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  مهيدت

تعد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات األهمية الكبيرة لما لها في دور أساسي لدى 
صناع القرار االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء  وتعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية 

على االقتصاد الوطني ، فبعد أن وجدت تلك االقتصاديات عدم قدرة  واالجتماعية ويعود ذلك لمردودها االقتصادي اإليجابي
المشاريع الصناعية الكبيرة في تحقيق التنمية االقتصادية وعدم القدرة على توفير فرص عمل للعاطلين والحتياجها إلى 

التي دعت الى اللجوء الى استثمارات آبيرة فضًال عن إن عامل التنافسية الدولية من جهة تقليص الكلفة آان أحد الدوافع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة آما تتجسد أهميتها بدرجة أساسية في قدرتها على توليد الوظائف بمعدالت آبيرة 
وتكلفة رأسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها غالبية الدول المتخلفة خاصة عند 

ية على التأقلم مع متغيرات الطلب على السلع قياسًا مع المشروعات الصناعية الكبيرة ، فقد أثبتت الشباب ، آما لها القابل
قدرتها على تطوير الفن اإلنتاجي واإلداري وحاجتها إلى مقومات ُبنية تحتية متواضعة والتي تنسجم مع طبيعة وأوضاع 

  .اقتصاديات الدول النامية 

  اهمية الدراسة -: أوًال 
يرى العديد من اإلقتصاديين ان تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع اقامتها من أهم روافد عملية التنمية   

حيث تمثل عدد منشآتها ما نسبته . اإلقتصادية واإلجتماعية في الدول المتقدمة بشكل عام والدول النامية بشكل خاص 
ؤآد ارتفاع األهمية النسبية لتلك المنشآت بين اجمالي من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في أغلب المجتمعات وي% 90

المنشآت الصناعية العاملة في العراق وبالرغم من ذلك فإن هذا النوع من المشروعات لم يحظ اإلهتمام المطلوب من هذا 
  .تأتي أهمية هذه الدراسة 

  
  مشكلة الدراسة  -: ثانيًا 

الصغيرة والمتوسطة في دفع عملية التنمية اإلقتصادية تنحصر مشكلة الدراسة في محدودية دور الصناعات   
 . نتيجة للصعوبات والمشاآل التي تواجه هذا النوع من المشروعات 

  
  حدود الدراسة  -: ثالثًا 

أما الحدود المكانية تمثلت آافة محافظات العراق )  2010- 2000( شملت الحدود الزمانية للدراسة الفترة   
  . آردستان  بإستثناء محافظات إقليم

  
  هدف الدراسة   -: رابعًا 

  تهدف هذه الدراسة الى تحقيق ما يلي   
 )  2010- 2000( تقييم واقع المشروعات الصناعية الصغيرة في العراق وأسباب تدهورها خالل الفترة  .1
 تحديد الصعوبات والمشاآل التي تواجهه تلك المشروعات وآليات معالجتها  .2
 . حة لتنمية وتطوير هذه المشروعات تحديد اإلستراتيجية المقتر .3

  
  
  

  منهجية الدراسة  -: خامسًا 
أعتمدنا في دراستنا على اإلسلوب الوصفي التحليلي إلنه يتالءم وموضوع البحث من خالل مختلف المفاهيم   

تلك المشروعات  ية التي تهتم بوالمعطيات وتحليلها وربطها بأسبابها والوصول الى النتائج واإلعتماد على المصادر الرسم
              

  - :هية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة  ما



في الحقيقة ليس هناك . يجدر بنا في البداية تقديم تحديد لماهية المشروع الصغير حتى نحدد إطارًا للموضوع   
ل للمشروعات الصغيرة ، إذ اختلفت وال يوجد تعريف جامع شام.  إجماع عام حول تعريف المشروع الصغير والمتوسط 

النظرة العلمية والعملية بصدده ، باإلضافة الى آلمتي صغيرة و متوسطة آلمتان لهما مفاهيم نسبية تختلف من دولة الى 
فقد أشارت الدراسات الى إن هناك أآثر من مائة تعريف للمشروعات . اخرى ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة 

طة في دول مختلفة وحسب آل دولة ويعّرف المشروع الصغير هو المنشأة المستقلة في الملكية واإلدارة الصغيرة والمتوس
  وبالرغم من ذلك فهناك معايير . ويستحوذ على نصيب محدود من السوق 

  -:مختلفة لتعريفها أهمها 

 طبيعة النظام اإلقتصادي في الدولة  •
قد يكون عدد العمال أو ( شروعات صغيرة أو متوسطة أو آبيرة إختالف المعايير المستخدمة لتحديد طبيعة الم •

رأس المال أو خليط من المعيارين معًا أو التكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو حجم المبيعات أو معايير اخرى 
 ( 

متحدة للتنمية ويعد عدد العاملين أآثر المعايير شيوعًا في تصنيف المشروعات الصناعية الصغيرة تعرف منظمة األمم ال
المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ) اليونيدو ( الصناعية 

) 10(عامًال فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من  50-10ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 
عامًال بالمشروعات الصغيرة والتي يعمل فيها )  50-10( ، والتي يعمل فيها بين  عامًال بالمشروعات المتناهية الصغر

عامًال بالمشروعات المتوسطة أما دول منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي تعرف المشروعات الصغيرة جدًا  100-50بين 
عامـــــًال أما )  99-20( من عامًال والصناعات الصغيرة هي التي تضم )  19-5( هي تلك الصناعات التي تضم من 

عامًال ، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي )  499-100( الصـناعات المتوسطة هــــــي الــــــتي تضـــم مـــــــن 
فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات حيث تعرف الصناعات الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي 

متوسط رأسمالها المستثمر أقل من مليوني دوالر أما الصناعات المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر آل منها  يبلغ
  .مليون دوالر) 6(مليون دوالر بينما تعد الصناعات آبيرة إذا بلغ رأس المال المستثمر أآثر من ) 6-2( من 

يرة وذلك تبعًا للمعايير المستخدمة وعلى خلفية ما تقدم وبالتالي هناك مصادر مختلفة لإلحصاءات عن المشروعات الصغ
  : أخذت العديد من الدول ومنها العراق بمعيار العاملين العتبارات أهمها 

إن عدد العاملين يمكن أن يقاس بعدد ثابت لكل المشاريع المتماثلة من الناحية التصنيعية وحسب الحاجة  •
 .الفعلية لكل مشروع 

  
  .ال يتأثر بمستوى أداء اإلقتصاد وبخاصة حالة التضخم أو الرآود في اإلقتصاد أو ما شابه ذلك      •

 

  
 

اقع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطةو  

 في العراق
العراقي من خالل الحيز الــــــــــذي  تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق دورًا بالغ األهمية في اإلقتصاد

مشروعًا صناعيأ في )  11131( إذ بلغ مجموع المشروعات الصغيرة . ُتشغله على مستوى المشروعات الصناعية آكل 
  .من إجمالي المشروعات الصناعية  %) 95(حيث يشكل ما نسبته  2010عام 

من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في العراق  %) 16(أما نسبة العاملين في الصناعات الصغيرة فقد شكل حوالي 
عامًال وذلك رغم الدعم المحدود وغير الفعال لنمو ) 36898(إذ بلغ مجموع العاملين في المشروعات الصناعية الصغيرة 

جية أو دعم قدرة هذه وتطور هذا القطاع المهم سواء من خالل تذليل العقبات أو مراقبة جودة اإلنتاج أو زيادة القدرة اإلنتا
إذ أدى هذا اإلهمال إلى إنحسار دورها في عملية التنمية والتطور وإعتمادها . الصناعات على منافسة مثيالتها األجنبية 

على ما متاح من مستلزمات إنتاج محلية وأدى هذا الواقع الى أن تترآز الصناعات الصغيرة عمومًا في مجاالت صناعية 
  .اعة المنتجات الغذائية والطباعة والنشر وصناعة منتجات المعادن الالفلزية ضيقة ومحدودة مثل صن



حتل قطاع الصناعات الصغيرة في العراق حيزًا مهمًا داخل القطــاع الصناعــــــــي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية ي
عدد المشروعات الصناعية من إجمالي %) 69(أي ما نسبته  2010مشروعًا في عام )  11131( الصغيرة العاملة 

الصغيرة بسبب توقف تلك المشروعات وذلك بسبب غياب النظرة السياسية للحكومات المتعاقبة وعدم اإلهتمام بالقطاع 
الصناعي والذي يعتبر المرتكز األساسي لبناء األسس المادية القوية لإلقتصاد والتحرر من التبعية اإلقتصادية للدول 

  .الصناعية  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

ومن خالل تلك النتائج نالحظ تراجع عدد المشروعات خالل فترة قيد الدراسة ويعزى سبب ذلك الى ان القطاع 
اإلقتصادية ولديه معضالت اقتصادية آبرى بسبب الحروب والسيطرة المرآزية الصناعي ابتلية بترآة ثقيلة من المشكالت 

للدولة مما ادى الى ضعف مساهمة القطاع الخاص في نمو اإلقتصاد العراقي وتتمثل هذه الترآة بالتخلف الصناعي 
قي وباألخص القطاع الصناعي وما خلفه اإلحتالل من آثار على اإلقتصــاد العرا 2003أما بعد عام . وتهالك البنية التحتية 

  . فواجهة هذا القطاع تحديات تتمثل بعدم وجود سياسة اقتصادية لتنمية وتطور المشروعات الصناعية 
  
  

  واقع املشروعات الصناعية املتوسطة 
  %  )30( أي ما نسبته  2010مشروعًا صناعيًا في عام )  56( يبلغ عدد المشروعات الصناعية المتوسطة العاملة  

حيث توظف هذه المشروعات . من إجمالي عدد المشروعات الصناعية المتوسطة بسبب توقف العديد من تلك المشروعات
)  76( فقد آانت عدد المشروعات  2005مقارنة بسنة . من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي % 0.4حوالي 

فقد آان  2000ملة في القطاع الصناعي أما في سنة من مجموع القوى العا% 0.8مشروعًا صناعيًا وتوظف حوالي 
من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي آما موضح في % 0.8مشروعًا صناعيًا وآانت توظف )  156(عددها 

  : الجدول أدناه 
  
  عدد المشروعات الصناعية المتوسطة والعاملين                                                    

   2010- 2000فيها خالل الفترة                                                            

في  عدد المشروعات  اتالسنو
  عدد العاملين  الصناعات التحويلية 

2000  33885  87453  

2005  10088  36379  
  

2010  11126  36880  

  عدد العاملين   عدد المشروعات   السنوات 

2000  156  2275  
2001  142  2123  
2002  80  1237  
2003  79  1407  
2004  92  1668  
2005  76  1397  
2006  52  960  
2007  57  1117  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

ومن خالل تلك النتائج نالحظ تراجع عدد المشروعات خالل فترة قيد الدراسة ويعزى سبب ذلك الى عدة عوامل 
عدم توفر البنى التحتية  توسيع الروتين بما  منها عدم وجود خطة لتنمية القطاع الصناعي ، الوضع األمني الخطر ،

يؤدي الى عرقلة النشاط الصناعي ، اإلستيراد المنفلت وفقدان الرقابة النوعية هذه هي بعض العوامل التي أدت الى 
  . تراجع القطاع الصناعي بشكل تدريجي وخير ذلك دليل على ذلك إنحصار مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 

  
  
  
  
  
  
  
  إلمجايل اامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي مس

يعد إجمالي الناتج المحلي من المؤشرات اإلقتصادية األآثر شيوعًا وشهرة في إعطاء صورة أآثر واقعية عن 
ويسهم ربط اجمالي الناتج المحلي مع مؤشرات معدالت التضخم والبطالة في الحصول  توقعات نمو المنظومة اإلقتصادية

على صورة اآثر واقعية عن النمو اإلقتصادي للمنظومات اإلقتصادية يتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي عن طريق جمع 
تضخم بمعنى آخر في حالة ارتفاع الناتج القيمة المضافة اإلجمالية لما ينتجه اإلقتصاد ويتم تعديل بياناته وفق معدالت ال

خالل نفس الفترة فإن الناتج % 2عن العام السابق في الوقت الذي سجلت فيه معدالت التضخم % 6المحلي بنسبة 
ومن خالل % 4المحلي اإلجمالي سوف يطرح منه معدالت التضخم فيكون الناتج المحلي اإلجمالي قد سجل ارتفاعًا قدره 

ني مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي حيث بلغت اعلى مساهمة لها في سنة الجدول نالحظ تد
واخذت تلك المــــساهمة باإلنخفاض في السنوات التي تلت اإلحــتالل األمريكي للعـراق حيث % ) 4.6(وبنسبة 2003

قياسًا إلهمية القطاع الصناعي في مجمل  وتعتبر هذه المساهمة قليلة جدًا% 2.9 -% 2.2تراوحـت تلك النـسب بين 
  . ويعزى هذا التراجع هي عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي . اإلقتصاد العراقي 

  الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعات التحويلية ونسبة مساهمته 
  100=1988في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

2008  54  994  
2009  51  871  
2010  56  923  

الناتج المحلي   السنوات
  إلجماليا

  الناتج المحلي 
  اإلجمالي لنشاط الصناعة التحويلية 

  نسبة المساهمة  
%  

2000  42358.6  1748.3  4.1  
2001  43335.1  1909.4  4.4  
2002  40344.9  1740.4  4.3  
2003  26990.4  1243.9  4.6  
2004  41607.8  966.6  2.3  
2005  43438.8  956.0  2.2  
2006  47851.4  1056.4  2.2  
2007  48510.6  1122.4  2.3  
2008  51716.6  1167.3  2.2  
2009  54720.8  1587.5  2.9  



  

  
  

  

  

  

  

                               
  
  
  

  

  

  

  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل
يقف التشغيل على رأس التحديات التنموية لألقطار العربية قاطبة آونها تعاني معدالت بطالة من بين األعلى على 
المستوى العالمي ، فمشكلة التشغيل والبطالة في الدول العربية بلغت حدًا يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم 

موي ومجال تعاون عربي إلن المشكلة تخص الجميع التشغيل وتخفيض نسبة البطالة الهدف االسمى لكل جهد تن
وترتفع التقديرات في بعض % 24دون إستثناء فالدول العربية تعاني من مشكلة البطالة التي تقدر معدالتها نحو 

 2011حسب التعريف الموسع في عام % 11أما في العراق يرتفع المعدل العام للبطالة الى %32لى االدول 
مليون من الشباب العربي سيدخلون سوق  100يواجه الدول العربية بمالحظة ان أآثر من  ويزداد التحدي الذي

  العمل
في تعربف بسيط وهو عجز األفراد عن إشباع الحاجات الملحة نظرًا لقصور اإلمكانيات  االقتصاديةوتكمن المشكلة 

وتعريف مشكلة البطالة هي وجود فرد يبحث عن  .المتاحة عن تحقيق اإلشباع لذا فإن هذا العمل يناقش مشكلة البطالة 
  -:عمل وهو قادر عليه وال يجده  والبطالة مشكلة اقتصادية لها أبعاد إجتماعية خطيرة مثل 

 تأخر سن الزواج بسبب عدم وجود دخل ثابت للشباب  •
 إدمان المخدرات  •
 التطرف والعنف  •
 اللجوء لألساليب الغير مشروعة لكسب المال  •
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نسبة مساهمة الناتج المحلي االجمالي لقطاع  )  5( شكل 
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة

2010  57925.9  1687.5  2.9  



 شرعية للدول األخرى  الهجرة الغير •
  .والسؤال الذي يطرح نفسه هو آيف نستثمر الطاقة المعطلة في المجتمع 

واإلجابة هي إنه أدرآت معظم دول العالم أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أآبر قطاع لخلق فرص العمل وتحسين 
لذلك يجب تفعيل دور المشروعات . اإلقتصادي الدخل لدى الفئات الفقيرة وهذه المشروعات هي العمود الفقري للنمو 

في ظل الفردية وضعف العمل . والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخلص من البطالة والمشاآل اإلجتماعية التابعة لهما 
اإلجتماعي وعدم الترابط المؤسسي في العراق يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة آثيرًا من المعوقات والعثرات التي 

  .لك المشروعات غير ناجحة وال تؤدي دورها في حل مشكلة البطالة تجعل ت
  

  ::النمو اإلقتصادي وخلق فرص العمل النمو اإلقتصادي وخلق فرص العمل 
  

مع النمو السكاني حسب رأي الخبراء مع النمو السكاني حسب رأي الخبراء   ))  ((EEccoonnoommiicc  EEqquuiilliibbrriiuumm((ان حصول حالة التوازن للنمو االقتصادي ان حصول حالة التوازن للنمو االقتصادي 
إذ توفر هذه النسبة نوع من االستقرار في توفير إذ توفر هذه النسبة نوع من االستقرار في توفير . . االقتصاديين ينبغي ان يبلغ النمو االقتصادي ثالثة امثال النمو في السكاناالقتصاديين ينبغي ان يبلغ النمو االقتصادي ثالثة امثال النمو في السكان

  سنويًا فأن نموسنويًا فأن نمو% % 22تنمو بمعدل تنمو بمعدل أي دولة أي دولة الوظائف للنمو السكاني الحاصل او المتوقع،أي لو افترضنا إن قوة العمل في الوظائف للنمو السكاني الحاصل او المتوقع،أي لو افترضنا إن قوة العمل في 
سنويًا لكي تمكن االقتصاد من امتصاص الزيادة في قوة العمل أما لو آان سنويًا لكي تمكن االقتصاد من امتصاص الزيادة في قوة العمل أما لو آان )% )% 66((الناتج المحلي اإلجمالي ينبغي أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي ينبغي أن يكون 

--88((ل إلى ل إلى ــــــي أن يرتفع بمعدل نمو يصي أن يرتفع بمعدل نمو يصــــــــــالمطلوب هو أن تمتص أيضا نسبة البطالة المتراآمة فأن النمو االقتصادي ينبغالمطلوب هو أن تمتص أيضا نسبة البطالة المتراآمة فأن النمو االقتصادي ينبغ
أما نمو الناتج المحلي أما نمو الناتج المحلي %  ) %  ) 3.23.2(  (  الحظ في العراق ان قوة العمل تنمو بمعدل الحظ في العراق ان قوة العمل تنمو بمعدل ونون..))  سنويًا ولفترة عقد من الزمانسنويًا ولفترة عقد من الزمان)%)99%

أي يجب ان تقاس لنفس السنة أي ان العراق ضمن حالة التوازن أي يجب ان تقاس لنفس السنة أي ان العراق ضمن حالة التوازن   20112011باألسعار الثابتة لسنة باألسعار الثابتة لسنة % ) % ) 8.28.2( ( اإلجمالي فقد بلغ اإلجمالي فقد بلغ 
..  

  
توقف النمو في فرص العمل على النمو توقف النمو في فرص العمل على النمو وإن هناك عالقة بين النمو اإلقتصادي وفرص العمل وان تلك العالقة سببية إذ يوإن هناك عالقة بين النمو اإلقتصادي وفرص العمل وان تلك العالقة سببية إذ ي

وتعد اإلنتاجية المنخفضة إحدى العقبات الرئيسة للتنمية وتعد اإلنتاجية المنخفضة إحدى العقبات الرئيسة للتنمية . . اإلقتصادي الذي يتوقف بدوره على الزيادة في معدالت اإلنتاجية اإلقتصادي الذي يتوقف بدوره على الزيادة في معدالت اإلنتاجية 
تمد على تمد على إلنها تقيد التراآم الرأسمالي في اإلقتصاد وال تصلح هذه الدالة لتفسير الظاهرة في العراق فالنمو اإلقتصادي ال يعإلنها تقيد التراآم الرأسمالي في اإلقتصاد وال تصلح هذه الدالة لتفسير الظاهرة في العراق فالنمو اإلقتصادي ال يع

زيادة اإلنتاجية بل على زيادة عائدات النفط وال تعتمد فرص العمل على النمو اإلقتصادي بل على نمط إستخدام وسياسات زيادة اإلنتاجية بل على زيادة عائدات النفط وال تعتمد فرص العمل على النمو اإلقتصادي بل على نمط إستخدام وسياسات 
  ..وإدارة عائدات النفط وإدارة عائدات النفط 

  
  الصعوبات والمشاآل واالجراءات الكفيلة بازالتها واليات معالجتها

  
إن بعض هذه المشكالت ناجمة عن المشكالت التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه المشروعات 

واإلستثمار وشح الموارد  وضعف ميل األفراد لالدخار, سواء ما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
روعات الصغيرة ويمكن تصنيف المشكالت التي تؤثر في المشالمحلية إضافة الى مشكالت اخرى متفرقة 

ضمن مجموعتين ترتبط المجموعة األولى باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بها 
أما الثانية . المجتمع ولذلك يصعب تغييرها من قبل إدارة المشروع وهي مجموعة المشكالت الخارجية

ن معالجتها من قبل إدارة فهي مشكالت داخلية وترتبط بالتوجهات العامة لسياسات المشروع ويمك
  : بعض هذه المشكالتوسوف نسلط القليل من الضوء على . المشروع

  
  التمويل  -1
 المواد االولية  -2
 العمالة الماهرة  -3
 الكفاءات االدارية والفنية  -4
 التسويق -5
 االنتماء  -6
 الضرائب والرسوم  -7
 االنتاج  ضانخفا -8
 تردي النوعية  -9
 ارتفاع التكلفة  - 10



  الحوادث واالمن الصناعي  - 11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تلك الصعوبات والمشاآل التي تواجه بعض من خالل المسح الذي نفذته مديرية االحصاء الصناعي يمكن تحديد 

المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة فكانت المشكلة الرئيسة التي تأتي بالمرتبة االولى الصناعات المتوسطة 
% ) 84.4( وللمنشأة الصغيرة % )  85.8(والصغيرة هو مؤشر عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية حيث بلغت النسبة 

% ) 64.6( همية في المرتبة الثانية عدم توفر الوقود والزيوت حيث بلغت النسبة للمنشأة المتوسطةتليها من حيث اال
، اما الصعوبة التي جائت بالمرتبة الثالثة بالنسة للمنشأت المتوسطة هو ارتفاع آلف االنتاج حيث %) 54.9(وللصغيرة 

%) 48.6( يحتل المرتبة الثالثة في الترتيب حيث بلغوبالنسبة للمنشات الصغيرة آان تردي الوضع االمني %) 54(بلغت 
اما المشاآل التي يكون تأثيرها اقل فكان مؤشر مشاآل االتصاالت والمعلومات بالنسبة للمنشات المتوسطة اما المنشات 

  .الصغيرة فكان مؤشر صعوبات التحويل الخارجي 
  

  
  الصعوبات والمشاآل

  %النسبة المؤية   العدد

  صغيرة  متوسطة صغيرة متوسطة
  29.2  33.6  304  38  قلة الطلب على منتجات المنشأت 

  35.2  50.4  366  57  نقص المواد االولية
  48.6  32.7  506  37  الوضع االمني 

  12.3  20.4  128  23  نقص الطاقة االنتاجية 
  0.7  6.2  7  7  ضعف المهارات االدارية 
  2.3  9.7  24  11  ضعف مهارات التشغيل 

  17.2  24.8  179  28  نقص المعدات 
  16.3  34.5  170  39  مشاآل النقل 

  24.0  29.2  250  33  نوعية المواد االولية 
  5.3  16.8  55  19  قطع الغيار وخدمات مابعد البيع

  6.6  24.8  69  28  االجراءات البيروقراطية الحكومية 
  39.0  54.0  406  61  ارتفاع آلف االنتاج 

  0.9  10.6  9  12  صعوبات التحويل والتحويل الخارجي 
  7.4  12.4  77  14  االستيرادات غير القانونية

  84.4  85.8  879  97  عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية 
  1.6  3.5  17  4  مشاآل االتصاالت والمعلومات 

  32.1  43.6  334  49  عدم انتظام تجهيز الماء
  6.2  14.2  65  16  نقص امكانية الخزن

  54.9  64.6  572  73  عدم توفر الوقود والزيوت
  6.0  20.4  62  23  اعباء نظام ضائب الدخل 

  
 

 

  



 استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة 
ومهما جرت محاوالت "  مفهوم التنمية عمومًا مفهومًا واسعًا وشموليًا "بداية إننا ندرك تمامًا ان  

فإن النتيجة غير موفقة حتمًا ، ولكن يمكن ان يالحظ انها  –جامع  –لوضعها في إطار محدد والخروج بتعريف 
مدخًال ومنهجًا ووسيلة وأداة للتغيير اإلجتماعي اإلرادي الواعي المنظم " جميعًا تتفق على اعتبار التنمية 

، وإنها تتطلب اختيار استراتيجية مالئمة أو تخطيط مناسب إذا اريد لها ان تكون تنمية " الموجب والموجه 
يقية ، حيث الهدف العام لهذه اإلستراتيجية إحداث التغيير اإليجابي الحقيقي في المجتمع والذي يتم عن طريق حق

التخلي عن ممارسات وسياسات وسلوآيات وإتجاهات ومستويات اداء اقتصادي وفني وإجتماعي غير فعالة ، 
وجدير  1والبعد الحضاري لهذا المجتمع  وتطويرها الى األفضل واألحدث واألآثر إنتاجية وآفاءة وفاعلية تتفق

بالذآر انه لكي تتحقق اإلستراتيجية الرئيسة البد ان تغذيها او تصب فيها مجموعة من اإلستراتيجيات الفرعية 
. والتي يجب ان تعمل بشكل متناسق ومتناغم   

والتطوير اإلقتصادي في من هذا المنطلق فقد أصبحت المشروعات الصغيرة أحد أهم عناصر استراتيجيات التنمية 
معظم دول العالم ، نظرًا للطبيعة المرنة لهذه المشروعات األآثر استعدادًا للتواؤم مع الوضع العالمي الجديد الذي 

يتطلب سرعة اإلستجابة لمتطلبات السوق والتطور المواآب لحرآة العرض والطلب وباتت فرصة هذه 
عات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياآل الضخمة قليلة المرونة أمام المشروعات في البقاء اآبر بكثير من المشرو

ومن هذا المنطلق أيضًا فإن استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة تعني أول ما تعني وضع  2متغيرات السوق 
خطة وطنية لدعم وتشجيع ورعاية هذه المشروعات ، بحيث تتضح بها األهداف وتتحدد بموجبها اآلليات 

واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه الخطة ضمن جدول زمني واضح وذلك انسجامًا مع استراتيجية التنمية  واألدوات
من جهة وامكانية المشارآة والتنسيق فيما بين األطراف المعنية في الدولة من جهة اخرى وعليه فإن تحقيق 

. في المجاالت المختلفة سواءاستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة يعني جملة من السياسات المتكاملة   
 في مجال سياسة التشريع والتنظيم  •
 في مجال سياسة التمويل  •
  في مجال سياسة الدعم الفني •

 اساليب دعم المشاريع الصغيرة المدرة لدخل في العراق
لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خالل تقديم القروض الميسرة وفي إطار استكمال بناء 

ية على اإلستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل الالئق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل القابل
. الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية   

أصدرت الحكومة العراقية قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وهو تمويل المشاريع الصغيرة التي ال 
مليون دينار عراقي وبدون فائدة ) 20(اشخاص على ان المبلغ ال يزيد على ) 10(فيها عن  يزيد عدد العاملين

يمنح لغرض تطوير المشروعات الصغيرة من خالل تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم أفكار متطورة لذا 
عمل والشؤون في وزارة ال) صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ( فقد تم تأسيس صندوق يسمى 

  . االجتماعية

   االستنتاجــات
  

 عدم وجود تعربف دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة يمكن اعتماده والعمل بموجبه  .1
من إجمالي المشروعات الصناعية في العراق أما المشروعات % ) 95(ان المشروعات الصغيرة تشكل ما نسبته  .2

 %) 0.5(المتوسطة تشكل ما نسبته 
من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي  لسنة %) 16(في المشروعات الصغيرة شكل حوالي ان نسبة العاملين  .3

في العراق لذلك البد من توسيع هذه الصناعات لكي تستوعب عدد اآبر من الشباب العاطلين على العمل  2010
 % ) . 0.4( والذين لديهم الرغبة في العمل  أما المشروعات المتوسطة فكانت نسبة العاملين فيها 

ويعود سبب  2003تراجع دور المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في توظيف االيدي العاملة بعد عام  .4
التراجع الى انخفاظ عدد المنشأت الصناعية في تلك الفترة بسبب تردي الوضع االمني وعدم توفر مستلزمات 

                                                            
  2001:بدر ،عبدى المنعم، دراسات في التنمية اإلجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث مصر. عبد الجواد،احمد رفعت ،د.الجوهري ،وهري،عبد الهادي،د. د 1
 السرج ، حسين عبد المطلب  2



عة محليًا مما ادى الى اغالق الكثير من المصانع االنتاج وزيادة استيراد السلع والتي اصبحت تنافس السلع المصن
 .وهجرة اغلب المستثمرين واصحاب المعامل الى الجول المجاورة لتشغيل اموالهم بمشاريع مربحة 

لوحظ ان عدد المنشآت الصناعية الصغيرة قد تراجعت خالل قيد الدراسة ويعزى ذلك الى تهالك البنية التحتية  .5
 حتالل من آثار على اإلقتصاد العراقي وباألخص القطاع الصناعي بسبب الحروب وما خلفه اإل

ويعزى سبب ذلك الى ان القطاع الصناعي ابتليه بترآة ثقيلة من  2003ان قيمة اإلنتاج قد تراجعت بعد أحداث  .6
 .المشكالت اإلقتصادية 

 من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي  %)34(ان المشروعات الصناعية الصغيرة تساهم بحوالي  .7
إنخفاض النسبة المئوية لمساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في العراق  .8

 ) . 2010-2000(للفترة 
وعدم عدم قدرة الصناعات على النمو والتوسع وذلك بسبب ضيق السوق ومشاآل التمويل والمنافسة الخارجية  .9

 .وجود سياسة اقتصادية صريحة لحماية السلع المحلية 
) 24- 15(عدم اإلهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة وباألخص  بين فئة الشباب  .10

بين الشباب الذآور %) 17(بين الشابات و %) 27(بواقع % 18سنة حيث أصبحت هي األعلى حيث تصل الى 
 ن مجموع العاطلين م% 55ويشكلون 

الحكومة العراقية تحاول تنامي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل اصدار قوانين لدعم تلك  .11
مليون دينار ) 20(المشروعات الصغيرة المدرة للدخل والذي تمول بموجبه المشاريع الصغيرة بمبلغ ال يزيد عن 

 عراقي 
شغيل في وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية لدعم المشاريع نالحظ ان فرص العمل التي وفرتها مكاتب الت .12

الصناعية ليس بالمستوى المطلوب حيث هناك فجوة آبيرة بين عدد المسجلين الراغبين بالعمل وعدد المشتغلين 
 . 

  
  
  
  

  

  

  التوصيـــــات 

إستفحلت بعد عام في ضوء ما يتعرض له اإلقتصاد الوطني والعراقي من تحديات ومنها ظاهرة اإلغراق والتي   
من أآثرها تأثيرًا والتي أصبح لها آثار اقتصادية وإجتماعية وبهدف تجاوز آل التحديات التي تواجه المشروعات  2003

الصغيرة والمتوسطة فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع تلك المشروعات في ظل ظاهرة اإلنحراف ولبناء 
   - : فقد أوصت الدراسة اآلتي . ات من خالل تشريعات متكاملة استراتيجية تنظم عمل تلك المشروع

  مجلس النواب العراقي  -: أوًال 
نظرا ألهمية اإلطار التشريعي والقانوني الذي ينظم عمل تلك المشروعات نتمنى من مجلس النواب األخذ   

  :بالتوصيات الزام الحكومة بتبني وتفعيل ومتابعة تطبيق القوانين االتية 
  -:تطبيق وفاعلية القوانين ذات العالقة ومنها   – 1

  

   2010لسنة ) 1(قانون حماية المستهلك رقم  - أ  
   2010لسنة ) 11(قانون حماية المنتجات العراقية رقم  -ب

   2010لسنة ) 22(قانون التعريفة الكمرآية رقم - جـ 
2010لسنة ) 14(قانون المنافسة ومنع اإلحتكار رقم -د     



العمل على إقرار قانون عراقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة على أن يتضمن القانون تأسيس هيئة -2
عراقية لرعاية هذه المشروعات اسوة بما معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وذلك ألهمية تلك 

  لمحلي اإلجمالي المشروعات في الحد من ظاهرة البطالة فضًال عن أهميتها في رفع الناتج ا
  . تخصيص دعم لتلك المشروعات ضمن الموازنة المالية العامة  -3
تقديم الحوافز للصناعة الوطنية آتفعيل اإلقراض وتخفيض الكلف وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -4

اعي ليأخذ هذا وآذلك تطوير البنى التحتية وتخفيض آلف الطاقة واسعار الكهرباء التي تزيد التكلفة على الصن
القطاع دوره الريادي لزيادة مساهمته  في الناتج المحلي اإلجمالي آونه حجر الزاوية في التنمية اإلقتصادية 

  . واإلجتماعية 
  رئاسة مجلس الوزراء  - : ثانيًا  

الت نتمنى من رئاسة مجلس الوزراء الموقر النهوض بواقع تلك المشروعات من خالل إيجاد آليات لمعالجة مشك  
  تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين 

 تذليل آافة العقبات التي تقف عائقًا أمام تطبيق القوانين والتشريعات والتي ترفع من قبل مجلس النواب  -1
إطالق مبادرة صناعية إلعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة وفق معايير محددة تدخل فيها التكنولوجيا  -2

 الحديثة 
ينة إلطفاء الديون للمقترض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف حثهم على إيجاد آلية مع -3

 اإلنتاج 
ضرورة اإلسراع في تطبيق اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر من خالل وضع برنامج اقراض  -4

 في آافة الوزارات  لألنشطة المدرة للدخل وإنشاء أو تفعيل المراآز الحرفية والتدريب على مهن مدرة للدخل

  
  

  الــــــــوزارات  - : ثالثًا 
  

ضرورة اإلهتمام بهذا النوع من المشروعات إلنها باإلضافة لتوفيرها فرص فهي تعمل على زيادة القيمة  -1
المضافة لإلقتصاد العراقي إلنها تساعد على زيادة اإلنتاجية وهو ما يدفع عملية التنمية اإلقتصادية لألمام 

         

إقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج العراق مع منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -2
 . الدعم المناسب للمشارآة بعرض منتجاتها 

ضرورة حث تلك المشروعات على تطبيق المواصفات القياسية العراقية وضرورة اعتمادها على معايير  -3
 زو للمنتجات الوطنية التصنيع الجيد والحصول على شهادات اآلي

قيام المصرف الصناعي بتوفير التمويل الالزم للمستثمرين الصناعيين بقروض ميسرة إلغراض التأسيس  -4
 والتطوير والتوسع من خالل اعتماد اسعار فائدة منخفضة وتحديد فترة التسديد للقروض الممنوحة 

تاجية وجودة عالية ورفع تنافسية المنتجات بناء استراتيجية وطنية لإلرتقاء بهذه المشروعات بما يؤمن ان -5
الوطنية في األسواق المحلية والعالمية من خالل تشجيع التسويق عبر األنترنيت ، من خالل انشاء موقع 
خاص بالمشروعات الصغيرة ومنتجاتها على الشبكة األلكترونية للتعريف بالمشروعات الصغيرة الوطنية 

 ونشاطاتها وطبيعة منتجاتها 
ل من أجل تعزيز مقومات تقديم المساعدات اإلدارية والفنية للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة أي  العم -6

دعم مؤسسات ومراآز التدريب وتطوير القدرات وتحسين أداء مؤسسات اإلقراض بشكل أفضل مع إحتياجات 
 . لهؤالء المبادرين  المقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة وإيجاد برامج متخصصة لتقديم اإلستشارات

إيجاد نوع من الترابط واإلتصال بين المنظمات والهيئات المسئولة عن تنمية المشروعات الصغيرة  -7
والمتوسطة في األقطار العربية بهدف توحيد تعريف مفهوم هذه المشروعات وتوصيفها وضرورة تطوير 

ت بين األعضاء في مجاالت تنمية وتحديث أساليب العمل لتحقيق افضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرا
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تشجيع ثقافة المبادرة والعمل الحرفي المجتمع لتشمل جميع الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة والذين  -8
 . يملكون أفكارًا وإمكانيات تؤهلهم ليصبحوا أصحاب مشاريع 



ومؤسسات ) مؤسسات إقراض ( وشبه رسمية ) وزارات ( ضرورة استحداث هيئة تضم جهات رسمية  -9
بحيث تتحمـــــل ) اإلتحادات -الصناعية–الغرف التجارية ( القطاع الخاص آالبنوك ، ومنظمات شبه رسمية 

  . مسؤولية وضع ستراتيجية خاصة بهذا القطاع ) هيئة دعم المشاريع الصغيرة ( هذه الهيئة 
  
  
  
  


