دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية في
العراق في توفير فرص

العمل-حالة تمويل

المشروعات الصغيرة

االستاذ الدكتور ارشد فؤاد مجيد ابراهيم
الكمية التقنية االدارية -بغداد

الباحثة سمر موسى فاضل  -ماجستير ادارة مالية وزارة
العمل والشؤون االجتماعية
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المستخمص

استيدف البحث استكشاف دور و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق في توفير فرص العمل عبر برامج

تمويل المشروعات الصغيرة ،وفحص اثر البرامج التمويمية التي تقدميا الو ازرة لممشروعات الصغيرة ( القطاع التجاري،
والخدمي ،والصناعي ،والزراعي) في فرص العمل ولممدة  ،2014-2007من خالل استخدام بعض ادوات التحميل
اإلحصائي SPSSكاختبار االنحدار الخطي البسيط واالنحدار المتدرج  ،واختبار مضاعف الكرانج ( Lagrange

 )Multiplierاليجاد افضل توليفة من المشروعات الصغيرة وفقا لطبيعة نشاطيا.

وقد اشارت نتائج اختبار فرضية البحث الرئيسة وفرعياتيا الى وجود تأثير ذو داللة إحصائية معنوية ألثر
تمويل المشروعات الصغيرة سواء عمى مستوى كل قطاع او عمى مستوى القطاعات ككل في توفير فرص العمل ،وان
افضل توليفة تأثير كانت من قبل القطاع التجاري والزراعي ،وفقا الختبار االنحدار المتدرج ومضاعف الكرانج

( )Stepwise & Lagrange Multiplierوان ىذين القطاعين سوف يساىمان في توسيع قاعدة فرص العمل عند
مضاعفة المبالغ التمويمة لممشروعات الصغيرة العاممة فييما.
الكممات المفتاحية -:تمويل المشروع الصغير ،فرص العمل ،مضاعف الكرانج ،و ازرة العمل والشؤون االجتماعية

Abstact
The Research explore role of Ministryof Labour and Social Affairs to provid the
job opportunities through financing small business project program. And examine the
effect of this financing program on the Job opportunities for period (2007-2014), by
used some statistical analysis tools of SPSS program, such as simple regression,
stepwise regression and Lagrange Multiplie testing, to find the best combination that
effect on job opportunities accordnace to activity nature.
Testing the main hypotheses and subhypotheses indicate a significant effect of financing
small business project on job opportunities, whether at level sector or at all sector. And
the best combination of sector, according to Stepwise regression and Lagrange
Multiplier, that impact on the job opportunities is marchant and agricultural sector. So
these two sector will contribution to enlargement the job opportunities when the
ministary enforce the small business in these sector.
KeyWord:- Financing Small Business, Job Oppportunities, Lagrange Multiplier,
Ministry of Labour and Social Affairs

المقدمـــة :

توجيات و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق نحو االىتمام بالمشروعات الصغيرة وتقديم الدعم من خالل

توفير التمويل المناسب ،يعد خطوة ايجابية نحو تشجيع ىذه المشروعات وتعزيز دورىا لزيادة قدرتيا عمى توفير فرص
عمل ،سعيا منيا لممساىمة في توسيع قاعدة االستخدام والتخفيف من حدة البطالة في المجتمع العراقي وبشكل يضمن
900

العذد الخاص بالمؤتمر العلمي السادس 9002

مجلة كلية بغذاد للعلوم االقتصادية الجامعة

المساىمة فيي تحقيق أالىداف االقتصادية واالجتماعية .لذا فان البحث يركز عمى دور برامج القروض الصغيرة التي

اعتمدتيا و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في معالجة أىم قضية أساسية وحيوية أال وىي توفير فرص العمل وفي ظل
الظروف االستثنائية التي يشيدىا االقتصاد العراقي .ولكون انّ تمويل المشروعات الصغيرة تُعد واحدة من األدوات
الميمة في تحقيق االبعاد االقتصادية واالجتماعية في معظم دول العالم المتقدمة والنامية ،فان توفير مصادر التمويل
الكافية والمناسبة لتمك المشروعات وبشروط ميسرة بيدف الحفاظ عمى كينونتيا ومتابعة أعماليا الغراض االستمرار

والنمو ،وبشكل يساىم في زيادة كفاءة ىذه المشروعات ضماناً لتحقيق المساىمة في النمو االقتصادي واالجتماعي

ولتأمين استم اررية عمميا في إطار بيئة تنافسية متوازنة تُمبي حاجات المجتمع من السمع والخدمات.
عد وسيمة لتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة
كما أن توفير التمويل المناسب لممشروعات الصغيرة ُي ّ
باالقتصاد العراقي من جانب ،وتحقيق استم اررية اإلنتاج وفرصة لمفئات االجتماعية القادرة عمى العمل وذات المبادرة

إلقامة مشروع مستقل يكون مصد اًر لمدخل المستمر مما يمنح أفراد المجتمع فرصاً أفضل لكسب الدخل وتحسين
المستوى المعاشي.

المبحث االول :منهجية البحث والدراسات السابقة

اوال -مشكمة البحث :

عد توافر التمويل المناسب والكافي لممشروعات الصغيره أىم معضمة تواجو تمك المشروعات في العراق ،نتيجة
ُي ّ
لمظروف المالية والصعبة التي يمر بيا االقتصاد العراقي ،ومحدودية مصادر التمويل وعدم كفايتيا ،اال انو حتى لو
توافر التمويل لتمك المشروعات من قبل الجيات الداعمة فإن عممية التمويل تواجو العديد من المعوقات والمشكالت
المالية التي أضعفت دور تمك المشروعات في النمو االقتصادي ،وىذا ىو الحال مع و ازرة العمل والشؤون االجتماعية

في العراق اذ عمى الرغم من سعي الو ازرة لرعاية ىذه المشروعات ودعميا ماليا ،إال أنيا تواجو مشكالت حقيقية في
توجيو الموارد المالية المناسبة واليات تمويل ىذه المشروعات لتعزيز دورىا في مضاعفة فرص العمل ونصيب الفرد من
الناتج المحمي االجمالي .وعمى ىذا االساس فان مشكمة البحث تتجمى باالجابة عمى التساؤالت االتية :
أ .ماىي طبيعة التمويالت التي توفرىا الو ازرة الى المشروعات الصغيرة في العراق ؟
ب .ىل ىناك أفضمية في عمميات التمويل عمى أساس طبيعة النشاط االقتصادي لممشروع؟
ج .ىل يساىم التمويل المقدم من قبل الو ازرة في توفير فرص العمل المناخ االجتماعي المناسب الذي يعزز من
نصيب دخل الفرد من الناتج االجمالي المحمي.

وبناءا عمى طبيعة المشكمة ومعالميا فان اىمية البحث في تمويل المشروعات الصغيرة من قبل و ازرة العمل والشؤون
االجتمالعية في العراق تتجمى في مسؤولية ىذه الو ازرة عمى توفير فرص العمل من خالل مكاتب التشغيل التابعة ليا
وتوفير الدعم المالي لممشاريع الصغيرة والذي يجمع بين الخصائص االجتماعية واالقتصادية في تحسين مستوى النمو

االقتصادي .ىذا من جانب ،ومن جانب اخر تاتي اىمية البحث بكونو من الدراسات القميمة التي جمعت بين متغيرات
الدراسة ذات الطابع االجتماعي في محتواه واالقتصادي في ظاىره السيما عمى صعيد بيئة الفحص واالختبار.
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ثانيا :فرضيات البحث :

(ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لدور و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في توفير فرص العمل)
ويتفرع منيا الفرضيات االتية:
 .1ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لتمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع التجاري في توفير فرص عمل.
 .2ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لتمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الخدمي في توفير فرص عمل.
 .3ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لتمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الصناعي في توفير فرص عمل.
 .4ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لتمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الزراعي في توفير فرص عمل.

 .5التوجد افضل توليفة من المشروعات الصغيرة التي تساىم في تحقيق معنوية مضاعف الكرانج لفرص العمل.
ثالثا :اهداف البحث :

أ-

التعرف عمى البرامج المعتمدة من قبل و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في تمويل المشروعات الصغيرة .

ب -توضيح دور المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل وزيادة حصة الفرد من الناتج المحمي االجمالي .
ج -التوصل إلى أفضل توليفة من المشروعات والتي من شأنيا أن تعزز من عدد فرص العمل وحصة الفرد من
الناتج المحمي االجمالي.

د -ييدف البحث الى ابراز دور و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في توفير التمويل لممشروعات الصغيرة لكافة
محافظات العراق ماعدا اقميم كردستان ولممدة .2014-2007
رابعا :مصادر المعمومات والبيانات واألساليب اإلحصائية المعتمدة الختبار فرضيات البحث-:

تم اعتماد الكتب ،الدوريات ،العربية واالجنبية الغناء الجانب النظري ،كما تم االعتماد عمى بيانات و ازرة العمل
والشؤون االجتماعية  /دائرة التشغيل والقروض في العراق ،وبيانات الجياز المركزي لالحصاء في و ازرة
التخطيط والتعاون االنمائي ،الغراض الجانب التطبيقي لمبحث .وقد تم استخدام االساليب االحصائية باستعمال

البرنامج االحصائي ( (SPSSوعمى وفق االتي-:

أ -االحصاء الوصفي لبيان خصائص متغيرات الدراسة المستقمة ،اذ تم استخدام الوسط الحسابي لمعرفة مستوى

كل متغير ،واعمى واقل قيمة ،واالنحراف المعياري ،لمعرفة درجة التشتت لمبيانات في القيم عن وسطيا
الحسابي .كما تم اعتماد أسموب االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضيات.

ب -اختبار االنحدار الخطي المتدرج ) (Stepwiseلتحديد أفضل نموذج انحدار توليفي من المتغيرات المستقمة.

ج -اختبار االرتباط الذاتي بين االخطاء الداخمة في معادلة االنحدار ) (Durbin- Wastonوتنحصر قيمتيا بين
( (4 -0وكمما تقترب من القيمة ( )2دل ذلك عمى عدم وجود مشكمة في االرتباط الذاتي .

د -اختبار مضاعف الكرانج ) (Lagrange Multiplierلمتحقق من امكانية مضاعفة القيم (المبالغ) لممتغير التابع
من خالل المتغير المستقل لموصول الى اكبر منفعة ممكنة من جميع او بعض المتغيرات المستقمة
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خامسا :التعريفات االجرائية لمتغيرات البحث وكيفية قياسها:
أ -المشروع الصغير  :وفقا لقانون رقم ( )10لسنة 2012ىو المشروع الذي ال يزيد عدد العاممين فيو عمى ()10

اشخاص .ويعرض الجدول رقم ( )1حجم التمويالت لمفترة ( )2014-2007والمتحققة من قبل و ازرة العمل والشوؤن
االجتماعية في العراق.
جدول رقم ( )1حجم تموٌل المشروعاث الصغٍرة مصنفت قطاعٍاً وللمذة 2014-2007
البٌان
السنة

حجم
التموٌل
(ملٌون دٌنار)

2005
50000
2006
105125
2007
218125
2000
37500
2000
0
2002
1780
2002
20582
2002
104521
المجموع 325422

التصنٌف( المبالغ بـمالٌٌن دنانٌر)
التجاري

%

الخدمً

%

الصناعً

4000
%11
19000
%8
19500
8410
%22
39948
%16
40998
17450
%47
82887
%33
85069
3000
%8
14250
%6
14625
0
0
0
0
0
160
%1
285
%1
1246
1927
%2
3219
%6
14555
9950
%8
16180
%30
74252
22675 %000 053547 %000 230223

%

الزراعً

%

%9
%18
%39
%7
0
%1
%4
%22
%000

7500
15769
32719
5625
0
89
881
4139
44522

%11
%23
%49
%8
0
%1
%2
%6
%000

المصدر :اعداد الباحثان استنادا الى بيانات الو ازرة المعنية بالبحث
ب -فرص العمل -:الغراض البحث سوف يعتمد الباحثين عن فرص العمل المسجمين في مكاتب التشغيل التابعة
لو ازرة العمل والشؤون االجتماعية اساس الحتساب فرص العمل والجدول رقم ( )2يوضح البيانات الخاصة ليذه

المؤشرات.
جدول رقم ( )2المؤشرات المتعلقة بفرص العمل ونصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً من خالل المدة
2002-2005
السنة
 2002 2002 2002 2000 2000 2007 2006المجموع
2005
التفاصٌل
عدد فرص
245635 53435 8292 600
0
0
70328 96333 16647
العمل
المساهمة

%7

%39

%29

0

0

%1

%3

%21

%100

المصدر :اعداد الباحثان استنادا الى بيانات الو ازرة المعنية بالبحث
سادسا :بعض الدراسات السابقة العربية واالجنبية ومجال االستفادة منها

 -1دراسة ( التميمي  )2007بعنوان "مدى مساهمة المشروعات الصغيرة في اتساع وعمق االقتصاد االردني"

استيدفت الدراسة اختبار دور ومساىمة المشروعات الصناعية الصغيرة في االقتصاد االردني ،وذلك من خالل
اختبار طبيعة العالقة بين عدد من المشروعات الصناعية الصغيرة وحجميا مع الناتج المحمي االجمالي األردني

لقياس مدى مساىمة ىذه المشروعات في تفسير التغير الذي يحصل في الناتج ونصيب الفرد من الناتج المحمي
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اإلجمالي  ،ىذا فضالً عن اختبار طبيعة العالقة بين ىذه المشروعات ومعدالت البطالة  ،واعتمدت الدراسة في
متغيراتيا عمى حجم المشروع ومعدالت البطالة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ان ىذه المشروعات يمكن أن تمعب

دو ار فاعال في االق تصاد األردني من خالل رفع مساىمتيا في الناتج المحمي ونصيب الفرد من الناتج وتخفيض
معدالت البطالة لتساىم في مكافحة الفقر والنيوض بمستوى االستخدام في االقتصاد االردني  .ويعد ىذا البحث من

البحوث األساسية لتكون سنداً عممياً وفكرياً الكتمال الدراسة الحالية  ،وتم االستفاد من بعض مؤشرات ىذه الدراسة
في دعم فكرة البحث الحالي وفقا لعينة البحث في العراق.

 -2دراسة( سممان  )2009 :بعنوان "األثر التنموي لممشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية" في
الجميورية العربية السورية وتناولت الدراسة التعرف عمى االستراتيجيات والسياسات االقتصادية المالئمة التي

تنتيجيا الحكومة السورية بغرض النيوض بالصناعات الصغيرة وانماؤىا ،وذلك لمحاولة حل مشكالت الفقر
والبطالة من جية ،وتحقيق التنمية االقتصادية ورفع مستوى المعيشة من جية أخرى ،ركزت الدراسة عمى تطور

الصناعات الصغيرة وأىميتيا والكشف عن أثر االتجاىات العالمية الجديدة مثل العولمة والشراكة واالستثمار األجنبي
عمى الصناعات الصغيرة ،اعتمدت الدراسة في تحميل ودراسة األثر التنموي ليذه المشروعات عمى عينة عشوائية
من المشروعات الصغيرة الممولة وفق خطة استراتيجية  ،إذ أن نجاح ىذه المشروعات في أداء دورىا في عممية
التنمية االقتصادية واالجتماعية يقاس بمدى نجاحيا في تحقيق األثر التنموي المرجو منيا ،وقد تم تناول جممة من
المتغيرات عمى الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ،من حيث دورىا في توفير فرص عمل جديدة والحد من ظاىرة
البطالة ،كذلك تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من حده الفقر ،وأخي اًر المساىمة في تمكين المرأة وادماجيا في

عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذلك خالل فترة معينة وضمن منطقة محددة .وفيما يتعمق بالمشروعات
الصغيرة انو بحث في المجتمع العربي  ،وقد أغنى البحث من خالل عرضو الدراسة لجوانب أىمية التنمية

االقتصادية واالجتماعية وأنو من الدراسات األساسيو التي ترتبط بالمشاريع الصغيرة.
 -3دراسة (العجيمي  )2012بعنوان " تأثير حاضنات األعمال في تحقيق متطمبات ريادية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة " ىدفت الدراسة الى تعميق الفيم بموضوع حاضنات األعمال بأبعاده المختمفة وبمتطمبات الريادية
لممشاريع ،لمخروج بإطار عممي يجمع أكثر األبعاد والمفاىيم ،ومحاولة اختبار البيئة العراقية الحتضان ىذه المفاىيم

الحديثة  ،وكان منيج البحث منيجاً وصفياً ،ولقد حدد البحث مجموعة من الفرضيات التي جرى اختبارىا بأدوات
إحصائية من بينيا الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،ومعامل االرتباط  ،ومعامل االنحدار ،وتحميل المسار

وذلك من خالل استبانة جرى اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )50شخصاً من أصحاب المشاريع في و ازرة
التخطيط وو ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان أىميا
ىي أن إجمالي حاضنات األعمال أسيم في التأثير في متطمبات الريادية في و ازرتي التخطيط والعمل والشؤون

االجتماعية عبر ريادية المشاريع المختمفة قيد البحث وكان التأثير األقوى لحاضنات األعمال يتمثل في اإلبداع .وقد

تم االستفادة من الدراسة في دعم الطروحات النظرية لمبحث الحالي.
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 -4دراسة (الدعماوي  )2013 :دراسة بعنوان " دور المصارف الحكومية والخاصة في تمويل المشاريع الصغيرة

" ىدفت الدراسة الى معرفة ماىية المشاريع الصغيرة  ،وأىمية تمويميا  ،ودور الجيات الممولة في دعم تمك

المشاريع  ،من خالل عينة من المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) والمصارف الخاصة (الشرق االوسط ،

الخميج  ،الشمال  ،آشور) وعينة من المشاريع الصغيرة المقترضة من ىذه المصارف  ،وكذلك عينة من الجيات
الساندة المتمثمة بو ازرة العمل الشؤون االجتماعية (برنامج القروض الميسرة) والشركة العراقية لتمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والشركة العراقية لمكفاالت المصرفية ،ومن أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة تعدد معايير

تعريف المشاريع الصغيرة عمى المستوى الدولي .وكذلك اختالف األرقام التي تبين األىمية النسبية لممشاريع
االقتصادية وتمك المتعمقة بمساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي والتوظيف من دولة آلخرى ،إال أنيا تشكل نحو

( )%80من إجمالي المشاريع في دول العالم ،وتشكل حوالي ( )%60من إجمالي القوى العاممة  ،وتساىم بحوالي
( )%51من الناتج المحمي اإلجمالي لمدول المتقدمة كالواليات المتحدة .وتم االستفادة منيا في اطار تكممة ما
توصل اليو الباحث في دور و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في تمويل المشروعات الصغيرة.

 -5دراسة ( عبيس ) 2014 :بعنوان "المشاريع الصغيرة وحاضنات األعمال ودورهما في التنمية االقتصادية في
بمدان مختارة مع إشارة لمعراق " ىدفت الدراسة التعرف عمى ماىية المشاريع الصغيرة والدور الميم الذي تمعبو في

يعدىا مرتعاً لمحرفية وتنمية الميارات  ،فضالً عن كونيا وسيمة لكسب الرزق والتوغل
عممية التنمية االقتصادية ّ ،
في عالم األعمال ومن منطمق مضامين التنمية االقتصادية المستدامة وضمن ىذا السياق فقد تناولت الدراسة
حاضنات األعمال والدور الذي تقوم بو لممشاريع الصغيرة في إطار بعض التجارب الدولية الناجحة السيما في

مجال معالجة مشكالت البطالة وتصحيح مسار اقتصاد السوق والدور الذي يمكن أن يمعبو القطاع الخاص في

عممية التنمية االقتصادية ،وزيادة مساىمة المشاريع الصغيرة في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي وتنويع مصادر

الدخل والثروة في االقتصاد الوطني ،والحد من اختالل ميزان الحساب الجاري من خالل تمبية حاجات السوق من

السمع والخدمات  ،وتقميل االعتماد عمى االستيراد .وفي مجال االستفادة من ىذه الدراسة في إطار عرض بعض
التجارب الدولية لمدول المتقدمة والنامية الناجحة في ىذا المجال السيما في مجال توفير فرص عمل.

 -6دراسة ( The Role Of Small and Large Businesses in Economic ) edmiston:2007

 Developmentبعنوان " دور األعمال الصغيرة والكبيرة في تحقيق التنمية االقتصادية " ىدفت الدراسة إلى
التعرف عمى الدور الذي تمعبو المشروعات الصغيرة في تمكين وتطوير ودعم رجال األعمال وتحسين الرفاىية

االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية  ،وأشارت الى أن سبب التحول الى األعمال الصغيرة نتيجة لبعض
تجارب استراتيجيات التنمية االقتصادية ،التي تيدف إلى أن استقطاب الشركات الكبيرة من غير المعقول أن تكون

ناجحة إال بتكمفة كبيرة ويمكن أن تتعرض لممنافسة ولممخاطرة اكثر من المشروعات الصغيرة  ،كما أن ىذه
المشروعات الصغيرة تمعب دور في توفير فرص عمل وتنمية االبتكارات ويمكن أن تصبح قاعدة الصناعة

لممستقبل ،وقارنت الدراسة نوعية الوظائف بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة  ،وبينت مدى أىمية الشركات

الصغيرة في تطوير منتجات جديدة وأسواق جديدة ،ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن الشركات
الصغيرة يمكن أن تنمو وتصبح شركات كبيرة ،وكذلك تساعد الشركات الصغيرة عمى توفير فرص عمل وتنمية

االبتكارات أكثر من الشركات الكبيرة .ومن خالل المقارنو بين األعمال الكبيرة واألعمال الصغيرة استفاد الباحث من

مشروعات األعمال الصغيرة من حيث توفير الفيم الفكري ألىميتيا في توفير فرص عمل .
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 -7دراسة ( ) Arosa, Iturralde, Maseda:2013
The Board Structure and Firm Performance in SMEs: Evidence from Spain
بعنوان "هيكل مجمس اإلدارة وأداء الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة  :أدلة من اسبانيا" الدراسة تحميل

يعدىا آلية لحوكمة الشركات لممشروعات الصغيرة ،وحددت الدراسة بيان تأثير مجمس اإلدارة
كفاءة مجمس اإلدارة ّ
والمدير المالي والحجم والنشاط وىيكل االدارة عمى أداء الشركات لممشروعات الصغيرة ،من خالل استخدام نموذج
االنحدار البسيط الختبار عينة تتكون من( )307من الشركات الصغيرة والمتوسطة اإلسبانية ،لبيان مدى تأثير
مجمس االدارة ،وحجم النشاط ودور الرئيس التنفيذي عمى أداء الشركات لممشروعات الصغيرة ،واستنتجت من خالليا
اىمية تحميل كف اءة أداء مجمس إدارة الشركات والية الحكم فييا ،وتوصمت الدراسة نتيجة لبعض التجارب الرئيسة أنو
يؤثر المدراء الخارجين سمبياً أكثر من المدراء الداخمين عمى اداء الشركات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلدارة

مجمس اإلدارة  ،بسبب صعوبة التنسيق والمرونة والسيطرة والتواصل ،وأوصت الدراسة أنو يجب أن يكون المدراء

الخارجين من ذوي الميارات والخبرة في شركات أخرى لممارسة ادارة شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن تزويد
البيانات إلدارة المشاريع الصغيرة  ،والخدمات المتيسرة وفرت لمبحث الحالي إطار عمل يستطيع مطوري ورجال
األعمال وا لميتمين بالمشاريع الصغيرة من استخدام المزيد من الق اررات الفاعمة بشأن آلية عمل وتطوير المشروعات
الصغيرة.

 -8دراسة ) ( Mohammed:2014
Small Business Entrepreneureships: Managing Related Risk for Financing
بعنوان " مشاريع األعمال الصغيرة:ادارة المخاطر المتعمقة بالتمويل" حاولت الدراسة بيان مساىمة منظمات
األعمال الصغيرة (المشاريع الصغيرة ( بشكل فاعل في نمو االقتصاد وتطوره  ،وفي مجال توافر فرص العمل

والتوظيف وبالتالي الحد من ظاىرة الفقر والبطالة  ،وكذلك تنامى ىذا الدور في العقود األخيرة حتى أصبح قطاع
المشروعات الصغيرة يشكل من  % 97إلى %99من قطاع األعمال في كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية .

وبينت الدراسة أن من السمات األساسية ليذا القطاع أنو ذو نسبة مخاطرة عالية  ،ويواجو أصحاب المشاريع
الصغيرة صعوبات تمويمية لبدأ مشاريعيم ،وغالبا ما يكون تمويميا بقروض ليست بمبالغ كبيرة نظ اًر لصغر حجم ىذه

المشاريع مقارنة بالمشاريع الكبيرة ،وىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مصادر المخاطر الرئيسة والتحديات التي

تواجو المشاريع الصغيرة في الحصول عمى التمويل الالزم ،واقترحت الدراسة بعض اإلستراتيجيات لمتعامل مع ىذه

التحديات كمراقبة حجم القروض والتدفقات النقدية ،وادارة المخاطر التشغيمية واالدارية ،ونقل الخطر الى الغير من
خالل التأمين ،وتدريب وتعميم الموظفين فضالً عن الخطوات واإلجراءات التي قد تسيم في الحد من أو تخفيض
عقبات وصعوبات الحصول عمى التمويل المناسب.

 -9دراسة ( ) Fatoki:2014
 The Financing Options for New Small and Medium Enterprises in South Africa.
بعنوان"خيارات تمويل المشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة الحجم في جنوب أفريقيا" ولقد أوضحت الدراسة
بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة ليا دور في الحد من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في جنوب أفريقيا،
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وان معدل الفشل لمشركات الصغيرة والمتوسطة ىي عالية جدا بسبب معوقات الحصول عمى التمويل من قبل

الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا ،وكان الغرض من ىذه الدراسة ىو دراسة خيارات التمويل التقميدية
والمبتكرة المتاحة لمشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا  ،وحممت الدراسة المصادر التقميدية لألسيم
والقروض مثل صاحب العمل والمشاريع الرأسماليين والبنوك التجارية واالئتمان التجاري والوكاالت الحكومية،
وأشارت الدراسة إلى أن واحدة من الطرق المبتكرة لتحسين فرص الحصول عمى تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة الجديدة ىو يحتاج الى تمويل جماعي ،من خالل توفير بيئة تنظيمية من شأنيا دعم نمو التمويل

الجماعي من قبل الحكومة في جنوب أفريقيا ،ومن أىم النتائج التي توصل الييا الباحث من خالل دراستو ىو انو
إنشاء واستدامة المشاريع الصغيرة الجديدة والمتوسطة أمر حيوي لتحقيق الرخاء االقتصادي لجنوب أفريقيا ،ويعد
معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا ىي واحدة من أدنى المعدالت في العالم وتعاني من نسبة
الفشل العالي ة ،واحدى األسباب التي تعيق نمو تمك المشاريع ىي عدم توافر التمويل الخارجي المناسب إلقامتيا تم
االستفادة من الدراسة في معرفة خيارات التمويل التقميدية والمبتكرة إليجاد حل لمشكمة التمويل لممشروعات الصغيرة.

 -10دراسة () Mendes, Serrasqueirob, Nunes :2014
Investment determinants of young and old Portuguese SMEs
بعنوان "محددات االستثمار من الصغار والكبار البرتغاليين لممشروعات الصغيرة والمتوسطة " اعتمدت الدراسة
عمى عينتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة البرتغالية باستخدام طريقة االنحدار البسيط ،واستنتجت الدراسة أن

محددات االستثمار يكون ليا تأثير مختمف عمى رجال األعمال الصغار والكبار في المشروعات الصغيرة

والمتوسطة ،وىذا يتوقف عمى مستوى الشركة من االستثمار ،وأكدت الد ارسة أن المحددات ليا صمة في استثمار
الشباب لتحقيق مستويات عالية من االستثمار وزيادة الناتج المحمي ،وزيادة حجم المبيعات ،وأىم النتائج التي
توصمت إلييا الدراسة تظير أن مستوى الديون ونسبة معدل الفائدة عمى التمويل من المحددات المقيدة لمشباب

لتوسيع استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع انخفاض مستويات االستثمار ،نتيجة العتماد تمك المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عمى فوائد التمويل ،ونتيجة لمعقبات التي تواجو التزامات التمويل الخارجي لتنمية فرص
االستثمار لمشباب .
االستفادة من بعض مؤشرات ىذه الدراسة كالناتج المحمي االجمالي وكذلك من المقاييس االحصائية المستخدمة في
الدراسة كاالنحدار البسيط الستخداميا في تحديد مقاييس عينة البحث .
ثالثا  :ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة :

المدرة لمدخل ،وذلك بسبب صعوبة وعدم
تعد حالة العراق خاصة في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ً
رغبة بعض المصارف والمؤسسات المالية العراقية في تقديم القروض ليذه المشروعات .ويعود السبب في ذلك الى
الظروف التي يشيدىا االقتصاد العراقي .ولذلك لجأت الحكومة الى تفعيل دور و ازرة العمل والشؤون االجتماعية
لالىتمام في تقديم التمويل الالزم ليذه المشروعات ولتعزيز فرص العمل .لذا أىم ما يميز البحث الحالي ىو
استخدام مؤشرات التمويل لممشروعات الصغيرة في مختمف القطاعات (التجارية  ،الخدمية  ،الصناعية  ،الزراعية)

وعمى وفق برامج القروض المالية الميسرة التي اعتمدتيا الو ازرة كسياسة لتمويل ىذه المشروعات ولقياس مدى فاعمية
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تمك القروض في توفير التمويل المناسب والكافي لمفئات المشمولة بالقرض وذلك من خالل تناول موضوع التمويل
لممشروعات الصغيرة وكيفية تأثيره في توفير فرص العمل وىو الموضوع الذي لم تتطرق اليو الدراسات السابقة .اي
محاولة الربط مابين برامج التمويل المعتمدة من قبل الو ازرة مع فرص عمل لمعاطمين والمسجمين لدى مكاتب تشغيل
الو ازرة .كما يتميز البحث بأنو استخدم اختبار مضاعف الكرانج ( )Lagrange Multiplierلموصول الى أفضل

منفعة من القطاعاعت الخاضعة لمفحص واالختبار والتي تؤثر في فرص العمل.
المبحث الثاني :االطار النظري لمبحث

تؤدي المشاريع الصغيرة دو اًر ميماً في االقتصاد كونيا تشكل رافداً ميماً من روافد التنمية االقتصادية

واالجتماعية (العطية .)15 :2012 ،فضال عن قدرة تمك المشروعات عمى استدامة توليد فرص العمل ومضاعفتيا
لرؤوس أموال صغيرة مقارنةً بالمشاريع الكبيرة ،لذا أولت دول كثيرة السيما النامية بتمك المشاريع اىتماماً متزايداً من

خالل تقديم جميع التسييالت وبمختمف الوسائل واالمكانيات المتاحة بيدف انعاشيا والمحافظة عمى معدالت نموىا،
وعمى الرغم من تباين الدول في االتفاق عمى حجم ىذه المشاريع (النجار والعمي.)77: 2010،

وبناء عمى أالىمية التنموية لممشاريع الصغيرة  ،فإن توفير التمويل المناسب ليا يمثل موقع الصدارة في ايجاد
ً
الحمول ومعالجة المعوقات التي تواجو تمك المشروعات نظ ار لما يكتنف االستثمار بيا من مخاطر مستقبمية
وتمويمية(جوىر .)7 :2014 ،كما شرعت العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتيا منظمة األمم المتحدة لمتنمية
) (UNIDOوالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأقامت ليذا الغرض أقسام
ووحدات خاصة بيا (خبابة.)12-11: 2013 ،

اوالً  :مفهوم المشروعات الصغيرة Small Business Concept :

تتباين اآلراء حول وضع تعريف محدد يميز المشروعات الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة الحجم ويكون قابل

لمتطبيق في بمدان شتى من العالم(الحياني والييتي()90 :2012،ساجت .)63 :2013 ،ويرجع ىذا االختالف الى
طبيعة النظرة التي يتبناىا كل طرف في تحديد دور ىذه المشروعات فضال عن اختالف المكان ومجال النشاط
الذي تعمل في نطاقو (خوني وحساني.)15 :2008 ،

فالمشروع الذي يعد صغي ار في الدول الدول المتقدمة قد ال يعد كذلك في الدول النامية ،فاألمر يحكمو عدد من

االعتبارات النسبية ،لذا يوصف مصطمح المشروعات الصغيرة بانو من المفاىيم النسبية وليست المطمقة الختالف
المعايير المعتمدة في توضيح المشروع الصغير من جانب ،وتباين االمكانيات االقتصادية واالجتماعية بين البمدان
من جانب آخر(( )Mohammed,2014:425التميمي.) Edmiston,2007:9( )327: 2007 ،

أذ يرى البعض ان ىذا المصطمح ال يقتصر عمى منشآت القطاع الخاص وأصحاب األعمال والمستخدمين بل

يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات االنتاج االسرية (محمود .)11:2015 ،كما أن المشروعات الصغيرة تختمف
من حيث طبيعة النشاط والمجال الذي تعمل فيو ،فالمشروعات التي تعمل في مجال الصناعة تختمف عن تمك التي
تعمل في مجال الزراعة أو تمك التي تعمل في مجال تقديم الخدمات (عفانة وابوعيد.)11 :2010،
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إن أول تعريف لممشروعات الصغيرة وضعتو الكونفدرالية الفرنسيو عام  1954وعرفتيا بانيا تمك المشروعات

التي تكون فييا االدارة شخصية ويزاول المسؤولية المالية والتقنية ميما كانت صفتيا القانونية( rebort
 .),1998:15وعدت المنظمة األمريكية لممشروعات الصغيرة عدت المشروع الصغير بأنيا الشركة التي تم
امتالكيا وأدارتيا بشكل مستقل وىي غير مسيطرة في مجال عمميا ،وغالبا ماتكون صغيرة الحجم فيما يتعمق
بالمبيعات السنوية وعدد العاممين مقارنة بالشركات األخرى في نفس الصناعة (النداوي  .)106 :2011،لذا ييتم

عمماء اإلدارة بالمعارف والميارات التي يحتاجيا من يدير عمالً صغي اًر .فيي أذا نظام تفاعمي مؤلف من مجموعة
من الموارد المادية والمعنوية ومجموعة من األفراد الذين تجمعيم عالقات رسمية وغير رسمية من أجل تحقيق رسالة

المشروع والغاية التي وجدت من أجميا ).(Moon,2010:9
وبناءا عمى ماتقدم ونظ اًر الختالف وجيات النظر حول ايجاد تعريف محدد ودقيق لممشروعات الصغيرة  ،نتيجة

الختالف المعايير المستخدمة في أغمب دول العالم في تمييز المشروع الصغير إال أن أغمب البمدان قد ركزت عمى

معيار حجم العمالة كمقياس لمتميز مابين المشروعات الصغيرة عن غيرىا من المشروعات ،ويمكن استخدام معيار
واحد أو دمج أكثر من معيار لتميز المشروع الصغير .فعمى سبيل المثال ال الحصر في الجزائر يعتمد مبمغ

االستثمار عشرين مميون دينار جزائري كمعيار لممشروع الصغير(بنين وبوقفة ) :2013،وفي السعودية الدمج بين
عدد العاممين ( )50-6ومبمغ  20مميون لاير سعودي لمفيوم المشروع الصغير (رشيد ،)138 :2013،وفي بعض

الدول االسيوية (الصين ،اليند ،الفمبين ،كوريا) يعتبر المشروع صغير الذي راسمالو ( )35-20الف دوالر امريكي
(خبابة  .)13 :2013،وفي ىذا االطار فان البحث الحالي سوف يعتمد التعريف االجرائي السابق كفيوم لممشروع
الصغير تناسبا مع بيئة الفحص واالختبار.
ثانيا :اهمية المشروعات الصغيرة:

 -1تساعد المشروعات الصغيرة عمى تعزيز االستقالل االقتصادي ،وذلك لكونيا تعتمد عمى الموارد المحمية
واإلمكانيات المتاحة  ،وال تستورد اال نسبو قميمة من مدخالت االنتاج ( الحياني والييتي  .)93 :2012مع

إمكانية ترابطيا مع القطاعات االخرى (عبد الكريم.)90: 2006،

 -2المساهمة في زيادة االدخار واالستثمارات ،وذلك من خالل تعبئة رؤوس أموال األفراد والجمعيات غير
الحكومية نحو استثمار المواد األولية المحمية سواء كانت سمعاً نصف مصنعة أو خامات غير مستثمرة ،فيي

تتناسب مع متطمبات السوق المحمية خصوصاً في البمدان النامية التي تعاني من صغر حجميا ونطاقيا الضيق
وانخفاض القدرة الشرائية لدى األفراد مما يساعد عمى زيادة االدخار واالستثمار ( كنجو.)8 :2007 ،

 -3توليد الدخل لمحد من الفقر ،ىذه المشروعات تعد عامال اساسياً لالستقرار االجتماعي ،والسيما أنيا تعطي
فرصة لجميع الفئات االجتماعية لتفاعميم في الحياة العممية من خالل تعبيرىم عن ذاتيم ( مربين:2012،

 .)25وبالتالي المساىمة في التوزيع العادل لمدخول المتاحة الى الفئات االجتماعية االكثر حرمانا وفق ار لتؤمن
ليم االستقرار النفسي والمادي (خوني وحساني .)54 :2008 ،لذلك ان شروط وصول التمويل ليذه

عده جزًء ال يتج أز
المشروعات الى مستوى مستديم يستوجب ان تنظر الحكومات والجيات المانحة الى تنميتو وتَ ّ
من النظام المالي لمدولة (محمود.)12 :2015،
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ثالثا -:تمويل المشـروعات الصـغيرة Financing of Small Business

يعد رأس المال ضرورياً لمبدأ بالمشروع الصغير واستم ارره وبقائو وديمومتو  ،وأن أحد األسباب الرئيسة التي قد

تؤدي إلى فشل المشروعات الصغيرة ىو افتقارىا إلى التمويل الالزم والمناسب (العاني وأخرون،)117 :2010،

لذلك يواجو أصحاب المشروعات الصغيرة تحديات حقيقية في مقدمتيا كيفية اقناع مؤسسات التمويل والبنوك في
تقديم التسييالت المالية والقروض التي تحتاجيا مشاريعيم لمبدأ في نشاطيا ( .)Mohammed,2014:425وعميو
فإن توفير الخدمات المالية والسيولة النقدية من قبل الجيات الداعمة امر ضروري لنجاح المشروعات الصغيرة

وتحقيق اىدافيا ( .)Susan,et.al,2012:25وعمى ىذا االساس يتناول ىذا المبحث اساسيات تمويل ىذه
المشروعات ومداخل تمويميا وعمى وفق االتي-:
 -1مفهوم التمويل و تمويل المشروعات الصغيرة:

يستخدم مصطمح التمويل بكونو مجموعة من الحقائق والمبادئ والنظريات التي تتعمق بالحصول عمى األموال

وتحقيق االستخدام االفضل لياعن طريق االفراد والمنظمات ،اذ تمعب الوظيفة المالية دو اًر ىاماً في نجاح
المشروعات،وذلك من خالل ميمتيا األساسية التي تركز عمى إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق اقصى ربحية

ممكنة .أي أن عممية التمويل Financingىو الحصول عمى األموال من أنسب المصادر المختمفة(الحواري
والعتيبي ،)157 :2013،وقد ينصرف معنى التمويل الى أنو نقل القدرة التمويمية من وحدات الفائض المالي إلى
وحدات العجز المالي  ،وقد يكون ىذا النقل بين مشروع وآخر ،بيدف استثمار مبالغ ولتحقيق ىدف لممشروع
( .)Morduch, 2000:626إن الحصول عمى االموال واستخداميا لمتشغيل أو تطوير المشروع يمثل النظرية
التقميدية لمتمويل وىي نظرة تركز اساسا عمى تحديد افضل مصدر متاح لالموال ،انسجاماً مع جميع الق اررات التي

تتخذىا االدارة المالية لجعل استخدام االموال استخداماً يتماشى مع االستخدامات البديمة  ،ودراسة تكمفة المصادر

المتاحة  ،بجانب النظر الى القضايا المالية عمى انيا غير منفصمة عن اعمال كثيرة اخرى في المشروع كاالنتاج

والتسويق (خوني وحساني ،)94 :2008 ،ويتوجب عمى منظم المشروع ان يقدر حجم راس المال الذي يحتاجو
المشروع ،اي ان اليكون اكثر من الالزم مما يزيد من التكاليف الرأسمالية  ،وان اليكون قميالً حتى اليواجو المشروع

صعوبات لمحصول عمى راس المال(فياض واخرون .)61 :2009،لذا ُيعد التمويل من المفاىيم الشاممة التي تغطي
حقالً واسعاً من االدبيات المالية واالقتصادية  .ويشير مصطمح التمويل لممشروعات الصغيرة Small business

 financingفي تقديم الخدمات المالية الى الفئات الفقيرة من السكان لتشمل ىذه الخدمات تقديم االئتمان وخدمات
االدخار والتأمين ،نظ اًر لعدم قدرة ىذه الفئات لموصول لمخدمات المصرفية التقميدية .كما أن التمويل متناىي الصغر

نشأ نتيجة لمحاجة الى تنمية اقتصادية ىادفة إلى توفير دعم لمجموعات محدودي الدخل التي تقوم بتشغيل منشآت
أو مشاري ع صغيرة لتوليد الدخل ،وأن الخبرة الدولية عمى مدى العقدين من القرنين الماضيين قد اثبتت أن الفقراء
قادرون عمى ارتياد المصارف والتعامل معيا ،وان تمويل المشاريع الصغيرة قد أدى إلى الحد من الفقر وساىم في
زيادة نسبة التنمية االقتصادية مع ادراك ان شروط وصول التمويل متناىي الصغر الى مستوى مستديم بالفعل
يعد ِه جزءاً ال يتجزء من النظام المالي الرسمي لمدولة
يستوجب ان تنظر الحكومات والجيات المانحة الى تنميتة ّ

(محمود .)12 :2015،كما ىو الحال في السوق االمريكي ان األعمال الصغيره ليا أىمية خاصة بكونيا تيدف
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لممساىمة في تحسي ن المستوى المعيشي ألصحاب ىذه األعمال وعوائميم ،أو المحافظة عمى بعض األنشطة التي
ليا أىمية في ان تدر دخل مستمر مما يساعد عمى النمو االقتصادي ،كما ينظر لمدعم المالي لممشروعات الصغيرة

من ادوات السياسة النقدية ( .)Lichtenstein,2014:1وىناك الكثير من المؤسسات تعمل عمى استدامة التمويل
الصغير في االجل الطويل لغرض الوصول الى نسب كبيرة من المجموعات المستيدف
) ،(Toamy,et.al.:2005:13ال اتاحة الخدمات المالية عمى نحو مستدام الى الفقراء وانشطة االعمال الصغرى
مبدئياً وبصفة رئيسة عمى االئتمان ،وفي الوقت الذي يحتاج فيو الفقراء كذلك الى الحصول عمى االئتمانات بجانب
المدخرات وخدمات التمويل (غانم.)19 :2010 ،
 -2مداخل تمويل المشروعات الصغيرة
أ -المدخل االجتماعي wellfarists

تستند فمسفة التمويل وفقاً ليذا المدخل الى اعتماد مصادر التمويل في الغالب األعم بدون كمفة ،أو عمى األقل

ذو كمفة منخفضة التترك آثا ار سمبية عمى المشروع  .السيما التمويل الذاتي ممثمة بالمدخرات التي تتراكم من
االرباح التي حققيا المشروع  ،او من خالل التنازل عن جزء من الموجودات لصالح شريك آخر من آجل الحصول

عمى التمويل ( .)Moon,2010:10وتعد األرباح المحتجزة من أىم مصادر التمويل الذاتي ألنو يحفظ لالدارة
المالية لممشروع رقابتيا عمى األعمال بدالً من جيات خارجية وتساعد المشروع في مواجية األمور الطارئة وغير

المتوقعة (فياض واخرون  .)69 :2009،كما يوصف التمويل عن طريق االقتراض من االقرباء وسيمة لمحصول

عمى األموال بدون كمفة عند بدأ العمل بالمشروع الصغير ) .)Circle Lending,2003:1في حين التمويل عن

طريق القرض الحسن :ىو نوع من أنواع القروض بدون فوائد ،وغالبا مايتم منح ىذا القرض لغايات اجتماعية
وانسانية ويحق لمجية الممولة فرض رسوم رمزية مقابل مصاريف ادارية لمنح القرض (غانم .)49 :2010،كما

يتوفر التمويل عن طريق مؤسسات االقراض المتخصصة كما ىو الحال في المؤسسة التمويمية االستشارية في
الواليات المتحدة االمريكية U.S.التي تختص بتقديم الدعم المالي لمفقراءConsultative Grop To ( CGAP

 .)Morduch,2000:617( )Amairca Poorestوتؤدي الحكومات في الدول المتقدمة والنامية دو ار بتوفير
التمويل الالزم لممشاريع الصغيرة من خالل تقديم التسييالت لحل المشكالت التمويمية الخاصة بتمك المشاريع نظ اًر

ألىميتيا في دعم االقتصاد الوطني واالستفادة من السيولة لتأسيس وتطوير المشاريع الجديدة (.)Holly,2012:2
وقد تمجأ بعض الدول الى توفير التمويل ليذه المشاريع عن طريق صناديق التنمية االجتماعية ،اذ تقوم ىذه
اليياكل التنظيمية بأيصال التمويل الالزم الى الفئات المستيدفة من خالل جيات وسيطة تنفيذية حكومية او غير

حكومية كالبنوك التجارية وتقوم بتوزيعة عمى الجيات المنفذة وذلك عمى وفق اىداف وضوابط الصندوق (الشمري

والبطاط .)208 :2012،كما تحصل اغمب البمدان النامية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي عمى اموال مخصصة ليذه المشروعات وفق اتفاقيات خاصة تحدد فييا المبالغ والشروط وخدمة الدين فضال
عن مدد السداد)عواد .)65 :2014،وىناك تجارب عالمية في ىذا الخصوص منيا ىناك سبعة بنوك بدأت بتمويل
المشاريع الصغيره في اميريكا الالتينية واثبت نجاحيا وانتشرت بعدىا في كل من افريقيا واسيا(الراوي

واخرون.)48 :2011،
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ب -المدخل المؤسسي Institutionists
أن المدخل االجتماعي غالباً اليكفي لتغطية المتطمبات المالية لممشروعات الصغيرة ويتحتم المجوء الى
ّ
المؤسسات المالية والمصرفية لمحصول عمى األموال الالزمة منيا عمى سبيل المثال ال الحصر التمويل عن طريق
البنوك التجارية أذ أن تدخل البنوك لمتمويل يخضع لمقاعدة التجارية ووفق معدالت الفائدة مرتفعة نسبيا عمى الرغم
من قمة حجم التمويل الممنوح (غياط وبوقموم .)136 :2008،كما ان التمويل عن طريق االئتمان التجاري (الشراء
عمى الحساب ولفترة زمنية متفق عمييا بين البائع والمشتري) وبشروط ائتمانية معقولة ،يعد من وسائل الميمة
لمتمويل (العطية.)71 :2014،
اما التمويل عن طريق القرض االيجاري فيو يعد من طرق التمويل االكثر تنافسا بين التمويالت المقدمة من قبل
المؤسسات المالية المصرفية لممشروعات الصغيرة .ويمكن ليذه المشروعات أن تقوم باستئجار بعض الخدمات أو
األصول بدل من ش ارءىا ،وىو أسموب تمويمي أفضل من االقتراض (عمر( )108 :2010،شيرزاد:2013،
.)100
رابعا :تمويل المشروعات الصغيرة وعالقتها بتوفير فرص العمل :
يعد توفير التمويل الكافي والمناسب العمود الفقري لتطور المشروعات الصغيرة ،وان اعطاء المزيد من التمويل
لممشاريع الصغيرة سيعمل عمى توفير المزيد من فرص التشغيل (النسور .)502 :2010،وقد تزايد االىتمام بتمويل
المشاريع الصغيرة في معظم الدول النامية كون ىذه المشاريع اصبحت االداة االكثر فاعمية في توفير فرص عمل
ومعالجة البطالة ورفع المستوى المعاشي وأحداث النمو االقتصادي ذي القاعدة العريضة (الراوي واخرون:2011،
 .)49وفي اطار العالقة بين تمويل ىذه المشروعات وفرص العمل ،فان أثرىا يتضح من خالل رفع مستوى
التوظيف لعنصر العمل وزيادة الدخل ألفراد المجتمع .كما أنيا تساعد عمى رفع معدالت اإلنتاجية لمختمف عوامل
اإلنتاج بما يساعد عمى زيادة حجم الناتج الوطني وتنوعو لشمولية ىذه المشروعات لمعديد من القطاعات االقتصادية
(بنين وبوقفة  )9: 2013،وتشير تقديرات البنك الدولي الى ان المشروعات الصغيرة تساىم بحوالي  %65من
إجمالي الدخل العالمي والمشروعات الصغيرة ىي البنى األساسية التي من خالليا يحدث النمو االقتصادي في أي
دولة .وىي مصدر لإلبداع والتجديد واالبتكارات الجديدة وخمق فرص عمل (الشميمري والمحيميد.)84: 2014،
ومن ىذا يتضح ان المشروعات الصغيرة تساىم في رفع مستوى التوظيف لعنصر العمل بالتالي زيادة مستوى
الطمب الكمي عمى السمع االستيالكية واالستثمارية (شيرزاد .)33 :2013،لذلك تقع عمى عاتق وحدات التمويل
مسؤولية توفير التمويل المناسب لممشروعات الصغيرة لتعزيز قدراتيا عمى تنمية االقتصاد الوطني  ،وتحديث
الصناعة  ،واعداد قاعدة استخدام واسعة ،وخمق روح التكامل والتنافس بين المشروعات ،وتطوير المستوى المعيشي
لألفراد ،وتضييق الفجوة بين االدخار واالستثمار ،وتوسيع قاعدة الممكية لمقطاع الخاص ،ونقل العديد من الطبقات
الفقيرة من خط الفقر إلى دائرة الحياة (دوابة .)7 :2006،لذا فإن وضع سياسة التمويل المناسبة لممشروعات
الصغيرة قائمة عمى تنوع وسائل التمويل ومرونتيا سوف تضمن تامين االحتياجات االستثمارية او حاجات السيولة
الي مشروع (الشمري .)201 :2013،
بناء عمى ما تقدم يتضح أن النجاح الذي حققتو المشروعات الصغيرة عمى المستوى الدولي لم يكن من قبيل
ً
الصدفة  ،بل جاء نتيجة تبني سياسات تمويمية تضمن مساىمة ىذه المشروعات في توسيع قاعدة االستخدام في
االقتصاد الوطني .وبالرغم من تمك األىمية لسياسات تمويل المشروعات الصغيرة  ،إال أنيا الزالت تعاني من
العديد من الصعوبات التي تحول من إمكانية نموىا وتطورىا واستمرارىا .وعميو فان نجاح المشروعات الصغيرة
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يتوقف بدرجة كبيرة عمى مدى توافر التمويل المناسب والكافي ،النو يعزز من مكانة تمك المشاريع لتمعب دو اًر فاعالً
في توفير فرص العمل .لذلك تسعى حكومات دول العالم بمختمف الطرق لتوفير الدعم المالي وتسييل االجراءات
لمحصول عمى التمويل من الييئات الخاصة أو من البنوك  ،من خالل تخفيض تكاليف التمويل ومدة السداد ،
لتفعيل وتنشيط التمويل إلقامة المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل والتي تساعد عمى تشغيل العاطمين عن العمل لتوفر
ليم فرص عمل .وما يرافقيا زيادة في مستويات التشغيل عمى مستوى ىذه المشروعات .كما إن تطور التنمية
االقتصادية مرتبط بشكل كبير بتطور المشروعات الصغيرة ألنيا المحرك الرئيسي لزيادة االستثمارات.
خامسا :البرامج المعتمدة لتمويل المشروعات الصغيرة من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية في العراق
 -1برامج القروض المالية الميسرة المعتمدة لتمويل المشروعات الصغيرة الذي اعيد تفعيمو عام 2007-2006

وييدف المشروع الى ادخال برنامج القروض الصغيرة لتمويل مشاريع ذاتية مدرة لمدخل في مجال التأىيل
المجتمعي في العراق ،وعمى وفق اعداد دراسة الجدوى توضح المنافع المتحققة من عممية التمويل ،وعميو فقد
نفذت و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق ثالث برامج في ىذا االتجاه عن طريق توفير ودعم تمويل
المشاريع الصغيرة وتتمخص ىذه البرامج (برنامج القروض الميسرة الصغيرة لمفترة من  ،2010-2007برنامج
القروض الصغيرة ضمن اإلستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر( المنياج االستثماري) ،برنامج انشاء صندوق
دعم المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل).
 -2برنامج االستراتيجية الوطنية (المنياج االستثماري) بالتعاون مع و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي :يعد من
الق اررات التي اتخذتيا الحكومة لممساىمة في توفير فرص عمل في الفئات المجتمعية االكثر فق اًر والذي نفذ منذ
عام  2012ويشمل الفئات(:العاطمون عن العمل واالرامل والمطمقات من المعيمون ألسرىم ،والمعاقون القادرون
عمى العمل ،المطمق سراحيم من السجون والمعتقالت ،الميجرون العائدون الى مناطق سكناىم ،االسر غير
المستقرة المقيمة في اماكن الطمر الصحي  ،المشمولون ببرنامج القروض الميسرة والتي لم يتم منحيم القرض
واخي اًر المتسولون)؛وقد خصصت و ازرة التخطيط االتحادية مبمغ (  )84مميار دينار عراقي في موازنة الخطة
لعام  2012وفي عام  2013تم زيادة التخصيص المالي ليصل الى ( )168مميار دوالر  ،وفي عام  2014تم
زيادة التخصيصات بمبمغ ( )72مميار دوالر نظ اًر لثبوت نجاح المشروعات الصغيرة في البرنامج .كما وتتم
عممية االقراض بشكل مركزي اذ يستمم المقترض مبمغ يتراوح ما بين ( )10-7ماليين دينار عراقي يتم تسديدىا
من موارد المشروع الصغير عبر تسييالت مالية ويكون تسديد االقساط سنوياً ولمدة ( )8سنوات بعد انتياء فترة
السماح يمنح المقترض ( )2مميون دينار اضافة الى مبمغ القرض كقرض اضافي في حالة تشغيمو ألي عامل
اضافي وبعد مرور فترة ال تقل عن ( )6اشير من تنفيذ المشروع.
 -3برنامج القروض الصغيرة إلنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل ويعد برنامج دعم المشاريع
الصغيرة المرحمة الثالثة من برامج القروض الميسرة والذي شرع فيو قانون رقم ( )10لسنة  2012وعمى ضوئو
تم تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل وباشر بعممو منذ منتصف عام  2013في بغداد وتمكن

من فتح مكاتب لو في المحافظات  ،وبرأس مال قدره ( )150مميار دينار عراقي  ،وتوزع تخصيصات مبالغ
االقراض من قبل ادارة الصندوق عمى جميع المحافظات استناداً الى الكثافة السكانية وفي ضوء دراسات مسح

السوق ،عمى ان اليزيد مبمغ القرض الواحد عن ( )20مميون دينار عراقي ،بما يعادل ( )16الف دوالر امريكي

ويحدد وفق دراسة الجدوى ،وتسترد مبالغ القرض خالل ( )5سنوات بعد انتياء فترة سماح ( سنة واحدة من
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تاريخ استالم القسط االول )  ،ويمنح القرض عمى دفعتين ،الدفعة االولى  %50من مبمغ القرض الستكمال
االجراءات االولية لممشروع والثانية  %50المتبقية بعدىا بفترة مناسبة  .عمماً ان الو ازرة وسعت الفئات المشمولة

بالبرنامج ليشمل اصحاب المشاريع الممولة بقانون الخدمة الصناعية رقم ( )30لسنة .2000
المبحث الثالث :الجانب التطبيقي

اوال -التحميل الوصفي لممتغيرات المستقمة لمبحث:

يبين الجدول ( )3اإلحصاء الوصفي لحجم التمويل لمقطاعات ( التجارية ،الخدمية،الصناعية ،الزراعية)  ،ومنو
يتضح أن االنحراف المعياري لمقطاع الصناعي يعد األقل مقارنة بالقطاعات األخرى عينة البحث ،ىذا يعني أنو
القطاع األكثر استق ار اًر بقيمة متوسط حسابي ( )5612مميون دينار وىي قيمة ممثمة ويعول عمييا إذ بمغت أعمى
قيمة لو بمقدار ( )17450مميون دينار وبمغت أدنى قيمة ( )160مميون دينار ويعد القطاع التجاري أكثر

القطاعات تذبذباً بانحراف معياري ( )250مميون دينار إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )31280مميون دينار وبمغت
أعمى وأدنى قيمة لو ( )1246 ، 85069مميون دينار عمى التوالي

جدول()2اإلحصاء الوصفً لحجم التموٌل مصنف قطاعٌا فً وزارة العمل للمدة (()2002-2005ملٌون دٌنار)

التفاصٍل
القطاعاث
التجاري
الخذمً
الزراعً
الصناعً

الوسط الحسابً
Mean
31280
21971
8340
5612

االنحراف المعٍاري
Std. Deviation
250
209
129
105

أعلى قٍمت
Maximum
85069
82887
32719
17450

أدنى قٍمت
Minimum
1246
258
89
160

ثانيا :نتائج اختبار الفرضية الرئيسة االولى والفرعية لها

يعرض الجدول ( )4نتائج اختبار فرضية البحث الرئيسة وعمى وفق االنحدار الخطي البسيط عمى مستوى كل

قطاع وعمى مستوى القطاعات مجتمعة ولعينة البحث ولممدة  .2014-2007ومن الجدول يتضح مايأتي-:
 .1يالحظ عند اختبار الفرضية الفرعية االولى عند مستوى داللة ( )0.05وجدت انيا معنوية  ،وىناك عالقة
ارتباط طردية ومعنوية بين تمويل مشروعات القطاع التجاري وعدد فرص العمل ،أذ بمغت T-Calculated

المحسوبة( )3.37وىي اكبر من قيمة  Tabulatedالجدولية والتي تبمغ (  ، )2.365وان ىذه العالقة ليا

تأثير ايضا معنوي اذ بمغت القوة التفسيرية لتمويل المشروعات الصغيرة في القطاع التجاري لمتباين الحاصل في
فرص العمل ووفقا لمعامل التحديد )%60( R2عمما ان قيمة معامل االنحدار ( (βموجبة االتجاه (.)β=0.77

وبناء عمى اختبار قيمة ( (Fالمحسوبة وىي معنوية عند مستوى داللة ( ،)%5يتم قبول الفرضية البديمة والتي
ً
مفادىا (يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لحجم تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع التجاري في عدد فرص
العمل).

 .2يالحظ عند اختبار الفرضية الفرعية الثاني عند مستوى داللة ( )0.05وجدت انيا معنوية  ،وىناك عالقة
ارتباط طردية ومعنوية بين تمويل مشروعات القطاع الخدمي وعدد فرص العمل ،أذ بمغت T-Calculated
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المحسوبة( )3.37وىي اكبر من قيمة  Tabulatedالجدولية والتي تبمغ (  ، )2.365وان ىذه العالقة ليا

تأثير ايضا معنوي ا ذ بمغت القوة التفسيرية لتمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الخدمي لمتباين الحاصل في
فرص العمل ووفقا لمعامل التحديد )%56( R2عمما ان قيمة معامل االنحدار ( (βموجبة االتجاه (،)β=0.74

وبناءاً عمى اختبار قيمة ( (Fالمحسوبة وىي معنوية عند مستوى داللة  %5ويتم قبول الفرضية البديمة والتي
مفادىا (يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لحجم تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الخدمي في عدد فرص

العمل) .

 -3وعند اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وعند مستوى داللة ( )0.05وجد أن ىناك عالقة ارتباط طردية معنوية
بين تمويل مشروعات القطاع الصناعي وعدد فرص العمل ،أذ بمغت  T-Calculatedالمحسوبة( )3.37وىي
اكبر من قيمة  Tabulatedالجدولية والتي تبمغ (  ، )2.365وان ىذه العالقة ليا تأثير ايضا معنوي اذ بمغت
القوة التفسيرية لتمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الصناعي لمتباين الحاصل في فرص العمل ووفقا لمعامل

التحديد )%65( R2عمما ان قيمة معامل االنحدار ( (βموجبة االتجاه ( .)β=0.80لذا ووفقا لقيمة (

(Fالمحسوبة وىي معنوية عند مستوى داللة  %5يتم قبول الفرضية البديمة والتي مفادىا (يوجد تأثير ذو داللة
احصائية معنوية لحجم تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الصناعي في عدد فرص العمل).

 -4اشارت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة ان ىناك عالقة ارتباط طردية ومعنوية عند مستوى داللة
( )0.05بين تمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي وعدد فرص العمل ،الن T-Calculated

المحسوبة بمغت ( )2.58وىي أكبر من قيمة  T-Tabulatedالجدولية التي تبمغ (  )2.36وان ىذه العالقة
ليا تأثير معنوي عند مستوى داللو ( )0.05وفقاً الختبار قيمة ( (Fالمحسوبة .أذ بمغت القوة التفسيرية ليذه
المشروعات لفرص العمل ( )% 52عمما ان قيمة معامل االنحدار ( (βموجبة االتجاه ( ،)β=0.72وعميو يتم
قبول الفرضية البديمة والتي مفادىا (يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية لحجم تمويل المشروعات الصغيرة

لمقطاع الزراعي في عدد فرص العمل).

جدول ( )2نتائج تأثٌر حجم تموٌل المشروعات الصغٌرة مصنفة قطاعٌا ومجتمعة فً عدد فرص العمل
وللمدة 2002-2005
P-value
قٌمة F
R2
قٌمة-Test
معامل االنحدار
التفاصٌل
)(Sig
المحسوبة
 tالمحسوبة
β
القطاع
.02
9.22
0.60
3.03
0.77
التجاري
.03
7.63
0.56
3.76
0.74
الخدمً
.01
11. 3
0.65
3.36
0.80
الصناعً
.04
6.65
0.52
3.36
0.72
الزراعً
0.016
11.033
0.648
3.322
0.805
جمٌع القطاعات
 -5يعرض الجدول ( )5نتائج معادلة االنحدار الخطي المتدرج ( (Step Wiseلمفرضية الفرعية الخامسة من
الفرضية الرئيسة االولى واختبار االرتباط الذاتي لتحديد أفضل تأثير ناتج من تمويل المشروعات الصغيرة ولجميع
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القطاعات في عدد فرص العمل؛ وقد أشارت قيمة ( )Durbin–Wastonإلى عدم وجود ارتباط ذاتي
( )Autocorrelationبين االخطاء الداخمة في معادلة االنحدار وبمغت قيمتيا ( )2.542وىي ضمن الحدود
المقبولة ليذا االختبار،ويتضح من الجدول ان افضل تأثير معنوي يكون عند مستوى داللة ( )%10وفي اطار
تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع التجاري والزراعي فقط .ومن خالل المقارنة بين قيمة  Fالمحسوبة والبالغة
( )F=4.707وقيمة  Fالجدوليو التي بمغت ( )3.77وبدرجة تفسيرية  R2بمغت ( .)%65مما يعني ان تمويل
المشروعات الصغيرة لمقطاع التجاري والزراعييمكن ان تحتل االولوية في توفير التمويل المناسب والكافي لغرض
توسيع قاعدة فرص العمل .ويعزز ىذه النتيجة نتائج اختبار مضاعف الكرانج ( )Lagrange Multiplierوكما
ىي في الجول رقم ( ،)6ألفضل توليفة من المشروعات الصغيرة من القطاعات ذات تاثير في عدد فرص العمل.
أذ وجد المضاعف معنوي وذات داللة احصائية وحسب ماتبين من معامل التحديد  R2الذي بمغت قدرتو

التفسيرية ( )%92بعد ان كانت( )%65ومن خالل المقارنة بين قيمة  Fالمحسوبة والبالغة ()F=16.191
وقيمة  Fالجدولية التي بمغت ( .)6.59وعميو يتضح مما سبق انو باإلمكان مضاعفة قيم المبالغ المالية لتمويل
المشروعات الصغيرة لمقطاع التجاري والزراعي سوف يساعد في توسيع عدد فرص العمل.
جدول ( )5نتائج االنحدار المتدرج ألفضل توليفة تمويل من الشروعات الصغيرة تؤثر في فرص العمل
)(Sig
قٌمة T-Testالمحسوبة
معامل االنحدار β
التفاصٌل
P-value of F
القطاعات
0.071
1.354
0.535
التجاري
0.825
0.326
الزراعً
2.542 : (DW) Test
0.653 :R2
0.808 :R
Tabulated Value
Calculated Value
)Test (F
4.707

3.77

جدول ( )6نتائج اختبار مضاعف الكرانج الفضل تأثير لتمويل المشروعات الصغيرة في عدد فرص العمل
)(Sig
قٌمة T-Test
معامل
التفاصٌل
P-value of F
المحسوبة
االنحدار β
القطاع
3.513
0.755
التجاري
0.011
-0.833
-0.209
الزراعً
).020 :)Sig
)3.773 : (T
0.656 (B) : Lagrange Test
2.119 :(DW) Test
0.924 :R2
0.961 :R
Tabulated Value
Calculated Value
)Test (F
6.59
16.191
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

اوال -االستنتاجات

 -1أتضح من نتائج االختبار لفرضية البحث الرئيسة وفرعياتيا ان تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الصناعي
يؤثر بفاعمية في توفير عدد فرص العمل مقارنة بالقطاعات االخرى أذ احتل اعمى نسبة تأثير في فرص العمل
ويعود السبب في ذلك ربما إن ىذه المشروعات تحتاج إلى قوة عمل متعددة الميارات الفنية والعممية ،كما أنيا

تحتاج إلى كثافة رأسمالية كبيرة نوعا ما لغرض االستثمار في القطاع الصناعي .ولكن ومع ذلك لوحظ ان ىذه
المشروعات مجتمعة ليا تاثير معنوي في عدد فرص العمل ،وانيا قادرة عمى التخفيف من معدالت البطالة في
االقتصاد العراقي.

 -2أتضح من نتائج اختبار االنحدار المتدرج أن أفضل توليفة لتمويل المشروعات الصغيرة ىو القطاع التجاري
والزراعي ويفسران فرص العمل بنسبة ( ،)%65وعند تقيم ىذا النموذج وفقا الختبار مضاعف الكرانج وجد أنوُ
تحسن من قدرتو التفسيرية ليصل إلى ( ، )%92وىذا يدل عمى ان بمضاعفة حجم تمويل المشروعات الصغيرة
التجارية والزراعية سوف يؤدي إلى مضاعفة عدد فرص العمل ،وبالتالي يساعد عمى تحقيق ىدف توسيع قاعدة
االستخدام في االقتصاد العراقي.
ثانيا -التوصيات

 .1دعوة و ازرة العمل والشؤون االجتماعية عمى زيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة لمقطاع الصناعي نظ ارً
لفاعميتيا لالقتصاد العراقي ولحاجتيا الى تمويل الاكبر مقارنة بالقطاعات االخرى ،ولكونيا تساعد في تحقيق

أكبر منفعة ممكنو من زيادة عدد فرص العمل ،النيا تستوعب فرصة عمل أكثر نتيجة لحاجيا إلى قوة عمل
أكبر ،وبالتالي سوف يقمل من نسبة البطالة .مع االخذ بنظر االعتبار دعم القطاعات االخرى كونيا قطاعات
مكممة لالقتصاد العراقي وىي االخرى تساىم في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة في المجتمع
العراقي السيما القطاع الزراعي والتجاري المذان يشكالن حزمة مشروعات قادرة عمى مضاعفة فرص العمل.
 -2دعوة و ازرة العمل والشؤون االجتماعية تنويع برامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل ،بيدف زيادة
تحقيق فرص العمل لمعاطمين عن العمل .مع وضع إجراءات عمل لتبسيط الحصول عمى القرض وعبر سياسة
أكثر مرونة فيما يتعمق بالكفالة المالية لغرض التوسع بقيام مشاريع جديدة  ،أو الضمانات المطموبة لتنفيذ
المشروع .
 -3إيجاد ىياكل تنظيمية ذات طابع مؤسسي حكومي سواء عمى صعيد و ازرة العمل والشؤون االجتماعية أو جيات
حكومية خاصة تقدم الخدمات االستشارية والمالية  ،لموقوف عمى أىم المشكالت والصعوبات المالية والتمويمية

آلتي تواجو المشروعات الصغيرة ووضع الحمول المالئمة ليا .ويمكن توسيع المبادرات الحكومية المتعمقة في
تمويل المشروعات الصغيرة وعمى غرار تجربة البنك المركزي العراقي االخيرة في إطالق مبالغ التمويل ليذه
المشروعات.
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