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يعاني العراؽ مف معدالت بطالة مرتفعة، تقترف بعدة مؤشرات ومنيا البطالة بيف الشباب وبيف حممة        
المؤىالت العممية، وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف اىـ اآلليات التي تسيـ بنسبة كبيرة في التشغيؿ والحد 

ؿ في مجتمع االعماؿ، فضال عف دورىا في التنمية الوطنية، مف البطالة، نظرا لمرونتيا في توفير فرص العم
  واعتمادىا عمى المبادرات الفردية.

وما يالحظ عمى العراؽ ىو اف تمؾ المشروعات ما زالت بعيدة عف دورىا الريادي وتحقيؽ الغاية مف وجودىا، نظرا 
 لوجود معوقات متعددة.

Abstract: 

     Iraq suffers from high unemployment, combined with several indicators, 

including unemployment among youth and scientific qualifications, small and 

medium enterprises is one of the most important mechanisms that contribute a large 

proportion of employment and reduction of unemployment, due to the flexibility in 

employment in the business community, as well as its role in national development, 

and their dependence on individual initiatives.And notes on Iraq is that those 

projects are still far from its leading role and purpose of existence, because there are 

multiple constraints 

 المقدمة:
تقـو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور القاطرة لمنمو االقتصادي في دوؿ العالـ الراسمالية، كونيا تقـو بدور      

داخؿ  رئيس في توفير فرص العمؿ وبما يقمؿ مف مستوى البطالة الموجود، وبنفس الوقت تقـو بادوار إنتاجية ميمة
 المجتمع وفي التعامؿ مع الموارد الموجودة، ومف ثـ تشارؾ بتنشيط االقتصاد وفي دعـ الناتج المحمي االجمالي.

وفي العراؽ، فاف البمد يعاني مف مشكالت اقتصادية كبرى في مجاؿ وجود البطالة وفي انخفاض النمو في الناتج 
االمر يحتاج إلى اف تطور السياسة االقتصادية العامة والتفكير المحمي االجمالي بعيدا عف وجود النفط. ومف ثـ فاف 

ببدائؿ لتنشيط االقتصاد عبر دعـ المبادرات الخاصة، واىميا دعـ قدرة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة عمى 
ة، وخصوصا النشوء واإلنتاج واالستمرارية، كونيا ستكوف االداة المالئمة الستيعاب جزء ميـ مف البطالة الموجود

نتاجيا جزء ميـ في تنشيط االقتصاد الوطني.  بطالة الشباب، وسيكوف عمميا وا 
تعد المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجـ واحدة مف الظواىر االقتصادية الميمة، : اهمية البحث

لالفراد، وتوسيع حجـ واستطاعت اف تؤدي مياـ متعددة متعمقة بتوسع التشغيؿ فييا، واستثمار المدخرات العائدة 
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االسواؽ، وخمؽ ثروة وطنية، ومف ثـ دعـ أنشطة االقتصاد الوطني، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليا ميزات 
تتمثؿ بصغر راس الماؿ المستخدـ فييا، وانتشارىا الجغرافية االفقي حيثما توفرت امكانية الربح، في حيف اف الدولة ال 

دية قادرة عمى التنافس وبيامش ربحية متواصؿ في كافة اراضي الدولة كونو سينطوي تستطيع اف تنشا مشاريع اقتصا
عمى توسع الييكؿ البيروقراطي وتوسع في االنفاؽ العاـ، كما اف اغمب المنشات الحكومية ال تمتمؾ المرونة الالزمة 

ريع قائمة عمى المبادرات وال تستجيب لمقتضيات التطور التي تحكميا طبيعة االسواؽ. ونتيجة لكوف تمؾ المشا
الفردية، فيي تمثؿ فرصة مالئمة الستيعاب اغمب العمالة، واىميا غير الماىرة، مما ال تستطيع المنشات الحكومية 
استيعابيا، فضال عف كونيا فرصة لتقميؿ البطالة بيف الشباب الخريجيف استنادا إلى مبادرات فردية متنوعة تتفاعؿ 

 ؽ المحمية.ايجابا مع احتياجات السو 
دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مكافحة البطالة بيف الشباب، مف خالؿ  ويهدف البحث إلى دراسة

التعريؼ بتمؾ المشروعات واىميتيا لمعراؽ، واىـ التحديات التي تواجو تنميتيا، مع تقديـ بعض االقتراحات لتنمية ىذا 
 الشباب. القطاع الميـ وتفعيمو لتقميؿ معدؿ البطالة بيف

سنة(، واغمب  29 -15يعاني العراؽ مف ارتفاع معدؿ البطالة بيف الشباب )الفئات العمرية بيف : المشكمة البحثية
حالة البطالة ىي بطالة مزمنة، وبحكـ خصائص قوة العمؿ وارتفاع معدؿ تدفؽ الخريجيف الشباب مف حممة المؤىالت 

الؼ شخص إلى  450ىرة مف غير حممة الشيادات )سنويا يتدفؽ نحو الجامعية لسوؽ العمؿ وتدفؽ العمالة غير الما
 الؼ خريج(، فاف االمر الذي يطرح يحمؿ وجييف: 200سوؽ العمؿ في العراؽ، منيـ نحو 

 فالعمالة غير الميارة تعتمد عمى االعماؿ الحرفية، وىي اعماؿ ال تجد دعما او تمويال لتنشيطيا -
تالئـ بيف مخرجات )التخصصات( النظاـ التعميمي ومتطمبات سوؽ العمؿ في  في حيف اف الخريجيف يجدوف عدـ -

 العراؽ.
وقد حاولت الحكومة عالج مشكمة البطالة سابقا عبر رفع معدؿ التوظيؼ في القطاع العاـ اال انو كاف يمثؿ )بطالة 

النقطة كونو ال يستطيع اف  مقنعة(، ال تنعكس عمى معدؿ اإلنتاجية، واليـو فاف االقتصاد العراقي يعاني في ىذه
 يتوسع بالتوظيؼ الستيعاب البطالة وتوظيفيا.

اف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقـو بدور رئيسي في توفير فرص العمؿ في اغمب دوؿ العالـ، وىو ما يطرح 
شباب في تساؤؿ رئيس، مفاده: ما ىو الدور الذي يمكف اف تقـو بو تمؾ المشروعات في مكافحة البطالة بيف ال

 العراؽ؟
واالسئمة البحثية التي تطرح ىنا ىي: ما ىو المقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما ىو واقع البطالة في 
العراؽ، وتحديدا بطالة الشباب؟ وما ىو أسبابيا؟ وما ىو دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد مف البطالة 

مشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراؽ؟ ما ىي المعوقات التي تحد مف قدرة تمؾ بيف الشباب؟ وما ىو واقع التشغيؿ لم
 المشاريع في التشغيؿ؟

يستند البحث إلى فرض مفاده: اف وجود المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكف اف يساعد عمى ايجاد : فرضية البحث
دد أو مف فئات العمالة غير الماىرة، وكمما عالجات لمشكمة بطالة الشباب في العراؽ، سواء كانوا مف الخريجيف الج

اتسع وجود تمؾ المشاريع كمما اتسعت قدرتيا عمى التشغيؿ، بحكـ انتشارىا الجغرافي في البمد وقياميا بمختمؼ 
 األنشطة االقتصادية.
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ج الوصفي اعتمد البحث عمى منيجيف: الوصفي التحميمي، والمنيج االستقرائي، وفيما يتعمؽ بالمني منهجية البحث:
لموصوؿ  فأستخدـ التحميمي، استخدـ في تحديد البطالة بيف الشباب وسوؽ العمؿ، اما ما يتعمؽ بالمنيج االستقرائي 

 إلى االدوار التي تقـو بيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيؿ في العراؽ.
 

 ، وعمى النحو اآلتي:قسـ البحث إلى ثالثة مباحث، فضال عف المقدمة والخاتمة :هيكمية البحث
 

 

 المبحث االول
 واقع واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

شاع استخداـ مصطمح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في السنيف االخيرة، ليدؿ عمى األنشطة االقتصادية      
ية، او مجموعات ربحية التي تقـو بيا منشأة صغيرة تستخدـ عددا مف العماؿ، سواء كانت مجموعات اإلنتاج العائم
% مف فرص العمؿ في 50قائمة عمى المبادرة الفردية. ويأت جانب مف اىمية ىذه المشروعات مف كونيا توفر نحو 

% مف فرص العمؿ في البمداف المتقدمة، كما تساىـ بنصيب ميـ في الناتج المحمي، مثال 80البمداف النامية ونحو 
% منو في الواليات المتحدة)حميدي، عويناف، 51حمي في بريطانيا، ونحو % مف اجمالي الناتج الم85تسيـ بنحو 

2014 :3-4.) 
 اوال: التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يختمؼ تعريؼ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف دولة إلى أخرى، حسب الظروؼ االقتصادية واالجتماعية السائدة 
وة العمؿ الموجودة، وتتبايف المنظمات الدولية والباحثيف في تحديد معنى تمؾ فييا، ودرجة التصنيع السائدة فييا، وق

(، وكؿ منيا ينطمؽ مف معايير محددة، مثؿ: معيار العمالة المستخدمة، وراس 3: 2006المشروعات)محروؽ، مقابمو،
و اساليب اإلنتاج،.. الماؿ المستخدـ، والقيمة المضافة، وىناؾ مف يستخدـ الخصائص الوظيفية مثؿ نوع االدارة أ

والواقع، اف أمر تحديد المعنى متعمؽ بالمعايير المستخدمة في تحديد ماىية تمؾ المشاريع، وينطمؽ الباحثوف مف 
 (2016( و )االسرج، 59-56:  2013اآلتي: )داود و الشمري، 

والمؤسسات المتخصصة تختمؼ في عدد العامميف، وىو ابسط المعايير واكثرىا شيوعا لسيولة القياس، اال اف الباحثيف  -
 تقدير العدد حسب وضع الدوؿ وتقدميا التكنولوجي.

حجـ االستثمار، ويستخدـ أحيانا كمعيار في تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف خالؿ بياف حجـ األنشطة  -
 الموجودة كميا.

ر التي تميز المشروعات مف حيث حجـ النشاط قيمة المبيعات السنوية )الحصة مف السوؽ واالرباح(، وىي احد المعايي -
 والقدرة التنافسية في االسواؽ.

نوعية التكنولوجيا المستخدمة، ويقيس ىذا المعيار التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج، اال انو يبقى معيارا نسبيا كوف  -
لوجيا مثؿ الصناعات الحرفية بعض المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة تركز عمى استخداـ العمؿ وليس التكنو 

 التقميدية.
معيار االدارة والممكية، وىو مف المعايير النوعية المستخدمة في توصيؼ تمؾ المشاريع كوف مف يممؾ ويدير انما ىو  -

 شخص واحد في الغالب، وفقا السموب اداري بسيط.
 ة أو تضامنية.وىناؾ المعيار القانوني، كوف اغمب تمؾ المشاريع ىي اما شركات عائمي -
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 theومف ىذه المعايير وغيرىا، اتجيت المنظمات الدولية واالقميمية والباحثوف إلى تعريؼ تمؾ المشروعات )

International Labour Office, 2015: 44-49 واذا ما اتينا إلى تعريؼ مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية ،)
عامؿ، بينما المشاريع المتوسطة التي  100 -20يا التي يعمؿ بيا بيف )اونكتاد( فانو يحدد المشاريع الصغيرة بان

،  500 -101يعمؿ بيا بيف  (. 2013( و)الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص، 26-25: 2002عامؿ )ىوبـو
لي عامؿ، واجما 50 -10بينما نجد اف البنؾ الدولي يعتمد تعريؼ لممشروعات الصغيرة بكونيا مشروع يعمؿ بو بيف 

عامؿ،  300الؼ دوالر. في حيف اف المشاريع المتوسطة يعمؿ بيا اقؿ مف  10الحد االدنى مف االصوؿ يصؿ إلى 
(، اما منظمة العمؿ الدولية فانيا تعرؼ Meghana،3-2003:2مميوف دوالر ) 10واجمالي اصوليا تصؿ إلى 

، والمشروعات المتوسطة التي يعمؿ بيا بيف عماؿ 10المشروعات الصغيرة بانيا المشروعات التي يعمؿ بيا اقؿ مف 
 300عامؿ. في حيف اف الياباف تذىب إلى توصيؼ تمؾ المشروعات بكونيا أي مشروع يستخدـ اقؿ مف  99 -10

، وكمما اتجينا نحو باقي دوؿ العالـ سنجد ىناؾ (116: 2006الؼ دوالر)حرب،  500عامؿ ويستثمر اقؿ مف 
) االسراج ، يع، وفي بياف الحد االدنى واالعمى لمعماؿ ولرأس الماؿ المستخدـ فييا اختالفات في توصيؼ تمؾ المشار 

 (. 4: 2006و)الييتي، ( 146:  2015
 

 ثانيا: اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنشط ىذه المشروعات في مختمؼ القطاعات واألنشطة االقتصادية: صناعية وتجارية وزراعية والبناء والتكنولوجيا، 
وليا اىمية كبرى في االقتصاد الوطني، في مجاؿ خمؽ التنمية عبر رفع معدؿ االستثمار بالموارد البشرية والمالية 
المتاحة وتنشيط االقتصاد الوطني. وتشير اغمب الدراسات إلى اف نمو اغمب االقتصادات الكبرى انما يات في جانب 

مميوف مشروع صغير  20.4االتحاد االوروبي يوجد نحو منو عبر األنشطة التي تقـو بيا ىذه المشاريع، ففي 
 27.7مميوف مشروع يعمؿ فييا نحو  4.5مميوف عامؿ، وفي الياباف يوجد نحو  80.8ومتوسط، يعمؿ فييا نحو 

مميوف عامؿ، حسب  68مميوف مشروع يعمؿ فييا نحو  25.4مميوف عامؿ، وفي الواليات المتحدة يوجد نحو 
(، وىي مؤشر عمى 22- 21: 2014( و )حميدي و عويناف،  MOFA،2006: 22-21)2005احصاءات عاـ 

 اىمية تمؾ المشاريع في االقتصادات الوطنية لتمؾ الدوؿ.
وتتصؼ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد مف الخصائص والميزات التي تجعميا مالئمة لتحقيؽ تنمية في 

يعة األنشطة االقتصادية داخؿ الدولة، فيي: سيولة التأسيس وسيولة االقتصادات الوطنية، نظرا لسرعة استجابتيا لطب
استعادة راس الماؿ المستثمر، ومرنة في ادارتيا، ومرنة في التشغيؿ، وتتكيؼ بسرعة مع العمؿ واالنتاج، ومتخصصة 

 (.2: 2013( و)العنزي، 10: 2015في انشطتيا، وتنتشر جغرافيا بسيولة )االسرج،
ت مكانة ميمة في االقتصاد الوطني لمعديد مف دوؿ العالـ، وذلؾ لما تتمتع بو مف اىمية تكمف وتحتؿ تمؾ المشروعا

 (:66-63: 2013( و)ساجت، 132: 2013في)فزع، 
اف ىذه المشاريع تمثؿ النمط الغالب لممشاريع االقتصادية والصناعية عالميا، بوصفيا اكثر االدوات شيوعا  -أ

ج المحمي االجمالي، وفي توفير فرص العمؿ، لقطاعات عريضة مف العمالة وبساطة في االسياـ برفع النات
 الماىرة وغير الماىرة.

اف ىذه المشاريع تسيـ بتعبئة المدخرات الصغيرة واعادة ضخيا في صورة استثمارات محمية، وطالما اف ىناؾ  -ب
التراكـ الرأسمالي وتوجييو نحو اقتصادي ىو -مدخرات مرتفعة لدى االفراد فاف ما يسيـ باحداث حراؾ اجتماعي

 قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
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اف ىذه المشاريع تعد مف االليات الفعالة في إنتاج وتوفير سمع وخدمات منخفضة التكمفة تالءـ احتياجات -ج
 المواطنيف مف ذوي الدخوؿ المنخفضة.

نتاجي، فيذه المشاريع تنتشر حيث يوجد سوؽ يطمب تسيـ تمؾ المؤسسات في تحقيؽ توازف في ىيكؿ النشاط اإل-د
سمع وخدمات، ومف ثـ فانيا تسيـ بخمؽ قاعدة لصناعات واسعة تسيـ بشكؿ أو آخر في تعظيـ التنوع في الناتج 
المحمي االجمالي وتعطي رجحانا لقطاع الصناعات فيو، كما توسع قطاع المنتجات والخدمات في الييكؿ 

 مبنية عمى قواعد: الربحية والمبادرة الفردية والتنافس. االقتصادي، طالما انيا
اف اغمب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتمد عمى التكنولوجيا المطورة محميا، أو انيا تعيد تكييؼ التكنولوجيا -ىػ

 الوافدة حتى تكوف المنتجات تمبي االذواؽ المحمية، وىو في الحالتيف يسيـ بتطوير االقتصاد الوطني.
ف مخرجات تمؾ المشاريع يقود إلى احالؿ واسع لمواردات، فإنتاجيا ىو مما يحتاجو السوؽ المحمي، ومف ثـ فاف ا-ف

ذلؾ السوؽ سوؼ يقـو باحالؿ صناعاتو محؿ استيراد سمع وخدمات لمسوؽ المحمية. وفي دوؿ مثؿ جنوب شرؽ 
 ارؾ بتنمية قطاع التصنيع الجؿ التصدير.اسيا والصيف فاف االعتماد الكبير اتجو نحو تطوير ىذه المشاريع لتش

ورغـ تمؾ االىمية، اال اف الواقع يؤشر اف المشروعات الصغيرة والمتوسطة انما ىي مشروعات ال تكوف عمى نوع 
واحد، انما ىناؾ انواع متعددة منيا المشاريع اإلنتاجية والمشاريع الخدمية والمشروعات التجارية، وكؿ منيا تنتج سمع 

خدمة محددة، فيناؾ مشروعات منتجة لمسمع االستيالكية )غذائية ومالبس ونسيج وغيرىا(، وأخرى تنتج سمع أو تقدـ 
وسيطة )ميكانيكية وكيربائية وكيماوية وبالستيؾ ومواد بناء وغيرىا(. كما اف اغمب تمؾ المشاريع ىي اما مشاريع 

ة تتكوف مف افراد العائمة في الغالب(، أو تكوف مشروعات عائمية )تتكوف مف مساىمة افراد العائمة ماليا، واليد العامم
تقميدية )تكوف بعيدة عف الطابع العائمي الخاص(. وميما كاف تصنيؼ تمؾ المشاريع أو توصيفيا، فيي تتكوف مف: 
بشريا )قوة عمؿ بسيطة، مع ميارات شخصية(، وعمى صعيد المادة )تتطمب آالت ومواد خاـ(، وعمى صعيد االرباح 

 (.Nagarajan and Dennis،2008:(12-7طمب وجود راس ماؿ بسيط، واستخدامو لغرض ادامتو وتطويره()تت
 

 

 المبحث الثاني
 بطالة الشباب في العراق وخصائص سوق العمل العراقي

بمغت مشكمة بطالة الشباب في العراؽ مراحؿ خطرة في السنيف االخيرة، وىو ما اشر اف التنمية مشروع لـ يحقؽ     
 ,Mohsin، 2015:(142-138 2003اياتو في ىذا البمد رغـ ما حصؿ عميو مف عوائد مالية كبيرة بعد عاـغ

Zhang.وىو ما يتطمب االشارة الى واقع بطالة الشباب، وخصائص سوؽ العمؿ ،) 
 اوال: واقع البطالة في العراق وأسبابها

ـ المجتمع لقوة العمؿ استخداما كامال )بطالة سافرة( توجد تعريفات متعددة لمبطالة، تدور حوؿ معنى عدـ استخدا    
أو امثال )بطالة جزئية(. ويعرفيا البعض بكونيا التوقؼ االجباري لجزء مف القوة العاممة مع وجود الرغبة والقدرة عمى 

عمؿ سنة، بمعنى اخر، اف العاطؿ عف ال 65 -15العمؿ، وتحدد قوة العمؿ بكافة السكاف الناشطيف اقتصاديا بيف 
ىو: الشخص القادر عمى العمؿ والراغب بو عند مستوى االجور السائد اال انو ال يجد عمال، وتعد البطالة اىـ 
التحديات التي تواجو اقتصاديات العالـ لكونيا ترتبط بادارة الموارد البشرية المتاحة داخؿ الدولة، ومف ثـ وجود النتائج 

 يا واقتصاديا واجتماعيا.السمبية المحتممة عف ارتفاع البطالة امن
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، 6-2016:4واذا ما اتينا إلى انواع البطالة داخؿ االقتصاد الوطني سنجد انيا تتوزع عمى عدة انواع، وىي  )

Report Iraq, Economy Profile 2016( و )Amjad, 2009: 34-38:) 

افضؿ، وينتقؿ االفراد بيف قطاعات  البطالة االحتكاكية، وتشير إلى توقؼ االفراد مؤقتا عف العمؿ بحثا عف وظيفة-1
االعماؿ بارادتيـ نتيجة وجود بيانات عف سوؽ العمؿ، والمدة التي يقضييا االفراد في البطالة االحتكاكية تكوف 

 قصيرة.
البطالة الييكمية، وىي ناجمة عف تحوؿ في الطبيعة اإلنتاجية في االقتصاد، ومف ثـ يخرج مف سوؽ العمؿ العماؿ -2

ميف تاىيال مناسب مع طبيعة االعماؿ التي تـ انشائيا، ويتـ ذلؾ بفعؿ تغير طبيعة االستيالؾ أو بفعؿ غير المؤى
 دخوؿ انواع جديدة مف التكنولوجيا لقطاع اإلنتاج.

البطالة الدورية، وىي المرتبطة بالدورات االقتصادية: الركود والكساد، وىما يمكف اف يظيرا نتيجة عوامؿ اقتصادية -3
صعودا، كونيا تسبب باستثمارات  2003أو نتيجة ظروؼ عدـ االستقرار، وىو ما يمر بو العراؽ منذ عاـ تامة، 

 منخفضة في القطاعات اإلنتاجية، بمعنى انخفاض الطمب الكمي مما يؤدي إلى فقداف بعض قوة العمؿ لوظائفيا.
يتقاضوف اجور مف دوف اضافة حقيقية إلى البطالة المقنعة، وتنتشر بيف المؤسسات الحكومية، نتيجة وجود افراد -4

اإلنتاجية، ويأت التوسع في التشغيؿ الحكومي لتحقيؽ نتائج سياسية واجتماعية متعمقة بمساىمة الدولة في خفض 
 نسب البطالة، أو اعادة توجيو الموارد عبر التوظيؼ الحكومي.

القطاعات االقتصادية مثال السياحة أو الصيد البطالة الموسمية، وتفيد بوجود انخفاض في الطمب الكمي في بعض -5
 مما يؤد إلى بطالة العامميف في تمؾ القطاعات.

البطالة السموكية، وىي بطالة اختيارية اما نتيجة وجود مصادر دخؿ أخرى أو الف الوظائؼ القائمة غير مرغوبة -6
 مف قوة العمؿ.

قطاع معيف، يتميز بانخفاض حاد في الطمب عمى سمعو  البطالة المستورد، وتكوف نتيجة احالؿ عمالة اجنبية في-7
 وخدمات محمية معينة، أو اف يتجو إلى استيراد السمعة أو الخدمة بالكامؿ مف السوؽ االجنبية.

العمالة الناقصة، وتكوف عندما يقـو الفرد باإلنتاج اقؿ مف قدرتو، ومثالو عمؿ العمالة الماىرة بقطاعات تحتاج إلى -8
 اىرة، أو في حقؿ تخصص آخر ال صمة لو بيا.عمالة غير م

وكؿ نوع مف االنواع في اعاله يحتاج إلى عالج خاص بو، فال توجد مشكالت كبيرة في البطالة االحتكاكية أو 
الدورية أو الموسمية أو السموكية، انما اكثر المشكالت تدور حوؿ البطالة الييكمية، واقميا في االنواع األخرى مف 

 ع ذلؾ، فيذا الكالـ يبقى نسبي كونو يتبايف وضعو مف اقتصاد إلى اخر ومف فترة زمنية إلى أخرى.البطالة. وم
وبعد اف قدمنا وصؼ لمبطالة بشكؿ عاـ، يقتضي الحاؿ االشارة إلى البطالة الموجودة في العراؽ، وتشير التقديرات 

 االولية إلى االتي:
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 %الت مختارة النسبة ب(: واقع البطالة في العراق لسنوا1جدول )
 سنوات مختارة انواع البطالة/ السنوات

2005 2010 2015 
 %29 %28.4 %28.1 البطالة إلى قوة العمؿ الكمية

 البطالة حسب الفئة
 العمرية 

 %20 %21 %19 سنة 29 -15الفئة العمرية 
 %6 %5 %5.1 سنة 49-30الفئة العمرية 
 %3 %2.4 %4 سنة 65 -50الفئة العمرية 

 %19.3 %19.1 %18 ذكور الجنس
 % *9.7 %9.3 %10.1 اناث

 %18.1 %17.1 %16.3 حضر البيئة الحضارية
 %10.9 %11.3 %11.8 ريؼ

 %31.1 %32.7 %52.8 ال يقرأ ويكتب وابتدائية التحصيؿ الدراسي
 %33.1 %32.8 %22.6 متوسطة واعدادية
 %33.6 %30.8 %24.4 معيد وجامعية اولية

 %2.2 %3.7 %0.2 شيادات عميا )ماجستير ودكتوراه(
 

% هي الٌساء هي خارج قىج العول، ألسثاب هختلفح، واهوها الثطالح السلىكيح، اال اى ًسثح هشاركح الورأج في 78*يالحظ اى 

%، في 8877العول سىق العول تزداد هع ارتفاع تحصيلها الذراسي، الجاهعي والذراساخ العليا، ار يثلغ هعذل هشاركتها تسىق 

 %7.787حيي اًها للرجل 

، واقع الثطالح في العراق، رسالح دتلىم عال في 7008الوصذر: هي عول الثاحج تاالستٌاد الى: عثذ هللا، ًذاء حسيي، 

7 وايضا: عثذ الرضا، ًثيل جعفر و 79-78االحصاءاخ التطثيقيح، تغذاد، الوعهذ العرتي للتذرية والثحىث االحصائيح، ص ص

، هشاركح الورأج العراقيح في سىق العول، عواى، هركز الذراساخ واالتحاث العلواًيح في العالن 7008ذ الرحين، هروج، عث

 087-07العرتي، ص ص
 
 

 -2005% مف قوة العمؿ طواؿ المدة بيف 29 -28والجدوؿ اعاله يبيف وجود بطالة عامة في العراؽ، بمغت بيف 
سنة، أي الفئة الشابة والتي دخمت سوؽ العمؿ. كما انيا  29 -15العمرية  ، وىي بطالة ترتفع عند الفئة2015

، ومبعث ىذا 2015% عمى التوالي في عاـ 9.7% الى 19.3تتركز لدى الذكور اكثر منو لدى النساء بواقع 
سائدة لدى االرتفاع ىو اف اغمب النساء يقعف تحت عنواف بطالة سموكية، وتظير الرغبة بالعمؿ عند مستوى االجور ال

 االناث الخريجات.
واالمر الذي ال يمكف حسابو ىو تشخيص النسب لكؿ مف انواع البطالة التي ذكرناىا عمى اجمالي البطالة القائمة في 
العراؽ، بحكـ غياب قواعد البيانات ووجود تفاوت بيف االرقاـ الموجودة. كما اف بعضا مف البطالة ال يعود إلى 

رجع إلى عدـ االستقرار االمني والسياسي، فالعراؽ بمد نامي وبو موارد تكفي لتحريؾ خصائص سوؽ العمؿ انما ي
االقتصاد اال اف عدـ االستقرار يدفع إلى ىروب رؤوس االمواؿ وعدـ االتجاه إلى بناء البنية التحتية الالزمة الطالؽ 

 (.71-68: 2016عممية التنمية)ساجت، 
عدـ االستقرار وعممية الفساد في المشاريع التنموية، ليا خصائصيا التي  وبكؿ االحواؿ فاف البطالة التي صاحبت

يمكف التعامؿ معيا الستيعاب البطالة والعادة إنتاج التنمية، ومف تمؾ الخصائص ىي: تدني المستويات التعميمية 
اب ال تناسب احتياجات لمعاطميف عف العمؿ، وبكوف البطالة ظاىرة تقترف بالشباب، واغمب الميارات التي يحمميا الشب
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، 2015سوؽ العمؿ، أي انيا عمالة غير ماىرة، وضعؼ برامج التدريب الميني الموجو لسوؽ العمؿ،..)الدعمي، 
(. ومف ثـ فاف العالجات التي يمكف بيا التعامؿ مع ىذه الخصائص ىو باطالؽ برامج لممبادرات الخاصة 91-39

محمية، يمكف الصحابيا مف العمؿ وتشغيؿ مجموعة صغيرة مف  النشاء مشاريع صغيرة مدعومة مف جيات تمويؿ
 (.170-166: 2009العماؿ )الناصح، 

سنة(، والفئات الشابة ىـ اكثر الفئات التي تتاخر قميال  29 -15وما ييمنا ىنا ىو االشارة إلى الفئة العمرية الشابة )
نخفض قياسا إلى الفئات األخرى مف قوة العمؿ، قبؿ اف تصبح ناشطة اقتصاديا، اذ اف مستوى النشاط بيف الشباب م

%( ضمف الفئة العمرية 34% منيف ناشطات( قياسا لمذكور )8ويزداد انخفاض النشاط االقتصادي بيف االناث )
(، وبيف ىؤالء الفئة ترتفع معدالت 2016( و )عبد الرضا وعبد الرحيـ، 116-115: 2012الشابة )وزارة التخطيط، 

، وما يضاعؼ 2015% مف حجـ البطالة الكمية وفقا الحصاءات عاـ 50ر جدا، تصؿ إلى نحو البطالة بشكؿ كبي
الؼ شخص، اغمبيـ مف غير الخريجيف، وينمو بمعدؿ  450مف حجـ المشكمة اف سوؽ العمؿ يدخمو سنويا نحو 

نكماش بعد عاـ %، في حيف اف حجـ النمو الحقيقي في الناتج المحمي االجمالي اتجو إلى اال3.2يصؿ إلى نحو 
، ولـ 2015، باستبعاد الريع النفطي، كما اف النمو في قطاع التوظيؼ انخفض في القطاع الحكومي منذ عاـ 2014

-1(.، وىذا ما يفيد اف البطالة سترتفع بمعدالت تتراوح بيف 138-135: 2015يشيد القطاع الخاص نموا )العاني، 
 (.98-96: 2016)غيداف، حطيماف، قطاع الخاص% كؿ عاـ اف لـ يتـ تفعيؿ التشغيؿ في ال1.5

واذا ما رجعنا إلى أسباب البطالة في العراؽ، يالحظ اف ىناؾ عدة أسباب تقؼ وراء توسع مستويات البطالة وىي 
 (:83-89: 2015( و)جمالي، الحجيمي، 11-8:  2015)محمد،

الطالؽ برامج تنمية سواء كانت حكومية  عدـ كفاية عناصر اإلنتاج وخاصة المتعمؽ برؤوس االمواؿ، التي تكفي-1
)جراء ضياع االمواؿ بعمميات فساد واسعة(، أو خاصة )بفعؿ الخشية عمى المدخرات مف اف يطاليا عدـ االستقرار 

 االمني فينتيي إلى ىالكيا(.
اف اطالؽ ما زالت القطاعات االقتصادية الكبيرة في التشغيؿ ىي قطاعي الموارد االولية والزراعة، في حيف -2

القطاع الصناعي يحتاج إلى جيد مضاعؼ بسبب عدـ وجود تراكـ لراس الماؿ وضعؼ القدرة عمى جذب االستثمار 
االجنبي، كما يحتاج إلى وجود استقرار امني مالئـ والى وجود بنية تحتية مف طرؽ وطاقة تكفي لبناء المنشات وادارة 

 عممية اإلنتاج.
اؽ كبير جدا، بفعؿ عوامؿ الخصوبة المرتفعة )ينمو سوؽ العمؿ سنويا نحو اف حجـ الفئة الشابة في العر -3

، اذا ما استثنينا 2014%(، في حيف اف نمو االقتصاد ما زاؿ منخفض جدا بؿ انو تعرض لالنكماش منذ عاـ 3.2
 النمو المتحقؽ جراء بيع النفط والتصرؼ بعوائده.

( اعاله، سواء بسبب ضعؼ مستوى التعميـ الذي تمقتو، كما اف 1)كثرة العمالة غير الماىرة، كما مبيف بالجدوؿ -4
العمالة المتعممة تعمؿ في احياف كثيرة في غير حقؿ االختصاص، فضال عف اف القطاع الحكومي يظير فيو ارتفاع 

خارج  كثافة العمؿ في اغمب المنشات االقتصادية والصناعية عمى حساب اإلنتاجية، ويرتفع فييا العمالة التي تعمؿ
 حقؿ االختصاص.

عجز الحكومة عمى اطالؽ مبادرات ميمة لتمويؿ مشاريع التنمية الحكومية، وما ينفؽ يتآكؿ بالفساد المستشري -5
ليكوف االنفاؽ بال غطاء تنمية حقيقي، والضعؼ في اطالؽ مبادرات لقروض تكفي الطالؽ مشاريع صناعية وتجارية 

 يمكف اف تحقؽ تنمية في العراؽ.
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ننسى بالطبع تاثير الحروب والفساد عمى توسيع حجـ البطالة، فالحروب قادت إلى عدـ استقرار وتوجيو  وال-6
االنفاؽ إلى التوسع في االنفاؽ العسكري واالمني لمواجية حاالت عدـ االستقرار، والفساد قاد إلى ىدر في الموارد 

  تحقؽ اليدؼ مف وجودىا.االقتصادية مما جعؿ الموارد المخصصة القامة مشاريع تنموية ال
ما زاؿ القطاع العاـ ىو المييمف عمى األنشطة االقتصادية، والدولة تعمؿ بعقمية مقدـ االعانات عبر المرتبات -7

 الشيرية لمموظفيف، ولـ يتـ االتجاه إلى دعـ بناء أنشطة اقتصادية تكفي الطالؽ تنمية حقيقية في البمد.
مشكالت بنيوية فيو جراء اعتماد اساليب تقميدية في اإلنتاج، ورغـ عدد العامميف يعاني القطاع الزراعي مف وجود -8

%(، اال 71.7% وفي قطاع الخدمات نحو 14.8% )وفي القطاع الصناعي نحو 13.6في ىذا القطاع البالغة نحو 
ف ىذا القطاع يعاني ، كما ا2015% في عاـ 5.9اف إنتاجيتو متدنية، ونسبتو إلى الناتج المحمي االجمالي لـ تتعدى 

مف ضعؼ وجود عناصر اإلنتاج االساسية لو، واىميا ضعؼ كمية المياه المتاحة لممحافظة عمى كمية اإلنتاج 
 (.69، 2014( و )البنؾ المركزي العراقي، 280-271: 2015الزراعي، وىو ما ينذر بتقمصو)صندوؽ النقد العربي،

الءـ واحتياجات سوؽ العمؿ، فالجامعات الحكومية تخرج سنويا نحو اف مخرجات التعميـ الجامعي أو الفني ال تت-9
% مف طمبتيا باختصاصات انسانية ال يحتاجيا سوؽ العمؿ، وترتفع النسبة اذا اضفنا الجامعات االىمية لتصؿ 39

 %، في حيف اف االختصاصات العممية ال تتفؽ في اغمب االحياف مع متطمبات سوؽ العمؿ،49إلى ما نسبتو نحو 
% منيـ ىـ خريجوف، واغمبيـ 39الؼ شخص يدخؿ سوؽ العمؿ سنويا ىناؾ نحو  450بمعنى انو مف مجموع نحو 

ال يتسع ليـ سوؽ العمؿ لمتوظيؼ حسب االختصاص الجامعي الذي استطاع الحصوؿ عميو، واالمر يرجع إلى كوف 
لعمؿ، انما يحتاج إلى انشاء اختصاص عممي مرغوب بجامعة أو حذؼ اختصاص عممي غير مرغوب بسوؽ ا
 اجراءات روتينية تدفع الجامعات إلى النأي بنفسيا عف جعؿ الجامعة وسوؽ العمؿ متفاعميف.

 االسباب اعاله، دفعت البطالة بيف الشباب تحديدا إلى التفاعؿ واالرتفاع، لمستويات غير مسبوقة.
 

 ثانيا: الخصائص السكانية لقوة العمل
االخيرة إلى تغيرات سكانية ميمة، مف ارتفاع معدؿ استنزاؼ قوة العمؿ، ألسباب عدة  لقد خضع العراؽ خالؿ السنيف

منيا اليجرة، ونتائج الحروب عمى التوازف السكاني، وبدأ ارتفاع سعة قاعدة االمية والتحصيؿ الدراسي المنخفض، 
 ائص السكان في العراق سنجد االتي:وهذا االمر سيتسبب بنتائج لن يعف منها سوق العمل الوطني. واذا ما اتينا إلى خص

مف حيث الجنس ىناؾ تفاوت يقع بقوة العمؿ جراء النتائج السمبية لمحروب التي يكوف ضحاياىا اعداد كبيرة نسبيا مف 
%، 60.5الرجاؿ، اما مف حيث الفئات العمرية، فاف العراؽ يعد مف البمداف الشابة، وقوة العمؿ فيو كبيرة تقارب اؿ 

 (.2% مف مجموع السكاف الكمي، ينظر الجدوؿ )38.2سنة تقدر بنحو  39 -15بة فيو بيف والفئة الشا
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 ، كنسب %2012( الخصائص السكانية الرئيسة لسنة 2جدول )
 النسبة % الفئات
 %50.2 الرجاؿ
 %49.8 النساء
 %34.1 سنة 15اقؿ مف 

 %38.2 سنة 39و  15بيف 
 %18 سنة 49 -40بيف 
 %7 ةسن 65 -50بيف 

 %2.7 سنة 65اكثر مف 
 المصدر مف عمؿ الباحث باالستناد إلى:

كانوف االوؿ  25حسب وزارة التخطيط. صحيفة الصباح البغدادية، في:  2015مميوف نسمة عدد سكاف العراؽ عاـ  36تقرير: 
2015 .baah.iq/ArticleShow.aspx?ID=98617http://www.alsa 

 

فالجدوؿ يبيف اف قوة العمؿ واسعة في العراؽ، وىي ستنمو بمعدالت مرتفعة خالؿ السنيف القادمة، بحكـ حجـ الفئة 
 .( وىي نسبة مرتفعة  34.1نسبتيا ) سنة( 15العمرية )اقؿ مف 

% 30حائزة عمى تاىيؿ جامعي فاعمى، ونحو % 39اما مف حيث التحصيؿ الدراسي، فاف قوة العمؿ تتالؼ مف نحو 
% تضـ غير المتعمميف والحاصميف عمى مؤىؿ ابتدائي، وسوؽ العمؿ ال يتقبؿ كؿ قوة 31عمى تاىيؿ ثانوي، ونحو 

الؼ شخص في اعماؿ  100الؼ شخص سنويا، انما يستوعب اقؿ مف  450العمؿ الداخمة اليو والتي تقدر بنحو 
وتبقى النسب األخرى تعاني مف اوضاع ومظاىر البطالة المختمفة، وفي اكثر التقديرات  مختمفة اغمبيا غير دائمية،

% )التفاوت بيف معدؿ النمو السكاني والنمو االقتصادي( اف 1.5 -1تفاؤؿ فاف نسب البطالة ستنمو سنويا بمعدؿ 
غيؿ ىذه العمالة الشابة . ما ييـ ىنا اف القدرة عمى تش2016 -2015استمر وضع العراؽ عمى ما ىو عميو عامي 

 غير متحققة في العراؽ، وىو ما يدعو إلى اف ترفع معدالت االستثمار في القطاع الخاص مف اجؿ استيعابيا.
% سنويا، في حيف اف 3.2، وىي تنمو بمعدؿ 2015% عاـ 60.5مما تقدـ، فاف قوة العمؿ الكمية بمغت نحو 

الت بسيطة جدا، يرتبط بعضيا بالنمو في التوظيؼ الحكومي، وىذا الطمب عمى العمالة والتشغيؿ ال ينمو اال بمعد
بفعؿ  2020ويتوقع اف يستمر كذلؾ حتى عاـ  2016و  2015التوظيؼ انخفضت قابميتو عمى االستخداـ عامي 

مميار دوالر مقابؿ خفض  15، التي فرض فييا منح العراؽ قرض بقيمة 2016شروط صندوؽ النقد الدولي لعاـ 
(. 2016لحكومي وخصخصة القطاع العاـ واالشراؼ عمى تنفيذ خطة االصالح االقتصادي )خوشناو، االنفاؽ ا

% مف ايرادات الدولة السنوية 97ويالحظ، اف اكثر القطاعات فاعمية في العراؽ ىو القطاع النفطي الذي يوفر نحو 
سموب اإلنتاج الذي يعتمد عمى راس % مف قوة العمؿ كونو قطاع يعتمد عمى استخداـ ا1اال انو ال يوظؼ اال نحو 

(، وىو ما يدفع إلى ضرورة تنشيط االقتصاد غير 12: 2015الماؿ وليس قوة العمؿ )عبد الرضا، عبد الرحيـ، 
النفطي. وتنشيط ىذا االقتصاد ليس باالمر السيؿ انما يعتمد عمى السياسات االقتصادية التي تتبعيا الحكومة، وما 

 1980% عاـ 47ية، ىو اف معدؿ االستثمار الحكومي إلى النفقات العامة انخفضت مف يالحظ عمى السوؽ العراق

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=98617
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 -2004% طواؿ المدة بيف 38، مع قدرة تنفيذ محدودة لممشاريع االستثمارية لـ تتعدى 2015% عاـ 28إلى نحو 
2015. 

 2015 -2014لالعواـ  %3.9ومع النمو المحدود في االقتصاد غير النفطي، ثـ االتجاه إلى االنكماش بمقدار 
(، فاف االمر انتيى كنتيجة إلى نمو معدالت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، كوف قوة 2016)البنؾ الدولي، 

العمؿ ال تجد فرص مالئمة لمتشغيؿ، واكثر البطالة التي ظيرت واخطرىا ىي بيف الشباب الذيف يدخموف إلى سوؽ 
وجود البطالة بيف الشباب، يفيد ضمنا بخطورة ىذا النوع مف البطالة، كونو  العمؿ. وال ننسى بالطبع، اف الحديث عف

: 2015( و )صميبي، 707-704: 2015يتفاعؿ مع مظاىر خطرة اجتماعيا وسياسيا وامنيا، واىميا )راضي، 
20:) 
ماعية ضارة عدـ وجود دخؿ ثابت لدى الشباب، وىو ما يقودىـ إلى: تاخير سف الزواج بكؿ ما لو مف تاثيرات اجت-

 تخؿ بامف المجتمع وقيمو
دفع الشباب العاطؿ إلى اختيار سموكيات غير عقالنية لمعالجة الوضع المالي والفراغ الذي يسود في حياتيـ: اما  -

 المجوء إلى التطرؼ فكريا أو المجوء إلى االنحالؿ واالدماف
ب الماؿ، مثال االنضماـ الى عصابات لمجريمة او يمكف اف يمجا الشباب العاطؿ إلى االساليب غير المشروعة لكس -

 المنظمة
 او ربما يغمب اتجاه اليجرة لدى الشباب إلى دوؿ أخرى فيفقد الوطف ثروة ال تعوض. -

 
 المبحث الثالث

 واقع التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاته
، واف معدؿ النمو 2015مميار دوالر عاـ  223.4 تشير البيانات إلى اف الناتج المحمي االجمالي في العراؽ بمغ نحو

%، واذا ما استثنينا عامؿ النفط سنجد اف االقتصاد العراقي في باقي القطاعات األخرى عانى 1.5المتحقؽ ىو نحو 
 (.2016%( )البنؾ الدولي، 3.9 -مف انكماش )

ير موظؼ لمموارد الموجودة بكفاءة، اف االقتصاد يمكف اف ينمو في ظؿ مستويات بطالة مرتفعة، اال انو سيكوف غ
(، Agwu,2014: 106-109فيناؾ موارد معطمة، وىذه الظاىرة موجودة في البمداف المتقدمة كما في البمداف النامية )

اال اف البمداف المتقدمة يغمب عمييا نوع البطالة االحتكاكية والبطالة الدورية، في حيف انو في البمداف النامية فانو يسود 
ب انواع البطالة األخرى التي ذكرناىا سابقا. وال ينؼ ذلؾ اف االقتصادات النامية فييا توظيؼ مرتفع، اال انو ال اغم

يمبي احتياجات السوؽ مف قوة العمؿ المتاحة. وفي العراؽ، فاف البمد يعد مف البمداف النامية، ومشكمتو ليس بالتوظيؼ 
ثرت عمى معدؿ نمو القطاعات االقتصادية وعمى النمو االقتصادي بشكؿ أو التشغيؿ، انما في عدـ االستقرار، التي ا

عاـ، والذي انتج نتيجة فرعية ميمة اال وىي ضعؼ مستويات التوظيؼ والتشغيؿ، ولجأت الحكومات المتعاقبة إلى 
عاـ بدال مف عالج ىذا االمر عبر توسيع القطاع العاـ مف دوف إنتاجية تذكر، بؿ تحممت الدولة عبء رفع االنفاؽ ال

 ،..توجيو الموارد نحو االنفاؽ عمى قطاعات ميمة: التعميـ والصحة ودعـ الصناعة والزراعة
في ىذا المبحث سنشير إلى نقطتيف: واقع التشغيؿ في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العراؽ، ومعوقات الحد مف 

 مساىمة تمؾ المؤسسات في التشغيؿ خاصة بيف الشباب.
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 شغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاوال: واقع الت
: 2011اف لممشاريع الصغيرة والمتوسطة اىمية كبيرة في التشغيؿ والتنمية، ىذا ما تؤكده الدراسات المختمفة )يحياوي، 

(، ونظرا لطبيعة االقتصاد العراقي والضعؼ الذي يعانيو ألسباب متعددة ال مجاؿ لمخوض فييا ىنا، وىو ما 22-23
مف خالؿ مؤشرات متعددة واىميا التنمية وضعؼ التنوع في القطاعات التي تشكؿ الناتج المحمي  يمكف تممسو

اصبح لزاما عميو اف يتجو إلى تنمية قطاع المشاريع الخاصة الصغيرة  ،..االجمالي بفعؿ التركيز عمى الريع النفطي
 والمتوسطة.

عماؿ،  9 -1ة بكونيا تمؾ المشاريع التي توظؼ ما بيف تعريفا لممشروعات الصغير  1983لقد اعتمد العراؽ في العاـ 
عامؿ، وتستثمر  29 -10الؼ دوالر، في حيف المشاريع المتوسطة ىي التي توظؼ ما بيف  10وتستثمر اقؿ مف 

: 2015( و)حمزة و مصطفى، 113: 2009-2008الؼ دوالر)المجموعة االحصائية،  100 -الؼ دوالر 10بيف 
% مف مجموع السكاف، أي انيا 60.5نحو  2015ف قوة العمؿ الكمية في العراؽ بمغت عاـ (. وكما ذكرنا، ا13-14

% في التشكيالت 31مميوف منيـ، ومنيـ نحو  5مميوف إنساف، واف القطاع الحكومي استوعب اقؿ مف  21.5نحو 
ع عند مستوى قارب اؿ (، في حيف البطالة تق2015( و)ميرزا، 2015العسكرية واالمنية )الجياز المركزي لالحصاء، 

مميوف انساف اما يعمؿ باعماؿ دائمة أو وقتية،  10.3مميوف انساف، وىذا ما يفيد اف نحو  6.2% أي انيا نحو 29
أو انو ال يعرؼ نفسو كعاطؿ عف العمؿ. بمعنى أخرى يتـ تفعيؿ انواع البطالة األخرى ومنيا: بطالة احتكاكية 

خرى موسمية )القطاع الزراعي تحديدا(، وبطالة سموكية )بيف النساء تحديدا(، )اختيارية مؤقتة(، وبطالة دورية، وأ
فضال عف قطاعات أخرى يمكف اف نضميـ لغير العامميف )الطمبة وذوو االعاقة جراء ما مر عمى العراؽ مف ظروؼ 

رى، ىناؾ نحو مميوف انساف مف قوة العمؿ الكمية. بعبارة أخ 2 – 1.5غير مستقرة( وىي بمجموعيا تشكؿ قرابة 
مميوف انساف مف قوة العمؿ يقعوف تحت عنواف قوة العمؿ الراغبة بالعمؿ، وىؤالء يجدوف فرصيـ في قطاع  10.3

 االعماؿ الخاصة المختمفة، وبضمنو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضال عف االعماؿ الحرفية والتقميدية الفردية.
بالمقاـ االوؿ عمى راس الماؿ الفردي أو العائمي، أو عبر استثمارات  اف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتمد

مع  1991(، وىي ظاىرة عرفيا العراؽ قديما، اال انيا تفاعمت بقوة بعد عاـ White, 2009: 10-12محدودة )
ف في العوامؿ السياسية وضعؼ قدرة الدولة عمى ادارة ممؼ االقتصاد، فبدأ ينمو قطاع ىذه المشاريع، وكما مبي

 164.9مشروع، قامت بتشغيؿ نحو  77167مثال بمغ عدد المشاريع الصغيرة  2000(، انو في العاـ 3الجدوؿ )
فاف واقع  2005الؼ عامؿ، اما في عاـ  34.9مشروع وظفت  210الؼ عامؿ، في حيف بمغ المشاريع المتوسطة 

الؼ شخص، اما  50.2مشروع وظفت  10088ىذه المشاريع اشر تراجعا فييا، اذ بمغ عدد المشاريع الصغيرة 
الؼ شخص، ومرجع ىذا االنخفاض يعزا إلى عدـ االستقرار  11.2مشروع، وظفت  76المشاريع المتوسطة فبمغت 

فبمغ  2010السياسي واالمني وضعؼ البنية التحتية وصعوبة الوصوؿ إلى مصادر الطاقة واالسواؽ. اما في العاـ 
مشروع، وظفت  67الؼ شخص، وعدد المشاريع المتوسطة  78.1وع، وظفت مشر  15611عدد المشاريع الصغيرة 

الؼ شخص، واستمرار المعدؿ المنخفض في ىذه المشاريع عكسو استمرار الوضع العاـ غير المستقر في  2.3
ة. اما العراؽ، واتجاه االفراد إلى االستثمار في المشاريع الصغيرة اكثر مف قياميـ باالستثمار في المشاريع المتوسط

الؼ شخص، وعدد المشاريع  138.6مشروع، وظفت  23110فبمغ عدد المشاريع الصغيرة  2015في العاـ 
(. وىو ما يؤشر 4-2: 2015( و)يحيى،7-5: 2016الؼ شخص )صميبي، 3.7مشروع، وظفت  104المتوسطة 
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ظؿ ضعؼ دور الدولة في اف ىناؾ اتجاه مف العاطميف عف العمؿ والمستثمريف الصغار لتنشيط مشاريع خاصة في 
 التعامؿ مع المشكالت االقتصادية.

 (: نسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق لسنوات مختارة3الجدول )
 2015 2010 2005 2000 المشروع/ السنة

 104 67 76 210 المشروعات المتوسطة
 ؼال 3.7 الؼ 2.3 الؼ 11.2 الؼ 34.9 عدد العامميف في المشاريع المتوسطة
 عامؿ 36.1 عامؿ 34.3 عامؿ 14.7 عامؿ 16.6 متوسط عدد العامميف في كؿ مشروع

 23110 15611 10088 77167 المشروعات الصغيرة
 الؼ 138.6 الؼ 78.1 الؼ 50.2 الؼ 164.9 عدد العامميف في المشاريع الصغيرة
 عامؿ 6.1 عامؿ 5.1 عامؿ 4.9 عامؿ 1.8 متوسط عدد العامميف في كؿ مشروع

 23214 15678 10164 77377 مجموع المشروعات
 الؼ 142.3 الؼ 80.4 الؼ 61.4 الؼ عامؿ 199.8 عدد العمالة المستخدمة

مساىمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 في التشغيؿ %

20.1% 5.1% 6.1% 6.3% 

 المصدر، من عمل الباحث باالعتماد عمى:
غيرة في العراؽ، التوطيف والتمويؿ، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية ، مشروعات االعماؿ الص2013فزع، عمر خمؼ ، -

 .138-137، بغداد، كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة، ص ص5الجامعة، العدد 
، التوجو االستراتيجية لممصارؼ في احتضاف المشروعات الصغيرة 2013داود، فضيمة سمماف ،  صادؽ راشد الشمري، -

 .63-62، ص ص2013، الجامعة المستنصرية، 94ي العراؽ، مجمة االدارة واالقتصاد، العدد والمتوسطة ف
-http://www.alwaseet. 2014تشريف االوؿ  27تقرير، المشاريع الصغيػػرة فػي العػػػػراؽ، موقع الوسيط، في: -

iraq.com/view.135/ 
______________________ 
، 2005مميوف دوالر عاـ  200ج في ىذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمغ نحو اف القيمة التقديرية لعوامؿ اإلنتا

. والمالحظ عمى ىذه المشاريع ىو غمبة 2015مميوف دوالر عاـ  250، ونحو 2010مميوف دوالر عاـ  210ونحو 
ماؿ، تعمقت المشاريع الصغيرة، وانخفاض معدؿ التشغيؿ فييا، والسبب يعود إلى كوف تمؾ المشاريع قميمة راس ال

(. اف ارتباط Alia, 2014: : 166-169بكونيا سيمة االنشاء، ويمكنيا اف تتحمؿ مخاطر احتماالت الخسارة فييا )
(. انما يرتبط بكوف البطالة في 4-2: 2006جانب مف معالجة مشكمة البطالة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة )الورد، 

% مف قوة العمؿ الكمية، 29 -28وىي تتعمؽ عند نسبة تقدر بيف  العراؽ ىي مف المشكالت التي تزداد تفاقما،
% مف قوة العمؿ الكمية، استنادا إلى معايير تحسب البطالة الموسمية 40وتوصميا تقديرات لباحثيف إلى نحو 

أو قوة والسموكية وغيرىا مف اشكاؿ البطالة، وما يالحظ عمى البطالة بشكؿ عاـ ىو ارتفاع مستواىا عند فئات الشباب 
% مف قوة العمؿ تمؾ، وىذا االمر فيو مخاطر مرتفعة، 50سنة، اذ تصؿ إلى ما نسبتو  25 -15العمؿ اليافعة بيف 

كوف البطالة في االصؿ ليا تبعات سمبية ضارة عمى المجتمع تيدد االستقرار االقتصادي والسالـ االجتماعي حيث 
خطيرة تسود بيف الشباب العاطؿ عف العمؿ، تتحوؿ مع تظير تمؾ التبعات عمى شكؿ أعراض اجتماعية ونفسية 

 الزمف إلى انحرافات أخالقية وسموؾ إجرامي يصعب معالجتو.
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وما يالحظ عمى العراؽ ىو اف الدولة ىي رب العمؿ االكبر في االقتصاد، فيي مف تقـو بأغمب التوظيؼ وىي مف 
التوظيؼ واألجور يستخدماف كسياسات عامة  (، وكالىما:Elasrag, 2010: 3-4تقرر اغمب مستويات االجور )

لمتحكـ بسوؽ العمؿ والقوى العاممة وتقميؿ مستويات الفقر، وغيرىا )وزارة التخطيط، تحميؿ الوضع السكاني في العراؽ 
(. وحتى يمكف تممس االدوار التي تقـو بيا المشاريع االقتصادية الصغيرة والمتوسطة في 111-112: 2012

غيؿ يالحظ اف ىناؾ تراجعا في اداء االقتصاد خارج دائرة الريع النفطي، ناجـ عف مجموعة عوامؿ التوظيؼ أو التش
 (:66-64: 2012سمبية واىميا )سمماف، 

 عدـ االستقرار الذي يعيؽ ادامة األنشطة االقتصادية، ويعيؽ اتجاه االستثمار نحو التراكـ-
االنفاؽ العاـ والتوسع بالقطاع الحكومي الذي مثؿ اغمبو بطالة  يرافقو اتجاه سمبي لمحكومة نحو استمرار التوسع في-

 مقنعة ومف ثـ مصدر جذب ميـ لالفراد لمتوظيؼ فيو
وكذلؾ طبيعة المرحمة االنتقالية التي يمر بيا االقتصاد العراقي مف نظاـ مركزي أو موجو إلى نظاـ اقتصاد السوؽ -

تفاقـ البطالة، والذي يتوقع ارتفاعيا في السنيف القادمة مع اتجاه  مما أدى إلى عدـ االستقرار االقتصادي وبالتالي
البنؾ الدولي إلى فرض اجراءات )تقميص( التوظيؼ الحكومي ومراقبة االقتصاد الوطني وخفض االنفاؽ العاـ لمنح 

 العراؽ قروض تعينو عمى مواجية االزمة المالية.
في ىذا الظرؼ، يقتضي الحاؿ التوسع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات االقتصادية والصناعية       

الكبرى القائمة ال تممؾ المقومات إليجاد فرص عمؿ جديدة العمؿ انفسيـ، إف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ىي حجر 
ة تمؾ المشاريع خاصة في توفير فرص العمؿ في االقتصادات الحرة، وقد تجسدت أىمي األساس لمنمو والتشغيؿ

(Tadesse, 2010: 56-59 أي اف قوتيا ليس بحجـ تاثيرىا في القرار االقتصادي انما في قوة العمؿ العاممة .)
 بيا التي تكوف بمجمميا قوة كبيرة ال يستياف بيا.

، في 2015% عاـ 6.3 تزيد عمى اف نسبة مساىمة ىذه المشاريع بالتوظيؼ في العراؽ ما زالت صغيرة جدا، ال    
% في الدوؿ المتقدمة، كمتوسط، كما اف 80% في الدوؿ النامية و 50حيف انيا عالميا تقؼ عند حدود تتراوح بيف 

، في حيف انيا تساىـ بنحو 2015% في عاـ 0.2مساىمتيا بالناتج المحمي االجمالي ما زالت منخفضة، ال تتعدى 
% منو في الواليات المتحدة. واذا ما تتبعنا وجود تمؾ 51في بريطانيا، ونحو  % مف اجمالي الناتج المحمي85

% مف تمؾ المشاريع، يمييا محافظة 11.4المشاريع في العراؽ، فالواضح اف بغداد تحتؿ مركز الصدارة بوجود نحو 
و محافظة صالح % منيا، واقميا ى8.7% مف تمؾ المشاريع، ثـ محافظة النجؼ بوجود نحو 10.7بابؿ بوجود نحو 

% مف تمؾ المشاريع )الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا 4.4% ومحافظة المثنى بنحو 3.9الديف بوجود نحو 
: صفحات متفرقة(. وال يمكف تحقيؽ ربط ذي جدوى اقتصادية بيف معدالت البطالة بيف 2009المعمومات، 

معدؿ اسياميا بالتشغيؿ عمى مستوى العراؽ ككؿ المحافظات ووجود تمؾ المشاريع، كوف تمؾ المشاريع ما زاؿ 
 محدودا جدا وال يترتب عميو اثار ميمة عمى مستوى خفض معدالت البطالة الكمية.

، واتجاىو إلى االعتماد المطمؽ عمى 2003ونتيجة التمكؤ الذي اصاب االقتصاد العراقي ألسباب متعددة بعد عاـ     
السياسة االقتصادية بدأوا يدفعوف إلى ضرورة اف ينيض االقتصاد العراقي، الريع النفطي، فاف القائميف عمى امر 

صعودا، اال انيا لـ تحقؽ نتائج عمى  2007صحيح اف مبادرات دعـ القطاع الخاص ظيرت واستمرت منذ عاـ 
ت االرض، وىناؾ قوانيف عدة بقت معطمة لـ تفعؿ في تطوير قدرة القطاع الخاص، ومنيا قانوف حماية المنتجا

، وىو ما يظير بتدفؽ السمع والخدمات لمسوؽ العراقية بال قيود، بؿ اف المؤسسات 2010لسنة  11العراقية رقـ 
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الحكومية العراقية نفسيا ال تتعاقد مع المنشآت الخاصة العراقية لتزويدىا بالمنتجات والخدمات انما تمجأ إلى المستورد 
تتعرض المنتجات التي تقدميا المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة مف السمع والخدمات لمتجييز، وىو ما سمح باف 

 (:15-14: 2015لممنافسة، في ظرؼ ىي نفسيا كانت تعاني مف وجود جممة مف المشكالت، واىميا )صميبي، 
نقص التمويؿ، فالسيولة في السوؽ العراقية بيف المواطنيف ضئيمة، وطبيعة االقراض الموجود في المصارؼ  -1

 مية والخاصة والمتعمؽ بسقؼ الضمانات والتأمينات يجعؿ العاطؿ عف العمؿ يعزؼ عف االقتراض منيا.الحكو 
 ضعؼ في قدرة تمبية احتياجات المشروع مف المواد االولية والطاقة والمياه وغيرىا مف االحتياجات.-2
 حظر التجواؿ وغيرىا.تاثير واسع لموضع االمني عمى قدرة العامميف عمى العمؿ بسبب انقطاع الطرؽ و -3
وجود سمبيات متعمؽ بتمؾ المشاريع ومنيا: تردي النوعية، وارتفاع تكمفة االنتاج، وضعؼ القدرة عمى التسويؽ، -4

 وانخفاض اإلنتاجية، وارتفاع الحوادث ومخاطر غياب االمف الصناعي،..
مرتبط ليس بعممية تنموية انما بطمب  كؿ ما تقدـ، يجعؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني، ووجودىا واستمرارىا

(. ونظرا لالىمية التي يمكف اف تقـو بيا تمؾ Smits, 2014: 67-69الربح مف قبؿ القائميف عمى تمؾ المشاريع )
استراتيجية لتطوير القطاع الخاص لكي  2014المشايع، االمر الذي انتيى إلى اف يطرح مجمس الوزراء في نيساف 

(، 22-20: 2014)ىيئة المستشاريف،  2030القتصاد الوطني، ضمف خطة تمتد حتى العاـ يقـو بدوره في بناء ا
تمثؿ مبادرة دعـ برنامج تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة احد اىـ ركائزىا، عمى اف تكوف الخطوات االولى تكوف 

مبادرة التي ستقدـ عمييا قوى ، ثـ بعد ذلؾ يطمؽ االمر لم2022بوجود الحكومة ومشاركتيا، والتي تستمر حتى عاـ 
(. وبيذا المسمؾ، يتوقع اف ترتقي 7-6: 2014السوؽ والقطاع الخاص مف دوف تدخؿ حكومي )ىيئة المستشاريف، 

 قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمقياـ باالتي:
 رفع معدؿ التشغيؿ بيف العاطميف عف العمؿ، كمما ازداد عدد تمؾ المشاريع.-1
لمشاريع جغرافيا، سيكوف ىناؾ قدرة متوازنة قائمة عمى المبادرات الفردية لخفض معدؿ البطالة في سوؽ وبانتشار ا-2

 العمؿ عمى صعيد كؿ محافظات العراؽ.
 بتنوع تمؾ المشاريع سيكوف ىناؾ فرصة لسحب اغمب البطالة، وتشغيميا بمجاالت متنوعة.-3
 القومي ويعزز قوتو. التنوع سيكسب السوؽ العراقية تنوعا يغني الناتج-4

 ثانيا: معوقات الحد من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التشغيل
ال يفيد الطابع المميز لممشاريع الصغيرة والمتوسطة والخصائص التي تقترف بيا، انيا مشاريع بال معوقات تؤثر عمى 

نتاجيتيا، وعمى امكانية اف تنمو وتتطور لتمبي احتياجات ا لتنمية في العراؽ في السنيف القادمة، ولعؿ مف وجودىا وا 
: 2016( و)عبد الوىاب، 19: 2009اكثر المشكالت الموجودة عمى قدر تعمؽ االمر بالحالة العراقية ىي  )مراد، 

 (:49-46: 2011( و)بتاؿ و حميد واخروف، 208 – 205
اص الف تتوسع، خصوصا واف اجراءات منح التوسع في القطاع الحكومي، وتقييد أو عدـ دعـ المبادرة لمقطاع الخ-1

تراخيص تاسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت غير يسيرة، وىذا االمر يجعؿ العاطميف عف العمؿ يفضموف 
 خيار التوظيؼ الحكومي عمى خوض تجربة انشاء المشاريع الصغيرة أو المتوسطة.

ي يكوف باستطاعة اصحاب المشاريع القياـ باعماليـ وعدـ ضعؼ في االتجاه إلى فرض النظاـ وحكـ القانوف، لك-2
تكبدىـ خسائر غير مبررة اقتصاديا، فالمشروعات تحتاج إلى اف يتواصؿ عمميا لكي تحقؽ الغاية مف وجودىا 
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)الربحية(، وىي ىنا تحتاج الى: استمرار حصوليا عمى المواد االولية، مف مواد خاـ أو سمع وسيطة، فضال عف 
 ماف وصوؿ العامميف إلى مواقع عمميـ، وضماف القدرة عمى تصريؼ السمع والخدمات لمسوؽ المحمية.الطاقة وض

وجود قيود عمى دعـ وتمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منحيا قروض متوسطة االجؿ، وجانب مف -3
مر ال يستطيع اغمب المشكمة يتجسد بكوف المصارؼ العراقية ال تمنح قروض اال عبر ضمانات عينية، وىو أ

العراقييف تمبيتو مما يستبعدىـ مف االقتراض مف المؤسسات المالية الرسمية وغير الحكومية، ونتيجة كوف المشكمة 
تكمف في جانبيف: ارتفاع البطالة بيف فئات الشباب سواء كاف مف الخريجيف الجامعييف الجدد أو مف العمالة غير 

ي تدخؿ سوؽ العمؿ سنويا(، والرغبة بتحسيف اداء االقتصاد العراقي مف خالؿ دفع الماىرة )غير المتعممة تحديدا الت
السوؽ إلى اف يشارؾ بعممية التنشيط. اال اف اغمب قوة العمؿ ال تممؾ االمواؿ الالزمة النشاء وادارة المشروعات 

عمى تحقيؽ اغرض تنموية لـ يقـ  2007الصغيرة والمتوسطة، وما منح مف قروض صغيرة خالؿ المدة التالية لعاـ 
انما امتزج فيو صبغة الفساد والمحسوبية في التوزيع، وقسـ آخر منو راع متطمبات اجتماعية )توزيع عمى شرائح فقيرة 

 مف غير البحث في ربحية المشاريع(.
خص ضعؼ في تدخؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية لتقديـ التدريب الالـز واالستشارات المالئمة فيما ي-4

المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة، فاالجياؿ الشابة ال تممؾ دراية واسعة باالسواؽ مف حيث الصناعات المطموبة 
مف السوؽ، وعوامؿ اإلنتاج والتسويؽ، فاالسواؽ تبقى بكؿ االحواؿ محكومة بعوامؿ منيا: عدد السكاف والسمع 

 يستطيع الصمود اماـ المنافسة. المنافسة، ومف ال يفقو شيئا عف ىذه العوامؿ فانو لف
فيذه القيود ال يمكف معيا استحداث بنية تحتية يمكف فييا حشد المواطنيف الذيف ال يممكوف األصوؿ المادية أو رأس 
الماؿ وتأميف التمويؿ ليـ لكي يساىموا في المبادرات االقتصادية واالجتماعية، وليذا بقت المشاريع الخاصة ضعيفة 

، ولـ تبدأ بالتعافي والظيور اال في السنيف االخيرة، جراء وجود 2003عرضت لالنكماش بعد عاـ ومحدودة، بؿ وت
 اتجاه لدى صناع السياسة العامة االقتصادية عمى دعـ االقتصاد الوطني مف خالؿ دعـ القطاع الخاص.

تمادا اما عمى تجميع وعموما، يوجد في العراؽ عدد مف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي نشأت وتطورت اع
رؤوس امواؿ عائمية أو عبر استالـ اصحابيا قروض ميسرة مف مؤسسات مصرفية محمية، وحقؽ اغمب تمؾ المشاريع 
نجاحات، اال انيا تبقى نجاحات محدودة كونيا لـ تمقى دعما مف الدولة بسبب اتجاه االخيرة إلى دعـ القطاع العاـ، 

 عامة االقتصادية.وعدـ وجود رؤية واضحة لمسياسات ال
ومما ال شؾ فيو اف وجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثؿ جدوى اقتصادية ميمة في العراؽ، واذا ما طورت 
ودعمت فانيا ستكوف قادرة عمى المنافسة وقادرة عمى رفع معدالت التشغيؿ خصوصا بيف الشباب، كوف المشاريع 

ي اطار مشروع يمبي احتياجات السوؽ بال تقييدات المؤسسات الكبرى الصغيرة والمتوسطة تقـو عمى مبادرات فردية ف
 أو الحكومية، وكمما انتشرت تمؾ المشاريع سيكوف ىناؾ امكانية الف تشترؾ بنقطتيف ميمتيف:

رفع معدؿ اسياميا بالناتج المحمي االجمالي، كونيا تخمؽ تنوع في التصنيع وفي انتاج السمع والخدمات، بما يسيـ  -
 ؾ االقتصاد الوطني.بتحري

رفع معدؿ تشغيميا لمقوى العاممة، وستكوف قادرة عمى تمبية احتياجات سوؽ العمؿ بتنوعو، كونيا تعرض تشغيؿ  -
 متنوع المجاالت في كؿ مشروع موجود.

، اف أراد العراؽ، اطالؽ مبادرة طموحة لدعـ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقتضي الحاؿ اعتماد  واليـو
استراتيجية تحاكي احتياجات تمؾ المشاريع في مجاؿ التشريع والتنظيـ، وفي مجاؿ سياسة التمويؿ، وفي مجاؿ سياسة 
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الدعـ الفني. فبكؿ االحواؿ تجربة ىذه المشاريع ما زالت صغيرة ومحدودة، وليست قائمة عمى وجود اىتماـ حكومي 
 عمى نحو اوسع نسبيا. 2014بشكؿ محدود وبعد عاـ  2007فعمي بيا، اال بعد عاـ 

، اف العراؽ يحتاج إلى دعـ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر عدة خطوات:  واليـو
مميوف موظؼ مدني وعسكري عاـ  1.8حجـ النمو في القطاع الحكومي، فالقطاع الحكومي العراقي نمى مف نحو -1

 45ر التمويؿ الذي يغطي مرتباتيـ بمغ نحو ، ومقدا2015مميوف موظؼ مدني وعسكري عاـ  5إلى اقؿ مف  2003
، ناىيؾ عف تييئة بيئة العمؿ التي يحتاجيا كؿ ىذا الكـ مف الموظفيف، واذا ما 2016مميار دوالر في موازنة عاـ 

عممنا اف عائد اإلنتاجية ليذا التوسع محدود جدا، والفائدة منو ىو تدخؿ الدولة لمعالجة جزء مف مشكمة البطالة، اال 
قاد إلى نتيجة كاف يمكف تحقيؽ االفضؿ منيا، فبدال مف التوسع في االنفاؽ العاـ كاف يمكف التوسع بدعـ  انو

المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصيغة قروض ميسرة )أي اف الدولة ال تنفؽ شيئا ممف الناحية الفعمية النيا بصيغة 
شغيؿ وفقا لمبيئات المحمية وظروفيا، ونتائجيا قروض مستردة( وتتولى تمؾ المشاريع عمميتيف بنفس الوقت: الت

 وانتاجيا المتنوع ستسيـ بتنشيط حركة االقتصاد الوطني.
تسييؿ الحصوؿ عمى قروض حكومية، فاغمب االفراد وتحديدا مف العاطميف الشباب ىـ بحاجة إلى رأس الماؿ  -2

يمكف توظيفيا لدى اصحاب المشاريع أو انو الالـز النشاء المشاريع الخاصة، فالخبرة ىي باالجماؿ اما موجودة و 
يمكف اكتسابيا عبر تدريب محدود تقـو بو وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية لمعاطميف مف الشباب، فمشكمة التمويؿ 

 -1980متعمقة بكوف العراؽ خرج مف محف كبيرة جدا: الحرب العراقية االيرانية وتاثيرىا عمى المدخرات الوطنية 
والذي تسبب بارتفاع معدؿ الفقر وقضى عمى اغمب الطبقة الوسطى،  2003 -1990ار االقتصادي ، والحص1988

المستمرة لميـو والتي تسببت بخروج اغمب راس الماؿ العراقي جراء عمميات ىروب  2003ثـ اوضاع ما بعد عاـ 
تخصيص مبمغ قدره  2007نيساف  3اضطراري أو بعمميات فساد منظـ وواسع، وسبؽ لمجمس الوزراء اف قرر في 

، أي 2010 -2007مميوف دوالر لتمويؿ اقامة مشروعات صغيرة لمعاطميف عف العمؿ، لفئة الفقراء، لممدة بيف  30
شخص )وزارة  87010(، ووزع المبمغ عمى 38: 2007اف البرنامج اطمؽ ألسباب اجتماعية وليس اقتصادية)عامر، 

فشؿ في تحقيؽ مقاصده كوف آليات توزيعو بيف الفئات المفترضة كانت (، اال انو 2010العمؿ والشؤوف االجتماعية،
غير صحيحة وتـ توزيعيا عمى اسس تحوي فساد وعمى افراد اغمبيـ ال يستحقيا. ومبعث القوؿ بفشؿ المشروع ىو اف 

الؼ  175شخص( كاف يفترض اف يتـ تشغيؿ  2افتراض اف كؿ مشروع قاـ بتشغيؿ الحد االدنى لممشاريع الصغيرة )
، اال اف احصاءات وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية نفسيا مع وزارة التخطيط بقيت تقوؿ 2010شخص بحدود عاـ 

، وىي نسبة 2015الؼ شخص عاـ  142.3و  2010الؼ عاـ  80.4اف التشغيؿ في تمؾ المشاريع لـ يتعدى اؿ 
غمب المشاريع القائمة انما ىي مشاريع موجودة (، كما اف ا2016صغيرة قياسا إلى عدد البطالة الموجودة )العمؿ، 

 .2007قبؿ عاـ 

إلى اطالؽ مشروع جديد )مشروع تمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة(  2015وقد اتجيت الحكومة في حزيراف     
 مميوف دوالر لممصارؼ الحكومية )العقاري والصناعي 4.4واصدار تعميمات تنفيذية لممصارؼ لمعمؿ بيا، عبر رصد 

مميوف دوالر لممصارؼ االىمية، واليدؼ منيا ىو تحقيؽ التنمية االقتصادية المستدامة ودعـ  0.7والزراعي(، و 
وتمويؿ المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة بما يسيـ بالحد مف عدد مف انواع البطالة، وخاصة بطالة الشباب مف 

ات القدرة عمى تاسيس وادارة مشروع منتج في القطاعات الخريجيف والخريجات وذوي الميارات الحرفية والمينية ذ
االقتصادية المتنوعة: الزراعية والصناعية واالسكانية والتجارية والسياحية والصحية. وتولى البنؾ المركزي العراقي 
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شمؿ تنظيـ التعامؿ مع ذلؾ المشروع، عبر استحداث ىيكمية جديدة ضمف الييكؿ التنظيمي لمبنؾ المركزي العراقي ت
تاسيس وحدة الدارة المبمغ وتوزيع التمويؿ والمراقبة والتقييـ لتطبيؽ برنامج التمويؿ وفقا لمتعميمات التنفيذية الصادرة 

الؼ مشروع، وتشغيؿ نحو  21والنافذة تسمى )صندوؽ التمويؿ الوطني(، واليدفالذي وضع ليذا البرنامج ىو تمويؿ 
 (.2012( و)النصيري، 2012)نافذة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  2012الف عاطل عن العمل بحدود عام  220
ومف الجدير بالذكر اف القروض التي قدمتيا جيات حكومية لـ تتوقؼ عند وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية، انما    

صغير أو  قرض النشاء مشروع 78235شممت قروض قدمتيا وزارة المالية )مصرفي الرافديف والرشيد(، المذيف قدما 
( و )مصرؼ الرافديف، 2016مميوف دوالر)مصرؼ الرشيد،  405، بقيمة 2016 -2010متوسط بيف عامي 

 2010 -2008االئتماف المصرفي(. وىناؾ ايضا قروض مف قبؿ اتحاد الصناعات العراقية، الذي قدـ بيف عامي 
قرض، وادناىا في ميساف  2619ع مشروع صغير ومتوسط في العراؽ كاف اعالىا في بغداد بواق 5000قروضا ؿ 

قرض، موزعة بيف انشاء مشاريع: استخراجية وغذائية ونسيجية وورقية وكيماوية وانشائية ومعدنية وتحويمية  50بواقع 
 (.3: 2010وخدمية )اتحاد الصناعات العراقية، 

شركتيف لدعـ المشروعات الصغيرة  كما اف الواليات المتحدة وعبر الوكالة االمريكية لمتنمية الدولية قامت بتاسيس    
قامت  2006والمتوسطة عبر مشروعي تجارة وازدىار التابعيف لموكالة والمتعاونتيف مع الحكومة العراقية، ففي اذار 

بتاسيس )الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية( وكاف اليدؼ منيا دعـ عممية االقراض المصرفي لممشروعات الصغيرة 
الؼ دوالر لممشروع الواحد، ضمف مدة سداد  50 -5ـ عبر المصارؼ العراقية، بما قيمتو بيف والمتوسطة التي تت

بقيمة  2012و  2010قرض خالؿ المدة بيف عامي  5604سنوات، وساعدت الشركة بتوفير  5 -1تتراوح بيف 
% 20ت، و% غطى قطاع الخدما28% منو غطى مشاريع التصنيع، و 31مميوف دوالر، توزع عمى االتي:  6.7

%، وقطاع الزراعة لـ يحصؿ 3% لقطاع البناء، في حيف اف قطاع السياحة لـ يحصؿ اال عمى 16قطاع التجارة، و 
 (.88: 2013( و )العاني وموسى، 2016% مف قيمة التمويؿ)الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية، 2اال عمى 
مشاريع الصغيرة والمتوسطة(، التي قامت بتمويؿ قروض ؿ اسست الوكالة )الشركة العراقية لتمويؿ ال 2009وفي ايار 
، عبر تمويؿ وصؿ 2015 -2010الؼ شخص خالؿ المدة بيف  15مشروع، ساعدت عمى توظيؼ نحو  4140

( و)الشركة العراقية لتمويؿ المشاريع الصغيرة 215 -210: 2016مميوف دوالر )عبد الوىاب،  65إلى نحو 
 (.2016والمتوسطة، 

الؼ شخص،  26.5مشروع، حدود قدرتو التشغيمية  9839رى، اف الوكالة االمريكية وحدىا دعمت انشاء بعبارة أخ
الؼ شخص بحد ادنى(،  10مشروع وظفت نحو  5000وحساب ىذه االرقاـ، مع مبادرة اتحاد الصناعات العراقية )

دنى(، وتمويؿ مجمس الؼ كحد ا 156.5قرض وظؼ نحو  78235مع تمويؿ قروض مصرفي الرافديف والرشيد )
الؼ كحد ادنى(، أي اف اجمالي التمويؿ  175بقدرة توظيؼ نحو  2010 -2007مشروع عامي  87010الوزراء )لػ 

الؼ شخص كحد  368مشروع، وكاف يفترض اف يوظؼ نحو  180084غطى دعـ  2007عمى مدى االعواـ بعد 
، 2015الؼ شخص، عاـ  142.3وع تشغؿ مشر  23214ادنى، اال اف االحصاءات عمى االرض تشير إلى وجود 

، وىو ما يطرح عدـ جدية تمويؿ المشاريع مف 2007واغمبيا يمثؿ استمرارية لمشاريع سابقة في وجودىا عمى عاـ 
 جيات التمويؿ او اف ىناؾ شبيات فساد فييا مما يخرج مف نطاؽ اىتماـ ىذا البحث.

د عمى االستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وال او المساعدة عمى االستقرار السياسي لدفع االفرا -3
نريد الخوض في ىذا المجاؿ، كوف بعض اوجو عدـ االستقرار انما تقترف بالتنافس السياسي السمبي بيف القوى 
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السياسية، فضال عف ضعؼ القانوف وظيور االرىاب وغيرىا، وىو ما ال يشجع االفراد عمى وضع مدخراتيـ 
 الخاصة.بالمشاريع 

تدخؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية في دعـ برامج تدريب وتقديـ استشارات بشاف المشاريع الصغيرة  -4
والمتوسطة، وىو مما بيناه سابقا بوصؼ العاطميف عف العمؿ وخصوصا مف فئة الشباب يحتاجوف إلى دعـ وتدريب 

 عمى ادارة مشاريع اعماؿ صغيرة أو متوسطة.
 نتاجات:الخاتمة واالست

بينا فيما تقدـ، اف المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمومًا تتميز بانخفاض حجـ التكاليؼ الرأسمالية الالزمة لمبدء     
في المشروع، ومرونة عممية في تحقيؽ سعة في االنتشار جغرافيا داخؿ الدولة، حيث يكوف ىناؾ فرصة لتحقيؽ 

اريع، وبحكـ طبيعة االعماؿ التي تقـو بيا ومستوى التوظيؼ ىامش ربحية مقبوؿ لدى القائميف عمى تمؾ المش
المتحقؽ، تصير تمؾ المشاريع قادرة عمى تغطية مناطؽ مختمفة واحتياجات أعدادا كبيرة مف السكاف، وكمما كانت 

 ىناؾ مشاريع كثيرة كمما كاف التشغيؿ المتحقؽ كبيرا.
ع تتطمب تكنولوجية محدودة وتعتمد عمى المواد األولية وبينا ايضا، اف طبيعة االعماؿ المرتبطة بتمؾ المشاري

واالستثمارات غير الرسمية، فضاًل عف كونيا تعتمد عمى مستوى منخفض مف التخصص وتقسيـ العمؿ، وىو ما 
يجعميا مرنة جدا في االنشاء وفي االدارة وفي اإلنتاج وفي انياء وجود المشروع، وتقـو بدور ثانوي ميـ اال وىو 

الفقر والبطالة واحتواء اآلثار االجتماعية السمبية لبرامج اإلصالح االقتصادي الممكف تطبيقيا جراء استيعاب مقاومة 
 البطالة الناجمة عف عدـ التوسع في توظيؼ قوة العمؿ أو في تسريح بعض الموظفيف مف االعماؿ الحكومية.

الة في التنمية االقتصادية مف خالؿ تأثيرىا عمى وبيذا، تتمثؿ أىمية تمؾ المشاريع في قدرتيا عمى المساىمة الفع
بعض المتغيرات االقتصادية الكمية مثؿ الناتج المحمي اإلجمالي، واالستيالؾ، واالستثمار، والعمالة، وربما الصادرات 
اف كانت منتجات تمؾ المشاريع بدرجة مف االىمية تكفي لتحقيؽ ميزة التنافس في االسواؽ العالمية، فضاًل عف 

ساىمتيا في تنويع بنية اإلنتاج، ويمكف اف تصبح المشاريع الصغيرة القوة الدافعة وراء االختراعات مف خالؿ م
عالجات لمشاكؿ إنتاجية، وتسد ىذه المشاريع فراغًا كبيرًا في السمسمة اإلنتاجية حيث أنيا تغذي إنتاج الشركات 

 في بحاجات السوؽ المحمي.الكبيرة وتزودىا بما تحتاجو مف مواد ومنتجات تكميمية ت
 ومما تقدم، توصل البحث لالستنتاجات االتية:

. اف أي بمد يرغب في تحقيؽ تنمية سريعة عميو اف ال يعمد إلى اطالؽ مبادرات مركزية بيد الدولة انما يدعـ 1
رة والمتوسطة المبادرات الفردية عند مستوى المجتمع، ومبعث ىذا االمر ىو اف ىناؾ دور لممشاريع الخاصة الصغي

في توفير فرص عمؿ بحكـ كونيا تحتاج إلى قوة عمؿ صغيرة لقياميا باالعماؿ المتعمقة بيا، وىي اعماؿ تيـ سوؽ 
محمية صغيرة في الغالب، وكمما ازدادت اعداد تمؾ المشاريع كمما قامت بتشغيؿ اعداد اكبر مف العاطميف عف العمؿ 

ارتفاع التشغيؿ مع ارتفاع عدد تمؾ المشاريع،  :تحقؽ غايتيف بآف واحدأي مف قوة العمؿ الموجودة في المجتمع، ف
 وارتفاع النمو في الناتج المحمي االجمالي بارتفاع انشطة تمؾ المشاريع.

. كما تسيـ المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة برفع اإلنتاجية في االقتصاد الوطني، فانتاجيا يتنوع ويتوزع عمى 2
ما انو يتوزع جغرافيا ليستقطب كافة انواع قوة العمؿ الموجودة في الدولة، وبيذا يحقؽ انتشار مشاريع متعددة، ك

جغرافي لمصناعات والمشاريع، وتكوف النتيجة المترتبة عمى ذلؾ ىي زيادة الناتج المحمي االجمالي، كوف االنفتاح 
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طاؽ فردي وىو ما يجعؿ مخرجات تمؾ الجغرقي لممشاريع يفيد انيا ستنفتح عمى كؿ المبادرات الوطنية عمى ن
 المشاريع ثرية وغنية في دعـ النمو االقتصادي الكمي.

. اف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحكـ خصائصيا ىي االكثر تالؤما مع البيئة العراقية، كونيا ستطمؽ عبء 3
فير احتياجات المجتمع مف السمع التنمية وتنقمو إلى المجتمع، ليقـو بدوره في التعامؿ مع مشكمة البطالة، وفي تو 

اعتماد العائدات عمى ايراد النفط المتذبذب باالصؿ،  :والخدمات، كوف الدولة العراقية وبحكـ وجود عوامؿ متعددة
وسيادة الفساد الذي يستيمؾ اغمب ايرادات وانفاؽ الدولة، فضال عف كوف عدـ االستقرار السياسي يدفع إلى توجيو 

ات امنية وعسكرية وليس استثمارية وتنموية، كؿ ىذه العوامؿ تجعؿ مف االنسب عدـ تعميؽ بعض االنفاؽ نحو وجي
 اطالؽ التنمية عمى مبادرات حكومية انما جعؿ القطاع الخاص والمجتمع ىو مف يقـو بيا.

ابتدائية . كما اف البطالة تتسع في العراؽ بيف شرائح غير المتعمميف أو الحاصميف عمى مؤىالت تعميمية بسيطة )4
ومتوسطة( أي غير الماىرة، وبيف الشباب الخريجيف الجدد، ومف ثـ فاف استيعابيـ في الوظائؼ الحكومية امر غير 
ممكف، كوف الوظائؼ الحكومية تتطمب حدود دنيا مف التاىيؿ فضال عف حدود استيعاب محدودة جدا قياسا بقوة 

توقؼ التوظيؼ في المؤسسات الحكومية العراقية بفعؿ  2016العمؿ التي تدخؿ سوؽ العمؿ سنويا، وبدءا مف عاـ 
شروط صندوؽ النقد الدولي، ومف ثـ يكوف المشروع الخاص الصغير أو المتوسط ىو المكاف االنسب الستيعاب 
مشكمة البطالة الموجودة استنادا الى مبادرات يقدميا العاطؿ عف العمؿ وفقا لفيمو لممشروعات الخاصة وامكانية 

 لمربح.الوصوؿ 
. ما زاؿ العراؽ لـ يسع إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفيا بديال استراتيجيا واقتصاديا في التعامؿ مع 5

مشكالت البطالة والتنمية، واف ما انفؽ عمى تطوير ىذه المشاريع كاف انفاؽ اقرب لمعبثي منو إلى االنفاؽ الموجو، 
ال تتطابؽ مع النتائج التي وضعت لو، وما زاؿ اسياـ  2007مة منذ عاـ كوف نتائج الدعـ الذي شرعت بو الحكو 

، ومعدؿ 2015المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التشغيؿ محدودة جدا، بؿ اف معدالت البطالة بدأت ترتفع منذ عاـ 
مع تمؾ  النمو في االقتصاد )باستبعاد النفط( يؤشر وجود انكماش، وىو ما يثبت اف ىناؾ مشكمة في التعامؿ

 المشاريع.
. ىناؾ العديد مف المعوقات التي تقؼ خمؼ نمو المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة، واىميا: ضعؼ االدخار 6

لدى االفراد بفعؿ عوامؿ سموكية وتاريخية متعمقة بعدـ االستقرار الذي عاشو العراؽ عمى مدى عدة عقود، كما اف 
زفوف بوضعيا في السوؽ المحمية بفعؿ حجـ المخاطرة الناجـ عف عدـ المدخرات الموجودة لدى االفراد ال يجا

االستقرار السياسي، وىناؾ صعوبات عممية في قياـ المصارؼ العراقية بالتمويؿ لتمؾ المشاريع اال عبر نظاـ 
ت ضمانات ال يستطيع اغمب العاطميف الشباب عف العمؿ تمبيتو،.. ولـ تسعؼ في ذلؾ حـز التسييالت التي اطمق

في توفير ضمانات الجراء تمويؿ لممشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة تكفي لتقميص نسب البطالة  2015عاـ 
 بمعدالت قابمة لممالحظة.

.اف العراؽ يحتاج إلى تطوير مؤسسات تمويؿ متخصصة وتقـو بدعـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرىا، وعدـ 7
المؤسسات الرسمية فقط كالمصارؼ، واف ال تقترف ارادة مؤسسات التمويؿ االعتماد عمى التمويؿ المقدـ مف قبؿ 

بالقرار الحكومي انما اف تتبع خصائص السوؽ واحتياجاتو، بيذا تستطيع تمؾ المؤسسات مف العمؿ بعيدا عف التمكؤ 
عمى قوة  الحكومي اقتصاديا، ويستطيع أي شخص اف يطمب تمويال الدارة مشروعو االقتصادي أو الصناعي بناءا
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مبادرتو وقدرتو عمى اقناع مؤسسة التمويؿ بالمشروع. وبيذا يمكف اف تكوف ىناؾ خطوات جدية لنمو ادوار تمؾ 
 المشاريع وقياميا باالدوار المتوقعة منيا في التشغيؿ وفي دعـ االقتصاد الوطني.

لصغيرة والمتوسطة، واالخيرة % مف اجمالي حجـ المشاريع ا95واليـو في العراؽ، تشكؿ المشاريع الصغيرة نحو 
% مف قوة العمؿ 6% منيا، وما زالت نسب التشغيؿ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة منخفضة )نحو 5تشكؿ نحو 

. وما زالت قدرة ىذه المشاريع عمى تحقيؽ نمو في االقتصاد الوطني ضعيفة 2015الكمية(، وفقا الحصاءات سنة 
 ة الخارجية، وضعؼ السياسات االقتصادية في حماية السمع المحمية، وغيرىا.جدا، بسبب مشاكؿ التمويؿ، والمنافس

اف تدخؿ الحكومة العراقية، وبضمنيا تدخؿ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية في تقديـ دعـ وتمويؿ لمف يرغب باقامة 
اف البطالة استمرت  :لـ يكتب ليا النجاح، ومبعث القوؿ بيذه النتيجة ىو 2007مشاريع صغيرة ومتوسطة منذ عاـ 

، بؿ اف النمو في 2016 -2007ترتفع بمعدالت عالية، واف الناتج المحمي لـ يحقؽ تغيرات ميمة خالؿ المدة بيف 
 .2015 – 2014% عامي 3.9 –القطاعات غير النفطية تعرض لالنكماش بمعدؿ بمغ 

 ومما تقدم، نطرح التوصيات االتية:
تنظـ عممية وجود ودعـ المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة، لتكوف قادرة  اف العراؽ بحاجة إلى تشريع قوانيف .1

عمى القياـ بواجباتيا في: استيعاب جزء مف البطالة عامة وبطالة الشباب خاصة، وفي تحقيؽ إنتاجية تدعـ النمو في 
 نوني.الناتج المحمي االجمالي. بمعنى آخر، اف ىناؾ حاجة الى دعـ وجود تمؾ المشاريع بغطاء قا

البحث عف تعظيـ قدرة العاطميف عف العمؿ في الوصوؿ إلى مصادر االقراض الميسرة، لتوفير الدعـ المالي  .2
الالـز النشاء مشروع خاص، وافضؿ وسيمة ىو انشاء مؤسسات تمويؿ خاصة بيذا الشاف، وتقميؿ الروتيف المرتبط 

رات الفردية التي تعتـز انشاء مشاريع خاصة، بمنح الدعـ واالقراض الحكومي. وىذا االمر سيسيؿ دعـ المباد
 وسيتوسع وجودىا، وىو امر سيكوف مف نتائجو دعـ االقتصاد الوطني.

اف العراؽ ما زاؿ يعتمد عمى النفط في تحقيؽ اغمب االيرادات، وفي دعـ عممية النمو االقتصادي، ومف ثـ فاف  .3
ؤسسة خاصة تعمؿ في القطاعات غير النفطية، مثال في عمى صانع السياسة العامة االقتصادية اف يدعـ انشاء أي م

قطاع: الزراعة والصناعة والسياحة واالنشاءات،.. فكميا مؤسسات تدعـ االقتصاد الوطني، واالمر ىنا يتطمب االتجاه 
ف الدعـ إلى دعـ الغطاء التشريعي لتمؾ المشاريع، والمساعدة في توفير الدعـ الفني والمالي الالزميف ليا. مع ادراؾ ا

الحكومي ليس ىبة انما ىو بصيغة قروض تسترد، ومف ثـ فاف الحكومة لف تعتبر دعميا لممشاريع الخاصة انفاؽ 
 عاـ انما عبارة عف اقراض، وىو اقراض كفيؿ بتوسيع دعـ العاطميف الشباب لمقياـ بانشاء وتطوير مشاريعيـ الخاصة.

سب اىمية المشروع واثره في التنمية االقتصادية، وقدرتو اف توجد خطة دعـ لممشاريع الصغيرة والمتوسطة، ح .4
%( مف القروض السابقة، بينما 53عمى التشغيؿ، واف ال يكوف التركيز عمى المشاريع التجارية فقط )التي اخذت نحو 

% عمى التوالي مف التمويؿ السابؽ، في 3% و 5% و 3لـ تاخذ مشاريع االسكاف والزراعة والصحة اال عمى نسب 
يف اف االخيرة ىي الميمة في تمبية احتياجات التنمية لمبمد، كوف العراؽ يعاني مف مشكمة في االنتاج الصناعي وفي ح

 السكف وفي االنتاج الزراعي.
ويتوجب عمى ىيئة االستثمار اف يكوف ليا دور بدعـ قطاع المشاريع، مف خالؿ القياـ بتوفير الدعـ الالـز  .5

 المستثمريف. لتمويؿ ىذه المشاريع مف قبؿ
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