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 ملخص البحث

ع الصغيرة التعر  دلى  ور المصار  التجاري  العراقي  ف  تموي  المشاري الىاأن  البح  الحال  
ضعف وتعثر التموي  نق ل   القطاع المصرف   اعالبح  ف   اشكالي وتكمق  والمتوسط  ف  العرا  ،

الحكون  العرال  وال ي يمكق ادتبار  أ م نصنر نق نصا ر تموي  المشرودات الصغيرة لن انعكس بشك  
البح  حي  يعت ر  أ مي ، وت رز  األ اءسل   دلى تطور     المشاريع ولنرتأا دلى التوسع ودلى جو ة 

،  البحوث الت  تتحنث دق المشرودات الصغيرة والمتوسط  ف  العرا    ا البح  اضاف  نوعي  الى نجموع
ولكق   ا البح  اركء بصف  رئيسي  دلى نوضوع تنمي  وتطوير االلتصا  العرال ، ل لك فأو يجمع  يق 

 . التصا يات النمو والتنمي ، وبيق التصا يات المشاريع الصغيرة والمتوسط 

 

 :  اآلتي ستنتاجات والتوصيات نجمود  نق اال الىولن توص  الباح  

 .زيا ة الود  بأ مي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  وتوضيح  ور ا ف  التنمي  االلتصا ي  .1

 .زيا ة ا تماـ ال نوك التجاري  بالمتطلبات التمويلي  للمشاريع الصغيرة والمتوسط  ووضع خطط تمويلي  لأا .2

اسات الحكوني  للنظاـ المصرف ، الت     نق أ م العناصر ازال  دوائق السياسات التنظيمي  والسي .1
 .األساسي  إلنجاح دمليات تموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ف  المصار  التجاري 

تفعي   ور االتحا  العرب  للمشرودات الصغيرة لتنمي  تلك المشرودات ف  النول العربي  نق خالل انشاء  .4
وتيسير التكان  والترابط فيما  ينأا،  وصفأا ننخال للتكان  والتعاوع االلتصا ي   نوك نعلونات دنأا،

 .العرب 

توفير ال يئ  التنظيمي  المحفءة دلى اتساع آفا  المشرودات الصغيرة والمتوسط  ف  النول العربي  نق  .5
 .خالل تبسيط وتجانس اإلجراءات الالزن  إللان  تلك المشرودات
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 املقدمة

بمعءل دق الظرو  السياسي   العرا ف   والمتوسط  ال يمكق الحنا  دق والع المشرودات الصغيرة
حي  اع ال يئ  االلتصا ي  واالجتماعي   وااللتصا ي  واالجتماعي  الت  تأثرت  أا خالل المرحل  السابق ،

المحيط  باألنشط  االلتصا ي  المختلف  تؤثر دلى أ ائأا الكم  والنود  الحال ، فالتطور المستق ل  لقطاع 
نرتبط بالسياسات واإلجراءات الكفيل  باستقاللي  و دم   ا القطاع، اضاف   والمتوسط  األدمال الصغيرة

القياـ بالمبا رات االلتصا ي ، بما يضمق سيا ة روح المبا رة والتكان  والتعاوع ف   لتحفيء أفرا  المجتمع دلى
الجأو  واإلنكانيات  يق المؤسسات الحكوني  والقطاع الخاص بقطاداته المختلف  ونؤسسات المجتمع 

رص دم  المنن ، األنر ال ي يكف  تحقيق المنافس   يق المشرودات االلتصا ي  وزيا ة اإلنتاجي  وخلق ف
  .جنانة

اال تماـ الجني  نور المنشآت   نتالك دناصر النأوض والتطور تقتضالى ا العرال اع حاج  االلتصا  
واتسادأا بحي  تتمكق نق تل ي  العملي  لرفع وتيرة التطور ف  االلتصا   والمتوسط  والمشاريع الصغيرة

  الما ي  والبشري  المحنو ة، وبما يحقق تل ي  بما يمكنه نق االدتما  النس   دلى الموار  ال اتي العرال 
، اضاف  الى القياـ بخطوات دملي  تضمق تنمي  وتطوير  احتياجات التشغي  وإنتاج السلع للسو  المحل

 .، ولأ ا الس ب سنعط  المشاريع الصغيرة أ ميً  بالغً  نق خالل   ا البح العرال االلتصا  

تسادن   اعود  ك يرة نق البحوث والنراسات السابق ، والت  نق الممكق باالطالع دلى نجم اعفقن لاـ الباحث
، اضاف  الى العنان نق البحوث  والع ورؤي  نقني  ف  ادنا    ا البح ، وك لك المشرودات الصغيرة 

 .والنراسات السابق ، والت  سيتم التطر  اليأا الحقا

 

 

 

 



  دور المصارف التجارية العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
 

2 
 

 املبحث األول/ األول الفصل 

 منهجية البحث 
 مشكلة البحث - 1 ,1
 ضعف وتعثر التموي  نق ل   القطاع المصرف  الحكون  العرال  وال ي يمكق ادتبار  أ م نصنر نق اع

نصا ر تموي  المشرودات الصغيرة لن انعكس بشك  سل   دلى تطور     المشاريع ولنرتأا دلى التوسع 
و   تعان   العرال    الركيءة األولى واألساسي  لاللتصا   والمتوسط  المشاريع الصغيرة  اءأجو ة  ودلى

 عف الخننات الت  تقننأا الحكون ، وزيا ة المخاطر ولل  وضةنئافلا تالنعن عافتر ا: نق نشاك  دنانة ننأا
 أمامناوبالرغم نق النور الفعال واأل مي  البالغ  الت  تتمتع  أا     المشاريع، فمق  نا ا رز  وضعف اإل ارة

 : سؤال
 ؟ (ما دور المصارف التجارية العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق)

 البحث أهمية - 1.1
ولكق   ا  العرا ف   والمتوسط  اضاف  نوعي  الى نجموع البحوث الت  تتحنث دق المشرودات الصغيرة

ل لك فأو يجمع  يق التصا يات  العرال البح  اركء بصف  رئيسي  دلى نوضوع تنمي  وتطوير االلتصا  
 . والمتوسط  النمو والتنمي ، وبيق التصا يات المشاريع الصغيرة

 البحث أهداف - 3.1
 ور المصار  التجاري  العراقي  ف  تموي  المشاريع الصغيرة التعر  دلى  الىاأن  البح  الحال  

 .  والمتوسط  ف  العرا 
 حدود البحث 4.1

 .ـ2221-2222البح  ف  العاـ النراس   اجراءتم  : الحدود الزمانية
 .  ور المصار  التجاري  العراقي  ف  تموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ف  العرا  :الحدود الموضوعية 
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 املبحث الثاني/ الفصل األول 

 الدراسات السابقة

 (. تمويل المشروعات الصغيرة بصيغ التمويل اإلسالمية)بعنوان  دراسة البلتاجي .1
وأل مي       ة ونصا ر تمويلأا ونعااير نجاحأاط يع  المنشآت الصغير درض فيأا   

صيغ التموي  التقليني  دلى  وأكنت التنمي  االلتصا ي  واالجتماعي  المشرودات ف  تحقيق
ولنـ اطارًا نقترحًا لتموي   أ   الصيغ م المشكالت المصاحب  لللمنشآت الصغيرة وأ 

 . المشرودات الصغيرة نق خالل المصار  اإلسالني   

بعنوان المشكالت التمويلية في المشروعات الصغيرة في القطر العربي )دراسة عزام سليمان  .2
 ( حلب –السوري 
مشرودات ثم لاـ  تحلي  والع ال فأوـ المشرودات الصناعي  الصغيرة وبيق أ ميتأامل تطرلت

وخلص الى ضرورة ايجا  صيغ  نصرفي   وريا وأ م المشكالت الت  تواجأأاالصناعي  ف  س
جنانة للتعان  نع المشرودات الصناعي  الصغيرة تقـو دلى أسس تختلف دق تلك الت  اتم 

كما خلصت النراس  الى ضرورة ادا ة النظر ف  األسس . التعان   أا نع المشرودات الك يرة
 . ت الضري ي  المفروض  دلى     المشرودات وتقنيم بعض الندم الحكون  لأا والتشريعا

 (. تمويل الصناعات الصغيرة في العراق)عنوان دراسة ب  .3
الت  تناولت نفأـو وأ مي  وخصائص الصنادات الصغيرة اضاف  الى نثالب     الصنادات 

ادات كما تناولت تجارب ونشكالتأا المختلف  بالتركيء دلى نشكل  التموي  ف      الصن
بعض النول ف    ا الشأع وخلصت الى أع جميع المشاريع القائم     نشاريع نربح  و   
ال تلقى الكثير نق المنافس  نق ل   المشرودات القائم  األخرى نظرًا الختال  الصنادات 

 .األخرى دنأا 
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الصناعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في )بعنوان  \ 1991 \دراسة ربيعة سلمان  .4
 (. حلب –سوريا 

وضاع الصنادات الصغيرة وخصائصأا والمشكالت الت  تعان  ننأا احي  درضت الباحث  
ف  لطاع الغءل والنسيج ف  سوريا وا تمت بالس   الكفيل   ندم     الصنادات وتوسعأا 

اللتصا  الوطن  السوري ولن خلصت النراس  الى بغي  االستفا ة نق نءايا ا لمصلح  ا
ضرورة وضع تعريف رسم  نحن  للصنادات الصغيرة تلتـء به جميع األجأءة والمنظمات 

باإلضاف  الى ضرورة  دم النول  . والأيئات الموك  اليأا نأم  تنمي  وتطوير     الصنادات
 .  لأ   الصنادات وذلك للحفاظ دليأا بس ب أ ميتأا  

دور التمويل المصرفي في تشجيع )م بعنوان  2001راسة خطاب فتح الرحمن حمد النيل د -5
(قطاع الصناعات الصغيرة  

للتموي   االك رالنراسات السابق  اع التركيء  خاللتعريف و تمثلت نشكل  البح  ف  اع الباح  وجن نق 
بصورة انتقائي  نما احنث فجوة ف  تموي  المشرودات  االلتصا ي المصرف  ف  السو اع دلى بعض انشط  

العانل   االانيواستيعاب  االلتصا ي  الحرفي  وبالتال  ا م   ور ا ف  المسا م  ف  التنمي   السيماالصغيرة 
دق طريق  ارسات  لأالما ف  ذلك نق تخفيض نسب  البطال  ل لك ركءت دل   راس      الفجوة وانكاني  نا

ت وترض  المصار  تءي  العقبا  ف  ف ويأن  البح  الى  ياع  ور وا مي  التموي  المصر ، المستأنف  
، تنمي  و دم الصنادات الصغيرة والولو  دلى نشاك  التموي  المصرف  المتعلق بالمشرودات الصغيرةال

ودب لكوانق تمكق ا مي  النراس  ف  انأا تحاول الغاء الضوء دلى ا مي  التموي  المصرف  المنرود والمست
ولن اخت ر الباح  العنان نق الفرضيات تمثلت ف  اع  نالك دالق  ، االلتصا خطر التسعير ف   فع دجل  ال

 نالك دالق  لوي   يق زيا ة فجوة تموي  المشرودات ,لوي   يق المشرودات الصغيرة والسياسات التمويلي  
توص  الباح  ،الوصف  لنراس  الحال   الحصائ اولن اتبع الباح  المنأج ،الصغيرة والسياسات التمويلي  

و  الانه ظ  نأم االالحرفي  الصغيرة اتمتع بميءات ك يرة  االدمالالى العنان نق النتائج ا مأا اع لطاع 
 ني انه يعان  نق فجوات استشاري  وفنق ناحي  نسا مته ف  النخ  القون  و  االلتصا تظأر اسأاناته ف  
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ونق ا م توصيات النراس  ادفاء كاف  انواع الصنادات الصغيرة نق الضرائب  وناليه وفجوة المعلونات
اس  ر تقـو الن. اال اري والرسـو المتعلق  بالتموي  واتاحه فرص التنريب للقطاع الحرف  لتنمي  المأارات 

بالتعر  دلى  ور التموي  المصرف  ف  تشجيع لطاع الصنادات الصغيرة  ينما تقـو الباح   نراس  
.  االصغرلمشاك  الت  تواجه ال نوك التجاري  ف  دمليات التموي  ا  

دور البنوك المتخصصة في تمويل التنمية الصناعية )بعنوان  2010 دراسة زبيدة احمد االمام  -6

(في السودان  

  ا و تمثلت نشكل  النراس  ف  تموي  القطادات التنموي  والءراعي  والصناعي  والسكاني  ولن در  السو اع 
أي ننا نجحت التنمي  ف  ص  ف  نجال التنمي  الصناعي    النوع نق ال نوك وله تجربه ف  ذلك خا

أمت النراس  ف  نوضوع  ور ال نوك التخصصي  ف  تحقيق التنمي  الصناعي  ف  السو اع سالسو اع، و ا
يشك    ا البح  اضاف   ف  انه لم يح   بالنراسات دلمي  كافي  دل  الرغم نق ا ميته وبالتال  يمكق اع

، و االلتصا يدل  انه نق الناحي  العلمي  يمكق النتائج المتواص  اليأا اع تفين نتخ ي القرار  الدلمي  فض
والتعر  دل  جأو  ،الصناعي  ف  السو اع  مي  نفت النراس  ال   ور ال نوك المتخصص  ف  تحقيق التن

لقطاع الصناد  والوصول ال  نتائج لتغير نق الناحي  العملي   نك النيليق ف  التنمي  الصناعي  ف  تموي  ا
نتكانل  دل    رضي  ال ن نق ايجا   يئ  التصا يوالعلمي ، و اوصيت النراس   تحقيق ال نوك و ور ا بصور  ن

نجمود   نك النيليق اع تسعا نق اج  انشاء نحفظ  تموي  تحت ادتبائأا دنن تموي  المجمود  لقطاع 
التمويلي  نتجت دق     النراس  تركيء ال نوك المخصص  دل   االجراءاتجب تسأي  وتبسيط الصنادات ي

تحقيق وسائ  نتصادنة نق العمليات التنموي  ضمق اطار القطاع الت  تعم  ف  سياس  التموي  الصناد  
.نق الوسائ  المأم  لتشجيع النمو  
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دور التمويل االصغر في تطوير المشروعات )بعنوان  مبارك مكي عبد السالم دراسة -7

 (م جامعة النيلين2102الصغيرة 

ف  تموي  المشرودات  االصغرف  تموي  المشرودات  االصغرو تلخصت نشكل  البح  ف  اثر التموي  
كفاي  التموي  المتقنـ نق المصار  لتطوير المشرودات الصغيرة ونق اثر   ا التموي  ف   ىالصغيرة ونن
الت  ننح لأا التموي ، وتكمق ا مي  النراس  ف  تمول وتطوير المشرودات الصغيرة  االسرزيا ة  خ  

وبرغم نق  ضعيف النخول وتحسيق نستوي المعيش  ل وي النخول ال ةبار ا تلعب  و ار  انًا ف  زيا بادت
  المشرودات توجأأا النول  حجمه نقنرا دل  انه ال يكفى الحاجات الءائنة واع    هً الندم ال ي تخنن

ونؤسساته  االصغرفر التموي  الكاف ، و  نفت النراس  ال  نعرف  نفاهيم واليات التموي  نشكل  دنـ تو 
ال ي تركته سل يا وايجا يا  االثر ونعرف  اال خارالمشرودات الت  لاـ  تمويلأا نصر   ىوالتعر  دل

توافق  ىنعرف  نن_وي  المشرودات الصغيرة والضوابط الت  اتم دل  اسسأا تم االسسوالتعر  دل  _
كما اوصت النراس   ءيا ة السقف  االصغرنع السياسات العان  للنول  التموي   اال خارسياسات نصر  

ت المالي  والمصرفي  المتخصص  وزيا ة ا تماـ المصار  سسالمشاريع الصغيرة وزيا ة دن  المؤ التمويل  ل
زيا ة وتطوير  رانج التنمي  و التنريب وازال  دوائق السياسات _التجاري  بالمتطلبات التمويلي  للمشرودات 

ل  انجاح دملي   االساسي التنظيمي  والسياسات الحكوني  لنظاـ المصر  الت     نق ا م العناصر 
نق اصحاب المشرودات % 55لنراس  ال  النتائج ال  انأا لن اش ت النارس  اع التموي ، توصلت ا

نق المستفيناق اكنوا باع %12واع نسب    لرض التموي  ف  شك  انماط تسعري الممول  يقونوع بسنا 
نق اصحاب المشرودات كاع ذ ا أم ال  %55السنا  اتم بعن انتاجي  المشروع، لقن انشئت النراس  اع 

الجميع واث تت باع السياس  التمويلي   ىاع الثقاف  المصرفي  لن وصلت ال بمفر  م و  ا انل دل المصر  
 .نع المشرودات تتسم بالنجاح  منق تعانلأ اال خارالت  تبعأا نصر  
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دور المؤسسات المالية في تمويل المشروعات )بعنوان  ادريس دمحم عمر دراسة -1

 (الصغيرة في السودان

تبح  نشكل      النراس  دق  ور المؤسسات المالي  ف  تموي  المشرودات الصغيرة ف  السو اع وذلك نق 
ين النأائ  نق جانب وتقيم نستوي المقنـ للمشرودات الصغيرة دل  تحسيق وضع المستف االثر راس   خالل

فقن استخننت      االخرانب نق الج اال اري  اء ف  المؤسسات المقرض  نق الناحي  المالي  والفني  و اال
لمحلي  احال  للولو  دل  ننى توفير المؤسسات المالي  العانل  الالنراس  المنأج النراس  الوصف  و راس  

المترتب  دل   واالثاران نة لوالي  الخرطوـ لتموي  المشرودات الصغيرة والمشاك  والصعوبات الت  تواجأما 
زيا ة القنرة المؤسسي  التمويلي  بمنطق  : و لن توصلت النراس  ال  دن  نق الفر يات االت      الصعوبات،

استقطاب الكفاءات ف  نجال التموي  االصغر وتطوير  خاللالنراس  ف  نا اتعلق ف   تنفي  المشاريع نق 
االسالني  ساليب التموي  استخناـ ا،   نحليه والليمي   نورات وبرانج تنربيالموجو  حاليا ننأا باشتراكأم 

ف   ىت النراس  ال  اع الغال ي  العظمولن توصل. بالياتأا المختلف  نع التركيء دل  صيغ  المشارك 
المشرودات الصغيرة لين النراس  نحتاج  لتموي  المؤسسات المالي  تعم  دل  تموي  المشرودات الصغيرة 

نعولات  ،دنـ العنال  ف  توزيع القروض ، االخرى تموي  دل  انأا تأتى ف  نرتب  نتأخرة نقارن  بمصا ر ال
المستخنن  ف   االصولال  اع  اضاف   و فاتر نحاس ي   سجالتتموي  المشرودات الصغيرة ودنـ وجو  

 .االحياع ودنـ وجو  رخص لمءاول  النشاط ف  بعض  التسجيالتالضماع غير نسجل  ف  نكاتب 

المشاريع الصغيرة  في دعم االسالدور المصارف ) نوانبع عبد المنعم حسن إجبارهدراسة  -9

 (م1220يناير  ، 5، ليبيا، العدداالكاديميةوالمتوسطة في ليبيا، مجلة البحوث 

 نفت     النراس  الى التعريف بالمشرودات الصغيرة والمتوسط  وتسليط الضوء دليأا نق الناحي  
االيجا   لأ   المشرودات دلى التنمي  االلتصا ي  الشانل  وك لك نعرف   واألثرااللتصا ي  واالجتماعي  

المعولات الت  ربما تس ب ف  فش  المشرودات الصغيرة والمتوسط  نع التركيء دلى  الجانب التمويل  لأا 
كما تم ف      النراس  استعراض تجارب بعض النول العربي  فيما يخص المشرودات الصغيرة والمتوسط  

خالل المصار  االسالني  دلى ادتبار اع     النول تشابه النول  اللي ي  ف  كثير نق الظرو  ال يئي   نق
االلتصا ي  واالجتماعي  والسياسي  وكاع ننأج النراس   وة المنأج الوصف  المعتمن دلى ال يانات التاريخي  
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نقارن     نس ياثالتجرب  اللي ي     تجرب  حنانق الوثائق والتقارير والنشرات وتوصلت النراس  لنتائج ا مأا اع 
بغير ا ف  النول العربي  ف  نجال التموي  المصرف  االسالن  وتحتاج لندم ك ير نق جانب النول  
وخصوصا ف  الجوانب التشريعي  القانوني  وك لك ف  ترسيخ الممارس  اال اري  والفني  للصيرف  االسالني  

تطوير ا بما اؤ ي الى االستفا ة نق صيغ تموي  المصار  االسالني  اللي ي  وا مي  العم  دلى ترسيخأا و 
 .ف   دم وتنمي  لطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط  

أثار تمويل المؤسسات المالية )بعنوان  دراسة 2112 عوض ادريس مشاعر دراسة -10

 (للمشروعات الصغير

كء انشطتأا دل  ق المؤسسات المالي  التمويلي  تر وغير ا نو تتمث  نشكل  النراس  ف  أع ال نوك التجاري  
دات و تقنيم التموي  للقطادات الك يرة الحجم كالشركات الءراعي  والصناعي  وشركات الصا ر ولكق المشر 

الصغيرة الحجم تحظ  بفرص تمويلي  غير كافي  ولن  نفت النراس  ال  ا راز  ور المؤسسات المالي  ف  
ولن تمثلت الفرضيات ف  توفير   العم  دل  تخفيض حنالصغيرة ونق ثم ازال  الفقر او تموي  المشردات 

يسا م تموي  المشردات  االستقرارالتموي  المناسب للمشرودات الصغيرة الت  اؤ ي ال  از يا  النخ  
  تؤثر الفقر والسياسات التمويلي  الغير نرن  فيما يخص المشرودات الصغيرة الت  الصغيرة ف  خفض حن

اؤ ي ضعف الضمانات المتاح  لشريح  المنتجيق الصغار ال  دنـ الحصول دل  . ا ونجاحأاانتاجأ
التموي  المناسب وتكمق ا مي  النراس  ف  انكاني  تطوير نؤسسات لوي  توفر الخننات المالي  المطلوب  

نات التموي  أصغر ولن اتبعت بطريق  نستنان  للفقراء الناشطيق التصا يا وتفص   ور ال نوك ف  توفير خن
التحليل  ال  المنأج الوصف  ونق ا م نتائج النراس  اع التموي  المقنـ نق المؤسسات  االحصائ المنأج 

المشرودات الصغيرة ضئي  جنا دنن نقارنته بالتموي  المقنـ  ىاري  والمتخصص  الالمالي  والمصار  التج
دنصرا  انا  االصغراري      المشرودات ويعت ر التموي  نما اؤثر سلبا دل  استمر  االخرى للقطادات 

 تموي  المشرودات الصغيرة ف   اال تماـواستراتيجيا لتقلي  الفقر ونق ا م التوصيات ادطاء المءين نق 
المشاك  الت  تواجه  ىح  ف  اع الباح  يحاول التعر  دلتختلف النراس  دق  راس  البا. السياس  الكلي 

المترتب دلى التموي  المؤسسات  االثرف  ال نوك التجاري  ولن لانت     النراس   نراس   االصغرالتموي  
 .المالي  بالمشرودات الصغير
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 املبحث األول/ الفصل الثاني 

 النظري اإلطار 
 متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة 

 مدخل نظري لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة - 1
    ثالث  دناصر  بأ ا المعنى اتكوع نقنا  باألنوال أولات الحاج  اليأا و اإلن :مفهوم التمويل  - 1-1

 المخاطر الت  تعترض أي نشاط  لاألنواالبح  دق نصا ر  تحنان  ليق لولت الحاج  له
ا  اءاوله اإلنساع ووفقًا لأ ا المفأـو فأع طالب التموي  ليس فقط الشركات    أيضا اإلفر 

أو  و أسلوب للحصول دلى المبالغ النقني  الالزن  لرفع  نعنوي  أـوالنول وأي شخص نا ي 
  المشاريعأو تطوير 

  تقنيم الخننات المالي  الى األشخاص ذو النخ  المنخفض أو  : مفهوم تمويل المشاريع الصغيرة
أو      القروض ودوائلأم صحابألنعنون  النخ  ويأن  التموي  الى تحسيق المستوى المعيش  

 1رالمحافظ  دلى بعض النشاطات االلتصا ي  الت  تنر دليأم  خ  نستم
 2:تقسيم المخاطر الت  تواجه المموليق للمشاريع االلتصا ي  الى نا ال  : مخاطر التمويل 
  عت ر المخاطر الت  تحص  دنن تعرض بعض السلع الما ي  الى التلف الت  ت :مخاطر مادية

 الخ... ع أو تلف المنازل أو غر  السفين ونق     المخاطر تلف المخءو  نتاج العم  ال ي تم تمويله
  فقن يفش   طموح خططهالت  تنبع نق حقيق  أع نأارة المنتج لن ال تتناسب نع  :المخاطر الفنية

 اإلنتاج خاص  التعان  المنتج ف  دم  الش ء المرغوب ألنه غير نؤ   فنيًا الستخناـ دناصر
نعين   اج كمي ن يستألك نوار  أكثر نق تلك الت  حن  ا دنن وضع الخط  اإلنتاآلالت الحناث  أو ل
 1نما اؤ ي الى  نر ف  الموار  وبالتال  الحق خسائر لم تكق بالحسباع نق السلع والخننات

                                                           
بح   ،" ور المصار  اإلسالني  ف  تموي  الصنادات الصغيرة بالتط يق دلى  نك فيص  اإلسالن  السو ان "أحمن ج ري ،  4

 41،ص2222نقنـ الى نؤتمر  ور المؤسسات المصرفي  اإلسالني  ف  االستثمار والتنمي ، جانع  الشارل ، الشارل ، نااو 
، نجل  البحوث اإل اري ، نركء "اشكالي  تموي  المؤسسات الصغيرة والمتوسط  ف  النول العربي "أشر  دمحم  واب ،  0

 51،ص (2222أكتوبر )،  العن  الرابع، االستشارات والبحوث والتطوير، القا رة
ا ارة الجو ة "، الملتقى الوطن  حول "المؤسسات الصغيرة والمتوسط  وس   تنعيم لنراتأا التنافسي " و ن  دل ،  لحاج فراج ،  3

 55،ص(2212 يسم ر  14و 11)الجءائر،  -، جانع  سعينة"الشانل  وتنمي  أ اء المؤسس 
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 :يمكن تقسيم مصادر التمويل إلى عدة أقسام : مصادر التمويل 
 1:ويضم الى ( Equity ) التموي  نق حي  الملكي 

  التموي  نق المالكيق أنفسأم نق خالل دنـ توزيع اإلرباح لتحقيق زيا ة ف  رأد المال ويطلق دليه
 ( Equity Financing ) الملكي  بأنوال

   الخ ويطلق ... التموي  نق غير المالكيق ولن يكونوا نور اق للمنشأة أو نصار  أو نؤسسات نالي
 ( Debt Financing ) دليه بأول االدتراض

 ويقسم: مويل من حيث النوع الت ( Type )  إلىوتقسيم : 
   اتم الحصول دليه نق ال نوك والمؤسسات المالي  األخرى تموي  نصرف . 
  ال ي اتم الحصول دليه نق التجار: تموي  تجاري 
 التموي  نق حي  الفترة (period) وتضم الى 
   سنوات نث  لروض الملكي  12ف  القروض الت  تكوع ننتأا أكثر نق تموي  طوي  األج . 
  الت  تكوع ننتأا نا  يق السن  والعشر سنوات نث  القروض المصرفي  :تموي  نتوسط األج. 
   ونات الخءين  ذا ،ا ال  نق سنه نث  الفروض ال نكي ، التموي  التجاري ننتأ :تموي  لصير األج 
 التموي  نق حي  المصنر ( Source ) وتقسم الى : 
  نق  اخ  المؤسس  نفسأا أو نالكيأا نث   يع األصول أو تأجير ا أو  انصنر  : التموي  الناخل

 الخ... اإلرباح  حجء
  نق خارج المؤسس  وبعينًا دق نالكيأا نث  االلتراض ال نك  ،  انصنر :  التموي  الخارج

 الخ... التموي  التجاري ، السننات ، 
 الى التموي  نق حي  الغرض ال ي يستخنـ نق أجل  ويقسم: 
 تلك األنوال الت  ترصن لمواجأ  االحتياطيات والمعانالت لصيرة األج  :  تموي  االستغالل

 2.والت  تتعلق  تنشيط النورة اإلنتاجي  ف  المؤسس  

                                                           
، نجل  العلـو اإلنساني ، " ور المؤسسات الصغيرة والمتوسط  ف  التخفيف نق حنة البطال  بالجءائر" جمال الناق سالن ، 4

 42،ص (2225ربيع )، 41، العن  (الجءائر)جانع  المني  
 141،ص2225، "المشرودات الصغيرة كمنخ  لتمتع المواطق المصري بحقوله االلتصا ي "حسيق د ن المطلب األسرج،  0
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 تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشاكل وأسباب: 
 

 .افتقار دنصر الثق  ف  القائميق دلى المشروع  -1

 .ضمانات كافي  لمنح التموي  دنـ توفر -2

 .افتقار     المشارع للخ رة الكافي  ف  اساسيات المعانالت المصرفي  -1

انخفاض العائن ال ي تحققه ال نوك نق التعان  نع اصحاب الصنادات الصغيرة بسه ب ضهال  حجهم  -4

 .المعانالت 

 .ارتفاع  رج  المخاطرة ف  الراض المشرودات الصغيرة والمتوسط   -5

 .دنـ كفاي  ن لغ التموي  ال ي ارغ وع بالحصول لنيه  -2

 .دنـ توفر فترة سماح كافي   -5

 .ننة القرض غير الكافي  -5

 .ارتفاع نعنالت الفائنة دلى القروض  ونق ا م االسباب -5

 

 

 

 

 والمصهرفي  المالي  للعلـو العربي  االكا يمي  ونعوالتأا ا ميتأا الصغيرة المشرودات،  ااأاب ونقا ل  نا ر،  المحرو  .   

 5ص 2222 ايار االر ع، 
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 متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة أهمية /املبحث الثاني 
 International microfinance and micro )  ينت المنظم  النولي  لإللراض والتموي  نتنا   الصغر

lending Organization )  المشاريع الصغيرة ف  أنريكا الالتيني  أوال ع  ناك سبع   نوك  نأت  تموي  أ
كما يعن  نك راكيت االنننوس  أحن ال نوك الناجح  ف    ا المجال  رت بعن ا ف  ك  نق أفريقيا واسياوانتش

فقن  نليوع نو ع  21نليوع نقترض ودن  المو ديق وص  الى أكثر نق  1.5وص  دن  المقترضيق الى  اذ
رودات الصغيرة ف  نعظم النول الناني  االستجاب  إلستراتيجي  تقليص  ور النول  تءاان اال تماـ  تموي  المش

أصبحت  ف  األنشط  االلتصا ي  والتحول نحو تنمي  القطاع الخاص نق ناحي  والى كوع     المشاريع
ث النمو تمث  اإل ارة األكثر فعالي  ف  نعالج  البطال  وتوفير فرص العم  وف  رفع نستويات المعيش  وإحنا

 1.العريض  االلتصا ي ذي القادنة
وبالرغم نق تعن  وتترع نصا ر التموي  المتاح  ف  نعظم  ول العالم اال اع الحصول دلى التموي  المالئم 
ننأا ليس بالعملي  السأل  لكوع األنر ارتبط  تأيئ  نتطلبات الناع المموليق  تقنيم القروض الالزن  إللان  

 دلما أع لنى الجأات المانح  لالئتماع. المشاريع الصغيرة
 :والقروض مجموعة من االعتبارات التي تراعيها عند منح القروض هي  

 و  ال  القنرة والقوة الشروط المتفق دليأا رأد المال  القا لي  والقنرة دلى تسنان القرض الممنوح وفق 
لمشروع كمصنر شنان يمكق ا المالي  المستثمر اذ اع المصار  ترغب ف  نعرف  نا يملكه صاحب

 .الرجوع اليه 
 وتشم  األصول المملوك  لصاحب المشروع سواء كانت نوجو ات المشروع أو الممتلكات  تالضمانا

 .له العقاري 
 ءاألنناالظرو  والشروط المصاحب  لمنح القرض اذ اع  سمع  وخصائص وسلوكيات طالب القرض 

 .تسنان القرض وفوائن  االلتصا ي السائن له تأثير دلى لا لي  المقترض دلى
 ى االلتصا ي  الت  ترفق نع طلب القرضنو  راس  الجه. 
 
 

                                                           
، بح  نقنـ الى ننوة والع ونشكالت " ور المنشآت الصغيرة والمتوسط  ف  خلق فرص دم  جنانة"،  أالوي خالن الس 4

 12،ص 2222المنشآت الصغيرة والمتوسط  وس    دمأا وتنميتأا، الرياض 
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المصار  نق أ م المؤسسات المالي  ف  تءوين الوحنات اإلنتاجي  باالحتياجات التمويلي  المتنود  بس ب و 
فاالحتياجات  سوليق  ما سو  المال وسو  النقندنـ كفاي  نوار  ا ال اتي  ويتم ذلك التموي  دق طريق 

أنا االحتياجات  ريق سو  المالواإلفرا  دق ط التمويلي  الطويل  والمتوسط  األج  تحص  دليأا المؤسسات
 التمويلي 

لصيرة األج  اتم الحصول دليأا نق خالل سو  النقن اذ تقـو المصار  التجاري  بأشكالأا المختلف   تقنيم لروض  
وتسأيالت لصيرة األج  وف  بعض األحياع لروض نتوسط  األج  وتءاان اال تماـ نؤخرا لنى القائميق دلى 

 1وسط  نتيج  لعنة دوان  المصار  ف  النول المتقنن  نحو التوجه للمشاريع الصغيرة والمت

 قواقع متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة يف العرا /املبحث الثالث  
تراجع  ور تموي  المشاريع الصغيرة ف  االلتصا  العرال  بس ب التوجأات الجنانة للسياس   2221بعن داـ 

اال انه ظأر ا تماـ جنان  نور  السو  واالنفتاح دلى االلتصا  العالم  الي االلتصا ي  والمستننة دلى ت ن  
نق اج  تحريك دجل  الصناد  وح  نشكل  البطال  وتانيق  2225المشاريع الصغيرة والمتوسط  نن  داـ 

لنر نق الحاجات األساسي  للمواطنيق وضعت الجأات الحكوني  والمصار  المتخصص   رانج لتموي  
وع نحاوالت ونبا رات نتواضع  ال ترلى الع تكوع     ال رانج ال تعنو أع تك وإلراض المشاريع الصغيرة

 :2 أ م     المبا رات نا ال دأا و اجراءات جا ة لندم المشاريع الصغيرة بس ب نحنو اتأا ولل  حجمأا ونو 
 مبادرة وزارة العمل والشؤون االجتماعية تبنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية. أ
يص ن لغ  رنانج للقروض الصغيرة لتشغي  أك ر دن  نق العاطليق دق العم  وتم تخص 2225نن  داـ  

نشروع صغير وبتكلف   2155فرص  دم  ونولت  252252ولن وفرت الوزارة  نليوع  والر لك  نحافظ15
  2225–2221 والر للمنة نق  نليوع 12اجمالي  نقنار ا

 ة مبادرة اتحاد الصناعات العراقي. ب
تم الرار لروض للقطاع الصناد  الخاص نق ل   اللجن  االلتصا ي  ف  نجلس الوزراء  2225ف  داـ 

نليوع  والر لجميع المحافظات لم يصر  ننأا  425لتموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ولن تم تخصيص 
 .نشروع  1252 والر لتموي   نليوع  52سوى 

 
 

                                                           
 114، ص 2222ي  الأننس ، جانع  القا رة، ، كل"الفرص والتحنيات"سين كاسب وآخروع، المشرودات الصغيرة.   4
 122،ص2221د ن هللا  ق حمن الصليع، الصنادات الصغيرة ف  المملك  العربي  السعو ي ، جانع  الملك سعو ، .   0
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 مبادرة الشباب العراقي. ج 
دانًا كما تسادن  15-15 رنانج ن تكر اركء دلى توفير الفرص  للشباب العرال  ال اق تتراوح أدمار م  يق 

دلى تأسيس المشاريع الجنانة وتشجيع تعلم المأق وح  الشباب دلى اكتشا  نأق جنانة باإلضاف  الى 
 :  دلى التنفي  الناجح للنشاطات الثالث  التالي(( تجارة )) ذلك اركء نشروع 

 نركء نوار  ريا ة اإلدمال لنى الشباب .1
 نفاذ ريا ا  اإلدمال الشباب الى التموي . 2
دن   الأن  المحن  لمبا رة الشباب العرال  والمتمث   تولين فرص العم  ألك ر.. تشجيع توظيف الشباب .1

 : 1ثالث نجاالت أساسي   ما نمكق ركءت المبا رة دلى
  خننات التموي  الت  لم تكق نتوفرة ف  السا ق توفير فرص التوظيف ال ات  تسأي  نفاذ الشباب الى

 نق خالل غرد رياح اإلدمال
  وألج  ذلك فقن خصصت نيءاني   العم  وال اق ابحثوع دق نوظفيق أكفاء أربابسن الثغرة  يق

نليوع  والر لتقنيم القروض الفر ي  والجماعي  لمق  م بحاج  الى  دم نال  لل نء  4.45تتجاوز 
 15-15شاب تتراوح أدمار م نا  يق  5222بمشروع نعيق ، اذ اتولع أع يستفين نق ذلك أكثر نق 

 2وظيف  2522أيضا أع توفر  ويتولع
 ريع الصغرية واملتوسطة يف تقليص مشكلة البطالةدور املشا /املبحث الرابع

لوة توفير فرص العم  لقادنة دريض  نق  نق خالل الصغيرة دلى انتصاص البطال لنرة المشرودات  أع
 أونأما سوءا كاع ف  ال لناع المتقنن   تمارد المشرودات الصغيرة  ورا اذ العم  وتنمي  وتطوير طالاتأم

نشروع صغير وال ي اولن   نليوع  (24) نق أكثراوجن  األنريكي ال لناع الناني  فف  الواليات المتحنة 
نق ك  اال تكارات  (52%) كما تسا م     المشاريع بحوال  نق فرص العم  لنى القطاع الخاص (52)%

 (51)% حوال  لن تخلق     المشاريع اع الىف  الياباع فتشير ال يانات  انا األنريكي ف  السو   واإل نادات
-12)  ناك نا  يق كاع 2225 حسب  يانات داـ األورب ف  االتحا   انا نق نجموع الوظائف  اخ  ال لن

 1نق نجموع المشاريع  (55)%نليوع نشروع صغير ونتوسط وتمث  نسب    (5
 

                                                           
المشرودات الصغيرة والمتوسط  ف  : دمحم فتح  صقر، والع المشرودات الصغيرة والمتوسط  وأ ميتأا االلتصا ي ، ننوة.   4

 154،ص2224اناار  22-12القا رة، نصر،  اإلشكاليات وآفا  التنمي ،: الوطق العرب ،
 21،ص2225، الجانع  اإلسالني  بغءة، "المشرودات الصغيرة و ور ا ف   دم االلتصا  الفلسطين "ربا واف ،  0
3
 41،ص2225دل  الحوات، المشرودات الصغيرة كخيار للحن نق البطال  ونستق   الشباب ف  ال لناع العربي ، .   



  دور المصارف التجارية العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
 

15 
 

 -:ومهنية وهنالك ثالث اسباب رئيسية منها وسياسية ومن اسباب البطالة عوامل اقتصادية واجتماعية
الجن   تراجع لنرة القطاع العاـ دلى تشغي  كاف  األاني العانل  العربي  نع االرتفاع المستمر ف  أدنا  الناخليق :أوال

نق ك ر الحجم ويعان    ا القطاع حوال  ثل  العانليق ف  المنطق   فالقطاع العاـ يشغ  حالًيا ألسوا  العم 
ونق المتولع أع تق  نسا م    ا القطاع ف  التشغي  ف  المستق   ف  ظ   رانج الخصخص   وانخفاض اإلنتاجي 

 1 الت  تنف  ا  ول دربي  كثير
اذ  ي  للباحثيق دق العم  ف  المنطق نحنو ي  حجم القطاع الخاص ودنـ لنرته دلى تحقيق فرص دم  كاف :ثانيا

اشرة المفروض  دلى االستثمار ودنـ توافر ال يئ  االلتصا ي  والسياسي  المناسب  تشك  القيو  المباشرة وغير المب
توسع   ا القطاع وقيانه  نور فعال ف   فع دجل  التنمي  وتوفير  وسيطرة النول دلى االلتصا  نشكل  أساسي  أناـ

  2 .فرص دم  لألدنا  المتءاانة نق الناخليق الجن  ف  أسوا  العم  العربي 
انخفاض جو ة التعليم ونوديته ف  النول العربي ، اذ تعان      النول نق توجه غال ي  الشباع والشابات الى  :ثالثا

التعليم ف  المجاالت األكا يمي  سعًيا للحصول دلى فرص دم  ف  القطاع العاـ ال ي يقنـ الحوافء الوظيفي  
ويفتقر النظاـ التعليم  ف  الكثير نق النول العربي  الى  ي نكاالستقرار الوظيف  والتأنيق الصح  والمخصصات التقاد

التركيء دلى المنا ج التعليمي  المتعلق  بالجوانب الفني  والمأني  والت  تعت ر نق التخصصات الت  تحتاجأا أنشط  
لعربي  الى المؤسسات ونما اءين نشكل  البطال  تعقيًنا  و افتقار غال ي  النول ا  1 .التصا ي  نتعن ة ف  أسوا  العم 

وباإلضاف  الى ذلك األزن  المالي   م  وغياب شبكات الضماع االجتماد والسياسات الفادل  لتنظيم أسوا  الع
، حي  شأن العالم افالد أو تعثر شركات صناعي  2225العالمي  واالنأيار المال  ال ي واجه العالم نن  نطلع العاـ 

 وف  ألوى لطاداتأا االلتصا ي  وال ي  و لطاع العقار نستوى السو  األنيركي  نتطورة نقونالي  دمالل  وف  سو  
األشخاص ف  أنحاء العالم كاف   وع أي استثناء وف  حاالت أخرى  تعسف  لمالايق والسيارات ونا تال ذلك نق فص 

 4.شأننا، أيضا ل ول نالايق أخرى نق العمال بالعم  لبعض الولت وبأجور ز ينة
                                                           

،  بح  نقنـ الى ننوة والع ونشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسط  وس    دمأا "المنشآت الصغيرة والمتوسط   يق الضمور والتطور" دما  شبال ، 4
 111،ص2222وتنميتأا، الرياض 

0
نااو  11) ، 2415ن  ، صحيف  الوسط البحريني ، الع"جنوى تموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ف  المصار  التجاري "فاطم  أحمن حسق داشور،  

 154، ص( 2225
3
 154،ص2225، "المشاريع الصغيرة والمتوسط  وأ ميتأا ف  الحن نق البطال  ف  فلسطيق"فوزي أ و جءر،  
-5-12 ، جرينة الشر  القطري ،"البال  العربي  ف المشرودات الصغيرة والمتوسط  لاطرة لطاع التوظيف :  لقماع فى نؤتمر صحفى"دمحم د ن الجوا ، 1

 141،ص2211
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 االستنتاجات والتوصيات:  الثثالفصل ال

  االستنتاجات    

اع نق سمات المشاريع الصغيرة والمتوسط  توفير فرص وظيفي  للشباب نما يسا م ف   فع دجل  الحياة  .1
 االجتماعي  الى األناـ

وأنه نسا م ف   أع ك  فر  نق أفرا  المجتمع اإلنسان  دنننا يعم  يشعر أنه دضو فعال ف  المجتمع، .2
التنمي  االجتماعي ، وبالتال  اأمه الحفاظ دلى ال يئ  االجتماعي ، ودلى األنق االجتماد ، بادتبار  

 .الضماع للحياة االجتماعي  السعينة
وف  ضوء نا أسفر دنه   ا البح  نق تحلي  لوالع سو  العم  وأ م التحنيات الت  تواجأأا نع الولو   .1

ة البطال  الت  تعت ر نعنالتأا األسوأ  يق جميع  ول العالم، وبالنظر لأل مي  دلى أسباب تنان  ظا ر 
االلتصا ي  للمشاريع الصغيرة والمتوسط   وصفأا آلي  العصر ف  الحن نق البطال  ونختلف اآلثار 

 االجتماعي  والنفسي  وااللتصا ي  الناجم  دنأا
نق نءايا ف  نجال اإلنتاج والخننات الت  تحتم ضرورة وجو  ا  لما تتمتع به لي  التموي آتم طرح  .4

أصبح نق الضروري العم  دلى زيا ة فادلي      المشاريع ف  ال لناع العربي   بجانب المشاريع الك يرة
وت لي  كاف  الصعوبات الت  تواجأأا لءيا ة  ور ا ف  دملي  التشغي  بصف  خاص  وف  دملي  التنمي  

 .صف  دان االلتصا ي  ب
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 التوصيات 

 .زيا ة الود  بأ مي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  وتوضيح  ور ا ف  التنمي  االلتصا ي  .1
 .زيا ة ا تماـ ال نوك التجاري  بالمتطلبات التمويلي  للمشاريع الصغيرة والمتوسط  ووضع خطط تمويلي  لأا .2
عان  للمشاريع الصغيرة والمتوسط  ك نا   دوة المصار  التجاري  اإلسالني  لتموي  رأد المال ال .1

 .تمويل  نتوافق نع الشريع  اإلسالني ، وذلك نق خالل ادتما ات المرابح  أو المشارك 
الت     نق أ م العناصر  ازال  دوائق السياسات التنظيمي  والسياسات الحكوني  للنظاـ المصرف ، .4

 .األساسي  إلنجاح دمليات تموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ف  المصار  التجاري 
تفعي   ور االتحا  العرب  للمشرودات الصغيرة لتنمي  تلك المشرودات ف  النول العربي  نق خالل انشاء  .5

ا ننخال للتكان  والتعاوع االلتصا ي  نوك نعلونات دنأا، وتيسير التكان  والترابط فيما  ينأا،  وصفأ
 العرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دور المصارف التجارية العراقية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق
 

18 
 

 املصادر واملراجع

 ور المصار  اإلسالني  ف  تموي  الصنادات الصغيرة بالتط يق دلى  نك فيص  "أحمن ج ري ،  (1
، بح  نقنـ الى نؤتمر  ور المؤسسات المصرفي  اإلسالني  ف  االستثمار "اإلسالن  السو ان 

 .2222الشارل ، الشارل ، نااو والتنمي ، جانع  
، "المؤسسات الصغيرة والمتوسط  وس   تنعيم لنراتأا التنافسي " و ن  دل ،  لحاج فراج ،  (2

و 11)الجءائر،  -، جانع  سعينة"ا ارة الجو ة الشانل  وتنمي  أ اء المؤسس "الملتقى الوطن  حول 
 (.2212 يسم ر  14

، نجل  "سات الصغيرة والمتوسط  ف  النول العربي اشكالي  تموي  المؤس"أشر  دمحم  واب ،  (1
 (2222أكتوبر )البحوث اإل اري ، نركء االستشارات والبحوث والتطوير، القا رة،  العن  الرابع، 

، " ور المؤسسات الصغيرة والمتوسط  ف  التخفيف نق حنة البطال  بالجءائر"جمال الناق سالن ،  (4
 (2225ربيع )، 41، العن  (الجءائر)جانع  المني   نجل  العلـو اإلنساني ،

المشرودات الصغيرة كمنخ  لتمتع المواطق المصري بحقوله "حسيق د ن المطلب األسرج،  (5
 .2225، "االلتصا ي 

 العربيه  االكا يميه  ونعوالتأها ا ميتأها الصهغيرة المشهرودات،  ااأهاب ونقا ل  نا ر،  المحرو  .    (2
 5ص 2222 ايار االر ع،   والمصرفي المالي  للعلوـ

، بح  نقنـ الى " ور المنشآت الصغيرة والمتوسط  ف  خلق فرص دم  جنانة"خالن السأالوي،  (5
 .2222ننوة والع ونشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسط  وس    دمأا وتنميتأا، الرياض 

جانع  القا رة،  ، كلي  الأننس ،"الفرص والتحنيات"سين كاسب وآخروع، المشرودات الصغيرة.   (5
2222. 

 د ن هللا  ق حمن الصليع، الصنادات الصغيرة ف  المملك  العربي  السعو ي ، .   (5
: دمحم فتح  صقر، والع المشرودات الصغيرة والمتوسط  وأ ميتأا االلتصا ي ، ننوة.   (12

صر، اإلشكاليات وآفا  التنمي ، القا رة، ن: المشرودات الصغيرة والمتوسط  ف  الوطق العرب ،
 2224اناار  12-22
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، الجانع  اإلسالني  "المشرودات الصغيرة و ور ا ف   دم االلتصا  الفلسطين "ربا واف ،  (11
 .2225بغءة، 

دل  الحوات، المشرودات الصغيرة كخيار للحن نق البطال  ونستق   الشباب ف  ال لناع العربي ، .   (12
2225 

،  "المنشآت الصغيرة والمتوسط  ف  ننان  الرياض  يق الضمور والتطور" دما  شبال ، (11
بح  نقنـ الى ننوة والع ونشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسط  وس    دمأا وتنميتأا، الرياض 

2222 
جنوى تموي  المشاريع الصغيرة والمتوسط  ف  المصار  "فاطم  أحمن حسق داشور،  (14

 (2225نااو  11) ، 2415يني ، العن  ، صحيف  الوسط البحر "التجاري 
، "المشاريع الصغيرة والمتوسط  وأ ميتأا ف  الحن نق البطال  ف  فلسطيق"فوزي أ و جءر،  (15

2225. 
المشرودات الصغيرة والمتوسط  لاطرة لطاع : لقماع فى نؤتمر صحفى"دمحم د ن الجوا ،  (12

 2211-5-12، جرينة الشر  القطري ، "التوظيف فى البال  العربي 

 


