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تراتيجية االقراض ودورها في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة اس

 وتأثير ذلك على التنمية في العراق

The Role of Lending Strategy in Developing the Small 

and Medium Enterprises and Its Impact on the 

Development in Iraq 
 ssist. Lect. Salih M. IbadiA                       (1) صالح مهدي عباديم.م 

 مستخلصال

هدفت الدراسة احلالية اىل اختبار أتثري اسرتاتيجية اإلقراض املتبعة حاليا من قبل املصارف التجارية 
 خالل مؤشر معدل البطالة، وضمن سلسلة زمنية امتدتالعراقية يف التنمية االقتصادية يف البيئة العراقية من 

من األساليب اإلحصائية  اً (. استخدم الباحثان عدد2015( ولغاية )2006( سنوات اعتبارا من )10ملدة )
(، ولقد توصل الباحثان اىل استنتاج مفاده AMOS 23من أمهها أسلوب حتليل املسار من خالل برانمج )

صغرية، لكنها فعليا مل تساهم يف الية سامهت يف ارتفاع عدد املشاريع املتوسطة والان اسرتاتيجية اإلقراض احل
ختفيض مؤشر البطالة، مما يعين ان القروض مل تستخدم فعليا للغرض الذي استلمت من اجله، واوصت 

 الدراسة بضرورة تشديد الرقابة ومتابعة القروض املمنوحة من قبل املصارف.
 لتنمية، االقتصاد العراقي.اتيجية اإلقراض، املشاريع الصغرية واملتوسطة، االكلمات املفتاحية: اسرت 

Abstract 
The present study aimed to test the impact of the current lending strategy 

adopted by Iraqi commercial banks on the economic development through 

the unemployment rate index, within a time series of 10 years from 2006 to 

2015. The researchers used a number of statistical methods; the most 

important method of analyzing is path analysis through AMOS 23 program. 

                                                        
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  /كربالءجامعة   -1
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 The researchers concluded that the current lending strategy contributed to 

the increase in the number of SMEs, but it did not contribute to reducing the 

unemployment index. This mean not actually used for the purpose received 

for The study recommended to tighten control and follow-up loans granted 

by banks. 

 جية الدراسةمنه :المبحث األول

 :املشكلة 1.1
الكثري من املشاكل ويف مقدمتها اختفاء دور املشاريع  2003ي خاصًة بعد عام يعاين االقتصاد العراق

جند  2003الصغرية واملتوسطة اليت تعد رافداً من اهم الروافد اليت تدعم االقتصاد، ففي هذه املدة بعد عام 
القروض اطلقت الكثري من  2003واملتوسطة قد اغلقت، وايضا بعد عام ان الكثري من املشاريع الصغرية 

لذلك متثلت  االقتصاد العراقي. لدعم وتنشيط هذه املشاريع لتأخذ اثرها يف دعم 2007السيما يف عام 
السؤال اآليت)ما دور اسرتاتيحية اإلقراض املعتمدة حاليا من قبل املصارف  نمشكلة الدراسة ابألجابة ع

 .توسطة؟(ة العراقية يف دعم التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملالتجاري
 :فرضيةال 1.2

 .توجد عالقة اتثري ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية االقراض ومعدل البطالة -اوال
 .توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني اسرتاتيجية االقراض وعدد املشاريع الصغرية واملتوسطة -اثنيا
 .ة واملتوسطة ومعدل البطالةتوجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني املشاريع الصغري  -ااثلث

 .تساهم اسرتاتيجية االقراض يف تعزيز التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملتوسطة -رابعا
 االهداف: 1.3

 سعت الدراسة اىل حتقيق األهداف االتية:
 معرفة دور اسرتاتيجية االقراض يف دعم وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة  -1
 شاريع الصغرية واملتوسطة يف دعم وتطوير التنمية يف العراق معرفة أمهية امل -2
  معرفة دور املشاريع الصغرية واملتوسطة كحل مقرتح للقضاء على البطالة -3
 التنمية من خالل املشاريع الصغرية واملتوسطة  معرفة أتثري اسرتاتيجية اإلقراض يف دعم -4
 :تهوعين مجتمع الدراسة 1.4

البياانت املتحصل عليها من سوق العراق لألوراق املالية، وكذلك تقارير األداء  اعتمدت الدراسة على
(، كما متت اإلفادة 2015( ولغاية )2006( سنوات من )10اخلاصة ابملصارف التجارية العراقية ملدة )

ة ن تقارير وزارة التخطيط والدراسات السابقة األخرى خبصوص كل من عدد املشاريع الصغرية واملتوسطم
 .ةونسبة البطالة خالل فرتة الدراس
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 االطار النظري للدراسة: المبحث الثاني

 :سرتاتيجيةاال -1
احلرب وتطور مفهوم ( اىل كلمة يواننية تعين فن القيادة يف Strategiesيعود اصل كلمة االسرتاتيجية )

ار او االعمال االسرتاتيجية عرب العصور مع تطور االنسان فأصبحت تعرف على اهنا جمموعة من االقك
اذن االسرتاتيجية تكون معنية ابملستقبل لذلك فهي  ،اواالفعال اليت هتدف اىل حتقيق االهداف املرسومة

بل وتكون قابلة للتعديل وفقا" جملرايت املستقبل أتخذ يف نظر االعتبار كل االحتماالت اليت تتعلق ابملستق
 (.19ص -18ص 1999:-وماميكن ان حيدث من املستجدات )املغريب
وسيلة  ،أمنوذج ،مناورة، اذ يعرفها على أهنا )خطة Mntzbergأما التعريف االكثر قبوال" هو تعريف 

لتعريف عن غريه بالملامه ( متيز هذا ا44:ص2004 -)الركايب (تصور لوجهة مستقبلية ،لتحقيق موقف
 .(Five p5جبوانب االسرتاتيجية ونتيجة لذلك مساه املختصون بـ )

 االسرتاتيجيةخصائ   1.1
 -(:6ص:تتمتع االسرتاتيجية خبصائص متعددة وهلا أمهية كبرية ومن هذه اخلصائص)بو عزيز شيشون

أوضاع املنظمة فيجب ان تكون  اذ ان االسرتاتيجية هي نظرة مستقبلية ملا تؤل علية -الشمول: -اوال
 .تصدر عنها أو املمارسات"شامال" جلوانب املنظمة كافة من سلوكيات ميكن ان  االسرتاتيجية اطارا

فاملنظمات عبارة عن أنظمة مفتوحة تعمل داخل بيئة  -ا حنو أنظمة مفتوحة:هيتم توجيه -اثنيا
..( تتفاعل االنظمة الداخلية فيمابينها .وغريها موارد بشرية -انتاج  -خارجية وهلا انظمة داخلية )تسويق 

ة من اجل حتقيق اهداف املنظمة وهنا أييت دور ومن مث مع بيئتها اخلارجية بطريقة متكاملة ومرتابط
 االسرتاتيجية مبنظورها املستقبلي لتعمل على حتليل ودراسة هذا النظام ملا يضمن حتقيق النظرة املستقبلية.

الوقت املالئم يف االسرتاتيجية مهم جدا" فأن اي أتخري خاصة مع بيئة غري  -ئم:الوقت املال  -اثلثا
 ت فأن هذا التأخري سوف يؤدي اىل ان تكون هذه االسرتاتيجية غري ذي فائدة.مستقرة كثرية التقلبا

جيب ان تتميز االسرتاتيجية ابلوضوح اذ أن االسرتاتيجية  -قابليتها على االقناع والوضوح: -رابعا
 .اجبة التطبيقو 

 -:مستوايت االسرتاتيجية 1.2
 مستو  االسرتاتيجية الكلية )االدارة العليا(: -اوال
امل هذا املستوى من االسرتاتيجيات مع قرارات ذات امهية كبرية أذ هنا يف هذا املستوى يتم اختاذ يتع

: 2004/ 2003-االنكماش. )العارف القرارات غاية يف االمهية أذ حتدد هنا التوسعات يف االعمال أو 
44). 

 )االدارة الوسطى( مستو  االسرتاتيجية التنافسية: -اثنيا
يتم صياغة االسرتتيجية من لدن مديري االقسام او القطاعات او الوحدات وتكون يف هذا املستوى 

مرجع -هنا االسرتاتيجية ترمجة الهداف املنظمة عن طريق التنافس بني الوحدات اوخطوط االنتاج )الركايب 
 .(274-273 :سابق
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 ستو  الوظيفي()املديرون التنفي يون /امل مستو  االدارة التشغيلية: -اثلثا 
كون الرتكيز يف هذا املستوى على تعظيم االنتاجية يف املنظمة أذ اليكون اهتمام االسرتتيجية فقط يف ي

 يف اطار االسرتاتيجية الشاملة للمنظمة. شامالً  اً العمليات اليومية بل يضع تصور 
 -ستوايت )الكليةبصورة عامة فان هذه املستوايت التعمل واحدة مبعزل عن االخرى بل ان هذه امل

 .التشغيلية( تعمل بصورة مرتابطة تعتمد احدمها على االخرى أذ تفيد كل منها االخرى -التنافسية
 .(44:مرجع سابق -)العارف
 أمهية االسرتاتيجية  1.3

 التعرف على اجتاهات املنظمة وحتقيق أفضل أجناز  -اوال
 اتعطي نظرة مستقبلية لتغطية أهداف املنظمة وتوجهاهت  -اثنيا
الطالع على العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤدي اىل أجراء تغريات مهمة يف املنظمة مثل ا -اثلثا

 األسواق.ادخال منتجات جديدة أو التوسع يف 
: 2007 -يحتديد االجتاهات الصحيحة يف اختاذ القرارات وفحص املشكالت )الصميدع -رابعا

12). 
 القروض -2

على اختالف انواعها تعمل كوسيط بني االموال اليت هي تكون يُعد اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية 
حاضرة لالستثمار وبني املشاريع اليت تكون مستعدة الستقبال هذه االموال واستخدامها يف انتاج ثروة او 

 ق ماتقدمة من اموال على شكل قروض من ادواتٍ اموال جديدة لذلك تُعد املؤسسات املالية وعن طري
 .وطنيةللتنمية ال فعالةً 
 (CREDITمفهوم القرض ) 2.1

يقصد ابالئتمان )هو العمليات اليت تربط بني مؤسسة مالية أو بنك حكومي وطالب القرض سواء 
 .أو شركة أو منشأة( اً كان فرد

ة أو بنك حكومي على ان يتعهد املقرتض ويقصد به اخلدمات اليت تقدم للزابئن من لدن مؤسسة مالي
اية عموالت أخرى على شكل اقساط أو دفعة واحدة حسب الشروط املتفق بسداد القرض مع فوائده و 

عليها وخالل مدة زمنية معينة يتفق عليها ايضاً كما يطلب البنك ان يقدم الزبون ضماانت اليت تكفل 
 (1ط:2015 -للبنك اسرتداد أمواله )املعهد املايل

 عناصر القرض 2.2
 AMMEU)العناصراليت يستند اليها القرض وهي من التعاريف السابقة ميكن لنا أن حندد بعض

HALIMAU-1997):- 
يقوم البنك أبجراء دراسة شاملة لوضعية طالب القرض سواء أكانت هذه الوضعية  -الثقة: -اوال

 تفوق يف قيمتها مبلغ القرض. ةضماانت مالي وضعية حالية أم مستقبلية. البد ان يقوم طالب القرض بتقدمي
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وهي املدة الزمنية مابني منح القرض ومابني عملية اسرتداد البنك لكامل  -:حقاقاتريخ االست -اثنيا
مبلغ القرض مع الفوائد واملصاريف املرتتبة عليه وهذه ماتعرف ابلفجوه الزمنية فهنا البد ان تكون هذه 

 .الفجوه حمدودة
ك )الدائن( املقرض ويكون وهي عالقة تنشأ بني الزبون )املدين( املقرتض وبني البن -:املديونية -اثلثا

أساس نشوء هذه العالقة هي عملية منح القرض اىل الزبون من جانب البنك وترتتب على هذه العالقة ااثر 
 قانونية متمثلة ابحلقوق والواجبات من كال طريف هذه العالقة.

ية منح من الطبيعي ان تصاحب عملية منح القروض بعض املخاطر أذ التوجد عمل -:املخاطرة -رابعا
للمخاطر مهما كانت قيمة الضماانت  اً قرض معني من دون ان يكون هناك خماطر فالبنك يكون معرض

 للقرض. اً املقدمة من جانب الزبون ومهما عظمت اسباب الثقة لذا يُعد عنصر املخاطرة مالزم
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة :المبحث الثالث

اهتمام لكثري من الدول وعلى االخص الدول املتقدمة صناعيا تُعد املشاريع الصغرية واملتوسطة موضع 
ملا هلذه املشاريع من دور كبري يف حتقيق منو اقتصادي كبري لذلك جند ان كثرياً من الدول والسيما دول شرق 

شاريع الصغرية واملتوسطة جناحا كبريا يف هذه الدول فضاًل عن آسيا وكذلك اهلند وابكستان اذ حققت امل
 لدول الكربى مثل الوالايت املتحدة االمريكية هلذه املشاريع.تبين ا
 :مفهوم املشاريع الصغرية واملتوسطة –1

 .للمشاريع الكثري من التعاريف وحسب املعايري املستخدمة يف هذه التعاريف
 -:املتحدة للتنمية الصناعيةتعريف منظمة األمم  1.1

اً وهو الذي يقوم ابدارهتا والصرف عليها ويتحمل هي تلك املشاريع اليت يكون مالكها شخصاً واحد
 150 -10مسؤوليتها سواء أكانت هذه املسؤولية طويلة االجل او قصرية االجل ويرتاوح عدد عماهلا من 

 .عامالً 
 -:تعريف جلنة التنمية االمريكية 1.2

عدودين ك املنظمات أو املشروعات اليت يكون راس ماهلا من لدن شخص واحد او اشخاص مهي تل
 :2004-وتكون االدارة من لدن مالك راس املال ويكون موقع العمل فيها يف منطقة حملية واحدة )جبار

8). 
 خصائص املشاريع الصغرية واملتوسطة -2

املشاريع االخرى وهذه اخلصائص اليت جتمعت  املشاريع الصغرية واملتوسطة ببعض اخلصائص عن تعتتم
الصغرية واملتوسطة حتتل امهية كبرية يف اقتصادايت دول العامل املتقدمة منها  يف هذه املشاريع جعلت املشاريع

 -والنامية اذ جند اَن الدول املتقدمة هلا جتارب انجحة يف اقامة مثل هذه املشاريع وهذه اخلصائص هي:
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 :سيس والنشوءبسيطة يف التا 2.1 
تاسيسها وكذلك تتميز بقصر الوقت واملتوسطة اىل رأس مال صغري احلجم ل حتتاج املشاريع الصغرية

 .(335-303 :2001 -خالد)الالزم العدادها. 
 :قدر ا على جتميع املدخرات 2.2

املشروعات صغر حجم رأس املال للمشروعات الصغرية واملتوسطة والذي ميكن عن طريقه انشاء هذه 
 (69 :2006 -)البدري.يعطي حافزاً اىل الشرائح االخرى أبستثمار رؤوس امواهلا يف هكذا مشاريع

 :رفد سوق العمل 2.3
ان املشروع عائلي مثال فأهنا من  ترفد سوق العمل بتوفريها لفرص عمل متنوعه وخمتلفة ففي حالة

 (2008-. )جملس التخطيط الوطينالطبيعي ان تقوم بتوفري فرص عمل لكثري من االقارب كافة
 :االدارة املرنة 2.4

وهو املالك هلا وهو الذي يقوم ابدارهتا  اً واحد اً طة يكون مديرها شخصاغلب املشاريع الصغرية واملتوس
 .(7 :2008 -وتنظيم اعماهلا )مفتاح

 :كفاءة انتاجية  2.5
نتاجية عن طريق استغالهلا وحتكمها تتميز املشاريع الصغرية واملتوسطة أبستغالهلا لكامل طاقتها اال

 .(114ص :2006-)الرفاعي .بعناصر االنتاج
 :اقها حمليةاسو  2.6

تنشأ املشاريع الصغرية واملتوسطة يف مناطق حملية ومتعددة لذلك فأن هذه املشاريع تقدم خدمة للمناطق 
 .(13 :مرجع سابقاحمللية فأن منتجاهتا حملية يف االغلب االعم واسواقها حملية )مفتاح 

 اهمية املشاريع الصغرية واملتوسطة بالنسبة لالقتصاد القومي  -3
شاريع الصغرية دوراً كبرياً يف تقدمي العون واملساعدة والدعم للمشاريع الكبرية وتسهم املشاريع تؤدي امل

اجملتمعات والسيما  الصغرية يف حل الكثري من املشاكل االقتصادية وكذلك املشاكل االجتماعية اليت تواجهها
املادية لذلك جند ان املشاريع العربية واليت تتمثل يف مشاكل البطالة وعدم التوازن وضعف االمكاانت 

لذا يُعد االهتمام هبذه املشاريع .الصغرية واملتوسطة اصبحت اداة مهمة والسيما يف مكافحة ظاهرة البطالة
لذا يتم قياس .البيئية سواء الداخلية منها أو اخلارجيةضرورة ملحة تفرضها الظروف االقتصادية واالحداث 

غيل وكذلك مسامهتها يف االنتاج وحصتها من العدد الكلي للمشاريع أمهيتها عن طريق مسامهتها يف التش
 -:يف االقتصاد وتظهر امهيتها عن طريق

للمشاريع سًا قوايً تقوم املشاريع الصغرية واملتوسطة ابالسهام يف االنتاج فهي بذلك تُعد مناف -3-1
 .السعارالكبرية وبذلك تعمل على احلد من قدرة املشاريع الكبرية يف التحكم اب

تُعد مصدرا لتوفري الوظائف فهي بذلك اداة ميكن هلا من القضاء على البطالة وكذلك مصدرا  -3-2
 (32 :2005-لزايدة االنتاج. )مجيل وعبد احلليم
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واة أولية ملشاريع مستقبلية تكون كبرية كما هو احلال يف شركة ميكن ان تكون هذه املشاريع ن -3-3
(BMWاليت بدأت مبشروع صغ ) ري حىت اصبحت اليوم من كربايت الشركات للسيارات يف العامل وكذلك

 .هنفس احلال شركة مايكرو سوفت
 .فيها تتساعد املشاريع الصغرية واملتوسطة على تطوير املناطق اليت نشأ -3-4
 (3 :2006-تقوم هذه املشاريع بتبين االفكار واالبدع الفكري. )اهلييت  -3-5

 التنمية :المبحث الرابع

 -تعريف التنمية: -1
 لغة: التنمية هي ارتفاع ابلشيء من موضعه االول إىل موضع اعلى من االول -أ

 مثال نقول تناما املال أي ازداد و كثر.
من النقاش واجلدل على مجيع املستوايت )النظرية  مفهوم التنمية كثري إصطالحا: يدور حول -ب

 معدودة حسب امليادين و املناهج العلمية اخلاصة بذلك. والعملية والتطبيقية( اذ مت تناوله من زاواي
ومن 1889ولعل أول من استعمل هذا املصطلح هو)بوجني ستيلي( حني اقرتح خطة تنمية العامل سنة 

 نذكر مايلي:بني أهم التعاريف هلذا املصطلح 
ستوى االول، وأفضل من امل التنمية هي عملية َرفع اجملتمعات من مستوى أدىن إىل مستوى أعلى 1.1

 أو من شكل تقليدي اىل شكل اخر متقدم 
يقصد ابلتنمية إحداث تطور يف جمال من اجملاالت عن طريق تدخل أطراف اخرى واستعمال  1.2

أو هي تدخل  ةقي، وبذلك فالتنمية هي عبارة عن عملية تدخليالوصول إىل التطور والر  أدوات تساعد يف
 اخلدمات وهي تغري إجيايب يهدف به إىل نقل اجملتمع من حالة إىل إرادي من الدولة وهي حتقيق زايدة يف

 (119: 2000حالة أفضل. )مخيس,/
 :خصائص التنمية-2

 كاآليت:أهم خصائص التنمية وهي   ومن التعاريف اعاله ميكن لنا ان نستنتج
رد حتقيق اىل اخرى وتتصف ابالستمرار وليست جم ةاو انتقال من حال ةالتنمية هي عملية مستمر  2-1

 .عن حاجات اجملتمع ةوالتوقف وتكون معرب  ةحال
 .ةعام ةيف اجملتمع بصور  الفئات كافة ويف كل القطاعات التنمية عملية جيب أن تسهم فيها 2-2
 وأبتقان إذن هي ليست عملية عشوائية حمددة الغاايت واألهداف. ةالتنمية عملية خمطط 2-3
للتنمية تعتين ابالهداف  يف التخطيط ةمتخصصة ولديها خرب التنمية يتم ادارهتا مبوجب إدارة  2-4

 اجملتمعية وتسعى لتحقيقها.
 أنواع التنمية: -3

ت السكانية لكنها كمفهوم جديدة بل هي قدمية ظهرت مع ظهور البشر والتجمعا التنمية ظاهرة ليست
وُصناع القرار يهتمون هبا،لذلك  نو فهي حديثة النشأة ظهرت بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية إذ بدأ املفكر 

 -:(20 :2013 -لى مفهوم تقليدي ومفهوم حديث وكما أييت )العبيديعميكن تقسيم مفهوم التنمية 
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 31: العدد

مع ظهور مصطلح العامل الثالث وهي الدول النامية  املفهوم التقليدي: وهو مفهوم مرتبط او ظهر 3-1 
إذ ظهرت مشكلة التّخلف  ان يطلق عليها يف السابقمن إفريقيا وآسيا وأمريكا او الدول املتخلفة كما ك

كانت تعيش الرخاء   وتّدين مستوايت املعيشة يف هذه املناطق، بينما نرى الدول األوروبية الصناعية اليت
 .مستوايت كبرية من التطور والتقدم إذ وصلت إىل

ب الدول املتقدمة من املفهوم احلديث: نتيجة لفشل جهود التنمية يف العامل الثالث، وما اصا 3-2
تراجع ملعدالت النمواالقتصادي يف سبعينيات القرن العشرين، فضال عن قصور النظامني االقتصادي 

يرتكز على اجلانب  لتقليدي للتنمية الذي كاناملفهوم ا والنقدي العامليني كل ذلك أدى إىل الرتاجع عن
ونتيجة لذلك ظهرت احلاجة اىل توسيع مفهوم االقتصادي إذ طرحت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ وملن؟ 

 األهداف االقتصادية مثل اجلانب االجتماعي والسياسي أخرى فضال عن اً هدافاالتنمية ليشمل 
 فهوم التنمية أمهها ماأييت:ومن مث ادى ذلك اىل ظهور أنواع حديثة مل

قتصادية أبهنا رفع مستوى الدخل التنمية اإلقتصادية: عرف معجم اللغة العربية املعاصرة التنمية اال -أ
( وتعرف التنمية 2290ص  3ج  2008القومي وذلك عن طريق زايدة االنتاج وحتسني االنتاجية )عمر 

الة التّخلف إىل حالة التقدم عن طريق إحداث تغري يف على أهنا عملية اإلنتقال من ح االقتصادية ايضا
 اهلياكل االقتصادية

وبطريقة علمية ورمسية يف هيأة األمم املتحدة إذ 1950ت ألول مرة عام التنمية اإلجتماعية: ظهر  -ب
كانت اخلطة اخلماسية للحكومة اهلندية، قد خطفت حنوها األنظار لسهولة وبساطة اساليبها وقد عرف 

( التنمية االجتماعية على أهنا Verner Ramcay( وفارنررامسي. )L.Nilsonالري نيلسون )كل من 
 (88: 2007 -غريات اليت حتدث يف اجملتمع من حيث بنائه. )القريشيدراسة هتتم ابلت

التنمية الثقافية: الثقافة تعين املعرفة املتصلة ابلعلوم اإلنسانية بوجه خاص, ألهنا ترقي ابإلنسان  -ج
 .وسع معارفه ومتده ابلنظرة الشاملة لألموروت

ى مجيع مواطن الضعف يف جمتمع ما، سواء التنمية الشاملة: تعين التنمية الشاملة هي الرتكيز عل -د
 .أكان ذلك اقتصادايً أم سياسياً أم اجتماعياً 

حديثا فهي تتناول موضوع التنمية السياسية: وهي من املفاهيم احلديثة للتنمية واليت بدأ االهتمام هبا  -و
 (55 :1ط:2010التنشئة السياسية وغريها.)د حممد 

مية اليت يتّم إستحداثها لتواكب التطورات اليت حتدث لتليب حاجات التنمية املستدامة: وهي التن -ه
ن )عثما.األفراد من اجليل احلديث املواكب دون أن تتطّلب التضحية من األجيال الالحقة وإحلاق الضرر هبم

 .(2010غنيم 
جعل التنمية اإلدارية: وهي اليت تركز على تنمية وتطوير اجلوانب اإلدارية والتنظيمية هبدف  -د

 .(6: 2011 -التنظيمات اإلدارية قادرة على القيام بواجباهتا ومهامها اإلدارية )يوسف
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 أهداف التنمية: -4
وحتقيق األهداف احمللية والقومية ابلطرائق املنهحية اليت هتدف التنمية اىل تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع 

وارد املادية والبشرية يف ختطيط برامج التنمية يستخدمها خمتصون مدربون لتكفل مشاركة غالبية الناس ابمل
 وتنفيذها ومن أهم هذه األهداف:

 فتعمل على حتقيق: تؤدي التنمية الشاملة دوراا مهما يف اجملال االقتصادي  -:األهداف االقتصادية -أ
 رفع املستوى اإلنتاجي لألفراد ومن مث حتقيق دخل فردي حيقق احلياة الكرمية للفرد. -
 مهية النسبية اليت حتظى هبا القطاعات الرئيسة على مستوى االقتصاد الوطين.رفع مستوى األ -
 زايدة رقعة االعتماد على الناتج واالدخار احمللي كمصدر لالستثمار. -

 وتتمثل االهداف االجتماعية ابآليت: -:االجتماعيةاألهداف  -ب
 التعليمي والصحي. حتقيق حياة كرمية والعيش برفاهية للمواطنني عن طريق رفع املستوى -
 تركيز االهتمام على مجيع طبقات اجملتمع مبا فيها املتوسطة والكادحة.  -
 الرتكيز على ضرورة تنمية األيدي العاملة وتدريبها لرفع نسبة اخلرباء والعلماء.  -

 -األهداف السياسية: -ج
 القرارات والسياساتوتتمثل هذه خبلق دولة قوية هلا كياهنا، وتكون أجهزهتا مستقلة نسبيا يف صنع 

االعتماد القوي على السياسة بشقّيها الداخلية واخلارجية إلجناح  فضال عن ،واختاذها يف ميادين احلياة كافة
 ذلك.

 العملي الجانب :الخامس المبحث

 فرضيات اختبار سيتم( 3-2-1 ملحق) عليها احلصول من الباحثان متكن اليت البياانت من ابالستفادة
 :االيت النحو وعلى الدراسة

سرتاتيجية بني معنوية داللة ذات تاثري عالقة توجد -1  يبني. البطالة ومعدل االقراض ا
 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات تقدير ادناه (1) الجدول

 ( معلمات امنوذج االحندار البسيط1جدول )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.964 .738  20.269 .000 

استراتيجية 

 االقراض
.004 .025 .055 .157 .879 

 المتغير التابع معدل البطالة 

R2=0.003 
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 املصدر: من إعداد الباحث -

 معدل وهو (0.004) البطالة معدل على اإلقراض اسرتاتيجية احندار معامل ان( 1)اجلدول يبني
 كما.  معنوية وغري ضعيفة قيمة وهي( 0.157) احملسوبة( t) قيمة بلغت اذ معنوي، وغري جدا ضعيف

 ما تفسر حاليا املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية ان يعين وهذا( R2 ()0.003) التفسري معامل قيمة بلغت
 الباحث يستدل تقدم مما. جدا ضعيفة نسبة وهي البطالة معدل على تطرأ اليت التغريات من( %0.3) نسبته
 املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد ال مبعىن آنفا الفرضية رفض على

 .البطالة ومعدل حاليا
 املتوسطة واملشاريع االقراض اسرتاتيجية بني معنوية داللة ذات تأثري عالقة توجد -2

 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات قديرت ادناه( 8) الجدول يبني. والصغرية
 ( معلمات امنوذج االحندار البسيط2جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12479.079 6056.450  2.060 .073 

استراتيجية 

 االقراض
432.114 201.225 .605 2.147 .064 

 المتغير المعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

R2=0.37 

 املصدر: من إعداد الباحث
( 432) كان  واملتوسطة الصغرية املشاريع على اإلقراض اسرتاتيجية احندار معامل ان( 2) اجلدول يبني
 قيمة بلغت كما(.  %6.4) ىمستو  عند معنوية قيمة وهي( 2.147) احملسوبة( t) قيمة وبلغت مشروعاً،

( %37) نسبته ما تفسر حاليا املعتمدة اإلقراض اسرتاتيجية ان يعين وهذا( R2 ()0.37) التفسري معامل
 مبعىن الفرضية قبول على الباحث يستدل تقدم مما. واملتوسطة الصغرية املشاريع على تطرأ اليت التغريات من

 .واملتوسطة الصغرية واملشاريع حاليا املعتمدة اإلقراض رتاتيجيةاس بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد
 ومعدل والصااااغرية املتوسااااطة املشاااااريع بني معنوية داللة ذات تأثري عالقة توجد -3

 البسيط االنحدار انموذج ملعلمات تقدير ادناه( 9) الجدول يبني. البطالة
 االحندار البسيط( معلمات امنوذج 3جدول )

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 
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B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 14.961 .905  16.539 .000 

المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة
4.123E-6 .000 .042 .120 .907 

 المتغير المعتمد معدل اللبطالة

R2=0.002 

 املصدر: من إعداد الباحث
( 4.123E-6) كان  البطالة معدل على واملتوسطة الصغرية املشاريع احندار معامل ان( 3)جلدولا يبني

 بلغت كما.  ومعنوية جدا ضعيفة قيمة وهي (0.120) احملسوبة( t) قيمة وبلغت جدا، ضئيل مقدار وهو
 نسبته ما تفسر حاليا واملتوسطة الصغرية املشاريع ان يعين وهذا (R2 ()0.002) التفسري معامل قيمة

 ال مبعىن الفرضية رفض على الباحث يستدل تقدم ما. البطالة على معدل تطرأ اليت التغريات من( 0.2%)
 .البطالة ومعدل واملتوسطة الصغرية املشاريع بني معنوية داللة ذات أتثري عالقة توجد

  املباشر غري التاثري فرضيات اختبار :سادسا
 املباشر غري التأثري فرضية اختبار لغرض( AMOS) وبرانمج راملسا حتليل أسلوب الباحث استخدم
 :االيت النحو وعلى ،واملتوسطة الصغرية املشاريع طريق عن البطالة معدل على اإلقراض السرتاتيجية

 علما( 0.05) يبلغ البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر املعياري التأثري أن( 1) الشكل يبني
 واملتوسطة الصغرية املشاريع يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر املعياري التأثري يبلغ فيما ،معنوي غري أتثري انه
 يف واملتوسطة الصغرية للمشاريع املعياري التأثري اما(. %6.4) مستوى عند معنوي أتثري وهو ،(0.60)

 غري املعياري التأثري ان حيتض الربانمج من وابإلفادة. معنوي غري أتثري وهو( 0.01) فكان البطالة معدل
 وهو( 0.008) يبلغ واملتوسطة الصغرية املشاريع طريق عن البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية املباشر

 البطالة معدل يف اإلقراض السرتاتيجية الكلي املعياري التأثري فان مث ومن ،معنوي وغري جدا ضعيف أتثري
 .أيضا ويمعن غري ضعيف أتثري وهو ،(0.058) سيكون
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  والتوصيات السادس: االستنتاجات المبحث 

 :االستنتاجات أوال:
 .واملتوسطة الصغرية املشاريع تواجه اليت املشاكل اهم من التمويل يُعد -1
 الصغرية املشاريع عدد زايدة من الرغم على البطالة معدل ختفيض يف ةاملمنوح القروض تساهم مل -2

 .واملتوسطة
 .فقط ارقاما وامناكانت حقيقية غري مشاريع عن عبارة كانت  واملتوسطة ريةالصغ املشاريع ان -3
 املمنوحة ضاغر لال وليست استهالكية ألغراض استغلت املمنوحة القروض ان الباحثان يستدل -4
 .هِ الجل

 .املشاريع هذه عمل بتنظيم تقوم اليت اخلاصة والتشريعات القوانني غياب -5
 .املستفيدين قبل من القروض تلك انفاق لوجه للقروض املاحنة صارفامل ومراقية متابعة غياب -6

 :التوصيات :ثانيا
  .القرض عقد يف احملددة لألغراض القروض صرف على للرقابة خاصة امهية املصارف ايالء -1
 .االنتاج تكاليف وختفيض املنتج جودت دعم طريق عن االسواق اىل الوصول عملية تسهيل -2
 .احلوافز نظام تطبيق خالل من الصغرية املشاريع لتطوير احلكومة انفاق زايدة -3
 .واملتوسطة الصغرية املشاريع اقامة على تساعد عمل ورش اقامة -4
 .مؤسسة حكومية تشرف على انشطة هذه املشاريع توفري -5
 داريا مالك توفري مهمتها واملتوسطة الصغرية ابملشاريع للنهوض متخصصة تعليمية توفري مؤسسات-6
 .العراقي االقتصاد خيدم مبا املشاريع هذه ادارة على قادر

 .لذلك الالزمه عداتامل توفري خالل من واملتوسطة الصغرية للمشاريع التقنية املساعدات تقدمي -7
 المصادر قائمة

 :العربية املصادر
 النيــل جمموعــة 1ط .21 القرن حتــدايت ملواجهــة االســـــــــــــــرتاتيجيــة - املغريب الفتــاح احلميــد عبــد .1

  19 ص– 18 ص, 1999 ،القاهرة ،العربية
 ،عمان ،للنشـــــــــر وائل دار ،1ط ،واملنافســـــــــة العوملة ،االســـــــــرتاتيجية االدارة - الركايب نزار كاظم .2

 44ص،2004
 العلوم يف ماجســتري رســالة ،صــناعية ملؤســســة شــاملة اســرتاتيجية لوضــع مســامهة ،شــيشــون بوعزيز .3

 6ص ،:االقتصادية
 .44ص 2004-2003- اجلامعية الدار- االسرتاتيجية رةاالدا- العارف اندية .4
- عمان-والتوزيع للنشـــر حامد دار -التســـويق اســـرتاتيجيات -الصـــميدعي حممد جاســـم حممود .5

 12 ص 2007
  النقدالعريب مؤسسة 2015 يوليو االوىل الطبعة -القروض اجراءات يف مقدمة -املايل املعهد .6
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 العريب الوطن وحبوث دراسـات -واملسـتقبل العرب لةجم -البطالة مشـكلة معاجلة/  جبار سـتار د .7
- 

 يف واملتوسطة الصغرية املنشأت انتشار وعوامل معدل 2001- العزيز عبد بن خالد السهالوي .8
 .335ص -303ص 2 العدد -41 اجمللد -العامة االدارة جملة -السعودية العربية اململكة

 دراســـــة – لبيا يف واملتوســـــطة الصـــــغرية املشـــــروعات واقع -2006- النوجيي القادر عبد البدري .9
 وتطوير تنمية ندوة اىل مقدمة حبثية ورقة واملتوســـــطة الصـــــغرية املشـــــروعات من عينة على ميدانية

 ايليب بنغازي - االقتصادية العلوم مركزحبوث- لبيا يف واملتوسطة الصغرية املشروعات
 واملتوســـطة الصـــغرية املؤســـســـات لتطوير الوطنية االســـرتاتيجية - 2008 الوطين التخطيط جملس .10

  ليبيا -طرابلس -العمل وخطة
 اكادميية -واملتوســـــــــطة الصـــــــــغرية املشـــــــــروعات وتطوير منو معوقات -2008 علي امرية -مفتاح .11

 7ص :بنغازي- العليا الدراسات
  اليت املعوقات ،امهيتها ،االردن يف الصغرية املنشات 2006 -خليل الرفاعي- خالد اخلطيب .12
 معاجلة يف واملتوســـــطة الصـــــغرية الصـــــناعات دور -احلليم عبد الفتاح عبد وامحد يلمج العزيز عبد .13

 -مصـر -اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشــورات العربية الدول يف الشــباب بني البطالة مشــكلة
 .32ص 2005

 لةجم -اخلليجي التعاون جملس دول يف واملتوســــطة الصــــغرية الصــــناعات -اهلييت الرمحن عبد نوزاد .14
 .3ص 2006 -30 العدد -اإلنسانية العلوم

 الطبعة القاهرة، الكتب، عامل املعاصرة، العربية اللغة معجم خمتار، أمحد عمر، .15
 االوىل لطبعه ا.وادوات ختطيطها وأســاليب فلســفتها -املســتدمية التنمية عثمان، وآخرون، غنيم.  .16

2008 
 2010األوىل، الطبعة األردن، لتوزيع،وا للنشر اثراء التنمية، اقتتصاد علم حممد، القريشي، .17
 الكوفة، جامعة االقتصـادية، التنمية راضـي، الشـيخ عيسـى مازن. د ،الفهداوي خلف مخيس. د .18

 .11ص ،2000 العراق،
تقرير املنشـــــــات  ،مديرية اإلحصـــــــاء الصـــــــناعي ،جلهاز املركزي لإلحصـــــــاء وتكنولوجيا املعلوماتا .19

 (2007-2003)الصناعية الصغرية لسنوات 
املعلومات، نتائج مســـح البطالة والتشـــغيل ارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصـــاء وتكنولوجيا وز  .20

 .(2006،2008،2004،2005،2003للسنوات)
اجلهاز املركزي لإلحصــــــــــــــاء، اجملموعة اإلحصــــــــــــــائية الســــــــــــــنوية  ،وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي .21

 .(2003-2009للسنوات)
 األجنبية: املصادر
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