؾطات االقتصاز " ١ٜزضاغ ١يف بعض ايتذاضب
ايسٚيَ ١ٝع اؾاض ٠خاص ١يًعطام يًُس ، " 2015-2007 ٠ضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض ،)٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،
داَع ١ايػًُٝاْ. 2016،١ٝ
 .2ز .ذلُس عبساحلُٝس ذلُس فطسإ ايتُ ٌٜٛاإلغالَ ٞيًُؿطٚعات ايصػري :٠ضغايَ ١ادػتري يف ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطف– ١ٝ
َصاضف إغالَ ، ١ٝداَع ١ايعضقا ،٤ﻋماﻥ.2003،
ٜٛ .3غف قطٜؿ :ٞغٝاغات مت ٌٜٛاملؤغػات ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يف اجلعا٥ط ،ضغاي ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١إىل نً ١ٝايعًّٛ
االقتصازٚ ١ٜعً ّٛايتػري ،داَع ١اجلعا٥ط. 2005،
ثايجا:اجملالت:
.1أمحس سػني بتاٍ ٚاخط : ٕٚزٚض املصاضف اخلاص ١يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايعطام ،دلً ١داَع ١االْباض
يًعً ّٛاالقتصاز ٚ ١ٜاالزاض ،١ٜاجملًس  ، 4ايعسز (. 2011 ،)7
. 2أمحس ناٌَ سػني ايٓاصحٚ :اقع ايصٓاعات ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايعطام ٚاثطٖا يف ايتؿػ ،ٌٝدلً ١االزاض ٚ ٠االقتصاز،
داَع ١بػساز ،ايعسز (. 2008،)69
.3عبس ايطمحٔ عُط :ايصٓاعات ايصػري ٠بسٚي ١اإلَاضا ت ايعطب ١ٝاملتشس ،٠دلً ١آفام اقتصاز ،١ٜايعسز  ،4اإلَاضات ايعطب١ٝ
املتشس. 1986 ،٠
 .4سػإ خطط :تُٓ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ،٠املعٗس ايعطب ٞيًتدطٝط ،دػط ايتُٓ ،١ٝاجملًس األ ،ٍٚاالصساض  ،9ايهٜٛت،
.2002
 .5عُط خًف فعع َ :ؿطٚعات األعُاٍ ايصػري ٠يف ايعطام " ايتٛطٔ  ٚايتُ ،" ٌٜٛدلً ١نً ١ٝبػساز يًعً ّٛاالقتصاز١ٜ
اجلاَع ، ١ايعسز اخلاص مبؤمتط ايهً. 2013 ،١ٝ
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 .6فا٥ل َؿعٌ قسٚض ٟايعبٝس: ٟايصٓاعات ايصػري ،٠احملسزات  ٚاألفام ايتطٜٛط( ١ٜضؤ ١ٜأغرتاتٝذَ ١ٝكرتس،)١دلً ١تهطٜت
يًعً ّٛاالزاض ٚ ١ٜاالقتصاز ،١ٜاجملًس  ، 2ايعسز (. 2006،)3
 .7يبٝب عٓب٘ ٖ ٚاي ١ذلُس :إزاض ٠املؿطٚعات ايصػري ٠يف ايٛطٔ ايعطب :ٞزي ٌٝعًُ ٞيهٝف ١ٝايبس ٤مبؿطٚع صػري ٚإزاضت٘
يف ظٌ ايتشسٜات املعاصط ،٠املٓعُ ١ايعطب ١ٝيًتُٓ ١ٝاإلزاض ، ١ٜحبٛخ ٚزضاغات ،ايطبع ١ايجاْ ، ١ٝايكاٖط. 2008،٠
ْ .8از ١ٜعبس ايععٜع داز ،ساضٓات األعُاٍ ايتهٓٛيٛد ،١ٝاملٓعُ ١ايعطب ١ٝيًتُٓٚ ١ٝايتعسٚ ،ٜٔضق ١عٌُ ،املؤمتط ايبشح ايعًُٞ
يف ايكاٖط.2001 ،٠
ضابعا :ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات احله ٚ ١َٝٛايتكاضٜط ايطمس:١ٝ
 .1ايبٓو املطنع ٟايعطاق ،ٞايتكطٜط ايػٓ ٟٛيالغتكطاض املاي ٞيف ايعطام يعاّ .2012
ٚ .2ظاض ٠ايتدطٝط  ،اجلٗاظ املطنع ٟيإلسصاٚ ٤تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ،اجملُٛع ١اإلسصا ١ٝ٥ايػٓ.2009-2008 ،١ٜٛ
ٚ .3ظاض ٠ايتدطٝط  ،اجلٗاظ املطنع ٟيالسصاَ ، ٤سیضی ٠االسصا ٤ايصٓاع. 2015،ٞ
 .4ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف/ ١ٝايتكاضٜط ايػٓ.) 2015-2006( ١ٜٛ
 .5ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط/ ١ايتكاضٜط ايػٓ.)2015 -2009( ١ٜٛ
خاَػا  :املٛاقع ايهرت:١ْٝٚ
 .1املٛقع ايطمس ٞيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطفhttp://www.icbg-iq.com/?q=ar/node/52 ١ٝ

 .2املٛقع ايطمس ٞيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط١

http://www.icfsme.com/?q=ar

 .3املٛقع االيهرت ْٞٚيًبٓو ايسٚيwww.world bank.org ٞ
َٛ .4قع َٓعُ ١األَِ املتشسْٜٝٛ( ٠سhttp://www.unido.org)ٚ

َٛ .5قع ايبٓو املطنع ٟايعطاقhttps://www.cbi.iq/ٞ

 .6االنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطفhttp://www.aabfs.org/ar ١ٝ
 .7املؿطٚعات ايصػريٚ ٠املتٛغطٚ ١زٚضٖا يف ايتؿػ ٌٝف ٢ايس ٍٚايعطب١ٝ
https://www.microfinancegateway.org/ar/library
املصازضبايًػ ١االْهًٝع:١ٜ
1. World Bank, Policies & prospects for small & medium scale manufacturing industries,
Jordan report No. 6848-Jo, June, 1987.
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