تأثري إنشاء نظام ضمان القروض لشركات الكفاالت
املصرفية على متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
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املستخهص

ال يخفي عمى المتخصصين الدور الذي تمعبو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد ,ولغرض

ديمومة عمل ىذه المشاريع البد من توافر التمويل الالزم ليا من المصارف وىذه االخيرة تعاني مشاكل

اإلقراض المتمثمة بمخاطر اإلقراض لذا ظير دور شركات الكفاالت المصرفية لتخفيض ىذه المخاطر ومن ثم
تسييل المشاريع ليذه القروض.

وقد جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى تأثير نظام ضمان القروض لشركات الكفاالت المصرفية في

عممية إقراض المشاريع ,يقوم البحث عمى فرضية مفادىا إن إنشاء نظام ضمان القروض في الشركة العراقية

لم كفاالت المصرفية يزيد من عممية نفاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى القروض
ومن ثم ضمان مخاطر القروض لممصارف المانحة ليذه القروض .
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املمذمت

تعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمى المصارف لمحصول عمى القروض أكثر مما تفعل المشاريع

الكبيرة لذا وعند حدوث تمكأ في منح القروض من قبل المصارف لدواعي مخاطر اإلقراض التي من الممكن إن

تتعرض ليا القروض الممنوحة ليذه المشاريع ,يبرز دور ضمان القروض ليذه المشاريع وبالشكل الذي يعطي

انسيابة اإلقراض في ظل مخاطر مضمونة فتم تأسيس الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية في سنة ()2006

وألول مرة تعمل في الساحة المصرفية العراقية لغرض تسييل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمى

القروض من المصارف المشاركة في ىذه الشركة .

مشكهت انبحث

بناء عمى ما تقدم يأتي ىذا البحث لمحاولة الوقوف عمى تأثير نظام ضمان القروض لمشركة العراقية

لمكفاالت المصرفية في تعزيز القروض لممشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تخفيض مخاطر اإلقراض

لممصارف المقرضة المشاركة في ىذه الشركة  ,لذا فان مشكمة البحث تدور حول السؤالين اآلتيين:

 -1ما تأثير نظام ضمان القروض لدى الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية في تعزيز القروض لممشاريع
الصغيرة والمتوسطة ؟

 -2ما تأثير نظام ضمان القروض لدى الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية في الحد من مخاطر اإلقراض
ومن ثم تعويض المصارف من جراء القروض المتعثرة ؟

أهذاف انبحث

ييدف البحث إلى تحقيق األتي :

 -1الوقوف عمى مالمح وعمل شركات الكفاالت المصرفية دولياً .

 -2الوقوف عمى إجراءات واليات عمل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية .
 -3التعرف عمى الضمانات والتعويضات المقدمة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لممصارف المقرضة
لممشاريع الصغيرة والمتوسطة .

فزضيت انبحث

في ضوء مشكمة البحث واىدافو يمكن صياغة فرضية البحث:

إن تواجد شركة الكفاالت المصرفية في الساحة المصرفية العرقية يزيد من عممية حصول أصحاب المشاريع

الصغيرة والمتوسطة عمى القروض ومن ثم ضمان مخاطر القروض لممصارف المانحة ليذه القروض.
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أهميت انبحث

تكمن أىمية البحث بوصفو يسمط الضوء عمى عمل شركات الكفاالت المصرفية ونظام ضمان القروض

لشركة الكفاالت المصرفية العراقية من خالل ضمانيا لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة

المصارف بعممية منح القروض في ظل مخاطر إقراض مضمونة ومسيطر عمييا مما ينعكس إيجابياً عمى واقع

حال االقتصاد الوطني .

مىهجيت انبحث

استخدم البحث أسموب المنيج التحميمي واستقراء البيانات لغرض التحقق من صحة الفرضية إذ تم

تقسيم البحث عمى ثالثة مباحث تناول المبحث األول شركات الكفاالت المصرفية ومالمحيا وعمميا عمى
الصعيد الدولي ,في حين تطرق المبحث الثاني الى إجراءات واليات عمل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية,

وتطرق المبحث الثالث إلى تحميل بيانات الضمانات والتعويضات المقدمة من الشركة العراقية لمكفاالت

المصرفية لممصارف المشاركة في ىذه الشركة .

املبحث األول  /شزكاث انكفاالث املصزفيت :مالحمها وعمهها – دوافع تأسيسها

ا
أوال -شزكاث انكفاالث املصزفيت مالحمها وعمهها عهً انصعيذ انذويل*:

تعد شركات الكفاالت المصرفية جيات داعمة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة وليست ممولة إال أنيا تسيم

في حصول ىذه المشاريع عمى التمويل ,إذ أظيرت مجموعة كبيرة من الكتابات إن المشاريع الصغيرة تواجو
صعوبات في الوصول إلى سوق االئتمان ,وذلك بسبب عدم التناسق في المعمومات* عن المشاريع الصغيرة,1

ويمكن التغمب عمى ىذه التباينات من خالل عالقة اإلقراض أو عمى األقل التخفيف من آثارىا من خالل طمب

الضمانات ,والمالحظ عمى المشاريع الصغيرة بأنيا التممك الضمانات الكافية لقاء حصوليا عمى التمويل

المصرفي ,فميذا ظيرت الحاجة الماسة لشركات الكفاالت المصرفية.2

(*) رزجبدي اٌّصبسف اٌّؼٍِٛبد ثشؤْ اٌضثبئٓ ف ٟدذٚد ِؼٕ١خٚ ،رش ٜاٌّصبسف اٌّمشظخ أْ ِٓ ِصٍذزٙب رجبدي رجبسثٙب
ِ ٚؼٍِٛبرٙب ػٓ اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح اٌّذٕ٠خ ِغ اٌّصبسف األخشٚ ٜخبصخ إرا وبٔذ اٌّشبس٠غ لذ ٔمٍذ ِؼبِالرٙب اٌّصشف١خ ِٓ
ِصشف ٢خش أ ٚفعٍذ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌّؼبِالد ِغ أوثش ِٓ ِصشف ٚادذٚ ،ف ٟدبٌخ ششوخ اٌىفبالد اٌّصشف١خ اٌؼشال١خ أٚجذد ٘زٖ
اٌششوخ لبػذح ٌٍّؼٍِٛبد ػٓ اٌضثبئٓ ِٓ أصذبة اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ٚاٌز ٓ٠الزشظٛا ِٓ اٌّصبسف اٌز ٟرشبسن فٟ
ثشٔبِج ظّبْ اٌمشٚض ٘ٚزٖ اٌّؼٍِٛبد سبػذد اٌّصبسف وث١شاً ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٝاٌضثبئٓ فعالً ػٓ إجشاءاد اٌّصبسف األخش ٜفٟ
اإللشاض.
1
- Diana Hanccock. Joe Peek. James A.Wllcox: The Reper Cussions On Small Banks And Small
Businesses Of Bank Capital And Loan Gaarantee , Board of Governors of the Federal Reserve
System, Washington, DC 20551.
2
2-Francesco Columba, Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli: Mutual guarantee
institutions and small business finance; Central Bank publication-Italy (Working Papers number
735); November 2009 P5.
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وتتمخص فكرة شركات الكفاالت المصرفية بأنيا تمثل آلية لتشجيع المصارف التجارية عمى منح االئتمان
لممشاريع الصغيرة ذات الجدوى االقتصادية ,والتي تتوافر لدييا فرص جيدة لمنجاح ولكن تعاني من عدم توافر الضمانات

الكافية التي تتطمبيا المصارف التجارية عادة ,وتعمل شركات الضمان بالمشاركة مع المؤسسات المالية المصرفية ,ألن

المؤسسات المالية أثبتت كفاءتيا في توافر التمويل عمى مدى عقود طويمة .3إن شركات ضمان القروض المصرفية

تعمل في ضوء آلية يتم من خالليا االتفاق مع المؤسسات المالية المصرفية التي ترغب باالسيام في الشركة وضمان
قروضيا لدى ىذه الشركة في تحديد مقدار الرسوم ونسب العموالت المصرفية وسقف الضمان وكيفية المطالبة بقيمة

الضمان وسداده ,4كما يتم تحديد المشاريع المشمولة بالضمان وفقاً التفاقية تبرم بين شركات الضمان والمؤسسات
المالية المصرفية ,فضالً عن تحديد نسبة الضمان المخصصة لممشاريع المستيدفة مع إصدار الئحة القروض والقواعد
الخاصة التي تنظم عممية اإلقراض ومنح التسييالت االئتمانية.5

ونظ ارً ألىمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساىمتيا الفاعمة في االقتصاد الوطني ,عممت دول عديدة عمى

وضع برامج تمويمية ليذه المشاريع بيدف النيوض بيذه المشاريع ,وتم ذلك من خالل االسيام أو العمل عمى أيجاد
مؤسسات تمويمية وشركات ضمان مخاطر القروض ,وكان بعضيا بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ,6والجدول

األتي يوضح ذلك.

جدول ( )1تجارب دولية في شركات ضمان القروض المصرفية.
اٌٛال٠بد اٌّزذذح

٘١ئخ األػّبي اٌصغ١شح ()SBA

ثـذا ًء ِـٓ
سـٕخ
2411

أسـُ اٌـجشٔبِـج

اٌجٍـذ

اٌؼٌّٛخ اٌّسزٛفبح

ٍِى١خ اٌجشٔبِج

ٔـسجـخ
اٌعـّبٔـخ
%49

%1.10 -%9.0

لطبع ػبَ

أ٠طبٌ١ب
أٔذ١ٔٚس١ب
ِصش

ِؤسسخ اٌعّبْ اٌّزجبدي ()MGIs
اٌّؤسسخ اٌؼبِخ ٌزؤِ ٓ١اٌزّٚ ً٠ٛاألئزّبْ
ششوخ ظّبْ ِخبغش األئزّبْ اٌّصشف

2492
2442

%09
%90
%09

%1- % 2
%8-%2
%2

ِشزشن
لطبع ػبَ
لطبع ػبَ

األسدْ

اٌششوخ األسدٔ١خ ٌعّبْ اٌمشٚض

2441

%99

%2.0

لطبع ػبَ

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى :

 -1موقع ىيئة األعمال الصغيرة األمريكية ( .( www.sba.gov/
2-Francesco Columba, Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli: 7

 -3عماد محمد عمي عبد المطيف :محاولة لصياغة برنامج تمويمي متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 - 8ػجذ إٌبفغ اٌضسسِٕٙ ٚ ٞذ اٌششذاْ :إسزشار١ج١بد األػّبي فِٛ ٟاجٙخ رذذ٠بد اٌؼٌّٛخ ،جبِؼخ ف١الدٌف١ب -اٌّؤرّش اٌؼٍّ ٟاٌشاثغ،
اٌش٠بدح ٚاألثذاع. 1990/8/21-20 ،
(* ) ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ٠شجغ أسزخذاَ ظّبٔبد اٌمشٚض إٌ ٝفزشح اٌىسبد ف ٟسٕخ ( )2489ػٕذِب رُ أسزخذاَ ظّبٔبد
اٌمشٚض وآٌ١خ ٌّسبػذح األسش ػٍ ٝششاء إٌّبصي ٚ ،رٌه ػٓ غش٠ك فشض سس َٛاٌزؤِ ٓ١ػٍ ٝاٌّمزشظ ٓ١إر ٠زُ رجّ١غ ٘زٖ اٌشسَٛ
ٚأسزخذاِٙب ٌذفغ رىبٌ١ف ثشاِج اٌزشغٚ ، ً١اٌخسبئش اٌّشرجطخ ثبٌزخٍف ػٓ اٌسذاد.
4- Phillip Brown: Loan Guarantees for Clean Energy Technologies: Goals, Concerns, and 1
Policy Options; Congressional Research Service- 7-5700; January 17, 2012 P1.
 0ػّبد ِذّذ ػٍ ٟػجذ اٌٍط١فِ :ذبٌٚخ ٌص١بغخ ثشٔبِج رِّ ٍٟ٠ٛزىبًِ ٌذػُ اٌّششٚػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ف ٟاٌؼشاق ،ثذث
ِٕشٛس ثّجٍخ اٌؼٍ َٛااللزصبد٠خ ٚاإلداس٠خ ،اٌّجٍذ  -21اٌؼذد -04-اٌسٕخ  1929ص. 218
ِ 1ب٘ش دسٓ ِذشٚق ٚإٙ٠بة ِمبثٍٗ ،اٌّششٚػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ أّ٘١زٙب ِٚؼٛلبرٙبِ ،شوض اٌّششٚػبد اٌصغ١شح
ٚاٌّزٛسطخ ،األسدْ ،1991 ،ص.29
7-Francesco Columba, Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli: Mutual guarantee 9
institutions and small business finance; (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo).
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ويتضح من ذلك أن الدول المتقدمة ليا تجربة عريقة في مجال ضمان القروض عممت عمييا لفترات
طويمة من الزمن ,حققت نتائج ممموسة في دعم المشاريع كافة وبشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بنشاطاتيا كافة ,فضالً عن ذلك أن الدول النامية األسيوية نيجت ىذا األسموب خالل عقد السبعينات لما
لالئتمان المصرفي من دور في العممية التنموية االقتصادية التي تتبناىا ىذه الدول  ,في حين أن الدول

العربية كانت متأخرة عن مثيمتيا الدول النامية األسيوية بـ ( )20سنة أو أكثر لبعض البمدان العربية األخرى
في إنشاء شركات ضمان القروض ,ويرجع ذلك إلى سيطرة الدول ىذه عمى مفاصل االقتصاد ,والمالحظ عمى
شركات الضمان المصرفي أنيا في الغالب تكون شركات عامة إلدراك الدول أن شركات الضمان ىي أحدى

األدوات الميمو التي تساعد المقترضين المنتجين في الوصول إلى االئتمان وتخفيض المخاطر التي تعترض

عممية منح االئتمان .
ا
ا
ا
ثاويا -دوافع تأسيس شزكاث انكفاالث املصزفيت دونيا وحمهيا:

تعــاني المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة ,مــن صــعوبات فــي ترتيــب معامالتيــا مــع المصــارف والمؤسســات

الماليــة ,وقــد ظيــر ذلــك مــن خــالل توجــو المصــارف التجاريــة والمؤسســات الماليــة نحــو تفضــيل التعامــل مــع

المشاريع الكبيرة الفتقار المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أسس المعامالت المصرفية ,وارتفاع درجة المخاطرة

في التعامل معيا.

أن أىـــم أســـباب محدوديـــة القـــدرة لـــدى ىـــذه المشـــاريع فـــي الحصـــول عمـــى القـــروض مـــن المصـــارف

والمؤسسات المالية والتي دفعت إلى تأسيس شركات الكفاالت المصرفية ىي كاأل تي:8

كبيرً من المخاطر ,نظ ارً لمشكوك التي تعتـري عمـل ىـذه
قدرً ا
 -1يكتنف قرار منح القروض لمثل ىذه المشاريع ا

المشاريع وارتفـاع نسـبة فشـميا وقابميتيـا لالنييـار والتعثـر ,بفعـل التغيـرات االقتصـادية فـي السـوق ,ممـا يخمـق

لدى المصرف نوعاً من التردد في التعامل مع ىذه المشاريع ,فضالً عن ذلـك تـردد بعـض المشـاريع نفسـيا مـن
التعامل مع المصارف.

 -2تحاول المصارف والمؤسسات المالية حصر عمميا فـي مجـال تـوفير التمويـل لممنشـلت والمشـاريع الكبيـرة,
وربما يرجع ذلك لطبيعة العالقات الخاصة بينيا سواء مـن حيـث الممكيـة المشـتركة أو اإلدارة المشـتركة وغيرىـا

من االرتباطات.

 -3ارتفــاع التكــاليف اإلداريــة لتــوفير التمويــل لممشــاريع الصــغيرة والمتوســطة ,ممــا يــؤدي إلــى التــأثير عمــى
مستويات أرباح المصرف أو المؤسسة المالية.

 -4عــدم قــدرة المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة غالبــاً عمــى تــوفير البيانــات والســجالت المحاســبية الضــرورية

الالزمة لتقديميا لممصرف في حال الرغبة بالحصول عمى التمويل ,ىذا فضال عن رغبتيـا فـي تقـديم الضـمانات
في سبيل الحصول عمى ىذا التمويل.

 -5مطالبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم ضمانات كبيرة (عينية) التتوفر لدى ىذه المشاريع.9
ِ 8ب٘ش دسٓ ِذشٚق ٚإٙ٠بة ِمبثٍٗ ،اٌّششٚػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ أّ٘١زٙب ِٚؼٛلبرٙبِ ،شوض اٌّششٚػبد اٌصغ١شح
ٚاٌّزٛسطخ ،األسدِْ ،صذس سبثك ص .29
 4ػجذ اٌّطٍت ػجذ اٌذّ١ذ :الزصبد٠بد رّ ً٠ٛاٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ،اٌذاس اٌجبِؼ١خ -اإلسىٕذس٠خ (.)89:1994
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 -6غياب اعتماد المصارف لألساليب الحديثـة تواتبـاع أنظمـة إداريـة متطـورة فـي تقيـيم المخـاطر والسـيما عمـى
المستوى المحمي.

 -7عدم توافر قاعدة معمومات مركزية عن الزبائن (المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة) المتعـاممين مـع المصـارف
يمكن االعتماد عمييا بصورة أساسية في التقييم.

ولتجاوز ىـذه األسـباب والحـد مـن المعوقـات التـي تمنـع المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة مـن الحصـول عمـى

التمويــل الــالزم ليــا ,جــاء إنشــاء بـرامج ضــمان مخــاطر القــروض الموجيــة ليــا عمــى أســاس قيــام ىــذه البـرامج

بتــوفير جانــب مــن الضــمانات تشــجيعاً لممصــارف التجاريــة عمــى إقـراض المشــاريع المســتيدفة بعــد التحقــق مــن

جدواىا االقتصادية.

املبحث انثاوي /وألع املشاريع انصغرية واملتىسطت يف انعزاق:

ا
أوال :املشكالث االلتصاديت نهمشاريع انصغرية واملتىسطت يف انعزاق:

لقد مر النظام االقتصادي في العراق بمراحل متعددة أثرت بشكل واضح في معدالت النمو االقتصادي فيو

وجعمتو في مواجية تحديات صعبة لعمميات إعادة األعمار ,10واستغالل موارده االقتصادية واستعادة طاقتو
اإلنتاجية الطبيعية ,وتزويده بوسائل وأدوات إنتاج متطورة ,والعمل عمى توسيع أسواق العمل توايجاد فرص
عمل جديدة مما يسيم في دعم التنمية االقتصادية في البمد.11

إن إتباع إستراتيجيات* تفضيل إقامة المشاريع الكبيرة في العراق تواىمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة حمل معو
بذور الفشل ,وذلك لمسيطرة المحكمة لمدولة ,وىذا ما ذىبت إليو الدولة في سنة ( )1987عندما قامت بتشكيل لجنة

الصناعات الصغيرة ,ومن ثم في سنة ( )1993تحولت المجنة إلى دائرة الصناعات الصغيرة ,وىو ما يبرز عدم أيالء

الجيات التنظيمية الرسمية االىتمام بيذا القطاع الحيوي.

ومن خالل إستراتيجية التصنيع التي تم تبنييا خالل المدة ( )2002-1980كرست الفجوة التخصصية في

الصناعة العراقية ,فتخصصت الصناعات الكبيرة في الصناعات اإلنشائية والبتروكيماوية وصناعة تصفية النفط التي
تستخدم تكنولوجيا ذات رأس مال عال جداً وال تستوعب إال نسبة قميمة من األيدي العاممة ,أما الصناعات الصغيرة

فتخصصت في خدمات الصيانة والتصميح ,ولم يأت التوسع في الحالتين ضمن نمط تكاممي يراعي الترابطات اإلنتاجية

بين الفروع الصناعية ,فبقيت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعمل كأقسام منفصمة عن المشاريع الكبيرة .12

وبعد سنة ( )2003توقفت الكثير من المشاريع الصغيرة ممن يتمتع بالقدرة والميزة التنافسية المقارنة في التجارة

الخارجية النخفاض أثمانيا النسبية ,أدى إلى إحالل مثيالتيا األجنبية المستوردة عمى وفق سياسة اإلغراق توالغاء
القيود مما أفقد المنتج المحمي ميزة المنافسة وأدى إلى تفاقم مشاكل المشاريع الصغيرة ,ومن ثم ارتفاع مستويات

البطالة  .13الجدول ( )2يوضح أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل في العراق.

 - 29أدّذ وبًِ ٔبصخٚ :ألغ اٌصٕبػبد اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ٚأثش٘ب ف ٟاٌزشغِ ،ً١جٍخ اإلداسح ٚااللزصبد -اٌؼذد اٌزبسغ ٚاٌسز-ْٛ
(1998ص.)208
 - 22ػجذ اٌذسٓ اٌذس:ٟٕ١اٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ ٚثٕبء ِجزّغ اٌّؼشفخ ،اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍ-َٛث١شٚد ،غ1998( 2/ص.)24
ِ -21شاد فبٌخ ِشاد:اٌّششٚػبد اٌصٕبػ١خ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛسطخ ٚدٚس٘ب فِ ٟؼبٌجخ ِشىٍخ اٌجطبٌخ ف ٟاٌؼشاق ،سسبٌخ ِبجسز١ش،
جبِؼخ ثغذاد -وٍ١خ اإلداسح ٚااللزصبد (1998ص.)48

١ٌٚ - 28ذ ػ١ذ ٞػجذ إٌجٚ :ٟسلخ ِمذِخ إٌِ ٝؤرّش اٌمطبع اٌّصشف ٟاٌخبص سوٓ أسبس ٟف ٟثٕبء رّٕ١خ ِسزذاِخ ٚخٍك
فشص ػًّ ِٕزجخِ -صشف اٌخٍ١ج اٌزجبس18( ٞرّٛص.)1922
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جدول ( )2عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق وعدد العاممين.
اٌّذح

اٌّشبس٠غ اٌصٕبػ١خ اٌصغ١شح

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ػذد
اٌّشبس٠غ
69090

ػذد
ٔسجخ
اٌؼبٍِٓ١
إٌّ% ٛ
142724

اٌّشبس٠غ اٌصٕبػ١خ اٌّزٛسطخ
ٔسجخ
إٌّ% ٛ

ػذد
اٌّشبس٠غ
80

ٔسجخ
إٌّ% ٛ

ػذد اٌؼبٍِٓ١

ٔسجخ إٌّٛ
%

1237

17929
17599
10088
11620
13406

()75.3
()1.8
()0.43
15.2
15.4

50207
64338
36379
46494
53679

()64.8
28.1
()43.5
27.8
15.5

79
92
76
52
52

()1.3
16.5
()17.4
()31.6
0

1407
1668
1397
960
1117

13.7
18.6
()16.2
31.3
16.4

10289
11131
47281

()23.3
8.2
325

27780
36898
145385

()48.3
32.8
294

51
56
159

1.9
9.8
184

871
923
2431

()22.0
6.0
163

المصدر :الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى ,الجياز المركزي لإلحصاء – تقارير اإلحصاء الصناعي.
* لم يتم إجراء إحصاء لسنة (. )2008,2002

* نسبة النمو من استخراج الباحثين.

يتضح من الجدول المذكور آنفاً إن االنخفاض الكبير في عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسـطة

وكذلك في عدد العاممين من سنة ( , )2003-2001يرجع إلى التغيير الـذي حصـل مـن جـراء احـتالل العـراق
من قبل القوات األمريكيـة ,ومـا رافقـو مـن أوضـاع أمنيـة صـعبة عصـفت بالبمـد وأثـرت بشـكل مباشـر عمـى واقـع

األعمال ومنيا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ,مما سبب ىجرة رؤوس األموال إلى خارج القطر ,فضالً عن ذلك
أن اإلحصــاء الصــناعي الــذي يقــوم بــو الجيــاز المركــزي لإلحصــاء وتكنولوجيــا المعمومــات لســنة ( )2003قــد

اســــــــتبعد المشــــــــاريع الصــــــــناعية الصــــــــغيرة مــــــــن التعــــــــداد فــــــــي نشــــــــاط الخــــــــدمات الصــــــــناعية مثــــــــل

(ورش تصــميح الســيارات ,وورش تصــميح المكــائن ,وأعمــال الص ـيانة) وغيرىــا ,ومــن األســباب المــؤثرة األخــرى
غياب فرض رسوم كمركية عمى البضائع المستوردة ,مع غياب إجـراءات مراقبـة السـمع والخـدمات الداخمـة لمبمـد

سبب دخول بضائع متنوعة وبأسعار منخفضـة عجـزت الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة المحميـة عـن منافسـتيا

الرتفاع تكاليف الوحدة المنتجة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة مـع ارتفـاع أجـور العمالـة وفـرض ضـرائب إذ

كانت المشاريع الصناعية الصغيرة في سنة ( )2001في حالة إعفاء من الضرائب دعماً لممنتوج المحمي.

ويتضح أيضاً من الجدول حصول ارتفاع فـي أعـداد المشـاريع الصـغيرة لمسـنوات مـن (,)2011-2007

وذلك يرجع إلى التحسن النسبي في األوضاع األمنية لمبمد ,فضالً عـن دخـول بـرامج إقـراض المشـاريع الصـغيرة

*(سوضد إسزشار١ج١خ اٌذٌٚخ ػٍ ٝدػُ اٌمطبع اٌؼبَ ٚف ٟاٌٛلذ ٔفسٗ رذػ ٛاٌمطبع اٌخبص إٌٌ ٝؼت دٚسٖ ف ٟاٌزّٕ١خ
االلزصبد٠خ ومطبع ثبٔ٠ ٞٛذػُ اٌّس١شح اٌزّٕ٠ٛخ اٌز٠ ٟمٛد٘ب اٌمطبع اٌؼبَ ،إّٔ١٘ ٞخ اٌمطبع اٌؼبَ ِسزف١ذاً ِٓ اِز١بصاد
اٌز ٟرمذِٙب ٌٗ اٌذٌٚخ).
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والمتوسطة لممصارف الخاصة حيز العمـل والتـي رفـدت ىـذه المشـاريع الحتياجاتيـا مـن األمـوال الخارجيـة وكمـا
نالحظو في تحميل القروض الممنوحة ليذه المشاريع ,إال أن ىذا االرتفاع لم يصـل إلـى المسـتوى الـذي وصـمت

إليــو أعــداد المشــاريع الصــغيرة فــي ســنة ( ,)2001وىــذا بــدوره مــرتبط بسياســات الدولــة تجــاه عمميــة تنظــيم
االستيراد من السمع والخدمات الخارجية .ويظير الجدول األتي توزيع المشاريع الصـناعية الصـغيرة والمتوسـطة

بحسب التوزيع الجغرافي.

جدول ( :)3عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب التوزيع الجغرافي.
ػذد اٌّشبس٠غ اٌّزٛسطخ
ػذد اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح
اٌّذبفظخ
5
3529
ٜٕٔٛ١
40
1698
وشوٛن
8
2392
د٠بٌٝ
0
3318
االٔجبس
12
12013
ثغذاد
23
4617
ثبثً
6
3283
وشثالء
3
2303
ٚاسػ
48
1362
صالح اٌذٓ٠
3
2272
إٌجف
0
1191
اٌمبدس١خ
0
1415
اٌّثٕٝ
0
1228
ر ٞلبس
0
1571
ِ١سبْ
11
5089
اٌجصشح
159
47281
اٌّجّٛع
اٌّصذس :اٌجذٚي ِٓ إػذاد اٌجبدث ٓ١ثبالػزّبد ػٍ ،ٝاٌجٙبص اٌّشوضٌ ٞإلدصبء – رمش٠ش اإلدصبء اٌصٕبػٌ ٟسٕخ
(.)1922

ويبين الشكل ( )1التوزيع الجغرافي لممشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بحسب محافظات العراق إذ
تظير تركز المشاريع الصناعية الصغيرة بالدرجة األولى في بغداد والبصرة وبابل وفي المراتب األخيرة القادسية
وذي قار والمثنى ,إما تركز المشاريع الصناعية المتوسطة فقد جاءت صالح الدين وكركوك بالترتيبين األول

والثاني فيما حصمت بابل عمى الترتيب الثالث ,وقد جاءت بالمرتبة األخيرة كل من القادسية وذي قار والمثنى.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )21العدد ( )55لسهة 2215

189

تأثري إنشاء نظام ضمان القروض لشركات الكفاالت
املصرفية على متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
شكل ( :)1عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بحسب التوزيع الجغرافي لسنة
(.)2011

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى خالصة نتائج إحصاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة

لسنة ( ,)2011الجياز المركزي لإلحصاء.

ويتضح انخفاض النسب المئوية لممشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لممحافظـات ذي قـار والقادسـية

والمثنى والتي جاءت بالمرتبة األولى ضمن إحصائيات الجياز المركـزي لإلحصـاء لقيـاس معـدالت البطالـة عمـى
مستوى المحافظات لسنة ( )2011وكما موضح في الجدول (.)4

وكما ىو معروف في ادبيات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي عمى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ىي مصدر م يم لنمو العمالة الكثيفة والقطاع الرئيس لخفض مستويات الفقر والتراكم االقتصادي ونموه,
وتشكل ىذه المشاريع نسبة ميمة من النشاط االقتصادي لمعديد من دول العالم وعمى اختالف مستوى تطورىا
سواء كانت من الدول المتقدمة أو النامية ,وىذا ما تشير إليو بيانات البنك الدولي لسنة ()2010

14

من إن

نسبة مساىمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية لمدول المتقدمة في الناتج المحمي اإلجمالي بمغت

( )%49وفي تحقيق فرص العمل بمغ ( ,)%67في حين أن اسيام ىذه المشاريع غير الرسمية في الناتج
المحمي اإلجمالي بمغت ( )%16وفي تحقيق فرص العمل بمغت ( ,)%25أما في الدول النامية فبمغت نسبة

اسيام المشاريع الصغيرة الرسمية بالناتج المحمي اإلجمالي ( )%28وفي تحقيق فرص العمل ( ,)%45وبمغت
نسبة مساىمة المشاريع غير الرسمية في الناتج المحمي اإلجمالي ( )%37وفي تحقيق فرص العمل

(.)%48

جدول ( :)4معدل البطالة لسنة (.)2011
اٌّذبفظخ
ر ٞلبس
اٌمبدس١خ
اٌّثٕٝ

ِؼذي اٌجطبٌخ وال اٌجٕس )15-29( ِٓ ٓ١سٕخ ِؼذي اٌجطبٌخ وال اٌجٕس )30-44( ِٓ ٓ١سٕخ
7.2
29.2
7.3
19.8
7.5
18.7

المصـــــدر :مـــــن إعـــــداد الباحثـــــان باالعتمـــــاد عمـــــى المجموعـــــة اإلحصـــــائية الســـــنوية ,الجيـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء
(.)2010-2011
)World Bank Group-International Finance Corporation (2010
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ا
ثاويا :املشكالث انتمىيهيت نهمشاريع انصغرية واملتىسطت يف انعزاق:

تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مشكمة في التمويل التي تتجسد في صعوبة وقمة فرص

الحصول عمى التمويل الخارجي المناسب ,والمتمثل أىميا بصعوبة الحصول عمى القروض من المصارف

التجارية ,وذلك لعدم مالءمة المعايير المتبعة في المصارف لطبيعة ىذه المشاريع ومتطمباتيا لمحصول عمى
التمويل الالزم بشروط ميسرة ومالئ مة ,إما لعدم توفر الضمانات الالزمة التي تطمبيا تمك المصارف ,أو
لصعوبة شروط التمويل من حيث الفوائد واإلقساط وفترات التسديد ,مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع تكمفة
القروض الخاصة بيذه المشاريع مع غياب المصارف المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو

غياب ا لدعم الحكومي ليا وضعف قدرات المصارف القائمة في مجاالت التقييم واإلشراف عمى ىذا النمط من
المشاريع فضالً عن الصعوبات المالية الذاتية لممشروع من حيث عدم انتظام التدفقات المالية الداخمة مما
يزيد من درجة مخاطر االئتمان الممنوح ليا.

ويرى بعض الباحثين أن إيجاد فرص تمويل تتناسب مع حجم نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما

تزال تمثل عائقا حقيقيا عمى نطاق العالم بصفة عامة وعمى نطاق الدول النامية بصفة خاصة ,إذ يالحظ أن

ضعف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل العقبة الرئيسة أمام تنميتيا ,بل وحتى استمراريتيا .وترصد

الجيات المختصة الكثير من شكاوى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتركز في عدم الحصول عمى

التمويل الالزم والدعم والحوافز الكافية ,مما يضعف من إمكانية إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وظيور

المبادرة الفردية.15

وفي دراسة ميسر إبراىيم عن مشكالت الشركات الصغيرة في العراق توصل إلى أن إحدى المشكالت

الرئيسة التي تعاني منيا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق ىي قمة بل ندرة مصادر التمويل وعدم فيم

الصيغ المتطورة لمتمويل.16

إذا عممنا أن مصادر تمويل معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق تنحصر بالمدخرات الشخصية

لمالك المشروع ,لمحدودية مبالغ التمويل المقدمة من قبل المصارف التجارية ,فارتفاع درجة مخاطر القروض

المصرفية المقدمة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشكوك التي تعتري عمميا ,إلى جانب انخفاض الجدوى

االقتصادية لبعضيا ,وتأثرىا الشديد بتقمبات السوق ,وعدم قدرتيا عمى توفير الضمانات التقميدية الالزمة
لمحصول عمى التمويل ,قد دفع المصارف التجارية والمتخصصة إلى تبني سياسة تقوم عمى تقديم نوع من

المعاممة التفضيمية لممشاريع الكبيرة سواء في سعر الفائدة أو في فترات السداد وعمى حساب المشاريع

الصغيرة والمتوسطة ,وقد تعززت تمك السياسة بتحيز الحكومة لممشاريع الكبيرة ,فضال عن ذلك المشاكل
الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذاتيا ,المتمثمة بعدم التزاميا بمعايير التقويم المعتمدة من قبل

المؤسسات المصرفية ,وضعف نواحييا اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية والقانونية والتشريعية.

 20ػّرش خٍررف فر ضع :اٌّشررشٚػبد اٌصررغ١شح ٚدٚس٘ررب فرر ٟاٌزّٕ١ررخ االلزصربد٠خ ِررغ إشرربسح إٌرر ٝرجشثررخ اٌؼررشاق ،سسرربٌخ ِبجسررز١ش ،جبِؼررخ
االٔجبس ،وٍ١خ اإلداسح ٚااللزصبد (.)18:1922
١ِ 21سش إثشا٘ ُ١أدّذ :اٌششوبد اٌؼشال١خ اٌصغ١شح ِشىالد اٌٛالغ ٚارجب٘بد اٌذً ،ثذث ِٕشٛس ف ٟاٌّجٍخ اٌؼشث١رخ ٌرإلداسح ِرج ،19
اٌؼذد( ،2دض٠شاْ.)1999-
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وضعف التخطيط لدي يا وافتقارىا إلى الدراسات العممية وتجدر اإلشارة إلى أن عممية التمويل المصرفي
تبنى عمى وفق عدد من الضوابط التي تضمن استرداد رأس المال واألرباح ,من أىم تمك الضوابط ,اختيار

الزبائن من ذوى األىمية والسمعة الحسنة والمركز المالي القوي ,واختيار المشروع عمى وفق دراسة جدوى

مناسبة ,وتحديد نوع الكفالة التي يمكن قبوليا وحدودىا المالية ,ولمعالجة تمك اإلشكاليات في العراق ظيرت
ضرورة تواجد في الساحة المصرفية العراقية شركة تقوم بميام ضمان القروض المصرفية المقدمة لممشاريع

الصغيرة والمتوسطة.17

املبحث انثانث /إجزاءاث وانياث عمم شزكت انكفاالث املصزفيت انعزاليت:

ا
أوال -تأسيس انشزكت :18ىي شركة مالية غير مصرفية تأسست في آذار ( )2006كشركة ذات مسؤولية
محدودة ,ممموكة لـ ( )11مصرفاً خاصاً ,بموافقة البنك المركزي العراقي بكتابو المرقم  3666/3/9في 18

أيمول ( ,)2008وقد أقرت الييئة العامة لمشركة التحول إلى شركة مساىمة خاصة من خالل زيادة رأس المال
ودخول مساىمين جدد ,وقد تم ذلك بموجب موافقة البنك المركزي العراقي في  7مايس ( ,)2009وموافقة
وزارة التجارة ,دائرة مسجل الشركات المؤرخة في  11أيمول ( , )2009وبموجب أحكام قانون الشركات رقم

 21لسنة (. )1997

بدأت الشركة برأس مال قدره ( )5450مميون دينار  ,وفي نياية السنة المالية ( )2008تم زيادة رأس المال

لممرة الثانية ليصل إلى ( )7000مميون دينار ,وذلك من خالل األرباح المتراكمة  ,وفي سنة ( )2010تم زيادة رأس
المال إلى تقريباً ( )7877مميون دينار  ,أي بنسبة زيادة بمغت ( )%6.9عن رأس المال التأسيسي من خالل رسممة
األرباح المتراكمة  ,وبمغ عدد المساىمين في الشركة بعد التحول إلى شركة مساىمة خاصة مكونة من ( )14مصرف

عراقي خاص  ,وشركة وساطة مالية واحدة  ,و( )16مساىماً شخصي .

وتمقت الشركة دعم من الوكالة األمريكية لمتنمية عن طريق مشروع ازدىار السابق وتجارة الحالي ,الذي

حفز المصارف الخاصة عمى المباشرة بتقديم القروض وتحويميا إلى لمشركة العراقية لمكفاالت لغرض ضمانيا,

إذ تم تخصيص مبمغ ( )5مميون دوالر منحة لصندوق الضمان الخاص بالشركة ,وقد تم استالم المبمغ عمى
شكل دفعات ابتداء من سنة ( )2006ولغاية سنة ( ,)2009وكانت األقساط تستمم بحسب عدد الضمانات
التي تحققيا الشركة.

وتيدف الشركة إلى تسييل ميمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى القروض

لتمويل مشاريعيم ,ومن ثم تؤمن دخالً إضافياً ليم وتخمق فرص العمل .أما عن عدد القروض المضمونة فقد

بمغ ( )1959قرضاً لسنة ( ,)2011يقابمو ( )1257قرضاً لسنة ( ,)2010أي بنسبة زيادة مقدارىا
( ,)%56وبمغت قيمة المحفظة االئتمانية ( )14.389.625ألف دينار عراقي .

 29فالح خٍف اٌشث١ؼ :ٟدٚس ِؤسسبد اٌىفبٌخ اٌّصشف١خ ف ٟدً ِشىٍخ رّ ً٠ٛاٌّششٚػبد اٌصغ١شح .)1:1998( ،ثذث ِٕشرٛس ػٍرٝ
اٌّٛلغ ).)http://mpra.ub.uni-muenchen.de
 28اٌزمش٠ش اٌسٌٍٕ ٞٛششوخ اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّصشف١خ .1921
(*) ِمبثٍخ شخص١خ ِغ اٌس١ذ اٌّذ٠ش اٌّفٛض ٌٍششوخ اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّصشف١خ.1921/8/9 ،
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ا
ثاويا -سياست انشزكت يف ضمان انمزوض املصزفيت نهمشاريع انصغرية :لقد عمدت الشركة العراقية

لمكفاالت المصرفية عمى وضع اتفاقية مع المصارف المشاركة في برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة,

توضح فييا اإلرشادات والسياسات العاممة* .لذا سيتم تناول أىم ىذه اإلرشادات والسياسات التي توضح عمل
الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية مع المصارف المشاركة في نظام الضمان وكاآلتي:

 -1معايير أىمية المصرف :ينبغي عمى المصرف أن يمبي معايير األىمية من ناحية ممكية المصرف تابعو
ال عن امتالك موارد بشرية متخصصة ومصادر
لمقطاع الخاص وأن ال يكون ممموك كمياً أو جزئياً لمدولة ,فض ً
تشغيمية لممشاركة في برنامج إقراض المشاريع الصغيرة ,كما أن يكون في وضع مالي سميم توان يمارس
التحميل االئتماني لمقروض وممارسات اإلقراض ,ومن ثم أن يقدم لمشركة سنوياً تقريره السنوي والبيانات

المالية المدققة لمفروع .

 -2معايير أىمية المقترض :تتضمن معايير أىمية المقترض أن يكون المقترض مواطناً عراقياً ,ويت اروح عمره

من ( ,)65-18وأن يكون المشروع مسجل لدى الدوائر الرسمية ,وعدد العاممين في المشروع ما بين (-2

 )29عامالً .

 -3القروض المستوفية لمشروط :لغرض أن تكون القروض مستوفية لشروط الضمان البد من تكون قروض
اكتساب رأس المال العامل والموجودات الثابتة ,وقروض رأس المال العامل ينبغي أن ال تتجاوز اآلجل المحدد
سنة واحدة ,أما قروض الموجودات الثابتة يمكن أن تكون بلجال من ( )5-1سنة ,كما ينبغي أن تكون

القروض ما بين ( )250-5ألف دوالر ,أو ما يعادليا بالدينار العراقي.

 -4متطمبات التوثيق :عمى المصرف تقديم طمب ضمان القرض باستخدام استمارة الطمب الخاص بالشركة
والتي تحتوي عمى المعمومات

19

إذ ينبغي أن تكون اتفاقية القرض التي وقعيا المقترض تتضمن تعيد

المقترض بعدم االقتراض أو تشكيل دين إضافي دون الموافقة الخطية من المصرف* ,وعمى المقترض أن

يدرك أنو ال يمكن إجراء تغيير في الممكية أو اإلدارة دون وجود موافقة خطية من المصرف وكذلك إذا لم يقم

المقترض بااللتزام بتعيداتو تجاه المصرف ,فإن مثل ىذا التقصير يعد عدم وفاء ,تواذا كان المصرف يعتقد أن
ىناك تغيي ارً عكسياً لموضع المادي لممقترض فإنو يحق لممصرف أن يعد القرض قد أصبح في حالة تقصير,

ويمكن لممصرف أن يطالب بالتسديد الفوري لكافة األرصدة المستحقة.

 24وّب ٚسد ف ٟارفبل١خ اٌششوخ اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّصشف١خ ِغ اٌّصبسف اٌّشبسوخ ف٘ ٟزٖ اٌششوخ ٚثعّبٔبد اٌمشٚض.
(*) أدذ ٜششٚغ ظّبْ اٌمشض ظّٓ ارفبل١خ اٌششوخ ِغ اٌّصبسف رزعّٓ ػذَ دصٛي صبدت اٌّششٚع ػٍ ٝأوثش ِٓ
لشض إال ف ٟدبٌخ اٌسذاد ِّىٓ أْ ٠زُ رجذ٠ذ اٌمشض ِشح أخش.ٜ
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ا
ثانثا -انىثائك انىاجب عهً املصارف إرساهلا إىل انشزكت انعزاليت نهكفاالث املصزفيت :ينبغي عمى

المصارف المشاركة في الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية والتي تطمب ضمان القروض الممنوحة لممشاريع

الصغيرة إن تعمل عمى إرسال الوثائق التي يوضحيا الجدول األتي .

جدول ( :)5الوثائق الواجب عمى المصارف إرساليا إلى الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية

د
2
1
8
1
0
1
9
8
4
29
22
21
28
21
20
21

اٌزفبصً١
أرفبل١خ ظّبْ اٌمشٚض ث ٓ١اٌّصشف ٚاٌششوخ
أرفبل١خ اٌمشض ث ٓ١اٌضثٚ ْٛاٌّصشف (ػمذ اٌمشض)
اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌفؼٍ١خ ٌٍّمزشض أِ ٚب ٠ثجذ رٌه
اٌ٠ٛٙبد اٌشخص١خ ٌٍضثْٛ
اٌزذفك إٌمذ ٞاٌّزٛلغ ٌسٕخ ٚادذح ِٓ ػّش اٌّششٚع
إٌست اٌّبٌ١خ
وفبٌخ اٌىف ً١اٌشخصٟ
وزبة اٌّصشف غٍت ظّبْ اٌمشض ِٓ اٌششوخ
رمش٠ش ص٠بسح اٌّششٚع ٚأ٠صبالد اٌّبء ٚاٌىٙشثبء
ػاللخ اٌّمزشض ثبٌّٛظف ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّصشف
اٌش٘ٓ ٌصبٌخ اٌّصشف ِغ رمِ ُ١١سزمً ٌمّ١خ اٌش٘ٓ
شٙبدح رسج ً١اٌّششٚع /اٌّصٕغ /اٌششوخ
رمش٠ش اٌٛظغ االئزّبٌٍّٔ ٟمزشض ِٓ اٌجٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال.ٟ
ث١ٌٛصخ اٌزؤِ ٓ١ػٍ ٝاٌذ١بح ٌصبٌخ اٌّصشف
ث١ٌٛصخ اٌزؤِ ٓ١ػٍِٛ ٝجٛداد اٌّششٚع
ػع٠ٛخ اٌّمزشض ف ٟأ ِٓ ٞاألرذبداد اٌصٕبػ١خ أ ٚاٌزجبس٠خ أ ٚغ١ش٘ب

دسجخ األّ٘١خ

ِّٙخ ثبٌذسجخ األٌٝٚ

ِّٙررررررررررررررررخ ثبٌذسجررررررررررررررررخ اٌثبٔ١ررررررررررررررررخ
(ٚفرررر ٟدبٌررررخ اٌعررررّبْ ػمرررربس رصررررجخ
ِطٍٛثخ دزّبً)
ِّٙخ ثبٌذسجخ اٌثبٌثخ

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى معمومات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.

ا
رابعا -رسم انضمان عهً لزوض املشاريع انصغرية :يتم استيفاء رسم الضمان إذ تفرض شركة الكفاالت
المصرفية رسم ضمان قدره ( )%2سنوياً عمى الجزء المضمون من الرصيد المتناقص لمبمغ القرض ,وينبغي

دفع الرسم لمشركة خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من ضمان القرض ,تواذا لم يتم تسديد رسم الضمان كما
أتفق عميو فسيتم تعميق أو إنياء ضمان الشركة عمى القرض ,أو ربما فرض رسوم وجزاءات إضافية ,وذلك

بإعالم المصرف والمقترض خطياً بالتعميق أو اإلنياء خالل ( )30يوم تمي تاريخ استحقاق رسم الضمان .
ا
خامسا -إعادة جذونت لزوض املشاريع انصغرية  :لغرض إعادة جدولة القرض والتي تأتي بتوصية من
المصرف البد من أخذ تعيد المقترض بنظر العناية من قبل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية إلعادة جدولة
القرض ,ويمتنع المصرف عن تقديم أي تسييالت ائتمانية لممقترض بما فييا خطوط ائتمان أو تأمين خطابات

الضمان أو إعتمادات أو كفاالت مصرفية دون الحصول عمى موافقة خطية من الشركة ,وال يمكن لممصرف
القيام بالطمب من المقترض تقديم أية ضمانات لضمان الجزء المضمون من القرض .إذا تمت إعادة جدولة

قرض مضمون بعد قيام الشركة بتسديد المطالبة المترتبة عمييا في ظل فقرات ضمانيا ,فينبغي عمى المصرف

أن يعيد مبمغ تسديد المطالبة كامالً لمشركة خالل مدة ( )60يوماً من تاريخ إعادة الجدولة ,وان ال يتم بيع

قرض مضمون ككل أو جزء منو إلى مؤسسة مالية أخرى ,إن أي عممية بيع لقرض ستسبب
إنياء فورياً
ً
لتغطية الضمان .
ا
سادسا -دفع انضمان :تعد عممية دفع األقساط والفوائد المستحقة عمى المقترض المتخمف عن السداد
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لممصرف  ,ىي اليدف األساس الذي تقوم عميو فكرة عمل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية  ,إال إن دفع
الضمان ينبغي أن يتوافر فيو الشروط اآلتية :

 -1قد يطمب المصرف خطياً بان تدفع الشركة تعويضاً عمى ضمانيا لقرض  ,إذا ما أستمر التقصير من المقترض

ألكثر من ( )180يوماً (أو أقل إذا وافقت الشركة)  ,ويشمل التسديد الرصيد غير المسدد والفوائد المتراكمة لمدة

( )180يوماً .

 -2عند تقديم المصرف لطمب الضمان فعميو إدراج نسخ من كل الوثائق في سجالت المصرف التي لم يتم تسميميا
لمشركة .

 -3عند تقديم المصرف طمب صرف الضمان عميو أن يثبت :

إن القرض قد تم تقييمو والمصادقة عميو ودفعو وخدمتو طبقاً ليذه اإلرشادات العاممة.
ّ -4
إن القرض ومعايير الضمان والشروط قد تم اإليفاء بيا من قبل المصرف .
ّ -5
إن المصرف قد أتصل بصورة مستمرة بالمقترض لمقيام بالدفع .
ّ -6
 -7أنو سعى إلتمام الدفع من قبل موقعين عن المقترض أو ضامنين .

 -8بادر باتخاذ إجراءات قانونية ضد المقترض والكفيل أو الضمانة المقدمة .

 -9خالل ( )30يوماً بعد استالم طمب المصرف لمحصول عمى الضمان ,وبعد التحقق من أن إجراءات

المصرف مطابقة لشروط االتفاقية ما عمى الشركة إال أن تدفع لممصرف النسبة المضمونة من رصيد القرض
مع الفائدة المستحقة .

 -10المبالغ التي تم تحصيميا من قبل المصرف بعد الدفع عمى طمب الضمان  ,سواء من المقترض أو
الموقعين عن الضامنين أو الضامنين اآلخرين  ,التنازل عن الضمان أو أي مصدر آخر  ,سيتم تقاسمو عمى

أساس التناسب من قبل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية والمصرف .
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ا
ثامىا -خطىاث إجناس معامهت ضمان انمزض نذي انشزكت انعزاليت نهكفاالث املصزفيت
في مايأتي توضيح خطوات إنجاز معاممة الضمان من خالل الشكل األتي:

الشكل ( :)2خطوات إنجاز معاممة الضمان في الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.
اٌضث ْٛصبدت اٌّششٚع ٠طٍت لشض ِٓ اٌّصشف

( اٌّصشف ) دساسخ ٚرم ُ١١اٌمشض

سفط غٍت اٌمشض
اٌّٛافمخ ػٍ ٝاٌمشض

اٌّصشف ٠مذَ ٌششوخ اٌىفبالد
غٍت ظّبْ لشض ِغ ٔسخخ ِٓ
ِؼبٍِخ اٌّمزشض

موافقة أو رفض

رٛث١ك اٌمشض
ف ٟاٌّصشف

الضمان من قبل
شركة الكفاالت
٠صً اٌطٍت ٚاٌّؼبٍِخ إٌ ٝششوخ اٌىفبالد

ٚدذح اٌٛاسدح

ٚدذح اٌزذٍ ً١اٌّبٌ ٟرمُ١١
اٌمشض ٚإجشاء اٌزذٍ ً١اٌّبٌٟ
ٚرذذ٠ذ لشاس اٌمجٛي أ ٚاٌشفط

ٚدذح إدخبي
اٌج١بٔبد

ِٛافمخ اٌّذ٠ش
اٌّفٛض

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى معمومات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.
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املبحث انزابع :حتهيم بياواث انضماواث وانتعىيضاث املمذمت مه انشزكت انعزاليت
نهكفاالث املصزفيت نهمصارف املشاركت يف هذي انشزكت

ا
أوال -حتهيم بياواث لزوض املشاريع انصغرية واملتىسطت املضمىوت مه انشزكت انعزاليت نهكفاالث
املصزفيت نهسىىاث مه (. )2011-2008

 -1تحميل بيانات القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لسنة ( ,20)2008الجدول
اآلتي يوضح عدد القروض المضمونة والمبالغ وفرص العمل المتحققة من جراء ضمان ىذه القروض .

جدول ( :)6توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بحسب المصرف وعدد القروض
والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة لسنة (.)2008

اٌّصشف

ثغذاد
اٌخٍ١ج
اٌششق األٚسػ
آشٛس
اٌشّبي
اٌجصشح
األٍٟ٘
اٌّجّٛع

ػذد اٌمشٚض

19
22
5
13
12
11
56
138

اٌّجبٌغ اٌّعّٔٛخ
(ثبٌذٕ٠بس اٌؼشال)ٟ

1,855000000
1650000000
105000000
326429000
177100000
102467000
475594000
4,691,590,000

فشص اٌؼًّ اٌّزذممخ
لبئّخ
92
120
16
65
36
22
76
427

جذ٠ذح
36
69
4
34
7
11
49
210

األّ٘١خ إٌسج١خ
ٌؼذد اٌمشٚض

اٌّجّٛع
128
189
20
99
43
33
125
637

14%
16%
4%
9%
9%
8%
41%
100%

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.

يتضح من الجدول ( )6إن عدد القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بمغت

( )138قرضاً  ,وبمغ حجم المبالغ التي تم تقديم الضمانة ليا تقريباً ( )4691مميون دينار  ,أما فرص العمل
المتحققة من جراء ضمانة ىذه القروض فقد بمغت ( )637فرصة عمل منيا ( )427فرصة عمل قائمة كانت

تعمل في المشاريع المقترضة قبل الحصول عمى القرض و( )210فرصة عمل جديدة حققتيا ىذه القروض .

 -2تحميل بيانات القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لسنة ( ,)2009الجدول اآلتي

يوضح عدد القروض المضمونة والمبالغ وفرص العمل المتحققة من جراء ضمان ىذه القروض .

 19إْ اٌمشٚض اٌز ٟرّٕخ ٌٍّشبس٠غ اٌصغ١شح ِٓ اٌّصبسف اٌّشبسوخ ف ٟاٌششوخ اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّصشف١خ الرخعغ
جّؼٙ١ب ٌٍعّبْ ٌذ ٜششوخ اٌىفبالد اٌّصشف١خٚ ،رٌه دست س١بسخ اٌّصشف ٚرمذ٠ش ٌجبْ ِٕخ اٌزٌّ ً٠ٛذبجخ اٌعّبْ،
ٌزا ٠الدع ٕ٘بٌه ثؼط اٌفشٚلبد ف ٟاػذاد اٌمشٚض إٌّّٛدخ ٌٍّشبس٠غ اٌصغ١شح ٚث ٓ١ث١بٔبد اٌّصبسف ٚث١بٔبد اٌششوخ
اٌؼشال١خ ٌٍىفبالد اٌّصشف١خ.
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جدول ( :)7توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بحسب المصرف وعدد القروض
والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة لسنة (.)2009
اٌّصشف

ػذد
اٌمشٚض

اٌّجبٌغ اٌّعّٔٛخ

اٌخٍ١ج
ثغذاد
األٍٟ٘
اٌششق األٚسػ
اٌجصشح
آشٛس
األسزثّبس
سِٛش
اٌشّبي
اٌّجّٛع

464
202
248
107
67
52
29
21
8
1198

6863850000
3421169000
2221160000
1405910000
610256000
1470384000
423931000
162000000
145340000
16,724,000,000

األّ٘١خ
إٌسج١خ ٌؼذد
اٌمشٚض

ػذد فشص اٌؼًّ اٌّزذممخ
لبئّخ

جذ٠ذح

اٌّجّٛع

1207
716
440
385
174
404
54
62
18
3460

47
132
82
11
3
25
14
0
0
314

1254
848
522
396
177
429
68
62
18
3774

39%
17%
21 %
9%
6%
4%
2%
2%
1%
100%

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.

يتضح من الجدول ( )7إن عدد القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بمغت
( )1198قرضاً وبنسبة نمو بمغت ( )%768عن السنة ( , )2008وبمغت مبالغ القروض المضمونة

( )16724مميون دينار وبنسبة نمو بمغت ( , )%2.6واما فرص العمل المتحققة فقد بمغت ( )3774فرصة
عمل وبنسبة نمو بمغت ( )%5وبمغت فرص العمل القائمة ( )3460وبنسبة نمو ( )%7وبمغت فرص العمل

الجديدة ( )314فرصة عمل جديدة وبنسبة نمو ( .)%50تشير بيانات الجدول الى تصاعد في عدد القروض
والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة سواء كانت قائمة أو جديدة .

 -3تحميل بيانات القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لسنة ( ,)2010ويوضح
الجدول اآلتي عدد القروض المضمونة والمبالغ وفرص العمل المتحققة من جراء ضمان ىذه القروض .
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تأثري إنشاء نظام ضمان القروض لشركات الكفاالت
املصرفية على متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
جدول ( :)8توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بحسب المصرف وعدد القروض والمبالغ
المضمونة وفرص العمل المتحققة لسنة (. )2010
اٌّصشف

اٌخٍ١ج
ثغذاد
آشٛس
اٌششق األٚسػ
األسزثّبس
األٍٟ٘
اٌجصشح
اٌٙذٜ
اٌّزذذ
اٌشّبي
اٌّٛصً
اٌّجّٛع

ػذد
اٌمشٚض

435
353
152
133
84
41
28
15
11
3
2
1257

اٌّجبٌغ إٌّّٛدخ
(ثبٌذٕ٠بس اٌؼشال)ٟ

5340897000
2801047000
3450000000
2277484000
1822222000
437350000
224358000
254508000
87179000
42735000
51282000
16,789,062,000

فشص اٌؼًّ اٌّزذممخ
لبئّخ
1213
1080
295
382
85
78
64
72
12
12
27
3320

جذ٠ذح
514
162
147
78
131
5
0
6
5
0
0
1048

اٌّجّٛع
1727
1242
442
460
216
83
64
78
17
12
27
4368

األّ٘١خ
إٌسج١خ ٌؼذد
اٌمشٚض
35%
28%
12%
11%
7%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
100%

المصدر :من إعداد الباحث باألعتماد عمى بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.

يتضح من الجدول ( )8إن عدد القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بمغت

( )1257قرضاً وبنسبة نمو بمغت ( )%5عن السنة ( , )2009وبمغت مبالغ القروض المضمونة ()16789

مميون دينار وبنسبة نمو بمغت ( , )%0.4تواما فرص العمل المتحققة فقد بمغت ( )4368فرصة عمل

وبنسبة نمو بمغت ( )%16وبمغت فرص العمل القائمة ( )3320وبنسبة نمو ( )%4-وبمغت فرص العمل
الجديدة ( )1048فرصة عمل جديدة وبنسبة نمو ( )%2.34عن السنة (.)2009

تشير بيانات الجدول الى تصاعد في عدد القروض والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة ومنيا

الجديدة مع انخفاض في فرص العمل القائمة  ,وقد حصل مصرف الخميج عمى النسبة األعمى من القروض
المضمونة بنسبة بمغت ( )%0.4من مجموع عدد القروض المضمونة لممصارف المشاركة في عممية ضمان

قروض المشاريع الصغيرة .

 -4تحميل بيانات القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لسنة ( ,)2011الجدول اآلتي
يوضح عدد القروض المضمونة والمبالغ وفرص العمل المتحققة من جراء ضمان ىذه القروض .
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جدول ( :)9توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بحسب المصرف وعدد القروض
والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة لسنة (.)2011
ػذد
اٌمشٚض

اٌّصشف

ثغذاد
اٌخٍ١ج
آشٛس
األسزثّبس
اٌششق األٚسػ
اٌّزذذ
اٌشّبي
األٍٟ٘
سِٛش
اٌٙذٜ
اٌّجّٛع

731
399
331
266
158
37
11
11
10
5
1959

اٌّجبٌغ اٌّعّٔٛخ
(ثبٌذٕ٠بس اٌؼشال)ٟ

5501425000
4233333000
3722182000
3804273000
2215726000
423278000
288034000
142735000
89000000
46153000
20,466,139,000

ػذد فشص اٌؼًّ اٌّزذممخ
لبئّخ
1380
1004
361
235
277
25
43
4
35
13
3377

جذ٠ذح
503
685
173
315
95
31
0
10
0
6
1818

اٌّجّٛع
1883
1689
534
550
372
56
43
14
35
19
5195

األّ٘١خ إٌسج١خ
ٌؼذد اٌمشٚض

37%
20%
17%
14 %
8%
2%
1%
1%
1%
0%
100%

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.
يتضــح مــن الجــدول ( )9إن عــدد القــروض المضــمونة مــن الشــركة العراقيــة لمكفــاالت المصــرفية بمغــت

( )1959قرضـاً وبنســبة نمـو بمغــت ( )%56عـن الســنة ( , )2010وبمغـت مبــالغ القـروض المضــمونة تقريبـاً
( )16789مميــون دينــار وبنســبة نمــو بمغــت ( , )%0.22وامــا فــرص العمــل المتحققــة فقــد بمغــت ()5195

فرصة عمل وبنسبة نمو بمغت ( )%0.20وبمغت فرص العمل القائمة ( )3377وبنسبة نمـو ( )%0.2وبمغـت

فرص العمل الجديدة ( )1818فرصة عمل جديدة وبنسبة نمو ( )%0.70عن السنة ( , )2010يدل ذلك الى
تصاعد عدد القروض والمبالغ المضمونة وفرص العمل المتحققة القائمة والجديدة .

البد من اإلشارة ىنا إلى أن سياسة شركة الكفاالت المصرفية العراقية وبحسب ماجاء في السياسات

واإلرشادات التي تم تناوليا في البحث أنيا تضمن القروض المستوفية لشروط الضمان وىي قروض اكتساب

رأس المال العامل والموجودات الثابتة ,وليذا فالشركة يمكن أن تقوم بضمان قروض المشاريع الصغيرة

والمتوسطة المبتدئة إال أن سياسة المصارف المقرضة ليذه المشاريع تذىب إلى تفضيل المشاريع القائمة
دون المشاريع الجديدة.
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ا
ثاويا -حتهيم بياواث انمزوض املضمىوت مه انشزكت انعزاليت نهكفاالث املصزفيت نهسىىاث مه
(,)2011-2008

جدول ( :) 10توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية من (.)2011-2008

اٌسٕخ

2008
2009
2010
2011
اٌّجّٛع

ػذد اٌمشٚض

138
1198
1257
1959
4552

اٌّجبٌغ اٌّعّٔٛخ
(ثبٌذٕ٠بس اٌؼشال)ٟ
4691590000
16724000000
16789062000
20466139000
58,670,791,000

فشص اٌؼًّ اٌّزذممخ
لبئّخ

جذ٠ذح

اٌّجّٛع

427
3460
3320
3377
10584

210
314
1048
1818
3390

637
3774
4368
5195
13974

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات الشركة لمكفاالت المصرفية.

شكل ( :)3توزيع القروض المضمونة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية من (.)2011-2008

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.
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يتضح من الجدول ( )10إن أعداد القروض المضمونة لمسنوات من ( )2011-2008بمغت ()4552
قرضاً  ,كما يتضح إن مجموع المبالغ المضمونة بمغ تقريباً ( )58670مميون دينار ,وأن فرص العمل
المتحققة ( )13974بمغت منيا فرص العمل الجديدة ( ,)3390وبمغ معدل فرص العمل لممشروع الواحد

( .) 3.07وتشير البيانات إلى تصاعد في عدد القروض المضمونة والمبالغ وزيادة فرص العمل المتحققة من

الضمانات المقدمة من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية عمى مدى سنوات البحث (. )2011-2008
ا
ثانثا -صىذوق تعىيضاث انمزوض املضمىوت مه انشزكت انعزاليت نهكفاالث املصزفيت :

يستخدم الصندوق في منح التعويضات لمقروض المتعثرة والتي تصنف ىذه القروض إلى قروض متأخرة

التسديد وتكون مدتيا من ( )180-30يوماً ,وقروض متعثرة التسديد وتكون مدتيا ما زاد عن ( )180يوماً .

وتعمل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية عمى التحقق من أن المصرف قد أتخذ كل اإلجراءات الخاصة

بمتابعة المقترض وبموجب اتفاقية الشركة مع المصارف المشاركة ,وعند تحقق كافة اإلجراءات ووفق ضوابط
االتفاقية تقوم الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية بمنح التعويض عن القروض المتعثرة من صندوق الضمان

دون المساس برأس المال واألرباح المتراكمة ,ويكون تسديد الديون المترتبة بذمة المدين (المتعثر عن
21

السداد) مضافاً إليو فوائد إلـ ( )180يوماً

 .الجدول اآلتي يوضح منحة الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية

التي حصمت عمييا الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية والبالغة ( )5مميون دوالر والتي تم صرفيا لمشركة عمى

دفعات  ,مع التعويضات التي تم دفعيا لممصارف التي حصمت فييا حاالت تعثر في سداد القروض .
جدول ( :)11منحة وتعويضات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية.
اٌسٕخ
إٌّذخ
اٌزؼ٠ٛعبد
اٌشص١ذ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

اٌّجّٛع $

500000
0
500000

1000000
0
1000000

1500000
188000
1312000

2000000
40000
1960000

0
0
0

0
163000

5000000
391000
460000

اٌّجّٛع
ثبٌذٕ٠بس اٌؼشالٟ
5941220000
458836000
5482384000

المصدر :من إعداد الباحثين باألعتماد عمى البيانات المنشورة في التقرير السنوي ( )2011لمشركة العراقية لمكفاالت

المصرفية.

شكل ( :)4التعويضات المقدمة لممصارف من الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لمسنوات من

(-2008

.)2011
 21مقابلة شخصية مع السيد المدير المفوض للشركة العراقية للكفاالت المصرفية .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )21العدد ( )55لسهة 2215

899

تأثري إنشاء نظام ضمان القروض لشركات الكفاالت
املصرفية على متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

المصدر :من إعداد الباحثان

ويتضح مما تقدم ولتحقق فرضية البحث إن الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية قد عممت عمى :

 تقديم ضمانات القروض لممشاريع الصغيرة بشكل متزايد عمى مدى سنوات البحث .

 تعمل الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية عمى تطوير محفظة إقراض المشاريع الصغيرة من خالل السيطرة
عمى مخاطر اإلقراض .

 تعظيم فرص حصول المشاريع الصغيرة عمى القروض .
 تحقيق عائد مالي لممصارف من خالل استثمارات المصارف المشاركة في ىذه الشركة والعوائد المتحققة من جراء
ضمان القروض .

إن نسبة ال تعويضات المقدمة لممصارف من جراء تعثر سداد القروض الممنوحة لممشاريع الصغيرة قد بمغت ()%8
ّ 
من مبمغ منحة الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية والبالغة بما يعادليا بالدينار العراقي ( )5941مميون دينار  ,مما يدل
عمى أن مخاطر القروض مسيطر عمييا بشكل عال .



تعد شركة الكفاالت المصرفية قاعدة معمومات ائتمانية عن الزبائن المتعاممين مع المصارف الخاصة المشاركة في

شركة الكفاالت المصرفية .

االستىتاجاث

إن الدول المتقدمة والنامية ليا تجربة عريقة في مجال ضمان القروض عممت عمييا لفتـرات طويمـة مـن
ّ -1
الزمن لتقديم الدعم لممشاريع كافة وبشكل خاص المشاريع الصغيرة بكافة نشاطاتيا.

 -2ويتضح من نتائج تحميل بيانات الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لمسنوات مـن ( )2011-2008إن
الشــــركة قــــد عممــــت عمــــى تقــــديم ضــــمانات لقــــروض المشــــاريع وبشــــكل متزايــــد ,إذ بمغــــت عمــــى التــــوالي

( )1959 ,1257 ,1198 ,138مشــروعاً  ,وبمغــت المبــالغ المضــمونة ( )58670مميــون دينــار  ,وبمغــت
فرص العمل الجديدة من جراء ضمان ىذه القروض ( )3390فرصة عمل جديدة .

 -3اسيمت الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية عمى حصول المقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة
عمى القروض ومن ثم تشجيع المصارف عمى اإلقراض ليذه المشاريع.

 -4تعد الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية مركز لممعمومات االئتمانية عن الزبائن المقترضين من
المصارف المشاركة بشركة الكفاالت .

انتىصياث

 -1ضرورة إنشاء شركة عامة تتكفل بميام ضمانات القروض لممصارف الحكومية تعمل عمى مساعدة ىذه
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المصارف عمى تحمل مخاطر اإلقراض وتتيح ليا إمكانية منح قروض بمستويات عالية .
 -2زيادة عدد المصارف الخاصة المشاركة في الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية لغرض زيادة عدد ضمانات
القروض  ,ومن ثم قدرة ىذه المصارف عمى منح االئتمان بصورة كبيرة في ظل مخاطر مضمونة من ىذه

الشركة.

 -3ضرورة العمل عمى تفعيل دور تسويق القروض المصرفية لممشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم بتعاون
الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية والمصارف الخاصة في ظل برنامج عمل متفق عميو .

 -4عمى المصارف الخاصة االستفادة من المعمومات االئتمانية التي تمتمكيا الشركة عن الزبائن المقترضين
.
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The role credit guarantee companies to bank guarantee in
the financing of small and medium enterprises
Abstract
It has become clear to see the role of the small and medium enterprises in the
economy, and for the continuity of these projects it is necessary to supply finance
from the banks, How ever the latter suffers risk of lending.
There fore, loans guarantee companies appeared with a vital role to facilitate
the survival of these projects. this paper is to highlight the effect of the loans
guarantee system on the lending process. This research is to examine a claim that
establishing such system in the Iraqi company of the lending guarantee could
increase access for the entrepreneurs to obtain loans and loan risk guarantee for
the banks that granted these loans.
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