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Abstract:
Small projects occupies extreme importance in the economies of the world all
nations, regardless of the degree of development and different economic concepts
because of their role represented an increase of national income and employment
and reduce the level of unemployment and poverty and on the other hand to meet
large enterprise needs of the citizens of various consumer goods and that is
reflected in turn positively on the level individual, family and improve the standard
of living, health, education level and provide the possibilities of a decent life for
members of the community income, in Iraq, is a small industrial projects backbone
for being top of the summit on medium and large projects at least five (90 account
(% during the period between 2003 and 2012 and rates run labor ranging from
(30% -40%) in the years 2003-2012 the overall project and for that was chosen this
topic for research.
Key words:small projects.

المقدمة:

المشرمع الصغيرة بأنكاعيا المختمفة أىمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة ,بغض النظر
ا
تحتؿ

عف درجة تطكرىا كاختالؼ أنظمتيا كمفاىيميا االقتصادية ،كتبايف مراحؿ تحكالتيا االجتماعية.كعادة ما تناط

مسؤكلية إقامة المشاريع الكبيرة بالحككمة نظ انر لحجـ االحتياجات المالية كالبشرية الكبيرة

فضال" عف

المستمزمات كالمتطمبات األخرل ،كالتي يصعب عمى المستثمر الفرد تأمينيا ،تاركة لمقطاع الخاص ميمة

المشرمع الصغيرة.
ا
إنشاء

لقد اىتمت العديد مف دكؿ العالـ المتقدمة كالنامية بإقامة كدعـ المش ارمع الصغيرة التي تعد المجاؿ

األساسي كالميـ الستيعاب الكثير مف منتجات المش ارمع الكبيرة بما يحقؽ نكعان مف التشابؾ المتبادؿ بيف

المشرمع الصغيرة كالسيما الصناعية منيا باىتماـ كاضعي
ا
المشرمع .كفي الكقت الحاضر تحظى
ا
النكعيف مف

السياسات االقتصادية كاالجتماعية في مختمؼ دكؿ العالـ.

إف منطمؽ االىتماـ بالمشاريع الصغيرة كسببو

يختمفاف في الدكؿ المتقدمة عنيما في الدكؿ النامية ،فالدكؿ المتقدمة أدركت أىمية ىده المشركعات لما ليا

مف دكر في تغذية المش ارمع الكبرل بالمنتجات الكسيطة ،أما الدكؿ النامية فكاف اىتماميا بيذا النكع مف

المشرمع منطمقا مف إجراءات اإلصالح االقتصادم ،كتقميص دكر الدكلة في االستثمار ،فقامت ىده الدكؿ
ا
المشرمع الصغيرة عف طريؽ تمكيميا
ا
.بعدة مبادرات إلنشاء

أهمية البحث:

أصبحت المشاريع الصغيرة محؿ تركيز كاىتماـ معظـ حككمات الدكؿ النامية نظ ار لمدكر الكبير الذم

تثَموفي زيادة اإلنتاج كتك فير فرص العمؿ قضال" عف مساىمتيا الكبيرة كالفاعمة في زيادة معدالت النمك
م
االقتصادم كزيادة الدخؿ القكمي كدعـ الناتج القكمي اإلجمالي لمكثير مف الدكؿ ،كتأتي أىمية البحث في

التعرؼ عمى أىـ المعكقات التي تكاجو المشاريع الصغيرة مف كجية نظر أصحاب المشاريع الصغيرة.

مشكمة البحث:

عمى الرغـ الدكر الكبير كالحيكم الذم تمثَمو المشاريع الصغيرةفي خدمة االقتصاد إال أنيا تكاجو
بعض المعكقات التي تحد مف تطكرىا كتقدميا ،كاف نجاح ىذا النكع مف المشاريع يعتمد بشكؿ رئيسي عمى
عدة مقكمات منيا تكفير التمكيؿ الكافي مف قبؿ مؤسسي المشركعات الصغيرة لتمكيؿ عممياتيا الالزـ

ق

كالعمؿ عمى تكفير الكفاءات اإلدارية القادرة عمى إنجاح ىذا النكع مف المشركعات  ،فضالن عف تمؾ ؤ الدعـ

الحككمي ليذه المشركعات كعدـ أيالئيا االىتماـ الذم ينسجـ مع دكرىا الفاعؿ كالمؤثر في االقتصاد

الكطني.

ييدؼ البحث إلى دراسة كاقع المشركعات الصغيرة في العراؽ كتنميتيا في ضكء الخصائص

هدفالبحث:

كالمميزات التي تتمتع بيا كقدرتيا عمى معالجة بعض المشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد العراقي ،مع أىمية
الكشؼ عف أىـ كأبرز المعكقات الني تعترض تفعيؿ ىذا النشاط أالقتصادم.

فرضية البحث:

لمشرمع الصغيرة في العراؽ مف الممكف أف يككف ليا دكر في
يبنى البحث عمى فرضية مفادىا أ َاف ا

تشجيع كتنشيط حركة االستثمار المحمي كاألجنبي في العراؽ.

اعتمد البحث المنيج التحميمي الكصفي الذم يعتمد عمى

أسموب وهيكمية البحث:

أسمكب االستقراء كاالستنباط  ,كقد قسـ

المشرمع الصغيرة كالخصائص التي تمتاز بيا كأىميتيا،
ا
ثالث محاكر ،تناكؿ المحكر األكؿ مفيكـ
البحث إلى ة
المشرمع الصغيرة كالمشاكؿ التي تعاني منيا كمصادر تمكيميا ،أما المحكر
ا
فيما تناكؿ المحكر الثاني أشكاؿ

الثالث فقد انصب مكانة المشارمع الصغيرة في االقتصاد العراقي كدكرىا في التشغيؿ في العراؽ  ،كاختتـ

البحث بجممة مف االستنتاجات كالتكصيات.

المحور األول :مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها
المشريع الصغيرة
ا
اوالً – مفهوم

تشير األدبيات االقتصادية إلى عدـ كجكد اتفاؽ بيف الباحثيف كالمختصيف كالدارسيف حكؿ مفيكـ

محدد لممشركع الصغير كيمكف أف يككف السبب ىك اختالؼ المعايير المعتمدة مف الجيات المختصة لتحديد
ماىية المشركع الصغير ،فضال" عف اختالؼ الظركؼ كاألكضاع االقتصادية لكؿ بمد عف األخر كدرجة
ّ
التقدـ االقتصادم كمستكل معيشة األفراد ،فضال" عف مدل التقدـ في استخداـ التكنكلكجيا في الصناعة ،فقد

أف ىناؾ أكثر مف (  )55تعريفان لممشارمع الصغيرة
أشارت إحدل الدراسات الصادرة عف معيد كالية جكرجيا َ
كالمتكسطة في (  )75دكلة(محركؽ كمقابمة،2006 ،ص ،)3لذلؾ فقد ككجدت اتجاىات مختمفة في تصنيؼ
المشركعات الصغيرة كتحديد مفيكميا يمكننا أف نعرض منيا ما يمي(التميمي،2007،ص:)327

 -تعريؼ البنؾ الدكلي لممشركع الصغير :فيك ذلؾ المشركع الذم يستخدـ

أقؿ مف (  )50عامال في الدكؿ

النامية كاجمالي أصكؿ كمبيعات الكاحد منيا ثالثة مالييف دكالر،كأقؿ مف ( )500عامال في الدكؿ الصناعية
 100ألؼ

المتقدمة كيع ُد المشاريع المتناىية الصغر حتى عشرة عماؿ كمبيعاتيا اإلجمالية السنكية حتى
 300عامؿ كاجمالي
دكالر ،كاجمالي أصكليا حتى عشرة آالؼ دكالر ،بينما المشاريع المتكسطة حتى
أصكليا كمبيعاتيا حتى عشرة مالييف دكالر(حداد،2005،ص.)12

يختمؼ مفيكـ كتعريؼ المشركع الصغير مف بمد آلخر تبعا لتقدـ البمد كطبيعة اقتصاده كاختالؼ مراحؿ النمك

الصناعي ،كمدل التقدـ التكنكلكجي كدرجة التطكر االقتصادم ،فضال" عف تعدد المعايير المستخدمة لتحديد
ىذا المفيكـ مف ٍ
دكلة ألخرل فيناؾ مف يعرفيا حسب عدد العامميف فييا كىناؾ مف يعرفيا حسب حجـ رأس
الماؿ المستثمر فييا أك حسب مبيعاتيا أك أرباحيا كما إلى ذلؾ مف معايير أخرل .كلكف ىناؾ مجمكعة مف

المعايير المتفؽ عمييا كالتي عمى أساسيا يمكف تصنيؼ تمؾ المشاريع بالصغيرة كمف أىميا:

 .1عدد العمال في المشروع:
تتفؽ العديد مف الدكؿ عمى تصنيؼ المشاريع الصغيرة كفقان لعدد العماؿ فييا كمف ذلؾ عمى سبيؿ
أ  -في السعكدية حدد عدد العامميف في المشاريع الصغيرة بأقؿ مف
المتكسطة.

المثاؿ (جبريؿ ،2002،ص:)3

 25عامالن ،كأقؿ مف  125في المشاريع

ب  -في اليند يتـ تصنيؼ المشاريع الصغيرة في حالة عدـ تجاكز عدد العماؿ فييا عف خمسيف عامالن في حالة
استخداـ الطاقة ،كمائة عامؿ في حالة عدـ استخداـ الطاقة.

ت  -في الياباف كككريا حدد عدد العامميف بثالثيف عامالن.

يتضح مما سبؽ أف المشاريع الصغيرة ىي التي يبمغ عدد العامميف بيا في المتكسط  25عامالن ،مع استثناء

 .2قيمة المبيعات السنوية لممشروع:

اليند نظ ار لحجـ السكاف.

يستخدـ البعض معيار قيمة المبيعات لممنشآت التي تتسـ بانخفاض حجـ إنتاجيا مف حيث الكمية

كالقيمة ،كما أنيا ترتبط باألسكاؽ المحمية كعدـ قدرتيا عمى تسكيؽ منتجاتيا باألسكاؽ الدكلية ،كتختمؼ الدكؿ

في تقدير حجـ المبيعات التي تصنؼ عمى أساسيا المشاريع الصغيرة ،ففي السعكدية يتـ تصنيؼ الشركات

التي مبيعاتيا السنكية أقؿ مف  3مميكف بالصغيرة ،كمف  10 -3مميكف بالمتكسطة (شبالؽ،2002 ،ص.)5
كفي أمريكا تصنؼ المشاريع التي تبمغ مبيعاتيا أقؿ مف مميكف دكالر بالصغيرة (السيالكم ،2006،ص.)6

 .3حجم رأس مال المشروع:

يعد رأس الماؿ المستثمر في المشركع مف المعايير الكمية المستخدمة في تحديد كتصنيؼ المشاريع

الصغيرة كالمتكسطة فضال" عف قيمة األصكؿ الثابتة لممشركع ،كيختمؼ تحديد رأس ماؿ المشركع الصغيرة
مف دكلة ألخرل حسب القكة االقتصادية لكؿ دكلة ،فعمي سبيؿ المثاؿ يتـ تصنيؼ المشاريع الصغيرة

بالسعكدية إذا كاف رأس ماؿ تمؾ المشاريع في حدكد  10مالممف (شبالؽ،2002،ص ،)2كفي مصر تصنؼ
المشاريع الصناعية الصغيرة جدان كالتي ال تزيد أصكليا الثابتة (بدكف األراضي كالمباني) عف  700ألؼ جنيو

كالمشاريع الصناعية الصغيرة كالتي ال يزيد حجـ أصكليا عف  1.4مميكف جنيو(عبد الحميد،2002،ص .)6

 .4نوعية التكنولوجيا المستخدمة:

يعتمد ىذا المعيار في تعريؼ المشاريع الصغيرة عمى نكعية التكنكلكجيا المستخدمة في العمميات

اإلنتاجية كمف ثـ تختمؼ قيمة رأس الماؿ المستثمر كالعمالة المستخدمة ،فاستخداـ التكنكلكجيا المتقدمة قد

يؤدم إلى تخفيض العماؿ (عبد الحميد ،2002 ،ص  ،)5بمعنى أف المشاريع الصغيرة بصفة عامة تستخدـ
 .5الشكل القانوني:

تكنكلكجيا متكاضعة كفقا لرأسماليا المستثمر.

يتكقؼ الشكؿ القانكني لممشركع عمى طبيعة كحجـ رأس الماؿ المستثمر فيو كطريقة تمكيمو ،فشركات

األمكاؿ غالبان ما يككف رأس ماليا كبي ار " مقارنة بالمشاريع الفردية ،ككفقان ليذا المعيار تقع المشاريع الصغيرة
في نطاؽ منشآت األفراد كشركات األشخاص العائمية كالتضامنية كشركات التكصية البسيطة كالتكصية

باألسيـ كالمحاصة (السيالكم ،2006،ص .)8
انياً–الخصائص العامة لممشروعات الصغيرة:

عمى الرغـ مف الحجـ النسبي الصغير لممشركعات الصغيرة ،إال أنيا تتميز بخصائص معينة تختمؼ بيا عف
بقية المشركعات األخرل لعؿ مف أبرزىا(:المحركؽ ،كمقابمو ،2006،ص)4-3

 .1مالؾ المنشأة ىك مديرىا ،إذ يتكلى العمميات اإلدارية كالفنية ،كىذه الصفة غالبة عمى ىذه المش ارمع ككنيا
ذات طابع أسرم في أغلب األحياف.

 .2انخفاض الحجـ المطمؽ لرأس الماؿ الالزـ إلنشاء المش ارمع الصغيرة كذلؾ في ظؿ تدني حجـ المدخرات
ليؤالء المستثمريف في المشركعات الصغيرة كالمتكسطة.

 .3االعتماد عمى المكارد المحمية األكلية ،مما يساىـ في خفض الكمفة
مستكيات معامؿ رأس الماؿ/العمؿ.

اإلنتاجية كبالتالي يؤدم إلى انخفاض

 .4مالءمة أنماط الممكية مف حيث حجـ رأس الماؿ كمالءمتو ألصحاب ىذه المش ارمع ،إذإ َف تدني رأس الماؿ
يزيد مف إقباؿ مف يتصفكف بتدني مدخراتيـ عمى مثؿ ىذه المش ارمع نظ انر النخفاض كمفتيا مقارنة مع
المشرمع الكبيرة.
ا

 .5االرتقاء بمستكيات االدخار كاالستثمار عمى اعتبار أنيا مصد انر جيدان لالدخارات الخاصة كتعبئة رؤكس
األمكاؿ.

 .6المركنة كالمقدرة عمى االنتشار نظ انر لقدرتيا عمى التكيؼ مع مختمؼ الظركؼ مف جانب مما يؤدم إلى
تحقيؽ التكازف في العممية التنمكية.

 .7تكمفة خمؽ فرص العمؿ فييا متدنية مقارنة بتكمفتيا في الصناعات الكبيرة.

كتأسيسان عمى ما سبؽ نالحظ أف خصائص المشارمع الصغيرة منيا ما ىك إيجابي كمنيا ما ىك سمبي،

غير أف الجكانب السمبية في ىذه المش ارمع ال ترجع إلييا مباشرة بقدر ما ىي مرتبطة بالمشكالت التي

تكاجييا.

المشريع الصغيرة والعيوب التي يمكن أن توجه لها
ا
ال اً:أهمية

ازدادت أىمية المشارمع الصغيرة في أكاخر السبعينيات كالتي أصبحت تشكؿ ما نسبتو  %94.8مف

مجمؿ األعماؿ ،فقد بمغت عمى سبيؿ المثاؿ نسبتيا  %90مف المشاريع االقتصادية في السكؽ السعكدم،

كنسبة  %96في جميكرية مصر العربية ،كنسبة  %97في اليند ،كنسبة  %90في أمريكا ،كما بيف – 85

) كفي األردف تشكؿ ما نسبتو  %98مف ) %90Greenbank, 2000في أكركبا ،كنسبة  %71في الياباف

إجمالي المشاريع .كما أنيا تعُد حيكية لمنمك االقتصادم في كؿ مف أمريكا الالتينية كأكركبا الشرقية كأفريقيا.
المشريع الصغيرة:
ا
 .1أهمية
لممشرمع الصغيرة مف خالؿ اآلتي:
ا
كيمكف تمخيص ىذه األىمية

تثُؿ المشاريع الصغيرة في الدكؿ النامية بشكؿ خاص دك ار " ىاما " في التخفيؼ مف مشكمة البطالة خاصة
أ -م
في المناطؽ الريفية ،عمى اعتبار أف الشركات الكبرل كالشركات الصناعية كالتي تعتمد عمى المناطؽ

الحضرية قد فشمت في تمثيؿ دكر مميز في معالجة مشكمة البطالة ( .)Alam, 2006كلقد أدركت النمكر
المشرمع كاتخذت منيا ركيزة لتحقيؽ أىدفيا التنمكية ،إذ تشير بعض اإلحصائيات إلى
ا
األسيكية أىمية ىده
أف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة تكفر ما بيف

 %60 — 50مف إجمالي فرص العمؿ ،ففي ككريا

ىية لتطكيرىا
الجنكبية نالحظ أف الدكلة تمنح حكافز كاعفاءات ضريبية لنشر المش ارمع الصغيرة كأنشأت أ
السيما في قطاع التكنكلكجيات الحديثة كالخدمات كالسياحة التضامنية.

ب -تعمؿ المشاريع الصغيرة عمى تشجيع صغار رجاؿ األعماؿ كالمستثمريف عمى االندماج في أعماؿ التنمية

(جكاد ،)1994،كما أنيا تمبي حاجة ممحة في الدكؿ النامية مما يجعميا قاعدة انطالؽ لمشاريع أكثر تقدما
(الخطيب ،)1994 ،كتساىـ في ارتفاع معدالت اإلنتاجية ،كما أنيا تساىـ بحكالي % 46مف الناتج المحمي
العالمي ،كتمثؿ %65مف إجمالي الناتج القكمي في أكركبا مقابؿ  %45بالكاليات المتحدة األمريكية .أما

في الياباف فاف %81مف الكظائؼ ىي لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة ،فضال عف أنيا تعمؿ عمى تعبئة

المدخرات الخاصة لتشغيميا في االقتصاد القكمي (النجار.)1999،

المشرمع الصغيرة تع ُد أصؿ النشاط االقتصادم الذم بدأ بمش ارمع صغيرة قبؿ أف تبدأ المشارمع الكبيرة،
ت  -ا
كىي طكؽ النجاة لمخركج مف األزمات االقتصادية ،كىي المصدر الرئيسي لتقديـ احتياجات المكاطنيف مف
ئيسي" لتغذية المشاريع الكبيرة بمستمزمات اإلنتاج ،كالتي
السمع كالخدمات (دكابو ،)2006 ،كتعد رافد ا" ر ا

تشكؿ في بعض المشاريع أكثر مف  %75مف المككف الرئيسي لممنتج( .البمتاجي )2005 ،في دراسة

ػؿ2003) (Robertson,أكد عمى أىمية ىذا النكع مف المش ارمع مف خالؿ التحكؿ مف شركات تابعة
لمشركات المحمية كالدكلية إلى شركات مستقمة كمنافسة ،مف خالؿ التركيز عمى تدريب الككادر لدييا
كالحصكؿ عمى التكنكلكجيا الحديثة كمف خالؿ دعـ الحككمات ليا.

ث  -بشكؿ عاـ تعكد أىمية المشاريع الصغيرة لعدة أسباب – التعددية لممشاريع الصغيرة قياسا بالكبيرة ،نسبة

مساىمتيا في الناتج القكمي ،التنكع في مجاؿ نشاطاتيا ،كتع ُد المصدر الرئيسي لإلبداعات كاألفكار
الجديدة ،إذإ َف البدايات لممشاريع الكبيرة قد كانت بدايات صغيرة(عفانة ،كأبك عيد.)2004،
-2عيوب المشروعات الصغيرة:
مقابؿ األىمية االقتصادية ليذه المشارمع فيناؾ العديد مف العيكب التي يمكف أف تكجو ليا السيما في

الدكؿ النامية كيمكف تمخيص ىذه العيكب مف خالؿ اآلتي:

أ  -إف ىذه المشارمع كبسبب اإلجراءات الضريبية المتشددة أك القيكد المتعمقة بالسيطرة النكعية أك الصحية قد

تنطكم تحت إطار القطاع غير المنظـ كالذم يعمؿ بعيدان عف القكانيف ،كقد يتخذ شكؿ الخارج عف القانكف

في اغمب األ حياف سكاء متعمقة بحقكؽ العماؿ أك قكانيف السالمة المينية أك قكانيف حماية البيئة كالرقابة
الصحية كالرقابة عمى الجكدة ،كالكاقع أف ىذه الحالة ىي نتيجة طبيعية لعدـ االنسجاـ كالتناغـ بيف

المتطمبات العصرية لعممية اإلنتاج كالتصنيع كبيف اإلمكانات المالية أك مشكمة التمكيؿ التي تعيشيا
المشركعات الصغيرة .فيي لـ تصبح صغيرة ألسباب تقنية أك اقتصادية يفرضيا كاقع البمداف النامية

فحسب ،بؿ ىي صغيرة أساسان نظ انر إلمكانياتيا المالية كالتي ال تتناسب مع األعباء التي يفرضيا التكيؼ
مع القكانيف المعاصرة سكاء الضريبية منيا أك االجتماعية

السيما عندما ال تراعي الجيات الحككمية

المسؤكلة عف تطبيؽ القكانيف بعض االعتبارات كاألكلكيات المتعمقة بأكضاع ىذه المشركعات ( .االنترنت،

تقرير لجريدة "المصرم اليكـ" المصرية ،الخميس .)2008-12-4

ب -عدـ قدرة المشارمع الصغيرة عمى مكاكبة التطكرات التكنكلكجية فيذه المش ارمع كفي معظـ الدكؿ النامية
نشأت لسد احتياجات السكؽ المحمية مف السمع ذات النكعية المالئمة لمستكيات المعيشة في ىذه البمداف

كلـ تكف تمبية لمعالقات األمامية كالخمفية التي تخمقيا المشركعات الكبيرة ،فال ىي بصناعات صغيرة مغذية
لمصناعات الكبيرة ،كال ىي بصناعات متمقية لفرص التصنيع التي تخمقيا المشاريع الكبيرة .كىنا أيضان فإف
كضعيا المكصكؼ بصناعات مستجيبة لمكاقع االقتصادم المتخمؼ ،يجعميا غير قادرة عمى مكاكبة

التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ عمميا خصكصان بسبب مشكالت التمكيؿ التي كانت أصالن سببان لنشأتيا

صغيرة( .االنترنت ،تقرير لجريدة "المصرم اليكـ" المصرية ،الخميس .)2008-12-4

المحور ال اني :أشكال ومصادر التمويل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة :

المشريع الصغيرة
ا
أوالً :أشكال

المشرمع الصغيرة عمى أساسيا كالتي مف أىميا:
ا
ىناؾ العديد مف التصنيفات التي يمكف أف تصنؼ
المشرمع الصغيرة حسب ىذا التصنيؼ إلى ما يأتي:
ا
 .1طبيعة المنتجات :تنقسـ

المشرمع المنتجة لمسمع االستيالكية :يتمثؿ نشاط المشركع الصغير ضمف ىذا التصنيؼ في إنتاج
أ  -ا
السمع االستيالكية مثؿ :المنتجات الغذائية،كالمالبس ،كالنسيج،كالمنتجات الجمدية ،كغير ذلؾ.

المشرمع الصغيرة المنتجة لمسمع الكسيطة :كيشمؿ ىذا التصنيؼ كؿ المش ارمع الصغيرة المنتجة لمسمع
ب  -ا

الكسيطة مثؿ ( :الصناعات الميكانيكية كالكيربائية ،كالصناعات الكيميائية كالبالستيكية ،كصناعة مكاد
البناء ،كالمحاجر كالمناجـ) (سمماف ،2008،ص .)39 -38

المشرمع الصغيرة المنتجة لسمع التجييز :ػتتطمب صناعة سمع التجييز تكنكلكجيا مركبة ،كيد عاممة
ت  -ا
مؤىمة كرأس ماؿ أكبر مقارنة لمصناعات السابقة مما يجعؿ الدخكؿ فييا أكثر صعكبة مثؿ

 :تصميح

كتركيب األثاث.
 .2النشاط :إذ ينقسـ إلى:

أ  -المشاريع اإلنتاجية :إف أساس ىذه المشاريع ىك التحكيؿ ،أم تحكيؿ المكاد الخاـ إلى منتج نيائي أك
كسيط أم تمؾ المشاريع التي تخمؽ قيمة مضافة مثؿ المشركعات التي تنتج سمعا استيالكية مثؿ

المشركعات الصغيرة كاليدكية ككرش اإلنتاج التي تستخدـ المكارد المحمية.

ب  -المشركعات الخدمية :ىي المشركعات التي تقدـ خدمة ما لصالح اآلخريف مقابؿ اجر ،مثؿ خدمات
رحالت السياحة كاإلصالح كالتنظيؼ ،كغير ذلؾ مف الخدمات.

المشرمع التجارية :أساسيا شراء كبيع كتكزيع سمعة ما أك عدة سمع مختمفة مف
ت  -ا

أجؿ تحقيؽ الربح

(الفرؽ بيف سعر الشراء كالبيع) كىي كؿ مشركع يقكـ بشراء سمعة ثـ يقكـ بإعادة بيعيا أك تعبئتيا أك
تغميفيا كمف ثـ بيعيا بقصد الحصكؿ عمى ربح مثؿ تجارة الجممة كالتجزئة.

 .3طبيعة التوجه (فزع ،2013،ص :)135

المشرمع الصغيرة حسب تكجييا إلى ما يأتي:
ا
يمكف تصنيؼ

المشرمع العائمية :ىي المش ارمع التي تتخذ مف المنازؿ مكقعا ليا كتككف مككف
أ  -ا
مساىمات أفراد العائمة كيمثمكف في أغمب األحياف اليد العاممة فييا.

المشرمع التقميدية ىذا النكع مف المشركعات يقترب كثي انر مف النكع السابؽ
ب  -ا

ة في الغالب مف

ألف ىذه المشارمع يككف

اغمب اعتمادىا عمى المساىمة العائمية لكنيا تتميز عف النكع السابؽ ب ا نيا تككف عمى شكؿ كرشات

صغيرة مستقمة عف المنزؿ كتعتمد عمى كسائؿ بسيطة.

المشرمع الصغيرة المتطكرة كشبو المتطكرة .يتميز ىذا النكع مف المش
ت  -ا

ارمع عف النكعيف السابقيف

باستخدامو تقنيات كتكنكلكجيا الصناعة الحديثة سكاء مف ناحية التكسع أك مف ناحية التنظيـ الجيد

لمعمؿ أك مف ناحية إنتاج منتجات منظمة مطابقة لمقاييس الصناعة الحديثة كالحاجات العصرية.

المشريع الصغيرة
ا
انيا :مصادر تمويل

المشرمع الصغيرة الحصكؿ عمى التمكيؿ الالزـ مف خالؿ المصادر التالية:
ا
يمكف ألصحاب

 .1حصص رأس المال :مف مدخرات شخصية كىي غالبان غير كافية بسبب انخفاض معدؿ االدخار في

الدكؿ النامية ،كما يمكف المجكء لالقتراض مف العائمة كاألقارب كاألصدقاء كىذا أيضان مصدر غير كاؼ

فضال" عف تدخؿ ىؤالء في شؤكف المشركع ،كما يمكف المجكء إلى مشاركة اآلخريف
اقتساـ اإلدارة كاقتساـ األرباح (عبدالحميد ،2003،ص.)6

تمؾ الحالة سيتـ

 .2االقتراض :مف البنكؾ كمف المؤسسات المالية األخرل ,كىذه ال ترغب في منح المشركع الصغير االئتماف
بسبب المخاطر المرتفعة المصاحبة ليذا النكع مف التمكيؿ فكثي انر ما يتـ إىماؿ طمبات التمكيؿ المقدمة مف

صغار رجاؿ األعماؿ ،إف ىذا التمكيؿ ال يزيد في أحسف حاالتو عف  %2في البمداف النامية ،فضال" عف
ارتفاع تكمفة تمكيؿ القرض الصغير ،فقد أظيرت دراسة أجريت في الفمبيف أف تكاليؼ المعاممة المصرفية

في تمكيؿ المشارمع الصغيرة بمغت  %3-2,5مف قيمة القرض مقابؿ  %,5لمقركض الممنكحة لممشارمع

الكبيرة ،كلذلؾ تمجأ المشارمع الصغيرة إلى المرابيف كتجار النقكد  ،كىذا أمر لو العديد مف المشاكؿ ،كثمة
إمكانية القتراض األصكؿ الثابتة مف تجار األصكؿ الثابتة كىذا يزيد تكمفة التمكيؿ بشكؿ كبير قد يصؿ

إلى أكثر مف (%40فزع  ،2013،ص .)135

 .3االئتمان التجاري :إف تكمفة ىذا النكع مف مصادر التمكيؿ تصبح مرتفعة إذا لـ يتمكف المشركع مف
االستفادة مف الخصـ النقدم فضال" عف أف المكرد سكؼ يزيد مف السعر في حاؿ عدـ الدفع النقدم.

 .4التمويل التأجيري :إف ىذا النكع مف التمكيؿ يصبح محدكد األىمية نظ انر ألنو ال يفيد إال في استئجار
األُصكؿ الثابتة.

 .5السوق المالي :كىذا المصدر محفكؼ بالعديد مف المخاطر كالمشاكؿ ،كيصبح مرتفع التكمفة في حالة
التمكيؿ الصغير.

المشريع الصغيرة
ا
ال اً :معوقات

المشرمع الصغيرة معكقات عدة أماميا في تحقيؽ أىدافيا االقتصادية كاالجتماعية،
ا
تكاجو العديد مف

كتختمؼ طبيعة ىذه المشاكؿ حسب طبيعة المشركع كالنشاط الذم تمارسو كالدكلة التي تعمؿ بيا كفي مقدمة
ىذه المشاكؿ ما يأتي:

تعد مف الصعكبات التي تكاجو ىذا النكع مف المشاريع السيما
ا
 .1التمكيؿ :إف حداثة مفيكـ
المشرمع الصغيرة َ
الدكؿ العربية (الحكات .)2007 ،تكاجو المش ارمع الصغيرة العديد مف المعكقات السيما فيما يتعمؽ
بالحصكؿ عمى رأس الماؿ كعدـ تكفر قنكات التكزيع المناسبة(

.)Prasad&Tata,2009أعمنت األمـ

المتحدة أف عاـ  2005ىك عاـ تمكيؿ المشاريع الصغيرة كذلؾ بيدؼ تكفير التمكيؿ الالزـ ألكثر مف 20
مميكف أسرة في الدكؿ النامية ()Prasad&Tata,2009مف المعكقات األساسية لممنشآت الصغيرة الحاجة

إلى التمكيؿ مف الغيرإذ مف الصعكبة االعتماد عمى التمكيؿ الذاتي ،كما أف ارتفاع كمفة التمكيؿ مقارنة مع
معدؿ العائد عمى المشركع كالذم يؤدم في معظـ األحياف إلى خسارة أك تكقؼ المشركع (البمتاجي،

 .)2005كالكثير مف الدراسات تشير إلى أ ف أصحاب المشاريع الجديدة يعانكف مف عدـ كفاية التمكيؿ

كالمنتج السيئ كالتسكيؽ غير الفعاؿ ) )O`Dwyer, & Ryan, 2000كما أف تفضيؿ المستيمؾ المحمي
لممنتجات األجنبية المماثمة بدافع التقميد ،كعدـ تكفر الحكافز الكافية لممنتجات المحمية لتدعيـ قدرتيا

التنافسية مقارنة بالمنتج األجنبي ،كاتباع سياسة اإلغراؽ مف قبؿ بعض المؤسسات األجنبية تضعؼ
كبشكؿ كبير قدرة المنتج المحمي عمى المنافسة .يجب َأال نغفؿ التضخـ الذم يعتبر سببا رئيسيا الرتفاع
أسعار المكاد األكلية كأجكر العماؿ كبالتالي ارتفاع التكاليؼ التشغيمية ليذا النكع مف المشاريع مما يؤدم
إلى ارتفاع أسعار منتجاتيا كىذا يعني عدـ قدرتيا عمى مكاجية المنافسة الشديدة مف المشاريع الكبيرة

(قندح )2009،فضال عف ذلؾ تعتبر اإلجراءات الحككمية كارتفاع معدالت الضرائب عمى ىذه المشاريع

مف المعكقات الرئيسية أماـ تطكر ىذا القطاع ،أما في الكطف العربي كخالؿ الخمسيف سنة األخيرة اعتاد

التخطيط االقتصادم العربي االعتماد عمى القطاع العاـ الذم يمكؿ المشركعات الصغيرة ،كما اعتاد

التفكير في المشارمع الصغيرة سريعة الربح مثؿ العقارات كالمبادالت التجارية دكف التفكير فيما يكفره
المشركع مف فرص عمؿ (الحكات.)2007 ،

 .2تعد الدراسات الفنية (دراسات الجدكل االقتصادية)كتكفر المعمكمات الحديثة الدقيقة حكؿ حركة

األسكاؽ

كالبيئة االقتصادية مف المستمزمات الضركرية إلقامة المش ارمعالصغيرة كالتي تعاني ىذه المش ارمع بشكؿ

عاـ مف عدـ مقدرتيا عمى تكفير البيانات المالية (القكائـ المالية)(،الزررم ،كالرشداف )2005 ،ففي الصيف

كاف نقص المعمكمات مف األسباب الرئيسية التي أدت عمى فشؿ المشاريع الصغيرة (Alattar, Kouly
) ،&Innes, 2009كفي دراسة ػؿ ( ), Lybaert1998كجد أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف المدل الذم يتـ

بو استخداـ المعمكمات المتاحة كأداء المشركعات الصغيرة .فضال عف عدـ تناسؽ المعمكمات المتكفرة بيف
المؤسسات المالية كالمشركعات الصغيرة.

 .3عدـ كجكد تشريعات كسياسات حككمية كاضحة كمحددة لدعـ كتنظيـ المش ارمع الصغيرة ،كافتقار ىذه
المشاريع إلى الخطط كاالستراتيجيات كاليياكؿ التنظيمية السميمة التي تضمف نمكىا كاستمرارىا .كما أف
اعتماد ىذه المشاريع عمى الميارات التقميدية ،كانخفاض مستكل التكنكلكجيا في إدارة أعماليا .كعدـ

انتياج ىذه المشاريع لألساليب كالخطط التسكيقية الحديثة لتركيج منتجاتيا أك خدماتيا (الخصيب،
المشرمع الصغيرة.
ا
 ،)2009كؿ ىذه األمكر تعتبر مف المعكقات الرئيسية التي تكاجو

المشريع الصغيرة في االقتصاد العراقي
ا
المحور ال الث :مكانة
المشريع الصناعية الصغيرة في العراق
ا
اوالً:واقع

تثَؿ الصناعات الصغيرة في العراؽ دك انر بالغ األىمية في االقتصاد العراقي مف خالؿ الحيز الذم تشغمو
م
عمى مستكل المشارمع الصناعية ككؿ .كلك رجعنا إلى الكراء لكجدنا اف عدد المش ارمع الصغيرة في عاـ
المشرمع في  )58164مشركع ا" كتشغؿ ( 77167بمغ (2000
ا
) عامال"األمر الذم يدؿ عمى مدل أىمية ىذه
االقتصاد مف خالؿ خمؽ فرص العمؿ لمعديد مف القكل العاممة الشابة كالعاطمة عمى مستكل القطر

إال أف

بسبب تدىكر الكضع االقتصادم بدالن مف أف يساىـ ىذا2003ىذه المشركعات تراجعت في إعدادىا بعد عاـ

النكع مف المشاريع الصغيرة في معالجة البطالة ساىمت في زيادة أعداد العاطميف بسبب تكقؼ العديد منيا

كتسريح عماليا .ككما مكضح في الجدكؿ (.)1

جدكؿ رقـ ()1
المشرمع لممدة(
ا
)2013-2003النسب العددية لممشترمع الصغيرة إلىإجمالي
السنو

2003
2004
2005

المشركعات

المشركعات

المشركعات

الكبيرة

المتكسطة

الصغيرة

451
489
452

79
92
76

17929
17599
10088

المجمكع

نسبة المساىمة
العددية لممشركعات

18459
18180
10616

الصغيرة %
1.97
8.96
0.95

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

411
423
487
495
500
511
521
526
)2013-2003.

52
57
54
51
56
59
65
67

11620
13406
13905
10289
11131
47281
43669
27694

12083
13886
14446
10835
11687
47851
44255
28287

1.96
5.96
2.96
9.94
2.95
8.98
6.98
9.97

المصدر :الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى :ك ازرة التخطيطالمجمكعةاإلحصائية (

) يمكف أف نمتمس أىـ المتغيرات في إعداد المشاريع الصغيرة ،إذ بمغ عدد 1كمف خالؿ بيانات الجدكؿ (
 )%مف إجمالي 97إذ يشكؿ ما نسبتو (  )2003مشركع ا" لعاـ 17929المشاريع الصغيرة في العراؽ (

المشرمع الصناعيةإذ يالحظ االنخفاض الكاضح في عدد المشاريع الصغيرة لعاـ
)  17599كالبالغ (  2004ا

) مشركع ا" كيعكد  )% 330مف إجمالي المش ارمع الصناعية أم بفارؽ ( 96مشركع ا"إذ يشكؿ ما نسبتو (

السبب في ذلؾ إلى تحكؿ الكثير مف المشاريع إلى القطاع الغير رسمي بسبب ظركؼ االحتالؿ .كأخذتأعداد
) كبفارؽ ارتفاع مقداره  )2007مشركع لعاـ ( 13406المشاريع الصغيرة تزداد بشكؿ كاضح

إذ بمغت (

المشرمع الصناعية كيعزل السبب في ىذه الزيادة ) )95مشركع ا"إذ يشكؿ ما نسبتو (1786
ا
 )%مف إجمالي
األمني بشكؿ اكبر مف العاـ السابؽ ،أما عاـ

فيالحظ أ َأفعداد 2013إلى التحسف النسبي في الكضع
المشرمع الصغيرة انخفضت إذ بمغ مجمكع (
) مشركع ا"إذ  )15975مشركع ا" كبفارؽ انخفاض بمغ (  27694ا
 )%مف إجمالي المشارمع الصناعية .كتطكر ىذه المشاريع سكاء مف خالؿ تذليؿ 9.97يشكؿ ما نسبتو (
العقبات أك مراقبة جكدة اإلنتاج أك زيادة القدرة اإلنتاجية أك دعـ قدرة ىذه الصناعات عمى منافسة مثيالتيا

األجنبية .إذ أدل ىذا اإلىماؿ إلى انحسار دكرىا في عممية التنمية كالتطكر كاعتمادىا عمى ما متاح مف
مستمزمات إنتاج محمية كأدل ىذا الكاقع

إلى أف تنحصر المشاريع الصغيرة عمكمان في مجاالت صناعية

ضيقة كمحدكدة مثؿ صناعة المنتجات الغذائية كالطباعة كالنشر كصناعة منتجات المعادف الالفمزية.

المشريعالصغيرةودورهافيالتشغيل:
ا
انياً-
يقفالتشغيمعمىرأسالتحدياتالتنمكيةلألقطارالعربيةقاطبةكانياتعانيمعدالتبطالةمنبيناألعمىعمىالمستكىالعالمي،فمشكمةالتش
األسمىلكمجيدتنمك
غيمكالبطالةفيالدكاللعربيةبمغتحدانيجعممنيامحكرالتنميةليصبحدعمالتشغيمكتخفيضنسبةالبطالةاليدؼ

%

24يكمجالتعاكنعربي؛ألفالمشكمةتخصالجميعدكفاستثناءفالدكاللعربيةتعانيمنمشكمةالبطالةالتيتقدرمعدالتيانحك

%

كترتفعالتقديراتفيبعضالدكاللى

11أمافيالعراقيرتفعالمعداللعامممبطالةإلى%

32

2011حسبالتعريفالمكسعفيعاـ

كتكمنالمشكمةاالقتصاديةفيتعربفبسيطكىكعجزاألفرادعنإشباعالحاجاتالممحةنظ انرلقصكراإلمكانياتالمتاحةعنتحقيقاإلش
باعمذافإنيذاالعمميناقشمشكمةالبطالة
.

شغميعمىمستكىالمشرمعالصناعيةككؿ
ا
م
تثَاللمشاريعالصغيرةفيالعراقدك انربالغاألىميةفياالقتصادالعراقيمنخالاللحيزالذيتُ
 .كمف مالحظة الجدكؿ رقـ ( )2يتبيف االتي:

مجمكعالعاممينفيالمشرمعالصناعيةالصغيرة
ا
كذلكرغمالدعمالمحدكدكغيرالفعاؿ2003 ،عامالن لعاـ ) (50207إذبمغ
منإجماليالعاممينفيالقطاعالصناعيفيالعراؽ كىي النسبة )(%96.9أمانسبةالعاممينفيالمشاريعالصغيرةفقدشكمحكالي
بمغ مجمكع العامميف في المشركعات الصناعية الصغيرة 2013األعمى قياسان باألعكاـ الالحقة  ،كفي عاـ

 )%مف إجمالي العامميف  )7.31عامالن ،أما نسبة العامميف في المشاريع الصغيرة فقد شكؿ حكالي ( (91959

في القطاع الصناعي في العراؽ.

جدكؿ رقـ ()2

لممشرمع الصغيرة قي التشغيؿ لممدة ()2013- 2003
ا
أعداد العامميف كالمساىمة النسبية
السنة

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

المشركعات

المشركعات

المشركعات

الكبيرة

المتكسطة

الصغيرة

1407
1668
1397
960
1117
994
871
923
940
977
983

50207
64338
36379
46494
53679
50544
27780
36898
145385
146210
91959

108
142534
142868
166245
172439
173321
182139
179228
189778
197644
196551

المجمكع

51722
208540
180644
213699
227235
224859
210790
217049
336103
344831
289493

مساىمةالمشاريع
الصغيرة في التشغيؿ
%
9.96
8.30
1.20
7.21
6.23
4.22
1.13
9.16
2.43
4.42
7.31

)2013-2003.المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تقارير ك ازرة التخطيط،الجيازالمركزيمممدة (

لممشريع الصغيرة في العراق
ا
ال اً :التوزيع الجغرافي

اسعيتيحقدر"منالمركنةفياختيارالمكاؽ
ا
افي
تتكفرفياؿعراؽخاماتمتنكعةكذاتمصادرجيكلكجيةمتعددةكىيفياغمبياذاتتكزيعجغر ك
عالتييمكناستثمارىافيمشاريعصغيرةكىناكالكثيرمنيذىالخاماتمازالت

.غيرمستغمة

العمؿرأسالمالتتميزبمركنةمكقعييأكبرمنالمشركعاتالكبيرةكالتي
نالمشرمعالصغيرةبسببمستمزماتياالقميمةمناألرضك ك
لذلكؼ ا
إ
تضيقعادةمجاالتتكطنياكتنحصرفيمناطقمعينةكمنيذاالمنطمقيمكننابيانتكزيعالمشاريعالصغيرةفيالعراقكاالطالععمىانت
ىذىالمشرمعجغرافيان.
ا
شار

جدكؿ رقـ ()3

2013عددالمشاريعكعددالمشتغميفحسبالمحافظاتمممىنشأتالصناعيةالصغيرةلسنة
اسـ المحافظة

عدد

عددالمشتغميف

المشاريع
1926

بأجر
3952

المجمكع

األجكر (ألؼ دينار)

بدكف أجر
2595

6547

17037530

كرككؾ

1407

3084

1528

4612

17635476

ديالى

1061

2561

1156

3717

12561469

االنبار

2794

7472

3807

11279

38298839

بغداد

4693

9377

5340

14717

67321641

بابؿ

3498

7221

3572

10793

33684534

كربالء

3352

6629

3627

10256

39974824

كاسط

1669

3785

2126

5911

19964145

صالح الديف

669

1690

765

2455

7667691

النجؼ

1886

4546

2173

6719

30411185

القادسية

910

1345

946

2291

5360048

المثنى

540

774

672

1446

4609126

ذم قار

1134

2117

1256

3373

12110613

ميساف

424

565

687

1252

2539725

البصرة

1731

4958

1734

6692

29878511

المجمكع

27694

60076

31984

92060

339055357

نينكل

2013.ك ازرة التخطيط ،المجمكعةاإلحصائيةالسنكيةلسنة _المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى

مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )3نالحظ تكزيع المشاريع الصغيرة في العراؽ كأماكف تكطنيا كأعدادىا يختمؼ مف
) مشركعان ،أما بالنسبة 4693محافظة إلىأخرىإذ تحتؿ محافظة بغداد المرتبة األكلىإذ بمغ عدد المشاريع فييا (
لممحافظة التي احتمت المرتبة األخيرة مف حيث عدد المشاريع فكانت مف نصيب محافظة ميساف إذ بمغ عدد

) مشركعان424.مشاريعيا (

أما بالنسبة لألعداد المشتغميف في المشاريع الصغيرة في العراؽ فقد تفاكتت أعدادىـ بيف محافظة كاخرل إذ

) 14717احتمت محافظة بغداد المرتبة األكلى مف حيث أعداد المشتغميف في المشاريع الصغيرة كبمغ عددىـ (
عامال" ،أما بالنسبة لممحافظة التي احتمت المرتبة

األخيرة مف حيث عدد المشتغميف فكانت مف نصيب

) عامؿ1252.محافظة ميساف إذ بمغ عددىـ (

المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات

األيدمالعاممةبعدعاـ2003كيعكدسبب
 .1تراجعدكرالمنشأتالصناعيةالصغيرةكالمتكسطةفيتكظيؼ
التراجعإلىانخفاضعددالمنشأتالصناعيةفيتمكالفترةبسببترديالكضعاألمنيكعدمتكفرمستمزمات

اإلنتاج كزيادة

استيراد السمع كالتي أصبحت تنافس السمع المصنعة محميان مما أدىإلىإغالؽ الكثير مف المصانع كىجرة
اغمب المستثمريف كأصحاب المعامؿ إلى الدكؿ المجاكرة لتشغيؿ أمكاليـ بمشاريع مربحة.

إلى تيالؾ البنية

 .2لكحظ أ َف عدد المنشآت الصناعية الصغيرة قد تراجعت خالؿ قيد الدراسة كيعزل ذلؾ
التحتية بسبب الحركب كما خمفو االحتالؿ مف آثار عمى االقتصاد العراقي كالسيما القطاع الصناعي.

 .3إ َف قيمة اإلنتاج قد تراجعت بعد أحداث  2003كيعزل سبب ذلؾ إلىأ َف القطاع الصناعي ابتميو بتركة ثقيمة
مف المشكالت االقتصادية.
 .4عدـ قدرة الصناعات عمى النمك كالتكسع كذلؾ بسبب ضيؽ السكؽ كمشاكؿ التمكيؿ كالمنافسة الخارجية
كعدـ كجكد سياسة اقتصادية صريحة لحماية السمع المحمية.

المشرمعالصغيرةعمىمختمفالمحافظاتاألمرالذينتجعنيانتشارظاىرة
 .5ىناكاختالففيانتشار ا
البطالةبشكألكبرفيالمحافظاتالتييقمكجكدالمشركعاتالصغيرةفييا

يعالمشرمع
ا
.فمنخاللتكز

الصغيرةعمىمستكىالمحافظاتنالحظتناسبتكزيعأعدادالعاطمينعنالعمممعالتكزيعالعددم

لممشرمعممايدعمقدرتياعمىتكفيرفرصالعممممعاطمينفيتمكالمحافظات.
ا

انياً :التوصيات

ىية عراقية
 .1العمؿ عمى إقرار قانكف عراقي لممشارمع المتكسطة كالصغيرة عمى أف يتضمف القانكف تأسيس أ
لرعاية ىذه المشارمع اسكة بما معمكؿ بو في الدكؿ المتقدمة كبعض الدكؿ النامية كذلؾ ألىمية تمؾ

المشرمع في الحد مف ظاىرة البطالة فضالن عف أىميتيا في رفع الناتج المحمي اإلجمالي كتخصيص دعـ
ا
المشرمع ضمف المكازنة المالية العامة.
ا
لتمؾ

المشرمع الصغيرة.
ا
 .2ضركرة االىتماـ بالعمالة كتنمية كتطكير الكفاءات اإلدارية كالفنية في

 .3ضركرة حجز بعض الفقرات اإلنتاجية لصالح المشاريع الصغيرة كعدـ السماح لمصناعات الكبيرة بإنتاج
تمؾ الفقرات .مع انتياج سياسة تفضيؿ شراء المنتجات مف المشاريع الصغيرة لممؤسسات الحككمية.

لممشرمع الصغيرة كالمتكسطة
ا
 .4تقديـ الحكافز لمصناعة الكطنية كتفعيؿ اإلقراض كتخفيض الكمؼ ك السيما
ككذلؾ تطكير البنى التحتية كتخفيض كمؼ الطاقة

كأسعار الكيرباء التي تزيد التكمفة عمى الصناعي

األساس في

ليأخذ ىذا القطاع دكره الريادم لزيادة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي ككنو الحجر

التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

 .5ضركرة تضافر الجيكد جميعان مف أجؿ تخفيض معدؿ البطالة في العراؽ ،عبر تبني حؿ استراتيجي

طكيؿ المدل مف شأنو زيادة معدؿ النمك االقتصادم باست ثمار كؿ ثركاتنا الطبيعية كمكاردنا المتاحة،

المشرمع الصغيرة جزءا" ىاما" مف آلية عمؿ استثمار ىذه المكارد.
ا
كالتي تشكؿ

المراجـــــــع

أوال:العربية

 .1النجار ،فريد ،)1999 ( ،إدارة المشركعات كاألعماؿ الصغيرة كالمشركعات المشتركة الجديدة ،دليؿ رجاؿ
العماؿ كالميف الحرة كاالستثمارات الخاصة كالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة ،مؤسسة شباب الجامعة،

اإلسكندرية ،ص .10-9

 .2المحركؽ ،ماىر حسف كمقابمو،أيياب،

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة أىميتيا كمعكقاتيا

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة،األردف.2006 ،

 ،مركز

 .3المبيريؾ ،محمد كالشمرم ،تركي ،)2006 ( ،تأسيس المشركعات الصغيرة كادارتيا  ،مجمس النشر العممي،
جامعة الككيت ،الككيت ،ص .100-5

 .4قندح،عدلي ،)2009 ( ،السياسات النقدية كالمالية كأثرىا عمى اإلقراض بالتجزئة كتمكيؿ المشركعات
الصغيرة كالمتكسطة ،جمعية البنكؾ األردف ،أيمكؿ  ،2009عماف ،األردف.

 .5عفانة ،جياد ك أبك عيد ،قاسـ (  ،)2004إدارة المشاريع الصغيرة  ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف .ص .15- 1

 .6عبد الحميد ،محمد ،المنشآت الصغيرة كالمتكسطة مكاجية التحديات التمكيمية ،ندكة الرياض .2002

 .7السيالكم ،خالد ،دكر المنشآت الصغيرة كالمتكسطة في خمؽ فرص عمؿ جديدة  ،بحث مقدـ إلى ندكة
كاقع كمشكالت المنشآت الصغيرة كالمتكسطة كسبؿ دعميا كتنميتيا ،الرياض .2002

 .8سمماف،ميساءحبيب،األثرالتنمكيمممشركعاتالصغيرةالممكلةفيضإلستراتيجيةالتنمية،رسالةماجستير،سكريا،
.2008

 .9الزررم ،عبدالنافع كالرشداف ،ميند ،)2005 ( ،تقييـ األداء التشغيمي كالمالي لمشركة األردني لضماف
لقركض ،المؤتمر العممي الرابع لجامعة فيالدلفيا تحت عنكاف :الريادة كاإلبداع – استراتيجيات األعماؿ
في مكاجية تحديات العكلمة،2005/3/16-15 ،عماف ،األردف.

 .10الخصيب ،صبرم ،)2009 ( ،المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في األردف الكاقع كتطمعات  ،غرفة تجارة
عماف ،إدارة الدراسات كالتدريب ،اإلصدار الثالث ،المجمة االلكتركنية ،عماف ،األردف.

 .11الحكات،عمي ،)2007 ( ،مشركعات الشباب الصغرل كاالندماج في التنمية كسكؽ العمؿ ،تجربة ليبيا ،
ندكة قكمية حكؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كخيار لمحد مف البطالة كمستقبؿ الشباب في البمداف

العربية ،تكنس 5- 3،سبتمبر .2007

 .12حداد ،مناكر،الخطيب،حازـ ،دكر المشركعات الصغيرة جدا كالصغيرة كالمتكسطة في التنمية االقتصادية
كاالجتماعية في األردف ،مجمة اربد لمبحكث كالدراسات،المجمد ،9العدد األكؿ.2005 ،

 .13جكاد ،عبدالحسيف ،)1994 (،تصميـ كادارة الخدمات المساندة لمؤسسات العماؿ الصغيرة كالمتكسطة ،
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