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دور المصارف التجارية الخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة في العراق

               [51] 
 أحمد محمد جاسم العكيدي

 العراق، جامعة الفلوجةكلية اإلدارة واالقتصاد 
 

 مستخلصال
                                                                 يهدددددددث البحددددددث الحددددددالم الددددددا اي دددددداف دور المصددددددارث التجاريددددددة ال اصددددددة  ددددددم تمويددددددل 

                                      هدد ا الدراسدددة تفحددل دور المصدددارث التجاريدددة                     متوسدد ة  دددم العدددراق، و    وال                  المشددروعات الصددد يرة 
                                                                                ال اصة  دم تمميدة المشدروعات الصد يرة والمتوسد ة  دم العدراق، ورصدد التجربدة التدم  ا دتها 
                                                                                 البموك التجاريدة ال اصدة مدن  دلل ال ددوم علدا تمويدل هد ا المشدروعات  ومدا ح  تد  مدن زيدادة 

                                             تح يق االهدداث الممشدودة  دم دعدم االقتصداد الدو مم،                              ً      م ال روض وعدد المشاريع وصواًل الا
                                                                             باإل ا ة الدا  لدك  هدم تل دم ال دوء علدا و دع المشدروعات الصد يرة والمتوسد ة  دم العدراق 

  .                م الوقت الراهن
                          لل است دام بعض المؤشرات                          الوصفم واالسلوب الكمم من        المنهج                وتم االعتماد علا 

           ددددم البمددددوك         العينةةةة                       مصددددارث ال اصددددة، وتم لددددت                                      ال اصددددة بالمشدددداريع الصدددد يرة والمتوسدددد ة وال
    بمددك   (   91  )                                                                       التجاريددة ال اصددة التددم تمددول المشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة  ددم العددراق وعددددها

                                                                               تجددددارص  ددددال، تددددم االعتمدددداد علددددا  بيامددددات التددددد  ات الماليددددة المتددددو رة  ددددم الت ريددددر السددددموية 
                      امددات المتاحددة اكدددت علددا            علددا  ن البي             نتةةا ج الثحةة                                    للمصددارث التجاريددة كددحداة بح يددة وتشددير 

                           ددددم تمويددددل المشدددداريع الصدددد يرة         ايجةةةةاث                                             مسدددداهمة المصددددارث العراقيددددة ال اصددددة وقيامهددددا بدددددور 
                                                                                 والمتوسدد ة ومددن  ددلل ال ددمامات التددم ت دددمها الشددركة العراقيددة للكفدداالت المصددر ية، وقددد بلدد  

  م                                 مليدار ديمدار عراقدم حسدب احصدائية عدا  (     1،,0 )                                   حجم ال روض الممموحة من قبل المصدارث 
                                                            البحدددددث الحدددددالم الدددددا زيدددددادة دور البمدددددوك ال اصدددددة والحكوميدددددة  دددددم تمويدددددل    ى   أوصةةةةة  و   ،     9102

            وعات ال اصددة                  وزيددادة تمويددل مشددر   .                                                 المشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة  ددم كا ددة ممددا ق العددراق
   .                بالمر ة المعيلة

  .                          المشاريع الص يرة والمتوس ة  –                         المصارث التجارية  ال اصة    :                 الكلمات االفتتاحي 
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 مقدمة  
                                                                      اس ت ددددم الددددول بم ددددار مه دددتها االقتصدددادية  دددم مجدددال تمميدددة المشدددروعات الصددد يرة   ي ددد

                                                                           والمتوسددد ة، وقدددد مجددد  مدددا يسدددما بدددالممور االسددديوية التدددم تحولدددت الدددا عمدددلق وديماصدددورات، 
                                                                      ً                    كماليزيا، وتايلمد، وسم ا ورا، والصين  م اللحاق بركب الدول المت دمة  ب دًا للمؤشدرات العالميدة 

ابراهيم     .)                                                      عتماد علا مد ل وممه  تممية المشروعات الص يرة والمتوس ة                 بف ل مجاحها  م اال
 .) 66، ل ,910المصرص ، 

                 ً                                                             ولجددحت العددراق حدددي ًا  ددم ا ددار مشددروعها التممددوص الكبيددر بعددد تحريددر العددراق الددا امتهددا    
                                                                                 ه ا الممه  االقتصادص الم مر باالعتماد علا اك ر من محور  م تممية ه ا المشروعات وكان 

                                                    شددروعات ودعددم مصددادر هدد ا التمويددل بكا ددة الوسددائل اعتمددادا              يمددان ايمددان                ا تمويددل هدد ا الم     ولهد
                                                                                   علا المصارث التجارية ال اصة التم كان لها  دور ه ا التمويل غير  ن ه ا الممو قد تعرض 
                                                                                لع رات اقتصادية بسبب  ترة االحتلل وما مت  عم  من  زمدات ماليدة تعدرض لهدا الدو ن بسدبب 

  .                   م المفروض علا عليها            الو ع السياس
                                                                             ل لك جاء هد ا البحدث إلي داف وبيدان وتحليدل الددور الجديدد والمدحمول للمصدارث التجاريدة 
                                                                                 ال اصددة، وبيددان واقددع هدد ا الدددور الحددالم  ددم تمويددل المشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة ا  يددؤدص 

          دم تحسدين                                                                             ت ييم ه ا الدور الا ال رو  مم  بدبعض  المتدائ  والم ترحدات والتوصديات التدم تفيدد 
                                                                             هددد ا الددددور وتعنددديم شدددحم  ومجددداالت االمتفددداط بددد   دددم م تلدددث االمشددد ة التجاريدددة وال دميدددة  دددم 

   .       العراق
 

 مشكلة الدراسة  
                                                                        ن مشدددكلة م دددل التمويدددل للمشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة تعدددد مشدددكلة  ساسدددية تعيدددق 

 .(119، ل 9106 ارس بريهم  وآ رون  )                                      تح يق  هداث التممية االقتصادية الم لوبة
                                                                             ومن  م العمل علا زيادة التمويل من قبل المصدارث التجاريدة ال اصدة، ومدن  دم مجدد  ن 
                                                                                  دور المصددارث التجاريددة ال اصددة  ددم هدد ا التمويددل يتددراوف مددا بددين تحسدديس الصددماديق التددم ت ددوم 
                                                                                 بتمويل ه ا المشروعات واالست مار  يها،  و امشاء وحدات  اصة دا ل المصارث لتمويل ه ا 
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                                                                    تتددي  لهددا   رصددة اسددت مارات اموالهددا  ددم المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة التددم                المشددروعات كمددا
  .                             صبحت مح  امنار العالم والعراق  

 

 أسئلة البحث
                                        ما دور المصارف التجارية  الااصة  فة  تموية    :                              ي وم البحث علا سؤال رئيسم وهو

                                        المشروعات الصغيرة والمتوسط  ف  العراق؟ 
  :        التالي                                والذي يتفرع منه االس ل  الفرعي 

                                                                             ما المصارث التجارية التم ت وم بتمويل المشروعات الص يرة والمتوس ة  م العراق؟   . 0
                                                          ما مسبة السيولة الم دية للمصارث التجارية  م  ترة الدراسة؟  . 9
                                                           ما حصل مساهمة البموك العراقية  م الشركة العراقية للكفاالت؟   . 3

 

 أهمية البحث
                                      لمصددارث التجاريددة ال اصددة  ددم زيددادة تمويددل                                       تددحتم  هميددة البحددث  ددم الدددور الدد ص تلعبدد  ا

                                                                                المشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة  والتدددم تعدددد مدددن الجهدددات المسدددتفيدة مدددن هددد ا التمويدددل والددد ص 
                                                                              سوث متعرث عليها من  لل بيان وتحليل دور المصارث التجارية ال اصدة  دم تمويدل عمليدة 

   .     عراق                                                          االقراض  لكا ة  وج   مش ة المشروعات الص يرة والمتوس ة  م ال
 

 هدف البحث
    دم                                                                        تو ي  دور المصارث التجاريدة ال اصدة  دم تمويدل المشدروعات الصد يرة والمتوسد 

   .                         العراق  م الفترة الحالية
                                                                هل يوجدد علقدة  ات داللدة احصدائية لتمويدل المصدارث التجاريدة ال اصدة  دم    :           فرضي  الثح 

   .                                            زيادة المشروعات الص يرة والمتوس ة  م العراق
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 راسةإجراءات الد
             دلل اسدت دام                                 المدمه  الوصدفم واالسدلوب الكمدم مدن               تم االعتماد علا   :                المنهج المستادم

   .                                                                بعض المؤشرات ال اصة بالمشاريع الص يرة والمتوس ة والمصارث ال اصة
                                                                   تم لددت العيمددة  ددم البمددوك التجاريددة ال اصددة التددم تمددول المشددروعات الصدد يرة    :          عينةة  الثحةة 

   .              بمك تجارص  ال  (   91  )                           والمتوس ة  م العراق وعددها
                                                    بيامدددات التدددد  ات الماليدددة المتدددو رة  دددم الت ريدددر السدددموية                تدددم االعتمددداد علدددا    :          دوات الثحةةة   األ

   .                 للمصارث التجارية
 

 الدراسات السابقة
                   ثعنةوان دور المصةارف    (    1155 )                    محمد مزعة ، وسةام حسةين         ن ثتا ،              دراس  أحمد حسي     جداءت 

                               ، وقددد هددد ت الددا ال دداء ال ددوء علددا     اق                                            فةة  تمويةة  المشةةاريي الصةةغيرة والمتوسةةط  فةة  العةةر 
                  شددارت البيامددات الددا                                  لمشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة وقددد                              المصددارث  ددم العددراق التددم تمددول ا

                                                                           نهدددور قمددداتين يدددتم مدددن  للهمدددا تمويدددل المشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة بواسددد ة المصدددارث 
              واال دددرل الشدددركة                                                                    التجاريددة ال مددداة االولدددا هدددم عددن  ريدددق الشدددركة العراقيدددة للكفدداالت المصدددر ية

                                                                                 العراقيددة لتمويددل المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة ممددا امعكددس علددا زيددادة حجددم ال ددروض مددن قبددل 
  .           مليار ديمار    01                                          المصارث التجارية حيث بل  المجموط ما ي ارب 

                                         ثعنةةةةوان المصةةةةارف االسةةةةامي  وتمويةةةة  المشةةةةروعات    (     1151 )                 دراسةةةة  علةةةة  ال يسةةةة  
                                      ي  وتحليددددل دور المصددددارث الحكوميددددة  ددددم دعددددم               والتددددم هددددد ت تو دددد                      الصةةةةغيرة والمتوسةةةةط  

                                                                            المشدددروعات الصددد يرة باعتبارهدددا اهدددم مصددددر مدددن مصدددادر التمويدددل المصدددر م  دددم العدددراق كمدددا 
                                                                                تهدددث الدراسددة الددا محاولددة تحديددد الوسددائل وامليددات التددم يمكددن مددن  للهددا دعددم وتفعيددل دور 

 .                                                المشروعات الص يرة  م التممية االقتصادية  م العراق
                        تددددم التوصددددل الددددا مجموعددددة مددددن   :                                  دراسددددة الددددا مجموعددددة مددددن المتددددائ   همهددددا         وتوصددددلت ال

                                                          عدم وجود دعم وتشجيع ح ي م مدن قبدل الدولدة لممتجدات المشدروعات   :                     االستمتاجات كان اهمها
                                                                            الصدددد يرة مددددن  ددددلل التعاقددددد معهددددا، ا  تف ددددل اغلددددب الدددددوائر الحكوميددددة الممتجددددات األجمبيددددة 

                                                 ئتمامية المتشددة المتبعة مدن قبدل المصدارث العراقيدة                                       المستوردة، ا ا ة الا  لك ان السياسة اال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألاو  السابع المجلد
 

355 

                                                                 المتم لة بارتفداط معددل الفائددة  دل الدا ام فداض حجدم التمويدل المممدوف 2003              اصة بعد سمة 
 .                 للمشروعات الص يرة

                   ثعنوان دور المصةارف    (    1152 )                                           دراس  سعيد عل  وعثد الرحمن عثيد ووسام مجيد      ما 
                          سدعا البحدث الدا معر دة ماهيدة   ،                     وية  المشةروعات الصةغيرة                                التجاري  الحكومية  العرايية  فة  تم

               لد لك بمدم البحدث   .                                                                  المشروعات الص يرة واهميدة تمويلهدا ودور المصدارث الحكوميدة  دم تمويلهدا
                                                          يددؤدص التمويددل المممددوف مددن المصددارث الحكوميددة علددا و ددق االجددراءات  )                 علددا  ر ددية مفادهددا 

   تدم    (.                            ا وت ويرهدا وتح يدق  درل العمدل                                               المتبعة الا دعم المشروعات الص يرة من  دلل تشد يله
                                 عددم وجدود دعدم وتشدجيع ح ي دم مدن قبددل   :                                          التوصدل الدا مجموعدة مدن االسدتمتاجات كدان اهمهدا

                                                                                    الدولة لممتجات المشروعات الص يرة من  لل التعاقد معها، ا  تف ل اغلب الدوائر الحكومية 
                            مية المتشدددة المتبعدة مدن قبدل                                                            الممتجات األجمبية المستوردة، ا ا ة الا  لك ان السياسة االئتما

                                             المتم لددة بارتفدداط معدددل الفائدددة  دل الددا ام فدداض       9111                              المصددارث العراقيددة  اصددة بعددد سددمة 
  :                                     كمدددا  دددر  البحدددث بجملدددة مدددن التوصددديات ممهدددا  .                                      حجدددم التمويدددل المممدددوف للمشدددروعات الصددد يرة

    رو                                                                         رورة تلبية مت لبات المشروعات الصد يرة و لدك مدن  دلل ت فديض سد ث مت لبدات وشد
                                                                                  اإلقراض، وزيادة حجم مبال  ال روض الممموحة من قبل الشركة وعدم تحديدها بمبلد  معدين مدع 

   .                                            األ   بمنر االعتبار زيادة المدة الزممية لل رض
 

 اإلطار النظري
                                   مددن  ددلل اال ددلط علددا البحددوث التددم اهتمددت   :                                 المصةةارف التجاريةة  والتمويةة  المةةال 

                                                  م العددراق وكيفيددة تمويلهددا مجددد  ن االهتمددام بهددا جدداء مددن                                   بواقددع المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة  دد
 ددارس  )   .                                                                     مم لددق  هميددة المشددروعات الصدد يرة  لكومهددا احدددل ركددائز ال  دداط الصددماعم ال ددال

 (.111، ل 9106وآ رون  بريهم
شمل و لك باعتبارها  حسن وسيلة    ً                             ورا  هاما  م تح يق تممية    ل و كما تلعب د

بيعية والمالية، كما تعتبر الحل األم ل للك ير من المشاكل الست لل ال اقات البشرية وال 
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واألزمات االقتصادية التم يواجها األ راد والمؤسسات وعن  ريق المشروعات الص يرة 
والمتوس ة  يتو ر اإلمتا  ويتح ق االكتفاء ال اتم، وت لق  رل عمل جديدة تؤدص الا ر ع 

 (M.H.M, 2014, p .p162- 177) .مستول المعيشة
                                                                              و دم الدددول المت دمددة والماميددة يت د  مددن تجاربهددا ومددن تجدارب الممددور االسدديوية اعتمادهددا 
                                                                       ً  الكلددددم علددددا تمميددددة مشددددروعات الصددددماعات الصدددد يرة والمتوسدددد ة  ددددم ا ددددار مددددا يمسددددم حدددددي ًا 

  (Mc Millan company , 2014, p66 )              بحا مات اإلعمال
                        ماعات الص يرة والمتوس ة                                                      و م العراق مجد  مها عامت من مشاكل متعددة  م تممية الص  

                                                                               ممهددا  صددعوبة الحصددول علددا االدوات االحتيا يدددة للمكدددائن والمعدددات، التددم ت ادمددت و صددبحت 
                                                                                غيدددر مؤهلدددة للسدددتمرار  دددم العمليدددة االمتاجيدددة، ممدددا  دل الدددا ام فددداض ال يمدددة الم دددا ة لمدددات  

    الددا     )      0222 )                        مليددون ديمددار عراقدددم عدددام       0922 )                                     المشددروعات الصدد يرة باألسددعار ال ابتددة مددن 
                                               ، م بد ت باالرتفاط  م  وء بعض الدعم الم دم لتلدك       0222                      مليون ديمار عراقم عام    (   029 )

                      مليدددون ديمدددار عراقدددم عدددام   (      202 )                                                   المدددشروعات لتصدددل ال يمدددة الم دددا ة باألسدددعار ال ابتددة الدددا 
                                    هدددو امكشددداث السدددوق العراقيدددة علدددا العدددالم       9111                          ، الددد ص حصدددل بعدددد االحدددتلل عدددام     9110

محمددد عبددد الهددادص   )                                                    والتحددول مددن االقتصدداد الم  دد  الشددمولم الدددا االقتصدداد الحددر         ال ددارجم، 
                                                          د و ع ال  اط الصماعم امام تحدص جديد  ال وهو ال درة علدا     (909، ل، 9100رشيد، 

                                                                                   التددحقلم مدددع تبددددل ال لدددب المسددتمر وسددرعة ت بيددق التكمولوجيددا والسدديما  ددم نددل واقددع االقتصدداد 
                                                            لث كومددد  يعدددامم الك يدددر مدددن المشددداكل والتحدددديات،  همهدددا عددددم قددددرة                       العراقدددم الددد ص يتسدددم بدددالت

                                                                                 المشروعات الص يرة  م العراق علا د ول مما سة عالمية و ن تلك المشروعات، قد مشحت  م 
 ( 64، ل,911 ائر محمود رشيد العامم،    : )                  نل م  تين  ساسيتين

            المحلددددم  ددددم                                                             ن معندددم ممتجدددات تلدددك المشدددروعات الصددد يرة كامدددت م صددددصة للسددددتهلك - 1
  .                                       ا دار استراتيجية لتصميع المعوض للواردات

  .                                                                                تمتعهددا بالحمايددة الجمركيددة لع ددود مددن الددزمن، وسددي رة الدولددة علددا ق دداط التجددارة ال ارجيددة - 2
                                                                                 ولكن العراق لم تلجح الا مفس الشكل المعتاد اقتصاديا لح امات االعمال واممدا لجدحت الدا 

                                          ت اقتصادية  و تمموية مجمعة علا هيئة شدركات                                      مفس الفكرة بعد ت ويرها لتح   شكل كفاال
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                                                                              تعمدل علدا التعامددل المباشدر مددن البمدوك االهليددة  و ال اصدة  ددم العدراق و لددك لتح يدق عدددة 
  :                             مة الصماعات الص يرة والمتوس ة                                     مميزات لكا ة ا راث الدا ليين  م ممنو 

        الصددد يرة                                                                     تدددو ير اكبدددر قددددر مدددن السددديولة واالئتمدددان والتمويدددل والمتددداف ألصدددحاب الصدددماعات  .    
   .                             والمتوس ة  و المست مرين  يها

                                                                          التوسدددع  دددم مدددم  ال دددروض علدددا المسدددتويين الج را دددم وتمدددوط االمشددد ة سدددواء التجاريدددة  و   . ب  
         ال دمية 

                                                                          تددو ير الجهددد وال اقددة وجدد ب اكبددر ق اعددات مسددتهد ة مددن المسددت مرين الصدد ار ل  اعددات   .    
                            الصماعات الص يرة والمتوس ة 

                                             اب هددد ا الصدددماعات وامدددداهم بكا دددة المعلومدددات التدددم                              امكاميدددة االتصدددال المباشدددر مدددع اصدددح  . د  
             التددم قدد تحددي                                                                    يتداجون اليهدا والدراسددات الجددول االقتصددادية التدم تسدداعد  دم ممددع اال  دار

   .               به ا المشروعات
                                                                              وبالرجوط الا االهتمام بالمشروعات الص يرة والمتوس ة  م العراق ملحن مدل ارتبا هدا 

                                      وتبد  المرحلة االولم مم  ع د ال مسيمات                 رها بعدة مراحل    مرو                               باألحداث السياسية واالقتصادية و 
                                                                                من ال رن الما م وحتا الوقت الراهن حيث مرت المشروعات الص يرة والمتوسد ة العديدد مدن 

   لددا                             كددان عدددد بالمشددروعات الصدد يرة ا      02,0                                          االحددداث التددم ا ددرت  يهددا وتددح رت بهددا  ممدد  عددام 
                  الدث مشدروط صد ير  دم   (      99066 )    ص   (  %   081 )          م م ابل     %(    2282 )                     الكبيرة يصل ما مسبت  

 .(021- 019، ل 9119صباف اس فيان،جم كجي ،  )                 مشروعا كبيرا       (    920 )      م ابل 
                   حيددث شددهدت ارتفدداط  ددم    (      0222-    0221 )                                رة ال اميددة  ددم األعددوام  وشددهد عددام          وتبددد  الفتدد

           الددث مشدددروط    (      01002 )              الددث مشدددروط الددا   (      92021 )                                عدددد المشددروعات الصددد يرة والمتوسدد ة 
                                              و دم الفتدرة ال ال دة ارتفعدت اعدداد المشدروعات الدم   (     9102                           الت  ي  والتعاون االممائم ،       وزارة  )
                                                مشددروعات وارتفعددت اعددداد العدداملين  ددم هدد ا المشددروعات   (     ,622 )              وبزيددادة قدددرها   (      02100 )

   (.  01    ، ل     9116               ابراهيم موسم ،     ( )     9111 )                                          وتوالت الزيادة  لل االعوام التالية حتا عام 
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                                                  م والندددروث االقتصدددادية شدددهدت الك يدددر مدددن االحدددداث وام ف ددددت                  وكدددان التددددهور االممددد
            ارتفددع اعددداد   (     9109  ،     9100 )            ، و ددلل عددامم  (       00022 )                           المشددروعات الصدد يرة لتصددل الددا 
  ،                               وزارة الت  ددددي  والتعدددداون االممددددائم   ( )     02001  ،      01222 )                            المشددددروعات الصدددد يرة والمتوسدددد ة 

9102    )  
                          ة وال اصددة  ددم الدددعم المددالم                                                 وجدداءت هدد ا المتيجددة لمددا ت دمدد  بعددض المؤسسددات الحكوميدد

                             ال ص امعكدس بالتدالم علدا ازالدة                               بم  م االو اط االممية للعراق، و                         له ا المشروعات وتحسين مس
      وكلهدا                                   ميدة سدواء الدا ليدة  و ال ارجيدة،                                              ت و ات المستمرين المحليين و د  رؤوس االمدوال الو 

وآ ددرون رس بريهددم  ددا )     .                                                        عوامددل سدداعدت علددا ارتفدداط اعددداد المشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة
 (.111، ل 9106

                                                                                 وتم سم المشاريع الص يرة والمتوس ة  م العراق الا  ل دة امدواط هدم الصدماعات ال  ائيدة  
                                                                             وتشددمل صددماعة الزيددوت وممتجددات االلبددان واللحددوم واالسددماك وتعيددب ال  ددروات والحبددوب  مددا 

                 مالت ومعددات الحدرث                                                                  الصماعات الميكاميكية والكيمياوية وتشمل صدماعات المكدائن الزراعيدة وا
                                                                             والحصاد ببعدد الحدرث وق دع ال يدار   دل عدن صدماعة الجلدود واالصدباا والصدماعات اليدويدة 
                                                                                       والحر ية كالسجاد وال زث والزجا  والهدايا ال شبية وممتجات التراث وتعد اغلدب هد ا المشداريع 

    .         الترا يدددة                                                                         وتعتمددد علددا ال بدددرات المحليددة المكتسددبة كصدددماعة الجلددد والحياكددة وبعدددض الممتجددات

  (  ,0    ، ل     9116  ،               مورزاد الهيبتم )
                           متددا  الصددماعة  ددم العددراق حيددث                                                 كمددا تسدداهم المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة  ددم اجمددالم ا

                           مدن اجمدالم الصدماعات الكبدرل،     %(      ,081    %( )    1862 )    الا       9111                سهاماتها  م عام  ا    وصل 
  ً            ا ًا  ددم المنددام                                                                  كمددا  ن المؤسسددات الماليددة الم تلفددة و اصددة المصددارث هددم  ك ددر اللعبددين مشدد

 ( Guisse, M.L. (2012). 2 . )                        المالم  م األسواق المالية
                                                                          لمدددا تدددو را مدددن ر س المدددال للبتكدددار والبميدددة التحتيدددة و لدددق  دددرل العمدددل ويحدددرل البمدددك 
                                                                                     المركددزص العراقددم علددا دعددم المبددوك ال اصددة  و االهليددة سددواء امدددادها بالسدديولة والم ددود اللزمددة 

                         دددم قيدددام الصدددماعات وتدددو ير  ً                           ءًا ال يتجدددز  مدددن مجتمعمدددا، سدددواء   ز            بمدددا لتصدددب  جددد    ات            لهددا  و بدراسددد
  P1)  (Nataraja NS,2018,  .                            احتياجات المشروعات من تمويل
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                                                 وألول مرة بالعراق مؤسسات تمويل  اصدة التدم تركدز علدا       9111                   ل لك نهرت بعد عام
     مويددل                                                                             دعددم المشددروعات الصدد يرة والمتوسدد ة لتتجدداوز ال يددود والع بددات التددم تفر ددها جهددات الت

                                                                            المصددددر ية، حيددددث بددددادر البمددددك المركددددزص العراقددددم، ب ددددرف  كددددرة تمويددددل المشددددروعات الصدددد يرة 
                                                                              والمتوس ة من  دلل كفداالت مصدر ية مجمعدة، وقدد تبلدور عدن هد ا الفكدرة امشداء شدركتين همدا 

  ،  (                                                                                    الشركة العراقية للكفاالت المصر ية، والشركة العراقية لتمويل المشروعات الص يرة والمتوس  )
                                                                       مدددب  لدددك ت دددوم  المصدددارث التجاريدددة ال اصدددة تمويدددل للمشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة       الدددا جا

   :                                                                                   بجامب ما ت دم  الشركات الساب ة وه ا ما سوث متعرث علي   م الدراسة الت بي ية التالية
 

 الدراسة التطبيقية
  (   90 )                                                                تم اعتماد ت ييم اداء مشا  المصارث التجارية ال اصدة  دم العدراق وهدم    :          عين  الثح 
   .         مصرث  ال
                                     وتعددد هدد ا المدددة رغددم  ولهددا كا يددة لددتعكس       9102    حتددا       9109          الفتددرة مددن    :              الفتةةرة الزمنيةة 

                                                                                  مشا  المصارث التجارية ال اصة و اصة  ن ه ا المدة تعد  ترة حاسمة و ترة تحدص للقتصاد 
                                                                                 العراقددم حيددث امت ددل هدد ا االقتصدداد مددن التوجيدد  والمركزيددة الددا السددوق ومددا يددرتب  بدد  مددن  لددب 

                                                                         ض وكددان البددد  ن يعتمددد البحددث  علددا عدددة معددايير لتحليددل والحكددم علددا قدددرة المصددارث     وعددر 
                                                                              التجاريدددة ال اصدددة  دددم تمويدددل المشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة  دددم العدددراق  دددم الفتدددرة مو دددع 

   :        التحليل
        ومدن  دلل   :            ة والمتوسةط                                                    معيار رثحية  المصةرف وعايتهةا ثتموية  المشةروعات الصةغير   :    ا أوالا 
                                                             ت يع معر ددة  مدددل امكاميددة المصددرث  ددم الوصددول الددا اقصددا مسددتول ربحددم           المعيددار مسدد     هدد ا
                                                 ا ا امدد  همدداك علقددة  رديددة بددين التمويددل ومرومددة ال لددب                                تددا يمكمدد  االسددتمرار  ددم االسددت مار ح

                                                                               حيددث  مدد  كلمددا ازدادت ربحيددة المشددروط دل  لددك علددا ارتفدداط قيمتدد  السددوقية مددن  ددلل زيددادة 
                                                  ا ال لددب  ددم التفددرتين ال صدديرة وال ويلددة ومددن همددا يمكددن                                 ال لددب علددا اسددت مارات  واسددتمرار هدد 
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                                                                            تحديددد ربحيددة المصددرث مدددن  ددلل مؤشددر العائدددد علددا الموجددودات  ويبدددين العلقددة بددين الدددرب  
  .                     واصول المجودات للمصرث

                                                                   كفددداءة المصدددرث  دددم تح يدددق االربددداف مدددن الموجدددودات او االصدددول يدددؤدص الدددا ارتفددداط    ان 
                                                  عيفة  و االقل تبين عكدس  لدك وتفسدر ارتفداط هد ا المسدبة                                 االرباف وعلا العكس  إن المسبة ال 

                                                                             الرتفاط  صا م الرب  مما يعمم مجاف المصرث  م تح يق مستول عدالم مدن الدد ل  مدا سدبب 
                                                                                ام فاض المسبة  يرجع الا عدم مجاف المصرث  م الوصول الا ارباف عالية ويرجع  لدك الدا 

                                    الا ارتفاط اسدعار الموجدودات ممدا يدؤدص                                                ك رة تكاليث العمل  و شراء اصول جديدة  مما يؤدص 
                                                                               الددا الزيددادة  ددم اجمددالم االصددول او الموجددودات ويعمددم صددا م الددرب   مددن الددديمار قيمددة تلددك 
                                                                           المسدددبة لددد لك المصدددرث بالم ارمدددة بعددددد   دددر مدددن المصدددارث مدددن تو دددي  مسددديبة العائدددد علدددا 

        ائددددد علددددا                    والدددد ص يبددددين مسددددبة الع  (  0 )                                         الموجددددودات للمصددددارث عيمددددة البحددددث مددددن  ددددلل جدددددول 
                         يو ددددد  الجددددددول  عدددددلا  ن همددددداك  .    9102-      9109                                  الموجدددددودات للمصدددددارث التجاريدددددة وللمددددددة 

  .                                                   مصارث قد ح  ت مسب مرتفعة والبعض ام ر ح ق مسب مم ف ة
 %(متائ  الجدول مسب مئوية) 9102 -9109العائد علا الموجودات للمدة : (5)جدو  
 مالعا         

 المتوسط 1152 1152 1156 1151 1152 1153 1151 اسم المصرف
 ,681 ,181 9822 1800 9892 0820 822, 1811 العراقماالست مار 

 816, 1821 9809 1892 9821 2821 2892 00812 االقتصاد
 1821 0,829 0821 9800 9816 0811 ,180 1869 بابل
 0802 822, 0800 ,082 822, 0821 800, ,189  شور

 1802 98,2 9869 9819- 9821 800, 28,9 18,0 الممصور
 1812 2806 6800 829, 9822- 0800 0811 9810 للست مارالمتحد

 1811 6821 9821- 0802- 9820 0816 9826 ,986 ال لي  التجارص
 1811 1892 1822 899, ,181 9822 9821 9816 الموصل

 98,0 1822 1812 0810 0862 0812 089 9801 العراقم االئتمان
 98,0 ,181 1862 9866 9820 9860 1822 0861 الشمال

 9811 9829 9862 9802 0822 9811 9820 9810 الشرق األوس 
 9819 ,081 0892 9806 1861 0899 08,6 0811 األهلم العراقم

 9810 082,1 9892 1811 ,082 18,6 0810 1826 ب داد
 ,982 1890 0802 68,2 9891 1811 08,1 9806 االتحاد

 0812 1861 9819 891, 9800 1862 1860 18,9 التجارص العراقم
 0861 ,181 1800 1819 1821 182,2 9811 9896 سومر

 1826 0812 1821 1891 0812 1811 1801 1811 دار السلم
 1866 1811 1811 1816 98,0 1821 1819 98,0 الوركاء

 1810 98,1 1810 9811 9802 0812 9810 9812 البصرة الدولم
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 : (5)جدو  تاثي 
 العام         

 المتوسط 1152 1152 1156 1151 1152 1153 1151 اسم المصرف
 1802 98,1 1810 9811 0802 0800 9810 182 عبير العراق

 9822 9860 0811 1811 9819 1860 9801 ,080 اإلقليم التجارص
 1802 9811 1802 98,9 1811 98,1 9892 ,980 مصرث الهدل

 1860 0896 1802 0822 0812 1810 9821 0819  ربيل
 0899 66..9 9821 9816 9819 18119 9829 9816 التممية الدولة

       9102-    9109                                                    الت ارير السموية للمصارث التجارية وعيمة البحث للمدة    :      المصدر
 

 
 9102-9109متوس  مسبة العائد علا الموجودات  لل الفترة  :الشك  الثيان 

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 

 االستثمار العراقي

 بابل

 المنصور

 الخليج التجاري

 االئتمان العراقي

 الشرق األوسط

 بغداد

 التجاري العراقي

 دار السالم

 البصرة الدولي

 اإلقليم التجاري

 أربيل

2.80% 
5.68% 

4.71% 
4.95% 

3.67% 
3.65% 

2.81% 
3.31% 

2.97% 
2.97% 

2.45% 
2.12% 
2.10% 

2.55% 
2.20% 

1.42% 
1.04% 
0.89% 

2.34% 
2.38% 
2.31% 

2.52% 
2.14% 

2.25% 

 2018-2012متوسط نسبة العائد على الموجودات 
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                             ددلل  تدددرة الدراسددة تبددداين وا ددد    (  0 )          الشدددكل رقدددم                                 ويلحددن مدددن متددائ   الجددددول السددابق و 
                                  الموجودات ويمت  من تحليدل البيامدات                                  ال اصة  م متوس  مسبة العائد علا                 للمصارث التجارية 
                                ، ح  دت مسددب مم ف دة مددن العائدد علددا                              دل الوركدداء، دار السدلم، وسددومر                ن همداك مصددارث م

                         اسدت مارية وقدروض وسدلث غيدر                                                       الموجودات و لك متيجة ما قاموا ب  ه ا المصارث من  مشد ة 
                                                                               المكفولدة وشددراء  صددول جديدددة والد ص يمددت  عمدد  ام فدداض االربداف وال سددارة  ددم بعددض السددموات 

            ، بيممدا مجدد                                ارث للمشدروعات الصد يرة والمتوسد ة                                     وبالتالم  معكس علا حجدم تمويدل هد ا المصد
                                علددا الموجددودات م ددل مصددرث االتحدداد،                                          ن همدداك مصددارث ح  ددت مسددب متوسدد ة مددن العائددد

                             ، وح  ددت بعددض المصددارث مسددب عائددد              البصددرة الدددولم  ،                                الهدددص، الشددرق االوسدد ، عبيددر العددراق
           ومصدرث بابدل   %     ,082                  ، مصرث اشور بمسدبة   %     862,                              مرتفعة م ل مصرث االقتصاد بمسبة 

 (0، ل9102ت رير ديوان الرقابة المالية   .)    9102-    9109               لل الفترة من   %     0820      بمسبة 
        المصدددددرث                                رديدددددة بيدددددد األربددددداف و زيدددددادة موجدددددودات              همددددداك علقدددددة                     والجددددددير بالددددد كر  ن

                                                                     تح يددق اربدداف يفددوق حجددم موجددودات المصددرث يددؤدص الددا زيددادة مسددبة العائددد علددا   (           المتداولددة  )
                                                                                الموجددودات غيددر  مدد   ام فدداض هدد ا المسددبة يعددود الددا ت دد م حجددم الموجددودات ال ابتددة و ويلددة 

                           اءة المصرث  م تح يق االربداف                                                      األجل بشكل يفوق حجم االرباف، وبالتالم ت   ه ا المسبة كف
  .                         لتونيفها الجيد لموجوداتها       متيجة
                            مددن  هددم العمليددات التددم تممحهددا    :                                          مؤشةةر حجةةم التسةةهيات اال تمانيةة  المتاحةة  للمصةةرف   :     ا ثانيةةاا 

                                                                         المصدددارث، التسدددهيلت االئتماميدددة حيدددث امهدددا تشددددكل مسدددبة كبيدددرة مدددن  صدددول وموجددددودات  ص 
   :               وعين  و جزئيين                                    مصرث، والتسهيلت االئتمامية ت سم علا م

                            هيلت االئتماميددددة غيددددر المباشددددرة      والتسدددد    (:              اال تمةةةةان الن ةةةةدي  )            يةةةة  الن ديةةةة                  التسةةةةهيات اال تمان
                              قيمددة التسددهيلت م دددا  و تسددجيلها                                             دداألولا تعددد التددزام المصددرث تجدداا العميددل بددد ع  (          التعهديددة  )

                ة ال ائمدة لجميدع                                                                   علا حساب معين كالجارص، والتسهيلت االئتمامية الم دية تشمل جميع األرصد
                                                                                 مدددواط التسدددهيلت االئتماميددددة الم ديدددة وعمليددددات التمويدددل المباشددددر الم دمدددة مددددن قبدددل المصددددارث 
                                                                                 التجاريدددة لجميدددع ال  اعدددات االقتصدددادية بمدددا  يهدددا امشددد ة المشدددروعات ال يدددرة والمتوسددد ة،  مدددا 

   .                                                   ال امية  هم ال تد ع للعميل مباشرة بل ت دم ب رق   رل
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                                       ويعدددد هددد ا المؤشدددر مدددن اك دددر المؤشدددرات  ائددددة   :             ف مةةةن الودا ةةةي               مؤشةةةر حصةةة  المصةةةر    : ا اا     ثالثةةة
                   بمرومدة ال لدب عليهدا                                   ن ازديداد الودائدع يزيدد ممدا يمسدا                                للمشروعات الص يرة والمتوس ة حيدث 

                                                                              مما يزيد من حجم االئتمان ال ص ي دم  المصدرث  و البمدك ألصدحاب هد ا المشدروعات و يعبدر 
                                لل مددايتم ج بدد  مددن الودائددع بم تلددث                                         هدد ا المؤشددر عددن مسددبة كددل مصددرث  ددم السددوق مددن  دد

     قيمدة                                                      ، حيث  م  كلما زادت  و ارتفعدت مسدبة المؤشدر  ص  رتفداط (                   جارية، زممية، اد ار )         مواعها 
                                                                              الودائع لدل المصرث وهو ما تعبر عم  المسدبة  د لك يعمدم،  ن المصدرث لد  حصدة  وسدع  دم 

                               وه ا المؤشر يعدد  دم غايدة األهميدة   .                                                  السوق بسبب ج ب  الودائع من م تلث ال  اعات واأل راد
                                                                                   ألم  يعبر عن كفداءة ادارة المصدرث  دم جد ب المزيدد مدن المدوارد وتحديددا الودائدع وزيدادة حجدم 

                                                                             ويل المتاف للمشروعات الص يرة والمتوس ة  ويمكن است را  الحصة السوقية لكل مصرث     التم
  :                                          من الودائع عن  ريق الصي ة الريا ية التالية
                          جمالم الودائع لدل المصرث  ا
    011  *                                                        دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                                                           دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  =                                الحصة السوقية للمصرث من الودائع 
                                     جمالم الودائع لدل المصارث عيمة البحث ا                  

                   مددن  ددلل هدد ا المعيددار   :                                المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةط                     معيةةار األمةةان علةةى تمويةة     أثةةر  :      ا ثالثةةاا 
          لل مؤشددددرين                                                                سدددديتم التعددددرث علددددا مدددددل سددددلمة الهيكددددل المددددالم للمصددددرث التجددددارص و لددددك مددددن  دددد

                                                                                يو ددحان درجددة  مددان كددل مصددرث تجددارص وم ارمتدد  مددع المصددارث التجاريددة األ ددرل وهدد ا بالتحكيددد 
                                                                            سدددوث يعدددزز مدددن ال  دددة بالمصدددرث،   دددل عدددن  ن هددد ين المؤشدددرين سيو دددحان  ي دددا كيفيدددة ادارة 

  .                                                                  المصرث لر س مال  وتعزيز ال  ة بها و مان  موال المودعين  و الدائمين
      وبسددبب   .                                                       مددن المؤشددرات المهمددة لمعر ددة وت يدديم اداء المصددارث التجاريددة                   يعتبددر مؤشددر السدديولة 

                                           تستحق عمد ال لب، ل لك يمب م ان يكون المصدرث   (       ال صوم  )                                ان الجامب االكبر من موارد البمك 
                                                        الن مجدرد اشداعة عددم تدو ر سديولة كا يدة لددل البمدك، كفيلدة بدان   .                             مستعدة للو اء بها  دم اص لحندة

   .                                                 عهم السحب ودائعهم مما قد يعرض المصرث الا اال لس                      تزعزط   ة المودعين ويد
                                                             مسدددب السددديولة الم ديدددة ومتوسددد  المسدددبة للمصدددارث التجاريدددة  دددم العدددراق   (  9 )            يو ددد  الجددددول 

   قدد                             مجدد  ن مصدرث االتحداد العراقدم  (  9 )                        ، وبدراسة بيامدات الجددول     9102-    9109               لل الفترة من 
                                          اقدت المسدبة المحدددة مدن قبدل البمدك المركدزص       والتدم    %(      20892 )                             ح ق  علا متوس  لمسبة السيولة 
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                                                                         وهدد ا يو دد  ارتفدداط السدديولة  وعدددم قدددرة المصددرث علددا تونيفهددا  ددم مجدداالت تدددر عليدد     %(   11 )
                                                                                     االربدداف ، ولددم ي تلددث الحددال بالمسددبة لبدداقم المصددارث التددم ارتفعددت  يهددا اي ددا مسددبة السدديولة عددن 

                                همين جدددد وزيددادات رؤوس  مددوال هدد ا                                                  المحدددد مددن قبددل البمددك المركددزص ، ويرجددع  لددك لددد ول مسددا
           والدد ص يرجددع    %(   2, )                                     علددا متوسدد  لمسددبة السدديولة لدددل البمددوك       9102                      المصددارث ، وقددد شددهد عددام 

                                                                                 الدددا عددددم اسدددت لل السددديولة  دددم المشدددروعات التممويدددة التدددم تعدددود علدددا االقتصددداد بالممفعدددة وعلدددا 
  .               المصارث باألرباف

                                      تفدداط رؤوس امددوال المصددارث مددع ام فدداض حجددم                                             ولكددن ارتفدداط المسددبة يعددود لعدددة مبددررات ممهددا ار 
            ممددا  دص الددا                                  مامددات التعهديددة عمددد بعددض المصددارث،                                             الودائددع مددن االئتمامددات الم ديددة وارتفدداط مددم  االئت

  .                            الحال  م مصرث االتحاد العراقم     كما   %.   21                                           ارتفاط ه ا المسبة بشكل يفوق المسبة المئوية 
 9102-9109التجارية للمدة مؤشر مسبة السيولة الم دية للمصارث (: 1)جدو  

متوسط  1152 1152 1156 1151 1152 1153 1151 اسم المصرف
 النسث  

 980, 26 21 091 21 ,0 62 21 االتحاد العراقم
 289, 02 02 1, 0, 12 60 2, اشور

 0181 ,0 66 22 9, 11 02 02 االهلم العراقم
 0680 22 06 29 2, 19 60 12 للست مار المتحد

 9280 00 91 ,0 22 96 9, 1, سومر
 1989 60 20 69 92 12 22 21 بابل

 0862 26 21 21 16 00 1, 21 دار السلم
 2800 29 62 62 29 22 9, 22 الشمال

 22 02 09 12 11 16 10 09 االست مار العراقم
 21 20 26 9, ,2 26 22 22 الموصل
 26 12 2, 2, ,2 20 6, 12 االقتصاد

 29 ,0998 010 189, 92 ,, 12 01 التجارص العراقم
 62 2, 60 ,6 61 62 1, 21 الرشيد
 66 99 ,9 2 02 19 12 22 الوركاء

 61 0, ,2 02 29 22 66 1, االئتمان العراقم
 69 22 ,6 20 29 12 61 22 ب داد
 69 00 12 11 20 22 26 66 الرا دين
 69 62 60 1, 21 96 ,, 21 الممصور

 60 ,2 21 20 22 1, 9, 2, الشرق االوس 
 9, 60 ,0 01 10 00 02 2, ال لي  التجارص

                                                                                   مددن اعددداد الباحددث باالعتمدداد علددا البيامددات الماليددة المتددو رة  ددم الت ددارير السددموية للمصددارث    :      المصةةدر
  .    9102-    9109                          التجارية عيمة البحث للمدة 
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                            م تمويل المشروعات الصد يرة   (                     من  لل الدم  الشمولم )                           دور شركات التمويل العراقية 
  :                   والمتوس ة  م العراق

                                                                               م نل الفلسفة االقتصادية والسياسية الجديدة  م العدراق، واصددار قدامون المصدارث رقدم 
    01             االسدت مار رقدم                 ر بإصدار قدامون                   وتحسين مماخ االست ما    0,                         وقامون البمك المركزص رقم     20

                                                                    دد ا دد  المشدا  المصدر م ال ددال  دم الت ددور والتسدارط  دمن بيئددة سدوق مشدد ة       9116     لعدام 
  –                        ب ددمتها سددتة مصددارث اجمبيددة   –     مصددرث     09                                     ومتجددددة ليبلدد  عمددد المصددارث االهليددة الددا 

                           ، االمر ال ص امعكس علا مشا   ( 0  :       9112          عبدالمبم،  )      9111             مصر ا  م عام     06          م ارمة بد 
                    تريليددددون ديمددددار عراقددددم      9،6  ب                                         رث،  حيددددث بلدددد  مجمددددوط رؤوس اموالهددددا مددددا ي ددددار          هدددد ا المصددددا

           عبدددد المبدددم،     %(.)  22 )         ل وبمسدددبة                                تعدددود معنمهدددا لل  ددداط المصدددر م ال دددا      9102 / 2 /  11     ل ايدددة
  (     2،62 )        ما ي رب       9102                 مصارث ال اصة عام                               كما بل  اجمالم الموجودات  م ال  (  2  :     9102

                           ترليدددون ديمدددار   ددد ، اص بمسدددبة   (    1،1 )    امدددت      حيدددث ك      9106                                تريليدددون ديمدددار عراقدددم م ارمدددة بعدددام 
    %(.   969 )      زيادة 

                                                                    وبعددددد تسددددلي  ال ددددوء علددددا تجربددددة المصددددارث ال اصددددة  ددددم تمويددددل المشدددداريع الصدددد يرة 
                                                                                 والمتوسدددد ة سددددمتماول تجربددددة الشددددركة العراقيددددة للكفدددداالت المصددددر ية والشددددركة العراقيددددة لتمويددددل 

                         وتشددترك مددع ال  دداط المصددر م                                                         المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة، ولدد لك ألن هدد ا التجددارب تسددتمد
                                                                         ال دددال  دددم العدددراق  دددم تشدددجيع ودعدددم التمويدددل للمشدددروعات الصددد يرة والمتوسددد ة مدددن  دددلل 

                            بت دديم الرعايدة للشدركتين، ا    (            مشدروط تجدارة )                                                 االقراض، ا  ت وم الوكالة االمريكية للتممية الدولية 
              صددحاب المشدداريع                                                                ت ددوم هاتددان الشددركتان وبالتعدداون مددع المصددارث ال اصددة بت ددديم ال ددروض أل

  .                 الص يرة والمتوس ة
                 كددان تحسدديس الشددركة   :                                                 مثةةادرة الشةةرك  العرييةة  للمشةةاريي الصةةغيرة والمتوسةةط   :    ا أوالا 

                                                                                 العراقيددة لتمويددل المشددداريع الصدد يرة والمتوسدد ة كشدددركة ماليددة غيددر مصدددر ية بمدداء علددا شدددهادة 
  ،  (    9112 / , /  02 )       بتدداري    (      29109 / 9 )                                               التسددجيل الصددادرة مددن دائددرة تسددجيل الشددركات المرقمددة 

                   مليدون ديمدار عراقدم،   (    921 )                                                               وبموا  ة البمك المركزص العراقم وقد بد ت  عمالها بر سمال م دارا 
                                                               مصدارث هدم ال لدي  التجدارص، الشدرق األوسد ، مصدرث الشدمال،  شدور، سددومر،   (  2 )       وتسداهم 

   .                             األهلم، البصرة، ب داد والموصل
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المشاريع الص يرة والمتوس ة  ال روض الممموحة من الشركة العراقية لتمويل(: 3)جدو  
 9109-9112للمصارث المساهمة  لل الفترة 

 
   .    ,90   ، ل    9106        كرام،   :       المصدر

                                                         ملحددن  ن مددم  الشددركة العراقيددة لل ددروض يكددون م صددور علددا البمددوك   (  1 )           ومددن الجدددول 
  ،    220  ،    010 )                                                بمددددوك، وقددددد بلدددد  اعددددداد ال ددددروض الممموحددددة علددددا التددددوالم   (  2 )             المسدددداهمة  يدددد  

   .     9109-    9112                       علا التوالم  لل الفترة   (     06,6  ،     0002  ،     0902
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 9101 – 9112عدد ال روض من الشركة  لل الفترة (: 3)الشك  الثيان  

         المصر ية                              تحسست الشركة العراقية للكفاالت  :                                        مثادرة الشرك  العرايي  للكفاالت المصرفي   :      ا ثانياا 
            بهددث مسداعدة    (    دودة  محد        مسدؤولية         شدركة  ات )     9116       ار    دم       مصدر ية    غيدر      ماليدة      كشدركة

                                                                            المؤسسددات الصدد يرة والمتوسدد ة  ددم العددراق للوصددول الددا مصددادر التمويددل الرسددمم مددن  ددلل 
                                                                        المصدددارث العراقيدددة ال اصدددة يهددددث مندددام ال دددروض الم دددمومة  ي دددا تشدددجيع المصدددارث مدددن 
                                                                                      اعتمدداد األسدداليب الحدي ددة  ددم ت يدديم الم ددا ر واتبدداط امنمدد  اداريددة مت ددورة  قددرت الهيئددة العامددة 

                                                                          تحدول الدم شدركة مسداهمة  اصدة مدن  دلل زيدادة راس المدال ود دول مسداهمين جددد وقدد تدم   ال
        وموا  ددة       9112 /    مددارس / 2    ددم       0220 / 1 / 2                                               لددك بموجددب موا  ددة البمددك المركددزص العراقددم بكتابدد  

                   وبموجدددب  حكدددام قدددامون       9112 /      يلدددول /  00                               دائدددرة تسدددجيل الشدددركات المؤر دددة  دددم  /             وزارة التجدددارة
            وبموجدددب كتددداب       9112 / 2 /  ,9                          وتددم ت بيدددت تددداري  التحددول  دددم       0222     لسدددمة     90            الشددركات رقدددم 
            وبدد لك تحولددت       9112 /  09 /  00    ددم     20-  92        الو ميددة   /                     دائددرة تسددجيل الشددركات  /              وزارة التجددارة 

                                                                           الشددركة مددن شددركة  ات مسددؤولية محدددودة الددم شددركة مسدداهمة  اصددة واصددب  عدددد المسدداهمين 
                 ص تممحدد  الشدددركة                       مصددرث ان مسددبة ال دددمان الدد    06                                ددم راس المددال مددن المصدددارث ال اصددة 

                   مدن قيمدة ال درض الد ص   %   ,2                                                    يتوقث علا  بيعة كل قرض اال ان المسبة يمكن  ن تصل الدا 
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                                                                             يعتمدددا المصددرث ان عمليددات الشددركة تركددز  ي ددا علددا ت ددوير المؤسسددات وبمدداء ال دددرات  ددم 
                                                                             المصدددارث المشددداركة كمدددا يكدددون التركيدددز علدددا تسدددويق البرمدددام   مدددام المؤسسدددات الصددد يرة و 

                                                                   ن  دلل االتحدادات الصدماعية و التجاريدة ومراكدز ت دوير األعمدال ت  دم عمليدات           المتوس ة مد
                                                                          الشددركة م تلددث  محدداء العددراق و لددك مددن  ددلل شددبكة  ددروط المصددارث المشدداركة  ددم م تلددث 
                                                                                المحا نات وتعمل الشركة مع المصارث المشاركة و الشركاء ام رون للتعدرث علدا المشداريع 

 .                          المؤسسات الص يرة والمتوس ة                               االقتصادية الواعدة لمساعدة ه ا
كما تهدث الشركة العراقية للكفاالت المصر ية زيادة مفا  المشاريع الص يرة والمتوس ة 
الا مصادر االئتمان و لك عن  ريق ت ديم كفاالت جزئية لل روض التم تممحها المصارث 

ع الص يرة المساهمة بر سمال الشركة والمصارث المشاركة ببرمام  ال مان الا المشاري
والمتوس ة ومن  لل الد ول  م شراكة مع المصارث ال اصة العراقية وتحمل الم ا ر 
معها ان الشركة العراقية للكفاالت المصر ية تو ر قدرة متمامية لدعم وت وير ال  اط ال ال 

 .من  لل زيادة ال روض الم مومة الم دمة لتلك المشاريع  م العراق
    الدددا       111,                                          للكفددداالت المصدددر ية قرو دددا تتدددراوف احجامهدددا بدددين                       وت دددمن الشدددركة العراقيدددة 

                                                                          دوالر امريكدم او مدا يعادلهدا بالعملدة العراقيدة، كمدا تفدرض الشدركة رسدم  دمان قددرة         9,1111
  .                                                يد ع  المصرث لها ويمكن للمصرث تحميل  علا الم ترض  %  9

                                                                وتت صدددددل الشدددددركة بإصددددددار  دددددمامات االئتمامدددددات قصددددديرة ومتوسددددد ة االجدددددل ت ددددددمها 
                                                                                صارث لزبائمها وبشرو  واجراءات ميسرة، و لك لتشدجيع ممدو المشداريع الصد يرة والمتوسد ة    الم

                      وت ددددمن الشددددركة العراقيددددة   (  6 :      9102       الحددددلوص، )                                    التددددم ال يملددددك اصددددحابها ال ددددمامات الكا يددددة
                  دوالر امريكددم او مددا         9,1111    الددا       111,                                          للكفدداالت المصددر ية قرو ددا تتددراوف احجامهددا بددين 

                                                          قيدددة تمتدددد اجالهدددا مدددن سدددمة الدددا  مدددس سدددموات، كمدددا تفدددرض الشدددركة رسدددم                      يعادلهدددا بالعملدددة العرا
                                                              يد ع  المصرث لها ويمكن للمصرث تحميل  علدا الم تدرض، وعلدا رغدم مدن   %  9           مان قدرة 

                                                                                الفتدددرة ال صددديرة التدددم عملدددت بهدددا الشدددركة اال امددد  كدددان لهدددا الددددور االيجدددابم  دددم تسدددهيل عمليدددة 
                 ينهددددر مسددددبة ال ددددروض   (  0 )           اق، والشددددكل                                           ال ددددروض التددددم تو رهددددا المصددددارث ال اصددددة  ددددم العددددر 
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          ، حيددث بلدد      9100                                                               الم ددمومة الم دمددة مددن قبددل المصددارث ال اصددة المشدداركة  ددم الشددركة لعددام 
                        الشددركة العراقيددة للكفدداالت  )                  مليددار ديمددار عراقددم   (       0,81 )                              مجمددوط ال ددروض الم ددمومة الم دمددة 

          اال ما عشر              ممها صر ت  م   %   00     قر ا       9611                    ، كما بل  عددها الا  ( 2 :      9100          المصر ية، 
  (      تجارة )                             ، وو  ا البيامات ت رير مشروط     9102                                            شهرا اال يرة ولكا ة المحا نات ل اية شهر شبا  

                                                                  ددان حجددم ال ددروض المتراكمددة قددد تمددامم بشددكل كبيددر جدددا ا ددا ة الددا ال ددروض       9102     لسددمة 
           مليددون دوالر    0                                                                   ال ائمددة الم ددمومة علددا مسددتول المدددة،   ددد كامددت ال ددروض المتراكمددة اقددل مددن 

        اك در مدن       ,910                           اصدبحت  دم شدهر ال دامم مدن عدام       9102                         يكم  م الشهر االول من عام     امر 
                                                                         مليددون دوالر امريكددم، وكدد لك ال ددروض ال ائمددة الم ددمومة قددد ممددت  ددلل مفددس المدددة مددن     11

  .               الث دوالر امريكم      9,11
ويساهم  م ر س مال الشركة العراقية للكفاالت المصر ية العديد من المصارث العراقية 

( 1)، ويو   الجدول 9106 م عام ( مليار ديمار عراقم) 282228000بل   م  وال ص
 : حصة مساهمة كل مصرث ومسبت  من ر س المال
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 9106حصل مساهمة المصارث العراقية  م الشركة العراقية للكفاالت  م عام (: 2)جدو  
 النسث  حص  المساهم  المصرف

 %15.27 1,203,075 مصرث ال لي  التجارص
 %14.24 1,121,424 مصرث االست مار

 %10.68 841,068 مصرث الشرق األوس  العراقم للست مار
 %7.91 623,149 مصرث  شور الدولم

 %7.12 560,712 مصرث الموصل للتممية واالست مار
 %7.12 560,712 مصرث الشمال
 %7.12 560,712 مصرث البصرة

 %7.12 560,712 مصرث سومر التجارص
 %7.12 560,712 ب دادمصرث 

 %6.33 498,275 مصرث الوركاء
 %1.46 15,618 مصرث المتحد للست مار

 %0.36 28,133 مصرث الهدص
 %0.36 28,133 مصرث عبر العراق

   .     9106                                                                       الت رير السموص للشركة العراقية لتمويل المشروعات الص يرة والمتوس ة لعام   :       المصدر
 9106العراقية  م الشركة العراقية للكفاالت  م  حصل المصارث(: 2)الشك  الثيان  
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وملحن من جدول  9106قرض حتم عام  09211وقد بل  عدد ال روض الم مومة 
يلي  مصرث ال لي   9292 ن مصرث ب داد سجل  علا عدد لل روض الم مومة بعدد ( ,)

 .  م  شور
  

 1,203,075  

 1,121,424  

 841,068  

 623,149  

 560,712  

 560,712  

 560,712  

 560,712  

 560,712  

 498,275  

 115,618  

 28,133  

 28,133  

 -     400,000   800,000   1,200,000  

 مصرف الخليح التجاري 

 مصرف االستثمار 

 مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار 

 مصرف أشور الدولي 

 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار 

 مصرف الشمال 

 مصرف البصرة 

 مصرف سومر التجاري 

 مصرف بغداد 

 مصرف الوركاء 

 مصرف المتحد لالستثمار 

 مصرف الهدي 

 مصرف عبر العراق 

 2016حصة المساهمة في عام 
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 9106ال روض الممموحة حسب المصارث  م  عدد(: 1)جدو  
 عدد ال روض فالمصر 

 

 27 اإلقليم التجارص
 2380  شور
 64 بابل
 2728 ب داد
 103 البصرة
 2417 ال لي 
 131 الهدص

 2014 الشرق األوس 
 697 االست مار
 50 الموصل
 512 األهلم
 903 الشمال
 82 سومر
 692 المتحد
 12800 اإلجمال 

     99   ، ل    9106                 العرقية للكفاالت،                        الت رير السموص، الشركة   :       المصدر
ً                                                                         و عمااًل بتوجهات الحكومة االتحادية بحهمية عمل المر ة ارتفع مصيب المر ة مدن ال دروض       

                              حيث بلد  مصديب المدر ة مدن ال دروض   (  6 )                                         الممموحة من  لل المصارث كما يو ح  الجدول 
                                علدددا التدددوالم اال  مددد   م فدددض  دددم عدددام    %(      ,9080 )  ،   %(     91809 )      ,910  ،     9100        دددم عدددام 

   .                   من ال روض الممموحة  %      01800         ليصل الم       9106
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ال روض الم مومة من الشركة العراقية للكفاالت المصر ية حسب الجمس  لل (: 6)جدو  
 9106 – 9112الفترة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 87 85 252 511 582 281 151 106 21 2 أناث 

 575 267 824 2354 2702 1681 1099 1101 122 36 ذكور

 662 352 1076 2865 3284 1962 1250 1207 143 38 المجموع 

نصيب 

 المرأة 

5.26

% 

14.69

% 

8.78

% 

12.08

% 

14.32

% 

17.72

% 

17.84

% 

23.42

% 

24.15

% 

13.14

% 

 .16، ل9106الت رير السموص للشركة العراقية للكفاالت المصر ية  :المصدر

 
ال روض الم مومة من الشركة العراقية للكفاالت حسب الجمس  لل (: 6)الشك  الثيان  

 9106 - 9112الفترة 
 

 النتائج
                                                                  ينهدددددر دور المصدددددارث  دددددم تمويدددددل المشدددددروعات الصددددد يرة والمتوسددددد ة وا دددددحا،  اصدددددة  -

                                                                              المصدارث التجاريددة والمت صصدة، ويتددراوف هد ا الدددور مددا بدين تحسدديس الصدماديق التددم ت ددوم 
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                                                        واالست مار  يها، او امشاء وحدات  اصة دا ل المصدارث لتمويدل                      بتمويل ه ا المشروعات 
  .             ه ا المشروعات

                                                   تراجددددع دور المشدددداريع الصدددد يرة  ددددم االقتصدددداد العراقددددم بسددددبب       9111                تاري يددددا بعددددد عددددام  -
                                                                              التوجهدددات الجديددددة للسياسدددة االقتصدددادية والمسدددتمدة علدددا تبمدددم آليدددة السدددوق واالمفتددداف علدددا 

                                          ليدددات العسدددكرية وهجدددرة اصدددحاب رؤوس األمدددوال الدددا                               االقتصددداد العدددالمم ا دددا ة الدددا العم
   مدن       9109                                                                       ال ار ، اال  م  نهر اهتمام جديد بدور المشاريع الص يرة والمتوس ة ممد  عدام 

                                                                       اجدددل تحريدددك عجلدددة الصدددماعة وحدددل مشدددكلة الب الدددة وتدددامين قددددر مدددن الحاجدددات االساسدددية 
            مويددل واقددراض                                                              للمددوا مين ا  و ددعت الجهددات الحكوميددة والمصددارث المت صصددة بددرام  الت

                                                                                     المشاريع الص يرة ممها امشاء الشركة العراقية للكفاالت المصر ية لتمويل المشاريع الصد يرة 
  .         والمتوس ة

                                                                              ساهمت المصارث العراقية ال اصة بدور ايجدابم  دم تمويدل المشداريع الصد يرة والمتوسد ة  -
        بلددد  حجدددم                                                                    ومدددن  دددلل ال دددمامات التدددم ت ددددمها الشدددركة العراقيدددة للكفددداالت المصدددر ية، وقدددد 

                                  مليددار ديمددار عراقددم حسددب احصددائية عددام   (     1،,0 )                               ال ددروض الممموحددة مددن قبددل المصددارث 
9102    .  

                                                                                ساهمت المصارث  م امجاف تجربة الشركة العراقية لتمويل للمشداريع الصد يرة والمتوسد ة،  -
       م تددرض،      ,29                                                           حيددث بل ددت عدددد ال ددروض الممموحددة مددن قبددل المصددارث المؤسسددة للشددركة 

   .     9106                                مليار ديمار عراقم حتا ممتصث عام     90                      وبل  حجم ال روض اك ر
                                                                            ح ي ددة  مدد  ارتفددع عدددد ال ددروض الممموحددة مددن  ددلل الشددركة العراقيددة للكفدداالت ليصددل الددم  -

    قدرض      669                                       وغير  م  بد   م االم فاض الم  ن وصل الدم       9109           قرض  م عام       1920
           اسددة اللزمددة                                                         ، و لددك لعدددم تددوا ر شددرو  الم لوبددة للمشددروط وعدددم كفايددة الدر     9106        ددم عددام 

                                                                       واقتصدددار مدددم  ال دددروض علدددا المشدددروعات ال ائمدددة علدددا  سددداس ر س المدددال العامددددل دون 
   .                  المشروعات الجديدة
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                                                                        انهرت االس ا ات لعددد وحجدم ال دروض الممموحدة مدن قبدل المصدارث ال اصدة المم دوية  -
  .                   تحت الشركة العراقية

                  ددلل عددام واحددد   دد                                                               التمويددل المشدداريع الصدد يرة والمتوسدد ة امهددا سددتزداد بم دددار ال ددعث -
  .                                  و ب ا لمعدالت مموها الشهرية الحالية

                                                                         علدددا الدددرغم مدددن الددددور الددد ص ت دددوم بددد  المصدددارث ال اصدددة  دددم تمويدددل المشددداريع الصددد يرة  -
                                                                         والمتوسدددد ة  ددددم العددددراق، اال امهددددا هدددد ا الدددددور ال يددددزال محدددددود اال ددددر منددددرا لتركددددز معنددددم 

                        ا رل همالك  ئة كبيرة مدن                                                      المصارث ال اصة  م العاصمة ب داد ه ا من جهة، ومن جهة
  .                                                                     المجتمع العراقم ال تتعامل مع المصارث ال اصة الربوية بسبب الوازط الديمم

                                                                              لم ي فل الجهاز المصر م دور المر ة  م المشا  االقتصادص ول لك عميت المصارث تمويل  -
                                        مددن ال ددروض الممموحددة لدددعم دورهددا  ددم المشددا    %   90                           مشددروعات المددر ة حيددث وصددل الددم 

   .         االقتصادص
                                                                                سددداعد الددددعم الم ددددم مدددن الوكالدددة األمريكيدددة للتمميدددة الدولدددة علدددا ت دددوير المهدددارات اإلداريدددة  -

                                                                                والتمويليددة لكددوادر الشددركة العراقيددة لتمويددل المشددروعات الصدد يرة والمصددارث المشدداركة  ددم 
   .           ه ا الشركة

  :        التوصيات
       شددروعات                                                                     يوصددم البحددث الحددالم بزيددادة دور المصددارث التجاريددة والحكوميددة  ددم تمويددل الم -

  .                              والمتوس ة  م جميع امحاء العراق        الص يرة 
                                                                              زيددددادة تمويددددل المشددددروعات ال اصددددة بددددالمر ة العراقيددددة  ددددم السددددموات الم بلددددة و اصددددة المددددر ة  -

  .       المعيلة
                                                                                       زيادة دعم الوكالة األمريكية  م ت وير المهدارات اإلداريدة والتمويليدة لكدوادر الشدركة العراقيدة  -

                                           المشدداركة  ددم هدد ا الشددركة لتسددهل عمليددة التمويددل                                    لتمويددل المشددروعات الصدد يرة والمصددارث
   .                            للمشروعات الص يرة والمتوس ة
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ABSTRACT 

The present study aims at clarifying the role of private commercial 

banks in financing small and medium enterprises in Iraq. This study is 

one of the first studies of this type that examines the role of private 

commercial banks in the development of small and medium enterprises 

in Iraq, and monitoring the experiment conducted by private 

commercial banks through coming On the financing of these projects 

and the increase in loans and the number of projects to achieve the 

objectives of supporting the national economy, in addition, it highlights 

the status of small and medium-sized enterprises in Iraq at the present 

time. 

The sample was used in private commercial banks that finance 

small and medium-sized enterprises in Iraq (20) private commercial 

banks. The sample was based on the financial statements available in 

the report. Annual Report of Commercial Banks as a Research Tool 

The available data indicate the contribution of Iraqi private banks to a 

positive role in the financing of small and medium enterprises and 

through guarantees provided by the Iraqi Company for Bank 

Guarantees. Before the banks (15.3) billion Iraqi dinars, according to 

the statistics in 2018. The current study recommended increasing the 

role of private and government banks in financing small and medium 

enterprises in all regions of Iraq. And increased funding for women's 

projects 

Key words: Private commercial banks - SMEs.  


