
 جامعة املوصل 
 كلية اإلدارة واالقتصاد                                                     

 العلوم املالية واملصرفيةقسم 
 

 
أبعاد الشمول المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دراسة تحليلية لعينة   بين  ةالعالق

 من المصارف العراقية 
 

 ليث خضر احمد حسين 
 

 يف العلوم املالية واملصرفيةعايل دبلوم  رسالة  
 مصارف   رة اأد

 
 

 المدرس  بإشراف
 الدكتورة

 الكريم حممد اهلامشي  ليلى عبد 

 
 
 
 

 



  م2019                                                           هـ 1441



بين أبعاد الشمول المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دراسة تحليلية لعينة   ةالعالق
 من المصارف العراقية 

  
 قدمها رسالة  

 ليث خضر احمد حسين 

 
 

 إل 
 الموصل  لس كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة مج

 إدارة مصارف العالي لدبلوم تطلبات نيل شهادة اوهي جزء من م
 في العلوم المالية والمصرفية 

 
 

 
 بإشراف المدرس 

 الدكتورة
 ليلى عبد الكريم محمد الهاشمي 

 
 

 
 

 م2019                                                           هـ 1441



 أ

 
 
 

 ِالر َِّحيِم ِالر َّْحمن ِاهلل بْسم

 بَۡيَنُكم َٰلَُكم  ۡمَو
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َوََل 

  ِ  ِ ُ ُُواْ بََُِ ٓ َلَِ  حُُۡ ۡۡ بِٱۡلَبَِٰطِل َوتُُ
فَرِيق   ُكلُواْ 

ۡ
َِٰل حنل  ِس ِِلَأ ۡمَو

َ
أ ِۡن    م 
نُتۡم َتۡعلَُموَن 

َ
ثِۡم َوأ  بِٱۡۡلِ

 

 اْلع ِظْيُم  ص د ق  اهلُل
 188سورة البقرة /اآلية 

 



 ب

 اإلهداء  

 

 إلى سندي في الحياة ....  

 والدي العزيز

 دربي .....أنار إلى من 

 والدتي العزيزة

 .....  األولإلى من علمني الحرف 

 معلمي   

  وأحبائي الذين ساندوني لتحقيق ما أنا بصدده أالن  سائر أصدقائيإلى 

لما لي جهودكم المباركة ودعمكم فلوال ومدرسين شكرا لكم ..  أساتذةإلى كل من تعب معي من 

 كنت هنا 

 والحمد هلل أوال وأخيرا 

 

 

  الباحث 



 ج

 شكر وعرفان
الحمدهللالذيعلمبالقلمعلماإلنسانمالممعللممولالةموالالسموىعلمم مانمال   م  

.لعلمالهلأصحابهلبلدهللاعليهلسلم(ممحمد)صل
عم ممدثليممداة اراالسمم داللم مدالممدثقئرامما  اومممدسملدلنالسمممانالشمر لالققممدإ  لممم

لاةققةا فيجاملدالمئصل
شر يلنقدإ يلامق انيلم ثانأقدى الصندعئني نلاألمانداءالئفمققضياتفان

فمميمسمم  نيالةحأيممدأسممقاضنيالداتمملدالممدثقئرال لمممع ممدالي  ممحمممدال اشممميوأألامم األزمم  لممه
لمئج ماليملنداصم لالةحمثمشم فقاالقيندضلتبق ئلاإلش افعلم عدا هذاالةحثوفيانت

لاللم المدإدوفجزاهاهللاع ي   الجزاء.بالقدئقالللميفل ام ياصدقالدعئات
المدثقئرجممالهمدالالج مئريلمماالمسماعد لمماألسمقاضلاةمق مانلن سبثلمماتالشمر 

لةحمممثفجمممزالهللاع مممي  ممم الجمممزاء.لثمممذل األسمممقاضاالمسممماعدقدممممهمممم مسممماعدلفممميمجمممالا
مساعدفيمجالالةحث.الدثقئراس اءسالم الل لماقدمقهم 
 لمر يسقسمالللئىالماليدلالمة فيدالمحق ىلاةمق انلةعسل ي ة نأنقدىبالشر 

لأسمممانذاقسممممالللممئىالماليمممدلالمةممم فيداألفاتمملفممميثليمممداإل ارا.الممدثقئربشممماراوممممدالل اقممي
.الدراسدط لدمدالاةققةا لماقدمئلم مساعدل

لشممر لاةمق مان لمماإل ممئا مو ميطلةممدالدراسماتاللليماجميلمماالمذإ قممدمئاكمماأنقمدىبا
مساعداالللميدط لدمداالدراسد.ليالمساندالال
دراسممدمممدلالسمم ديل اعممميط لممد لمممعمممي)محمممد(الممذيثممانبشممر يلع فممانيلأنقممدى

فجزالهللاع ي   الجزاء.
 برممملاعقمممزا عمما لقيالقممميسممماندن يلالمممدنيللممم جمممئاألسممم االقممين فممملبالمحةمممداضثمم

لالشمر مئصمئللسما  .ئنيلأصدقا يلرل ويانيلمسم  نيلالديأطالهللافيعم هماولإ 
مهلاسألهللاالقئف قل مجميلا.عليللماضث اسم لهفضل

انافلالعمومقق ولر قاط ةا.الل م نيأسال علم
 
 
 

 الباحث 

  



  

 المحتويات ثبت 

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة 

 الفصل االول 
 9-2 منهجية البحث والدراسات السابقة 

 2:م  جيدالةحثالمةحثاأللل

 5المةحثالأاني:الدراساتالسابقد

 الفصل الثاني
 االطار النظري للدراسة 

10-43 

 10المةحثاةلل:الشمئلالمالي

 24المةحثالأاني:المشار عالةغ  الالمقئسطد

 39المةحثالأالث: لرالشمئلالماليفي عمالمشار عالةغ  الالمقئسطد

 الفصل الثالث 
 الجانب العملي 

44-59 

 61-60 االستنتاجات والتوصيات 

 66-62 المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 



 ه

 ثبت الجداول

 الصفحة العنوان ت
 20ابلا الشمئلالماليلمؤش اتقياسثلبلد1

 26نة يفالمشار عالةغ  الالمقئسطدوسبعد اللمل2

 44نطئراتراسمالالش ثدالل اقيد3

المالللش ثدالل اقيدع  دالمةارفالمشارثدفيراس 4
الدراسد

46 

 48وجمالقمئ لفيالل اقللس ئاتالمةحئاد 5

زياناتمة فاشئرالدلليمعالش ثدالل اقيدلقمئ ل 6
المشار عالةغ  الالمقئسطد

50 

زياناتمة فبغدا معالش ثدالل اقيدلقمئ لالمشار ع 7
الةغ  الالمقئسطد

51 

زياناتمة فالخليجالل بيمعالش ثدالل اقيدلقمئ ل 8
المشار عالةغ  الالمقئسطد

52 

زياناتمة فالش قاةلسطمعالش ثدالل اقيدلقمئ ل 9
المشار عالةغ  الالمقئسطد

53 

زياناتمة فالمئصلمعالش ثدالل اقيدلقمئ ل 10
المشار عالةغ  الالمقئسطد

54 

زياناتمة فاةهليالل اقيمعالش ثدالل اقيدلقمئ ل 11
المشار عالةغ  الالمقئسطد

55 

زياناتمة فالشمالمعالش ثدالل اقيدلقمئ لالمشار ع 12
الةغ  الالمقئسطد

56 

زياناتمة فسئم معالش ثدالل اقيدلقمئ لالمشار ع 13
الةغ  الالمقئسطد

57 

 58نحل لعوقداةرنةاطاليليلمقغ  اتالدراسد 14

 59نحل لعوقداةرنةاطالجز يلمقغ  اتالدراسد 15

 

  



 ل

 ثبت االشكال 

 الصفحة اسم الشكل  ت
 3مخططالدراسد 1
نسةدالمش لعاتالةغ  الالمقئسطدم اجمالينئظيفاللمالد 2

لعد الش ثات
40 

 

 

 



 المستخلص

الميمدة  األىددافىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم الشمول المالي الذي يعد من 
الكبيدر  فدي  ىميتدةوذلدك أل . و العشدرينحدادي نحدو تحيييدو فدي اليدرن ال يعياالتي تسعى الدول جم

دعدم المدالي فدي الكبيدر فدي الشدمول  أسدياموة واقجتماعيدة   فالدع عدن تحييق التنميدة اقتتادادي
خاص أوليا لمحديث    ثعث مباحثعمى ىذه الدراسة تنطوي المشاريع الاغير  والمتوسطة   و 

بيددا وبيددان محددددات  ميددزوكددذلك الخاددالص التددي يتأىدافددو و  أىميتددو عددن مفيددوم الشددمول المددالي و
وذكددر  وتطدور    الشدمول المداليتيدام العوامدل التدي تعيدق  تكشدفو    إبعدادهالشدمول المدالي وكدذلك 

المبحدددث وجدددا  العوامدددل التدددي تسددداعد عمدددى نجدددال تطبيدددق لشدددمول المدددالي واسدددتراتيجيات نجاحدددو   
والعوامدل التدي  ياومحدددات ياوخاالاد ياوأىددافبيان مفيوم المشاريع الادغير  والمتوسدطة لالثاني 

بنددا  وتطددور تعيددق التددي  األسددبا وذكددر    تسدداعد عمددى نجددال ىددذه المشدداريع الاددغير  والمتوسددطة
ىدددذه المشددداريع  المعوتدددات والوادددول إلدددى نجدددالتمدددك التغمددد  عمدددى وبيدددان كيفيدددة   ىدددذه المشددداريع

المبحث الثالث عن دور الشمول المالي في دعدم المشداريع الادغير  وتحدث  .الاغير  والمتوسطة
مدددالي لممشددداريع أو غيدددا  دعدددم الشدددمول ال  و المتوسدددطة مدددن خدددعل بيدددان فجدددوه الشدددمول المدددالي

  وكددذلك تيدداس منددافع الشددمول المددالي لممشدداريع الاددغير  والمتوسددطة . وفددي وسددطةالاددغير  والمت
   المشاريع الاغير  والمتوسدطةمن حيث تمويميا عن الشركة العراتية تحدث العممي جان  البحث 
الشدددركة مدددع المادددارف التجاريدددة العراتيدددة فدددي مدددن  اليدددرو  والنيدددو  تؤديدددو الدددذي وبيدددان الددددور 

المساعد  في تحييق التنمية اقتتاادية واليالا  عمى   بغيو وزياد  فرص العملباليطاع الخاص 
يمثل عينو البحدث  اقتتااد العراتي الذيالذي يعاني منو والتالخم أو الحد منيا  مشكمة البطالة 
 . في جانبو العممي
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 المقدمة

، ي دورا مهما في النشاط االقتصاادييعد القطاع المصرفي من القطاعات الهامة التي تؤد
. وبالل  يظهار دور القطااع محمية أمكانت القطاعات استجابة لممتغيرات دولية  أسرعاحد بوصفه 

الخاادمات والساايما . لقيااام بعمميااة التنميااة االقتصاااديةاقتصاااد وتمويااد الدولااة وا إدارةالمصاارفي فااي 
فضا  عان قياام ااساواع العالمياة ب ياادة  ، مان أفاراد المجتما عدد غفير المالية بعيدة عن متناود 

 2008 . وبعااد عااام ويات تكااون ماان الصااعو الحصااود عميهاااتكاااليه هاالخ الخاادمات إلاا  مساات

فاي دعام  يقدماهالمالية العالمية  اد االهتمام بموضوع الشامود الماالي والادور الالي  اا مةوحدوث 
المشاااااري  الصااااغيرة والمتوسااااطة وتمتااااد للاااا  فااااي التاااا ام الحكومااااات بتحقيااااع الشاااامود المااااالي فااااي 

طااوير المشاااري  الصااغيرة المواضااي  الحديتااة و المتطااورة . ويقااوم الشاامود المااالي باادعم وتنميااة وت
االساتفادة مان سهيد وصود كافه فئات المجتم  إل  الخدمات المالياة وتمكانهم مان ، وتوالمتوسطة

باالضاافه إلا  تاوفير خادمات مالياة متنوعاة ومبتكارة وبتكمفاه منخفضاة مان خاا د   ،هالخ الخادمات
وتسهي ت ائتمانية لهم ودراساة القاروض توفير الدعم المالي والقروض من قبد المصاره لم بائن 

هاالخ القااروض وكاالل  ماادا االنتفاااع ماان هاالخ الخاادمات الماليااة المقدمااة . وقااد وقيااام ماادا نجااا  
ه عما  معالجاة العدياد ماان لقدرتااحاا  موضاوع الشامود الماالي عماا  اهتماام العدياد مان المؤسساات 

الشامود الماالي مان خا د دعماه لهالخ يتكفاد مشاكد لوي الدخد المحدود اللي السيما المشاكد،  
ومعالجااة مشااكمة البطالااة والتضااخم  ، العاممااة اايااديسااطة عماا  تشااغيد المشاااري  الصااغيرة والمتو 

نسااو فااي وتشااير التقااارير الدوليااة إلاا  وجاود تفاااوت كبياار  لي تعاااني منااه اغمااو الاادود النامياة. الا
 طريااع تحقيااعوأود خطااوة فااي  .اميااة ومتيمتهااا فااي الاادود المتقدمااةالشاامود المااالي فااي البماادان الن
بناااا اسااتراتيجيات وطنيااة متكاممااة لمشاامود المااالي تتمتااد فااي   ،لعراقاايالشاامود المااالي ل قتصاااد ا

المساتقبمية المرغاوو  وااهاداه الرؤيااودعم المشاري  الصغيرة والمتوسطة ويتم مان خ لهاا تحدياد 
فاعمياة وكفاااة فاي الوصاود إلا  تما   ااكتر وااساليوفض  عن اختيار السياسات في تحقيقها، 

جهااااود ومبااااادرات كافااااة اتطااااراه والجهااااات لات الع قااااة وتجنااااو يااااد توحفضاااا  عاااان ، ااهااااداه
والوصااود إلاا  المسااتويات المرغوبااة  ، بهااده تحقيااع أساارع وأفضااد ااهااداه المرجااوة ،اال دواجيااة

 .لدعم المشاي  الصغيرة والمتوسطة في الشمود المالي
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رأثعوورة بحشوومرل بحموورحع  ووع ة ووم  ،مشووة ا بحث ووا ة باووا ربشووي بحمشوور  ي بحتووط    ربحم راووطاجوورى  
بحفو ة ر ةورن مون خو ل ةخول ز ورة   نم وو بش تورة ا ر بحمشر  ي ىذه بحمشر  ي رمر   ققوو مون 

 بآل  ا:   ى بح ارؤالت  بإلجرثا
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 الدراسة  أهمية: ثانيا
1.  

بحمتوور ف  ووع ز وورة  بال  موورة   ووى بح ووع  قووةمير ةر  بحشوومرل بحموورحع ربحخووةمرت بحمرح ووا  ث وورن .2
  . ع ز رة  بحنر ج بحم  ع ايم بحمشر  ي بحتط    ربحم راطا ربح ع 

 ز رة  ة م بحمن ج بحم  ع ر  ر ل بحط ب   ى ىذه بحمن جرت. .3

  .بحمج مي  ع بحخةمرت بحمت   ا بحمقةما من شثل بحمتر ف أ  بةشمرل جم ي  .4

مةرن اة باا مفيرم بحشمرل بحمرحع حةى بحمتر ف بح جر  ا  .5   . طث قو رب 

 .ة باا بحمش ر رت بحتط    ربحم راطا رةر ىر  ع  شط ل رخ ق   ص ح عمل  .6

 بإل  بةجم ي  إحىبحخةمرت بحمت   ا رب  ترل خ ق   ص  مل رة م بحقطرع بحخرص  .7

 الدراسة  أهداف: ثالثا

 بح ع ف   ى ةر  بحشمرل بحمرحع  ع ة م بحمشر  ي بحتط    ر بحم راطا  .1

 مي بحمتر فمةى رترل بحخةمرت بحمرح ا إحى ةر ا بحزثرئن بحم عرم  ن  .2

ثرباوووطا بحشووو ةا بحع بش وووا ح مر ووول بحمشووور  ي بحتوووط     ،  مر ووول بحمشووور  ي بحتوووط    ربحم راوووطا .3
 ربحم راطا رةذحك بحمتر ف بح جر  ا رمةى مارىم ير  ع  م  ا بح مر ل ر منح بحق رض 
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 المصدر: من اعداد الباحث 

 الدراسة منهج : سادسا  

بحة باوووا  وووع  إثعووورةرذحوووك مووون خووو ل رتوووف  ، بحرتوووفع بح     وووع بألاووو رب وووع بحة باوووا  باووو خةم
بح     وع  وع ش ورت م ط و بت بحة باوا  بألاو ربرةذحك  خةبم بحمترة  بحم ر ا بحجرنب بحنظ ي ثرا

ر وووق بحث نووورمج  إ تووورئ رحق ووورت بح    ووول بحمووورحع ثوووم بخ ثر ىووور   Ecxellرذحوووك ثراووو خةبم ث نووورمج 
 . SPSS23 بإل ترئع

 

 : حدود الدراسةسابعا  

، مرتوول ، اوورم  ،  آشوور : ر شوومل بحمتوور ف بحع بش ووا بحمة راووا ، ثطووةبة ، _ بح ووةرة بحمةرن ووا 
مر وول بحمشوور  ي بحتووط    بحع بشووع ،بحشوومرل ل ربحشوو ةا بحع بش ووا ح  بألى ووع، بألراووطبحخ وو ج ، بحشوو ق 

 .ربحم راطا
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ل رشم ا بحة باا ش رت بحع شوا ثو ن 2015_2010 م أ ةبة بحث ا من بحف    ، : مرن ابحز بح ةرة -
 م ط  بت بحشمرل بحمرحع ربحمشر  ي بحتط    ربحم راطا. 

  الدراسة وعينة مجتمع: ثامنا  

 إضوور ال متوور ف   بش ووا  8  ووى ، ر بشوو م ت  مثوول مج مووي بحة باووا ثرحقطوورع بحمتوو  ع بحع بشووع 
  .بحش ةا بحع بش ا ح مر ل بحمشر  ي بحتط    ربحم راطا إحى
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة

  7102_ دراسة النعيمي 1

 الموسومة: تحميل مؤشرات الشمول المالي لمقطاع المصرفي العربي

ىوووة ت بحة باوووا إحوووى  ووو ض جرنوووب مفوووورى مع معرتووو   ووون مرضووورع بحشووومرل بحمووورحع ر    وووول   
مؤشوو ب و  ووع بحووةرل بحع ث ووا، ر توون ف بحقطوورع بحمتوو  ع بحع ثووع، رب  موورةه بح    وول بحعنقوورةي . 
ربىم ا بحة باا  ةرن  ع مرضرع بحشمرل بحمرحع بحذي  ايم  ع   ق ق بحفربئة بحةث    حةر وا  ئورت 

ذري بحةخل بحم ةرة، ، ربا خةمت بحة باا بحمونيج بحرتوفع مع موة ًر إحوى بحة باورت بحمج مي ر ئا 
بح ة ثووا بح وووع  نررحوووت بحمرضووورع رةوووذحك  وووم بال  موورة   وووى بحمووونيج بح     وووع  وووع     ووول مؤشووو بت 
بحشوومرل بحموورحع  ووع بحووةرل بحع ث ووا ، ر رتوو رت بحة باووا ةرنووت بث ةوور  بةربت مرح ووا  ة ثووا رث ة فووا 

إحوووى ةر وووا  ئووورت بحمج موووي ، ر طووور   بحثن وووا بح    وووا ح قطووورع بحمتووو  ع ر عز ووووز  ش   وووا ررتووورحير
 بحعم  رت بحمت   ا بالحة  رن ا.

 ، العراقي، و النعيمي،  2018دراسة ، _2

  الموسومة : الشمول المالي واثرة في تعزيز االستقرار المالي في البمدان العربية

مؤش بت بحشمرل بحمرحع  ع بحث ةبن بحع ث ا رش رت ر    ل بى مت بحة باا  ع مارحا  قة   ش ما   
 أث  ه  ع بالا ق ب  بحمرحع، ، رشة باو خةمت نمورذك ةموع ح شوخ ص ربخ  ور  طث عوا ر جوم  وأث   
بحووذي  مةوون بن   ةثووو بحشوومرل بحموورحع ، منط قوو ن موون   ضوو ا مفرةىوور بن بحشوومرل بحموورحع  موور ت 

ع بحث وةبن بحع ث وا ، رشوة ب  موة   وى منيج وا بح    ول بحةموع  أث  ب  ب جرث ر  وع بالاو ق ب  بحمورحع  و
 ل. 2114_ 2111بحما نة   ى بحث رنرت بحمزةرجا ح ث ةبن بحع ث ا من  رم ،

 الهاشمي و الجبوري ومعزوز   2018دراسة  _3

 الموسومة : دور تكنموجيا المعمومات الحديثة في تحسين وزيادة الشمول المالي 
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 عو ف   وى بنعةراورت بح ةنرحرج ور بحمع رمر  وا  ون بحشومرل بحمورحع ربح عوو ف ىوة ت بحة باوا إحوى بح
طث عووا بح راووعرت  ووع بالنشووطا ربحخووةمرت بحمقةمووا ح زثوورئن رةووذحك ح شووخ ص ربشووي بحشوومرل بحموورحع 
 ووع بحقطوورع بحمتوو  ع بحع بشووع، ر  ضوو ا بحة باووا  ووع ىوول  رجووة   شووا ب  ثوورط معنر ووا ذبت ةالحووا 

رمرت بح ة ثا ثةالحا بالثعرة مي بحشومرل بحمورحع ، ر رتو رت بحة باوا  وع ب ترئ ا ح ةن رج ر بحمع 
ضوو ر   بالى موورم بةب   بحمتوور ف ثرحعوورم  ن ذري بحميوور بت بحم م ووز  رضوو ر    ووة  ب بحعوورم  ن  ووع 
باووو خةبم  ةن رج ووور بح ة ثوووا ر رظ فيووور ثرحشوووةل بالمثووول رضووو ر     وووة ا شوووثةرت بالن  ن وووت ح قوووة م 

 ار ا  ع ةل ث ةبن بحعرحم. 24  ى مةب   خةمرت مت   ا ح زثرئن

  Demirguc _ kunt & klappar  2013دراسة _ 4

 Measuring financial inclusionالموسومة 

 148ث وة، ثمعنوى ش ورت باو خةبم بحثورحط ن  وع  148بحة باا إحى ش رت بحشمرل بحمورحع  وع ىة ت 
ث ووة ح خووةمرت بحمرح وووا مثوول بالةخووور  ربحقوو رض رباوو خةبم بنضووومت بحووة ي، رشوووة رجووةت بحة باوووا بن 

موووون بحثوووورحط ن حووووة يم  اوووورثرت متوووو   ا ربن بمةرن ووووا بال وووو بة الاوووو خةبم بحخووووةمرت بحمرح ووووا   50%
  فررت ب ضًر ث اب ة جا  طر  بحث ة، ربرضو ت بحة باورت بن بحنتوف بالخو  مون بال و بة بحوذ ن 

عرن   ح  ارثرت  عرة بحاثب حمجمر ا معرشرت مثل ب  فرع  ة فا ربحمار ا ربالج بءبت ال  ا ط 
 بحمعقة ، ممر   ط ب  طر   ا رارت بالش مرل بحمرحع  ع بحث ةبن.

 2017دراسة  عمي و خالد  _ 5

الموسوووووومة: دور الشوووووركات التمويميوووووة فوووووي دعووووور المشووووواريع الصوووووغيرة فوووووي العووووورا  لمفتووووورة 
شركة العراقية لمكفاالت المصورفية والشوركة العراقيوة لتمويول المشواريع ( دور ال2015_2006)

 الصغيرة انموذجا (.

ر  ض ا بحة باوا ىول  اورىم بحشو ةا بحع بش وا  وع ة وم ر طور   بحنشورط بحمشور  ي بحتوط     وع     
بحع بق من خ ل موة  بحة باوا، رىوة ت بحة باوا إحوى   ة وة طث عوا  مول بحمشو ر رت بحتوط     وع 
بحعوو بق رث وورن بىووم بحمشووة ت ربحعقثوورت بح ووع  ربجووو بحمشوو ر رت ، رب  مووةت بحة باووا   ووى بحموونيج 

، رشوة باو ن جت بحة باوا إحوى نقوص بح مر ول رىور ب وة بحمشورةل بح وع  عورنع منيور بحمشور  ي بحمقر ن
بحتوط    رةثوو   بح  ووة رت ربحمخوورط  بالمن وا بح ووع  عوورنع منيوور بالش تورة بحع بشووع ربح ووع  ووؤث    ووى 
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ربشوووي بحمشووو ر رت بحتوووط   ، رةرنوووت بح رتووو رت بحة باوووا  وووع ش ووورم بح ةرموووا ثرحماووورنة   وووع ة وووم 
ر شوووو  ي شووووربن ن  ووووة م بحقطوووورع بحخوووورص رز وووورة  بالاوووو خةبم حمشوووو ر رت بحتووووط     ووووع بحمشوووور  ي 
 بالش ترة.

  2008دراسة الونداوي  _ 6

الموسومة : أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فوي التنميوة االقتصوادية وسوبل النهوو  بهوا 
 في العرا .

 ووع بحعة ووة موون ث ووةبن بحعوورحم ىووة ت بحة باووا بحووى  رضوو ح بىم ووا بحمشوور  ي بحتووط    ربحم راووطا    
ربح عو ف   ووى  جور ب بحووةرل بحم قةموا ، ر  ضوو ا بحة باووا  قورم   ووى بالى مورم ثرحمشوور  ي بحتووط    
ربحم راووطا ربح ووع  اوويم  ووع   ق ووق بح نم ووا بالش توورة ا ، رشووة باوو ن جت بحة باووا بن بحنضوو   إحووى 

حفةوو  بالش توورةي رةووذحك بحمشوور  ي بحتووط    ربحم راووطا موو ت ثم ب وول  ة ووة  موون خوو ل  طوور   ب
ىنرحك   بجي ةث    ع ب ةبة بحمشر  ي بحتط    ربحم راطا  ع بحع بق ثاثب بحظ رف بالش تورة ا 
ربحا را ا، ربرتت بحة باا   ى بحةرحا بن   ثنى خطا  مل شرم ا رطر  ا بالمة ح نيورض ثربشوي 

  ع بحمشر  ي. بحمشر  ي بحتط    ربحم راطا ربنشرء ى ئرت رطن ا ح مير بت ربحةفرءبت

 2018دراسة الجبوري والهاشمي والجرجوسي   _7

الموسومة: امكانية تمويل المشروعات الصوغيرة والمتوسوطة مون خولل المسواهمة المصورفية _ 
 (2015_2010دراسة تحميمية لمشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمفترة 

ع مووة  موون شثوول بحعة ووة موون بحمنظموورت بحةرح ووا ربحم   ووا ىووة ت بحة باووا إحووى مع  ووا بحمعوور    بحم   
ر رضووو ح ختووورئص ىوووذه بحمشووو ر رت رموووةى بىم  يووور  وووع بالش تووورة، ربىم وووا بحة باوووا  ةووورن  وووع 
مع  وووووا بحوووووةر  بحوووووذي  ؤة وووووو بحمشووووو ر رت  وووووع بالش تووووورة بحووووورطنع رخرتوووووا بن ىوووووذب بحووووونمط مووووون 

مخ  فووا، ر  ضوو ا بحة باووا ثرجوورة  بالاوو ثمر بت حيوور بمةرن ووا بالاوو ثمر  ربحعموول  ووع منوورطق جط ب  ووا
مجمر ا من بحمعرشورت ربحمشورةل بح وع  قوف  ورئق بمورم بحمتور ف بح ةرم وا ربالى  وا ثرحماورىما 
ح مر ل بحمش ر رت، ربرتت بحة باا ثض ر   بح أة ة   ى  فع ل بحمارىما بحمت   ا ثشةل بةث  

حتووووط    ربحم راووووطا موووون ذحووووك موووون خوووو ل بة بك بحمتوووور ف بح ةرم ووووا  ووووع  مر وووول بحمشوووو ر رت ب
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رضوو ر   ز وورة  ناووب بح مر وول  ووع بحمنوورطق بحم وو    رذحووك حز وورة  معووةالت بحثطرحووا ربح شرثووا   ووى 
 بحمش ر رت ر جزئا بحق رض.

  John Ackah and Sllvester  2011دراسة  _ 8

بح ووع ةرنووت  وون بح  ووة رت بح ووع  ربجووو بحمشوو ر رت بحتووط     ووع شطوورع بحمقووررالت، ر رتوو ت إحووى 
ن رئج من بىمير بن بحمش ر رت بحتط     ع ىذب ح مجرل  عرنع من ش ا ث بمج بحوة م بحمقةموا  ة  

مووون بح ةرموووا، رنقوووص بحميووور بت، ثرإلضووور ا إحوووى ذحوووك حختوووت بحة باوووا بن بحمشووو ر رت  وووع ىوووذب 
بحمجوورل ىووع مشوو ر رت و وو  مطوور    نقتووير بحووة م موون شثوول بح ةرمووا رذحووك  ووع اووث ل بحنيوورض 

  ع  ار ة   ى   ق ق بح نم ا بالش ترة ا.ثمثل ىذه بحمشر  ي بح
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 المبحث االول

 الشمول المالي

 مقدمة

ماامحسسس ات اصقديسسس  يل فسسس  ااولدوسسس   و د سسس   اإلفسسس ا قسسس  ة يعكسسسف وم سسسمو االسسسوم  ااوسسس ا  
اسسسد  او ك فسسل اا سس و ت ااو ايسسل ااودممتسسل مااو دكسس ة  مااودودعسسل  إاسس فئ د سس  اا ا  يسسل  فسس  ااميسسم  

 أوسسسماا و إ ا ةدم فسسسسيل وسسس  حو يسسسل حاسسسمق و موسسسس ت د و ت سسس   م أسسسسع   سسس الم ة ااوب م سسسل  سسسس مال 
موؤلس اد  مدأيي ادس   سا  ااسسممات ااا ي سل ااو  سيل   إ عس   مو   اد و  كم ءة مفع ايل  فا  حظيت 

  هدوس و ماسس  وسب ق س  ااس م  اام ويسل مااودا وسل  األ يس ةااو ايسل ااع اويسل  األزوسلم لك    ص  ع  
( ميسم م  ااماس  G20ت   حس  سسماء  ما سب   ااولدوس  ااس ما  وسب  سا  ولومتسل  ااعلس يب  

ااسسس ما  مولومتسسسل اا مسسسب ااسسس ما   سسس م  ك يسسس  مفعسسس   فسسس  دبسسسمي  اا ي مسسس ت اا  يسسسل  سسس  موح ماسسسل 
ااك يس ة فس  ديةيسل قمسمات  أهويدس ادحسسيب وسسدمي د   ومب اسيب وسب اامس ئ   أف  اسد  او ما دك   

ااوسسسسد اول مدا سسسيص وعسسس صت ااماسسس   دمويسسسلاا زاصسسسسد  او م فسسس  وعسسس صت ااموسسسم اصقديسسس    مدحميسسس
ماالسوم  ااوس ا  فس   ميدويس ف  دحاي  وسدمي ت و دمعسل وسب اصسسدا ا  ااو ا  أس  و  ف ًا تب 
  اا سسسس و ت ااو ايسسسسل  مقسسسس  حسسسس ز ت سسسس  اهدوسسسس و ااع يسسسس  وسسسسب فسسسس  ااحيسسسسم  ت سسسس اإلفسسسس ا قسسسس  ة لويسسسس  

ااوؤسسسسس ت ااو ايسسسل اا  دسسس  ت سسس  وع السسسل ااع يسسس  وسسسب ااولسسسكات م يميسسسً  ةم  ااسسس    ااوحسسس م  
ااداسس و فسس  االسسوم   إبف سسًا تسسب ااوسسس هول فسس  دحايسس  اصسسسدا ا  ااوسس ا  ماصقديسس     مقسس  د سسيب 

  ااموسسسم اصقديسسس     مااكمسسس ءة ااو ايسسسل  مةاسسسب ااوسسس ا  يعسسسزز وسسسب اصسسسسدا ا  ااوسسس ا  كوسسس  يسسسس هو فسسس
  سسا  اال مسسب اصلدوسس ت  فيوسس  يدع سس   دحسسسيب ااح اسسل ااوعيلسسيل ا ز سس ئب م  يسسل ااماسس اء وسسم و  

ااامويسسسل  إسسسسد اديليد   أهسسس ا وسسسب  ميسسسم  هسسس فً  ااع يسسس  وسسسب ااسسس م  االسسسوم  ااوسسس ا  أ  لسسست مااسسس  
مادل سست اا  اسسس ت ااح ييسسل محسسم وح ماسسل دحايسس  اص د سس ب  سسيب االسسوم  ااوسس ا  مااولسس  ي  اايسسيي ة 

اصقدي  يل  ماألهويلتب وم مو االوم  ااو ا  معب  دع يمً  هةا ااو حث سم  مف  مااودمسبل  
ل هسسة  موع فسسل اادحسس ي ت اادسس  دمالسس  هسسةا ااولسس م  مسسس   وع السس ماألهسس ا اسس  مكسسةاب اا يسس ئص 

 ااول مت ت مدبمي ه  ماا حث تب االمامب اصيل  يل ف  هةا ااوم م  
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 : مفهوم الشمول الماليأوال

دع س  تمس  مدم سف وم موس  فاس  ت فس  يسم م  ااماس   إبيوكسب تس   ا لوم  ااو ا  وم هيو 
اا سسسويل  األ ماتاسسسد  او كسس  اا سس و ت ااو ايسسل او د سس  فئسس ت ااولدوسس  وسسب  سسا    أمسس ااع  سس  

مةاب تسب ب يس  ااحسس   ت ماا س و ت ااويس فيل مدسمفي   س و ت اادوميس  ماصئدوس ب ااماس    مهسم 
اا سس و ت ااو ايسسل  ب ياسسل ت  اسسل  إاسس ااولدوسس  وسسب ااميسسم   إفسس ا يدوحسسم  حسسم  قسس  ة لويسس   أي سس 

 ماإلقسسس ا ااولدوسسس  وسسسب اا سسس و ت ااو ايسسسل ويسسس  اصقدسسس ا   إفسسس ا مدك مسسسل وم م سسسل ماسسسسدم  ة ك فسسسل 
ااح ال اادس   إا (  ميلي  االوم  ااو ا  705  7107ت ايل مدك مل وم م ل  اامعيو   م لم ة 

 اا م  مااوسس   ات  سس ااودوي سسل اا سس و ت إاسس اا سس اييب فسس  سسسب ااعوسس  ااميسسم  توسسمو يد يسسأ في سس  
سسس   ميكسسمب داسس يو اا  وسسل ت سس  محسسم   مااوسس فمت ت ماادسسأويب وسسب لسس ك ت  سسسويل اداسس يو اا  وسسل

ااعواء و  اسد اول تو  ل ك ت دا يو اا  وسل   حيسث دكسمب اامديلسل  إا ويسم ة م دك مل م سيب 
 سسسس و ت و ايسسسسل  سسسسسويل ا ز سسسس ئب ااوسسسسسد ع يب مااوحسسسس مويب وسسسسب اا سسسس و ت ااو ايسسسسل  سسسس ًص وسسسسب  إد حسسسسل

  مدلسسسي  ت سسس  ة ااوسسسسد ع يبي ااوحسسس مويب وسسسب اا سسس و ت إوسسس و واا يسسس  ات  يسسس  اا سسسسويل ااود حسسسل 
 إاس ااوح مويب وم س " مدلسي  ااداس ي ات  أماةيب ص دي  و اا  و ت ااوي فيل "هؤصء ا إا ااو ايل 

حسس ب ائدوس م   أمااعس او اسيف اس ي و وس   ات  إمحس ءو ي   مسول وسب اا س اييب فس  لويس   7 7 إب
 األلسسسس  ص  ميعسسسس  هسسسسةا  وي  سسسسل دم سسسسيف دا ي سسسس  اعسسسس   أ سسسس كوؤسسسسسسل  سسسسسويل  إ  أماسسسس ك  مسسسسب 

اا سسمء ت س  تماوسس  ويسس  اعسس و دسس يب    ااعس او إمحسس ءااوحس مويب وسسب اا س و ت ااو ايسسل فس  لويسس  
 إا ق ي   كو  ام  ص يايف س   ااميم   أمدمفي  اا  ول  سع   سيب  أملم ة اا  و ت ااو ايل 

اادسسسأويب  ميمبسسسم  وم سسسمو "داسسس يو ااوسسسسؤم  ا  سسس و ت" ت سسس  سسسس مب  أماا سسس و ت ااو ايسسسل ااو فمتسسسل 
 theفسسسس  سسسسسسم  وسسسسب ل مسسسسسب واسسسس و  اا  وسسسسسل م ق  سسسسل فع اسسسسسل ت سسسس  حو يسسسسل ااعوسسسسساء   ؤم وسسسسس

consultative group to assist the 2011,p.8.poor  , 2011, 8) 

ااحيسسسم  ت سسس  اا سسس و ت ااو ايسسسل ماصئدو ميسسسل فسسس  حسسسم  ميدوحسسسم  وم سسسمو االسسسوم  ااوسسس ا  
ةات ااسسسس    ااوحسسسس م   دك مسسسسل  اامقسسسست ااوم سسسسسب مااكسسسس ف  تمسسسس  ااح لسسسسل ا مئسسسس ت اا سسسسعيمل ماامئسسسس ت

(  ميع   اي ً  ت   ام  تو يسل اادس  يسدو   س  دمسسي  Sarma, 2010, 4وم م ل ملم ة ت ايل  
 ماإليس ا مب   اصسسدم  ة وسب اا س و ت ااو ايسل ةات االسم ة ااع ايسل ماادس  دلسو   س و ت اااس م  

 ( Mirakhor.9, 2011ممظ و اا ف  مااوع ل ت ماادع يو ماايل حو يل ااعواء  

إة إب تسسسس و   ماالسسسس ك ت ااسسسسةيب يسسسسسد  ومب اا سسسس و ت ااو ايسسسسل اإلفسسسس ا مسسسسس ل ميلسسسسو  أي سسسس  
يسسسعم ل ااحيسسسم  ت سسس  هسسسة  اا سسس و ت م أسسسسع      ا سسس م ةاسسسسد  او اا سسس و ت ااو ايسسسل ص يعمسسس  

اكسسمم و ص يوي سسمب صسسسد  او  سس و ت و ايسسل وعيمسسل فسس  حسسيب اب كييسس يب قسس  يمداسس مب   وم سسس ل ا سسو
ا حيسسسم  ت سسس  هسسسة  اا سسس و ت  سسسس ب اادك مسسسل ااع ايسسسل ام  سسسس ب تسسس و دسسسمف  هسسسة  اا سسس و ت  سسسس ب 
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ملسسم   تسس و مةاسسب إب تسس و   ألسسس  ب يا فيسسلأب  السس   أماادمظيويسسل مااعام سس ت ااحسسمالز اادمظيويسسل 
دعيسسس  اادسسس  ملسسسم   عسسس  ااعمائسسس   أمااب سسسب ت سسس  اا سسس و ت ااو ايسسسل ق سسس   إاسسس لسسسوم  وسسس ا  يعسسسزك 

(  موسب  سا  وس  سس   ةكس   01  7107اا  و ت ااو ايل  تلسم    إا ماال ك ت  اإلف ا ميم  
ميسم  ك فسل   أمس   يعس   إبوم مو ماس  مل و  ا لسوم  ااوس ا  ااسة  يوكسب  إا دمي  اا  حث 

ااولدوسسس  ماصسسسسدم  ة وسسسب هسسسة  اا سسس و ت مميسسسم   إفسسس ا لويسسس   إاسسس اا سسس و ت ااو ايسسسل مااويسسس فيل 
ك فسسل ااز سس ئب ااودعسس و يب وسس  ااويسس   فسس  ااومسس ب  اا عيسس ة فسس  اا يسس   إاسس اا سس و ت ااويسس فيل 

مل ء ماإلق ا مدا يو اا  و ت ا و م دك مل وم م ل وي    و ت اصقد ا   حسس   ت ويس فيل  ما 
دو  ومدل ت و ايل وم س ل صحدي لس د و ميكسمب داس يو وؤسسل ف  ااول أميل  ك  ف    إبا و مهم 

 اا  ول ااوي فيل ا ز مب  لم ة ت ايل مدك مل وم س ل دس ت  ت   دحاي  لوم  و ا  

 الشمول المالي أهميةثانيًا: 

او د سس  ااملسس ب ت اصقديسس  يل مااسسة   األم ااسس اتو ألمسس  ك يسس ة  أهويسسلإب ا لسسوم  ااوسس ا  
قدي    ااة  دسع  ا  ب  م  ااع او محم دحايا  مف  وا ود   اا م  دحاي  ااموم اص إا يسع  

هويسسل أ  7118ااو ايسسل ااع اويسسل تسس و  األزوسسلاام ويسسل حيسسث يحظسس  االسسوم  ااوسس ا  م يميسسً   عسس  
ك ي ة ف  و د   اامل ب ت اصقدي  يل مزي  ة االسوم  ااوس ا  دسس ت  ت س  دحايس  اادمسس  مااموسم 

اااب   اا  ص مدحاي  وع   موم ماسس  مدلسكي  اك س  تس   ووكسب   تو إا ف  اا مال مااميم  
 وب ااعو ال 

 يس   وس ا  مدسمفي     س و ت و ايسل و د مسلدا يوس  االوم  ااوس ا  وسب  سا   أهويلمد  ز 
مكسةاب دمسم  اا س و ت ااو ايسل اادس  د  س  ح لس ت اامس   اال يسيل ووس  يسس ت  ت س  ا ز سمب  أف  

ة تسس   ااودعسس و يب   ا سس و ت ااو ايسسل ااوا وسسل وسسب ق سس  ااويسس     دحسسسيب ااموسسم اصقديسس    مزيسس  
(   وع س  08 7107  تلسم   -:اا ئيسل اآلديل  االوم  ااو ا  وب  ا  ااوح م  أهويلمدكوب 

 (8 7106اا  اس ت ااوي فيل   

دعزيز ل م  اادمويل اصقدي  يل حيث دمل  تاقل ب  يل  يب وسدمك االوم  ااو ا  ماادمويسل  -0
  األ  زي  ة  إا زي  ة اح هو  دؤ    إباصقدي  يل حيث 

دعزيسسز اسسسدا ا  اامظسس و ااوسس ا   اب دحايسس  اصسسسدا ا  ااوسس ا  يكسسمب وسسب  سسا  زيسس  ة اسسسد  او  -7
وسب سيزي  ااماس  ا   و ت ااو ايل وب ق   ااوي    ااسك ب ا   و ت ااو ايل ماب اصسد  او 

دمسسسم  ااوحمظسسسل اصسسسسديو  يل ا ويسسس    ميا سسس  اا بسسس  كوسسس  يعسسسزز هسسسةا اادمسسسم  اسسسسدا ا  اامظسسس و 
 ااو ا  
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س  و و ت   اصم و ج  اإلف ا دعزيز ق  ة  -3 ت س   اإلفس ا زيس  ة قس  ة ةاسب إب   ف   م ء ااولدو ما 
ادحسيب    إل  فلاا  يل ماصسديو    إتو ا و     ء اسد  او اامظ و ااو ا  سم  دس ت  ت

 و  ب هو  إ ا ةق  د و ت   

اامظس و ااوسس ا   ميكسسمب ةاسسب وسسب  سسا  دمسسي  امدلسس   اا سس و ت ااو ايسسل ااوا وسسل وسسب ق سس   إ ا ة -4
ااوي    ماازي  ة ف  وعس صت اسسد  او اا س و ت ااو ايسل ملسةب ااوزيس  وسب ااوسسد  ويب وس  

فسس  ااداميسس ت ااوسسسد  ول ماصديسس صت ماصاكد مميسس ت ماادسس  يلسس  ه  ااعسس او يسسم ات اادكممامليسس  
مداسس يو اا سسس و ت ااو ايسسل  دك مسسسل ق ي سسل ملسسسم ة ت ايسسل مسسسس تل م قسسل فسسس  ميسسم  اا سسس و ت ااسسس  

 ااز مب 

 ا لوم  ااو ا  مااد  ددكمب وب: إسد اديليل أهويلمهم اب 

 Financial stabilityاالستقرار المالي  - أ

 ماألسسسما ااوسس اييب اامظسس و ااسسة  يد سسوب اامسسسب ء قسس  ة   أمسس  األم  سس ت فسس  اا مسسب ااو كسسز  
ت سسسس  دحوسسس  اايسسسس و ت مدحوسسسس  اص سسسسداصت ااو ايسسسل  ووسسسس  ي مسسسس  وسسسسب  األسسسسسما ماا ميسسسل اادحديسسسسل 

حسس  ك يسس  وسسب  إاسس احدو ايسسل حسس مث وعمقسس ت دحسسم   مب اد سس و تو يسسل اامسسس بل ااو ايسسل مي سسع  
 ص اسديو  يل و  حل ف م  ةاب  اصسدا ا  ااوس ا ( فس  اامظس و ااوس ا  يعس  د ييص ااو   ات ام

وا موً  ا ي و ت اصقدي  يل مةاب اا  د  وب  اا   ت   اامف ء  مظ ئ  اامسس بل ويس  د دي س ت 
 اا ف  

  Financial integrityالنزاهة المالية  - ب

مدوميسس   األوسسما وسسب  سسا  وك فحسسل  سسسي  دلسسلي  ااوعسس يي  اا مايسسل ت سس  اامزاهسسل ااو ايسسل 
اامزاهسل ااو ايسل  إب  دو اادممية اايحيف ا ة  ااوع يي  ف   إةا إو وك فحل اال يول  م تو  اإل ه ب

ااسس  م  ااوم م سسل   ا سس و ت ااو ايسسل اا سسسويل  مااعكسسف  أيسسح بفسسأب ةاسسب يلسسو  ااوايسسيب وسسب 
تسسسب اادع وسسس  وسسس  ااوسسسسدمي يب فسسس ب ةاسسسب يسسسحيف فيوسسس  إةا اسسسو دكدوسسس  اا ي مسسس ت ماودمسسس   ااويسسس    

ااداسسس و اصلدوسسس ت  إوسسس و   يلسسسك  ت ئاسسسووسسس    اا سسس و ت ااو ايسسسل  يسسس  اا سسسسويل إد سسس   إاسسس سسسسي لئ و 
دعسزز اامزاهسل  إباااسماميب اادس  وسب لسأم   ل  ت اا ق  يل ااا ئول ت س  دمميسة ماصقدي     ميعي  اا

 ااو ايل 

 الحماية المالية للمستهلك -ج

  اادسمازب فس  ااعاقسسل  سيب واس و  اا س و ت ااو ايسل مااوسسد  كيب  محيسسم    س إاس دسسع  
حيما  ت   اا  و ت مااومدل ت ااو ايل  كس  يسس  ف ا تب ااعوي  ت   وع و ل ت  ال ملم فل 

مسسسس مال م دك مسسسل وم سسسس ل ملسسسم ة ت ايسسسل  ااسسس  حظسسس  وم سسسمو ااحو يسسسل ااو ايسسسل ا وسسسسد  ب فسسس  اآلممسسسل 
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ااعويسس  ت سس  وع و سسل ت  اسسل ملسسم فل إاسس  حيسسما  ي لسس  ااسسس ب فسس  ةاسسب   هدوسس و ك يسس   م  األ يسس ة
ومدلس ت و ايسل  كس  يسس  مسس مال م دك مسل وم سس ل ملسم ة ت ايسل ااإ  فل احيما  ت   اا س و ت م 
اادبسسمي  ماادحسسسيب ااوسسسدو  ا ابسس   ااوسس ا  م لسسك   سس ص  إبيسسسع  ا حيسسم  ت ي سس   اسسةا ملسس  

ا دكسس اي  ماا سس و ت ااو ايسسل اادسس  يعداسس   اإلوكسس بقسس    األلسسم قبسس   اادلزئسسل يعدوسس  ت سس  د مسسي  
 ااوي    إا ااز مب ي فع    إبمص ي زو  ي  وم س ل   أم  

ميسسمًص ااوسسةكم ة أممسً   األهس ا  سسيب د سب ااوماءوسل دحايسس  إاس  اسةا دسسع  اا  اسسس ت ااح ييسل 
 sip_1 و  يوكب وب اادم     يم و  وو  يب   ت   ةاب  مظ يسل  م أق ق   وب ااد اؤب  ألت  

لوم  وس ا    إا قب   و ا  وسدا  ميدود   ا   ت   وب اامزاهل مااميم   إا  ييل ااميم   (
االسسوم  ااوسس ا   كمسس ءة ملسسم ة ت ايسسل  أهويسسلدزيسس  وسسب  إبماكسس  ددحاسس  اا بسسمات اادسس  وسسب لسسأم   

 ( 33  7105  ااع        يم م  اامامااد  دكمب وب  ا  

  أ  كيال  دع و  و و  وؤسس ت مل ك ت دومف ااز مب  إب -0

احدي لسسسسس د و مو اتسسسسس ة  ز سسسسسمب ااعوسسسسس  ت سسسسس  ديسسسسسويو اا سسسسس و ت ااو ايسسسسسل مااومدلسسسسس ت ااوا وسسسسسل ا  -7
 مودب   د و ق   ب ح   ماادسمي  ا   

 و ت سسس   سسسا  م عسسس  حيسسسماا ز سسس ئب ددسسسماف  االسسسم فيل فسسس  تو يسسسل بسسس ح اا ي مسسس ت  إبص سسس  وسسسب  -3
 ااومدج  أماا  ول 

   و ات ة ظ م  ااز مب ا ك اادع و  وع  -4

 ثالثًا: اهداف الشمول المالي

ماادسسس  وسسسب لسسس م   إب  دحايا سسس  إاسسس اادسسس  يسسسسع   األهسسس ا ا لسسسوم  ااوسسس ا  ااع يسسس  وسسسب  إب
 األس سس االسوم  ااوس ا  ااس اتو  أهس ا وسب ااموسم اصقديس    مدكسمب  دحاي  وعس   تس    دس ت   

ااسة  يحس م   األس سس دكسمب  ائوسً  ااس اتو  األهس ا ت    ف  ااز س ئب محسم اادعس وات ااو ايسل صب 
 :مددويسسسس  د سسسسب األهسسسس ا  باالسسسسوم  ااوسسسس ا  دحاياسسسس  ماصسسسسسدم  ة ومسسسس  مدلسسسسةب ااز سسسسمب ا ويسسسس   

 ( 7  7108 اا  لو  ماال م    

 ااولدو   إف ا ك فل  إا دبمي  ميم  اا  و ت ااو ايل مااومدل ت  -0

  سسس   دحسسسسيب ااظسسس م  ااوعيلسسسيل ا وسسسمابميب م  يسسسل   اا سسس و ت ااويسسس فيلميسسسم  سسسس مال  -7
 ااما اء وم و 

 ااعو  ااح  مدللي  اااب   اا  ص م  تو ااول  ي  ااييي ة مااودمسبل  -3

  م  وسدمك ااما  مدحاي  اا ف هيل اصلدو تيل  -4
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 ادمسسسس  فسسس  وسسسمفوسسسم ماادمسسسس  وسسسب  سسسا  اسسسس مال ميسسسم  االسسس ك ت اايسسسيي ة ااسسسسديو   ماام -5
 ااا م  ا   

ااودعسسس و يب   ا سسس و ت ااويسسس فيل موع فسسسل وسسس  ا سسسو موسسس  ت سسسي و وسسسب  اإلفسسس ا ميا فسسسل دمويسسسل متسسس   -6
 حام  ماادزاو ت م  ول ااوي حل ااع ول  

 
 رابعًا: فوائد الشمول المالي

 أمحسسس ب  مكسس   إ لسس ص اسسيف اسس ي و  و يسس   7 7وسسب أكيسس  إب إاسس  اإلحيسس ئي تلسسي  د
% وسسسب اا سسس اييب فسسس  40 إب إاسسس  اإلحيسسس ئي توسسسب اا سسس و ت ااويسسس فيل  مدلسسسي   إ يسسسسد  ومب 

% وسسسب اا لسسس   اسسس ي و حسسسس   ت  مكيسسسل وا  مسسسل  سسسس 46اا  سسس اب اام ويسسسل اسسس ي و حسسسس   ت ويسسس فيل ماب 
  :أهو س االسوم  ااوس ا  اس  فمائس  كييس ة وسب  إاس % وسب اامسس ء فس  هسة  اا  س اب  ماب ااميسم  37

 ( sami  7105  7(  37  7107 ا    

حو يل ااو   ات  حيث اب ا  ب و   ات ااما اء و  اغ  سيبل  ا  سل دحست قسماميب ااويس    -0
ااو س اغ ااوم تسل فس  اا مسمب  إب  كوس  إفاس   أمااو كز  ف  حو يل اام ائ  تم   س  ة اا مب 

دكمب وحويل وب ااس ق ت مااكما ث ااب يعيسل اادس  دحس ث مد س و وع س  ااومس ز  اا سسيبل اادس  
 يسكم   ااما اء 

وسسسس  ااويسسسس   وسسسسب  سسسسا  ااحسسسسس   ت  ااودعسسسس و يبمااد  دكسسسسمب ت سسسس  ااز سسسس ئب دسسسسس ي  اامسسسسمادي   -7
س ي  لوي  ااممادي  ااد  ت يسل ااوي فيل ااد  يامو ااز مب  مدح   ا ك ااوي   حيث يامو  د

 تب ب ي  ااحس ب م ب يال ااكد مميل ح ييل مودبم ة 

ااوعسس وات ااو ايسسل اادسس  دحسس ث  سسيب ااويسس    ألسسم  فسس  لويسس  ميايسس   سسةاب    فسس  األلسسم  -3
م ب ياسسل ما سسحل  أ سس أم ويسس   ممسسس  تسسب ب يسس  ااويسس    مأ سس مااز سسمب أم  سسيب ز سسمب 

 مس يعل 

 مت د و ااييي ة اوزا ت و مول   أف   إ ا ة -4

وسب  سا   اإلمسس باادمويل اصلدو تيل  حيث دع    أم س  دعزيسز ولدوس  وسسد او ي يس   ك اوسل  -5
دوكيب اامئ ت ااو ولل وب اا ل   ماامس ء ماااي و   م  فع   وب ال  دمويل ااولدو  ادحسيب 

فسس  ااولدوسس  مهسسم م سسع   اايسسحيف ت سس     ييسس  ااحيسسم  م سسع   اصلدوسس ت  ماصقديسس   
 فسس مااوسسمابميب ااو دوسسيب فسس  ااسس ا    سسًا لسسي   م سسمح ااسس  دسسأيي  اصسسسداا  ااوسس ا  األقسس  ي

 اادمويل اال و ل ا ولدو  
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مهسس  بسسم   إ عسس  يسساث  سسا  اادمويسسل اا لسس يل  حيسسث يسسدو قيسس ف وؤلسس  اادمويسسل اا لسس يل وسسب  -6
سسسب  وسسب  سسا  وسسسدمك   سس  وم  حسسم أويسسل ااك سس    وسسسدمك وعيلسس  صئسس ااعوسس   ااوع فسسل مو

 مدعد   هة  ممس   وب وح  ات االوم  ااو ا  

دحاي  اصسسدا ا  ااوس     همس ب تاقسل و  لس ة  سيب االسوم  ااوس ا  مدحايس  اصسسدا ا  ااوس ا   -7
ديسم  ملسم  ايسعم ل ا     حيث وب اايعب اسدا ا  اامظ و ااو ا  وب  مب االوم  ااوس ا  

اسسسدا ا  وسس ا  تمسس و  دكسسمب هم اسسب فئسسل ك يسس ة الدو تيسسل ماقديسس  يل وسسسد ع ة و ايسسً  مهمسس ب داسس و 
  األ  كوب االوم  ااو ا  ف  ااسممات وزي   ب ء محم 

متمسس و  يلسسو  االسسوم  ااوسس ا  اصمسس و ج ااويسس ف  وسس  ااولسس  ي  اايسسيي ة مااودمسسسبل ف مسس  
يسل اايسع ل مدحسسيب وسسدمي ت وعيلسل ااماس اء ااوحس مويب  ااظس م  ااو اااح  وب مبأة ف  يس و 

زي  ة اامل ب اصقدي    مدسمفي  فس ص  إا سع   وعامال دؤ   أاا  و ت   إا مسيكمب ااميم  
س  اا يميل مسسم  يكسمب اس  و س تم ت ت س  اصقديس    كوس  دوكسب ةم  ااس    ااوحس م  تو  األ

   ات مدمسسسسسي  ق تسسسس ة م ائسسسس  ااويسسسس    اوسسسسزيسسسس  ة ا إاسسسس ووسسسس  سسسسسيؤ   وسسسسب اا سسسس و ت ااويسسسس فيل 
 إاسسس اادمويسسسل اصلدو تيسسسل و  لسسس ة  إت مسسس تيوكسسسب ااحكموسسسل وسسسب دد سسس  م  األ سسس كمااوؤسسسسس ت ااو ايسسسل 

وج اا ت يسل ااحكمويسل ماصلدو تيسل  مةاسب يلعس   س ا وسب اادسس ب فس حس   ت ااوسدمي  وو  سيا   
  مااموم اال و   كو  أب دمس  اا  و ت ادمفي  اامقم  ااما   ا موم اصقدي   االوم  ااو ا  أ اة

   د سسب اامئسس ت ااو ولسسل هسسم وح ماسسل ا ا سس ء ت سس  ااماسس   سسيب فئسس ت ااولدوسس  ااو د مسسل إاسس ااو ايسسل 
 اصقدي   مااولدو   ميلع  ااعاقل ايل  يل  يب 

اصقديسسس    لسسسك  دمويسسسل فسسس  اإلسسسس  و يوكسسسم و وسسسب      ااب تسسس ت اامايسسس ة  لسسسك   سسسسو  اصديسسس -8
  أمس 

مكسسةاب ااحسس  وسسب  مأسسس   أومسس  أكيسس وعسس وات  إاسس اادسس فا ت ااو ايسسل ووسس  يسسؤ   ل فسس  دد سس  اا قسس -9
 اامس   مااس قل 

يوكم   وب دبمي  ومدل د    لسك  دكسمب فيس     ااوع وات   ميل د  ي يل ا وي   هةدمف   -01
 سسمو  أسسع  وائول صحدي ل ت ااعوساء  ماادس ف  ااماس   ما  ا ة اا بس    وس  فس  ةاسب  أكي 

 اا  و ت مااوع وات ااييي ة 

وسسب  اً ف م سس  دوسسمف ااوسس أة وزيسس  دوسست تسسب ب يسس  ااويسس    إةاااحكمويسسل  مااوسسس ت ات األلسم  -00
  األس ةااس بل ااو ايل  ا   

مااومدسمح   فس  اامم يسل أمظوسلمدسمفي    ا س د  ااوحوسم اا  و ت ااويس فيل وسب  سا  ادمف   -07
 اسديع ب ااي و ت ما دم و اام ص ااو  ة ا      إا و  دك مل ق ي ل م  يل ا ما اء يؤ   
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دمايسس  ااكمسس ءة فسس  اصقديسس   وسسب  سسا  ااسس  ب اا قوسس  ماصاكد ممسس  ألتسس ا  ك يسس ة وسسب ااماسس اء  -03
 مةم  اا    ااوح م   وا و  اا  و ت ااو ايل ماا  و ت ااحكمويل ماال ك ت 

 دا ي  اامقت مااو   ا ما اء إلل اء ااوع وات ااو ايل  -04

 لتعزيز الشمول المالي األساسية: المتطلبات خامساً 

اادبسسسمي   وسسسب حيسسسث ح لدسسس  إاسسس فسسس  اا ماسسسل  اإلمد ليسسسلإب االسسسوم  ااوسسس ا  ويسسس  ااولسسس  ي  
ماادح يث ااوسدو  اك  يماكب اادبم ات اادس  دحس ث ميكسمب داس يو اا س و ت ااو ايسل اادس  يحيس  

ادعزيسسز مدبسسمي   أس سسسيلب  سس ت ود إاسس ت ي سس  ااز سسمب ودا وسسل مسسس  ل ااميسسم  ف سسم  سسةاب  ح لسسل 
 مهسس :مدمويدسس  ادعزيسسز مدبسسمي  االسسوم  ااوسس ا   أس سسسيلوحسس م  مددويسس  فسس  أ  عسسل االسسوم  ااوسس ا  

 (78  7105 يم م  ااما  ااع     
 دعم وتطوير البنى التحتية المالية  - أ

ي دكسسز ت ي سس  دبسسمي  اا ميسسل اادحديسسل ااو ايسسل اادسس  دسسس ت  ااز سس ئب وسسب  أس سسسيلوحسس م  يوسسل 
 اا  و ت ااو ايل مه  إا ااميم  

 إيسس ا ااعوس  ت سس  دسسمفي  اا يئسسل اادلسس يعيل وائوسسل اادسس  دسس تو و سس  ئ االسسوم  ااوسس ا  مكسسةاب  -0
 ماااماميب  ماألمظولمدع ي  اادع يو ت 

ملسس ء ايسسل زيسس  ة اصمدلسس   االي افسس  اداسس يو اا سس و ت ااو -7 فسس م  موك دسسب مماسس ب  يسس  ميسس اف ت  ما 
 ادا يو اا  و ت ااو ايل  إايل

مظسسو ااسس ف  ماادسسسميل اامبميسسل ماادسس  دكسسمب يسسيي ة ااايوسسل ماادسس  دسسس   دمميسسة  دكممامليسس دبسسمي   -3
 ااعو ي ت ااوي فيل مااو ايل  يب ااز  ئب ف  اامقت ااوم سب 

فسس  داسس يو اا سس و ت ااو ايسسل ماادمسسس    ت سسي بدحسسسيب اصديسس صت مد سس    ااوع موسس ت مااعوسس   -4
مزيسس  ة اسسسد  او اصمد مسست مااسس ف  ت سس  اا سس د   اادكممامليسسلماا قويسسل ماصسسسدم  ة وسسب اادبسسم ات 
 وسدمك ماك فل فئ ت ااولدو   مأت  مدا يو   و ت  دك مل اق  لم ة 

ساااتع م ل دور مياتاااب االفاااراد والشاااريات وزياااادة تفعياااقاعااادة بياناااات شااااملة لأ إنشاااا  - ب
 .ومستهلييها الخدمات الماليةمستخدمي االئتماني، وحماية 

 ( 44    7105:  ااع او   األد و   ئ االوم  ااو ا  وب  ا  يس هو هةا ف  دعزيز 

  اا  م ااحيم  ت   اا  و ت ااو ايل  س مال وب  ا  وع و ل ت  ال ملم فل ا ز مب ماامي -0
 م س ل ااومدل ت ااو ايل  لم ة ت ايل مدك مل و
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 ماإلفيسس حاادسس  يدع وسس    سس  ااز سسمب ما و احسس  لويعسسً  دسسمفي  اا ي مسس ت مااوع موسس ت  لسسك   قيسس   -7
ااوسسس ا  ا ز سسسمب ميكمسسس  ابات سسسو ت سسس  ك فسسسل ااعو يسسس ت ااو ايسسسل موع فسسسل ااوزايسسس  مااو سسس ب  اكسسس  

 تو يل 

 دمفي    و ت اسديو  يل  م ء ت   احدي ل ت ااز مب  -3

  ق  ل محو يل دم سب حامق و وب ااس قل ماا ي    إايلحو يل اا ي م ت ااو ايل ا ز مب مم    -4

دكسسمب وسسسدا ل م   سسعل ا وسسس ئ ل مااع ااسسل  إبا دع وسس  وسس  لسسك مك ااز سس ئب ت سس   آايسس تداسس يو  -5
 مفع ال مف  ألف   ااوو  س ت اا مايل ف  اامقت ااوم سب 

اا سسس و ت ااو ايسسسل واسسس و  مكسسسةاب   ئسسس ت ااولدوسسس زيسسس  ة ديايسسس  مدمتيسسسل ااز سسس ئب وسسسب و د سسس  ف -6
  و   ئ حو يل ااوسد  ب و ايً  ام و ااحام  مااوسؤماي ت ماصادزاو ت 

 تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تلبي يافة احتياجات فئات المجتمع  -ج

 كس ئز االسوم  ماادس  دسس ت  فس  دبسمي  اا س و ت مااومدلس ت ااو ايسل وسسب  أهسومدعد س  احس  
 (04  7105:  ااد س م   يأد   ا  و 

ومدلسس ت م سس و ت و ايسسل دسسسد    ااز سس ئب تمسس  ديسسويو   ما دكسس    سس و ت و ايسسل ل يسس ة داسس يو  -0
 دعدو  ت   اادأويب ماص     

اا سسسس و ت  إاسسسس ااميسسسسم  مدسسسسس ي   زيسسس  ة ااوم فسسسسسل  سسسسيب واسسسس و  ااومدلسسسس ت ماا سسسس و ت ااو ايسسسسل -7
 ااو ايل 

 ااوم م ل ت   اا  و ت ااو ايل ااوع وات ماا سمو  ي  ااو   ة  د مي  -3

ميوكب وا و  اا  و ت ااو ايل  دا يو اا س و ت      اسل احدي ل ت ااز  ئب تم  اادع و  وع و -4
 ااوم س ل صحدي ل د و 

ماامظسسسس  فسسسس  ودب  سسسس ت اادوميسسسس  موسسسس ك   يوموسسسسل و العسسسسل اال سسسس ت اا ق  يسسسسل ا دع يوسسسس ت اام فسسسسةة -5
 وم س د   اك فل فئ ت ااولدو  

 ااد  يب اومظم  اا  و ت ااو ايل ااو دييب ف  هةا ااول    -6

 التثقيف المالي -د

اايا فسسسل ااو ايسسسل ماادمتيسسسل  أميم يسسس  ت سسس  اا ماسسسل زيسسس  ة اصهدوسسس و  وم سسسم  ااديايسسس  ااوسسس ا  
ت ا ااو ايل  اسد اديلي ت مبميل ا لوم  ااو ا  مزي  ة وسدمي ت اادع يو ماادياي  ااو ا  مدبمي   ما 

اصسد اديلي ت  ول  كل ت ة ل  ت حكمويل اا  ل مسب ااابس   اا س ص  وم سم  االسوم  ااوس ا  
مدعزيز اامت  مااوع فل ااو ايل ا ك ااوسمابميب ماامئس ت ااوسسد  فل   السوم  ااوس ا   يسم م  ااماس  

 (78  7105  ااو ا 
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 الشمول المالي إبعادسادسًا: 

 افادسسس  وسسس  دبسسسم    سسسا  اامدسسس ة اازوميسسسل اادسسس  حسسس يت في سسس  أس سسسسيل  ا لسسسوم  ااوسسس ا  إ عسسس  
 (008  7109:  ااع اق   اإل ع  اادبم ات ااو ايل ا لوم  ااو ا  مدلو  هة  

 ااميم  اا  اا  و ت ااو ايل  -0

 اا  و ت ااو ايل اإلف  ة وب  -7

 ااومدل ت ملم ة دا يو اا  و ت ااو ايل لم ة  -3

 االوم  ااو ا  موؤل ات قي ف ك   ع  إل ع  د  ييً  ( 0 ف اال م  يم 

 وؤل ات قي س  اا ع 

 إاسسسسسسسسسسسسسسسس ااميسسسسسسسسسسسسسسسسم  
 اا  و ت ااو ايل

   وسسب اا سس اييب ت سس  ااوسسسدمك ااسسمبم   01111تسس   ماسس ب ااميسسم  اكسس
 ولزأة حسب مم  اامح ة 

    كي م ود  وكعب 0111اك   اآلا ااي ا   أل زةت 

 حس ب اامام  اصاكد مميل 

  و ك ااد ا ب  يب ما ب دا يو اا  ول 

  اإل ا يسسسلسسسسك ب ااسسسةيب يعيلسسسمب فسسس  اامحسسس ات  إللوسسس ا اامسسسس ل ااوئميسسسل 
 األق  ما ب ميم  ماح ة ت   

اسسسسسسد  او اا سسسسس و ت 
 ااو ايل

    كحس ب م يعل ومظو  األق مس ل اا  اييب ااةيب ا ي و مم  ماح  ت 

    كحس ب ائدو ب ومظو  األق مس ل اا  اييب ااةيب ا ي و مم  ماح  ت 

   وب اا  اييب  0111ت   حو ل سي سل اادأويب اك 

   ت   وع وات اادلزئل  ي  ااما يل ا م   ااماح 

   ت   وع وات اا ف  ت   اا  د 

لسسسسسسسسسسسسم ة اا سسسسسسسسسسسس و ت 
 ااو ايل

   ااا  ة ت   دحو  اادك اي 

 م ء ت س   أس س   يل ا حيم  ت   حس ب وع فل ودمسب اادك مل اال 
  األلم  األ م ااح  

 سمو ااسمميل ااحدم ظ  حس ب ل    ودمسب اا  

 ودمسب دك مل دحميات اصئدو ب 

  أق ما    دم   أيو ب  سمو ااوع وات مس ل ااعواء ااةيب 

 االم فيل -
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  ااز  ئب ااةيب يد امب وع مو ت ما حل 

 حو يل ااوسد  ب -

  يب ااوسد  و مااوؤسسل وع يي  ا لك مكأم ملم  ق ممب  

  ولك ل إ ف  ح ال ح مث إا  ااع اال اا لمء 

 اا احل مااس مال -

  ااسسةيب ص يلسسع مب   ا احسسل فسس  اصمدظسس   فسس  بسس  م   اإلفسس ا قيسس ف مسسس ل
 وب ف م  ااوؤسس ت ااو ايل

  اامقت ااة  يا ي  ااز مب ف  ف م  ااوؤسسل 

 اادياي  ااو ا  -

  ويسسسس  اام ئسسسس ة  األس سسسسسيلااسسسسةيب يع فسسسسمب ااويسسسسب ح ت اإلفسسسس ا  اا سسسس ايمب
 مااو  ب ة مااد  و 

  ومازم ت ا و  إت ا ااةيب يسدبيعمب اإلف ا  اا  ايمب 

 ااس مب ااو ا م ااو يمميل  -

  يمو تب ااس ا   31وب  أكي ااواد  يب ااةيب يدأ  مب 

   األيسسسسس ق ءااو ايسسسسسل ا ز سسسسس ئب وسسسسسب  سسسسسا  صقدسسسسس ا  وسسسسسب  األزوسسسسس تحسسسسس 
 ق    مك  أم األيم    ي ماألق  ب

 ااعمائ  اصئدو ميل -

  فسس  ااومس ب  ااح سس يل اادس  دكسسمب  مسس ل يسساث  اإل ا يسلتس   اامحسس ات
 ف م  و ايل  سويل

    ق    أ  ت   اال ك ت ااييي ة مااودمسبل ااد  دمف  اا و ب ت
 وي ف 

   اصئدو ب أسما ماص ف  ااوع مو ت مملم  وعمق ت حم 

 (9  7107 تلم   

 محددات الشمول المالي سابعًا:

اادحسس ي ت اادسس  دمالسس  دب يسس  االسسوم  ااوسس ا  فسس  ددويسس  فسس  وحسس  ات االسسوم  ااوسس ا   إب
  يل مااد   ائوً  و  دؤي  ت ي   تماو  ولسد كل وسب ااوحس  ات  سس ب اام ويل  م  ااع او ماا م  

ييس ا  م  ااوس ا  اصقديس  يل  سيب ااس م  اام ويسل مهسة  ااعماوس  دعيس  داس و االسو األم   دا  ب  ما 
هة  ااوح  ات هس  اادس  داس   سيب ااز سمب مااويس   ماادعس وات ااو ايسل   ااولدو  إف ا ك فل  إا 
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 إصااح ييل ف  ااس م  ااودا وسل  اادكممامليلت   اا  و وب اادبم ات   ااد  دح ث  ا   ااوي  
 أم س  إص م  ااودا وسل لس   وع موسل فس  ااس أماالوم  ااو ا  يمالس  وحس  ات قس  دكسمب وع موسل  إب

دكسسمب ةات دسسأيي  ك يسس  ت سس  دحايسس  االسسوم  ااوسس ا  فسس  ااسس م  اام ويسسل  سسس ب اامسسما    سسيب ااسس م  
(  امدسسسل  050-040  7105 ل سسسسو   :  مهسسس  م دلسسسل تسسسب تسسس ة أسسسس  بااودا وسسسل مااسسس م  اام ويسسسل

7109  86) 

ت ااويسسس فيل وسسسب  سسسا  مزيسسس  ة ااسسمت  ااوع فسسس  األفسسس ا  ااودعسسس و يب   ا سس و  األويسسسلااحسس  وسسسب  -0
وماك سل اادبسم ات اادسس  دحس ث فس  اا يئسسل ااو ايسل مااعوسس  ت ي س  مااعوس  ت سس  ميسم  اا سس و ت 

م لم ة ت ايل مسس تل وب م سل مدك مسل  األو كبااولدو  مف  و د    إف ا ك فل  إا ااوي فيل 
 وم م ل 

 إبماصديسس صت  اادكممامليسسلدماكسسب اادبسسم ات مااوع موسس ت  دكممامليسسلتسس و ملسسم   ميسسل دحديسسل  -7
م يسس ب اادبسسم ات اادسس  دحسس ث فسس    فسس  ااسس م  اام ويسسل اادكممامليسسلاادحديسسل  اا مسس تسس و ملسسم  

 إاس ااوم ب  اا يميل ماصق يل يسؤ    إا ااول   ااوي ف  مت و ميم  اا  و ت ااوي فيل 
 أل سسسزةم تسس و دبسسسم  اا سس و ت ااويسسس فيل متسس و ملسسسم  فسسس م  ا ويسس    فسسس  ااومسس ب  اا عيسسس ة 

 ااولدو   إف ا ك فل  إا مت و ميم  اا  و ت  اآلا ااي ا  

فدف حسس ب ص يوكم و وب وسدمك اا    ااوم م  ااة  يع م  وم  ااز  ئب ف  اا م  اام ويل  -3
اصسسسسدم  ة وسسسب اا سسس و ت ااويسسس فيل ااوا وسسسل ا سسسو مكسسسةاب دسسس فا ت ااسسس    ااييسسس  أم   ويسسس ف 

ب ودب  سسس ت فسسسدف ااحسسسس ب متسسس و دسسسماف  وع موسسس ت وسسس األ مسسس مظ ويسسسل مااملسسس  فسسس  د  يسسسل ااحسسس  
 ائدو ميل ا ز مب مااد  دكمب  ي  ك فيل 

 ي ب اادمسي   يب اااماميب ماادل يع ت اا ق  يل اا مايل ااوم م ل ماادبس    وس  ماقس  االسوم   -4
ااوسسس ا  ت  يسسسً  ماااسسسماميب اادسسس  دسسسس ت  ت سسس  ملسسس ح دب يسسس  االسسسوم  ااوسسس ا  متسسس و ااسسس  م  فسسس  

اادس  دحس   اإلتوس  ماال ائو اصاكد مميل م ي ه  وسب  األوما   ق ممميل وي   سي  اايي اإلتو  
 وب دب ي  و   ئ االوم  ااو ا  ف  اا م  اام ويل 

 سسسع  وسسسسدمك اادم فسسسسيل  سسسيب ااوؤسسسسس ت ااو ايسسسل مااويسسس فيل ااع  يسسسل ما دمسسس   مسسسس ل ااد كسسسز  -5
 ك ت اال   مأف ا  اصئدو م  سماء ت   يعي  اصئدو ب ااوا و األ

اادوميسس  ودمسس ه  اايسسي  فسس  ااسس م  ااع  يسسل  يسس ب ديسسمي  وسس ا  مقسس ممم  وحسس   اوؤسسسس ت  -6
لسس اف  قسسس     إبسس  م  ادسس ا  ييسسعب م سسس    حيسسث دسسسل  كومظوسسس ت  يسس  حكمويسسسل ت سسس   ما 

وسسدا ل  مقس   إلس افيلوسب ل سل و ايسل  أمااو كسز  اا مسب سماء وب ق    األيي دمظيو اادومي  
ق  دس  ت س  دع ئسل ااوسما   إاس  داييس   األيسي ملس ب قبس   اادوميس   ت و هة  ااعا  ت ف  أ ت

 اصقد ا   أمااو ايل ااازول اعو ي د  ااو د مل وب  ا  اسداب ب اام ائ  
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 بسست دبسسم  ااوؤسسسس ت ااو ايسسل  يسس  ااويسس فيل م ملسس   سس ص  وؤسسسس ت اص  سس   اادع قسس    -7
ااسسم ات  أسسما  يل  م ملس   س ص اا يب ااوح مأسما  أ ماتميم  ي  اصسديو    موح م يل 

دزايسس  اصتدوسس   ت سس  اصئدوسس ب ااويسس ف  مااسسة  يسسمف  وسسما   قيسسي ة  إاسس ماايسسكمب  وسس  يسسؤ   
األفسس ا   األلسس   ألسسس ف ص دكسسمب وائوسسل اسسس  اصحدي لسس ت اادومي يسسل ودمسسسبل مبمي سسل  األلسس 

 ماال ك ت 

 النجاح االستراتيجي في الشمول الماليثامنًا: 

 النجاح االستراتيجيعوامل  -1

وما  هسسس  دؤ يسسس  ا سسسو ب ملسسس ح ااومظوسسسل اتدوسسس  ًا ت سسس  وسسس   ماإل ا يسسسلاام  يسسسل  هسس  األملسسسبل
ةااا ل يل   ددسما  اهدو وسً   إبااوملسم ة ت ي س   أهس اف  دسسي  فس  دحايس   إب أ ا ت ااويس   و   ما 

مم س   بسب ازيس  ة ا  ايسل تو  س   األسس فوسدو ًا ادح ي  مدح ي  د ب ااعماو  كمم س  دعس  ااحلس  
( مدعس   ااعماوس  sukasame, 2005, 3احدو صت اا ا ء مااموم مااكسب مااملس ح اصسسد اديل   

ااوو  س ت ااوا ول ايم تل اا  ول و  كمم   دع  االمه يل ا  ف ااول م  ملع    أف   أم  ت   
وما  هسس   إ ا ة  يكوسسب فسس  قسس  د   ت سس ليمسس   فيمسس (  سس ب سسس  ملسس ح ااويسس    وم فسسسً  قميسسً   ميسس ك

وس  اااس  ة ت س  ااديييس   لسك  وسسدو  وسب  سا  ااوم فسسمب إد  ت س  اا ل يل  ب يال ييعب ت   
  مادح يس  األو ا دي  ه  اال ي  اوما  ه  اا ل يل مد  ي  و مدبمي  و   اد و محمافزهو   ؤي  بمي ل 

 ويسس   إ  إاسس اا  وسسل ااوا وسسل  أمت اادسس  دسسؤم  اموسسم مداسس و اايسسم ت  األس سسسيلتماوسس  ااملسس ح 
ت سس  اا اسس ء مااموسسم فسس   يئسسل موسس ك قسس  ة ااومظوسسل ودب  سس ت ااز سس ئب  و هيسسل ص سس  وسسب وع فسسل كسس ب 

   ل ي ة ااوم فسل

 (77  7115  ه و   :يأد  موب  ا  و  دا و يوكب دح ي  د ب ااعماو   و 

ت مويسسم  مواد حسس ت دح يسس     سس ت ااز سس ئب وسسب  سسا  ااايسس و   سدايسس ء ادم سسيف وسس ك    سس  -0
 ااز  ئب  لأب اا  و ت مااومدل ت ااوا ول ا و 

اا ا ء مااموم ف   يئل ل ي ة ااوم فسل: إة  ومل    دع  ااومظول وب ااومظو ت اام لحسل  سس ب  -7
 األوسسم  سسوب يسس  ااوم فسسسيب  ا سس  ااابسس   مهسسةا اام سسو يدب سسب  إوك مي د سس قسس  د   ت سس  ف سسو 

 :اآلديل

 ااوؤ يل ازي  ة ح ة ااوم فسل  سيلاألس ااعماو  اا يك يل  -أ 

 ا وم فسل  األس سيل اإل ع   -ب 

 ح ة اادم فف  -ج 

 وب اوداب ق  ة دم فسيل دوكم   وب اادمم  ت   وم فسي   ااوي   ااكيميل ااد  دوكب  -  
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 مقاييس النجاح االستراتيجي -2

واي سسً  ا وس ة ااو ة اازوميل  فوؤل  اا  حيسل يعس   د  يب وا ييف اامل ح اصسد اديل  دد  يب 
لو سسل وسسب اادحسس ي ت  ماب دلسسم   ااسسة  ب اوسس   اسس ء يعسس  واي سسسً  ا وسس ة اابمي سسل ااايسسي ة  موؤلسس  اا

ت س  اا اس ء ماي س ت لس ا د   مولس متيد   فس  يعوس  ااويس   اادع   ت   ااب يال ااد   ومل  س  
 & Katzمهسسةا هسسم سسس  ملسس ح د سسب ااومظوسسل   اإل  سس ح يئسسل ااعوسس  يكوسسب فسس  ااحيسسم  ت سس  

Green, 2007, 586 األد ( مهم اب ياث فئ ت وب م حيل د ب ااوا ييف مه  ت   اامحم:-  

ت   ب يعل ااوؤل  كمم   ميم ( مو ومب ااوا ييف يميب ت   وا ييس   د كز : األما اامئل 
 دد ع   ااومظول ا  ا ء مااموم  إسد اديليل  ول ااز مب مدحاي       مف   بب 

مو سسومب ( flamhbtz  أويسس  ت سس  ب يعسسل ااوؤلسس  كممسس   كوسس ( ز وا ييسسس   د كسساامئسسل ااي ميسسل: 
 ااوا ييف يميب ت   ااع ئ  ت   ااو كيل 

( Gobbldت سسسس  ب يعسسسسل ااوؤلسسسس  كممسسسس   ميسسسسم  مكوسسسس ( ويسسسس   د كسسسسز وا ييسسسسس   اامئسسسسل ااي ايسسسسل: 
 ماا  حيسسسلااودسسسمازب  سسس  ل ت وحسسس  ة مكسسسةاب ااموسسسم  األ اءمو سسسومب ااوايسسس ف يميسسسب ت سسس   ب قسسسل 

 ماادويز 

 النجاح االستراتيجي إبعاد -

اامل ح  أ ع  دح ي   لأب  اإل ا ةد  يمت مل  ت مظ  ت   وب ااكد ب ماا  حييب ف  ول   
لسسس ء ايمسسسسلو وسسس  ودب  سسس ت اامكسسس   األ عسسس  اادمسسسس  فسسس  ميسسس   إباصسسسسد اديل   ووسسس  يسسس   ت سسس  

 ,Thomson, 1997فا  دم م   ااة  ت اج ااكيي  وب االمامب ااو افال ا وما   اا ل يل   اإل ا  

  ااديييسسسسس  اصسسسسسسد اديل ( فسسسسس  حسسسسسيب ةكسسسسس  اإلسسسسسسد اديليل اادع سسسسسيو   أم سسسسس  د سسسسسو لمامسسسسسب( ت سسسسس  59
 Nbrechtskurt, 2004, 1 )األهسس ا دلسسو   اا ؤيسسل  اا سسس ال   يئسسل ااوع موسس ت  األ عسس   أب  

هسسس  اادسسس  سسسسم  دسسسس ت  ت سسس  دحايسسس  االسسسوم  ااوسسس ا  وسسسب  سسسا   األ عسسس  ااو  لسسس ت( ماب هسسسة  
د بسسسيب اسسسسد اديل  وسسسمظو مةاسسسب صب ملسسس ح االسسسوم  ااوسسس ا  فسسس  اا ماسسسل وسسس د ب  دب يسسس  اا بسسسب 

مااد بيب اصسد اديل    ائوً  يكمب حم  و ة زوميل بمي ل ااد  دس ت  ت   دحاي   اإلسد اديليل 
ااع و  األس فسبل ااد  دعد   اصسد اديلي ت ماا بب لوم  و ا  م تو ا ول  ي  ااييي ة مااودم 

دع م  ومس  ا  سب ااس م  اام ويسل  يس ب ااد بسيب اصسسد اديل  مهةا و  ف  مل ح هة  ااول مت ت  
ااولسس  ي  اايسسيي ة مااودمسسسبل مفسس   أق وسسلفسس  مصسسسيو  فسس  و د سس  اااب تسس ت اصقديسس  يل ا  ماسسل 

ااايس و  عو يسل د بسيب اسسد اديل  فعس    إاس اام ويسل تو يل ومف ااا م  اسةاب دسسع  ا  سب ااس م  
  ااو ا  االوم  أه ا ي تو االوم  ااو ا  ميس ت  ت   دحاي  
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 المبحث الثاني

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 مقدمة

. إقيمتيررري تيررر يي  اامت سرررط  طررر ير ااميررريريي ااصررر ير  ت إ االقتصررريديي  مررر  كثيرررر يررر  
ر افد عملي  ااتنمي  االقتصيدي   اال تميعير  فرا اارد ش ليركش  أىم كذاك اامييريي اامت سط  م  

مرر   اإلنتي يرر ازيرريد  ااطيقرر   أسيسررييعرريمو  ااررد ش اانيميرر  ليرركش كرريعو  ذاررك ليعتليرىرري منطل رري  
د ش كثير  ىذه اامييريي  أ ات.  اذاك أكر فا معيا   ااف ر  االطيا  م  نيحي   اإلسييم نيحي و 
 اامتيح .ل سيئش عد   ف ي إلمكينييتيي مت ايي ااع    اامسيعد  متزايدا و  قداىتميمي 

معظرررم ااررد ش اانيميررر  تركررز اا يررر د علييرريو حيررر   أكررذت نظرررا  مىميررر  ىررذه ااميرررر عيت 
قردرتيي  كفيتتيري فرا  أثلترت أ ااصنيعيت ااص ير   اامت سط   كيص  لعرد  إقيم تي ي  أصحلت

تصرررريدييت اامكتلفرررر   لدر رررر  اكلررررر مرررر  ااصررررنيعيت ااتررررا ت ا ررررو االقاارئيسرررر  معيا رررر  ااميررررك ت 
لياميررررر عيت ااصرررر ير   - امىلرررراعلررررص ااصررررعيدي  اارسررررما -ااكليررررر و  يررررمتا االىتمرررريم اامتزايررررد 

ااعيملرر و ي ررش ح ررم االسررتثمير فييرري كثيرررا   اميررد  اامت سررط  منيرري ليإل رريف  ا رردرتيي علررص تيرر يش 
 اافنيرررر   اإلداريرررر ش ميررررداني  اتطرررر ير ااميرررريرات تيررررك أنيرررريليام يرنرررر  مرررري ااميررررر عيت ااكليررررر و كمرررري 

ااملرريدرات اافرديرر   اات ظيررت ااررذاتاو ممرري يكفررت  إمرريم ااتسرر ي ي و  فررتا م رريال   اسررعي    اإلنتي يرر 
 اا  ط علص اا طيع ااعيم فا ت فير فرع ااعمش.

اا طرررريعي  ااعرررريم فررررا اارعييرررر   اامسرررريند و  إيرررركيش قررررد   رررردت ىررررذه ااميررررر عيت مكتلررررت 
يرركلت ااميررر عيت ااصرر ير  قطرريع ااصررنيع و فعلررص سررليش اامثرريش فررا إلسررييميي ااكليررر  ااكرريع 

 مرررررر  مرررررري ي ررررررير   ت ظررررررت  و%( ت ريلرررررري  مرررررر  اامنيرررررر ت فررررررا ااعرررررريام39 اامت سررررررط  مرررررري نسررررررلتو  
ايررذه  إيرركياو%( مرر  اا رر   ااعيملرر  فررا ااعرريام. فكرري  اللررد مرر  ترر فير اارردعم لمكتلررت 09-09% 

ااع لررريت ااترررا ت ا رررو ااميرررر عيت  أىرررممررر  ليررردت اارررتكلع يتيررريو اا طيعررريت ااحي يررر  نظررررا  مىم
علص ت فير ااتم يش اار زم السرتمراري  نيريطيتييو  أصحيليي ىا عدم قدر   إالااص ير   اامت سط  

اات يرير  ات رديم اامصريرت علص ت فير اا رمينيت اات ليدير  ااكيفير  ااترا تيرترط  أي ي عدم قدرتيي 
ت يرير  تسريم عريد  لياميريريي ااكليرر و  تف رش ااتعيمرش  ت ردم اا رر   اافيامصريرت ااتم يش ايري. 

اييو لسل  انكفي  در   اامكيطر  اد  ىذه اامير عيت م  نيحي و  سي ا  تعيمش االن ك معيي 
 أىررداتا  رر د  أ مرر  نيحيرر  ثينيرر و  ا رردرتيي علررص ترر فير اا ررمينيت اامطل لرر  مرر  نيحيرر  ثياثرر و 

 ميترك .
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اارئيس اتف يلي  ااتا تحصش علييي اامير عيت ااصنيعي  ااكلير  اادافي  تعتلر اامعيمل  ا
الستحدا  لرامج  مي  مكيطر اا ر   ليدت تسييش ااتم يش المير عيت ااص ير   اامت سط  

مكرررريطر ىررررذه ل اسررررط   ررررمي  يي ت االئتمينيرررر  اامسررررتيدف و  تمكنيرررري مرررر  ااحصرررر ش علررررص ااتسرررر
 علرررص مرررنااامصررريرت زيررريد  إقلررريش  إارررص و ممررري يرررؤد  اا رررر   ارررد  االنررر ك  اامؤسسررريت ااميايررر

ااميرريريي ذات اا ررد   االقتصرريدي  ااررذي  ال   أصررحي مرر  اامسررتثمري   أ سرريااتسرريي ت ايررريح  
نمرررر  ىررررذه ااميررررر عيت  تط رىرررري  إاررررصارررردييم اا ررررمينيت اات ليديرررر  ااكيفيرررر .  يررررؤد  ذاررررك تترررر فر 

  أىمير ر عيت ااصر ير   اامت سرط   استمرارىي.  س ت ن  را فرا ىرذا ااملحر  عر  مفير م اامير
 ىذه اامير عيت  ااكصيئع  كذاك ع امش ن يح  فيش ىذه اامير عيت.

 : مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطةأوال

 أكرر  إارصىنياك ااعديد م  اامفيىيم المييريي ااص ير   اامت سط  ااترا تكتلرت مر  د ار  
 مرر  داكررش ااد ارر  كررذاكو  فررخ مفرريىيم مكتلفرر   اكررت ت اامعررييير  اا ييسرريت لرري  ااررد ش  فيالنررك 

 ااميررر عيت تعتلررر  وااررد اا( يعرررت ااميررر عيت ااصرر ير   اامت سررط  علررص معيررير عرردد ااعمرريش
و  ىنيارك ااعديرد مر  اارد ش ااترا تسرتكدم ىرذا اامعيرير امعرفر  عريم ا  09كينرت ت ظرت  إذاص ير  
كينت  إذا فرنسي  ايطيايي تعتلر اامنيي  ص ير   مت سط   أمريكي ت ااص ير   اامت سط  فا اامني

. ف رد عررت أكرر  إارصعيمش  كذاك تكتلرت مر  د ار   09عيمش  فا اادنميرك احد  099ت ظت 
 39-79عمرريش  اامؤسسرريت ااصرر ير  مرر   3-7( اامؤسسرريت ااصرر ير   رردا  مرر  ام رلررا االتحرريد 

 (.3و 6970عيمش  سليمي و  933-799اامت سط  م  عيمشو  اامؤسسيت 

( ااميررريريي ااصررر ير   اامت سرررط  لمنيررري ىرررا اممريكيررر  تعررررت  ا نررر  ااتنميررر  االقتصررريدي  
 يكرر   اامردير ىرر  مياررك ااميررر عيت مرري م م عرر   اإلدار ااميرر عيت ااتررا تعتمررد علررص اسررت  ش 

 (  ىرررررررررا ااترررررررررا ت رررررررررم ام رليررررررررر فرررررررررا نفرررررررررس اامنط ررررررررر .  قرررررررررد عرفتيررررررررري  اال نررررررررر   اإلفررررررررررادمررررررررر  
فرا اارد ش  إمري. أكرر  ير   إ  إارص غيرر تيلعر   اإلعمريشعيمش  تكر   مسرت ل  فرا  93-79لي  

 ااميرررررريريي ااتررررررا تيرررررر ش مرررررري لرررررري   لمنيرررررريااعرليرررررر  ف ررررررد عرفررررررت ااميرررررريريي ااصرررررر ير   اامت سررررررط  
فرررا د ش م لرررس ااتعررري   ااكلي رررا ااترررا  إمررري$. 7099( عيمرررشو  يسرررتثمر فرررا اقرررش مررر  0-70 

ااميرر عيت ااصر ير   فتعررتتعتمد علص معيير رأس ااميش اامستثمر  ااتا تميز لي  اامير عيت 
و 6972( دينير  اانعيماو 299999اامستثمر اقش م    يياامير عيت ااتا يترا ح رأس ميا لمنيي
733.) 

تلررك ااميررر عيت تحمررش فررا معينييرري  تعليراتيرري عررد  معررييير مثررش رأس اامرريش  تتسررم أي رري 
 ح م اامير ع  طليعتو  عدد ااعيملي  ف  يمك  تحديد مفي م دقيخ  ااتكن ا  اتثمر  اات دم اامس

م م ع  اامير عيت اا اسع   أنيياتلك اامير عيت العتميدىي علص تلك اامعييير ف د عرفت علص 
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ر  در رر  اامكرريط أ  ااتكن ارر  ااات رردم  أ  ااتررا تكتلررت فيمرري لينيرري حسرر  اادينيميكيرر   و  اامكتلفرر 
اامييريي تعريت (  م  ك ش مي سلخ ذكره يمك  David & Anthony, 2007, 23اامحتمل   
: ىررا ااميرريريي ااتررا تكرر   ذات ملكيرر  فرديرر   تكرر   عمليرر  اتكرريذ اا رررار مرر  قلررش لمنيرري ااصرر ير 

يكع  احرد  ىر  مؤسرس اايررك   ىرا ميريريي محرد د  فرا عردد ااعمريش  كرذاك فرا نسرل  ااررلا 
 اامستثمر فييي حس  ملكي  اايكع.يي ميا يك   رأس 

ااميررررر ع مرررريش ااميرررريريي اامت سررررط  ااميرررريريي ااصرررر ير   قررررد يرررردكش فررررا تكرررر ي  رأس  إمرررري
اثنرري   تكرر   نسررل  االسررتثميرات فييرري اكلررر مرر  ااميرريريي ااصرر ير   اكرر  ترلطيرري  أ يرركع  احررد 

ميررر ع  ىررا  و اامت سررط ااميرريريي ااصرر ير   ااميرريريي تمترريز ليرري نفررس اامعررييير  ااع امررش ااتررا 
 ىرررذا  رررد ش   الميررريريي ااصررر ير . ا  امترررداد تمثرررش ميرررر ع مت سرررط ااح رررم   أصرررلاصررر ير تطررر ر 

 ت  يحا اتصنيت اامييريي ااص ير   اامت سط  حس  عدد ااعيملي  فييي فا لع  د ش ااعيام.

 ( تصنيت اامييريي ااص ير   اامت سط  حس  عدد ااعميش 6 د ش  

 عدد العمال عحجم المشرو  الدولة

 ص ير ام رلااالتحيد 

 مت سط

79-93 

09-609 

 099اقش م   ااص ير   اامت سط  اا الييت اامتحد 

 ص ير تييلند

 مت سط

70-09 

07-699 

 ص ير تركيي

 مت سط

79-93 

09-733 

 ص ير امرد 

 مت سط

79-93 

09-693 

 ص ير ت نس

 مت سط

79-93 

09-33 
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 ص ير مصر

 مت سط

79-93 

09-799 

 ص ير اا زائر

 مت سط

79-93 

09-609 

 ص ير د ش ااكليج

 مت سط

39 

09 

 399 ااص ير   اامت سط  ااييلي 

 ص ير ااعراخ

 مت سط

7-3 

79-39 

 (677و 6973 علد ااحميد  عل دو 
 

 ثانيًا: المعايير الدولية لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 املحررررري علررررص ااررررررغم مررررر  االىتمرررريم ااكليرررررر اارررررذ  ليتررررت ت ايرررررو اا يررررريت ااد ايرررر   كثرررررر  
ااعريام  إنحريتىنريك اكرت ت كليرر فرا  إ  إالاالقتصيدي  اامتعل   ليامييريي ااصر ير   اامت سرط و 

علرررص تعريرررت م حرررد  ذارررك لسرررل  اكرررت ت اامعرررييير اامسرررتكدم  مررر   يررر و  ااتلررريي  ااكليرررر فرررا 
حير  تتلريي  االلردا   ف ري   أكرر و ىرذه اامعرييير مر   ير  أاييري يدي  ااتا تسرتند اامعطييت االقتص

 ااظرررر ت االقتصررريدي   اال تميعيررر و  ن عيررر  ااصرررنيعيت ااحرفيررر  اات ليديررر   إمكينييتيررريالكرررت ت 
ااتعريررت  أ اا يئمرر و  ااكثيفرر  ااسرركيني   در رر  تمىيليرريو  اامسررت   ااعرريم اح رر ر  اارردكشو  حتررص 

ىررذه ااميرريريي ااكليررر فررا ح ررم التلرريي  نظرررا   آكررر إاررصامعيررير معرري  يكتلررت مرر  للررد اامسررتكدم 
نم ىري   ز   أنمريطفا اقتصيدييت للدا  ااعريام اامكتلفر  مر  كر ش اكرت ت  أد ارىي االقتصيدي   

انو ي  د اتفيخ علص ىذه اامعييير ااتا يمك  م  ك ايي تعريت  إالاات ظيت  اامتطلليت اامياي . 
 (73و 6990 االي رو  اامكتلف  المير عيت  م  الرز ىذه اامعييير:  يماإلح
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 عدد ااعيملي   -7

يرري عي  اسرري ا  اا يرريس  اام يرنرر  فررا   أكثرىرري يمثررش السررط اامعررييير اامتلعرر  فررا ااتعريررتو 
و ف ر   عر  أكر  إاصم  عي   ىذا اامعيير اكت فو م  د ا   إ ااصنيعي و غير  اإلحصيتات

 .اإلنتيجاامستكدم فا  ااتكن ا  اانو ال يمكذ لنظر االعتلير ااتفي ت 

 ح م االستثمير -6

ز لررري  يرررااترررا ترررر م ااتميأسيسررريي فرررا ااعديرررد مررر  اارررد ش يعرررد رأس اامررريش اامسرررتثمر معيررريرا  
ااص ير   اامت سط   لي  اامير عيت ااكلير و علص اعتلير ا  ح م االستثمير يعطا اامير عيت 

  ر   ليل  ع  اانييط كميي .ص

 قيم  اامليعيت ااسن ي  -3

اامعرييير ااترا تميرز ااميرر عيت مر  حير  ح رم اانيريط  قدرترو ااتنيفسري  فرا    ىا احد
قيمرر  اامليعررريت ااسررن ي  الميررر عيت تكرر   ذات اكررت ت لررري   إ  حسرر  اامؤسسرريت   .امسرر اخ

.  دائمرري  تكرر   أكررر فررا د ارر   ااميررر عيت ااصرر ير   اامت سررط  حيرر  ترتفرري فررا د ارر   تررنكف 
فررا  إمرري  واإلرلرريح تح ررخ اامزيررد مرر   إنتي يرر ااميرريريي ااصرر ير   اامت سررط  فررا ااررد ش اامت دمرر  

العيملي  فرا مثرش ااذاتا ااد ش اانيمي  فم  مثش ىذه اامييريي تك   اسد ااحي   اامحلي   االكتفيت 
 ىذه اامييريي.

 وسطةثالثًا: أهمية المشاريع الصغيرة والمت

كليررر  فررا تح يررخ ااتنميرر  االقتصرريدي   أىميرر ااميرريريي ااصرر ير   اامت سررط  تكرر   ذات  أ 
 تحسرررري    رررري ميررررزا   اإل مرررريااك نيرررري اامحرررررك اارررررئيس ايرررري مرررر  كرررر ش زيرررريد  اانرررريتج اامحلررررا 

 أكثررررت فرررز لررريانم  االقتصررريد  حترررص فرررا  إ اامررردف عيتو فياميررريريي ااصررر ير   اامت سرررط  يمكررر  
ك نيرري قريدر  علررص تر فير فرررع  إارصااميريريي ااصرر ير   اامت سرط  تر رري  أىميرر  ا    االلردا  ف ررا و

ااميررريريي  أىميررر ااعمرررش  م ررريعف  اا يمررر  اام ررريف  النررريتج اامحلرررا ا قتصررريد.  يمكررر  تلكررريع 
 فا مي يمتا:  (73و 6990(  االي رو 703و6992ااص ير   اامت سط   اانيصاو 

ير   اامت سرررط  د را  ىيمررري  فرررا ااررردك ش لميررريريي ميرررترك  مررري يرررركيت ترررؤد  ااميررريريي ااصررر  -7
 إذ  وأ ينررر ممل كررر  لياكيمرررش مررري يرررركيت  أ ااميررريريي ميرررترك   مررر  كررر ش إقيمررر  أ محليررري  

الميررر عيت ااحصرر ش علررص ااتم يررش  يرر فر ايرري تكن ا  يرريت  ديررد   ام نلررايسررير االسررتثمير 
ت نيرررريت  ديررررد   أي رررريكمرررري انررررو يرررردكش  ترك حديثرررر   يز دىرررري لررررر الط ااميرررر أعمرررريش مميرسرررر  

 .امس اخ إاص منت يت  ديد  
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يسرررير اانمررر   إ اامراكرررز ااميمررر  فرررا تحسررري  اانمررر  االقتصررريد   ىرررا ت رررم    تعتلرررر احرررد -6
    اامييرك .ا ااكفيت  مي لع  فا تح يخ اامسي  

 إارصذ ال تحتيج تلك ااميريريي  ااعيمل  ااميىر   نصت ااميىر  ا اميد ت فير فرع تي يش  -3
 مري ارذاك مر  اثرر ا تمريعا فرا  و  اإلدارير  اإلنتي ير مست   مرتفي مر  ااميريرات  ااكفريتات 

 اإلنتي ير  امسرياي اك   تلرك ااميريريي تسرتكدم و ت ليش نسل  االطيا   تكفي  معدالت ااف ر
 كثيف  ااعمش.

 اعيام  ااد ش اانيمي  كيص .ااصنيعيت فا معظم د ش ا إ ميااتيكش نسل  كلير  م   -9

سرررلي ذات فررررع تصرررديري  عيايررر   لرررنفس اا قرررت سرررلي لديلررر  الررر اردات كص صررري  فرررا  إنتررريج -0
ااميرررريريي ااصرررر ير   اامت سررررط   أثلتررررتاقتصرررريد ااسرررر خو إذ  إاررررصااتررررا تتحرررر ش  االقتصرررريدييت

 ت ليرررش ااع رررز فرررا ميررررزا   ام نليرررر زيرررريد  ااصررريدرات  تررر فير ااعمررر ت فرررا كليرررر   إمكينيررريت
حدا اامدف عيت لش   .ام نلي  امس اخ إاصفيئ  م  ك ش ااتصدير   ا 

 تكن ا  يري أ رأس مريش كليرر  إارصتك   ااصنيعيت ااص ير  منيي سيل  ااتمسيس اسرد ااحي ر   -0
  ااعمش. اإلنتيجقدرتيي علص  إاص إ يف متط ر  

 اامحلي   يك   االستيراد لنسل  قليل  منيي.  اإلمكينييتاالستفيد  م  اام ارد  -1

 ىررا مصرردر اتز يررد ااصررنيعيت ااكليررر  لررياكثير مرر   ام ايرر اامرر اد اسررتثمير ىررا احررد  سرريئش  -2
 االحتيي يت.

تعمرررش ااميررريريي ااصررر ير   اامت سرررط  علرررص تز يرررد ااميررريريي ااكليرررر  لياسرررلي  ااكررردميت ااترررا  -3
  يييرري العمررش كميرريريي مسرريند  الميررر عيت تحتي يرري  مرر  تعررزز ااتكيمررش ااصررنيعا. إذ تررم ت

ااميريريي مسريىم  فعيار  فرا تر فير متطللريت ااميريريي ااكليرر   ىرذا ااكلير . حي  تسريىم ىرذه 
ااتعيقد االيطنا ااذ  تتم لينيمي. فتعمش د ر اام رد  اام زع  ت دم  أ م  ك ش ع  د اامني ا  

 كدميت مي لعد االيي الزليئ .

 شاريع الصغيرة والمتوسطةرابعًا: مزايا الم

تتصررت ااميرريريي ااصرر ير   اامت سررط  فررا االقتصرريد لياعديررد مرر  ااكصرريئع ااكليررر  ااتررا ت عليرري 
اطليعر  اانيريط االقتصريد   م ئمر  أكثررم ئمر  الحيار  االقتصريدي  ارلع  اارد ش لرش تكر    أكثر

ااكصريئع تلرك  أ مريشذات ااع قيت ااتيريلكي  فرا قطيعريت معينر  داكرش ااد ار  نفسرييو  يمكر  
 (79و 6970(  االسرجو 70-79و 6979(  علد ااكريمو 93و 6990 ن فشو  ليالتا:

 سي ا  ااتمسيس -7

 مررر  ثرررم تتميرررز ىرررذه اامنيررر ت لينكفررري  قيمررر  رأس اامررريش اامطلررر   اتمسيسررريي  تيررر يليي 
يش محد دي  اا ر   اا زم   اامكيطر اامنط ير  علييريو ممري يسريعد علرص سري ا  ااتمسريس  تير 
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 ت ظيفيررري فرررا  امفررررادفيعلررر  ا رررذ  مررردكرات  أدا  مررر  ثرررم  اامؤسسررريتو  أ مثرررش تلرررك اايرررركيت 
تك ينيررري  تتمترري لينكفررري  مصرررر فيت ااتمسررريس  إ رررراتات. كمررري تتميررز لسررري ا  اإلنتررري ااام رريش 

 ااتنظيمرررراو   معيرررري فررررا اغلرررر   اإلدار نظرررررا  السرررريط   سرررري ا  ىيكليرررري  اإلداريرررر  اامصررررر فيت 
  ااتي يش. اإلدار لي   امحيي 

 . مر نتيي اإلدار است  اي   -6

مياكييرري اررذاك فيررا  أ ااصرر ير  فررا يرركع مياكيرري  اإلعمرريشمعظررم منيرر ت  إدار تتمركررز 
ن يح ممك  ايي  يترت  علص  أف شاتح يخ  أصحيلييتتسم ليامر ن   االىتميم اايكصا م  قلش 

 ذاك:

  ليإلييرات  ااكلرات اا ديد .لسيط  ااتنظيم اامستكدم  سي ا  ااتز يد 

  و  كرررذاك  االسرررتي كييت ااتسررر ي ي   ااتكلفررر  ااثيلتررر   كيإلي رررير  اإلداريررر انكفررري  ااتكررريايت)
ميرررز  االيرري لمسرررعير اقرررش نسرررليي   إارررصاامدف عررر  العرريملي و فيرررا ترررؤد  تل يئيرري   ام ررر رانكفرري  

سرررري ا  االتصرررريش   لياتررررياا إغررررراخ ااسرررر خ لكميرررريت كليررررر  مرررر  ااسررررلي  ااكرررردميت مرررر  كرررر ش
 لياعم ت.

   اامكتليرر   ارتفرريع مسررت   فعيايرر  االتصرريالت   ام راخن ررع ااررر تي   قصررر ااررد ر  اامسررتندي
  سرع  ااحص ش علص اامعل ميت اا زم  العمش.

 اامنيرر تعمررش لسرريط   تتميررز ىررذه   ا  ررراتاتاامنيررم  اكطررط  ا ررح   سييسرريت مرنرر   أتلرريع 
ااي ما س ات داكش اامنيم  م  كر ش  اإلدار فا اانييط  ليرتفيع مست   ااع قيت اايكصي 

ىررذه ااميرر عيت  ااعريملي  ارردييي.  يكر   ايررذا  أصرحي االحتكريك ااملييررر لري   آم و اات رير 
ااعيمررش.  إنتي يرر ااصرر ير    اامت سررط  اثررر ملييررر فررا زيرريد   امعمرريشاات ررير  داكررش منيرر ت 

ا اامحريط ااكرير ا مر  كر ش ااع قريت تح يخ فا ىرذه اامنير ت ع قريت يكصري  فر  أي ي
ااميرررررر عيت  ااعمرررر تو  كررررذاك مرررري االيئرررر  اامحيطررررر   أصررررحي اايكصرررري  ااتررررا تنيررررم لرررري  

 ليامير عيتو  يك   اذاك اثر مليير فا اامحيفظ  علص س خ ىذه اامنيم .

 فرع ااعمش  إتيح  -3

علرص تر فير  إنتيج  تي يش غيرر مع رد و فهنيري تسريعد أسياي لسل  استكدام ىذه اامني ت 
 أصرررحيلييفررررع ااعمرررش مكلرررر عررردد مررر  ااعررريملي و كمررري تتررريا اات رررير   االحتكررريك ااملييرررر لررري  

ليررنيم   اإلنسرريني ااعرريملي   ت ريرر  ااع قرريت اايكصرري   أ  رريع ااعرريملي  ارردييمو  االطرر ع علررص 
اا احررد و  ااعيملرر   امسررر  ذاررك لسررل  نيرر ت  ر ح اافريررخ   وإنترري يتيمممرري يررنعكس اي يليرري  علررص 

لمسرررت ييت متدر رررر  مرررر  ااميرررريرات لتكلفرررر  رأسررررمياي  و كليررررر  العميارررر   تتررريا ىررررذه اامنيرررر ت فرصررررو
 مكتلف . إنتي ي ق   ااعمش لمكتلت مييراتيي  لمست ييت ت م  استيعي  منكف    لذاك 
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  .اا در  علص ااتكيت مي اامت يرات اامستحدث  -9

سرري ا   إاررص ااتيرر يش  اإلدار ي  مر نرر   لسرريطتي اإلنتي يرر يررؤد  انكفرري  تكرريايت اافنرر   
ااص ير   اامت سط  مي مت يرات ااتحدي   اانم   ااتط رو  لصف   اإلعميشعملي  تكييت مني ت 

اامسررتيلكي و  لعكررس اامؤسسرريت ااكليررر  ااتررا يصررع  علييرري   أذ اخعيمرر  فررا مرري يتعلررخ لرغلرريت 
ااصرر ير  علررص ااتكيررت مرري  مرريشاإلع تتمثررش قرردر  منيرر ت  إنتي يرريت ييررر كطررط  لرررامج  كطرر ط 

 اامت يرات.

 مركز التدري  ااذاتا -0

 ااعررريملي  فييررري لررريانظر امميرسرررتيم  مصرررحيلييتعتلرررر ىرررذه اامنيررر ت مراكرررز تررردري  ذاتيررر  
 تحمليررم اامسرررؤ اييت اات نيرر   ااتسررر ي ي   ااميايرر . ممررري  اإلنتررريجليسررتمرار  سرررط عمليرريت  إعمرريايم

اارررذ  يرررؤىليم ا يررريد  عمليررريت  اممرررر اامعرفررر   ااكلررررات يح رررخ اكتسررريليم اامزيرررد مررر  اامعل مررريت 
اسررتثميري  فررا اامسررت لش تفرر خ ح ررم مؤسسرريتيم ااحيايرر و  مرر  ثررم فيررا تعتلررر م رريال  كصررلي  اكلررخ 

فررا زيرريد  االسررتثميرات ااني حرر   ت سرريي فرررع ااعمررش  تمثررش امسرريس تنميرر  فئرر  اامنظمرري  ااتررا 
 . اإلنتيج

 اإلنتيجارتفيع   د   -0

أنتي يرري يتسررم فررا متكصصرر   محرردد  فرره   أعمرريشيد ىررذه ااميررر عيت علررص لسررل  اعتمرر
ال  اادقر   اا ر د  ىمري قرينر  ااتكصرع  تركيرز ااعمرشو  ذارك ال  ااعمرش اا يا  ليادق   اا  د و 

 مذ اخ ف ررري   اإلنتررريجفرررا اامؤسسررريت ااصررر ير   اامت سرررط  يعتمرررد علرررص ااميرررير  ااحرفيررر   تصرررميم 
ير  يسرريعد علررص ذاررك   رر د حرر افز علررص ااعمررش  االلتكررير  اات ديررد اامسررتيلكي  فررا اامررد  اا صرر

 االستعداد الت حي   تحمش اامكيطر  اارغل  فا االن يز  تح يخ االسم اات رير  مري اايرير  ممري 
  اامليعيت. اإلعميشزييد  اارلحي  نتي   زييد  ح م  إاصيؤد  

 ااطيلي اامحلاىيمن   -1

 اغلرررر  ااصررررنيعيت فررررا ااميرررريريي ااصرررر ير  حيرررر  ي لرررر  ااطرررريلي اامحلررررا علررررص مكتلررررت 
يرركيش اامت سررط   ت رردم سررلي  كرردميت مصررحي  اارردكش اامررنكف  فررا صرر ر  مكتلفرر  إليررليع   ا 

 لمسعير ركيص .حي يتيم امسيسي  

 االنتيير اا  رافا الصنيعيت -2

ىذه اامني ت  سيل  النتيير اات ط  ااصرنيعا   رافيري  مر  كر ش االنتيرير اا  رافرا تعد 
محررررردا  ااتطررررر ر اال تمررررريعا  أدا فيرررررا و المنيررررر ت ااصرررررنيعي  ااترررررا تسررررر د فييررررري ر ح اامنيفسررررر 
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 نظررررا    فرررا اامنررريطخ ااح رررري و يتمركرررز   االقتصررريد و ذارررك م  ااحررررفيي   صررر ير ااصرررنيع 
اص ر ح م اامني ت ااص ير  فهنو يسيش ت طينيي ليا ر  م  اامنريطخ ااترا ت  رد فييري مردك ت 

 ااصنيع  ااص ير .

 فتر  استرداد رأس ااميش تك   قصير  -3

ممري يمكنيري  امعمريش  أرقريمتتميز ىذه اامنير ت ليرتفريع معردش د را  اال ريع   اامليعريت 
اد اررررأس اامررريش اامسرررتثمر فييررري  ي لرررش لياترررياا مررر  مكررريطر مررر  اات لررر  علرررص طررر ش فترررر  االسرررترد

 ررعيف   االسررتثمير اافرررد  فييرريو  مرري ذاررك فرره  فرررع اات سرري  اات ديررد فررا تلررك اامنيرر ت تكرر  
 رزت مر  تكصريع  رعت قردرتيي علرص  إارصاامتح رخ فييري يرؤد    ذاك ال  انكفي  ح م ااررلا

نفسروو  ت ديرد ااميرر ع أ ع إلعيد  لنريت يكص أ  ديد  المير ع. فا استثميرات  ديد   اإلرليح
 ااحك ما. أ  ال تعتمد علص ااتم يش ااكيع أي يا  ى

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهدافخامسًا: 

اا سيئش ااتا م  ك ايي ت يم اامييريي ااص ير   اامت سط   ااتا  تعد ىذه امىدات إحد 
سرر ت تزيرررد  امىررداتش تح يررخ ىررذه تسررعص اتح ي يرري ااميررر عيت ااصرر ير   اامت سررط   مررر  كرر 

ااميرريريي ااصرر ير   اامت سررط   تسرريعدىي علررص اانمرر   ااتطرر ر فررا اام رريش االقتصرريد  الد ارر   ا  
 امىرداتفا سليش تح يخ اارلا  تتمثش ىذه  إايييى  اا يي  ااتا تسعص ال ص ش  امىداتتح يخ 

 (72و 6990(  االسرجو 97و 6996 نصرو  :يمتا فيمي

 اإلنتي ا.اانييط فا ىيكلي  ز  تح يخ ت ا -7

 .فا ااييكش االقتصيد  اإلنتيجتن يي  ت سيي تيكيل  اامنت يت  كدميت  -6

 ااكلير   اامت سط . احنيط ااعمش كصنيعيت داعم   -3

 منت    مكيفح  ميكل  االطيا .ح ي ي  ت فير فرع عمش  -9

 اامدكرات اامحلي . تنمي  استثمير  -0

 استكدام ااتكن ا  يي اامحلي . -0

 اا اردات. أح شاامسيىم  فا تح يخ سييس   -1

 سادسًا: المشاكل والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مرر  اامع قرريت  ااميرريكش ااتررا تعتلررر لمثيلرر   ا  ت ا ررو ااميررر عيت ااصرر ير   اامت سررط  عرردد
 أكرر  إاصتحدييت اتلك اامييريي  تكتلت تلك اامع قيت ليكش  زئا  ايس ليكش كلا م  د ا  

أكرر داكرش اا طريع اا احردو  مر   إارصحتص داكش ااد ا  نفسييو  م  ميرر ع  أكر إاص م  قطيع 
 .ااسييسري   االقتصريدي   اال تميعير   ااتيرريعي  الللرد امنظمر . تلعري  اطليعر  أكرر  إارصفتر  زمني  
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يت ااترررا ت ا ييررري ىنررريك تيررريليي   ت يرلررري  فرررا اامع قررر إ  إال علرررص ااررررغم مررر  ىرررذا ااتلررريي  اامرررذك ر 
منيرري مرري ىرر  داكررش متمثررش لياميررك ت داكررش ااميررر ع  منيرري و ااميررر عيت ااصرر ير   اامت سررط 

اا يرررر د  إاررررصكررررير ا متمثررررش لياتحرررردييت نيت رررر  عرررر  االيئرررر  اامحيطرررر  لياميررررر ع  يعرررر د معظميرررري 
  ااميك ت  ااتحدييت ااتا ت ا و نمر أىماامفر    علص تلك اامير عيت  اذاك س ت يتم ذكر 

و 6971(  صند خ اان د ااعرلراو 01و 6976 ااعزا  و   اامير عيت ااص ير   اامت سط   ىا:
 (76و 6972(  االنك اامركز  ااعراقاو 36

ااتيرريعا  ااتنظيمرا اارداعم اطليعر  ااعمرش  ااميرر عيت ااصر ير   اامت سرط   اإلطرير عت  -7
 فا مراحش اانم  اامكتلف .

 صع ل  ااتم يش -6

 نم  تلرك ااميرر عيت علرص  إقيم ااميك ت ااتا ت ا و  ألزتعد ااصع ليت ااتم يلي  م  
اغلر  ااميريريي ااصر ير   اامت سرط   أ اعتلير ااتم يرش ىر  ر ح ااميريريي.  مر  اامتعريرت عليرو 

 غيالري  مري تعرينا ىرذه ااميرر عيت مر  لعر  امحيري و  تعتمد علص ااتم يرش اارذاتا  ااحكر ما فرا
 ذاك اعدم م ئم  اامعييير اامتلع  و فا ااحص ش علص اا ر   م  اامصيرت اات يري ااصع ل  

فررا اامصرريرت طليعرر  ىررذه ااميررر عيت  متطلليتيرري الحصرر ش علررص ااتم يررش اارر زم ليررر ط ميسررر  
اصرررع ل  يرررر ط  أ  م ئمررر  لسرررل  عررردم تررر فر اا رررمينيت اا زمررر  ااترررا تطلليررري تلرررك اامصررريرت 

صررع ل    ررعت فرررع ااحصرر ش ممرري تيرركش  فترررات ااتسررديد   امقسرريط ااتم يررش مرر  حيرر  ااف ائررد
 علص ااتم يش ااكير ا اامنيس . 

 اا  اني   ااتيريعيت -3

   نمرررررر  ىررررررذه اامع قرررررريت ااتررررررا تحرررررر ش دإحررررررد  ااتنظيميرررررر   ااتيررررررريعي   اإل ررررررراتاتتعررررررد 
ااحصر ش اامير عيت  انتييت  لصرع ل   إنييت إ راتاتتا  م  تع يد  تعدد اامير عيت ااص ير  لد

 علص ااتراكيع اارسمي  ايي.

  تنظيمي  أداري صع ليت  -9

م  ميارك ااميرر ع ىر  اإلدار و غيالي  مي تتصت اامير عيت ااص ير   اامت سط  لمركزي  
 ااتم يش  ااتس يخ ممي ينتج ع  ذاك انعدام ااتكصرع اار ظيفا  اإلدار اايكع ااذ  ي مي لي  

ت  اامحيسررل   االقتصرريد  غيرىرريو  عرردم   رر د تنظرريم لرريامعنص اامعررر ت فررا م رريش ترتيرر  اا ظرريئ
دار  أقسريم ا ا اامعريام فرا  أدار  ااتعيمرش   أسرياي ااميرر عو ف ر   عر  عردم معرفترو ل  اعرد   ا 

طررر ش  إارررصاارسرررمي  فرررا ااد ارر  كياسررر  ت اات يريرر   ااصرررنيعي  ممررري يررؤد   اإلداريرر مرري اا يررريت 
اامتيحررر  ارررد  ىرررذه   اإلحصررريتاتع اامعل مررريت  زم إلن ررريز معيم تيررري ف ررر   عررر  ن ررراا قرررت ااررر
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  أنظمرر ااميرر عيت كيصرر  فيمرري يتعلرخ ليامؤسسرريت اامنيفسرر   يررر ط  م اصرفيت ااسررلي اامنت رر  
 أعميايرياا زمر  اتيسرير   اإلحصريتاتا ائا ااعمش  ااتممينيت اال تميعي   غير ذاك مر  االيينريت 

 .اامطل   علص اا  و

يت ااصرر ير   اامت سررط  فررا ااتعيمررش مرري اامحرريط ااكررير ا  ررعت اا رردرات ااداكليرر  الميررر ع -0
مرر  حيرر  اا ررمينيت السرريمي  و  ااصررع ل  ااتررا ت ا ييرري ااميررر عيت اتلليرر  يررر ط اا ررر  

 االاتزامرريت ليررفيفي  اامعل مرريت  كررذاك ىنياررك مرر  صررنت اامع قرريت ااتررا ت ا ررو ااميررر عيت 
 :إاصااص ير   اامت سط  

 نت يت اامحلي .غيي  ااث   لي  اامستيلك  اام -

 محلي   رقيلي . أيرات أ يز عدم    د  -

 غيي  اا در  ااتنيفسي . -

 ن ع اامعل ميت ح ش ح م  طليع  ااسلي اامميثل  ايي. -

 عدم    د ترالط لي  اامييريي ااص ير   اامييريي ااكلير . -

ع  اامع قيت ااتس ي ي  المنت يت م  تر يج  دعيي   -  . ا 

 قديم . تكن ا  يي أسل    أتليع ىا ااتا تعينا منيي اغل  د ش ااعيام  ااتكن ا  ي اامع قيت  -

 كلفر  ااعمرش  كثرر  فرر  اا ررائ  ااترا  ام اير ارتفيع اامر اد  إاصزييد  اات كم ااذ  يؤد   -
 اامييكش  اامع قيت المييريي ااص ير   اامت سط . أىمتعد م  

 اامنيفس  ااتس ي ي  -0

تعررد اامنيفسرر   ااتسرر يخ مرر  ااميررك ت اا  ىريرر  ااتررا تتعررر  ايرري ااميررر عيت ااصرر ير  
حردي  فرا م ريش أسرل   علمرا  أتلريع اامت سط و منيي ن رع اامعل مريت اا زمر  التسر يخ  عردم 

ااتسرر يخ  ن ررع ااكفرريتات ااتسرر ي ي   عرردم االىتمرريم لرره رات االحرر   ااتسرر ي ي  كيصرر  فررا م رريش 
ااررذ  يحررد  اممررراامسررتيلكي    أذ اخ  اان ررش  اات زيرري  ااتعلئرر   اات ليررتو سررياي  أ امسرر اخدراسرر  

م  قدر  ىذه اامير عيت علص تس يخ منت يتيري. ف ر   عر  تف ريش اامسرتيلك اامحلرا المنت ريت 
االعتيريد علررص اسرتكدام ىررذه  أ اامحيكرري   أ فرا دافرري اات ليرد  امحيرري اامميثلر  فررا لعر   ام نلير 
ااحر افز ااكيفيرر  ترر فير ممرري يحردد مرر  ح رم ااطلرر  علرص اامنت ريت اامحليرر .  عردم  لير ام نااسرلي 

منيفسرر  اامنت رريت اامسررت رد  امثيلتيرري مرر  اامنت رريت اامحليرر .  إاررصالمنت رريت اامحليرر  ممرري يررؤد  
 لمسرعيراامحلير   احسر اخسييسر  اغراقير  اتر فير منت ريت  لمتلريع ام نلير  قييم لعر  اامؤسسريت 

 ررعت اام قررت ااتنيفسررا الميررر عيت  ن ررع  إاررصممرري يررؤد   اامنررتج اامحلرراو  عيرأسررت ررش عرر  
اامتيحر  ارد  ىرذه ااميرر عيت كيصر  فيمري يتعلرخ ليامؤسسريت اامنيفسر    اإلحصريتاتاامعل مريت 
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 ارر ائا ااعمررش  ااتممينرريت اال تميعيرر   غيررر ذاررك مرر    أنظمرر  يررر ط  م اصررفيت ااسررلي اامنت رر  
 علص اا  و اامستيدت. أعميايي زم  اتسيير اا  اإلحصيئييتااليينيت 

 الواجب توفرها لمعالجة معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة اإلجراءاتسابعًا: 

اادقي   ايرذه اامع قريت ااترا ت ا رو ااميرر عيت ااصر ير   اامت سرط  استعرا ني م  ك ش 
 سليش ذاك  ا يو إلزاا  ىذه اامع قيتو نت  ا اني ح م ااتحد  ااذ    أثرىيم  حي  يم ايتيي 

كررر ش تررر فير اامتطللررريت اا زمررر  اررردعم ااميرررر عيت ااصررر ير   اامت سرررط  ككطررر   فرررا يكررر   مررر  
طريخ تح يخ ااتنمي  االقتصيدي .  يمك  اات ل  علص ىذه ااصع ليت  اامع قيت ااتا ت ا رو ىرذه 

(  اا نرردا  و 73و 6972اسررير و    ىررا: اإل ررراتاتااعديررد مرر   أتلرريعااميرريريي  ذاررك مرر  كرر ش 
 (3و 6996(  يللاو 763و 6971

 اا قرر ت علررص ااصررع ليت ااتررا تعتر رريي العمررش م ت ررييتيي ترر فير اارردعم ايررذا اا طرريع  فيررم  -7
 .ا ييميي  ااتم يش اا زماامنيسلي و  علص معيا تيي  تفيدييي  تييئ  اامنيخ ااتيريعا  اا ين نا 

 ام ا ييتتنمي  االقتصيد اا طنا م  ك ش   ي نظيم   ي استراتي ييت  ا ح   محدد  ا -6
 الكتيير اامييريي ااصنيعي   تحديد د ر اا طيع ااحك ما  اا طيع ااكيع فا تنفيذ ااكط .

لرد ر  اال رط ع ع  ىذا اا طريع م ريعف   تنسريخ  ي دىمري  اامسئ ا يتطل  م  اا ييت  -3
امسريند  اا زمر  ارتمك  ىرذه ااصرنيعيت دينيميكير  مر  ا رش زيريد   تن يري ااردعم  ا  أكثرفعيش 

مررر  ت ررري ز مررري تعينيرررو مررر  مع قررريت  اانيررر   ليررري التكيرررت مررري متطللررريت اامنيفسررر  اامحليررر  
  ااد اي   اامتط ر  ليستمرار.

اقتصررررريدي   أىرررررداتااسييسررررر  ااميايررررر  ااترررررا تسرررررتكدم اتح يرررررخ  أد ات أىرررررمتعرررررد اا رررررريل  احرررررد  -9
مرر  حيرر  أسررييميي فررا رائ  ا  تررؤد  د را   ا تميعيرر   سييسرري  علررص حررد سرر اتو  يمكرر  ال رر

 :مثش ىذه اامييريي م  ك شإلقيم  ااتي يي 

 ااميرريريي ااصرر ير   اامت سررط  مرر  اا رررائ   اارسرر م علررص منت يتيرري  دك ايرري افترررات  إعفرريت
 .يط يل  نسليي   تي يعي

   م   عفيتىيإ اامزايي ااتف يلي  مثش ااتسيي ت ااعمش علص منا اامييريي ااص ير   اامت سط
 رس م ااتس يش. أ رس م اارى  

   علرررص ااسرررلي اامسرررت رد  احمييررر   ااكمركيررر تفعيرررش  تيرررريي اا ررر اني  ااكيصررر  لفرررر  اا ررررائ
 اامييريي ااص ير   اامت سط  م  اامنيفس  ااكير ي .

 ااتررا تسررتكدم مرر  قلررش ىررذه ااميرريريي مرر  اارسرر م  ام ايرر اامرر اد  أ  اإلنترريجمسررتلزميت  إعفرريته
اامحلرا فرا منيفسر  ااسرلي اامسرت رد   ااترزام اامسرت ردي   اإلنتيجااكمركي   ت ليش نسلتيي ادعم 

 ذات اان عي  اامطيل   الم اصفيت  اا ييس. أ اي م اد  لهدكيش
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 ع لياعديررد مررر  تفعيررش د ر ااييئرر  ااعيمررر  التنميرر  ااصرررنيعي  ااتررا كينررت ت يرررز اا طرريع ااكررري
 تنيفسي . لمسعيراام اد ااكيم الصنيعيي   االيي 

امسريند  ااميريريي ااصر ير   اامت سرط .   ااتكن ا  ير ااحي رنيت ااصرنيعي   أقيم ااعمش علص  -0
تطرر ير ااميرريريي اا يئمرر  مرر  كرر ش ترر فير ليئرر  عمررش منيسررل   اإلعمرريشحيرر  تتلنررص حي ررنيت 

 اافنيرر   االقتصرريدي   ترر فير اامعرردات   اإلداريرر تثميري  الميرريريي اا ايررد  لت ررديم ااكرردميت االسرر
 اامسرررتلزميت ااترررا يحتي يررري عنرررد تمسررريس ااميرررر ع. ف ررر   عررر  تسرررييش مسررريعد  ااميررريريي 

  اتصيايي ليا ييت ااداعم .

قطريع عرري   إنيريتاامسريعد  فرا ليرتص صر ر و ل ير  ت فير ااردعم ااحكر ما ايرذه ااميريريي  -0
  اامنت يت. اإلعميشط ير اا يئم  منيي علص صعيد   اسي م  ىذه اامييريي  ت

غيررر االسررتثمير  أكررر  إيرركياليتكررذ  إ ااررذ  يمكرر   ام نلرراتفعيررش ااميرريرك  مرري االسررتثمير  -1
اام معريت ااكيصر  لياميريريي ااصر ير   اامت سرط   إنيريت إ  إاصإذ تيير اات ير  و اامليير

سررتثمير  كلفتررو لحيرر  ي ررر  لكطرر ات تيسررر تعلئرر  اامرر ارد ااميايرر   االيررري   تكفرر  ح ررم اال
 االسرتثمير اامحلرا عنرد تحديرد  ام نلراص ير   اقش كط ر و  عندئذ تظير فررع االسرتثمير 

 االحتيي يت  اا درات اامحلي . إاصاالستثمير استنيدا   أ ا ييت

االسرررتفيد  مررر  ت رررير  اارررد ش اامت دمررر  ااترررا تعتمرررد  ليررركش ملييرررر علرررص ااميررريريي ااصررر ير   -2
 سط . اامت  

مؤسسيت مياي  قريدر  علرص رعيير  مثرش ىرذه ااميريريي  ااعمرش علييري  تر فير  إنييتااعمش علص  -3
 اادعم اامياا اامنيس  ايي.

اامنريطخ ااصرنيعي  مر   إاييريمر  متطللريت االنير  ااتحتير  ااترا تحتريج  امدنصت فير ااحد  -79
 طرخ م اص ت صياح  ا ستكدام.

اال تمريعا احفرراد اارذي  يمتلكر   ميريرات فنير  اكرا  نير ااث يف  ااتا ت ير سل ك  ااميش -77
 اامييريي ااكيص  ليم.يليير ا 

 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق وسبل تطويرها

أ  اات  ررو ااعيمرر   لمرري و ااعررراخ يمتلررك مرر ارد ميايرر   ميديرر   ليررري  ىيئلرر  أ مرر  اامعلرر م 
علررص ااميررر ع  أسيسرريمرحلرر  تحرر ش اقتصرريد  نحرر  االقتصرريد ااحررر  ااررذ  ي رر م ااحررياا يررؤثر فررا 
تح يرررخ تنميررر  مت ازنررر  مسرررتديم  ارررذا فررره  ميررريرك  اا طررريع  إارررصااد اررر  تيررردت  أ ااكررريعو  لمررري 

ني ري  تنم يري  مسرتيدفي و  اكرا تتح رخ ل صرف    رر ريي   أسيسرييمطللري   أصرلاااكيع  تفعيش د ره 
يتر از  معردش تنمير  ااميريريي اا يئمر   مري ينرتج عنيري مر   أ ارل د ف لرد مر  ااتنمي  اامت ازن  فا ا
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سرر خ  إاررصكليررر   أفرر اجفرررع  ظيفيرر   ديررد  مرري معرردش اانمرر  ااسرركينا  مرري ينررتج عنررو مرر  دكرر ش 
ااعمررشو  كررذاك اللررد مرر  تيرركيش تحرريات اسررتراتي ا لرري  ااد ارر   اا طرريع ااكرريعو  يمكرر  ااتطرررخ 

و 6992 اا نردا  و  م فا لنيت ااسليم ايذه ااميريريي  تط يرىري  ىرا:ااتا تسيى امم رلع   إاص
 (6991اامعل ميتو   تكن ا  يي اإلحصيت(  اا ييز اامركز  763

لمري يح رخ يي ااصر ير   اامت سرط  فرا ااعرراخ اتنمير  ااميرير  ام رش  ي كطر   طنير  ط يلر   -7
ي يتنيسررر  مررري اات  رررو ااعررريم تكيمليررري  تح يرررخ ااتررررالط فيمررري لينيررري  لررري  ااميررريريي ااكلرررر و  مررر

مسرر حيت علررص كيفرر  اا طيعرريت االقتصرريدي   أ ررراتالسييسرر  االقتصرريدي  ااكليرر و  ااعمررش علررص 
اافرررررع اامتيحرررر  اتنميرررر  ىررررذه  أف ررررشفررررا ااد ارررر  مرررر  كرررر ش منظمرررريت متكصصرررر  اتحديررررد 

 اامييريي.

  ي رم  صييغ  قين   كيع ليذه اامييريي يكر   لمثيلر  اا طريت ااتنظيمرا  اا رين ناو لحير -6
م  اامسرت لي و ايي ااحميي  اا زم  ف  ااع ليت ااتا ت ا يييو  ت فير ايذه اامييريي تكطا كي

 تنظرريم ىيكررش االنيرر  اامؤسسرري  ااراعيرر  ايررذه ااميرريريي لمرري يسررما ايرري لتمثيليرري ايررذه ااميرريريي 
 لفيعلي   ايتراك اار اد فا عملي  صني اا رار.

ميررريريي ااصررر ير   اامت سرررط   ااترررا يمكررر  ا  تكررر   مؤسسررر  ميايررر  كيصررر  لتم يرررش اا إنيررريت -3
و ميمتيي ت فير ااتم يش ااميسر المييريي ا رر  أ اصمرتلط  ليالنك اامركز  ااعراقا ككط   

تكطا ع ل  ااتم يش احي  تعزيز اا در  ااتنيفسي  المير عو  االنت يش فا اامراحش اا ح   ااص 
ت  لمسررعير فيئررد  مدع مرر و علررص ا  تررتم تيرر يي اامصرريرت ااكيصرر  لتم يررش ىررذه ااميررر عي

مرا عرررر  ااتيررررريعيت اا ررررريلي  لمرررري يسرررريم فررررا رفرررري رلحيرررر  اامصرررريرت مرررر  كرررر ش االعترررررات 
 ليامكصصيت اامك ن  ام يلل  اادي   ااميك ك فا تحصيليي.

اامت دم   ليي يت تم مي االيئ  ااصنيعي  ااعراقي و  كذاك دعم  ااتكن ا  ييقييم ااد ا  ليستيراد  -9
االحرر    ااتطرر ير ااتكن ارر  ا  ت ررديم االستيرريرات  كرردميت ااترردري  مرر  كرر ش ع ررد  يررط أن

 مير عيت تعي   ميترك  مي ااييئيت ااد اي  اامعني  لتط ير  رعيي  ىذه اامييريي.

اات معرريت ااصررنيعي  ليعتليرىرري  إنيرريتاالسررتفيد  مرر  اات ررير  ااد ايرر  فررا م رريش اات سرري فررا  -0
االلتكرير  مراكرز  أنيرط عرف  اا رمني  لري  ااميريرييو  االسرتفيد  مر  طري   فعيا  القتسيم اام

اامعرفر  مثررش اامؤسسرريت االحثير   اا يمعرريتو حيرر  يمكر  الد ارر  مسرريند  مثرش ىررذه اات معرريت 
 ايذه اام معيت. امسيسي االني  ااتحتي   إقيم  امكع تييئ  كيف  اامستلزميت  علص 

د رات ااترردري و  إقيمرر ااني حرر  ا يرريد  ااميرريريي  ذاررك عرر  طريررخ  اإلدار مراكررز اتمىيررش  إقيمرر  -0
 ااتمىيررش اامتكيمررش    رري لرررامج كيصرر  ايررذه ااميرريريي فررا مراكررز ااترردري  امسرريعدتيي علررص 

  ااتس يخ.  اإلدار  اإلنتيجتط ير نظيم 
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و ي ررر م لت رررديم االستيررريرات  اإلحصررريتتمسررريس مركرررز عراقرررا اللحررر   ااتكطررريط  اامعل مررريت  -1
 االح    اادراسيت ع  ااس خ اامحلي   ااكير ا.  أ رات اافني و  اري اإلد

مركز  طنا عراقا اإلع م االقتصيد و ي  م اامركز للر  االررامج ااكيصر  مر  كر ش  أنييت -2
اامعل مريت مصرحي   أدخفا ت فير لمي يسيم اا سيئش اامرئي   اامسم ع   اايلك  ااعنكل تي  

 اامطل ل  ايم. اإلع مي اانييط االقتصيد   ت فير ااكدميت  أ  وىذه اامير عيت فا كيف  
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 المبحث الثالث
 الشمول المالي ودورة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 مقدمة

التي تساعد عمى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشمول المالي الدور الميم في  إن
تحقيق النمو االقتصادي وخمق التوازن في االقتصاد الكمي لمدولة من خالل الدعم لمثل ىذه 

واالبتعاد عن طمب  ,العاممة المحمية .ويخمق فرص عمل ليم األيديالمشاريع , والتي تشغل 
ناسبة إلى القطاع الخاص والعمل بة من خالل توفير القروض الم والتوجوالوظائف الحكومية 

لالقتصاد في  األقوىوالتي تساعد عمى تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك 
زيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق شموليم بالخدمات  إنالوقت الحاضر . وذلك 
 اإلنتاجا في مرحمة تطور من خالل زيادة المحمي الذي يكون دائم اإلنتاجالمالية سوف يزيد من 

. وان الشمول المالي ليذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتيا وتطويرىا ىو احد أىداف الدول 
في سبيل مواكبة الدول المتقدمة ز في مختمف ميادين الحياة وفي  تحقيقوالنامية والتي تسعى إلى 

غيرة والمتوسطة المجال االقتصادي . وان الدور الذي يكون بين الشمول المالي والمشاريع الص
يتحقق من دون وجود مشاريع  إنىو دور تبادلي بين الطرفين الن الشمول المالي ال يمكن 

ال المشاريع الصغيرة والمتوسطة  إنوكذلك  , العمل بيا وتبدءاالقروض  تأخذصغيرة ومتوسطة 
الشمول تحتاج إلى  ألنيامن دون وجود تطبيق الستراتيجيات لمشمول المالي يكتب ليا النجاح 

لمشمول المالي في دعم المشاريع الصغيرة  األساسيومن خالل ذلك يتبين الدور  , المالي
 والمتوسطة .
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 اوال : فجوة الشمول المالي لممشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 , تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من الشركات وفرص توظيف العاممين
حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة  إمكانيةوان  ,واسيا الوسطى األوسطفي منطقة الشرق 

عمى الخدمات المالية المقدمة من المصارف في الدول النامية ضعيف ,وفي بعض الدول النامية 
التي تقدم من قبل المصارف تكون تكون معدومة , وان متوسط حصة الفرد من الخدمات المالية 
 تانوافغانس إفريقياوشمال  األوسطضعيفة .حيث ان متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق 

في دول مجمس التعاون الخميجي  وتنخفض% 7وباكستان ومنطقة القوقاز واسيا الوسطى تكون 
ل المالي يعتبر وذلك الن الشمو  ,% وفقا لممسح الصادر من قبل البنك الدولي لممؤسسات2إلى 

وتعاني  ,والمتوسطةلممشاريع الصغيرة  األولىو الداعم لكافة أفراد المجتمع وىو الداعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فجوه غياب الشمول المالي لدعم ىذه المشاريع ويكون من 

والمتوسطة عمى خالل اعتماد مؤشر مركب يرصد حاالت حصول المشروعات الصغيرة 
تحميل العناصر الرئيسية والبيانات عمى  بأسموبالمالية واستخداميا مع االستعانة  الخدمات

)صندوق النقد  لمؤسسات الصادرة عن البنك الدولي.مستوى الشركات المستمدة من مسح ا
 ( 2102الدولي, 

 
 نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجمالي توظيف العمالة وعدد الشركات

 (2102الدولي, )صندوق النقد 

 إفريقياوشمال  األوسطبمدان منطقة الشرق  تأخرر ىذا المؤشر لمشمول المالي إلى يويش
دول العالم في مجال الشمول المالي والدعم المقدم لممشاريع الصغيرة  بقيةوالدول النامية . عن 
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ة والمتوسطة . ونستنتج من خالل ذلك وان غياب دعم الشمول المالي لممشاريع الصغير 
 (33, 2107:)عجور, والمتوسطة سوف يؤدي إلى

 مشاكل تؤثر عمى التنمية االقتصادية .0

عدم تنمية وتطوير القطاع الخاص في االقتصاد سوف يؤدي إلى حدوث فجوات في  .2
 االقتصاد وحدوث تضخم الذي تعاني منو اغمب الدول النامية 

قروض من قبل  تقديمللي تنجح من دون دعم ما إنال يمكن لممشاريع الصغيرة والمتوسطة  .3
 المصارف

ال م توفير القروض وعد ة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطةغياب التسييالت االئتماني .4
 يساعد عمى نجاح استراتيجيات تطبيق الشمول المالي 

ال يحقق التنمية االقتصادية التي غياب الدعم الحكومي لممشاريع الصغيرة والمتوسطة  .5
 النامية في سبيل النيوض بالواقع االقتصادي لمدولةجميع الدول تحتاجيا 

 
 ثانيا : منافع زيادة الشمول المالي لممشاريع الصغيرة والمتوسطة

في دعم وتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة  واألساسيأن لمشمول المالي الدور اليام 
إلى مختمف فئات المجتمع وبتكمفة قميمة والمتوسطة من خالل وصول الخدمات والمنتجات المالية 

وجودة عالية , وان تطبيق الشمول المالي وتقديم القروض من قبل المصارف إلى الزبائن 
المحمي وسوف يساعد عمى  اإلنتاجالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يزيد من  وأصحاب

قتصاد وان من منافع في سبيل تطوير وازدىار اال إليياتحقيق التنمية االقتصادية والوصول 
 ومنيا:( 2102تطبيق الشمول المالي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ) صندوق النقد الدولي , 

 تحقيق النمو االقتصادي : .0

يسد فجوة الشمول  شانيإنالنمو االقتصادي السنوي في بعض الدول النامية من  إن
الصاعدة واالقتصاديات النامية  األسواقالمالي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات 

 المالي لممشروعاتعمى المكاسب المتحققة من الشمول األدلة.ويكون ذلك من خالل تقديم 
الصغيرة والمتوسطة بالتحديد , وان تحقيق النمو االقتصادي سوف يقضي عمى مشكمة البطالة 

وزيادة عمى  يألمعاشالعاممة في المجتمع وتحسين الوضع  األيديوسوف يؤدي إلى تشغيل 
 مستوى الفرد .

 _  خمق فرص العمل 2
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة دور رئيسي في تعزيز توظيف العمالة , السيما في 

في توظيف العمالة عمى مستوى جميع مجموعات الدخل  األكبراقتصاديات النامية وىي المساىم 
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كبار المساىمين في نمو وتوظيف في مختمف البمدان .وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 
المشروعات إنالدراسة إلى  إلييا( وتشير النتائج التي لخصت kumar2017العمالة ) دراسة 

موظفا ( وان  011الصغيرة والمتوسطة تمثل نصف القوى العاممة تقريبا التي تكون اقل من )
 ظيف العمالةفي نمو و تو  األكبر( موظفا ىي المساىم  21) اقل من  الصغيرة الشركة

 _ فعالية السياسة االقتصادية الكمية 3
تقترن زيادة الشمول المالي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة فعالية السياسات 

السياسة النقدية  اثأرالمالية الكمية , من خالل ) تحسين التحصيل الضريبي ( وان انتقال 
من الشمول المالي لممشروعات الصغيرة  ىأعمفي البمدان التي تشيد درجات  األسعارواستقرار 

والمتوسطة . فمع ازدياد عدد المشروعات التي تتاح ليا فرصو الحصول عمى الخدمات المالية 
 اثأريزداد دور سعر الفائدة في االقتصاد مما يحسن من انتقال  إناالقراضية الرسمية , يمكن 

 األسعارعمى ضمان استقرار  أفضلرة السياسة النقدية , ويسمح لمسمطات النقدية بالعمل بصو 
في  اقويالفائدة االسمية غالبا ما تكون  أسعارصدمة إزاء.فاالستجابة النبضية في فجوة الناتج 

 لمالي لممشاريع الصغيرة والمتوسطةالبمدان التي تسجل درجات مرتفعو من الشمول ا
 _ االستقرار المالي 4

 إلدارةالقوية  األطرمن شان الشمول المالي ان يدعم االستقرار المالي شريطة توافر 
 إنالمخاطر والرقابة المالية . ويمكن لزيادة توفير االئتمان لممشروعات الصغيرة والمتوسطة 

يسمح لممصارف بتنويع محافظيا االئتمانية ودرجة انكشافيا  االستقرار الماليألنويساىم في 
االئتمان المقدم لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ىو من فئات األصول  إن. غير لممخاطر 

ذاالخطرة نسبيا ,  ما تحقق نمو سريع فقد تؤدي إلى تراكم االنكشاف االئتماني ,  وا 
 _ المنافسة االقتصادية 5

دور ميم في تعزيز الشمول المالي  األسواقيكون لزيادة المنافسة والتنوع في  إنويمكن 
الخصائص االقتصادية التي توفر بيئة مناسبة  أىمروعات الصغيرة والمتوسطة وتتضمن لممش

لمشمول المالي ولممشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثماراتيا. ويكون من خالل دعم الشمول 
في تقديم خدمات ماليو  التجاريةتكون ىنالك منافسة بين المصارف  إنالمالي لمثل ىذه المشاريع 

ودة عالية ودقو كبيرة وسرعو في وصول الخدمات . وكذلك تكون المنافسة بين متنوعة وبج
 القدرات المتاحة  بأفضلفي تقديم الخدمة والعمل  أنفسيمالمشاريع  أصحاب

 _ التدخل الحكومي 6
يزيد من نسبة الشمول المالي ليذه المشاريع  إنحيث يمكن من خالل التدخل الحكومي 

والدخول إلى السوق ومنافسة  الحكوميةاالئتمانية من قبل المصارف عن طريق توفير التسييالت 
عمى تقديم الخدمات وبذلك تكون خدمات تنافسية بين المصارف وكذلك  األىميةالمصارف 
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يزيد من الطمب عمى السمع المحمية  إنالضريبة الكمركية عمى السمع المستوردة ورفعيا يمكن 
 اإلنتاجتكون بجوده ودقة عالية في  إنعدات جديدة وم آالتوالتي تكون من خالل استخدام 

 .والتسييل في منح القروض وكذلك متابعو القروض 
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 أواًل: الشركة العراقية لتمويل المشاريع )الصغيرة والمتوسطة ( 

 نبذة تعريفية :-أ

، اذ بمغ @900/>/?8رة والمتوسطة بتاريخ   أنشئت الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغي
تعد من المؤسسات المالية و  ( مميون دينار عراقي،0000000<9التاسيس )شركة عند الراس مال 

التي تحصل عمييا من الجيات الراعية سواء كانت تمك تعمل عمى إدارة وتوجيو األموال  الوسيطة التي
، شبكة المصارف المساىمة التي تعمل في برنامج اإلقراضمثل حكومية ام الجيات منظمات دولية 

الراسمالية والتي التخصصات التزامات طويمة االجل ويطمق عمييا اسم عمى شكل ل وتكون تمك األموا
( يبين 8تكون رسممتيا بشكل تدريجي وفق الخطة المحددة والتي توضعيا الجية المانحة  والجدول )

) بغداد /الكرادة_شارع النضال التطورات برأس مال الشركة والمتكون من راس المال الشركة باالظافة 
الى المساىمة ( 9088/=/90في  @>::/:/@رقم وتاريخ االجازة  >/بناية _ 88_/ش_808/م_

 المصرفية من قبل المصارف اإلىمية .

 مال الشركة رأستطورات  (1الجدول )

 السنوات
راس المال)المبالغ مميون دينار 

 عراقي (
سنة -معدل التغير )السنة الالحقة  

 األساس  /سنة األساس (%
 التغير

 سنة األساس =<88 =<88 9080

 تصاعدي 800 9>:9 9088

 تصاعدي 900 ?9>: 9089

 تصاعدي 00: ;0<; :908

 تصاعدي 8:00 ;=;=8 ;908

 تصاعدي 8:00 ;=;=8 >908

باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشورة في الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة اعداد الباحث الجدول من 
  www.icfsme.comوالمتوسطة 

( مميون =0@000تم زيادة راس المال بمبمغ ) 9080في سنة  من الجدول السابق يتضح
تم زيادة راس  9088ار دينار عراقي ، اما في سنة ( ممي000000=<8.8دينار عراقي ليكون )

http://www.icfsme.com/
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( مميار دينار عراقي ، ثم تم زيادة راس مال الشركة في 9000000>:.9مال الشركة ليصبح )
( مميار دينار عراقي ،ثم ليتم زيادة راس المال بنفس 000000?9>.:ليصبح )  9089العام 

دينار عراقي ،ثم ليتم زيادة راس ( مميار 000000;0<.;ليصبح )   :908المبمغ في العام 
 >908( مميار دينار عراقي  ، اما في العام 000000;=;.=8ليصبح ) ;908المال في العام 
راس المال ويرجع ذلك لمظروف التي مربيا البمد واالزمة االقتصادية في زيادة فمم تحصل 

الحرب ضد اإلرىاب ، اذ  وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية واستنزاف الموارد لمدولة في
 % .8:00بنسبة  ;908ان اعمى زيادة تحققت ىي في العام 

 طبيعة عمل الشركة  –ثانيا 

  من خالل االتي : تتضحالية عمل الشركة مع المصرف أن 
ىذا عمى المصرف يقوم بفتح حساب خاص بيذه التخصيصات لغرض تقديم القروض -8

 الحساب.

تقوم الشركة باعداد برنامج خاص لالقراض وذلك بحسب األىداف المرسومة ليذا التمويل -9
والية استخدامو وذلك بتحديد المقترض وكمية القرض وماىي أسعار الفائدة فضال عن توقيع 

 االتفاقيات وكيفية اعداد التقارير المناسبة 

عات المحددة وذلك من خالل اعداد تقوم المصارف المساىمة بعممية اإلقراض لتمويل المشرو -:
ترتب عمى تسديد تاالقتصادية ومعايير االئتمان المصرفي والضمانات التي الجدوى دراسات 
 القرض.

يقوم المصرف المساىم بارسال التقاريروبشكل دوري شيريا الى الشركة والتي تتضمن تمك -;
المتبقي الممكن اقراضو مرة  التقارير األرصدة لمقروض الممنوحة واألموال المسددة والنقد

 أخرى.

تقوم الشركة باعداد التقارير التفصيمية والكشوفات التي توضح تحركات األموال وقوائم المركز ->
المالي واالحصائيات وعرضيا لمجية المانحة والجيات القطاعية ، و والجدول االتي يبين 

 .  اىمةالمساىمة وحجم المبالغ المس عدد المصارف
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 ( المصارف المشاركة في رأس مال الشركة العراقية عينة الدراسة2الجدول )

 رأس مال المصرف المدرج سنة التأسيس اسم المصرف ت

 0000000?9> 9@@8 -9-?8 بغداد 8

 00000000>< :@@8-<-< الشرق األوسط 9

 000000:;88 >@@8 -8-9 األىمي العراقي :

 000000000= @@@8 ->-=9 سومر ;

 890000000; @@@8 -80-90 الخميج التجاري >

 80000000000 9008 -?-:9 الموصل =

 80000000000 :900 -80-< الشمال لمتمويل <

 0000000000> >900-;->9 أشور ?

دليل الشركات  –المالية المصدر : أعداد الباحث اعتمادا عمى التقارير السنوية المنشورة في سوق العراق لألوراق
 iq.net-www.isxعمى الرابط 

 
  

http://www.isx-iq.net/
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 ثانيًا :دور المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الشركة العراقية التي أعدتيا التمويل في العراق لفترة البحث  ( حجم:يوضح الجدول )
محافظة في  ?8في  األىميةلتمويل المشروعات )الصغيرة والمتوسطة ( عبر شبكة المصارف 

فرعا في عموم العراق ومقسمة حسب المناطق االتية  @@مصارف أىمية تتضمن ل )تسعو( البمد 
: 

قالروض منطقة شمال الوسط : وتشمل محافظات بغداد وديالى واالنبار وصالال  الالدين وتقالدم ال-8
مصالالالالالرف ،  آشالالالالالورالعاممالالالالالة فييالالالالالا وىالالالالالي) مصالالالالالرف  األىميالالالالالةمالالالالالن خالالالالالالل المصالالالالالارف الخاصالالالالالة 

مصالالالالالالالالالالالرف الشالالالالالالالالالالالرق األوسالالالالالالالالالالالط، مصالالالالالالالالالالالرف  مصالالالالالالالالالالالرف الخمالالالالالالالالالالاليج،، ،مصالالالالالالالالالالالرف البصالالالالالالالالالالالرةبغداد
 مصرف سومر(، ،المصرف األىمي ،مصرف الشمالالموصل

منطقالالة الجنالالوب : وتشالالمل محافظالالات البصالالرة وذي قالالار وميسالالان والمثنالالى وتقالالدم قروضالاليا مالالن -9
لمصالالالالارف األىميالالالالة العاممالالالالة فييالالالالا وىالالالالي )مصالالالالرف بغالالالالداد ،مصالالالالرف البصالالالالرة ،مصالالالالرف خالالالالالل ا
 الخميج(

وتقالالالالدم  واسالالالالطمنطقالالالالة جنالالالالوب الوسالالالالط : وتشالالالالمل محافظالالالالات بابالالالالل وكالالالالربالء والنجالالالالف والديوانيالالالالة -:
مصالالرف البصالالرة د، ميالالة العاممالالة فييالالا وىالالي) مصالالرف بغالالداقروضالاليا مالالن خالالالل المصالالارف االى

 رف الشمال(،مصرف الخميج ،مصرف الشرق األوسط ،مص

منطقالة الشالالمال :وتشالمل محافظالالات أربيالالل ونينالوى ودىالالوك والسالالميمانية وكركالوك وتقالالدم قروضالاليا -;
،مصالالرف بغالالداد  ،مصالالرف  آشالالورمصالالرف ) مالالن خالالالل المصالالارف األىميالالة العاممالالة فييالالا وىالالي

 الخميج  ،مصرف الشرق األوسط ،مصرف الموصل  ،المصرف األىمي ،مصرف الشمال(
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 ( حجم التمويل في العراق لمسنوات المبحوثة3الجدول )

 

 المنطقة

 السنوات

2212 2211 2212 2213 2214 2215 

 $(222المبمغ )
 النسبة

% 
 $(222المبمغ )
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% 
 $(222المبمغ )
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% 
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. عمالالى الالالرابط التالالالي المشالالاريع الصالالغيرة والمتوسالالطة( مويالالل( )التقالالارير السالالنوية المنشالالورة عمالالى موقالالع الشالالركة العراقيالالة لت;8، ?908: )الياشالالمي والجبالالوري، المصالالدر
.www.icfsme.com  . 

http://www.icfsme.com/
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( المذكور آنفا يتضح أن الشركة العراقية قيد الدراسة من خالل شبكة :من الجدول )
كانت األكثر نسبة في التمويل  ،منطقة شمال الوسطالمصارف العراقية كانت األكثر تموياًل في 

% عمى التوالي من التمويل الكمي وفي عام 9=نسبة  9088، والعام  9080اذ بمغت في العام 
 إلىفقد انخفضت تمك النسبة  :908، اما في العام   58%لتكون بنسبة   انخفضت  9089
فارتفعت  >908و ;908% لتبقى ىي النسبة األكبر من المناطق األخرى، اما في عامي =>

 % .?>النسبة لتكون 
وعام  9080اما منطقة الجنوب فكانت النسبة األقل في التمويل اذ بمغت النسبة في عام 

%  لترتفع في األعوام >انخفضت لتكون  9089في العام  % اما=نسبة  9088
 %.=الى نسبة  >908و;908و:908

% <8نسبة  9088و9080اما منطقة جنوب الوسط فكانت نسبتيا من التمويل لعامي  
% ، اما في عامي :8الى نسبة  :908لتنخفض في العام   %14كانت النسبة  9089اما عام 
 %.89 انخفضت النسبة لتكون >908و;908

كانت نسبة التمويل  9088و9080وفي منطقة الشمال كانت نسب التمويل في عامي 
لتصل نسبة  :908% لتستمر في االرتفاع في العام :9الى  9089% لترتفع في عام >8
 %.;9لتصل الى نسبة  >908و;908%  ثم تنخفض في عامي >9
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مال الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة  رأستمويل ب المصارف المدروسة وعالقتها :ثالثا
 ( 2215_  2212والمتوسطة  لمفترة الزمنية من ) 

 ( بيانات مصرف آشور الدولي مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة4جدول )

 أشور \اسم المصرف 

 
 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

 التمويلحجم 
 المقدم من الشركة

حجم مساهمة 
 المصرف

نسبة مشاركة 
المصرف من مجموع 

 التمويل

9080 8=:9>;<@8>: > ; ?9:9000 >?9=;0 @% 

9088 ;:@:8==>0>> ? = ?9:9000 ??9=;0 80% 

9089 <0=@?080<@? = < 9008>::; ;;8>=8: 99% 

908: @=@>;;08>9; ; 80 9008>::; ;;8>=8: 99% 

908; <?0>:<98000 ? 88 9008>::; ;;8>=8: 99% 

908< 89:>:==:000 88 ? 9008>::; <=?8@=; 9?% 

المشالاريع الصالغيرة  لتموياللالمنشورة في الشالركة العراقيالة  السنويةالباحث باالعتماد عمى التقارير من اعداد الجدول 
 والتقارير السنوية بمصرف آشور  www,icfsme.com والمتوسطة عمى الرابط

كانالالالت  >908الالالالدولي لالسالالالتثمار أن سالالالنة  أشالالالورفالالالي مصالالالرف  هأعالالالاليتضالالالح مالالالن الجالالالدول 
وكانالت  اآللالي( صالراف  88حيالث بمغالت )  ATM اآلليالةمن حيث عالدد الصالرافات  األعمىالسنة 
ي مناطق مختمفة ( فرع لممصرف منتشرة ف 88من حيث عدد الفروع بواقع )  األعمى ;908سنة 

تمويل لممشالاريع  األكثر >908ومن حيث نسبة مشاركة المصرف من مجموع التمويل كانت سنة 
 .%( من مجموع التمويل ?9الصغيرة والمتوسطة بواقع ) 
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 ( بيانات مصرف بغداد مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة5جدول )

 بغداد \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة 
المصرف من مجموع 

 التمويل

9080 8?0>?8>@8000 := :@ ?9:9000 8<:;=?0 8?% 

9088 8;<=<>@;8000 ;9 :? ?9:9000 8<:;=?0 8?% 

9089 8:>9<<9?>000 ;< ;: 9008>::; 8<8?:;> >% 

908: 90?8?;8:=000 ;; ;< 9008>::; 8<8?:;> >% 

908; 99==@@=>:000 <9 ;: 9008>::; 8<8?:;> >% 

908< 9:<>8??<?000 ;< ;8 9008>::; 8<8?:;> >% 

العراقيالة لتمويالل المشالاريع الصالغيرة الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشورة في الشالركة 
 بغداد.والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com والمتوسطة عمى الرابط

مالن حيالث عالدد  األعمالىكانت  ;908سنة  أنفي مصرف بغداد  أعالهيتضح من الجدول 
مالن حيالث  األعمالى :908وكانالت سالنة  ألالي( صالراف  9>حيالث بمغالت )  ATM اآلليةالصرافات 

( فالالرع لممصالالرف منتشالالرة فالالي منالالاطق مختمفالالة ومالالن حيالالث نسالالبة مشالالاركة  >;عالالدد الفالالروع بواقالالع ) 
مالالالن %( ?8)تمويالالالل بنسالالالبة األكثالالالر 9088و  9080المصالالالرف مالالالن مجمالالالوع التمويالالالل كانالالالت سالالالنة 

 مجموع التمويل 
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 والمتوسطة( بيانات مصرف الخميج العربي مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة 6جدول )

 الخميج العربي \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة 
المصرف من مجموع 

 التمويل

9080 :<9=0?0:<=: 99 98 ?9:9000 88:=;;0 8:% 

9088 =>8:<0?@>99 9> 90 ?9:9000 890=;;0 8;% 

9089 8=>:?98<990? 90 9: 9008>::; 8::>80> =% 

908: 9;808@==8>88 9< 9: 9008>::; 8::>808 =% 

908; 9;<;?8>9<09= 9? 90 9008>::; 8::>808 =% 

908< 9?0;>0=@>9;9 9? 9; 9008>::; 9<<8;9= 89% 

باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشورة في الشالركة العراقيالة لتمويالل المشالاريع الصالغيرة الجدول من اعداد الباحث 
 الخميج العربيوالتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com والمتوسطة عمى الرابط

كانت  >908و  ;908في مصرف الخميج العربي إن سنة  هاعالفي يتضح من الجدول  
إلالالي وكانالالت سالالنة  اً ( صالالراف ?9حيالالث بمغالالت )   ATMاألعمالالى مالالن حيالالث عالالدد الصالالرافات اإلليالالة 

 ،منتشالالرة فالالي منالالاطق مختمفالالة ياً مصالالرف اً ( فرعالال ;9األعمالالى مالالن حيالالث عالالدد الفالالروع بواقالالع )  >908
األكثالر تمويالل لممشالاريع  9088ومن حيث نسبة مشاركة المصرف من مجمالوع تمويالل كانالت سالنة 

 .% ( من مجموع التمويل ;8الصغيرة والمتوسطة بواقع ) 
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 ( بيانات مصرف الشرق االوسط مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة7جدول )

 الشرق األوسط \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة 
المصرف من مجموع 

 التمويل

9080 8;9:?0?0<?<9 :: 8? ?9:9000 >8>:=0 ? 

9088 8???<9=@0==; ;0 9; ?9:9000 >@>:=0 @ 

9089 8@>::<?;>8@0 :? 99 9008>::; ;;=:99> 99 

908: 90=>>>?=9:=8 :@ 90 9008>::; ;;=:99> 99% 

908; 8?>?=<0?8<?= ;9 8? 9008>::; ;;=:99> 99% 

908< 8;@@9;?0;?:9 9? 8@ 9008>::; ;;=:99> 99% 

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشورة في الشالركة العراقيالة لتمويالل المشالاريع الصالغيرة 
 الشرق االوسط.والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com الرابطوالمتوسطة عمى 

كانالالت االعمالى مالالن حيالالث  ;908فالالي مصالرف الشالالرق االوسالط ان سالالنة  هيتضالح مالالن الجالدول اعالالال 
االعمالى مالن  9088( صراف االلالي وكانالت سالنة  9;حيث بمغت )  ATMعدد الصرافات االلية 

( فالالرع لممصالالارف المنتشالالرة فالالي منالالاطق مختمفالالة ومالالن حيالالث نسالالبة  ;9حيالالث عالالدد الفالالروع بواقالالع ) 
االكثالالالالر تمويالالالالل لممشالالالالاريع الصالالالالغيرة  >908مشالالالالاركة المصالالالالرف مالالالالن مجمالالالالوع التمويالالالالل كانالالالالت سالالالالنة 

 % ( من مجموع التمويل  99والمتوسطة بواقع ) 
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 ( بيانات مصرف الموصل مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة8)جدول 

 الموصل \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة 
مجموع المصرف من 
 التمويل

9080 =;;>:???>=8 = 8> ?9:9000 ?9@0?0 80% 

9088 ?9<<>?=;?<= 88 8; ?9:9000 ?=@0?0 80% 

9089 9099>=99<==0 ? 8; 9008>::; ::@@>;= 8=% 

908: 8<::?@>80>:= > 8; 9008>::; ::@@>=; 8=% 

908; 8=<8<:><?0>< 80 8: 9008>::; ::@@>=; 8=% 

908< 8<=@0=?8:>?> 80 8; 9008>::; ::@@>=; 8=% 

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشالورة فالي الشالركة العراقيالة لتمويالل المشالاريع 
 الموصل.والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com الصغيرة والمتوسطة عمى الرابط

كانالت االعمالى مالن  9088فالي مصالرف الموصالل ان سالنة  هح من خالل الجالدول اعالاليتض
االعمالى  9080( صالراف الالي وكانالت سالنة  88حيث بمغت )  ATMحيث عدد الصرافات االلية 

من حيث عددالفروع المنتشرة لممصرف في مناطق مختمفة ومن حيث نسبة مشاركة المصرف من 
التمويالالالل حيالالالث  بالالالنفس نسالالالبة >908و  ;908و  :908و  9089مجمالالالوع التمويالالالل كانالالالت سالالالنة  

 .% ( من مجموع التمويل =8بمغت ) 
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( بيانات مصرف االهمي العراقي مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة 9جدول )
 والمتوسطة

 األهمي العراقي \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة المصرف 
 من مجموع التمويل

9080 :<=;?89;000 9 < ?9:9000 =>:;00 ?% 

9088 ;@0<;:8?000 9 > ?9:9000 ;>:;00 <% 

9089 =>;@:>90000 9 ? 9008>::; =0;0>= 8:% 

908: 88<<:>@998;< ; 8: 9008>::; =0;0=> :% 

908; 8=<:9>0<?=;> ; 88 9008>::; =0;0=> :% 

908< 8?;0;9;=:<0> ; 80 9008>::; =0;0=> :% 

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشورة في الشالركة العراقيالة لتمويالل المشالاريع الصالغيرة 
 العراقي.االىمي والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com والمتوسطة عمى الرابط

كانت االعمى  >908في مصرف االىمي العراقي ان سنة  هيتضح من خالل الجدول اعال
 :908( صالالالراف الالالالي وكانالالالت سالالالنة  ;حيالالالث بمغالالالت )  ATMمالالالن حيالالالث عالالالدد الصالالالرافات االليالالالة 

( فالالرع لممصالرف منتشالالرة فالالي  :8االعمالى مالالن حيالث عالالدد الفالروع المنتشالالرة لممصالرف حيالالث بمغالت ) 
االكثالر  9089مشاركة المصرف من مجمالوع التمويالل كانالت سالنة مناطق مختمفة ومن حيث نسبة 

 % ( من مجموع التمويل  :8تمويل لممشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة ) 
  



 

83 

 ( بيانات مصرف الشمال مع الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة12جدول )

 الشمال  \اسم المصرف 

 

 السنوات

 الصغيرة والمتوسطةالمشاريع  الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة المصرف 
 من مجموع التمويل

9080 99990@::@;9@ 8: 8: ?9:9000 8;>=;?0 8>% 

9088 9=>>80<?;000 8; 8; ?9:9000 8<8=;?0 8?% 

9089 ;;:0<:88>000 8= 8? 9008>::; ::=:>;> 8=% 

908: ;?@9<8>00000 8< 8? 9008>::; ::=:>;> 8=% 

908; ;;9>>>08>000 8< 8> 9008>::; ::=:>;> 8=% 

908< :;>;>?>>;000 9? 8? 9008>::; ::=:>;> 8=% 

المشالاريع الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشالورة فالي الشالركة العراقيالة لتمويالل 
 الشمال.والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com الصغيرة والمتوسطة عمى الرابط

كانت االكثر من حيث عدد  >908في مصرف الشمال ان سنة  هيتضح من الجدول اعال
( صالراف الالي منتشالرة فالي منالاطق مختمفالة ومالن حيالث  ?9يحالث بمغالت )  ATMالصرافات االلية 
( فالالالرع ?8مالالالن حيالالالث عالالالدد الفالالالروع حيالالالث بمغالالالت )كثالالالر اال >908 ف كانالالالت سالالالنةعالالالدد فالالالروع المصالالالر 

لممصرف تنتشر في مناطق مختمفة ومن حيث نسبة مشاركة المصرف من مجموع التمويالل كانالت 
 .( من مجموع التمويل ?8ىي االكثر من حيث تمويل الشركة اذ بمغت النسبة )  9088سنة 
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 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة( بيانات مصرف سومر مع الشركة العراقية 11جدول )

 سومر \اسم المصرف 

 

 السنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشمول المالي

 القروض

عدد 
الصرافات 
االليه 
ATM 

عدد 
 الفروع

حجم التمويل 
 المقدم من الشركة

حجم 
 المساهمة

نسبة مشاركة 
المصرف من مجموع 

 التمويل

9080 ;@8?98?;>@< > @ ?9:9000 ;<?=;0 <% 

9088 ><<;???:000 @ 80 ?9:9000 ;?9;8? <% 

9089 >;=@99?9000 8; 80 9008>::; @8:;?0 ;% 

908: 80<;>9;08000 ? 80 9008>::; @8:;?0 ;% 

908; 8;:0;@?9=000 8: @ 9008>::; @8:;?0 ;% 

908< 88=9>@9<:000 8: 80 9008>::; 8>@?<<> ?% 

باالعتماد عمى التقارير السنوية المنشالورة فالي الشالركة العراقيالة لتمويالل المشالاريع الجدول من اعداد الباحث 
 سومر.والتقارير السنوية بمصرف  www,icfsme.com الصغيرة والمتوسطة عمى الرابط

كانت االعمى من حيث عدد  9089في مصرف سومر ان سنة  هيتضح من الجدول اعال
( صراف الي منتشرة في مناطق مختمفة وكانت  ;8حيث بمغت عددىا ) ATMالصرافات االلية 

( فالروع لممصالرف تنتشالر  80االعمى من حيالث عالدد الفالروع لممصالرف حيالث بمغالت )  >908سنة 
االكثالر  >908في مناطق مختمفة ومن حيث نسبة مشاركة المصرف من حيث تمويل كانت سالنة 

 % ( من مجموع التمويل ?تمويل حيث بمغت نسبتيا )

باحث اعتمادا عمى التقارير المنشورة في الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة المصدر : اعداد ال
 www.icfsme.comوالمتوسطة عمى الرابط التالي : 

 

 

http://www.icfsme.com/


 

95 

 رابعا :اختبار فرضيات الدراسة 

 أوال تحميل عالقات االرتباط

تحميالالل االرتبالالاط عمالالى المسالالتوى الكمالالي لمتغيالالرات الدراسالالة )الشالالمول المالالالي والمشالالاريع الصالالغيرة  -8
 والمتوسطة 

 ( تحميل عالقات االرتباط الكمي لمتغيرات الدراسة 12الجدول ) 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
 الشمول المالي

 0.51 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Sig 0.000 

N 48 

  SPSS 23الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يتضح من خالل الجدول أعاله وجود عالقة ارتباط معنوية عمى المستوى الكمي لمتغيرات 
%  51الدراسة بين الشمول المالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اذ بمغ مستوى االرتباط الكمي 

ذا يعني ان العالقة الكمية بين الشمول المالي %وى 5( اقل من 0.000،عند مستوى معنوية )
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ىي عالقة ارتباط معنوية ، وىذا يتفق مع الفرضية الرئيسة األولى 
لمدراسة التي تنص عمى وجود عالقة ارتباط معنوية بين الشمول المالي بداللة ابعاده مع 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اط الجزئي )ابعاد الشمول المالي مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (لغرض تحميل تحميل االرتب-9
عالقة االرتباط بين االبعاد لممتغيرات الرئيسة لمدراسة الجدول التالي يبين طبيعالة العالقالة بالين 

 ابعاد الشمول المالي وابعاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
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 ( تحميل عالقات االرتباط الجزئي لمتغيرات الدراسة 13الجدول )

 المتغير المستغل

 

 

 المتغير المعتمد

 الشمول المالي

 الودائع

انتشار 
الصرافات 

 االلية

 انتشار عدد الفروع

 @?9. ;<:. 500. المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Sig .000 .004 .002 

N ;? ;? ;? 

  SPSS 23الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

الشالمول المالالي مالع تمويالل المشالاريع الصالغيرة والمتوسالطة  أبعالادالسابق يتضح من الجدول 
وجود ارتباط معنوي وذلك   خالل قيالاس العالقالة بالين عالدد حجالم الودائالع   مالع المشالاريع الصالغيرة 

ى % عنالالالالالد مسالالالالالتو 0>والمتوسالالالالالطة والتالالالالالي تبالالالالالين عالقالالالالالة ارتبالالالالالاط معنويالالالالالة اذ بمالالالالالغ معامالالالالالل االرتبالالالالالاط 
% <: اآلليالالةرتبالالاط بالالين انتشالالار الصالالرافات % ، كمالالا بمالالغ معامالالل اال5اقالالل مالالن ( 0.000معنويالالة)

( ، وبمالالغ معامالالل االرتبالالاط النتشالالار عالالدد الفالالروع مالالع المشالالاريع الصالالغيرة ;0.00بمسالالتوى معنويالالة )
( وىذا يتفق مع الفرضية الرئيسة األولى لمدراسة التي 0.009% بمستوى معنوية )?9والمتوسطة 

مالالع المشالالاريع الصالالغيرة  هأبعالالادبداللالالة تالالنص عمالالى وجالالود عالقالالة ارتبالالاط معنويالالة بالالين الشالالمول المالالالي 
 .والمتوسطة
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 االستنتاجات

 استنتج البحث مجموعه من االستنتاجات أهمها 

االستتتاماا الالتتاش لل تتموش المتتالص رتتص الموتتايم المبحو تتو وم نهتتا متتن الووتتوش إلتت   ارتتو  إن .1
 الواحم.الزبائن رص البلم 

متتتن جهتتتو توجتتتم ع اتتتو ايتبتتتاب منبلوتتتو بتتتون ال تتتموش المتتتالص والم تتتايو  الوتتت وية والمتوستتتبو  .2
 من جهو أايى.والتوس  رص منح الليوض 

و تتج  ال تتموش المتتالص الموتتايم علتت  التوستت  رتتص ريوعهتتا وايتاتتات   ارتتو ن تتاباتها وتحستتون  .3
 .المالص أمائها 

و  الوت وية والمتوستبو رتص الم تاي   ان لل موش المالص الحموث ا ي واضتحا رتص توستو  ااعتمة .4
 . الموايم

تلتك  تبتوويومتلك اللاملون رص الم ايو  الو وية والمتوسبو مهايات متبوية تستاعمها علت   .5
  .مهايات وتنموو م ايولها الااووال
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   .المويم

 ، إن زوتتامة متتنح اللتتيوض متتن ابتتش الموتتايم ستتوم وستتاعم علتت  تحلوتت  التنموتتو االاتوتتاموو .8
  .أوحاب الم ايو  الو وية والمتوسبووالسوما 

  .المالص والم ايو  الو وية والمتوسبو هص ع او بيمووالل او بون ال موش  .9
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االستتتتلانو بالتجتتتايب الحمو تتتو رتتتص مجتتتاش ال تتتموش المتتتالص ومعتتتا الم تتتايو  الوتتت وية  ةضتتتيوي  .4
 والمتوسبو واالستاامة من تجايبها الماتلاو 

 زوامة معا وتمووش الم ايو  الو وية والمتوسبو من ابش البنك المي زي والموايم الح وموو  .5

ااض الضيائب عل  السل  والاتممات التتص تلتما متن ابتش الم تايو  الوت وية والمتوستبو رتص  .6
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A 

Abstract 

This study aims to identify the concept of financial inclusion, 

which is one of the important objectives that all countries seek to achieve 

in the twenty-first century, because of its great importance in achieving 

economic and social development, as well as the significant contribution 

of financial inclusion in supporting small and medium enterprises. In the 

first section, we talk about the concept of financial inclusion and its 

importance It explains the factors that hinder the development and 

construction of financial inclusion, and the factors that help the success of 

the application of financial inclusion and its success strategies. On the 

success of these SMEs stated the reasons for the construction and 

development of these enterprises and how they can be overcome The 

third topic is about the role of financial inclusion in supporting SMEs by 

showing the gap of financial inclusion or the absence of financial 

inclusion support for SMEs, as well as measuring the benefits of financial 

inclusion for SMEs. On the practical side of the search for the Iraqi 

company to finance small and medium enterprises and the role that the 

company contributes with the Iraqi commercial banks in granting loans 

and the advancement of the private sector and increase employment 

opportunities to help achieve economic development and eliminate the 

problem of unemployment and inflation in the Iraqi economy, which is a 

sample of research 
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