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المقدمة
يسر برنامج تجارة ان يقدم التقرير السنوي الثالث لوضع صناعة التمويل األصغر في العراق. و صناعة التمويل االصغر المبنية على 

المعايير الدولية ألفضل الممارسات ما تزال جديدة نسبياً للعراق و لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا. و بعد أن تأسست في العراق 
في النصف الثاني من عام 2003، بلغ عدد مؤسسات التمويل األصغر الدولية و المحلية 12 مؤسسة تعمل في كافة محافظات العراق 

الثمانية عشر. و حتى نهاية شهر حزيران من عام 2012، فقد بلغت قيمة القروض المصروفة أقل من 959.3 مليون دوالر الى 
403.765 زبون منذ التأسيس. و كما في هذا التأريخ، بلغت قيمة القروض القائمة أقل من 143.9 مليون دوالر مقدمة الى 93.627 

زبون نشط. و ما تزال الصناعة تتسم بنسب سداد عالية على الرغم من التحديات األمنية المستمرة. 

كما و أشعر بالسعادة كذلك إلخبار الجميع بأن هنالك تأكيداً متزايداً على االقراض الشمولي الذي يركز على التقليل من الفقر. و باتت 
الصناعة تستخدم على نحٍو متزايد أسلوب االقراض الجماعي التضامني الذي قدمه برنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

و الذي تم الترويج له على انه األداة إلمتداد جغرافي أكثر عمقاً للوصول الى الفقراء و النساء الذين تم استبعادهم في السابق من الحصول 
على خدمات القطاع المالي. و بلغت قيمة القروض القائمة ما يزيد على 14.9 مليون دوالر مقدمة إلى 23.077 شخص هم أعضاء في 
مجموعات و ثلثهم من النساء. و باالضافة الى ما سبق، يسرني أن أبلغكم بأن برنامج تجارة قد أطلق مبادرة دعم المجاميع المحرومة في 

العراق من اجل تسهيل االمتداد الجغرافي إليصال الخدمات الى المجاميع المحرومة و أبناء األقليات الذين لم يكونوا قادرين على النفاذ 
الى خدمات التمويل بسبب وضعهم. و هذه المبادرة ال تسهل فقط وصول الخدمات الى المجموعات المستهدفة من خالل تمويل المنح 

الخاص بنا و إنما تحفز كذلك المؤسسات الشريكة لزيادة تقديم الخدمات المالية الى تلك المجاميع من خالل التمويل الخاص بها. و كنتيجة 
لذلك، فقد أدى هذا الى إيجاد أثر مضاعف لتمويل المنح و الذي سيزداد بشكل اضافي عندما يتم اعادة استخدام االموال التي تم سدادها من 

أجل تقديم المزيد من القروض.             

و قد تبنت مؤسسات التمويل االصغر بأكملها معايير االبالغ الدولية و وضعت كذلك قواعد فاعلة للعمل توجهها الئحة السلوك و االخالق 
على مستوى الصناعة التي تم البدء بها في عام 2010. و كما لوحظ في تقريرنا السابق، فقد نفذت مؤسسات التمويل االصغر أنظمة 

معلومات إدارية أكثر حداثة و هي اآلن تتعقب بشكل فاعل االمتداد الجغرافي للزبون الى جانب المعلومات المالية و اإلتجاهات الخاصة 
به. و يشارك البنك المركزي العراقي و دائرة المنظمات غير الحكومية بشكل متزايد في تثمين و دعم دور الصناعة في القطاع المالي مع 

أخذ تنظيم الصناعة و اإلشراف عليها بعين اإلعتبار عندما يتم وضع االطار التشريعي المناسب.  

ان تطور صناعة التمويل األصغر في العراق ينسب بشكل كبير الى جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. خالل السنوات السبع 
الماضية، قامت الوكالة و من خالل شريكها التنفيذي برنامج تجارة و مشروع ازدهار الذي سبقه، ببناء صناعة التمويل األصغر على 
المستويات األكبر و األوسط و األصغر من خالل التدخالت المستهدفة التي تهدف الى دمج مؤسسات التمويل االصغر بالقطاع المالي 
الرسمي. و تضم مثل هذه التدخالت بناء قدرات المشاركين في الصناعة و ابتكار المنتجات الى جانب عزيز الشفافية و اإلبالغ.      

و على المستوى األوسط، يسر مشروع تجارة بأن يبلغكم ما بدأ كفكرة لتأسيس و إضفاء الطابع الرسمي على شبكة التمويل األصغر 
العراقية في عام 2008، قد إنتهى مؤخراً إلى تسجيل الشبكة رسمياً بتأريخ 26 نيسان 2012 و أصبح كياناً قانونياً و سيعمل كجهة 

تنسيقية محورية لصناعة التمويل األصغر. و ستلعب الشبكة دوراً أساسياً في تشكيل و تطوير صناعة تمويل اصغر شاملة في الوقت الذي 
يتم فيه تعزيز قطاع التمويل األصغر بشكل اضافي في البلد و يتوقع ان تلعب الشبكة دوراً حيوياً في تحقيق اإلستدامة لقطاع تمويل اصغر 

شامل و بخاصة بعد ان تنتهي مهمة برنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق في أوائل عام 2013.          

و نيابًة عن كافة المشاركين في هذه الصناعة، أتوجه بالشكر للحكومة العراقية و بخاصة البنك المركزي العراقي و دائرة المنظمات غير 
الحكومية و السفارة األمريكية و الوكالة االمريكية للتنمية الدولية و الجهات األخرى للدعم الذي قدمته لقطاع التمويل االصغر في العراق.  

و نرحب بإطالعكم على هذا التقرير للحصول على فهم شامل عن التمويل االصغر في العراق الى جانب االتجاهات المستقبلية و التي 
يحتمل ان تؤثر في نموه. نحن فخورون بمساهمتنا المتزايدة كمحفز و قوة توجيه لبناء و تطوير قطاع التمويل األصغر الشامل بشكل 

مشترك مع الجهات العاملة في هذا المجال سواء كان ذلك في العراق أم في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا.   

المخلص، 

دونال كوتر

المدير التنفيذي لبرنامج تجارة
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برزت مؤسسات التمويل األصغر في العراق كمؤسسات فاعلة و موجهة حسب الطلب تقدم القروض فقط و هي تمنح الزبائن بدياًل عن 
المؤسسات المالية الرسمية التي ال يمكن النفاذ الى خدماتها من جانب واحد و مقرضي المال التقليديين اإلستغالليين على الجانب اآلخر. 
و مع الحصول على منح مبكرة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمساعدة في إجتياز التحديات التي سادت بيئة ما بعد الصراع في 

العراق، فقد حققت مؤسسات التمويل األصغر حجم إقراض كبير و عمقاً في اإلمتداد الجغرافي إليصال الخدمات الى الفقراء و النساء و 
استدامة مالية و مؤسساتية مع تأثير إجتماعي-إقتصادي مرغوب الحق خالل السنوات الثمانية الماضية. و تستمر صناعة التمويل االصغر 

بالنمو و قد وطدت من دورها المهم في القطاع المالي العراقي.     

يضم قطاع التمويل األصغر في العراق 12 مؤسسة تمويل أصغر على شكل منظمات غير حكومية تعمل في كافة محافظات العراق 
الثماني عشر. و منذ العام 2009، تحسنت البيئة التنظيمية الكلية للقطاع مع اصدار قانون المنظمات غير الحكومية. و يمكن القانون هذه 
المنظمات من االستمرار كمجهزين للخدمات المالية ذات النوعية العالية الى النساء و الشباب و اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة 
و أولئك الذين يواجهون مصاعب مالية في العراق. و قد تمثل االنجاز األكبر للقطاع حتى يومنا هذا في اعتراف البنك المركزي العراقي 

بالتمويل األصغر كمصدر فاعل للخدمات اإلئتمانية المقدمة الى المشاريع الصغيرة و المتوسطة و لذلك فهي تعد أحد المكونات المهمة 
لقطاع التمويل.     

حققت صناعة التمويل األصغر معدل نمو و تأثير اجتماعي- اقتصادي طموح بالنسبة ألولئك الذين يتم تقديم الخدمات لهم. و بالرغم من 
المخاوف التي أثيرت بشأن عدم جاهزية العراق لعمل التمويل األصغر، فقد صرف القطاع على نحٍو تراكمي 403.765 قرضاً بقيمة 
تصل الى أكثر من 959.3 مليون دوالر مع محفظة قروض قائمة بقيمة 143.9 مليون دوالر مقدمة إلى 93.627 زبون نشط ممن 

يمتلكون مشاريع صغيرة و متوسطة كما في شهر حزيران 2012. و هذه الصناعة تتسم بنسبة سداد مثيرة لإلعجاب و قدرها 99% و 
نسبة محفظة عند الخطر ألكثر من 30 يوماً عند 1.3% فقط. و بالرغم من المستويات المرتفعة من النشاط و الفاعلية المتزايدة و العمق 
الكبير لإلمتداد الجغرافي للخدمات، فلم تلبي هذه الصناعة المتنامية بسرعة سوى الجزء اليسير من السوق الكامنة في العراق و بوجود 

نسبة نفاذ الى السوق تقل عن 1%، تجتذب الصناعة المزيد من المانحين و قائمة متزايدة من اصحاب المصالح.   

و قد وسعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل شريكها التنفيذي برنامج تجارة من المبادرات على المستويات األكبر و األوسط و 
األصغر من اجل إيجاد صناعة تمويل شاملة في العراق. كما قدم صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال أسلوب التطوير القطاعي الى 

صناعة التمويل االصغر و الذي أعتمد على المستوى الدولي الحقاً. و يضم هذا األسلوب عمليات على المستويات الثالثة المدرجة أدناه و 
التي تشير الى الهدف في كل مستوى:     

المستوى األكبر: بنية تحتية اقتصادية و قانونية و تنظيمية معززة و آمنة توفر و تدعم البيئة التمكينية التي تساند نمو و استدامة صناعة 
التمويل األصغر. 

المستوى األوسط: تعزيز البنية التحتية الفنية و المؤسساتية التي تؤيد و تعزز و تدعم قطاعاً مالياً أكثر شمولية.   

المستوى األصغر: تأسيس مؤسسات تمويل أصغر مجدية و مستدامة تعمل على تعزيز القدرات و توفير منتجات و خدمات متنوعة و 
بخاصة للمجاميع المحرومة مثل الفقراء و النساء و الشباب.   

على المستوى األكبر، تمثل اإلنجاز األكبر في اعتراف البنك المركزي العراقي بالتمويل األصغر كمكون فاعل و مهم للقطاع المالي. و 
يستمر برنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيادة القطاع و يعمل كذلك على تكثيف جهوده في التنسيق و التواصل مع 

المانحين اآلخرين مثل البنك الدولي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل بناء بيئة تمكينية مساعدة على نحٍو تعاوني لتوسيع و تعميق 
االمتداد الجغرافي للخدمات المالية و بخاصة تلك المقدمة الى الفقراء و النساء. و كنتيجة لهذه القيادة و التدخالت، ستستفاد صناعة التمويل 

األصغر العراقية من البيئة التمكينية المحسنة.        

على المستوى األوسط، تم تحقيق مرحلة مهمة في صناعة التمويل االصغر في شهر نيسان من هذا العام عندما تم تسجيل شبكة التمويل 
األصغر في العراق بشكل رسمي. و قد قدم برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية فكرة تتمثل في شبكة تقوم بدورها في 

دعم صناعة التمويل األصغر لفترة ما بعد برنامج تجارة و قد اجتمعت كافة مؤسسات التمويل االصغر العاملة في العراق في منتدى عقد 
بتأريخ 8 آب من عام 2010 و ناقشت االطراف المجتمعة فوائد الشبكة و دورها المحتمل و بنيتها و إدارتها و الخدمات التي ينبغي أن 

تقدمها. و بعد ذلك تم اتخاذ قرار لتأسيس الشبكة و بدء العمل فيها و تم تشكيل مجلس ادارة غير رسمي لمراقبة العملية و التقديم على 
التسجيل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية بموجب قانون المنظمات غير الحكومية. و بمساعدة برنامج تجارة، تم إعداد النظام الداخلي 

للشبكة و الموافقة عليه من قبل المؤسسات األعضاء التي يبلغ عددها 12 مؤسسة. و تم تقديم طلب التسجيل بتأريخ 12 شباط 2012 لدى 
دائرة المنظمات غير الحكومية و قد بلغت الجهود المبذولة أوجها مع تسجيل المنظمة بشكل رسمي و صدور شهادة التأسيس بتأريخ 26 
نيسان 2012. و الشبكة اآلن هي مؤسسة مستقلة لها وضع قانوني يتيح لها العمل كجهة تنسيقية محورية ستلعب دوراً أساسياً في تشكيل 

و تطوير صناعة تمويل اصغر شاملة في الوقت الذي يتم فيه تعزيز قطاع التمويل األصغر بشكل اضافي في البلد.  

و على المستوى األصغر، لعب برنامج تجارة و مشروع إزدهار الذي سبقه دوراً مهماً في رعاية قطاع التمويل االصغر من خالل المنح 
و مبادرات بناء القدرات التي صممت لضمان ان مؤسسات التمويل االصغر لديها القدرة و المعرفة الفنية التي تمكنها من إيجاد فرص 
النمو و التوسع الملحوظ لكي يتم تلبية الطلب الكبير على الخدمات المالية الشاملة في العراق بشكل إستباقي و فاعل. و قد كانت التنمية 

الملخص التنفيذي
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المؤسساتية من خالل تمويل المنح و بناء القدرات، ركيزًة للتقدم الذي تحقق حتى اآلن و كان الدعم المستمر في كافة مجاالت العمليات 
مهماً للتقدم الذي حققته كافة مؤسسات التمويل األصغر الشريكة لبرنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية.    

و قد كانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في طليعة المناصرين للشفافية و المسائلة و الحلول المبنية على التكنولوجيا و قامت بدور 
رئيسي في تنسيق المنح و إيجاد برامج ألصحاب المصالح يتم المشاركة من خاللها في قطاع التمويل األصغر. و هذه التحسينات تسهم في 

تسهيل إدماج التمويل األصغر المستند الى المعايير الدولية ألفضل الممارسات في القطاع المالي العراقي.     

و مع بلوغ القطاع مرحلة النضج، ستسعى مؤسسات التمويل األصغر العراقية و بشكل متزايد الى ضمان ان زبائنها سيكونون في صميم 
عملياتهم. و ستجتهد المؤسسات كذلك إليجاد شراكات تجعل منها العبين أقوى سواء من حيث اإلتساع و العمق على امتداد اقتصاد البلد. 

و سيستمر قطاع التمويل االصغر في العراق بالنمو من حيث األهمية كشريك ستراتيجي للمشاريع الصغيرة و المتوسطة بسبب دعمه 
لستراتيجيات النمو الخاصة بها. كما سيشهد القطاع كذلك تركيزاً متنامياً على المانحين و الحكومة العراقية ذلك ان دورها و تأثيرها في 
المساهمة في نمو قطاع التمويل يحظى بالتقدير و اإلعتراف الكامل. و سيستمر التنسيق بين المانحين للمرحلة القادمة من نمو و إستدامة 

صناعة التمويل األصغر العراقية في توجيه اإلمتداد الجغرافي و التأثير.

أوجه صناعة التمويل األصغر في العراق
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الفصــــل األول

نظرة عامة عن التمويل األصغر
في العراق

الفالفل عمل رائع لكن االموال الحقيقية تكمن في الهمبركر ولهذا السبب 
طلب البائع رحيم عبد االمير جاسم، من الناصرية، من CHF قرضا 

بقيمة 4 االف دوالر لشراء مقالة.
 االن فان المبيعات المتزايدة تغطي جميع نفقاته بما في ذلك اجور عماله 

االربعة اما ربحه الصافي فهو 300 دوالر شهريا.
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1-  العراق 
يحد العراق من الغرب االردن ومن الشمال الغربي سوريا ومن الشمال تركيا ومن الشرق ايران ومن الجنوب الكويت والمملكة العربية 
السعودية. نفوس العراق يبلغ 32 مليون نسمة منهم 66% يعيشون في مناطق حضرية. بالمقارنة مع دول منطقة الشرق االوسط وشمال 

افريقيا، فان المؤشرات االجتماعية-االقتصادية للعراق متفاوتة. في التسعينيات، ساءت حاالت الفقر واالوضاع االنسانية ولم تتحسن بشكل 
ملحوظ في السنين االخيرة. اجمالي الناتج المحلي هو 3,900 دوالر وياتي العراق بالمرتبة 161 بين دول العالم1.وحسب التقديرات، 
فان 25% من السكان يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2,20 دوالر لكل شخص يوميا2 . متوسط العمر المتوقع عند الوالدة هو 68 سنة 

مقارنة مع 72 سنة في دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا. المعدل الكلي للبطالة ) نسبة القوة العاملة الكلية( يتراوح بين 16,2 
الى 17,5% بالنسبة للرجال، و 22,5% بالنسبة الى النساء3. مازال ايصال الخدمات العامة غير موثوقا: يفيد فقط 12,5 من السكان الذين 

ترتبط منازلهم بالشبكة العامة بان تجهيزات المياه الواصلة اليهم مستقرة. اما بالنسبة الى الكهرباء في العراق، فان معدالت االنتاج هي 
8,500 ميكا واط وهي اقل بكثير من احتياجات البلد التي تتجاوز عادة 14,000 ميكا واط 4.

تم تصنيف العراق على انه من بلدان الدخل المتوسط منذ السبعينيات بسبب البنية التحتية الجيدة والمتطورة وكفاءة انظمة التعليم والرعاية 
الصحية. وعلى اية حال، وخالل العقود الثالث الماضية فان الحروب والنظام الدكتاتوري والعقوبات الدولية قد عطلت االقتصاد العراقي.

اظهر االقتصاد صمودا في عام 2004 لكن معدل النمو السنوي مازال منخفضا جدا بحيث يتعذر اعادة بناء هذا البلد الذي مزقته الحروب 
والتحديات االمنية. وبحسب تصنيف البنك الدولي في شهر تموز 2011، تم تصنيف العراق كبلد متوسط الدخل يتراوح فيه اجمالي الدخل 

القومي لكل فرد من 1,006 دوالر الى 3,975 دوالر5.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html   1   
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DAY   2

 http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN   3
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_Iraq   4

http://chartsbin.com/view/2438    5
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اجلدول 1: املؤشر: العراق ) بلد ذو دخل متوسط منخفض(

منطقة الشرق االوسط وشمال افريقياالعراقالمؤشرات

32.0331.3عدد النفوس الكلي) بالمليون(

3.01.8معدل النمو السنوي الجمالي السكان )بالنسبة المئوية(

7878تعلم القراءة والكتابة ) النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح اعمارهم اكثر من 15 سنة

3442نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية

6872 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(
3,3708,045اجمالي الدخل القومي لكل فرد-تعادل القدرة الشرائية )بالدوالر(

0.84.2معدل نمو اجمالي الناتج المحلي )بالنسبة المئوية(

املصدر: البنك الدولي

1-1 القطاع المالي في العراق
يتكون القطاع المالي في العراق من مجموعة من المؤسسات تشمل البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة 

وشركات التامين والتمويل. تعمل هذه المؤسسات ضمن االسواق المالية الرسمية وتدعمها بنية تحتية مالية تتكون من انطمة مدفوعات 
وتسوية ضمن اطار قانوني وتنظيمي مطبق. يشمل القطاع المالي ايضا 12 مؤسسة تمويل اصغر شريكة مع برنامج تجارة-التابع للوكالة 

االمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسات تمويل اصغر- منظمات غير حكومية بحسب وضعها القانوني. يواجه القطاع عدة تحديات في 
تلبية احتياجات االقتصاد المتنامي6 بما في ذلك هيمنة النظام المصرفي واحتفاظ مصارف مملوكة من الدولة بمعظم االصول ، والبنية 

التحتية المالية الضعيفة التي تعيق النفاذ الى التمويل وكذلك صناعة تمويل اصغر ومشاريع صغيرة ومتوسطة مازالت في طور النشوء 
وبعيدة عن الوصول الى كامل امكانياتها.

الجدول 2: القطاع المالي في العراق7 

المصارف التجارية         
المؤسسات المالية غير 

المصرفية وشركات التحويل 
المالي واالستثمار

مؤسسات التمويل االصغر-منظمات غير شركات االستثمار          
حكومية

مصارف مملوكة من الدولة )7(
مصارف تجارية خاصة )23(

المصارف االسالمية )9(
مصارف اجنبية )7(

مؤسسات مالية )32(
شركات مالية )10(

شركات مملوكة من الدولة )3(
شركات خاصة )18(

مؤسسات تمويل اصغر عراقية محلية 
)10(

مؤسسات تمويل اصغر دولية )2(

تهيمن المصارف التجارية، العامة والخاصة منها، على النظام المالي. حاليا، هناك 46 مصرف تجاري بما فيها مصارف متخصصة 
واسالمية واجنبية مع وجود شبكة تتالف من 774 فرع في جميع انحاء العراق. وفي الوقت الذي يتجه فيه العراق الى االستقرار فان 

نظامه المصرفي ينمو من حيث الحجم والتركيز. واستقرار الدينار العراقي وانخفاض التضخم هما من اهم دالئل هذا التقدم الرائع. يتولد 
معظم ايراد المصارف من الخدمات المستندة الى الرسوم بما فيها التحويالت المالية. وعلى اية حال، المصارف الخاصة الناجحة تزيد من 

اعمال الوساطة المالية. حجم االقراض المصرفي التجاري للشركات والمستهلكين معا قد تضاعف منذ شهر كانون الثاني 2008.

اصبح اداء المؤسسات المالية واعدا في السنوات االخيرة. تاسست الشركة العراقية للكفاالت المصرفية في عام 2006 بمنحة قدرها 
5ماليين دوالر قدمتها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية من خالل مشروع ازدهار. هذه الشركة هي المقدم الرئيسي لكفاالت القروض 

المقدمة الى المصارف االهلية التي تقدم قروضا الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق. تضمن الشركة لحد 75% من قيمة 
القروض المقدمة الى هذه المشاريع من قبل المصارف االهلية. تركز نشاطات الشركة ايضا على تطوير المؤسسات وبناء القدرات في 

المصارف باالضافة الى تنظيم عملها في الوقت الذي تقوم فيه بتسويق وتنفيذ برنامج الضمان. االمتداد الجغرافي لبرنامج الشركة قد توسع 
ليشمل جميع مناطق العراق من خالل شبكة المصارف المشاركة فيها ومثل هذا االمتداد يسمح بنفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 
مصادر االئتمان في جميع محافظات العراق. لقد وافقت الشركة على اكثر من 3800 قرض بقيمة 46 مليون دوالر تقريبا بحلول نهاية 
2011. ستة عشر مصرفا هم من المشاركين في برنامج الشركة لضمان القروض. تأسس سوق العراق لالوراق المالية في عام 2004 
وادرجت 85 شركة حصصها كما في شباط 2011 وقد حقق السوق نتيجة جيدة مقارنة مع باقي اسواق االوراق المالية في المنطقة من 
حيث عدد الشركات المدرجة. القطاع المصرفي هو االكبر في البورصة والذي يدرج ايضا شركات صناعية وزراعية وشركات تامين. 

http://www.iraq-businessnews.com/2011/09/26/republic-of-iraq-financial-sector-review     6
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Financial_Sector_Review_English.pdf  7
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قيمة السوق الكلية لالسهم المدرجة في السوق هي حوالي 3 مليارات دوالر و حجم التعامل التجاري اليومي يتراوح بين مليونين الى 
3 ماليين دوالر. وهذه االرقام هي قبل 2011.اثنتا عشر مؤسسة تمويل اصغر منها اثنتان عالميتان و عشرة محلية، كما في حزيران 
2012 قد صرفت 403,765 قرضا بقيمة تجاوزت 959,3 مليون دوالر منذ التاسيس واغلب هذه القروض قد صرفت الى مشاريع 

صغيرة ومتوسطة. يقدم مشروع تجارة رأس المال والدعم الفني الى مؤسسات التمويل االصغر هذه لتمكينها من تقديم مجموعة من 
منتجات وخدمات مالية تمتاز بالجودة على اساس مستدام. وكما في نهاية شهر حزيران 2012، كانت المحفظة القائمة الثني مؤسسة 

تمويل اصغر بقيمة 143,9 مليون دوالر مع وجود 93,627 زبون نشط، 21% منهم كانوا من النساء.

2-1 التمويل االصغر في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
حوالي 26% او 96,2 مليون من اصل 370 مليون شخص في الوطن العربي يعيشون باقل من دوالرين يوميا. تقديم خدمات التمويل 

االصغر في المنطقة امر مشجع خصوصا عندما ناخذ بنظر االعتبار بان هنالك نقص في الخدمات المالية الرسمية المناسبة التي تقدمها 
المصارف والمؤسسات المالية الرسمية. ومن المهم لهذه المؤسسات ان تزيد من االمتداد الجغرافي لهذه الخدمات من اجل ان تحقق نسبة 
جيدة من النجاح في الوصول الى مزيد من الزبائن الذين كانوا في السابق مستبعدين عن الخدمات المالية الرسمية. ومع ذلك، فقد قوضت 

المنطقة الفجوة بين الطلب والعرض في االونة االخيرة بسبب النمو الرائع في عمق وتوسع الخدمات المالية الممتازة ما عدا في بضعة 
بلدان في المنطقة التي تاثرت بالركود االقتصادي العالمي.

سجلت منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ثالث اكبر معدل من حيث االمتداد الجغرافي وحجم التمويل بعد آسيا وامريكا الالتينية 
.باستثناء المغرب كان نمو االمتداد الجغرافي ومحفظة القروض الكلية للصناعة في المنطقة 29% و 40% على التوالي في عام 2008 و 
27% و 29% على التوالي في عام 2009. في صناعة التمويل االصغر في العراق كان نمو الزبائن النشطين ومحفظة القروض %27,7 

و 28,4% على التوالي في عام 2010 و 15,1% و 20% على التوالي في عام 2011. المغرب كانت االستثناء الوحيد في المنطقة اذ 
سجلت الصناعة هبوطا في عدد الزبائن النشطين ومحفظة القروض للسنة الثانية على التوالي منذ عام 2008 بسبب ازدياد حاالت التعثر 

في السداد الى 10% المحفظة عند الخطر < 30 يوم بالنسبة الى الصناعة بينما كانت نسبة التعثر الحدى اكبر اربع مؤسسات %30 
المحفظة عند الخطر <30 يوم. حدت االزمة المغربية بالعبي صناعة التمويل االصغر في مختلف دول منطقة الشرق االوسط وشمال 

افريقيا الن يكونوا اكثر حرصا في خلق توازن بين النمو والخطر. عدلت مؤسسات التمويل االصغر في المنطقة من خططها الخاصة بنمو 
االمتداد الجغرافي ونفذت اجراءات احترازية مثل ضبط عملياتها االئتمانية وتعزيز االدارة والتركيز الى حد اكبر على استرداد القروض 

بما في ذلك استخدام الوسائل القانونية في تعقب المقترضين المتخلفين عن السداد من اجل تجنب وتخفيف المخاطر.

رغم تقلص عدد الزبائن النشطين ومحفظة القروض القائمة، فان صناعة التمويل االصغر في المغرب ما تزال االكبر في المنطقة من 
حيث اجمالي محفظة القروض اذا يبلغ ثالثة اضعاف عما هو عليه في مصر التي تفوقت عليها من حيث عدد الزبائن النشطين.السبب 
الرئيسي لهذا التباين هو ان مصر تستخدم اسلوب االقراض الجماعي التضامني الى درجة اكبر ولذلك فهي تركز على الوصول الى 

الفقراء من خالل القروض الصغيرة. وبالمقارنة، فان االمتداد الجغرافي للعراق هو اقل من عشر االمتداد في المغرب ومصر بالرغم من 
ان محفظة القروض الكلية هي بنسبة عالية جدا نظرا الى المعدل العالي لحجم القرض. توضح المعلومات المتضمنة في الجدول 3 حجم 

صناعة التمويل االصغر في الدول العشر في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا والتي نشر موقع مكس ماركت احدث االرقام التي 
اعلنت عنها لعام 2009.

الجدول 3: مؤسسات التمويل االصغر من 10 دول قدمت بيانات لها في موقع مكس ماركت لعام 2009 

محفظة القروض الكلية عدد الزبائن النشطينمؤسسات التمويل االصغرالبلد             
بالدوالر

معدل رصيد القروض 
بالدوالر

197 216,688,450 1,100,541 13 مصر
666 609,943,100 915,839 10 المغرب
844 134,262,829 159,081 8 االردن
336 41,355,997 123,041 1 تونس

2619 89,202,509 34,057 8 فلسطين
924 29,274,281 31,671 3 لبنان
125 3,593,486 28,714 6 اليمن

852 18,181,266 21,327 2 سوريا
192 3,867,094 20,155 3 السودان

 1537 93,627143,932,639 12 العراق 8
 2,528,0531,290,301,651510  66المجموع

المصدر: موقع مكس ماركت- مقارنات مرجعية لعام 2009

8     االرقام التي تخص العراق مت حتديثها لغاية حزيران 2012 حسب التقرير املوحد عن الصناعة الصادر من برنامج جتارة
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تلعب جودة المحفظة دورا حيويا في تحديد استدامة اية مؤسسة تمويل اصغر بصورة خاصة والصناعة بصورة عامة. احتفظت مؤسسات 
التمويل االصغر في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا بجودة محفظة عالية رغم التدهور في الصناعة المغربية في عام 2008 و 

2009. جودة المحفظة الكلية كانت اعلى من المعدل مع وجود ثاني أوطأ محفظة عند الخطر < 30 يوم في العالم عند 28% بعد آسيا 
التي سجلت محفظة عند الخطر <30 يوم عند 2,1%. افضل اداء في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا هو اداء صناعة التمويل 

االصغر العراقية اذ سجلت فقط 1,3% محفظة عند الخطر<30 يوم في 30 حزيران 2012.

الشكل 1: المحفظة عند الخطر<30 يوم
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الشكل 2: نسبة القروض المشطوبة
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مؤسسات التمويل االصغر في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا كما في اي منطقة اخرى، لديها ثالثة مصادر مختلفة من التمويل: 
الودائع، الدين، حق الملكية. يسمح االطار القانوني والتنظيمي في عدد من البلدان مثل السودان وسوريا واليمن لمؤسسات التمويل االصغر 

بتعبئة مدخرات التوفير. اما في بقية بلدان منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا فان صناعات التمويل االصغر تواجه لوائح تنظيمية  
تقييدية بما يخص تعبئة ودائع التوفير. مازالت حقوق الملكية المتبرع بها تتم بصورة رئيسية عن طريق مصادر مختلفة من التمويل في 

جميع دول المنطقة. نسبة رأس المال الى االصل في المنطقة هي االعلى )45%( مقارنة مع معدل عالمي قدره 23%. وهذا يعني بأن 
مؤسسات التمويل االصغر في المنطقة لديها قدرة كبيرة غير مستغلة لزيادة رأس مالها لتعميق االمتداد الجغرافي. وعلى اية حال، فإن 

تزايد تمويل الدين وتضاؤل االعتماد  على الملكية المتبرع بها هما تطور ايجابي حدث في االونة االخيرة.

بحسب مسح التمويل الخاص بالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء لعام 2012، هنالك 45 جهة تمويلية نشيطة في المنطقة منها  21 
جهة تمويلية عامة، ثمانية مؤسسات/منظمات غير حكومية و 16 وسيط استثمار تمويل اصغر.االلتزامات الكلية الى قطاع التمويل 

االصغر في منطقة الشرق االوسط كانت 80 مليون دوالر تمثل 4% من التمويل عبر الحدود الى قطاعات التمويل االصغر في 
العالم. سجلت هذه االلتزامات معدل نمو  بطئ بقيمة 4% مقارنة ب 17% على مستوى دول العالم. و بسبب البيئة القانونية والتنظيمية 

التقييدية وغير المواتية فان المنطقة لم تستقطب عددا كبيرا من المانحين وفي الحقيقة تسجل اوطا عدد من الممولين من القطاع الخاص 
والمستثمرين االخرين رغم جودة المحفظة الممتازة وامكانية قطاعها المالي غير المستغل.على اية حال، وكنتيجة لالجراءات التي اتخذتها 

الحكومات والعبي التمويل االصغر في المنطقة لخلق بيئات قانونية تمكينية، بلغ نمو التمويل الخاص نسبة 80% في عام 2009 مقارنة 
ب 33% عالميا.

الشكل 3: االلتزامات المقدمة الى التمويل االصغر لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا كما في كانون 
            االول 2009:  0,8 مليار دوالر *

 
 

  

% من التمويل الكلي إلى التمويل األصغر من عبر الحدود55-55*مسوحات المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء تشير إلى نسبة 
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(بالتجزئة،البنية التحتية للسوق،والسياسة)دعم التمويل األصغر على كافة مستويات النظام المالي:البيع 

مليار دوالر 0.03 مليار دوالر 0.07 

جهة 21
مانحة عامة ومستثمرون

)متعددة االطراف،طرفين،من وزارة 
التنمية الدولية(

مليار دوالر 0.7

 خاصة مانحة جهات
ومستثمرون

 كمؤسسات) مستثمرون، مؤسسات
(بالتجزئة وبيع
مليار دوالر 0.01

مليار دوالر 0.67

المصدر: المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء

بزيادة عمق االمتداد الجغرافي فان مجموعة المنتجات والخدمات المالية متنوعة ومقدمي خدمة التمويل االصغر يندمجون الى حد اكبر  
مع القطاع المالي الرسمي. باالضافة الى ذلك، هنالك حاجة الى تعديل السياسة واالطر القانونية التي تسهل عمليات مقدمي خدمة التمويل  

االصغر في تقديم خدمات ذات جودة عالية الى االشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية في المناطق. خالل السنتين الماضيتين،  
تم القيام بمبادرات جديدة في عدة بلدان لتنظيم قطاعات التمويل االصغر. سوريا، اليمن ومصر قد اقرت قوانين وانظمة خاصة بالصناعة  

بينما اصدر البنك المركزي العراقي بدعم من برنامج تجارة قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  لدعم اضفاء الطابع 
التجاري على القطاع. سيمهد هذا القانون ايضا الطريق لتحويل مؤسسات التمويل االصغر- منظمات غير حكومية الى مؤسسات مالية 

غير مصرفية عندما تتم صياغة/ تعديل االطار القانوني والتنظيمية االضافي والضروري لتسهيل هذا التحول الن التشريع الحالي 
وتفسيراته من قبل السلطات ال يسمح لمؤسسات التمويل االصغر بالتحول الى مؤسسات مالية غير مصرفية.  

يمكن لصناعة التمويل االصغر ان تصل الى كامل امكانياتها اذا ما اندمجت مع القطاع المالي الرسمي في البلد اذ سيتم االشراف 
عليها بشكل رشيد لضمان االمتثال الى معايير افضل الممارسات. وعلى اية حال، ومن اجل ان تحقق الصناعة االندماج فان اصحاب 
المصلحة، اي السلطات والجهات المانحة والممارسين ال بد ان ينسقوا جهودهم لتحديد وقت وطريقة تحقيق االندماج. وهذا هو الوقت 
الذي ال بد لقطاع التمويل االصغر من االندماج في القطاع المالي السائد في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا. انخفاض مستويات 

االستثمار)الدولية والمحلية واالجتماعية( في المنطقة يمكن ان يعزى الى االفتقار الى: أ( انظمة مناسبة وب ( اطار قانوني تمكيني.
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ان االنظمة القانونية والتنظيمية الواضحة تقلل من بعض المخاطر التشغيلية والمؤسساتية المتاصلة وبالنتيجة ستستقطب المزيد من 
االستثمارات التجارية االجنبية واالجتماعية في صناعة التمويل االصغر. العديد من البلدان في المنطقة اما انها لم تدخل قوانين متخصصة 

للتمويل االصغر او انها تفتقر الى البيئات التميكينية المواتية. االختالفات في فهم اصحاب المصلحة الي اطار قانوني وتنظيمية تمكيني 
للخدمات المالية المستدامة الشاملة قد باتت تضيق. وكنتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها اصحاب المصلحة في منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا، فإن قطاع التمويل االصغر سيستقطب تدفقا متزايدا من التمويل و رأس المال من مختلف المستثمرين وهكذا سيساعد  

مؤسسات التمويل االصغر على الوصول الى اهداف ثنائية المحصلة.

3-1  صناعة التمويل االصغر في العراق
تاسست صناعة التمويل األصغر في العراق المستندة الى معايير أفضل الممارسات المعمول بها دوليا في عام 2003، وحققت منذ ذلك

الحين انجازات عظيمة رغم التحديات الكبيرة التي واجهت االقتصاد في فترة النزاع وما بعد النزاع. يتالف القطاع من 12 مؤسسة
تمويل اصغر-منظمات غير حكومية تعمل في جميع محافظات العراق الثماني عشر. ومنذ 2009، تحسنت البيئة التنظيمية الكلية للقطاع
باصدار قانون المنظمات غير الحكومية الذي يمّكن مؤسسات التمويل االصغر من االستمرار بعملها كمقدمي خدمة مالية تمتاز بالجودة 
للنساء والشباب والمشاريع الصغيرة والصغرى وكذلك الى االشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.  ولحد هذه الفترة، فقد حقق

القطاع معدل نمو طموح وتاثير اجتماعي-اقتصادي على االفراد والمناطق الذي يقدم خدماته اليهم. ومن خالل صرف 403,765 قرض
 الى رياديي االعمال في جميع انحاء العراق منذ تاسيسها بقيمة كلية تبلغ 959,3 مليون دوالر كما في نهاية شهر حزيران 2012، فان

صناعة التمويل االصغر تمر في مرحلة نضوج سريع ، وتنتقل من مرحلة التدخل لتحقيق االستقرار الى صناعة مستقلة تدمج افضل
الممارسات العالمية  وتتلقى الدعم من اصحاب المصلحين المتعددين.  التحديات في عراق فترة النزاعات وما بعد النزاعات.

التحديات في عراق فترة النزاعات وما بعد النزاعات
التغلب على القيود التي تواجه النشاطات التي تولد دخال وعلى التوظيف الذاتي

تقوض النزاعات الكبيرة وبشكل مباشر النمو االقتصادي النها تسلب االرواح وتدمر الممتلكات والبنية التحتية. اما بشكل غير مباشر فإن 
هذه النزاعات تحول الموارد الى النشاطات العسكرية على حساب االستثمار المنتج في رأس المال المادي والبشري.الصراعات ايضا 

تؤثر على الخدمات العامة االساسية وتحد من القدرة المالية واالدارية لتحقيق التعافي في فترة ما بعد الحرب، وتترك دينا ثقيال يثقل كاهل 
الميزانيات المستقبلية. والعراق قد مر بمثل هذه المشاكل9. اصبحت عملية التعافي محفوفة بالتحديات الن االعتماد هو على االقتصاد 

الذي تديره الدولة وهذا ما يتسبب بحدوث ضرر كبير على االشخاص الذين يعملون لحسابهم )التوظيف الذاتي(. تستمر الوكالة االمريكية 
للتنمية الدولية من خالل مبادراتها الهادفة  الى تنمية االقتصاد والتي ينفذها برنامج »تجارة« والبرنامج الذي سبقه »ازدهار«، في لعب 
دور اساسي في تسهيل ثقافة ريادة االعمال في العراق شحذ القدرات الكامنة للقطاع الخاص. تشير االحصائيات المتوفرة الى نجاح هذه 

الجهود في احداث فرق وتغيير في وسيلة عيش الفقراء والنساء واالقليات المحرومة.

الوضع االمني 
تقوم الحكومة العراقية بتعزيز الوضع األمني ولكنه يبقى هشا الى حد كبير بعد ارتفاع موجة الهجومات االنتحارية التي حدثت بعد 

انسحاب القوات االمريكية في شهر كانون االول 2011. ان تردي األوضاع األمنية يشكل عائقا أمام الوجود الدولي األوسع نطاقا في 
العراق ويؤثر سلبا على قطاع التمويل األصغر. ال يخفى على احد بانه من الصعب على التمويل االصغر تحقيق النمو في بيئة تشوبها 
النزاعات إذ ان المؤسسات تكون غير راغبة في تقديم القروض في مناطق قد ال يتكمن فيها الزبون من الدفع واالسوا من هذا كله هو 

انه قد ال يكون موجودا اصال في تلك المنطقة ليسدد القرض. ومع ذلك، يستمر التزام الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  بكونه احد اسباب 
االلهام خصوصا في المجتمعات التي تكون عرضة للنزاعات داخل العراق، والتي تجني الفائدة من خالل المبادرات المتعددة التي تمولها 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.

وضع الالجئين
تقدر المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة بان أكثر من4.7 مليون عراقي غادروا منازلهم نتيجة لنشوب النزاعات التي ابتليت بها 

البالد، منهم 2.7 مليون شخصا من المهجرين في داخل العراق وحوالي 2 مليون شخص يعيشون في بلدان مثل سوريا واألردن.و رغم 
عودة الكثير منهم بعد تحسن الوضع االمني، فان مسالة التهجير تبقى مصدر قلق. تقدم مؤسسات التمويل األصغر قروضا صغيرة مهمة 

الى المهجرين في الداخل من خالل دمج معايير إقراض مرنة مثال إلغاء شرط ان يكون الزبون قد عاش في نفس المنطقة لمدة سنتين على 
األقل لكي يكون مؤهال للحصول على قرض. قام برنامج تجارة بمبادرات تقوم بتنفيذها مؤسسات التمويل االصغر الشريكه له لمساعدة 
المهجرين في الداخل واالقليات االخرى في التغلب على معضلة االفتقار الى رأس المال ولكي يكونوا قادرين على البدء بنشاطات تولدا 

دخال لهم. احد هذه المبادرات هي »مبادرة دعم المجاميع المحرومة في العراق« التي تستهدف المجموعات المحرومة بما فيهم المهجرين 
في الداخل والمجتمعات المهمشة االخرى.

تطوير القطاع المالي 
يستمر تحسن مستوى الوساطة المالية في العراق مع تحسن االقتصاد، و ازداد اجمالي الناتج المحلي من 4,1% في عام 2008 الى %6,5 

في عام 2009 و الى 9,1% في عام 2010 حسب احد تقارير البنك الدولي. يهيمن على القطاع المصرفي اكبر مصرفين تابعين للدولة 
وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد إذ انهما يشكالن نسبة 91% تقريبا من االصول الكلية. يوضح الجدول 2 ضمن البند 1,2 اعاله 

9     تقرير التعافي االقتصادي في العراق، شباط 2009
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تشكيلة القطاع المالي. اسواق رأس المال باالضافة الى السندات الحكومية هي غير موجودة تقريبا. هناك نقص خطير في المهارات 
والتخطيط غير المناسب بما يخص تطوير الموارد البشرية لجميع المستويات في المصارف و على االخص  على مستوى االدارة 

الوسطى.

يفتقر المصرفيون في العراق الى الخبرة في تقديم القروض الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن شان ذلك تقييد مستوى الوساطة 
المالية المطلوبة لتحقيق النمو الجيد. معظم المصارف هي نسبيا جيدة وال تتمتع بمهارات كافية لتحليل المخاطر االئتمانية  والقيام 

بتحليالت التدفق النقدي. من ضمن المعوقات االخرى هي القروض التي تكون فترة تسديدها قصيرة جدا بحيث يصعب القيام باستثمارات 
طويلة االمد، وكذلك شروط الضمانات التي تزيد عن 150% من مبالغ القرض. ان تدخل الوكالة االمريكية في قطاع المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة أدى الى تاسيس أ( صندوق ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الشركة العراقية للكفاالت المصرفية التي تضمن 
قروض هذه المشاريع و ب( الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي مؤسسة مالية غير مصرفية تاسست في عام 

2009 لتقديم رأس مال اقراض الى المصارف التي تقوم بدورها بتقديم قروض الى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشير 
التجربة بان المصارف التي تتعاون مع مشاريع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية تمتلك محفظة اكثر تنوعا واكثر من 50% من القروض 

تقدم الى هذه المشاريع كاستثمارات آمنة لكسب الثروة.

تحتفظ مؤسسات التمويل االصغر باموالها لدى مصارف حكومية لتجنب المخاطر االمنية الناتجة عن نقل المبالغ. بالرغم من ذلك، يوجد 
هنالك ضعف كبير في القيام بذلك و عادًة ما يواجه الزبائن تحديات لوجستية، بضمنها معوقات السيولة. و من المتوقع، طالما إن العراق 

ينتقل الى بيئة اكثر أمناً و بما ان الدينار العراقي سيتجه نحو االستقرار في وقت قصير، أن يسود استخدام العملة المحلية على الدوالر 
االمريكي. سيواجه التمويل االصغر تحديات سعر الصرف طالما ان مؤسسات التمويل االصغر تتحول في تعامالتها من الدوالر االمريكي 
الى الدينار العراقي. هذه التحديات تفرض على القطاع شرطاً جديداً يتمثل بصرف مؤسسات التمويل االصغر للقروض بالدينار العراقي. 
بالرغم من ذلك، من المتوقع ان يكون أثر الفرق بين العملتين منخفضاً بسبب االستقرار النسبي للدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي. 

وال نتوقع ان يؤثر ذلك على الزبائن حيث انهم يستلمون مبلغ القرض بالدينار العراقي ويسددونه بالدينار العراقي ايضاً.

بناء قوى عاملة ماهرة
فرضت االمم المتحدة حصاراً على العراق للفترة من 1991 الى 2003 مما ادى الى »هجرة العقول« العراقية ممن يمتلكون الكفاءة 

ويمثلون كادراً من الموارد البشرية للقطاع المالي. باالضافة الى ذلك، يعتبر نظام التعليم العالي دون المستوى في العراق تحدياً للتطوير 
المؤسساتي، االقتصادي و االنساني. و ال يزال هنالك نقص في مهارات تكنولوجيا المعلومات و العمالة الكفوءة. من اجل المساعدة في 

بناء قطاع التمويل االصغر في العراق، لعبت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية دورا ريادياً في توفير الدورات التدريبية في المجاالت 
المهمة بما في ذلك حوكمة مجلس االدارة واالشراف، ضوابط الرقابة الداخلية و ادارة المخاطر، التخطيط الستراتيجي للمشاريع...الخ. و 
باالضافة الى ما سبق، تقام الدورات التدريبية من اجل تطوير البنية التحتية للصناعة الخاصة بالمدربين المجازين في ثمان مجاالت من 

الخبرة، بضمنها التحليل المالي، التأخر في السداد، و ادارة المخاطر و ادارة الموارد البشرية.  

التغلب على التحديات في تطوير نشاطات التمويل االصغر في العراق
ينبغي التغلب على العديد من التحديات عند تحقيق تمويل اصغر ناجح في العراق. تم تقديم دليل واضح على بعض التحديات الرئيسية 

التي وجب التغلب عليها في الحالة التالية في محافظة االنبار التي تقع الى الجنوب الغربي من العراق و كانت تجربة تقليدية و نموذجية 
للتجارب االخرى في اماكن مختلفة من البلد. و تشمل التحديات: 

1(   اعتبار التمويل االصغر كأداة لتحسين المستويات المعيشية للمجتمعات و الحد من الفقر – ينظر الى التمويل االصغر التقليدي على
      انه ممارسة اجنبية غير مرغوب بها ألنها ضد أحكام الدين االسالمي.

2(   التغلب على الحساسية العشائرية– تضم المحافظة العديد من المجتمعات التي كانت حريصة على الدخول في نزاعات من اجل 
      استحصال حقوقها الخاصة التي تفوق حقوق اآلخرين 

3(   الوضع االمني – كانت احدى المحافظات التي دمرتها النزاعات و اإلضطرابات 

كان على برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية ان يكون مبدعاً في التغلب على هذه التحديات و يتخذ العديد من االجراءات 
للقيام بذلك. و قد اتخذ القرار بانشاء منظمة التقدم للتمويل االصغر مع ثالثة فروع، يعمل كل منها في ثالثة مدن رئيسية في محافظة 

االنبار، و تم القيام بالمزيد من الخطوات كما تم وصف ذلك في المقاطع التالية. 

فيما يتعلق بمسألة ترويج التمويل االصغر في المجتمعات، كان هنالك اجراء في البدء يخص طرح منتج المرابحة و الذي يمتثل ألحكام 
الشريعة االسالمية التي ترفض مبدأ الفائدة لكونها »حرام« و هذا يعني أيضاً »محرمة«. بموجب قرض المرابحة تشتري المؤسسة 

االصول و تبيعها للمقترض لقاء هامش ربح و بذلك لن يكون هنالك من فائدة في المعاملة و ليس على الزبون سوى ان يسدد لمؤسسة 
التمويل االصغر الكلفة كاماًل مضافاً اليها هامش الربح كتكلفة بالنسبة له عن األصل. باالضافة الى ذلك، كان من المهم اطالق منتجات 

اقراض تلبي احتياجات المجتمعات. في ضوء الدمار الذي لحق بالمحافظة نتيجًة للنزاعات، أصبحت قروض تحسين المنازل شائعة 
و اقنعت المجتمعات بفوائد النفاذ لخدمات منظمة التقدم. باالضافة الى ذلك فقد تم اطالق هذه القروض لكي تلبي االحتياجات األخرى 

للمجتمعات مع األخذ بنظر االعتبار االحتياجات االخرى التي سيتم شمولها بالتغطية بموجب قروض االسكان. حالما تم اإلنتهاء من هذا 
األمر، تم بذل الجهود للعمل مع اعضاء المجالس واالدارات المحلية و قادة المجتمع االخرين للحصول على دعمهم و بعد ذلك بات من 
الممكن اقناع الشيوخ و رجال الدين بإصدار فتاوى تنص على ان خدمات المرابحة المقدمة هناك تمتثل ألحكام الشريعة االسالمية وانها 

تساعد المجتمعات في تحسين المستويات المعيشية. و عندما تم االنتهاء من ذلك، اصبح من الممكن بناء قاعدة زبائن لمنظمة التقدم.
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فيما يخص التغلب على حساسية هذا الموضوع لدى العشائر، تم تشكيل مجلس ادارة منظمة التقدم بحيث يكون هنالك تمثيل متساوي من 
قبل المدن الرئيسية الثالث مع االتفاق على التناوب في شغل منصب رئيس المجلس من قبل ممثلي هذه الفروع بحيث يترأس ممثل كل 

مدينة اجتماعات مجلس االدارة على اساس التناوب. إضافًة الى ذلك، كان هنالك حاجة لتدريب اعضاء المجلس في مجال الحوكمة الجيدة 
في ضوء أفضل الممارسات. تم القيام بذلك من خالل البرامج التدريبية لبرنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية الخاصة 

بتحسين حوكمة التمويل االصغر بما في ذلك تأسيس لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

فيما يخص الوضع االمني، كان من المهم العمل مع مجلس ادارة منظمة التقدم و ادارتها لكي ينفذوا التزامهم و يتم الحصول على كادر 
جيد وملتزم. في الحقيقة، كان على ضباط القروض ان يكون شجعان جداً للقيام بالزيارات الخارجية و اجتذاب الزبائن و تشكيل المجاميع 
وفق منهج االقراض الجماعي التضامني. واجه بعض الموظفون تهديدات باستخدام العنف معهم بسبب مالحظة المتطرفين لعالقة هؤالء 

المحتملة و إرتباطهم بجهات اجنبية.

بالرغم من وجود التحديات، ومن خالل الحلول اعاله و التزام مجلس االدارة و االدارة، فإن منظمة التقدم االن هي احدى مؤسسات 
التمويل االصغر األكثر نجاحاً في العراق وهي في موقف جيد مقارنًة بمؤسسات التمويل االصغر الرائدة و التي لها نفس الحجم و المكانة 

في مختلف انحاء العالم. قامت المنظمة بصرف اكثر من 53.2 مليون دوالر على شكل قروض لما يقارب 27320 زبون منذ البدء 
بالعمل وخالل اربع سنوات فقط و هي اآلن تمتلك محفظة قروض قائمة بقيمة تقارب 11.6 مليون دوالر مع 10903 زبون نشط كما في 

30 حزيران 2012. و الدليل على نجاح منظمة التقدم هو حصولها على جائزة برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية لـ 
»افضل مؤسسة تمويل اصغر تلتزم بمعايير الحوكمة« لسنتين متتاليتين.

4-1 الفقر في العراق 
بحسب اإلستراتيجية الوطنية للحد من الفقر في العراق والبنك الدولي، يقدر معدل الفقر في العراق بحوالي 23%10 أو 7.36 مليون نسمة 
يعيشون تحت خط الفقر بمعدل 2.20 دوالر يومياً. باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من العراقيين من غير الفقراء يعيشون بالكاد فوق 
مستوى خط الفقر و طالما إن فجوة الفقر هي 4.5%، فإن أي انخفاض صغير في النمو االقتصادي قد يزيد من معدالت الفقر بشكل كبير. 

معدالت الفقر في مناطق جنوب ووسط  العراق هي أعلى بكثير منها في اقليم كردستان.

جدول 4: معدالت الفقر في محافظات العراق11
النسبة المئوية للفقراءعدد الفقراءعدد السكان الموقعالمحافظة

13%7,826,3971,029,102العاصمةبغداد
42%1,808,951753,837الوسطبابل*

37%972,467362,957الوسطكربالء
25%673,603166,244الوسطالنجف

35% 1,084,871384,060الوسطالديوانية
35%1,166,434410,575الوسطواسط
33%1,709,340572,282الشمالديالى
23%3,078,974716,287الشمالنينوى

40%1,304,938526,643الشمالصالح الدين
10%987,97797,932الشمالكركوك
9%553,66252,081الشمال-اقليم كردستاندهوك
3%1,689,40658,099الشمال-اقليم كردستاناربيل

3%2,074,06969,229الشمال-اقليم كردستانالسليمانية
32%2,094,788680,140الجنوبالبصرة
26%902,684230,999الجنوبميسان
49%673,603332,489الجنوبالمثنى

32%1,770,244572,976الجنوبذي قار
21%344,069 1627,592الغرباالنبار

23%32,000,0007,360,000االجمالي 

في شهر تشرين الثاني من عام 2009، اطلقت وزارة التخطيط والتعاون االنمائي في العراق االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر في 
العراق لألعوام 2010-2014 و قد أعدتها اللجنة العليا لسياسات الحد من الفقر في العراق. و تسعى الستراتيجية لتخفيف نسبة الفقر 
خالل هذه الفترة من 23% إلى 16% بحلول عام 2014.و من اجل القيام بذلك، ينظر الى التمويل األصغر على انه جزء من الحل. و 

10     استناداً إلى تقرير مواجهة الفقر في العراق لعام 2011 الذي أعده البنك الدولي و احلكومة العراقية 
state-of-iraqs-provinces.html/01/2011/http://musingsoniraq.blogspot.com     11، ( مت تغيير عدد نفوس كل محافظة بحيث يصبح عدد النفوس الكلي 32 مليون نسمة(
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يتألف االقتصاد العراقي من عدد هائل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشاطات القطاع غير الرسمي و التي هي المصدر الرئيسي 
لكسب القوت بالنسبة لغالبية السكان. و االفتقار الى رأس المال هو عقبة جادة امام تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. و يفتقر الناس 

الى المدخرات و قد يصبح هنالك ديون مترتبة عليهم. والخدمات المصرفية الرسمية محدودة جدا. و ينظر الكثير الى تطوير المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة على انه الحل لتوفير فرص العمل المطلوبة وإعادة االعمار. يقدم التمويل االصغر قروضاً صغيرة يسهل الحصول 
عليها )قروض تتراوح بين 500 الى 5000 دوالر(، و ينظر اليها على انها احد المفاتيح لهذا الحل. و قد حاول األسلوب المتبع لتطوير 
الخدمات المالية في العراق التعامل مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق بأكمله باستخدام المشروع كوحدة تحليل بداًل عن 

مستوى الفقر لألشخاص الذين يملكون هذه المشاريع. لذلك يتم تمويل المشاريع بحسب طاقاتها الكامنة وليس بحسب الموقف المالي للمالك 
في المجتمع. وعلى اية حال، و طالما أن ظهور الفقر على مستوى العائالت يصبح أكثر وضوحا من خالل الدراسات التي تجريها األمم 

المتحدة والحكومة العراقية إليجاد مؤشر لقياس الفقر، فان التركيز على المستويات العائلية سيمكن من وضع استراتيجية واسعة تتعلق 
بالشمولية و التأثير الكلي. 

5-1 بصمات التمويل االصغر في العراق
بدأ التمويل األصغر القائم على معايير أفضل الممارسات، عمله في العراق في عام 2003 بشكل أساسي كأداة لمساعدة ضحايا الحرب 
والعنف والمساعدة في إرساء دعائم االستقرار في المناطق غير اآلمنة. وأصبح اآلن المجهز الوحيد للخدمات المالية المستدامة للفقراء 

وأولئك الذين تم إستثناؤهم من القطاع المالي الرسمي، بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبدأت مؤسسات التمويل األصغر 
مثل CHF الدولية و الثقة )التي أسستها و دعمتها ACDI/VOCA( واإلغاثة الدولية نشاطاتها في العراق في أعوام 2003 و2004 
و2006 على التوالي من خالل التمويل المقدم من مصادر الحكومة األمريكية12. وعلى اية حال، اقتصرت عملياتها على المناطق التي 

شهدت مستويات اقل من العنف في جنوب ووسط العراق و إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق. 

ازدهار13 و هو مشروع تطوير القطاع الخاص و توليد الوظائف الذي مولته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بدءاً من 2004 و حتى عام 
2008 والذي كانت تنفذه مجموعة لويس بيرجر عمل على التعاون مع القوات األمريكية و قوات اإلئتالف في أواخر عام 2006 لتأسيس 

مؤسسات تمويل اصغر محلية في كل محافظة. و الهدف كان ضمان وجود ما ال يقل عن مؤسسة تمويل اصغر واحدة في كل محافظة 
لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو. و من خالل دعم تطوير مؤسسات التمويل األصغر، فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تضع 

تصوراً عن مؤسسات محلية تقدم خدماتها للمجتمعات المحلية من خالل ستراتيجيات لتقديم منتجات اقراض مقبولة محليا و بذلك يتم ملئ 
فجوة السوق التي لم يتم تلبيتها من قبل كبار الالعبين في تلك السوق. 

تؤثر المخاوف االمنية على جميع نشاطات التنمية االقتصادية في العراق ومن اجل تبديد هذه المخاوف، قام الجيش بتأسيس مراكز 
للعمليات المدنية- العسكرية إلرساء االستقرار في المناطق التي تشهد أعمال عنف. إذ أسهم السماح لمؤسسات التمويل األصغر بالعمل من 

هذه المراكز، في ايجاد بيئة تشغيلية آمنة نسبياً بما أدى الى تقليل مخاطر القيام بعمليات مالية التي كان من الممكن ان تكون مستحيلة في 
ظروف أخرى. كما ساعد بناء العالقات بين مؤسسات التمويل األصغر و الجيش في تزويد األخير بمعلومات حول النشاط االقتصادي في 

المناطق التي يتواجد فيها. 

كما قام مشروع إزدهار التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية ببناء شراكات ستراتيجية مع قسم الشؤون المدنية التابع الجيش األمريكي 
من أجل تقديم تدفقات تمويل متكافئة لرأس المال التشغيلي ورأس مال القروض. و بينما قام الجيش )وبعدئذ فرق إعادة اعمار المحافظات( 

بدفع التكاليف التشغيلية لمؤسسات التمويل األصغر المحلية، فقد قدم مشروع ازدهار منح رأس مال اإلقراض و الدعم الفني المكثف. تم 
إنشاء منظمة البشائر للتمويل األصغر في عام 2006 في بغداد و من ثم منظمة األمان في كركوك في نفس السنة. و باالستفادة من هذه 

النماذج، ساعد مشروع ازدهار في تأسيس مؤسسات تمويل اصغر محلية في محافظات األنبار )إحدى المحافظات التي كانت تشهد الكثير 
من أعمال العنف( وكذلك صالح الدين ونينوى. 

وكان للجيش األمريكي دور مهم في تطوير قطاع التمويل األصغر. فرق إعادة اعمار المحافظات، و التي هي وحدات مدنية-عسكرية 
صغيرة، عملت كجهات وسيطة مع مؤسسات التمويل األصغر المحلية في المناطق التي يسودها العنف، و ساعدت في ترويج خدمات 

التمويل األصغر ضمن المجتمعات المحلية. وقد توقف عمل فرق اعمار المحافظات في النصف الثاني من عام 2011 عندما كانت القوات 
االمريكية تتأهب لإلنسحاب من العراق في شهر كانون االول 2011.

في شهر تشرين الثاني من عام 2006، أقيم أول مؤتمر للتمويل األصغر في العراق و جمع ممارسي الصناعة ومانحين وداعمين آخرين 
مهتمين بالمجال من مختلف البلدان لتقييم صناعة التمويل األصغر في العراق وتحديد المشاكل التي تواجه الصناعة اليوم ومناقشة اهداف 
المانحين التي تحققت من خالل التمويل األصغر. وخرج المؤتمر بإجماع حول ستة إستراتيجيات رئيسية التي تشكل مجتمعًة ستراتيجية 

التمويل األصغر في العراق للنمو المستقبلي للصناعة. 

12     رأس املال األولي قدمته القوات األمريكية مع زيادة كبيرة قدمتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على أساس مستمر. 
13     إزدهار هو مشروع مولته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية خاص بتنمية القطاع اخلاص و توفير الوظائف و نفذته مجموعة شركات لويس بيرجر و شركاءها من املشاريع املشتركة في العراق لدعم التمويل األصغر و االقراض

اعادة اعمار و فرق  احمللية  و احلكومات  املركزية  بالتعاون مع احلكومة  و احملافظات  البلد  و تعزيز االستثمار و خدمات تطوير األعمال. و قد عمل املشروع على مستوى  التجارية  و السياسة  املتوسطة  و         املصرفي للمشاريع الصغيرة 
ازدهار بدأ مشروع  التي  باملبادرات  بالقيام  اآلن  )بإسم جتارة( يستمر  تبعه  الذي  البرنامج  آذار من عام 2008. و  البرنامج متعدد اجملاالت هذا في شهر  انتهى  احمللية غير احلكومية األخرى. و قد  املنظمات  و  األمريكي  و اجليش         احملافظات 

القطاعية. التنمية  القطاعية من خالل أسلوب  التحديات  التعامل مع  و  املتحققة  النجاحات  الى  و هو يستند         بها 
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الوضع في عام 2012: عودة الى اولويات استراتيجية التمويل األصغر في العراق لعام 2006

     األولوية رقم 1: التعريف الواضح لمعنى التمويل األصغر في العراق

     االولوية رقم 2: تعزيز االطار القانوني

     االولوية رقم 3: بناء القدرات والتدريب

     االولوية رقم 4: الشفافية، المعايير واإلبالغ

     االولوية رقم 5: تأسيس شبكة التمويل االصغر

     االولوية رقم 6: زيادة الروابط بين المصارف

 

يتضمن التمويل األصغر توفير مجموعة متنوعة من خدمات القروض المقدمة الى الفقراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات العراق 
الثمانية عشر. و يتراوح حجم القرض من 500 إلى 25.000 دوالر و أكثر من 80% من محفظة القروض الحالية تمثل قروضاً مقدمة للنشاطات 

التي تولد دخاًل.

اقرت دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق والبنك المركزي بأهمية توسيع النفاذ المالي للفقراء وأولئك الذين تم استبعادهم من خدمات النظام 
المالي السائد.و أصدر البنك المركزي العراقي قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسلط الضوء على البيئة التمكينية للتمويل 

األصغر في العراق.

   تلقى اكثر من 750 ممارس في التمويل االصغر دورات تدريبية عن المهارات و المعرفة المتعلقة بالتمويل االصغر و بينهم 12 مدرب  
   رئيسي مجاز يقدمون التدريب في ستة وحدات تدريبية وضعتها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء حول التحليل المالي، ادارة الموارد 

   البشرية، ادارة التعثر في السداد و تحديد سعر الفائدة، تطوير المنتج، ادارة المخاطر التشغيلية والمحاسبة وقدم قسم التمويل األصغر المستدام  
   أيضاً وحدات تدريبية حول الحوكمة، التدقيق الداخلي والتخطيط الستراتيجي للمشاريع للمساعدة في ادارة المخاطر والعائدات.

تتعقب جميع مؤسسات التمويل األصغر العراقية اداءها وتقدم التقارير بهذا الصدد الى الجهات المانحة والمعنيين بالصناعة باستخدام أداة مراقبة االداء 
و الذي يجمع نتائج االداء من فروع مؤسسة التمويل االصغر استنادا الى معايير االفصاح واالبالغ المعترف بها دولياً. لدى برنامج تجارة التابع للوكالة 

االمريكية للتنمية الدولية نظام مراقبة االداء، و هو قاعدة معلومات مركزية التي يتم تصدير كافة قواعد المعلومات ذات الصلة اليها، وبعد ذلك تدمج 
لتوليد نسب و مؤشرات األداء الكلي للصناعة. يقوم نظام مراقبة االداء ايضاً بابالغ نظام مراقبة تصنيف االداء. و يظهر هذا النظام تطور مؤسسات 
التمويل االصغر و يتم مقارنتها مع نظرائها في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا استنادا الى نوع المؤسسة )محلي او دولي(، عدد المقترضين، 

مبالغ القروض القائمة، معدل حجم القرض، المحفظة عند الخطر للقروض المتأخر سدادها ألكثر من 30 يوماً، نسبة المصاريف التشغيلية، عدد طلبات 
القروض لكل ضابط قرض، االكتفاء الذاتي التشغيلي و االكتفاء الذاتي المالي. كل من هذه المؤشرات يعطى عالمة بحسب االهمية لتحديد الصنف 
الكلي لمؤسسة التمويل االصغر و في النهاية يتم تحديد الصنف الذي تصنف المؤسسة فيه مقابل نظيرتها من مؤسسات التمويل االصغر في منطقة 

الشرق االوسط و شمال افريقيا.

بصدور قانون المنظمات غير الحكومية الذي يسمح للقطاع بتسجيل شبكة تمويل اصغر وطنية بشكل رسمي، جمع برنامج تجارة مؤسسات التمويل 
االصغر العراقية سويًة في منتدى من اجل اضفاء الطابع المؤسساتي على عمل الشبكة. وقد تبنت مؤسسات التمويل العراقية الئحة السلوك واالخالق 

الخاصة بالقطاع كجزء من المبادرات المستمرة للشبكة. وكشبكة رسمية، سوف يقوم هذا الكيان بتلبية احتياجات الصناعة المتمثلة ببناء القدرات والتاييد 
و توزيع المعلومات والشفافية. تم تسجيل شبكة التمويل االصغر رسمياً وحصلت على شهادة التسجيل في 26 نيسان 2012 وهي االن مؤسسة مستقلة 

بوضع قانوني تعمل كجهة تنسيقية محورية وتلعب دوراً رئيسياً في تشكيل و النهوض بصناعة تمويل اصغر شاملة في الوقت الذي تعمل فيه على 
تقوية قطاع التمويل االصغر في البلد. يستمر برنامج تجارة التابع لوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتقديم الدعم لشبكة التمويل االصغر في العراق عن 

طريق تقديم المساعدة الفنية وتقديم المنح لتمكينها من قيادة صناعة التمويل االصغر  بعد نهاية برنامج تجارة في شهر كانون الثاني 2013.

في الوقت الذي يستمر فيه القطاع المصرفي بالنضوج، فإن بإمكان الكيانات الحكومية تمكين نفاذ مؤسسات التمويل االصغر الى رأس مال اقراض 
منخفض الكلفة من خالل المصرفين الكبيرين التابعين للدولة. وعلى اية حال، و إستناداً إلى سالمة القطاع المالي بشكل عام، ستكون الروابط بين 

مؤسسات التمويل االصغر والمصارف بحاجة إلى المزيد من الوقت.
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تظهر البيانات الحكومية األخيرة بان التمويل األصغر ينال اعترافا من صناع السياسة على انه أداة فاعلة للمساعدة في تحقيق النمو 
االقتصادي والحد من الفقر. وفي عام 2007، أطلقت الحكومة العراقية برامج تمويل اصغر بمعدالت فائدة سنوية مدعومة بشكل كبير 

)2% في عام 2007 و 0% في عام 2008( وأطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية برنامج التمويل األصغر الحكومي في منتصف 
عام 2007 كبرنامج ريادي وتوسع بعد ذلك ليشمل جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان. في حين اطلقت وزارة الصناعة 

والمعادن برنامجا مماثاًل يخص المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتقدم هذه البرامج الحكومية التمويل بكلفة قليلة بشكل ملحوظ 
و تسهم في ايجاد معيار غير منطقي بين المقترضين المحتملين مع قيام بعض المقترضين بحشد موارده في مسعى لكي يكون مؤهاًل 

للحصول على قروض. باالضافة الى ذلك، فإن طريقة صرف مبالغ القروض الحكومية لم تكن مناسبة من حيث الوقت للزبائن المعتمدين 
و بصورة إضافية فإن الشرط غير المنطقي لتسديد القرض بشكل كامل مرة واحدة في نهاية السنة بداًل من التسديدات المتكررة التي 

توصي بها صناعة التمويل األصغر على شكل أقساط أسبوعية او شهرية سيزيد بشكل كبير من المخاطر التي تنتج عن التأخر في السداد. 
و بالرغم من إن النظرية االقتصادية توحي بأن جدول التسديدات الذي يتسم بمرونة أكبر سيفيد الزبائن ومن المحتمل أن يسهم في تحسين 

قدرتهم على السداد، و يؤكد ممارسوا الصناعة إن االنضباط المالي المفروض بسبب التسديدات المتكررة أمر ضروري لمنع حاالت 
التخلف عن السداد14.

وصلت صناعة التمويل األصغر اآلخذة بالنمو بشكل سريع الى مرحلة هامة في آذار عام 2010 عندما وصل العدد الكلي لفروع 
مؤسسات التمويل األصغر والمكاتب التابعة لها في جميع انحاء العراق الى 100. و في حزيران 2012، زاد عدد المنافذ هذه ليصل الى 
109 و هذا يبرز النجاح الذي حققه قطاع التمويل األصغر في سعيه لتوفير نفاذ أوسع الى خدمات مالية عالية الجودة في عموم محافظات 

العراق.

الشكل 4: تطور التمويل االصغر في العراق

6

2010-2004: تنمية صناعة التمويل األصغر العراقية

مشروع ازدهار التابع للوكالة االمريكية 
 للتنمية الدولية

 إلي التمويل نفاذال•
 بناء الصناعة•
 بناء قدرة مؤسسات التمويل االصغر•

 قبل
الوكالة األمريكية للتنمية 

 الدولية

2003

التابع للوكالة االمريكية  تجارةبرنامج 
 للتنمية الدولية 

 :اسلوب بناء القطاع
 

 المستويات االكبر واالوسط واالصغر

منظمة ACDI/VOCAاسست •
الثقة من خالل التمويل الذي 

حصلت عليه من سلطة االئتالف 
 المؤقتة

 
 CHF Internationalدخلت •

الى السوق العراقية من خالل 
التمويل الذي حصلت عليه من 

 سلطة االئتالف المؤقتة
 
كال المؤسستين تعمالن في •

محافظات مستقرة نسبيا في شمال 
 وجنوب البلد

ساهم في تأسيس مؤسسات تمويل اصغر محلية تعمل في كافة •
 المحافظات الثمانية عشر

 
عمل على تسهيل النفاذ الى رؤوس اموال االقراض ومنح بناء القدرات •

 CHFبالنسبة لكافة مؤسسات التمويل االصغر التي تضم 
Internationalمنظمة الثقة واالغاثة الدولية ، 

 
عمل على تسهيل ايجاد شبكة غير رسمية لهذه الصناعة واستضاف اول •

حضره ممثلون عن  2006مؤتمر للمعنيين بالتمويل االصغر في عام 
البنك المركزي العراقي ومؤسسات التمويل االصغر ومراكز تطوير 

 المشاريع الصغيرة
 
اقترح توجهات لعمل القطاع من خالل ستراتيجية التمويل االصغر في •

 2006العراق التي اعدها المشروع في عام 
 
 ساهم في وضع معايير االبالغ الخاصة بالصناعة•
 
عمل على تسهيل بناء الشراكات مع الجيش االمريكي وفرق اعادة •

اعمار العراق من اجل توسيع التمويل االصغر في المناطق المشوبة 
 بالنزاعات

تمكين االنظمة الخاصة بتحول  :المستوى االكبر•
مؤسسات التمويل االصغر وتسهيل الحوار مع البنك 

المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية الى 
جانب قيادة التنسيق مع المانحين الرئيسيين لقطاع 

التمويل االصغر في العراق وتقديم التوجيه فيما يتعلق 
 .باالحتياجات الكلية للقطاع

 
بناء البنية التحتية للصناعة : المستوى المتوسط•

وقدرات الموارد البشرية من خالل التدريب الموجه 
حسب الطلب بناء على احتياجات مؤسسات التمويل 
االصغر العراقية الناضجة الى جانب اضفاء الطابع 

الرسمي والمؤسساتي على عمل شبكة التمويل االصغر 
العراقية وبناء مراكز تدريب مستدامة خاصة بالتمويل 

االصغر مع القيام بالبحوث ووضع خيارات ضمان 
 بديلة وقنوات ايصال بديلة

 
تطوير مؤسسات التمويل االصغر : المستوى االصغر•

بحيث تصبح مؤسسات موجهة حسب الطلب تقدم 
الخدمة الى عدد متزايد من المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة مع التركيز على الشباب والنساء الى جانب 
بناء قدرات مؤسسات التمويل االصغر فيما يتعلق 

باعداد خطط العمل الستراتيجية  و النفاذ الى التمويل 
 .الستراتيجي الضروري الحداث النمو

 

في آذار 2012 صادقت دائرة المنظمات غير الحكومية على قانون جديد يتعدى نطاق القانون السابق وفيه تمت االشارة الى نشاطات 
التمويل االصغر ضمناً على انها غير قانونية. يثير القانون الجديد مسائل تتعلق باسعار الفائدة والضرائب بالمسبة الى المنظمات غير 
الحكومية التي تولد االيرادات. وعلى كل حال، فقد ابدت دائرة المنظمات غير الحكومية التزامها القوي بالمشاركة مع قطاع التمويل 
االصغر ومؤسسات التمويل االصغر في المساعدة في تقديم الخدمات المالية للعراقيين من ذوي الدخل المنخفض. وستتبلور شراكات 

مستقبلية مع الوزارات الحكومية مثل وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة الصناعة والمعادن بينما تظهر مؤسسات التمويل االصغر 
كفائتها في تقديم خدمات مالية مستدامة للفقراء.

14     تكرار السداد و التخلف عن السداد في التمويل األصغر، مطبعة جامعة هارفارد، 2009
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الشكل 5: االمتداد الجغرافي للتمويل االصغر في كافة انحاء العراق كما في حزيران 2012

عدد المحافظات التي يتم تقديم الخدمات اليها : 18

عدد مؤسسات التمويل االصغر: 12

اثنان منها مؤسسات تمويل اصغر-منظمات  غير حكومية دولية والعشرة الباقية هي 

مؤسسات محلية(     

      

عدد الزبائن النشطين: 93,627

محفظة القروض القائمة:143,9  مليون دوالر

نسبة القروض المصرفة للنساء:%21

اسعار الفائدة:12% الى 18% سنويا

معدل حجم القرض القائم: 1,537 دوالر

      

النتائج المتجمعة      

عدد القروض المصروفة:403,765

المبلغ الكلي للقروض المصروفة: 959,3 مليون دوالر

دهوك

نينوى اربيل

كركوك

ديالى

بغداد

كربالء بابل
واسط

نجف ذي قار

ميسان

بصرة

ديوانية

مثنى

انبار

صالح الدين

سليمانية

2,529
5,067,660$

(%3.47)7,524
10,281,934$

(%7.04)

2,845
2,689,371$

(%1.84)

11,338
21,041,735$

(%14.41)

$ 11,113 
11,865,174

(%8.13)

3,667
7,304,292$

(%5.00)

7,443
11,950,287$

(%8.18)
8,939

16,848,257$
(%11.54)

3,981
7,321,781$

(%5.01)

4,941
5,109,302$

(%3.50)

841
678,823$

(%0.46)

4,658
9,586,342$

(%6,57)

1,785
3,823,179$

(%2.62)

1,501
2,966,801$

(%2.03)

2,713
4,185,801$

(%2.87)

5,981
8,267,720$

(%5.66)

7,138
9,206,984$

(%6.31)

6,144
7,815,597$

(%5.35)

الجدول 5: الفقراء الذين شملتهم خدمات مؤسسات التمويل االصغر في العراق كما في 30 حزيران،2012

عدد الفقراء15 المحافظة
عدد الزبائن من الفقراء 
الذين شملتهم خدمات 

مؤسسات التمويل االصغر

% الزبائن الفقراء الذين 
وصلتهم مؤسسات 

التمويل االصغر

عدد الفقراء16 الذين تم 
الوصول اليهم بصورة 

غير مباشرة

% الفقراء الذين تم 
الوصول اليهم

1,029,10211,1511.0878,0577.58بغداد
753,8377,0530.9449,3716.55بابل،الحلة
362,9575,9881.6541,91611.55كربالء
166,2445,7653.4740,35524.27النجف

384,0602,7360.7119,1524.99القادسية/الديوانية
410,5755,0151.2235,1058.55واسط
572,2823,9340.6927,5384.81ديالى

نينوى،الموصل، 
716,2877,3391.0251,3737.17تلعفر

526,6432,6670.5118,6693.54صالح الدين
97,9327,3467.5051,42252.51التأميم،كركوك

52,0812,4374.6817,05932.75دهوك
58,0993,6886.3525,81644.43أربيل

69,2298,80512.7261,63589.03السليمانية
680,1404,6690.6932,6834.81البصرة
230,9998380.365,8662.54ميسان

332,4891,5030.4510,5213.16المثنى،السماوة

572,9761,7900.3112,5302.19ذي قار، الناصرية

344,06910,9033.1776,32122.18االنبار
7,360,00093,6271.27655,3898.90المجموع

عدد القروض القائمة حسب المحافظة
قيمة القروض القائمة

نسبة القروض القائمة الى االجمالي

))htm.05291012 )15   تأمالت حول العراق، حالة احملافظات العراقية )املعدل
16    استنادا الى عامل العدد 7 وهو حجم العائلة املقبول في العراق
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في الوقت الذي يتجه فيه العراق نحو االستقرار ويظهر اإلبداع فيه،يستمر قطاع التمويل األصغر بالنضوج.وسيظهر اإلبداع في استخدام 
خيارات الضمانات البديلة وقنوات اإليصال البديلة مثال زيادة توسع التغطية الجغرافية لشبكة الهاتف النقال في العراق لتصل الخدمة الى 

أكثر من 20 مليون مشترك. لمؤسسات التمويل األصغر في العراق دور مشهود في توفير خدمة اجتماعية ذات قيمة من خالل تقربها 
من الزبائن. ومؤسسات التمويل األصغر االثنتا عشر جميعا توفر النفاذ المالي إلى93.627زبونا نشطا كما في30حزيران 2012. وهذه 

المشاريع بصورة عامة ذات كثافة عمالية أكثر منها ذات كثافة رأسمالية وتتطلب كلف إنتاج عالية نسبيا )ألنه يتم شراء المواد األولية 
بكميات صغيرة( ويفتقر اصحابها إلى الخبرة الفنية المطلوبة في اإلنتاج والمحاسبة واإلدارة و مراقبة المخزون السلعي. ومعظم هذه 

المشاريع غير مسجلة وتتم إدارتها من قبل األسرة نفسها. ويحصل صاحب المشروع عادًة على مقدار بسيط من التمويل المطلوب من 
مدخراته او من عائلته. وبسبب حجمها الصغير وافتقارها الى الضمانة المطلوبة، فان مقدمي التمويل ينظرون الى هذه المشاريع على 

انها مشاريع تنطوي على مخاطر، ولذلك فهي تواجه تحديا كبيرا في النفاذ الى رأس المال االضافي الذي تحتاجه لنموها. وألن الجهات 
الرسمية التي تقدم االئتمان تميل عادًةالى تقديم القروض بأسعار فائدة عالية قد تشكل تهديدا الستمرارها ) قد يصل معامل الفرق الى 

40 نقطة او ربما يتجاوز هذا الرقم(، تتجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة االن الى مؤسسات التمويل االصغر العراقية للحصول على 
احتياجاتها من التمويل وبذلك تكون قادرة على النفاذ الى التمويل المطلوب لتوسيع نشاطاتها وتحقيق النمو. لذلك فإنه من المهم ان يتم دعم 

صناعة التمويل االصغر من قبل جميع المعنيين لكي تستمر بهذه المساهمة المهمة في تحقيق النمو االقتصادي.

الجدول 6: السوق الذي تقدم فيه مؤسسات التمويل األصغر خدماتها
نسبة حصة السوق حسب محفظة محفظة القروض الكلية بالدوالر االمريكيمؤسسات التمويل االصغر

القروض)%(
7,297,9755.07االمان
7,675,3005.33البشائر
2,637,3951.83المساند

1,379,5760.96التضامن
11,682,2408.12التقدم
32,718,23622.73الثقة
5,297,0773.68املكم

6,568,2134.56مؤسسة المستقبل المشرق
CHF International45,265,01831.45

10,319,3387.17اإلغاثة الدولية
7,486,4105.20ازدهارنا

5,605,8613.89مركز تلعفر للتنمية االقتصادية
143,932,639100المجموع

تحاول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقديم فهم أكثر عمقا للتمويل األصغر وأساساإًلتفاق اآلراء على مستوى السياسة حول العمل 
التجاري وآفاق ومساهمات التمويل األصغر في التنمية االقتصادية للعراق. وبتقديم أكثر من403,765قرض الى المشاريع الصغيرة 

منذ عام 2004، فان قطاع مؤسسات التمويل األصغر مهيئ لدور اكبر في التنمية الشاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى 
السياسة والصناعة والبيع بالتجزئة.

الشكل 6: رسم بياني دائري لحصة السوق كنسبة مئوية حسب محفظة القروض

31.45

3.68

22.73

7.17

5.20

5.07

5.33

8.12

1.83 3.89
4.56

0.96

CHF  التضامن المستقبل المشرق  تلعفر المساند التقدم البشائر األمان إزدهارنا اإلغاثة الدولية الثقة  أملكم
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   التمويل األصغر يوفر مستويات معيشية أفضل في شمال العراق
بعد تحقق االستقرار السياسي و توفر فرص التمويل، بدأ المئات من األكراد 
بالعودة إلى شمال العراق لبناء مصادر جديدة لكسب العيش و ذلك يعود الى 
قروض التمويل األصغر التي يمولها برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية 

للتنمية الدولية من خالل منظمة المستقبل المشرق.

بحسب احصائيات مكتب الهجرة و المهجرين التابع لحكومة اقليم كردستان، 
فإن 250 عائلة او ما يقرب من 1500 كردي يغادرون ايران كل سنة من 

اجل إعادة بناء حياة جديدة لهم في موطن أسالفهم و يضاف الى ذلك ما 
يقرب من 2400 شخص يعودون من اوروبا سنوياً ضمن برنامج العودة 

.IOM الطوعية للوطن لمنظمة الهجرة الدولية

إستقر العديد من األكراد العائدين في مدينة سورون، وهي منطقة جبلية تقع 
في محافظة اربيل يبلغ عدد سكانها 125000 شخص، 64% منهم عادوا 

من ايران. بين عامي 1974 و 1989 هرب ما يقارب المليون شخص من 
األكراد من العراق خوفاً من إضطهاد نظام الرئيس السابق صدام حسين. 

و حالياً يعود االكراد بشكل سريع إذ يتوقع ان يزيد عدد سكان سورون 
50000 شخص خالل العقد القادم.

على الرغم من والدتها في ايران، لم تستطع فاطمة احمد الحصول على 
الجنسية االيرانية ألن ابويها من اكراد العراق. تقول فاطمة »لقد كنت حية 
و لكن لم يكن لي من حياة أعيشها«. و تضيف قائلًة »لم استطع ان امتلك 
عقاراً أو أن احصل على جواز سفر و لم يمكنني التنقل داخل البلد بدون 

ترخيص من الشرطة.«

قبل اربع سنوات، و عندما كان عمرها 25 عاماً، 
قامت فاطمة بجمع كل ما تملك في حقيبة واحدة 

وعادت الى العراق، حيث انتهى بها المطاف إلى 
مدينة سورون. تقول فاطمة » في عام 2009 

حصلت على قرض تمويل اصغر بقيمة 2400 
دوالر و إفتتحت صالون التجميل هذا«. و تضيف 
» أستقبل أسبوعياً ما يقرب من 15 زبونة كمعدل 

إذ يدر علي هذا العمل إيراداً شهرياً قدره 800 
دوالر، نصفه أرباح«. مؤخراً، حصلت فاطمة 

على قرض ثان بقيمة 1600 دوالر و استخدمته 
في شراء مواد تجميل ذات نوعية عالية. و تقول 

فاطمة »أنا متأكدة من شيء واحد أال و هو أنني لن 
استطيع أبداً الحصول على قرض تمويل أصغر في 

ايران«. 

تقريباً جميع التجار الموجودين في سوق كركوكي في مدينة سورون يتحدثون الفارسية، حيث تزين صور مدينة اصفهان المقهى 
الذي يديره رزكار يحيى البالغ من العمر 31 عاماً والذي يقدم فيه القهوة و األركيلة. غادر رزكار واخوانه الثالثة الى ايران عندما 

كانوا صغاراً و عادوا الى كردستان في عام 2004 بعدما حدث االستقرار الذي ساهمت به القوات األمريكية هناك.

غادرت الكردية االيرانية فاطمة أحمد إيران بسبب التمييز. 
أما اآلن، فإن صالون التجميل الذي تملكه في مدينة سورون 

يدر عليها ربحاً بقيمة 400 دوالر حيث ان الوارد الكلي 
يبلغ 800 دوالر بفضل قرضي التمويل األصغر الذين تبلغ 

قيمتهما 4000 دوالر.

غادر كل من فرهاد و رزكار يحيى ايران في عام 2004 مع أخوين لهما. تملك العائلة 
الكردية اآلن اربع محالت في مدينة سورون بعد الحصول على قروض التمويل األصغر 

البالغ قيمتها االجمالية 7000 دوالر، حيث يعج مقهى رزكار بالزبائن األكراد القادمين 
من مدينة أصفهان.
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و اآلن، و بعد الحصول على قروض التمويل األصغر األربعة بقيمة اجمالية تبلغ 7000 دوالر، يمتلك األخوة اربع محالت في 
السوق و يوظفون 15 عاماًل. و يقول فرهاد يحيى شقيق رزكار » قروض التمويل األصغر التي تمولها الوكالة االمريكية للتنمية 

الدولية تمكن العديد من العوائل من بناء مشاريع انتاجية لها«. 

حصل كل من فاطمة أحمد و أخوان يحيى على قروضهم من منظمة المستقبل المشرق، و هي واحدة من 12 مؤسسة تمويل أصغر 
تتلقى المساعدة الفنية و المنح من برنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. قامت الوكالة بتأسيس صناعة التمويل 

األصغر في العراق لمساعدة اصحاب المشاريع العراقيين الطموحين الذين يفتقرون إلى خدمات االئتمان و العالقات الضرورية 
لتقديم طلب الحصول على قرض مصرفي. 

و هنالك أشخاص مثل أمينة محمد البالغة من العمر 31، و هي 
خياطة فقيرة تعيل خمسة بنات و اوالد ألختها التي توفيت في 

عام 2000، غادرت أمينة ايران وهي ال تملك من المال إال ما 
يكفيها لشراء ماكنة خياطة تعمل بدفع القدم، و في عام 2009، 
علمت أخيرا بوجود منظمة المستقبل المشرق للتمويل األصغر 

حيث حصلت على قرض بقيمة 1000 دوالر واستخدمتها لشراء 
ماكنة خياطة كهربائية. و تقول مع إبتسامة لها » أنه بمساعدة 

ماكنة الخياطة الكهربائية أستطيع أن أجني المال بشكل افضل ألنها 
تساعدني في خياطة الترتر«. تعمل أمينة على ماكنة الخياطة في 
الليل لخياطة مالبس االطفال و الزي الكردي التقليدي. و تضيف 
انه »عندما تشاهد النساء زياً معيناً على شاشة التلفاز يتصلن بي 

لكي اخيط لهن مثله«. و في اآلونة األخيرة، تعمل أمينة على 
تعزيز دخلها الشهري البالغ 500 دوالر بقضاء وقتها خالل النهار 

في شوارع مدينة سورون و هي تعمل كضابط قرض لصالح 
منظمة المستقبل المشرق.

»أمينة إنسانة صادقة جداً، تعمل بجد و يجدها الناس شخصاً 
يسهل التحدث معه« هذا ما يقوله عنها علي سهيل، المشرف على 
ضباط القروض في منظمة المستقبل المشرق. و يختتم قائاًل »هي 

بالتحديد ذلك النوع من الناس الذين نحتاجهم في صناعة التمويل 
األصغر في العراق«.

قالت الخياطة أمينة محمد »لم أكن ألحصل على قرض في ايران« 
و تضيف »إن الحكومة هناك ال تمنح األكراد الجنسية و بالكاد 

تمنحهم خدمات مصرفية«. 
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الفصــــل الثاني

صناعة التمويل االصغر في العراق : 
االتجاهات الناشئة

يمتلك خورشيد حامد حفظ هللا، 48 عاما، معمل البان في دهوك. حصل 
على قرض تمويل اصغر من مؤسسة المستقبل المشرق بقيمة 2500 
دوالر مما ساعده على شراء اوعية بالستيكية من تركيا لتعبئة اللبن.
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قطاع التمويل األصغر في العراق هو قطاع ديناميكي.

في عام 2011،تنوعت المنتجات المالية وزاد عمق االمتداد 
الجغرافي للخدمات المقدمة للفقراء وزادت نسبة نفاذ النساء الى 

التمويل واستمرت الكفاءة التشغيلية بالتحسن وأبدت الحكومة 
التزاما اكبر لتوفير بيئة تمكينية لخدمات التمويل االصغر 

المستدامة التي تقدمها مؤسسات التمويل االصغر.

تستمرمؤسسات التمويل األصغر العراقية في رفع مستوى 
حجم االقراض ونطاق عملها حيث انها تقوم بتوسيع  النفاذ الى 
خدماتها وتنويع أسواقها من خالل تقسيم الزبائن الىفئات إذ ان 
هناك ثالثة انواع رئيسية لمتوسط حجم القروض:500 دوالر 

)للزبائن من ذوي الفقر المدقع( و 5000 دوالر كحد أعلى
) لزبائن المشاريع الصغرى( و من 5001-25,000 دوالر 

)لزبائن المشاريع الصغيرة(.

يحدد هذا التقرير سبعة اتجاهات رئيسية ويظهركيف ان هذه 
االتجاهات ستصوغ النتائج في السنوات القادمة، مثال بلوغ 

مؤسسات التمويل االصغر مرحلة االستدامة التجاريةمن النمو 
وزيادة عمق االمتداد الجغرافي لخدماتها المقدمة الى الزبائن من 

الفقراء. تقوم هذه المؤسسات باالندماج بشكل تدريجي ومتقدم 
مع القطاع المالي الرسمي من خالل تنويع مصادر رأس المال 
) من الديون او حقوق الملكية او الجهات المانحة( وخلق بيئة 

تمكينية وتبني مبادئ األخالق والسلوك المهني الخاصة بالتمويل 
األصغر.وجميع هذه العوامل تسهل اندماج مؤسسات التمويل 

األصغر وتجعل القطاع المالي برمته أكثر شمولية من اي وقت 
مضى.

تعريف غير رسمي للمشاريع الصغرى و الصغيرة 
والمتوسطة في العراق:

المشاريع الصغرى

حجم القرض: اقل من 5000 دوالر

عدد العاملين:2-1

المشاريع الصغيرة

حجم القرض: 5,001- 250,000 دوالر

عدد العاملين : 9-3

المشاريع المتوسطة

 حجم القرض: اكثر من 250,000 دوالر

عدد العاملين: 29-10 

مالحظة :  بالنسبة للمؤسسات واالعمال التي يتم تصنيفها عادة 
تحت فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، يجب 

تفسير المصطلح » المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 
الصغر« المشار اليه في هذا المنشور على اساس إن حجم القرض 

يأخذ األسبقية في تحديد الفئة  التي تصنف تحتها المؤسسة  . اما 
تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باألعتماد على عدد 

الموظفين في المؤسسة، فيتم استنادا الى المبادئ والنقاط األساسية 
التي قدمتها المنظمة العراقية المركزية ألحصاء وتكنلوجيا 

المعلومات ) الجهاز المركزي لألحصاء( .

اإلتجاه األول: إيصال خدمات مؤسسات التمويل االصغر الى الزبائن من الطبقات الفقيرةوالمحرومة
في عام 2011 استمرت صناعة التمويل االصغر باالستفادة من االنجازات التي حققتها سابقا واستمرت في لعب دور أكبر في تعميق 

االمتداد الجغرافي للخدمات المقدمة الى الفقراء من الزبائن بما فيهم النساء خصوصا في مناطق جنوب ووسط العراق حيث يسود فيهما 
الفقر. ومنذ ادخال أسلوب اإلقراض الجماعي التضامني من قبل اربع مؤسسات تمويل أصغر عراقية في عام 2009، انخفض الحد 
االدنى لقروض التمويل األصغر الى 500 دوالر و بذلك تيسرالنفاذ الى الخدمات المالية امام الزبائن الذين ال يستطيعون توفير الحد 
االدنى من الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل األصغر بالنسبة للقروض الفردية)راجع الفصل الرابع لمزيد من المناقشة حول 

خيارات الضمان في العراق(.وحيث ان 23%17 من العراقيين يعيشون باقل من 2.20 دوالر يوميا، فان امكانية السوق متوفرة بشكل 
اكبر. ومن خالل الدعم الفني الذي يقدمه برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية، ستستمر مؤسسات التمويل األصغر بصقل 

ستراتيجياتها الخاصة بتوجيه التمويل نحو الفئات االقل حظا من اجل االمساك بفرص هذا السوق بشكل اكثر فاعلية لتحقيق مهمتها 
الشاملة اال وهي تمكين هؤالء الذين يعيشون في قاعدة الهرم من الحصول على الخدمات المالية. احدى الستراتيجيات الرئيسية للتوجه 
نحو الطبقات االقل حظا هي تقديم قروض للفقراء باستخدام اسلوب االقراض الجماعي التضامني الذي قدم فرصة لمؤسسات التمويل 
االصغر لتخفيض حجم قروضها من 2500- 3000 دوالر كمعدل الى 500-800 دوالر لكي تصل الى الزبائن من الفقراء والنساء 

الذين كانوا من قبل مستبعدين من هذه الخدمات. لقد شهدت هذه الجهود المزيد من التوسع وتيسرت من خالل المبادرات االضافية التي 
طرحها برنامج تجارة، من بينها مبادرة الشباب العراقي ومبادرة دعم المجاميع المحرومة في العراق، وتوجهت هذه الجهود نحو العائالت 
التي تديرها إمراة وبذلك اصبح من الممكن الوصول الى هذه الفئات الضعيفة التي كانت مستبعدة من قطاع التمويل في السابق. باالضافة 

الى ذلك، تقوم مؤسسات التمويل االصغر بطرح منتجات جديدة وخيارات الضمانات البديلة وقنوات االيصال من اجل تعزيز وتسهيل 
االقراض المقدم الى هذه المجاميع.

االتجاه الثاني: مؤسسات التمويل االصغر أكثر إستجابة للزبائن وتدخل القطاع المالي السائد
تدخل مؤسسات التمويل االصغر االن مجال القطاع المالي السائد كجزء من نشاطاتها وتستوعب الزبائن عن طريق تقديم قروض بأحجام 

اكبر تتراوح بين 5000 دوالر الى 25 الف دوالر الى المشاريع الصغيرة. يمكن ان تسهم هذه الخدمات المالية التجارية المقدمة الى 
المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل توليد فرص العمل التي بدورها تعزز االستقرار في البيئة الحالية في العراق 

17    استنادا الى املسح االجتماعي االقتصادي للعائالت العراقية لعام 7/2006، اجلهاز املركزي لالحصاء وتقنية املعلومات، واحلكومة العراقية
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التي تتسم بمعدالت بطالة عالية. لقد تزايد الطلب على هذا التمويل في الوقت الذي تنمو فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وألن 
الضمانات التي تطلبها هي ذات طابع تقييدي وتتسبب في احداث ثغرات في التمويل بالنسبة الى هذه المشاريع في العراق فان مؤسسات 
التمويل االصغر التي تكون الضمانات التي تطلبها اقل صرامة تتجه نحو الزبائن وتتدخل لتقديم هذا التمويل. عالوة على ذلك، فان هذه 
المؤسسات تستخدم اآلن خيارات الضمانات البديلة وتقدم ايضا منتجات جديدة)بما في ذلك القروض الزراعية والتامين االصغر( والتي 

تلي احتياجات هذا الجزء الهام من سوق التمويل وبذلك تخلق فرصا تحقيق النمو االقتصادي.

الجدول رقم 7: مقارنة مؤسسات التمويل األصغر مع المصارف التجارية في العراق
المصارفمؤسسات التمويل األصغرالمؤشرات

تابعة للدولة )7( ومصارف خاصة)39(12 مؤسسة تمويل اصغرالعدد
تابعة للدولة )391( ومصارف خاصة)383(109 منفذعدد الفروع

بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 15000 500 دوالر – 25 الف دوالرحجم القرض
دوالر عن الصرف

حالياً يتراوح ما بين 10-13%12 الى 15%سعر الفائدة
عادًة القروض اقل من سنتين12 شهراًفترة السداد

متطلبات الضمانات
 )1( كفاالت موظف حكومي

)2(المجموعة التضامنية: نظير إلى نظير
عادًةإذا كانت الضمانة المادية<10-15 الف دوالر

الخدمات المقدمة

1(قروض المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة
2(قروض المشاريع الزراعية

3(قروض االسكان
4( قروض المهن

5(قروض سيارات األجرة

السحب على المكشوف،تمويل المهن،الودائع والحواالت 
المالية،القروض والكفاالت

الوقت المستغرق للنظر 
متغير بشكل كبير،عادًة من 30-60 يوم ولكن في بعض 2-3 أيامفي طلبات القرض

الحاالت اقل بكثير وفي حاالت اخرى اعلى بكثير

اإلتجاه الثالث: صناعة التمويل االصغر في العراق »مستعدة لالستثمار« تساعدها في ذلك األنظمة التمكينية
منذ عام 2004، قدمت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية اكثر من 64 مليون دوالر الى مؤسسات التمويل األصغر. وباالضافة الى هذه 

االموال، قدمت جهات مانحة ووكاالت تمويل اخرى في السنين االخيرة تمويال اضافيا. وكذلك، فقد تم تقديم التزامات بتوفير رأس المال ) 
على شكل »خط ائتماني«( من قبل مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار وهي وكالة تابعة للحكومة االمريكية.

يكتسب قطاع التمويل األصغر في العراق إعترافا عالمياً وبشكل سريع على انه وجهة »جاهزة لالستثمار« بين الجهات المانحة الثنائية 
والمتعددة والجهات االستثمارية األخرى الموجهة تجارياً والتي تعبر عن رغبتها في االستثمار في الصناعة.وتدعم هذا االعتراف أنظمة 
تمكينية اصدرها البنك المركزي العراقي أنه من المناسب ان يكون البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية قد إستمرا 

وبشكل متزايد بالتفاعل مع مؤسسات التمويل األصغر في العراق ومع المعنيين بالتمويل االصغر في المنطقة كجزء من تدخالت الوكالة 
االمريكية للتنمية الدولية لبناء القطاع على مستوى السياسة الكلية الظاهرة. نتج عن هذا التفاعل فهم اكبر واعتراف بالتمويل األصغر كأداة 
تنموية لتحقيق هدف الحكومة العراقية لتخفيف الفقر من 23% الى 16% كما هو موضح في » ستراتيجية تخفيف الفقر في العراق لألعوام 
2010-2014«. البيئة التمكينية تهيئ وضعاً يتوقع من المصارف السبعة المملوكة من الدولة ان تلعب خالل السنتين القادمتين دورا اكبر 

في اقراض مؤسسات التمويل االصغر ومن المتوقع ايضا ادخال خطط اوسع النشاء روابط بين مؤسسات التمويل االصغر والمصارف.

تقوم وزارتا العمل والشؤون االجتماعية والصناعة والمعادن بمراجعة نجاح)وفشل( برنامج القروض المدعمة من خالل المالحظات 
الفنية التي يقدمها برنامج تجارة.ستعمل الحكومة بإتجاه تسهيل تدخالتها على مستوى السياسة ومن المرجح ان تدخل في شراكة مع 

مؤسسات التمويل األصغر العراقية لتقديم خدمات مالية مستدامة الى الشرائح المستهدفة في المجتمع )الفقراء والنساء الذين تم تهميشهم 
من القطاع في السابق(. وسيشهد عاما 2011-2012 مجااًلأكبر يكون فيه دورا مهما لمؤسسات التمويل األصغر العراقية وستتمكن من 

الحصول على مصادر رأس المال من اجل تحقيق النمو ألن االنظمة التمكينية تجعل من الممكن ان تدخل الجهات المانحة واصحاب 
المصلحة االخرين الى قطاع التمويل االصغر العراقي ليس فقط كمقدمي رأس مال على شكل منحة ولكن ايضا كمستثمري حقوق ملكية 

ومقدمي قروض منخفضة الكلفة. استمرت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية في دورها الرائد في تقديم التمويل المناسب الى مؤسسات 
التمويل االصغر العراقية لتوسيع امتدادها الجغرافي من خالل اسلوب تنمية قطاعية شامل وهي متهيأة الن تلعب دورا رئيسيا في ضمان 

التنسيق بين الجهات المانحة و مقدمي رأس المال من اجل معالجة الثغرات على نحو مناسب واالستمرار في بناء افضل ممارسات 
التمويل االصغر في العراق. من الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل االصغرالعراقية قد وضعت معايير اداء عالية تعزز ثقة المانحين 

والمستثمرين الدوليين وبذلك فهي تعزز االعتراف الدولي الذي يقدم امكانيات لدخول استثمارات اضافية الى القطاع.
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اإلتجاه الرابع: تتبنى صناعة التمويل االصغر العراقية افضل الممارسات الدولية لحماية الزبائن
في عام 2010، قامت مؤسسات التمويل االصغر العراقية، بدعم من برنامج تجارة، بصياغة وتبني الئحة التمويل االصغر للسلوك 

واالخالق واتخذت المؤسسات دورا قياديا في جرد حالة القطاع وتعزيز الممارسات االخالقية الجيدة. تتبنى الالئحة مبادئ حماية الزبائن18  
التي حددتها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء والتي تتضمن التسعير المتسم بالشفافية والسلوك الالئق في تحصيل الديون والسلوك 
االخالقي للموظفين وخصوصية البيانات المتعلقة بالزبائن. ومن اجل تطوير هذه الالئحة المهمة لحماية الزبائن، تقوم مؤسسات التمويل 

االصغر بتخفيض اسعار الفائدة في الوقت الذي تزيد من حجم القروض واالمتداد الجغرافي لخدماتها وكذلك استجابتها الى الكفاءة 
 MIX المحسنة والمنافسة االكبر. وبتبني افضل الممارسات، طورت مؤسسات التمويل االصغر انظمة االبالغ على موقع مكس ماركت

MARKET ) تبادل معلومات التمويل االصغر( وهذا هو احد المنجزات المهمة للقطاع في العام الماضي. يشار الى هذا االنجاز حسب 
االبالغ الدقيق والشفاف الذي يقدم في الوقت المناسب ويقاس حسب تصنيف مكس ماركت إذ حصلت مؤسسات من بين 12 مؤسسة 
على  4 درجات ماسية، 8 منها حصلت على 3 درجات ماسية والمؤسستان االخريتان حصلتا على درجتين ماسيتين. يستمر برنامج 

تجارة بتشجيع مؤسسات التمويل االصغر الشريكة على تقديم تقاريرها الى موقع مكس ماركت لضمان شفافية وحضور مؤسسات التمويل 
االصغر على الساحة الدولية وهذا ما يرفع من مكانتها امام اصحاب المصلحة خصوصا المستثمرين المحتملين، وعامة الجمهور.

االتجاه الخامس: ازدياد اطالع اصحاب المصلحة العراقيين على التمويل االصغر
استمر برنامج تجارة بدوره القيادي وجهوده في التنسيق مع الجهات التنظيمية في العراق والتواصل معهم، اي دائرة المنظمات غير 
الحكومية والبنك المركزي العراقي ومع الجهات المانحة االخرى مثل البنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي للتشارك في خلق 
بيئة تمكينية تؤدي الى المزيد من التوسع وتعميق االمتداد الجغرافي للخدمات المالية العالية الجودة خصوصا للفقراء و/او النساء. هذه 

الجهود موجهة نحو تعزيز االطار القانوني والتنظيمي لدعم المزيد من التوسع ونمو مؤسسات التمويل االصغر للمساعدة في تلبية جزء 
من الطلب على الخدمات المالية الشاملة. وخالل هذه العملية، يصبح المعنيون اكثر اطالعا من خالل االجراءات المختلفة التي يتخذها 

برنامج تجارةمن اجل )أ( التشارك بالتقرير الفصلي الموحد عن الصناعة مع دائرة المنظمات غير الحكومية والبنك المركزي، )ب( 
تنظيم مشاركة اصحاب المصلحة في مؤتمر شبكة سنابل ومنتدى السياسة الخاص بالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء والمناسبات 

التعريفية االخرى، و)ج( بناء عالقة مع دائرة المنظمات غير الحكومية بحيث تكون هذه الدائرة فاعلة في التشارك في المعلومات المتعلقة 
بصناعة التمويل االصغر. وكنتيجة للدور القيادي لبرنامج تجارة وتدخالته، فان صناعة التمويل االصغر العراقية تقوم باالستفادة من بيئة 
تمكينية وتحصل على اعتراف السلطات ) البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية(وتحظى بقبولها كأحد مكونات قطاع 

التمويل. وعلى اية حال، ما زالت هناك بعض التحديات التي تشمل القوانين الضريبية غير الواضحة والتشريع االضافي المطلوب للسماح 
لمؤسسات التمويل االصغر – منظمات غير حكومية بالتحول الى مؤسسات مالية غير مصرفية.

االتجاه السادس: مؤسسات التمويل االصغر العراقية تندمج مع الشبكات الوطنية واالقليمية والعالمية
تم اضفاء الطابع الرسمي على شبكة التمويل االصغر العراقية التي بدأت كفكرة من قبل برنامج تجارة في شهر آب 2010 وتم اصدار 

شهادة التسجيل لها بتاريخ 26 نيسان 2012، مما جعلها مؤسسة مستقلة تتمتع بصفة قانونية للعمل كهيئة تنسيقية من المستوى العالي 
ستلعب دورا رئيسيا في صياغة وتطوير صناعة تمويل اصغر شاملة وفي نفس الوقت تعزيز قطاع التمويل االصغر في العراق. وبعد 

تسجيلها، عقدت الشبكة اول اجتماع لهيئتها العامة شاركت فيه جميع المؤسسات اإلثنتا عشر االعضاء، وبرنامج تجارة ودائرة المنظمات 
غير الحكومية. بعد اكتسابها الطابع الرسمي، ستكون الشبكة نقطة تركيز ووسيلة مؤسساتية على المستوى االوسط لبرنامج تجارة سيكون 
قادرا من خاللها على توجيه دعمه وحضوره ضمن الصناعة وعندما يحدث ذلك عند انتهاء برنامج تجارة كما هو مقرر في شهر كانون 
الثاني 2013، ستكون الشبكة حلقة الربط بين صناعة التمويل االصغر واصحاب المصلحة في العراق باالضافة الى الشبكات االقليمية 
والعالمية ومن المتوقع ان تلعب دورا حيويا في استمرارية قطاع التمويل االصغر الشامل في العراق. جميع مؤسسات التمويل االصغر 

العراقية، باالضافة الى كونها اعضاء في شبكة التمويل االصغر العراقية، هي ايضا اعضاء في شبكة سنابل وهي شبكة التمويل االصغر 
في البلدان العربية. ان هذا االرتباط مع شبكة التمويل االصغر العراقية وسنابل سيضمن حصول مؤسسات التمويل االصغر العراقية على 
فرصة لالستفادة من مبادرات التنمية التثقيفية والمبادرات الخاصة بالصناعة التي ستمر من خالل هذه الشبكات من قبل مختلف المانحين 

واصحاب المصلحة. باالضافة الى ذلك، تستفيد مؤسسات التمويل االصغر من مبادرات شبكة SEEP بما يخص التدريبات والمنشورات 
ذات الصلة. وهذه الروابط والفرص التي توفرها ستضمن من االن فصاعدا مواكبة مؤسسات التمويل االصغر العراقية الفضل ممارسات 

التمويل االصغر الدولية وستكون قادرة على الحفاظ على مقاييس اداء عالية قد حققتها فعاًل.

االتجاه السابع: مؤسسات التمويل االصغر العراقية )ترسم( خارطات طريق لتنميتها المستقبلية
عمل برنامج تجارة مع مؤسسات التمويل االصغر الشريكة خالل السنوات لتطوير المؤسات المالية المستدامة التي تقدم خدمات مالية 

شاملة الى رياديي االعمال العراقيين على المستوى الصغير والمتوسط بما فيهم الفقراء و النساء. وخالل هذه العملية، قام البرنامج 
بتقييمات تشغيلية لجميع المؤسسات وحدد نقاط ضعفها وقدم التوصيات المناسبة لتحسين عملها. وعالوًة على ذلك، أقام برنامج تجارة 

ورشات عمل حول الحوكمة الجيدة لمؤسسات التمويل االصغر الشريكة وساعدها بذلك على اضفاء الطابع المؤسساتي على انظمة حوكمة 
قوية للوصول الى حوكمة ورقابة فاعلتين. من ثم ساعد برنامج تجارة سبعة من المؤسسات الشريكة التي ليس لها تمثيل دولي في إعداد 
خطط عملها الستراتيجية. ان التخطيط الستراتيجي للمشاريع هو احد النشاطات االدارية المهمة التي يمكن ان تساعد اية مؤسسة تمويل 
اصغر في تحقيق مهمة تخفيف الفقر وفي الوقت نفسه يوجد طريقاً يؤدي الى تحقيق استدامة طويلة االمد. وعليه فمن المهم بأن تمتلك 
مؤسسات التمويل االصغر التي تكون مهمتها تقديم خدمات مالية شاملة خصوصا للفقراء والنساء في الوقت الذي تسعى فيه الى تحقيق 
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استدامة طويل االمد، إجراءاًمحدداً إلعداد خطط العمل التي توجه نشاطاتها لتحقيق غاياتها المعلنة. يجب ان يتضمن هذا االجراء إعداد 
ميزانيات مالية وتشغيلية مفصلة تحدد وتوجه االدارة حول العوامل و الخطط التي تعد ضرورية لنجاح المؤسسة. تتضمن هذه العوامل 
تصميم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات الزبائن وكذلك خططا لتوسيع االمتداد الجغرافي تؤدي الى تحقيق االستدامة المؤسساتية. 

يمكن ان تكون خطط العماللشاملة التي تتم ادارتها وتنفيذهابشكل فاعل من قبل مؤسسات التمويل االصغر مصدر ثقة الصحاب المصلحة 
والمستثمرين. وهذه المبادرات التي يقوم بها برنامج تجارة هي جزء من الخطوات المتخذة لتطوير صناعة تمويل اصغر سليمة تتكون من 
مؤسسات تمويل اصغر تستخدم انظمة جيدة للحوكمة والرقابة وخططا تمكنها من تقديم خدمات مالية شاملة تضمن االستدامة طويلة االمد.

مالحظة على تحديث صفة اتجاه تحول مؤسسات التمويل االصغر
في تقرير العام الماضي، تمت االشارة الى تحول مؤسسات التمويل االصغر الى مؤسسات مالية غير مصرفية كأحد االتجاهات المتوقع 
لتحديد شكل صناعة التمويل االصغر في المستقبل. وعلى اية حال، والحاقا بالمنشور، اوضح البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات 

غير الحكومية بشكل قاطع بانه بموجب االطار القانوني الحالي، لن يكون ممكنا ان تقوم مؤسسات التمويل االصغر – منظمات غير 
حكومية بتحويل رأس مالها واصولها الى شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات مساهمة وهما يمثالن الصيغة المتوقعة لعمل 

المؤسسات المالية غير المصرفية. بين هذا التوضيح ان تحول مؤسسات التمويل االصغر الشريكة لن يكون ممكنا خالل فترة حياة برنامج 
تجارة الذي من المقرر ان ينتهي في شهر كانون الثاني 2013. و بالرغم من ذلك، سيستمر برنامج تجارة بدوره القيادي وسيكثف من 

جهوده للتنسيق مع جهات مانحة اخرى والتواصل معها مثل البنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي للتشارك في صياغة بيئة تمكينية 
تؤدي الى مزيد من التوسع وتعميق االمتداد الجغرافي لخدمات مالية عالية الجودة خصوصا للفقراء والنساء.

التمويل األصغر المستدام »يعيد الحياة« الى حلبجة، مدينة عامرة تنبعث من 
الرماد

إن هدف برنامج تجارة هو ايجاد مؤسسات قوية مستدامة تستمر في االزدهار بعد انتهاء برنامج تجارة، ويمكن رؤية نجاح هذه 
السياسة في عمل مؤسسة CHF التي تعمل على انعاش حلبجة، وهي مدينة كردية نابضة بالحياة تقع في جنوب محافظة السليمانية.

 CHF باعتبارها إحدى مؤسسات التمويل األصغر االثنا عشر التي تتلقى المشورة و الدعم الفني من برنامج تجارة، قامت مؤسسة
بصرف 336 قرضاً بقيمة 768000 دوالر للمواطنين في مدينة حلبجة. و ما يزال هنالك 32 قرضاً قائماً بقيمة 54700 دوالر. 

القروض تعزز الجدوى االقتصادية لمؤسسة CHF و قابلية مؤسسات التمويل األصغر في العراق إلعادة الحياة الى األحياء الفقيرة 
في البلد.

قبل 25 سنة، لم يبدو ان مدينة حلبجة ستشهد مستقباًل زاهراً بالمرة. ففي يوم 16 اذار 1988 تم قصف هذه المدينة من قبل الفريق 
علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين ثم غطتها الغازات السامة مما أدى الى قتل ما يقرب من 5000 من كردي في حين ترك 
6000 شخص آخر يعانون من جروح خطيرة تهدد حياتهم. وألجل اكمال عملية التخريب، قام علي حسن المجيد بتحويل المدينة 
الى انقاض بشكل منظم ثم أجبر سكانها على االنتقال الى مكان يكون شوارعه بشكل حروف اسم صدام. بعد هذه الجريمة اطلق 

عليه لقب »علي الكيمياوي«
لكن مدينة حلبجة رفضت أن تموت فقد عاد اليها 90% من سكانها الذين أجبروا على مغادرتها، وقد بدأ اصحاب المشاريع بمزاولة 
اعمالهم بحصولهم على قروض التمويل االصغر من مؤسسة CHF. وفي نهاية اليوم يعود هؤالء الى ديارهم التي تم بناؤها بفضل 

المنح التي وفرتها حكومة اقليم كردستان و البالغة قيمتها 25000 دوالر.

ديالوار ياسين محمد، كان طفاًل صغيراً عندما حمله ابواه 
هرباً من الغازات السامة التي تفوح منها رائحة التفاح 

العطرة. يقول ديالوار »لقد استخدم والدي بطانيات مبللة 
لحماية والدتي من الغازات السامة«. و يضيف »لقد 

تمكنت عائلتي من النجاة لكن رئتا والدي تضررت كثيراً 
إذ كان يعاني من صعوبة في التنفس الى ان توفي«.

افتتح ديالوار محل تسوق صغير في الحي وهو بعمر 
16 سنة، لكن عمله لم يتوسع اال بعد حصوله على قرض 

بقيمة 1800 دوالر من مؤسسة CHF حيث استطاع 
شراء مجمدة. قدرته على بيع المثلجات إرتقت بعمله بعيداً 

عن منافسيه و منذ فترة ليست بقصيرة، كان االطفال 
يصرون على ان يشتري األهالي من محله. « 

منحتني المجمدة فائدة تنافسية« يقول مبتسماً » إذا اراد 
الناس شراء المثلجات في الصيف الحار يتوجب عليهم 

المجيء إلي«.
ديالوار ياسين محمد يبيع المثلجات من مجمدة إشتراها بقرض قيمته 1800 

.CHF دوالر حصل عليه من مؤسسة
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كان كوران أدهم رحيم، رئيس المجلس البلدي السابق لحلبجة البالغ من العمر 40 عاماً، على دراية بدور مؤسسة CHF في اعادة 
الحياة للمدينة. يقول كوران » توفر مؤسسة CHF التمويل من اجل اقامة مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة بدون الحاجة 

للتعقيدات التي تصاحب عملية الحصول على قرض من المصرف«. و يضيف قائاًل »لقد سّهل التمويل األصغر عملية النمو 
االقتصادي«.

و بحصول يادكار ابراهيم علي قرضين قيمتهما 9500 
دوالر، فقد إستطاع مصور األعراس هذا، البالغ من العمر 

29 عاماً، من إفتتاح محل تصوير في الشارع الرئيسي 
لمدينة حلبجة و شراء طابعة رقمية مصنوعة في اليابان. 

يقول يادكار »يجب ان يحتوي محل التصوير الناجح على 
تجهيزات عالية الجودة« و يضيف قائاًل »يأتي الناس الي 

من أجل الحصول على صور نقية ذات جودة عالية بداًل من 
الذهاب الى السليمانية«. 

يادكار متفائل بشأن مستقبل حلبجة. و في الوقت الذي سدد 
فيه قرضه الثاني، بدأ بالتخطيط للحصول على قرض ثالث. 
و يبتسم قائاًل »سأستخدمه في توظيف عامل ثاني و أشتري 

طابعة اكبر«.  يادكار إبراهيم علي استخدم قروض تمويل أصغر بقيمة 9500 دوالر إلفتتاح 
محل تصوير فوتوغرافي و شراء طابعة رقمية.

س
فو

 دي
فيد

 دي
سة

عد
ب
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الفصــــل الثالث

بناء قطاع مالي شامل في العراق

فرزان عبد العزيز محمد، صاحب معمل في دهوك يبلغ من العمر 
42 عاما. يقوم فرزان بتصنيع واقيات فايبركالس توضع في المطابخ 

والحمامات في المنازل والمحال التجارية. حصل على قرض بقيمة 8800 
دوالر من صندوق الثقة لقروض المشاريع الصغيرة لشراء طبقات تغليف 
الجزء العلوي من الكاونترات و 33 قطعة فايبركالس ذات درجات لونية 

مختلفة .

س
فو

 دي
فيد

 دي
سة

عد
ب
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3 :  العمل نحو تنمية صناعة التمويل االصغر في العراق 
إن عمل برنامج تجارة مع مؤسسات التمويل االصغر الشريكة له قد ساعدها في معالجة التحديات التي تواجه نموها. ونظرا لذلك، 

استطاعت مؤسسات التمويل االصغر التركيز على فرص لزيادة نطاق منتجاتها وانظمة ايصال الخدمات وبذلك ساهمت في تحسين البيئة 
المطلوبة لخدمات مالية شاملة تضمن نفاذ النساء والفقراء الذين كانوا في السابق مستبعدين عن هذه الخدمات الى االموال التي يحتاجونها 

في مشاريعهم الصغيرة.يستمر برنامج تجارة باستخدام االسلوب العالمي في تنمية القطاع المالي الشامل لبناء قطاع مالي شامل على 
المستويات الهرمية الثالث- االكبروالمتوسطواالصغر. يضمن هذا االسلوب بان تقوم الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بشكل متزامن 

بانجاز المجاالت الخمسة التي تحظى باالولوية لتنمية القطاع المالي كما تم االتفاق عليه مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية/العراق في 
مؤتمر المعنيين بالتمويل االصغر لعام 2011. المجاالت الخمسة هي:

1.   تطوير وتسجيل وتشغيل شبكة التمويل االصغر العراقية بحيث تقوم بكسب التاييد وبناء القدرات و تتولى دور مركز تبادل المعلومات
      لتعزيز الشفافية واالستدامة في قطاع التمويل االصغر.

2.   الحوكمة الجيدة في مؤسسات التمويل االصغر الشريكة من خالل تأدية وبشكل فاعل مسؤوليات االشراف و تطوير ادارة موثوقة.

3.   طرح منتجات مالية متنوعة وتقديم خيارات ضمان مرنة من خالل قنوات االيصال المناسبة لتسهيل زيادة انتشار الخدمات خصوصا
      الى الفقراء والنساء.

4.   مساعدة صناع السياسة في اصالح االنظمة القانونية والتنظيمية لقطاع مالي شامل وقوي.

5.   خلق الحوار الفاعل بين اصحاب المصلحة الرئيسيين )الحكومة العراقية، حكومة اقليم كردستان، البنك المركزي العراقي والمانحين
      والمستثمرين االخرين الخ( للقيام بجهود منسقة في تطوير قطاع مالي شامل.

بموجب اسلوب تطوير القطاع، سيستمر برنامج تجارة بتفاعله على المستوى االكبر من خالل العمل مع السلطات الحكومية العراقية 
المعنية لمساعدة مؤسسات التمويل االصغر في تحقيق الهدف الرئيسي وهو زيادة انتشار الخدمات المالية الشاملة خصوصا للفقراء 

والنساء في جميع مناطق العراق الحضرية والريفية على حد سواء.

على المستوى االوسط، تحقق هدف تسجيل شبكة التمويل العراقية والشبكة معترف بها االن رسميا كمؤسسة من المستوى العالي تتولى 
وبشكل متزايد تقديم الدعم المباشر لالعضاء التاسيسيين من مؤسسات التمويل االصغر عند انتهاء برنامج تجارة. الخطوة التالية ستكون 

تشغيل الشبكة وهذا ما يتم القيام به االن.

على المستوى االصغر،  يستمر العمل باالستفادة من التقدم الذي تحقق في السنوات السابقة ويساعد مؤسسات التمويل االصغر الفردية 
في تحقيق فاعلية وكفاءة تشغيلية اكبر ويتم ذلك عن طريق المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات التي قدمها برنامج تجارة في تقاريره الخاصة 
بالتقييم التشغيلي لجميع مؤسسات التمويل االصغر وايضا من خالل زيادة قدرات مجالس ادارة المؤسسات وصياغة وتنفيذ خطط اعمالها 

الستراتيجية لتحقيق النمو واالرباح على المدى الطويل. وهذا العمل الذي يقوم به برنامج تجارة لتمكين مؤسسات التمويل االصغر 
الشريكة له، يعمق ويوسع االندماج المالي ل 1,1 مليون عائلة مستهدفة تعيش تحت خط الفقر بمبلغ 2,20 دوالر امريكي يوميا إذ ان 

المؤسسات تطبق المعايير الدولية الفضل الممارسات في تقديم الخدمات المالية المستدامة الى الفقراء.

1-3 : تدخالت سلسلة القيمة لرفع حجم التمويل المقدم الى المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة
المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة مشهود لها على انها عناصر مكملة ومساهمة في تحقيق النمو االقتصادي من خالل قنوات 
عديدة تتعدى توفير الوظائف، مثال ريادة األعمال والديناميكية االقتصادية والروابط في سلسلة القيمة والتطور المجتمعي. ان نمو هذه 

المشاريع مرتبط بشكل ايجابي بالنمو االقتصادي. ولكي تحقق هذه المشاريع النمو فان ديناميكية الصناعة والروابط ضمن سلسلة القيمة 
هي على قدر من األهمية.

تشجع ستراتيجية التنمية الوطنية في العراق تاسيس مشاريع صغرى وصغيرة ومتوسطة وتضع آليات تمويل مناسبة لها.وفي العراق، 
فإن تمويل المشاريع الصغرى تقدمه مؤسسات التمويل األصغر والجهات المقرضة غير الرسمية وأفراد األسرة. بدأ تقديم القروض هذه 

المشاريع منذ فترة وجيزة جدا وعززت الجهات المانحة هذه العملية بالدرجة األولى من خالل المصارف، اما االن فتشارك مؤسسات 
التمويل األصغر كجهات ممولة. والمصارف على نحٍو تقليدي كانت تنظر الى هذه المشاريع على انها مشاريع تنطوي على المخاطرة 

بسبب تأثرها بتقلبات السوق وفترة تشغيلها القصيرة نسبيا وافتقارها الى حسابات خاضعة الى تدقيق.اما المعوقات التي تمنع المصارف 
من تقديم القروض الى هذه المشاريع فهي:

قلة المهارات االدارية والفنية في الصناعة المصرفية  •
وجود بنية قانونية وتنظيمية تحول دون تسهيل انجاز المعامالت، مثال عدم وجود قانون حديث خاص باإلفالس  •

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات غير مناسبة  •
االفتقار الى الوعي باقتصاديات السوق  •
عدم وجود مكاتب للمعلومات االئتمانية  •
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المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تفتقر الى الدعم المقدم من خالل المبادرات الحكومية.وعلى اية حال، فان الجهات المانحة مثل 
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار واالمم المتحدة كانت وما 

تزال ناشطة في تسهيل تقديم التمويل لهذه المشاريع.         

الشكل 8: تدخالت المانحين لتوفير التمويل للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

 
 

تحول مؤسسات التمويل األصغر الرائدة 
منظمات غير حكومية الى مؤسسات  -

 مالية غير مصرفية
 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
االوبك

مؤسسة التمويل الدولية

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
االمم المتحدة

الدولية الوكالة االسترالية للتنمية

المصارف

المشاريع الصغيرة

المشاريع المتوسطة

مؤسسات التمويل االصغر

الشاريع الصغرى

المشاريع الصغيرة

يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة  راس مال القروض
)الوكالة االمريكية،مصادر الحكومة االمريكية،مؤسسة النقد 

الدولي(                      
)الوكالةاالمريكية ومؤسسة النقد الدولي المساعدة الفنية
)الوكالة االمريكية(     ادوات الكفاالت

(االمريكية )الوكالة وسائل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة  راس مال القروض
لحكومة والسكان تحت خط الفقر)الوكالة األمريكية،مصادر ا

األمريكية،األمم المتحدة(
بناء القطاع المالي)الوكالة األمريكية(          المساعدة الفنية

)الوكالة األمريكية واألمم  تركيز على األثر االجتماعي
  (المتحدة

من اجل بناء تدخالت تمويل مستدام للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبشكل فعال 
بتشجيع وضع نظام بيئي اكثر شموال يعنىبتمويل سلسلة القيمة لهذه المشاريع. ومن خالل مشروع تجارة وشركائه التنفيذيين،تم إنشاء 

مؤسستي تمويل اصغر في عام 2006 و2009 وهما الشركة العراقية للكفاالت المصرفية والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. وتعزز هاتان المؤسسات اللتان تشارك في ملكيتهما مجموعة من مصارف القطاع الخاص وتحصالن على التمويل من 

خالل المنح التي تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الثقة الضرورية للمصارف لكي تمنح قروضا تتراوح من 5001 دوالر إلى 
250,000 دوالر الى المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق.وتقدم الشركة العراقية للكفاالت المصرفية دعما موقعيا 

إلى العاملين في المصارف بما يخص التحليل االئتماني وإدارة القروض من خالل برامجها التدريبية الواسعة التي تتركز حول استبدال 
اإلقراض القائم على األصول بوسائل اإلقراض الحديثة المستندة الى التدفق النقدي.



وضع صناعة التمويل االصغر في العراق 30   

الشكل9: تمكن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى التمويل

 
 

  

 

المشاريع الصغيرة

وحدات إقراض المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

مؤسسات التمويل االصغر
 (12

الشركة العراقية للكفاالت 
 المصرفية

المشاريع الشركة العراقية لتمويل 
الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة مالية غير مصرفية 
مصارف خاص  تأسست  11بمساهمة

برأس مال مقدم كمنحة من الوكالة 
األمريكية

مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست 
برأس مال قدمته الوكالة األمريكية 

كمنحة وتقدم ضمانات للقروض تصل 
% من القيمة الكلية للقرض75الى 

المشاريع الصغرى

دوالر 250,000 –دوالر  5001

دوالر 5000 –دوالر  500

مؤسسات التمويل األصغر المشاركة 
تتجه نحو السوق وتدخل القطاع 

المصرفي من خالل تقديم القروض 
الى المشاريع الجديرة باالئتمان 

والتي تفتقر الى الضمانة التي تطلبها 
المصارف

الزبائن المتدرجون من مؤسسات التمويل األصغر
يمكنهم الحصول على قروض اكبر من المصارف 

بينما تدخل جهات مانحة جديدة الى السوق وتعزز من تعاونها مع المبادرات المستمرة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فان التركيز على 
المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة سيتزايد و سيتم معالجة التحديات مثل القدرة الفنية للمصارف، ومؤسسات التمويل األصغر 

والحكومة لتسهيل إدخال إصالحات أكثر شموال للقطاع المالي من اجل تحقيق النمو االقتصادي الشامل. وتقوم مؤسسات التمويل األصغر 
بزيادة االمتداد الجغرافي لخدماتها المقدمة الى المشاريع الصغرى، وباالضافة الى ذلك فإن بعضا من هذه المؤسسات يتحرك »باتجاه 

سوق الصفوة«  أي المنتجات العالية النوعية من اجل تقديم خدمات مالية الى المشاريع الصغيرة في عام 2009.سيتجاوز التركيز على 
المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تدخالت التمويل وسيشمل هذا النمو سلسلة قيمة أوسع محددة حسب القطاع من اجل تعزيز 
قدرة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والخيارات ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، مبادرة الشباب العراقي التي أطلقها مؤخرا 

مشروع تجارة تقدم التدريب ودعم االستشاري للتخطيط للمشاريع الجديدة وتسهيل الحصول على التمويل من خالل شراكة ثالثية المسلك 
بين مراكز تطوير المشاريع الصغيرة ومؤسسات التمويل األصغر ورياديي األعمال الشباب.

و يتم اآلن تنفيذ إستراتيجية أكثر شموال خاصة بالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الهدف منها تعزيز أداء المصارف ومؤسسات 
التمويل األصغر كوسطاء ماليين للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وتركز اإلستراتيجية على التنمية الخاصة بالقطاع من اجل 

توفير حجم مطلوب وشبكة من رياديي األعمال لتعزيز روابطهم مع األسواق وعالقاتهم مع المجهزين والمشترين.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وهي تقود منهج التنمية القطاعية في صناعة التمويل األصغر   3-2
العراقية

في الوقت الذي تنمو فيه صناعة التمويل االصغر، تقوم الوكالة االمريكية وشريكها التنفيذي برنامج تجارة بأخذ زمام المبادرة في تعزيز 
اسلوب التنمية القطاعية من اجل تحقيق الخدمات المالية الشاملة واحداث تغيير اكبر في حياة الفقراء والفئات المستهدف االخرى.

وعلى مستوى السياسة، فان دائرة المنظمات غير الحكومية والبنك المركزي العراقي يقومان اآلن بإشراك مؤسسات التمويل األصغر 
العراقية والمعنيين اآلخرين العاملين في هذا القطاع. وجميع مؤسسات التمويل األصغر االثنتا عشر في العراق المسجلة كمنظمات غير 

حكومية ومستمرة في توسيع خدماتها لتصل الى الفقراء والنساء في الوقت الذي تعمل فيه باتجاه تحقيق االندماج المالي  للفئات المحرومة 
في العراق.
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الشكل10: عهد جديد ألسلوب التنمية القطاعية في قطاع التمويل األصغر في العراق

المستوى األكبر: 
البيئة التمكينية 

المستوى األوسط: 
البنية التحتية للصناعة 

المستوى األصغر: 
 بناء مؤسسات 

تمويل أصغر 
مستدامة 

•   بناء شراكات مع دائرة المنظمات غير الحكومية و البنك المركزي العراقي 
•   تسهيل البيئة التمكينية لتحويل مؤسسات التمويل االصغر من منظمات غير حكومية الى مؤسسات مالية

    غير مصرفية 
•   اشراك المانحين و اصحاب المصالح اآلخرين في جهود بناء صناعة التمويل األصغر  

•   تأسيس شبكة صناعة التمويل االصغر العراقية 
•   تعزيز شفافية الصناعة و المسائلة و الحضور 

•   دعم االبتكار: منتجات جديدة، خيارات ضمان بديلة، قنوات ايصال بديلة 
•   تطوير قدرات صناعة التمويل االصغر العراقية على نحٍو إضافي من خالل منتجات التدريب المبتكرة و

    تحسين قدرات المدربين و التعاقد مع جهات خارجية للقيام بوظيفة التدريب 

العراق  التمويل االصغر في  و استدامة مؤسسات  •   زيادة حجم و مجال 
األداء  و تقييم  •   تقوية مراقبة 

الداخلي  و  إجراء التدقيق اخلارجي  •   تسهيل 
انظمة حوكمة قوية  •   تأسيس 

الطلب  تدريبية مبنية على  دورات  •   تقدمي 
الى مؤسسات مالية غير مصرفية  التحول  •   دعم 

العمل  التشغيلية و خطط  التقييمات  •   إعداد خارطة طريق لإلستدامة املؤسساتية من خالل 
    الستراتيجية 

3-3 على المستوى األكبر: بناء بيئة تنظيمية تمكينية
تشهد بيئة السياسة الخاصة بالتمويل األصغر تحسناً. فقد تقبل كل من البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية واعترفا 
بالتمويل االصغر كمصدرمهم للقروض المقدمة الى المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة وهذه الخطوة هي خطوة مهمة، وتستمر 

الوكالة االمريكية بقيادة الجهود لتقديم الدعم لها في القطاع من خالل التفهم االكبر للحاجة الى بيئة تنظيمية تمكينية تسهل نمو صناعة 
التمويل االصغر. لقد لعبت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية دور الجهة التنسيقية لتنظيم مناقشات اصحاب المصلحة مع الجهات التنظيمية، 

بينما قام برنامج تجارة باستضافة اجتماعات مجموعة العمل القانونية والتنظيمية بشكل منتظم منذ عام 2009. تضم مجموعة العمل 
هذه اعضاء من البنك المركزي العراقي والوكالة االمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة االمريكية ومؤسسات التمويل االصغر 

لدفع الحوارات نحو المزيد من التقدم حول ايجاد بيئة تمكينية مناسبة للتمويل االصغر لكي يستطيع التكامل مع القطاع المالي. وجرت 
مشاورات عديدة مع البنك المركزي تقودها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية تتعلقبضرورة ان يتبنى البنك ضوابط خاصة بقطاع التمويل 

األصغر في العراق. وساهمت مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء في هذه المناقشات وقد 
اصدر البنك المركزي العراقي فعال قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يخص المؤسسات المالية غير المصرفية 
مستندا الى هدفه الشامل اال وهو تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل وتحقيق االزدهار في العراق. سيستمر برنامج تجارة باتخاذ 

االجراءات الضرورية ذات الصلة لتحقيق المزيد من التقدم نحو قطاع مالي شامل. وتفاصيل السلطتين الحكوميتين اللتين تتوليان االشراف 
والرقابة على قطاع التمويل مبينة كما يلي:

i(   دائرة المنظمات غير الحكومية

ii(   البنك المركزي العراقي

3-3-1 دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة العراقية
تفهم دائرة المنظمات غير الحكومية انواع نشاطات التمويل األصغر التي يجب اشراك مؤسسات التمويل األصغر- منظمات غير حكومية 
فيها كنتيجة للتفاعل المستمر والتواصل المنتظم. استضافت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وبرنامج تجارة التابع لها اجتماعات للمعنيين 

بهذه الصناعة مع هذه الدائرة سويًة مع مؤسسات التمويل األصغر كان الهدف منها فتح خطوط تواصل مع دائرة المنظمات غير الحكومية 
وتعريفها بالمبادئ األساسية للتمويل األصغر والخصائص المتميزة لصناعة التمويل األصغر والتحديات التي تواجهها وكذلك الحصول 

على دعمها وفهمها لهذه الصناعة.

وتبقى أسعار الفائدة التي تستوفيها مؤسسات التمويل األصغر من زبائنها نقطة االهتمام، رغم انها اآلن اقل بكثير مقارنًة بأسعار الفائدة 
الخاصة بالتمويل األصغر المتعارف عليها عالميا في المنطقة وما بعدها.وتتضمن المسائل االخرى التي تمت مراجعتها مستويات الفقر 

الزبائن واستخدام المنح وتطبيقها على مؤسسات التمويل األصغر ومناطق التغطية الجغرافية لخدماتها واالجتماعات والحوارات التي 
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ستجرى في المستقبل. ساعدت اجتماعات أصحاب المصلحة في إنشاء عالقة إستراتيجية الى حد اكبر بين دائرة المنظمات غير الحكومية 
ومؤسسات التمويل األصغر تمهد الطريق لخلق قطاع مالي مستدام وأكثر شمولية في العراق.

ان القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية هو قانون واعد ألنه يسمح بممارسة مجموعة متنوعة من نشاطات التمويل األصغر 
مثل إنشاء شبكة لصناعة التمويل األصغر وفتح العديد من الفروع في كافة أنحاء البلد. وعلى اية حال توجد هناك نقاط غامضة عديدة 

يمكن ان تستمر في تقييد عمل مؤسسات التمويل األصغر، منها:

i(  الضرائب المترتبة على المنظمات غير الحكومية التي تولّد إيرادات

حسب القانون الجديد، يمكن إعفاء اية منظمة غير حكومية من دفع الضرائب بعد اكتسابها صفة منظمة غير حكومية« ذات نفع عام« 
بموافقة مجلس الوزراء.وعلى اية حال، فإن مؤسسات التمويل األصغر كمنظمات غير حكومية تولد إيرادات ال يمكن لها ان تقدم طلبا 

الكتساب هذه الصفة. والضريبة العالية تثقل كاهل مؤسسات التمويل األصغر وال تحفزها على االستمرار في عملها كمنظمات غير 
حكومية. وباإلضافة الى ذلك،ستواجه مؤسسات التمويل األصغر حديثة العهد مشكلة انخفاض هامش الفائض بسبب الكلف المضافة التي 
تتحملها لكي يتسنى لها البدء بعمل المؤسسة وهذا من شأنه تقليل األرباح في المستقبل و اعاقة استدامة هذه المؤسسات الحديثة التأسيس 

وال يشجع على دخول مؤسسات اخرى في الصناعة.

ii(  حل المنظمة غير الحكومية وتحويل األصول الى مؤسسة تليها تحمل صفة قانونية مشابهة

•  حسب القانون الجديد، وفي حالة حل أية منظمة غير حكومية، يتم نقل أصولها الى منظمة  تحمل نفس المهمة وتمارس نشاطات 
مشابهة

3-3-2  البنك المركزي العراقي
يقر البنك المركزي باالفتقار الى عمق االمتداد الجغرافي من اجل تحقيق هدف االندماج المالي مع مراعاة القطاع المصرفي المتخلف الى 
حد كبير في العراق. في أواخر عام 2010، اصدر البنك المركزي قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل تمكين 

هذه الشركات من تصميم وتقديم الخدمات المالية التي تحتاجها هذه المشاريع. وعلى اية حال، فان القانون ال يسمح لمؤسسات التمويل 
األصغر-منظمات غير حكومية من التحول الى مؤسسات مالية غير مصرفية. ان قدرة مؤسسات التمويل االصغر-منظمات غير حكومية 
على التحول سوف يمكن مؤسسات التمويل االصغر المستدامة من ان تصبح اكثر مسؤولية ككيانات منظمة وان يكون أمامها مجاال أوسع 
للحصول على رأس المال يمكنها من زيادة عمق امتدادها الجغرافي وايصال خدماتها. وإذ ان البنك المركزي ال يوافق على أي تدخل في 

أسعار الفائدة التي تستوفيها مؤسسات التمويل األصغر، فان األنظمة تشير الى أسعار فائدة »تشجيعية«. وهذا امر ال يتسم بالوضوح ولحد 
االن فان مؤسسات التمويل االصغر قادرة على استيفاء اسعار فائدة معقولة رغم انها اقل من االسعار االعتيادية الخاصة بالتمويل االصغر 

والتي تستوفيها المؤسسات في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا والمناطق االخرى.

تحدد شروط الرسملة بموجب قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المطلوبة لتأسيس شركة تمويل خاصة بالمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة مبلغ ملياري دينار عراقي )1.7 مليون دوالر( بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة ومليار دينار )850.000 دوالر ( 

بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.باالضافة الى ذلك، يسمح القانون لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم قروض 
الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط ألنه ال يسمح لها بتقديم خدمات مالية اخرى مثل التوفير.

الجدول رقم 8:قطاع التمويل األصغر في العراق: اإلطار القانوني والتنظيمي المقارن
الخصائص المؤسساتية مؤسسات التمويل األصغر-منظمات غير حكومية  شركات تمويل المشاريع

الصغيرة والمتوسطة
•   يتم تأسيسها من قبل مسجل الشركات

•   يتم منح االجازة لها واالشراف على عملها من قبل 
    البنك المركزي العراقي باعتبارها شركة لتمويل

    المشاريع الصغيرة والمتوسطة

•   مسجلة لدى دائرة المنظمات غيرالحكومية 
    العراقية 

•   غير خاضعة إلشراف اواللوائح التنظيمية
     للبنك المركزي العراقي

الوضع التنظيمي

الشكل القانوني   منظمات غير حكومية    شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة

•   الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ما ال يقل عن
    مساهم  واحد و اليزيد عن 25 مساهم

•   الشركة المساهمة: ما ال يقل عن خمسة مساهمين
     يسمح لألجانب بالمساهمة فيها

•   عدم وجود مالكين او مساهمين
•   وجود ما ال يقل عن ثالثة اعضاء مؤسسن
•   25% كحد اعلى من االجانب المقيمين في 

    العراق لهم الحق في ان يصبحوا اعضاء

هيكل الملكية

•   الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ما ال يقل عن
     مساهم واحد و اليزيد عن 25 مساهم

•   الشركة المساهمة: ما ال يقل عن خمسة مساهمين
•    يسمح لألجانب بالمساهمة فيها

•   عدم وجود مالكين او مساهمين
•   وجود ما ال يقل عن ثالثة اعضاء  مؤسسين
•   25% كحد اعلى من االجانب المقيمين في 

    العراق لهم الحق في ان يصبحوا اعضاء

هيكل راس المال
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الخصائص المؤسساتية مؤسسات التمويل األصغر-منظمات غير حكومية  شركات تمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة

   منظمات تجارية ربحية: يجوز توزيع مقسوم
   االرباح على المساهمين

    منظمات غير ربحية: ال يجوز توزيع
    االرباح المتولدة من النشاطات على 

    الموظفين او المدراء

وضع األرباح

•  االقتراض من المصارف لحد 300% من رأس 
   المال المدفوع) بالنسبة للشركات ذات المسؤولية 

   المحدودة والشركات المساهمة(
 يجوز اصدار سندات قروض لحد 50% من• 
 رأس المال المدفوع )بالنسبة للشركة المساهمة فقط(• 

التمويل من المصارف     غير جائز الغراض تتعلق باالقراض
التجارية: المحلية واالجنبية

•  نعم، خاضعة الى موافقة مسبقة من وزارة التخطيط
   والتعاون االنمائي.

•  يتوجب تحويل جميع المنح الى رأس مال مساهمة

    نعم، تعامل المنح على انها ايرادات
    للمنظمات غير الحكومية

المنح من الجهات المانحة

تقديم القروض الى الزبائن     القانون يسمح بذلك   يسمح لها
مستهدفين:الفقراء

االشراف الرشيد    كال   نعم،من قبل البنك المركزي العراقي

الهيئة العامة
•  بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة:مجلس االدارة
•  بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة: الهيئة 

   اإلستشارية
•  تشكيل لجان فرعية للمجلس خاصة بإدارة المخاطر    

   والتدقيق واالمتثال
•  يجب على اعضاء المجلس تلبية المعايير المهنية  

   التي يحددها البنك المركزي

•   الهيئة العامة
•   مجلس اإلدارة

•   يمكن تشكيل لجان فرعية للمجلس حسب
    النظام الداخلي

•   يجب على أعضاء المجلس تلبية المعايير
    األساسية المحددة في قانون والنظام الداخلي

    للمنظمات غير الحكومية

حوكمة الشركات

•  يقوم بالتدقيق مدقق معتمد من قبل البنك المركزي
•  السجالت تخضع للتفتيش من قبل البنك المركزي

•   فقط بالنسبة الى المنظمات غير الحكومية
    التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 75 مليون 

    دوالر حسب بيان محاسب عام

•   من قبل ديوان الرقابة المالية اذا ما اعتقدت 
    دائرة المنظمات غير الحكومية ان حسابات

    المنظمة قد تم التالعب بها او انها غير دقيقة.

التدقيق

•  تقرير سنوي يتضمن:
•  مصادر التمويل.

•  بيان بالقروض القائمة وبيان بالقروض المضمونة
   بمال منقول أو اوراق مالية

•  سعر)اسعار(الفائدة السائدة التي تستوفى مقابل تقديم
   منتجات االئتمان

•  الغرض من القروض والمالئمة الستراتيجية للغرض
   من القرض مع مهمة الشركة

•  السياسات واإلجراءات الخاصة باإلقراض والضمانات 
بيان بمخصصات خسارة القرض• 

تقرير مالي يتضمن وصفا مفصال لمصدر أموال المنظمة • 
وتعامالتها المالية

تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن موجزاً عن المشاريع • 
التي نفذتها المنظمة خالل السنة

تقديم التقارير الى الجهة 
التنظيمية

الضرائب    نعم باستثناء المنظمات غير الحكومية ذات النفع العام   نعم

    يتم نقل األصول الصافية الى منظمة تليها لها أهداف    حسب قانون الشركات
    مشابهة

حل المؤسسة

•  ستخصص الشركة مخصصات مالية للتغلب على المخاطر
   التي تواجه الشركة وحسب ما يحدده البنك المركزي

    رغم ان القانون ال يشترط ذلك، تخصص مؤسسات  
    التمويل االصغر-منظمات غير حكومية 2-5% من 

    القروض القائمة كإحتياطي خسارة قرض.

احتياطي خسارة القرض

•  يشترط البنك المركزي بأن يتم استخدام القروض المقدمة للفقراء
   المستهدفين لألغراض المحددة في عقد القرض.

•   القانون ال يشترط ذلك، ومع ذلكتلتزم مؤسسة التمويل
    االصغر-منظمة غير حكومية بالئحة السلوك 

    واالخالق التي تتبناها صناعة التمويل االصغر
    لتشجيع مبادئ التسعير وحماية المستهلك التي تتسم 

    بالشفافية.

حماية المستهلك
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المستوى األوسط: إرساء دعائم بنية تحتية لصناعة التمويل األصغر  3-4
تطورت البنية األساسية لصناعة التمويل األصغر في العراق في السنوات االخيرة بينما عززت مجموعة من المبادرات المهمة على 

3المستوى األوسط البنية التحتية الفنية والمؤسساتية لقطاع مالي شامل. وقاد مشروع تجارة الجهود بعض من هذه المبادرات وما يلي: 

انظمة إبالغ تتسم بالشفافية  )i
تدريب الموارد البشرية لقطاع التمويل االصغر  )ii

تاسيس شبكة التمويل االصغر العراقية  )iii
انشاء منصة تمويل اصغر اوسع للتنسيق مع الجهات المانحة وصناعة التمويل العالمية ومن اجل زيادة التشارك بالمعرفة التي   )iv

          تعزز الخبرة والمهارات التي تسهل التقدم بإتجاه تحقيق هدف االندماج المالي داخل العراق.

4-3-1 الشفافية والمسائلة
قطعت مؤسسات التمويل األصغر شوطاً في تعقب وتسجيل واإلبالغ عن بيانات األداء بشكل دقيق والتي هي ضرورية لمراقبة وإدارة 
التقدم الحاصل. وتطلب الجهات المانحة معلومات موثوقة عن نتائج وتأثير نشاطات التمويل األصغر التي يستثمرون أموالهم فيها. إن 

تقديم التقارير بشكل دقيق ومتوافق أمر مهم لتقديم البيانات الضرورية التخاذ قرارات ادارية فاعلة توصل مؤسسات التمويل االصغر الى 
االستدامة التي تتزايد اهميتها كوسيلة لتنويع مصادر التمويل.

منذ عام 2010، وجميع مؤسسات التمويل االصغر تجمع البيانات من جميع الفروع وتقدم التقارير بإستخدام نظام المعلومات االدارية 
)MIS( المحوسب والذي يتلف من نظام تعقب القروض الخاص بكل مؤسسة واداة مراقبة االداء)PMT( وهذه االداة تجمع نتائج االداء 

من جميع فروع المؤسسة باالستناد الى معايير االفصاح واالبالغ المعترف بها دوليا. ويتم بعد ذلك ارسال جميع قواعد بيانات اداة مراقبة 
االداء الخاصة بمؤسسات التمويل االصغر الشريكة الى قاعدة بيانات مركزية وهو نظام مراقبة االداء)PMS( الذي يقوم برنامج تجارة 
بادارته. ومن ثم يتم توحيدها لتوليد مؤشرات ومعدالت االداء الكلي للصناعة. يقوم نظام مراقبة االداء ايضا بارسال التقارير الى نظام 

.)PCMS( مراقبة تصنيف االداء

مؤسسات التمويل األصغر العراقية مهتمة وبشكل متزايد في معرفة طريقة أدائها مقارنة بنظيراتها على نفس المستوى من النضوج في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وهناك حاجة أيضا ألن تحتل الصناعة موقعا كجزء ال يتجزأ من القطاع المالي الشامل في العراق. 
ومن اجل مساعدة الصناعة في تتبع تقدمها وتقديم التقارير الى الممولين والمعنيين بشكل اوسع، تم تصميم واختبار نظام تصنيف مراقبة 

األداء من قبل مشروع تجارة. يظهر هذا النظام تطور مؤسسات التمويل االصغر ومقارنتها مع نظيراتها في منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا استنادا الى نوع المؤسسة ) محلية ام دولية(، وعدد المقترضين ومبالغ القروض القائمة ومعدل حجم القرض والمحفظة 

عند الخطر للقروض التي يتجاوز موعد سدادها فترة 30 يوم ومعدل النفقات التشغيلية وعدد المقترضين المسؤول عنهم كل ضابط قرض 
واالكتفاء الذاتي التشغيلي واالكتفاء الذاتي المالي. وتخصص لكل من هذه المؤشرات نقطة حسب االهمية لتحديد فئة مؤسسة التمويل 

االصغر في التصنيف الكلي وبالتالي الطبقة التي تم تصنيفها فيها مقارنة مع نظيرتها في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.

الهدف من نظام مراقبة تصنيف االداء على مستوى صناعة التمويل األصغر هو تمكينها من تنظيم نفسها من خالل:• 

اخراج وتقديم معلومات دقيقة ومنتظمة عن اداء الصناعة الى الجهات المعنية )الزبائن والمانحين والممولين التجاريين المحتملين• 
والمستثمرين(.• 
وضع معايير دقيقة )معدالت االداء الفعلي(.• 
مراقبة وتوثيق التقدم وقياسه مقابل المعايير بمرور الوقت• 
تقديم االراء والمالحظات الى مؤسسات التمويل األصغر بشكل فردي حول ادائها قياسا بالمعدالت الجماعية لنظرائها.• 
وضع حد ادنى للمعايير الخاصة باالداء في المستقبل كوسيلة للحصول على االعتمادية • 
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الجدول 9: درجة تصنيف مؤسسات التمويل األصغر العراقية
ث : مرحلة البدء بالمشروع

لحد 500 مقترض يحصلون على قروض قائمة بقيمة تصل الى مليون دوالر. تميل المحفظة عند الخطر ومعدالت النفقات التشغيلية 
الى االرتفاع بينما تكون معدالت إنتاجية ضابط القروض و االكتفاء الذاتي التشغيلي والمالي منخفضة.

ت:مرحلة تعزيز األداء
تقوم مؤسسات التمويل األصغر بتعزيز وتقوية أدائها من خالل تنمية محافظ قروضها لحد 1500 زبون ووجود محفظة قروض قائمة 
بقيمة 5 ماليين دوالر. تنخفض المحفظة عند الخطر ومعدالت النفقات التشغيلية بينما تزداد إنتاجية ضابط القرض ومؤشرات الجدوى 

االقتصادية.

ب: مرحلة التوسع
في مرحلة التوسع، تحقق مؤسسات التمويل األصغر نموا ليصل عدد الزبائن الى 5000 زبون بمحفظة قائمة تصل الى 15 مليون 

دوالر.ستصل المحفظة عند الخطر ومعدالت النفقات التشغيلية و إنتاجية ضابط القرض الى مستويات الصناعة القياسية بينما ستكون 
مؤشرات الجدوى االقتصادية عند حافة نقطة التعادل )%99-85(.

أ: مرحلة الجدوى التجارية
بالنسبة الى الجدوى التجارية، ستحقق مؤسسات التمويل األصغر فائضا، وبصورة عامة ستمارس وتحقق معايير األداء المرجعية 
العالمية الخاصة بالتمويل األصغر. و هناك محفظة تتجاوز 5000 زبون و محفظة قروض قائمة بقيمة تتجاوز 15 مليون دوالر. 

ستكون نسبة المحفظة عند الخطر اقل من 2 بالمائة وستنخفض معدالت النفقات التشغيلية الى اقل من 12% بينما سيكون عدد الزبائن 
المسؤول عنهم كل ضابط قرض اكثر من 200 زبون وستتجاوز معدالت الجدوى ) كل من االكتفاء الذاتي التشغيلي والمالي( نسبة 

.%100

 http://www.imfi.org/files/PCMS_ReportDec09.pdf:المصدر

ن تعقب بيانات االداء قد مكن الصناعة من توثيق النمو والتطور وتسهيل مقارنة معايير األداء المرجعية الوطنية مع معدالت األداء 
الدولية، مثال عن طريق ربطها بقاعدة بيانات مكس ماركت العالمي )تبادل معلومات التمويل األصغر(19. 

4-3-2  بناء قدرات الموارد البشرية
استمر برنامج تجارة بدوره المهم في بناء القدرة المؤسساتية وقدرة الموارد البشرية لصناعة التمويل األصغر العراقية التي اصبحت اكثر 

نضجاً. وجزء أساسي من تطوير البنية األساسية هذه هو تدريب العراقيين المؤهلين لكي يصبحوا مدربين في مجال التمويل األصغر 
وبذلك يكون بمقدورهم نقل مهاراتهم الى مؤسسات تمويل عراقية أخرى.

في عام 2006، بدأ مشروع ازدهار التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية بتطوير مهارات 11 مدرب تمويل اصغر عراقي تم اختيارهم 
من بين اكثر من 100 متقدم لكي يصبحوا مدربي تمويل اصغر عراقيين معتمدين من قبل المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء. وكما 

في2010، يستمر ثمانية مدربي تمويل اصغر من الجيل األول بتقديم خدماتهم الى صناعة التمويل األصغر في العراق كمدربين رواد 
وقسم منهم يشغلون منصب مدير تنفيذي في مؤسسات تمويل اصغر.

منذ عام 2009، تم تدريب اكثر من700 مواطن عراقي يعملون او مرتبطين بمؤسسات تمويل اصغر عراقية او مراكز تطوير المشاريع 
الصغيرة التي يدعمها مشروع تجارة او جهات معنية رئيسية اخرى مثل الدوائر الحكومية، من خالل20 ورشة عمل او مؤتمر تعلقت 

بمواضيع ضرورية لتحقيق النمو المؤسساتي واالندماج في القطاع المالي. وتلقى هؤالء المتدربون ايضا تدريبا في دورات »تدريب 
المدربين« في بداية عام 2010 من قبل شركة تدريب دولية.

4-3-3  شبكة التمويل األصغر العراقية
من خالل االستفادة من استراتيجية التمويل األصغر لعام 2006 في ظل مشروع ازدهار، دعمت شبكة تمويل اصغر غير رسمية ، 

بتوجيه من برنامج تجارة، تطوير صناعة تمويل اصغر مستدامة في العراق ودعت الى إصالح وتطور هذه الصناعة عن طريق تشجيع 
التدريب وقامت بتوحيد عملية االبالغ الخاصة بالتمويل األصغر من اجل تمكين مراقبة األداء.

وحسب قانون المنظمات غير الحكومية الذي يسمح بإنشاء شبكة تمويل اصغر وطنية، دعم برنامج تجارة اضفاء الطابع المؤسساتي 

http://www.themix.org   19
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على شبكة التمويل االصغر العراقية. وكخطوة اولية، اتفقت مؤسسات التمويل األصغر العراقية على الئحة السلوك واألخالق الخاصة 
بالقطاع. تركز هذه الالئحة على مجاالت مثل الشفافية وحماية الزبون واحترام األديان.

تم تسجيل شبكة التمويل االصغر العراقية رسميا في شهر نيسان من هذا العام وعقدت اول اجتماع لجمعيتها العامة ومجلس ادارتها 
مباشرة بعد تسجيلها وبالتحديد بتاريخ 8 آيار 2012. ستدعم الشبكة عددا من البرامج والمبادرات الخاصة بالصناعة واعضائها 

المؤسسين ومؤسسات التمويل األصغر. وباإلضافة الى ذلك، ستقوم بمراقبة وتقديم المشورة الخاصة بالسياسة في الصناعة والتنسيق بين 
الجهات المانحة وتوجيه القطاع نحو أفضل الممارسات وتحقيق االستدامة. واالهم من ذلك، ستمثل الشبكة الصوت الموحد لقطاع التمويل 

األصغر في العراق من اجل الضغط على الحكومة لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر مالئمة وتوجيه الممولين الدولين ومقدمي الدعم 
الفني للمساعدة في تحقيق النتائج المرجوة لتحقيق االندماج المالي في العراق. ستنتقل بوابة المعرفة الخاصة بالتمويل األصغر في العراق 

)www.imfi.org( من برنامج تجارة الى الشبكة عندما تتخذ الشبكة شكلها المؤسساتي وتتولى مسؤولية صناعة التمويل االصغر عند 
انتهاء فترة برنامج تجارة.

4-3-4 التشارك في المعرفة
تستمر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في توفير منصات لبناء التعاون بين مؤسسات التمويل األصغر العراقية والشراكات والمنافسة 
النزيهة فيما يخص أسعار الفائدة والخدمات المقدمة للزبائن. وفي جميع المحافظات الثماني عشر، اكتسبت مؤسسات التمويل األصغر 

خبرة من خالل مراعاة خصائص السوق واحتياجات الزبائن وآليات إيصال الخدمات ومنتجات القروض وهذه الخبرة ساعدتها في تقديم 
خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تستند الى الطلب. مؤسسة التمويل األصغر«التقدم« في االنبار التي اظهرت كفاءة في ادائها السلوب 

التمويل االسالمي )المرابحة(، غالبا ما تستضيف زيارات موقعية تقوم بها مؤسسات تمويل اصغر اخرى تواجه ممانعة قوية تجاه 
منتجات قروض التمويل االصغر التقليدية من رجال الدين في المناطق التي تعمل فيها. و تبدي مؤسسات التمويل األصغر تعاونا كامال 

فيما يخص اية استفسارات يطرحها خبراء الدعم الفني في برنامج تجارة في مجاالت من شأنها تحسين االثر لقطاع التمويل األصغر 
االوسع نطاقا.

5-3  المستوى األصغر: بناء خارطة الطريق نحو االستدامة المؤسساتية
ان النمو السريع في المحفظة وعدد الزبائن قد غير من ديناميكية صناعة التمويل األصغر: اكتسبت مؤسسات التمويل األصغر استقاللية 

متزايدة كمؤسسات تستند الى الطلب وهي اآلن تنال اعترافا اكبر كمؤسسات تنموية فاعلة تصل الى الفقراء والشرائح المستبعدة من 
القطاع المالي السائد.

حسب نظام التصنيف الذي ذكرناه انفا، فان10مؤسسة تمويل اصغر تقع ضمن الصنف )أ( وهي مرحلة الجدوى التجارية، بينما تقع 
مؤسستين ضمن الصنف )ب( وهي مرحلة التوسع، وهذه هي زيادة كبيرة عما كان عليه الحال في 2009عندما كانت ثمانية  من 

مؤسسات التمويل االصغر ضمن الصنف )أ( بينما كانت بقية المؤسسات ضمن الصنف )ب(. ويعكس هذا التحسن قدرة قطاع التمويل 
األصغر على االندماج ضمن القطاع المالي السائد.

الصنف ب- مرحلة التوسع الصنف أ- مرحلة الجدوى التجارية
التضامن االمان

التقدم البشائر
المساند

الثقة
أملكم

مؤسسة المستقبل المشرق
CHF مؤسسة اإلسكان التعاونية الدولية

االغاثة الدولية
ازدهارنا

مركز تلعفر للتنمية االقتصادية

مقارنة بالمعايير المستخدمة دوليا من المستوى االول والثاني والثالث، تقع عشرة مؤسسات تمويل اصغر ضمن المستوى الثاني بينما تقع 
المؤسستان المتبقيتان ضمن المستوى الثالث. يتم تحديد مستويات مؤسسات التمويل االصغر باستخدام معايير حجم المحفظة التي توافق 

عليها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء.

•   المستوى األول: إجمالي الناتج المحلي أكثر من 50 مليون دوالر
•   المستوى الثاني: إجمالي الناتج المحلي أكثر من 3 مليون دوالر واقل من 50 مليون دوالر

•   المستوى الثالث: إجمالي الناتج المحلي اقل من 3 مليون دوالر
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 المستوى الثالث: إجمالي الناتج المحلي اقل
من 3 مليون دوالر

 المستوى الثاني: إجمالي الناتج المحلي أكثر
 من 3 مليون واقل من 50 مليون دوالر

 المستوى األول: إجمالي الناتج المحلي أكثر
من 50 مليون دوالر

المساند األمان ال توجد اي مؤسسة
التضامن البشائر

التقدم
الثقة
أملكم

مؤسسة المستقبل المشرق
 CHF  مؤسسة اإلسكان التعاونية

اإلغاثة الدولية
ازدهارنا

مركز تلعفر للتنمية االقتصادية

على المستوى االصغر لتنمية القطاع في العراق، نستعرض ادناه التطور الحاصل لحد هذه الفترة. وهذا التطور والمجاالت الرئيسية 
االخرى التي تستدعي اهتماما في الوقت الذي تحقق فيه صناعة التمويل االصغر نموا باتجاه استدامة طويلة االمد، نستعرضها كما يلي:

نمو صناعة التمويل االصغر  )i
قاعدة الزبائن من النساء  )ii

جودة المحفظة واالداء المالي  )iii
الكفاءة المتنامية في عمليات االقراض  )iv

5-3-1   نمو صناعة التمويل االصغر
شهدت صناعة التمويل األصغر العراقية معدالت نمو سنوي متراكم في محفظة القروض القائمة خالل السنين. في عام 2009 كان 
المعدل 63,9% لكنه انخفض الى 54,2% في عام 2012 والى 46,7% في عام 2011. وحتى بانخفاض المعدل بسبب نمو اساس 

المحفظة، يمثل هذا النمو نموا رائعا ويشير الى طلب كبير من قبل السوق. وعلى اية حال، فان تلبية طلب السوق مقيد بقلة توافر موارد 
رأس المال، وعليه فسيكون من الضروري ان تحصل صناعة التمويل االصغر على الموارد المطلوبة من اجل الحفاظ على النمو الجيد 

الذي سبق وان حققته. ويتطلب هذا االمر جهودا مكثفة من قبل السلطات خصوصا البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير 
الحكومية لخلق بيئة قانونية وتنظيمية تؤدي الى تحفيز المانحين والمستثمرين الدخال االموال في الصناعة. يوضح الجدول التالي معدالت 

النمو سنة بعد سنة بالنسبة الى محفظة القروض القائمة وعدد الزبائن النشطين:

كانون االول 2012 حزيران 202012 كانون االول 2011 كانون األول 2009
93,627 86,554 75,182 58,852 الزبائن النشطون
%16.4 %15.0 %27.7 %52 نمو في عدد الزبائن سنة بعد سنة

143,932,639$ 127,773,002$ 106,406,242$ 82,855,717$ )$( محفظة القروض القائمة
%25.4 %20 %28.4 %48.2 نمو المحفظة سنة بعد سنة

يعزى جزء من هذا الهبوط الى إدخال أسلوب اإلقراض الجماعي التضامني في العراق في عام 2009. يسهل هذا االسلوب منح القروض 
الى النساء والفقراء دون الحاجة الى تقديم ضمانة مادية. ومن اجل استقطاب زبائن من ذوي الدخل المنخفض، نتج عن هذا االسلوب 

تخفيض حجم القرض الى 500 دوالر كحد أدنى مما يعني انه يتوجب على مؤسسات التمويل االصغر صرف 3 الى 4 قروض تقريبا 
حسب اسلوب االقراض الجماعي التضامني من اجل الوصول الى قرض واحد يتم صرفه حسب اسلوب القروض الفردية وكنتيجة لذلك، 
استقر معدل محفظة القروض القائمة بسبب الهبوط في معدل حجم القرض. وبشكل متزامن، فان الوضع االمني المتردي والعدد المحدود 

من المستثمرين الجدد يسهمان في عدم تمكن مؤسسات التمويل األصغر من تحقيق النمو بخطى حثيثة. وتواجه هذه المؤسسات ايضا 
تحديات تتمثل في الحصول على موارد بشرية مؤهلة إذ ان معدالت انفكاك الموظفين مرتفعة ومؤسسات التمويل األصغر تفقد وبشكل 

مستمر موظفين مدربين جيدا الن هؤالء الموظفين يسعون وراء فرص عمل أكثر أمانا واستقرارا وبرواتب أعلى مع الدوائر الحكومية او 
متعاقدين تنمية دوليين او شركات تجارية أهلية  او انهم حتى يلجؤون الى العمل في مؤسسات خارج العراق.

20     يتم حتديد النمو حلد حزيران 2012 سنويا لكي يعكس املقارنة احلقيقية
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الشكل 11: حصة كل مؤسسة تمويل اصغر في التصنيف من حيث محفظة القروض القائمة
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الشكل 12: حصة كل مؤسسة تمويل اصغر في التصنيف من حيث الزبائن النشطين
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 الشكل 13:نمو محفظة القروض)بالدوالر( التراكمية والقائمة
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الشكل 14: النمو في االمتداد الجغرافي )عدد الزبائن(،التراكمية والقائمة
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الجدول 10: معدل نمو مؤسسات التمويل األصغر العراقية مقارنة بالمعدالت في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا

معدالت مؤسسات التمويل األصغر العراقية المعدالت في منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا) نشرة االعمال المصرفية الصغرى( المؤشرات

7,802 13,161 عدد الزبائن النشطين
%21 %67.6 نسبة المقترضين من النساء %

11,994,387$ 6,229,943$ اجمالي محفظة القروض لكل مؤسسة تمويل 
اصغر)بالدوالر(

1,537$ 363.83$ معدل رصيد القروض لكل مؤسسة )بالدوالر(

5-3-2   قاعدة الزبائن من النساء
النساء من رياديات األعمال في جميع انحاء العالم يسهمن الى حد كبير في تحقيق النمو االقتصادي وتوفير مصدر رزق مستدام لعوائلهن 
ومجتمعاتهن. تمكن الخدمات المالية الشاملة بما فيها التمويل االصغر النساء من العائالت الفقيرة من خالل توفير موارد اقتصادية مهمة 

لهن. و يؤثر هذا التمكين ايجابيا في قدرة الزبائن من النساء في اتخاذ القرارات ويعزز من الوضع االجتماعي- االقتصادي لهن ولعوائلهن 
. وحاليا، فان نسبة 77% من نساء العالم هن فقيرات. وهذه الطبقة من النساء محرومة من  مصادر االئتمان والخدمات المالية االخرى 

وهذا ما يؤدي الى عدم تمكنهن من المساهمة بشكل فاعل في االقتصاد غير الرسمي والتنمية االقتصادية المحلية.

غالباً ما تركز المصارف التجارية والمؤسسات المالية الرسمية على الرجال والمشاريع الرسمية المملوكة من الرجال على االغلب وتهمل 
النساء اللواتي يشكلن شريحة كبيرة ومتنامية من االقتصاد غير الرسمي. ومتطلبات الضمانات غالبا ما تكون صارمة بحيث ال تستطيع 
النساء توفيرها من اجل الحصول على قروض او خدمات مالية أخرى بسبب افتقارهن الى الضمانات المطلوبة. ومع ذلك، فان التمويل 
األصغر غالبا ما يستهدف النساء و في بعض الحاالت في اماكن آخرى من العالم يتم استهداف النساء حصرا. والحلقات الصغيرة من 
التمويل األصغر الخاص بالنساء يمكن ان تصبح موجة ال تؤدي فقط الى زيادة تمكينهن وقدرتهن على اتخاذ القرار بل أيضا الى خلق 

مؤسسات قوية قادرة على القيام بمهمات جديدة ومعقدة تخدم المجتمع بأكمله.

واحدة من كل عشرة عوائل تقودها امرأة و أكثر من 80 % من هؤالء النساء هن من األرامل. تشكل النساء 17% من مجموع القوة العاملة 
في البلد مقارنة بنسبة 81% من الرجال. وتعزى النسبة المنخفضة لمشاركة النساء بشكل جزئي الى معرفتهن القراءة والكتابة وعدم 

تمكنهن من النفاذ الى مصادر رأس المال والتقاليد االجتماعية والثقافية المحافظة. ومنذ عام 2003، والنساء يثبتهن مهاراتهن في ريادة 
األعمال من خالل إدارتهن الناجحة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. والنساء اللواتي يستطعن النفاذ الى الخدمات المالية التي 
تمتاز بالجودة يظهرن معدالت نجاح اعلى مقارنة مع الرجال من حيث التسديد والتأثير االجتماعي- االقتصادي االيجابي على عائالتهن 

.وهكذا، فان وصول خدمات التمويل للنساء أصبح من أولويات صناعة التمويل األصغر. وكنسبة لمجموع الزبائن النشطين، ازدادت 
نسبة النساء من 13% في آذار 2007 الى 16% في كانون األول 2010 والى21% في حزيران2012. و من المتوقع ان تزداد نسبة 

الزبائن من النساء إذ أبدت مؤسسات التمويل األصغر التزاما بزيادة عدد الزبائن من النساء عن طريق تعيين ضابطات قروض واستهداف 
المجاميع من النساء باستخدام أسلوب اإلقراض الجماعي التضامني. ضابطات القروض يشكلن19%من العدد الكلي من ضباط القروض 

في مؤسسات التمويل االصغر العراقية وهي نسبة مستمرة بالصعود كل سنة كمحاولة من مؤسسات التمويل االصغر لتوسيع ايصال 
خدماتها الى النساء. وعلى اية حال، وبسبب القدرة االقتصادية واالجتماعية المحدودة للتنقل في العراق، فإن على قطاع التمويل االصغر 

اظهار القدرة الكامنة للنساء العراقيات في ريادة االعمال.
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5-3-3  جودة المحظة واألداء المالي
تحتفظ جميع مؤسسات التمويل األصغر العراقية حاليا بمحفظة قروض سليمة، إذ تشكل المحفظة عند الخطر للقروض التي يتأخر سدادها 

أكثر من 30 يوما 1,3% فقط. وهذا االداء هو افضل من المعدل في دول الشرق االوسط وشمال افريقيا البالغ 2,8% ويظهر النوعية 
االفضل التي تحتفظ بها مؤسسات التمويل االصغر العراقية رغم مواجهتها للتحديات االمنية التي يتعرض لها البلد. تمتلك مؤسسات 

التمويل األصغر من الدرجة )أ( )المدرجة في الجدول في الفقرة 3,5 اعاله(  أنظمة تحليل االئتمان/المخاطر بشكل افضل وكذلك فإن 
طرق تحصيل القروض مطبقة بشكل أفضل، لذلك فهي تحتفظ بمحفظة ذات نوعية جيدة.

 الشكل 15:المحفظة عند الخطر<30 يوم خالل السنين
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كانت الكفاءة المالية والتشغيلية لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 123.5% و 121.3% على التوالي حسب تقرير تحليل ومقارنة 
التمويل األصغر في العالم العربي لعام 2010، مقارنة مع نسبة 203,7% لالكتفاء الذاتي التشغيلي ونسبة167,5% لالكتفاء الذاتي المالي 

في العراق. استمرت مؤشرات كل من االستدامة التشغيلية والمالية بالصعود في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات التمويل االصغر بزيادة 
االمتداد الجغرافي لخدماتها وكفاءتها. و يرجع سبب العائدات العالية في العراق بصورة رئيسية الى هوامش الربح العالية الن مؤسسات 

التمويل االصغر العراقية ال تتحمل كلف مالية تترتب على االقتراض كتلك الكلف التي تتحملها المؤسسات في دول الشرق االوسط وشمال 
افريقيا. سنناقش موضوع الكلف المالية بمزيد من التفصيل في القسم 3,5,4 ادناه.

الشكل 16: اكتفاء مالي وتشغيلي متزايد

83%

112%

200%
189% 199.2% 203.7%

36%

66%

176%

136%

171.6% 167.5%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2007 2008 2009 2010 2011 Jun-2012

OSS

FSS



   41 وضع صناعة التمويل االصغر في العراق 

5-3-4  كفاءة متنامية في عمليات اإلقراض

خالل عامي 2009 و2010، استمرت مؤسسات التمويل األصغر العراقية بكفاءتها العالية في العمليات الخاصة بالقروض وهو اتجاه 
يعزز مجال عملياتها المتزايد. ومعدل الكلفة التشغيلية عند12,7% قد تحسن بشكل هائل عما كان عليه عند 13% في 2009 و 28% في 
2008. وتحسنت الكلفة لكل مقترض من 207 دوالر في 2009 الى 178 دوالر في 2010 ولكن ازدادت بعدئذ الى 198 دوالر في 

عام 2011. تشير االقسام التالية والمخططات ذات الصلة الى التقدم في تحسن كفاءة مؤسسات التمويل االصغر العراقية.
وفي بلد تشوبه النزاعات الجارية وانعدام األمن، فان الكلف التشغيلية هي أعلى بكثير في العراق مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة. 

فعلى سبيل المثال، فان معدل الراتب الشهري لضابط القرض )بضمن ذلك برامج داخلية للحوافز( في العراق هو 843 دوالر وهو راتب 
عالي جدا مقارنة مع100 دوالر تقريبا وهو معدل راتب ضابط القرض في الهند وبنغالديش. باإلضافة الى ذلك، يقوم العراق بتعيين 

موظفي دعم إضافيين، بشكل رئيسي كحراس أمن، مما يزيد من كلف الموظفين الى مستوى أعلى بكثير عما هو عليه في بلدان أخرى 
في المنطقة. وحيث ان معظم ضباط القروض يستخدمون عادة الدراجات الهوائية او الدراجات النارية في بلدان أخرى إثناء تأدية عملهم 

الميداني، فان ضباط القروض في العراق، بسبب رداءة الجو والظروف األمنية يضطرون الستخدام المركبات التي تكون اكثر تكلفة،. 
ورغم هذه الكلف، تبدي مؤسسات التمويل األصغر في العراق  انخفاضا سليما في الكلفة لكل مقترض بمرور الوقت حيث تزداد خبرتها 

ويتعمق االمتداد الجغرافي لخدماتها، لكن الوضع قد استقر، ازدادت بعدها التكاليف في عام 2011 مع زيادة الكلف العامة والتضخم. 

الشكل 17: انخفاض الكلفة لكل مقترض
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يعزى هذا االنخفاض في الكلف التشغيلية بشكل كبير الى اثار حجم القرض إذ ان التكاليف االضافية توزع على اساس محفظة اكبر. 
باإلضافة الى ذلك، فان التوحيد القياسي الجيد واالستخدام المتزايد للتكنولوجيا يساعدان مؤسسات التمويل األصغر على تحقيق أعلى 

كفاءة. وبشكل عام، فان ذلك يشير إلى التقدم الحاصل بنشوء أسواق مستدامة وتنافسية مستندة إلى الطلب لخدمات مالية ذات جودة عالية.

الشكل 18: معدل الكلفة التشغيلية
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تنتقل مؤسسات التمويل األصغر من العمل في محافظة واحدة الى العمل اآلن وتقديم الخدمات في عدة محافظات مما يعني زيادة المنافسة 
في القطاع وبالنتيجة تتحسن الخدمات وتنخفض كلف االقتراض التي يتحملها الزبائن المستهدفين. 

الشكل 19: التوزيع الجغرافي لمؤسسات التمويل األصغر في جميع محافظات العراق الثماني عشر
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ان معدل الكلفة المالية بالنسبة لمؤسسات التمويل االصغر العراقية ضئيل، وحاليا ال يوجد مقدمون لرأس مال الدين في قطاع التمويل 
االصغر العراقي، محليين كانوا ام دوليين. وليست للمصارف رغبة في تقديم القروض الى مؤسسات التمويل االصغر، فهي نفسها تستلم 
الدعم الفني والمالي من جهات مانحة دولية مثل صندوق النقد الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والحكومة العراقية من اجل إعادة 
هيكلة بنية الخدمات المالية في القطر. ويقدم رأس مال االقراض على شكل منح بالدرجة األولى من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

وإن55% من رأس مال اإلقراض الكلي بقيمة 99,5 مليون دوالر يتم تقديمه كرأس مال إقراض. في عام 2009 و2010،و2011، 
ساهمت منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة )كيفا( والوكالة االسترالية للتنمية الدولية 
جميعا بمبلغ 6,4 ماليين دوالر تقريبا الستخدامها كقروض تمويل اصغر في العراق. من الواضح بانه عندما ال يكون التمويل متوفرا، 

فانه سيتوجب على مؤسسات التمويل االصغر البحث والحصول على تمويل تجاري لتنفيذ خطط توسعها المستمر وسيؤدي ذلك الى 
تكاليف اضافية وسيتوجب عليها تعديل اسعار الفائدة المفروضة على القروض من اجل الحفاظ على ارباحها الهامشية لضمان استدامة 

طويلة االمد.

الفائدة المستوفاة عن تقديم القروض هي المصدر الرئيسي لدخل مؤسسات التمويل األصغر العراقية المتولد داخليا. وألن مؤسسات التمويل 
األصغر ال تتحمل كلفا مالية، فان اسعار الفائدة السنوية التي يتم استيفائها والتي تتراوح مابين 10% الى 18% عالية بما فيه الكفاية لتغطية 

النفقات التشغيلية. وبالمقارنة، فان معدل سعر الفائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو %24.

تستمر مؤسسات التمويل األصغر العراقي في إظهار كفاءات تتعلق بفاعلية الكلفة أعلى من تلك التي تظهرها نظيراتها في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وتم تحليل ذلك بشكل خاص استنادا الى معدل عدد الزبائن لكل ضابط قرض. تسجل مؤسسة األمان للتمويل 
األصغر 398 زبون لكل ضابط قرض وتأتي من بعدها مؤسسة الثقة بعدد زبائن يبلغ 371 لكل ضابط قرض. وكمعدل عام، تسجل 

مؤسسات التمويل األصغر العراقية 263 زبون لكل ضابط قرض مقارنة ب202 زبون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ان ضباط القروض هم حلقة الوصل الرئيسية بين مؤسسات التمويل األصغر وزبائنها، ودورهم أساسي في إيصال الخدمات، فهم 

يتوسطون وينظرون في التعامالت التي تجري بين مؤسسات التمويل األصغر والزبائن، وهكذا فهم ينفذون سياسات مؤسسات التمويل 
األصغر في طرق تظهر فهما عميقا ورغبة في إنجاح عملية اإلقراض.وعليه، فاذا كان عدد الزبائن المسئول عنهم ضابط القرض اكبر 
مما هو مناسب، مع مراعاة السوق المحلية وأسلوب اإلقراض ونوع المنتج، فإن النتائج ستكون محفظة منخفضة الجودة ، ونسبة عالية 
من التخلف في السداد و إيصال للخدمات اقل استدامة وهذا ما ال تحمد عقباه. لقد اظهرت مؤسسات التمويل األصغر العراقية قدرة في 

الموازنة بين الكمية والنوعية وبذلك فقد حققت نتائج مرغوبة.
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الشكل 20:عدد الزبائن لكل ضابط قرض في صناعة التمويل األصغر العراقية
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منظمة التقدم تدعم المشاريع الصغيرة والصغرى في محافظة االنبار من خالل 
تقديم قروض المرابحة

محمود شهاب رجل اعمال يبلغ من العمر 46 سنة وهو صاحب مشروع في مدينة الفلوجة في محافظة االنبار يقوم بتعبئة وتغليف 
الكرزات )المكسرات(. في شهر آيار 2011 سمع محمود من أحد االصدقاء ببرنامج قروض المرابحة التي تقدمها منظمة التقدم 

وكان هذا الصديق من زبائن المنظمة الناجحين والمقتنعين بها. كان محمود متشوقا للبدء بمشروع خاص به من اجل توفير مصدر 
رزق لعائلته المتكونة من زوجة وخمسة اطفال. لذلك، تقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 6 االف دوالر واستطاع شراء مكائن 

تقوم بتعبئة الكرزات وخزين من الكرزات وبذلك اسس مشروعا لتعبئة وتغليف الكرزات. بعد عام واحد، استطاع تحسين مستواه 
المعيشي وهو االن سعيد جدا بنجاح مشروعه الذي بات ينمو يوما بعد يوم.لقد تمكن محمود من اعالة اسرته واحراز التقدم نحو حياة 

افضل من   خالل تلبية جميع متطلبات افراد عائلته باالضافة الى دفع النفقات الشهرية المطلوبة من العائلة.

واالن حقق محمود االكتفاء الذاتي من الناحية االقتصادية ويخطط لتوسيع مشروعه من خالل الحصول على قروض مرابحة اخرى 
من منظمة التقدم. يشكر محمود المنظمة لما قدمته له من مساعدة وعبر عن تقديره لها بقوله« كان يبدو انه من الصعب علي ان 

اعيد بناء حياتي وان امتلك محال لبيع الكرزات لكن منظمة التقدم منحتني فرصة ذهبية مهدت الطريق لتحقيق احالمي«.   
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  القروض الصغيرة تجدد الحياة في الديوانية

عاش سعد عبد الرضا حسن فقيرا في الديوانية وهي مدينة فقيرة يبلغ تعداد 
نفوسها 450 الف نسمة وتبعد حوالي 100 ميل الى الجنوب من بغداد. 

في سن السابعة، بدأ سعد ببيع الجرائد الى سواق المركبات المتوقفين عند 
اشارات المرور. بعد 17 عاما من العمل استطاع سعد جمع مبلغا يكفي 

لتأجير مكان ضيق ليكون محال لبيع القرطاسية في سوق التجار الواقع في 
المدينة.

اخذت حياة سعد منحنى مهما عندما فتحت منظمة املكم للتمويل االصغر 
وهي منظمة يمولها برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

فرعا لها في المدينة. منحت المنظمة ريادي االعمال الطموح سعد 3 االف 
دوالر لتوسيع دكانه و تمكن سعد بعدئذ من تسديد القرض والحصول على 

قرض ثان بقيمة 4500 دوالر ساعده في فتح محل يبيع فيه التحفيات 
والهدايا ذات الطابع العربي. »املكم« هي واحدة من اثني عشر مؤسسة 

تمويل اصغر تتلقى دعما من برنامج تجارة للتنمية االقتصادية في 
المحافظات.

نتج عن تنوع البيع بالمفرد زيادة في االيرادات لذلك قدم سعد على قرض 
ثالث استخدمه لفتح محل بيع المالبس الرجالية.

اما القرض الرابع الذي حصل عليه بقيمة 10 االف دوالر فاستخدمه 
لتوسيع محالته الثالثة وتاجير مساحة رابعة للبيع بالمفرد وجهزه بحلي 

لتزيين المالبس.

كقاعدة عامة، يضيف بائعو المفرد بالعراق ربحا هامشيا على سعر الجملة قدره 100%. وبعد استقطاع مبلغ االيجار والرواتب 
والنفقات المختلفة فانهم عادة يحققون ربحا صافيا بنسبة 25%. تعلم سعد من التجارب بان بعض المواد المستوردة من دول 

اسيا خصوصا المالبس والحلي يمكن بيعها بارباح اعلى، لكن السؤال هو هل ان فتح محل مالبس ثاني سيوفر نفس العائد على 
االستثمار؟.

استشار سعد منظمة املكم التي تدعمها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وقرر اقتراض مبلغ 14 الف دوالر لتجهيز مستودع يمكن 
ان يكون مركزا لشبكة توزيع تغطي جميع مناطق المدينة. يقول سعد« المواد المستوردة من اسيا التي يتم شراؤها باحجام كبيرة 

ستوفر لي تدفق ايراد ثاني من البيع بالجملة وكذلك ستزيد من هامش الربح الذي احصل عليه من البيع بالمفرد«.

 استخدم سعد البالغ من العمر االن 32 عاما وبشكل حكيم خمسة قروض تبلغ قيمتها االجمالية 38 الف دوالر واليوم يبلغ صافي 
ربحه الشهري 15 الف دوالر من مبيعات اجمالية بقيمة 30 الف دوالر وقام بتعيين خمسة عاملين. انه انجاز كبير في بلد كان 
يهيمن عليه قبل ثماني سنوات اقتصاد مركزي تسيطر عليه الدولة الى حد كبير ويخلو من رياديي االعمال من القطاع الخاص.

خمسة قروض صغيرة بقيمة اجمالية تبلغ 38 الف دوالر ساعدت سعد عبد الرضا 

حسن في تاسيس اربعة محالت للبيع بالمفرد ومستودع للبيع بالجملة وشبكة توزيع 

تغطي جميع المناطق في الديوانية.
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الفصــــل الرابع

منتجات وخدمات التمويل االصغر

عالء حسن محمد فنان من الديوانية يبلغ من العمر 46 سنة مولع بالخط 
العربي. يدير عالء اآلن محال للخط في سوق التجار في الديوانية بفضل 

قرض تمويل اصغر بقيمة 11,5 مليون دينار اي ما يعادل 9,500 دوالر 
حصل عليه من مؤسسة CHF وهي احدى اثنتي عشر مؤسسة تمويل 

اصغر تعمل باالشتراك مع برنامج تجارة.
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4-  تنويع المنتجات لتحقيق النمو
تقوم مؤسسات التمويل األصغر العراقية بتنويع منتجاتها في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع االمتداد الجغرافي لخدماتها لتحقيق كفاءة 

تشغيلية افضل تسمح لها بتحقيق هامش ربح أعلى يؤدي بالنهاية الى تحقيق فائض اعلى. وتنوع منتجات التمويل األصغر ايضا مهم النه 
يمكن الفقراء و النساء والفئات االخرى المستبعدة من القطاع المالي الرسمي من النفاذ الى الخدمات المالية. ومن خالل هذا التنوع، يمكن 

لمؤسسات التمويل األصغر ان تمأل فجوة خدمة المزيد من الزبائن المهمشين اجتماعيا والذين يعانون من مشاكل اقتصادية.

في قطاع التمويل األصغر في العراق هنالك ثالثة أساليب إقراض رئيسية وهي- فردية وجماعية تضامنية وإسالمية. وباختالفها الكبير 
عن ممارسات قطاع التمويل األصغر في العالم، بدأت صناعة التمويل األصغر العراقية نشاطات االقراض عن طريق تقديم القروض 

الفردية وقروض التمويل اإلسالمي المعروف بالمرابحة. عندما تحسن الوضع االمني في عام 2009 وتوفرت معلومات اكثر دقة حول 
معدالت الفقر، تم العمل باسلوب االقراض الجماعي التضامني برعاية مشروع تجارة. مكن هذا االسلوب مؤسسات التمويل االصغر من 
الوصول الى الفقراء والنساء النه مصمم لتقديم قروض صغيرة تبلغ قيمتها كحد ادنى 500 دوالر مقارنة ب 1500 دوالر كمعدل تقريبا 

وهو مبلغ القروض الفردية التي تتطلب ضمانة مادية. كذلك، فان هذا االسلوب ال يشترط توفير ضمانة مادية ألن افراد المجموعة يوقعون 
ويضمن احدهم االخر وبذلك يستطيعون الحصول على القروض. لقد سهل اسلوب االقراض الجماعي التضامني وصول الخدمات المالية 

الى المجموعات التي لم تكن تصلها من قبل مثل الفقراء والنساء والمجموعات االخرى المستبعدة من القطاع المالي السائد.

الشكل 21:  الحصة من الزبائن النشطين حسب أسلوب اإلقراض
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1-4  اسلوب اإلقراض الجماعي التضامني

في اإلقراض الجماعي التضامني، يستلم أعضاء المجموعة ) من 3-5  اعضاء في كل مجموعة كمعدل( القروض وبعدها يقومون 
بالتسديد شهريا، ويتكفل كل عضو منهم بشكل مشترك بتسديد القرض وهذا ما يناسب مؤسسات التمويل االصغر التي تقدم المنتج من اجل 

الوصول الى المجموعات المحرومة المستهدفة بما فيهم الفقراء والنساء. وألسلوب اإلقراض الجماعي التضامني ثالثة أهداف رئيسية:

تقديم خدمات الى المزيد من الفقراء والنساء ممن يفتقر الى الضمانات او الكفاالت الرسمية التي تطلبها المؤسسات المالية.  •      

تحقيق االكتفاء الذاتي التشغيلي والمالي.  •      

الوصول الى اكبر عدد من المجموعات المحرومة خصوصا النساء والشباب.   •      

تتسم برامج اإلقراض الجماعي التضامني الناجحة بااللتزام القوي بكفاءة اإلدارة والعمل الجاد لالستجابة الحتياجات السوق. وعادة تمنح 
القروض الجماعية التضامنية الى الطبقات الفقيرة جدا وشبه الحضرية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والى فئات الزبائن 

المحرومين مثل النساء والشباب. تستخدم هذه القروض لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة ومدخالت اإلنتاج والصناعات التي تتم 
داخل االكواخ. من خالل اسلوب االقراض الجماعي التضامني، فإن مؤسسات التمويل االصغر العراقية تزيد من عمق االمتداد الجغرافي 

لخدماتها لتصل الى المجاميع المستهدفة.

يتركز اإلقراض الجماعي في المحافظات الجنوبية والوسطى حيث يسود الفقر وتتماسك المجموعة بشكل اكبر. ونسبة انتشار القروض 
الفردية المقدمة الى النساء هي18% بينما نسبة انتشار القروض الجماعية هي32%مما يدل على النجاح المتزايد لهذا األسلوب من التمويل 

في وصوله للمجموعات المحرومة.

قلما يمتلك الفقراء الضمانة او العالقات الشخصية التي هي ضرورية للحصول على التمويل المصرفي. ونتيجة لذلك، وقبل سنتين بدأت 
مؤسسات التمويل االصغر بتوجيه من برنامج تجارة بتقديم القروض الجماعية التضامنية الى البائعين في االسواق واصحاب محالت البيع 

بالتجزئة في المناطق والى رياديي االعمال الجدد في قطاعات إعداد المواد الغذائية والخدمات. تشترط القروض الجماعية على اعضاء 
المجموعة بان يكفل احدهم االخر بدال من االضطرار الى العثور على موظف حكومي يشارك في التوقيع على كمبيالتهم وهو متطلب 
مالوف للحصول على القرض. وكما في 30 حزيران 2012، فإن اكثر من64,664عراقي قد اتخذوا الخطوة االولى نحو االستقالل 

المالي ويرجع الفضل بذلك الى قروض جماعية تصل قيمتها تقريبا64مليون دوالر.

في النجف، 11,347مقترض، 31% منهم من النساء، اقترضوا ما يقارب9,853,340 دوالر لبدء بمشاريع صغيرة او لتوسيعها. االموال 
التي ساعدتهم في ان يصبحوا رجال اعمال ونساء اعمال مقدمة من مؤسسات التمويل االصغر المحلية املكم، ازدهارنا و االغاثة الدولية 

 .Relief International
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منظمة املكم في محافظة النجف والشريكة لبرنامج تجارة تصل الى الفقراء 
من خالل اسلوب االقراض الجماعي التضامني

نفذت منظمة املكم الشريكة لبرنامج تجارة اسلوب 
اقراض خاص بالفقراء وهو اسلوب االقراض 

الجماعي التضامني. تروي هذه المنظمة قصة نجاح 
مثيرة عن مجموعة تتالف من امراتين ورجل لمسوا 

تاثيرا ايجابيا من خالل التمويل باسلوب االقراض 
الجماعي التضامني. رئيسة المجموعة هي صبيحة 

ناصر مهنا الميالي وهي امراة متزوجة تبلغ من 
العمر 52 سنة تدير مزرعة للحيوانات العالة 

اطفالها االربعة. شكرية خطوف عباس البالغة من 
العمر 48 عاما امراة متزوجة تمتلك حيوانات 

حقلية تحصل منها على رزقها العالة طفليها. اما 
فايق مهدي محيسن، 40 عامان فهو رجل متزوج 
يعمل في خدمات االيصال. لم يكن بمقدور صبيحة 

شراء علف مناسب لبقراتها او االدوات المناسبة 
التي تحتاجها النتاج االلبان. بعد ذلك علمت بمنتج 

القراض الجماعي الذي تقدمه منظمة املكم واتصلت 
جيرانها. 

شكرية و فايق اللذان كانا يعوزهما التمويل لتطوير نشاطاتهم الخاصة بهم والتي تدر دخال، شكلوا جميعا مجموعة عمل 
حسب متطلبات اسلوب االقراض الجماعي التضامني لمنظمة املكم وتقدموا بطلب للحصول على قرض لتمويل مشاريعهم. 

استثمر كل منهم مبلغ القرض لتحسين نشاطاتهم المدرة للدخل وافادوا بان ايراداتهم قد ازدادت نتيجة هذا التمويل من منظمة 
املكم. ازدادات ايرادات صبيحة بنسبة 53% بينما ازدادت ايرادات شكرية بنسبة 81% اما فايق فقد تحسن دخله ليصل 

نسبة 38%. الزبائن الثالثة الراضين بما حققوه قد حققوا تاثيرا ايجابيا من خالل االستفادة من اسلوب االقراض الجماعي 
التضامني.

1-4-1 االقراض الجماعي التضامني في العراق: التحديات والتوصيات
التحديات

خمسة اعضاء او اكثر في المجموعة امر يصعب ادارته وقد ينجم عنه مشاكل في التسديد.  •      

يقلل حجم القرض الصغير الحافز الذي يجذب ويسهل تشكيل المجموعة بسهولة.  •      

تحد القيود االجتماعية- الثقافية من حرية النساء في ادارة مشاريعهن والتعامل مباشرة مع المؤسسات والمصارف.   •      

يفوق الطلب على القروض اعادة االقراض من التسديدات وهذا ما يؤثر سلبا على صرف قروض جديدة  •      

تلبية الطلب والتوسع امر صعب الن الجهات المانحة ال تدرج امواال احتياطية في المنح التي تقدمها.  •      

التوصيات

زيادة التعريف بالبرنامج  من خالل التسويق المباشر والتعريف بالمنتجات الواسعة من قبل الموظفين في المناطق المهملة  •      
           خصوصا في االرياف والمناطق التي تقطنها االقليات. 

تعليم الشباب والنساء طريقة ادارة مشاريعهم على افضل نحو.  •      
توسيع الجهود للوصول الى شرائح الزبائن المحرومين مثل النساء والشباب عن طريق تصميم منتجات تلبي الطلب.  •      

اقناع الجهات المانحة بدراسة تضمين مبالغ احتياطية في المنح من اجل تمكين مؤسسات التمويل االصغر من تلبية الطلب                   •      
          والتوسع.

صبيحة و عضوا مجموعتها شكرية وفايق في الخلفية مع اطفالها
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2-4  اإلقراض حسب الشريعة اإلسالمية

يشير اإلقراض حسب الشريعة اإلسالمية او المستند الى المبادئ اإلسالمية إلى نظام تقديم االئتمان بطريقة تتماشى مع التعاليم 
اإلسالمية)الشريعة(. يعكس هذا النظام التعاليم اإلسالمية الخاصة بتوزيع األموال والعدالة االجتماعية واالقتصادية ويحّرم استيفاء فائدة 
على القروض النه عمل »حرام«. الباحثون والمتمرسون في التمويل اإلسالمي متفقون على ان هذا النظام هو مكمل للتمويل األصغر 

من حيث طبيعة األساليب الجديدة للنفاذ إلى السوق وتوجيه األصول واالهتمامات الرئيسية واهداف تحقيق المساواة. يقارن الجدول ادناه 
العوامل بموجب التمويل االصغر االسالمي والتقليدي.

التمويل االصغرالتمويل االسالمي
يصل الى الفئات التي لم يكن لديهامن قبل منتجات جديدة في السوق       

تعاملمع المصارف 
التركيز على النهوض بواقع الطبقات 

الفقيرة
يستند التمويل الى جدوى المشاريع واألصول وليس على األموال)الثروة(توجيه األصول

نفاذ منصف الى رأس المالموجه حسب ما تتطلبه الشريعةاالهتمام الرئيسي
تدعو النماذج الى:اإلنصاف

االندماج المالي
ريادة األعمال

تشارك المخاطر من خالل تمويل الشراكات

بموجب اإلقراض حسب أسلوب المرابحة، تقوم مؤسسة التمويل األصغر حرفيا بشراء البضائع وتعيد بيعها الى أصحاب المشاريع 
الصغرى بكلفة البضائع زائدا ربحا هامشيا لتغطية النفقات اإلدارية. وتصبح مؤسسة التمويل األصغر بشكل أساسي ميسرا/تاجر بضائع 

لتمكين الزبون من الحصول على االصول/ البضائع التي يحتاجها مشروعه/مشروعها. وغالبا ما يقوم المقترض بدفع مبلغ البضاعة على 
شكل أقساط متساوية خالل فترة تسديد يتم االتفاق عليها. وهذا األسلوب هو اسهل على المقترض لكي يفهمه ويبسط إجراءات اإلدارة 

والمراقبة. تكون االصول/ البضاعة مملوكة من المؤسسة لحين تسديد القسط األخير. وأسلوب اإلقراض والمنتجات حسب تمويل المرابحة 
شائع جدا في أفغانستان وباكستان واليمن والسودان وايران واندونيسيا والعراق حيث ان غالبية سكان هذه البلدان هم من المسلمين. 

وحسب التعاليم والمعتقدات اإلسالمية في هذه البلدان فان الفائدة )الربا( حرام ولذلك يفضل الزبائن القروض التي تتماشى مع الشريعة. 
يزداد الطلب على المنتجات المالية اإلسالمية بما فيها التمويل األصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. استجابت مؤسسات 

التمويل األصغر العراقية لطلبات السوق بطريقة مهنية وجديدة ومن المرجح انها ستكون الرائدة في مجال التمويل األصغر اإلسالمي في 
المستقبل.

انتعشت مؤسسات التمويل األصغر التي تقدم التمويل اإلسالمي بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المنسجمة مع الشريعة اإلسالمية 
في العراق. وعلى أية حال، يفوق الطلب على هذه المنتجات القدرة الحالية للعرض. ومؤسسات التمويل االصغر الخمس التي تقدم جميعا 

خدمات المرابحة  تخدم اقل من 1% من إجمالي السوق المحتملة المتمثلة ب 820,000عائلة في القطر. وكان نمو محفظة التمويل 
اإلسالمي المرابحة بمعدل24% مقارنة بنسبة20% وهي معدل نمو الصناعة بالنسبة الى جميع انواع اإلقراض.ورغم ارتفاع معدل النمو 
هذا، ال بد من زيادة مبلغ االقراض االسالمي نسبة الى االقراض الكلي والذي هو اآلن فقط 10%  بشكل فعال من اجل تخفيض الكلف 

بالنسبة الى مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمية.

يقدم اسلوب المرابحة« فرصة هائلة لكنها غير متحققة بما فيه الكفاية لقطاع التمويل األصغر في العراق وذلك لالسباب الرئيسية 
التالية:

         •   احترام المشاعر الدينية

باعتباره منتج يستند الى الشريعة، فان اسلوب المرابحة مقبول في جميع المحافظات وفي العديد من المجتمعات ويحظى 
باستحسان رجال الدين وائمة الجوامع باعتباره خدمةمهمة. وموافقة رجال الدين ضرورية لكي تستمر مؤسسات التمويل 

األصغر في عرض وتقديم خدمات مالية ذات جودة عالية وتسهيل وصول هذه الخدمات الى الفقراء والنساء.

         •    ليس ثمة حد على هامش الربح المعلوم الذي تستوفيه المؤسسات مقابل تقديم قروض المرابحة.

تحظى مسالة أسعار الفائدة التي تستوفيها مؤسسات التمويل األصغر باهتمام متزايد. تتضمن قروض المرابحة هامش ربح 
على كلفة االصول/ البضائع التي يتم شرائها وتسليمها الى زبائن مؤسسة التمويل األصغر. يقدم هذا االسلوب فرصة فريدة 
لقطاع التمويل األصغر في العراق لكي يكون قطاعا مربحا بشكل اكبر باالستفادة من عدم وجود حدود على هامش الربح 

المعلوم.

المرابحة هي هيكل تمويل شائع يتسم بالمرونة ويستند الى الشريعة دخل الى العراق عن طريق برنامج تجارة للتنمية االقتصادية في 
المحافظات وشبكة التمويل االصغر العراقية. وتحظى المرابحة باالعتراف على انها برنامج تمويل لتاسيس المشاريع والشركات الصغيرة 
التي يشتمل عملها على بيع وشراء البضائع. وتشتمل المرابحة على طرف ممول عادة ما يكون مؤسسة تمويل اصغر التي تشتري اصول 

ملموسة من احد البائعين ومن ثم تعيد بيع جميع مفردات البضاعة الى زبون مؤسسة التمويل االصغر بهامش ربح يحدد مسبقا. وفي 
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العراق، يشترط التمويل المستند الى الشريعة على المشتري تسوية سعر شراء البضاعة المضاف اليه هامش الربح على شكل اقساط تسدد 
خالل فترة من الزمن يتم االتفاق عليها وعادة ما تكون هذه الفترة سنة واحدة.  

 تحقيق ايرادات كبيرة من بيع العلكة
بسعر 20 سنت للقطعة الواحدة لم تكن 

علكة همن عمر علي المعروفة ب«سوبر 
نوفا«Super Nova رخيصة لكن االطفال 

في العراق مع ذلك يشترونها الن كل علبة منها 
تحتوي على بطاقة تجارية تتحدث عن سيرة 

احد المشهورين وصورة تمثل شخصيات مثل 
جوني ديب وريحانا والعب كرة القدم البرازيلي 
رونالدو. واالطفال الذين يجمعون سبعة بطاقات 
تحمل ارقاما متسلسة صحيحة يمكن ان يحصلوا 

على جائزة.
انطلق مشروع همن في عام 2011 عندما 

استلم قرضا بقيمة 5 االف دوالر من منظمة 
االغاثة الدولية RI وهي احدى مؤسسات التمويل 

االصغر التي تتلقى دعما من برنامج تجارة. 
استخدم المبلغ لشراء مكائن تحسب كل بطاقة 
وتختم العلبة على شكل رقائق حراريا. بحلول 

نهاية العام كان يعمل لدى همن 32 عاملة وكان 
يمتلك اربعة مركبات اليصال المنتجات وحقق 

مبيعات سنوية بقيمة 180 الف دوالر في منطقة 
اقليم كردستان.

خالل الربع االول من عام 2012 وسع همن حجم المعمل الى الضعف باضافة 34 عاملة وعين موزعا في بغداد. ومن خالل هذا 
الخطوة ازدادت ايراداته الشهرية الى 200 الف دوالر منها 38 الف دوالر كربح صافي. من بعد ذلك، انفق 40% من صافي ارباحه 
 .Xbox واجهزة اكس بوكس IPhone و اجهزة موبايل ايفونPlay Station على توزيع الجوائز التي شملت اجهزة بلي ستيشن
ما هو سر نجاح علكة سوبر نوفا؟ ، »تعيين ايدي عاملة من النساء« هذا ما يقوله همن بدون تردد »النك لو انك وضعت 25 عامال 

من الرجال في معمل صغير فإن نصفهم سيبدأ بالمشاجرة والباقي سيذهبون الى خارج موقع العمل للتدخين«.

ومؤخراً حصل همن على قرض ثاني بقيمة 10 االف دوالر بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ويخطط الستخدام هذا المال في 
انتاج رقائق بطاطس)جبس( شراكم)مدينتي(. » جميع انواع الجبس التي تباع في السليمانية تأتي اآلن من إيران« حسب قول همن. 

» علبة تحوي 50 غرام من الجبس تباع ب 311 دينار او 36 سنت« اما الجبس الذي ابيعه فهو مصنوع من البطاطا العراقية وتأتي 
بعلبة تحوي 75 غرام من الجبس تباع بدينار واحد اقل من ذلك السعر. العراقيون سيشترونها النها منتجة محليا. يبتسم همن قائال« 

ساتمتع بميزة القدرة على انتاج جبس بنوعية افضل، ويشير الى نجاحه السابق وتجربته في بيع العلكة. »في الحقيقة فان علكتي يختلف 
.»Wrigly’s مذاقها عن مذاق علكة ريغلي

تمويل المرابحة في محافظة االنبار:الدروس المستخلصة من منظمة التقدم
تعتبر محافظة االنبار التي تعمل فيها منظمة »التقدم« وهي إحدى مؤسسات التمويل األصغر الشريكة مع برنامج تجارة، إحدى أكثر مناطق 
الشرق األوسط وشمال افريقيا مواجهة للتحديات األمنية. عند تأسيسها في عام 2007، واجهت التقدم معارضة كبيرة من رجال الدين الذي 

كانوا ينظرون الى التمويل االصغر على انه »حرام«.عقدت ادارة المؤسسة 23 اجتماعا مع رجال الدين وشيوخ العشائر للتوصل الى 
إجماع حول نموذج  المرابحة. وخالل هذه العملية توجه فريق إدارة منظمة التقدم الى كافة أرجاء المحافظة للتحاور مع المجتمعات المحلية 

والناس هناك وكان العديد منهم أعضاءا في مجالس الصحوات السنية.

واليوم، لدى التقدم ثالثة فروع في القائم والفلوجة والرمادي تقدم خدماتها الى 10,903زبون، وقدمت التمويل العادة تاسيس مشاريع 
صغرى وصغيرة ومتوسطة وتحسين المنازل في خضم عمليات المقاومة. وكانت رؤية التقدم في تمكين اهالي االنبار من النفاذ للخدمات 

المالية هي احالل الفرص االقتصادية محل العنف وتكمين اكبر عدد من االرامل والنساء المعدمات.

التقدم هي مؤسسة رائدة في السوق من حيث تقديمها خدمة المرابحة المنسجمة مع الشريعة في العراق. وكشف احد التدقيقات الخارجية 
بان العمليات المالية والميدانية للمؤسسة تمتثل الى افضل الممارسات التي حددتها المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء والى المبادئ 

المحاسبية المقبولة على وجه العموم . ومن اجل تكرار نجاحها وقيادتها لالقراض المستند الى المبادئ االسالمية، تقوم التقدم االن بجمع 
مبالغ كمنح لتاسيس مركز تدريبي  متخصص بالتمويل االسالمي لقطاع التمويل االصغر من اجل اظهار الستراتيجيات العملية والمحلية 
الناجحة لصيغة التمويل االسالمي »المرابحة« والخدمات المالية االخرى الخاضعة للشريعة االسالمية في المستقبل القريب. تؤمن التقدم 

في الحوار المفيد من اجل ان تشهد محافظة االنبار والعراق المزيد من التطور وتصميم خدمات مالية تمتاز بالجودة و تستند الى الطلب يتم 
طرحها الى المجتمعات التي تقدم خدماتها اليها.

همن عمر علي، 33 عاما، استخدم قرض تمويل اصغر بقيمة 5 االف دوالر لتاسيس شركة 
تبيع ما قيمته 200 الف دوالر من العلكة شهريا. قرض ثاني بقيمة 10 االف دوالر يسمح له 

بتنويع منتجاته وتأسيس مشروع بيع رقائق البطاطا.
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3-4  اسلوب االقراض الفردي
انطلق التمويل االصغر في العراق من خالل اسلوب االقراض الفردي والذي كان مختلفا عن الممارسة الدولية التي من خاللها تبدأ 

مؤسسات التمويل االصغر بتقديم خدمات مالية عن طريق اسلوب االقراض الجماعي التضامني وبعدها تنتقل الى اسلوب االقراض الفردي 
الحقا. السبب الرئيسي للخروج عن الممارسة الدولية االعتيادية كان خطورة  الوضع االمني في البالد انذاك إذ لم يكن من السهل تشكيل 

مجموعة، وكانت مبادئ تشكيل المجموعة وادارتها من قبل ضباط القروض وكذلك التشغيل الحر للمشاريع الصغيرة والصغرى التي عادة 
ما تتم ادارتها من قبل افراد االسرة  صعبة جدا ان لم تكن مستحيلة في ظل هكذا ظروف. ان النظر في طلبات القروض الفردية وتشغيل 

المشاريع التي الممولة منها لم يكن يواجه مثل هذه القيود. لذلك، كان اسلوب االقراض المفضل في الوقت الذي دخلت فيه المزيد من 
مؤسسات التمويل االصغرهو االقراض الفردي. وكما الحظنا اعاله، فانه عندما تحسن الوضع االمني، تم ادخال اسلوب االقراض الجماعي 
التضامني في عام 2009 برعاية برنامج تجارة. تعكس تشكيلة احصائيات الصناعة بوضوح الميل نحو االقراض الفردي الذي يشكل %90 

من المحفظة الكلية لمؤسسات التمويل االصغر في 30 حزيران2012.

4-4  مجموعة متنوعة من منتجات القروض تقدمها مؤسسات التمويل االصغر

تقدم مؤسسات التمويل األصغر في العراق مجموعة متنوعة من منتجات القروض مستهدفة شرائح مختلفة من الزبائن. وتم تهيئة القرض 
حسب حاجة االفراد إذ باتت هذه المؤسسات اكثر خبرة في خدمة السوق. يبين الجدول 10 مجموعة المنتجات التي تقدمها المؤسسات في 

الوقت الحالي.

أحد المنتجات الشائعة هو قروض تحسين المنازل التي تم طرحها بدعم فني من برنامج تجارة. ساعد هذا المنتج مؤسسات التمويل االصغر 
في تلبية احتياجات زبائنهم لتحسين المنازل التي يعيشون فيها حاليا.

وعلى عكس التمويل التقليدي الخاص باإلسكان الذي تقدمه المصارف التجارية والذي يشتمل على رهن العقار وإجراءات مطولة للنظر 
في طلب القرض، فان التمويل األصغر الخاص باإلسكان يمكن ان يتوسع بشكل سريع بشروطه الميسرة والضمانات المطلوبة التي يسهل 

توفيرها. تساعد قروض تحسين المنازل مؤسسات التمويل األصغر في تقليل المخاطر التي قد تتحملها من خالل تمويل مشاريع اإلسكان عن 
طريق تقديم منتج خاص بالمشاريع الصغرى وابقاء معدل التخلف في السداد عند مستويات منخفضة، باالضافة الى توسيع أسواقها.وكما في 
30 حزيران2012، صرفت مؤسسات التمويل االصغر العراقية 17,445 قرضا خاصا بتحسين المنازل بقيمة 28 مليون دوالر من اجل 

تلبية الطلب العالي والحاجة الى تحسين المنازل الحالية واعادة تأثيثها وتوسيعها.

سعر الفائدة )تتراوح بين()معدل( حجم القرضنوع القرض
قروض تأسيس المشاريع الصغرى 

والصغيرة والمتوسطة
5,000 – 100$%16 – %10

قروض للمشاريع الصغرى و الصغيرة 
والمتوسطة

5,000 – 500$%15 –%10

10% – 15%$5,001 – 25,000قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
10% – 16%$500 – 25,000قروض المشاريع الزراعية

قروض تأسيس المشاريع الصغرى 
والصغيرة والمتوسطة

25,000 – 500$%16 – %10

10% – 18%$3,000قروض ألصحاب المهن
10% – 18%$500 – 25,000قروض سيارات األجرة

10% – 12%$500 – 2,000قروض موجهة للمستهلك
10%$500 – 2,000قروض للطلبة لشراء البتوب

ان أسعار الفائدة التي تستوفيها صناعة التمويل األصغر في العراق هي من بين أوطأ األسعار على الصعيد الدولي واإلقليمي خصوصا 
بالمقارنة مع صناعات تمويل اصغر أكثر نضجا كتلك في المغرب والهند. وعلى أية حال، فقد يتوجب على مؤسسات التمويل األصغر ان 
ترفع من أسعار الفائدة عندما تبدأ في تحمل تكاليف رأس المال عند انتقالها نحو مصادر تمويل موجهة تجاريا في األعوام القليلة القادمة. 

ان تزايد حجم القروض واالمتداد الجغرافي سيمكنان مؤسسات التمويل األصغر من تقليل أسعار الفائدة وزيادة الكفاءة بدون إلحاق الضرر 
بعالقاتها مع الزبائن إال إذا تجاوزت تكاليف رأس المال حدها في المستقبل.

ان خدمات التوفير الرسمية غير متوفرة للفقراء في العراق النهم ليس بامكانهم الحصول على خدمات مصرفية رسمية، وكذلك فان 
مؤسسات التمويل االصغر ال يسمح لها بتقديم خدمات ادخارطوعي او اجباري لزبائنها رغم ان نسبة كبيرة منهم يحتفظون بمدخراتهم 
بصورة غير رسمية اما عند أقاربهم او في بيوتهم. واتحادات االئتمان وجمعيات التوفير والتي نالحظ وجودها بصورة عامة في جميع 

قطاعات التمويل األصغر في العالم لم تنشا بعد رسميا في العراق. وفي المستقبل القريب، قد تبدأ مؤسسات التمويل األصغر ، اذا ما توفرت 
لها بيئة تمكينية قانونية وتنظيمية، في تعبئة مدخرات الزبائن كشكل من اشكال الضمانة و تعميق وتنويع عروض منتجات خدماتها المالية 

من اجل الحفاظ على القدرة التنافسية.
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5-4  مبادرة دعم المجاميع المحرومة في العراق
في شهر كانون الثاني من هذه السنة، قدم برنامج تجارة مبادرة دعم المجاميع المحرومة في العراق التي صممت لدعم وتحسين مصادر 
رزق مجموعات من العوائل العراقية المعرضة الى خطر الهجمات االرهابية بسب انتمائهم الى مجموعة عرقية او اقلية دينية. بموجب 

هذه المبادرة، فان صفة االقلية تحدد حسب المجتمع الذي تعيش فيه العائلة فقد يكون الشخص من االقليات في المجتمع الذي يعيش فيه لكنه 
بعدئذ يفر الى مجتمع تكون مجموعته الدينية او العرقية فيه من االقليات. باالضافة الى ذلك، تستهدف المبادرة العوائل التي تعليهن امراة 

والشباب. تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل مؤسسات التمويل االصغر الشريكة مع برنامج تجارة والتي تم اختيارها بصورة محددة حسب قدرتها 
الحالية والمستقبلية للبدء بنشاطاتها في االماكن التي يتم فيها تنفيذ المبادرة. خصص برنامج تجارة رأس مال قدره 3,750,000 دوالر الى 

المؤسسات الثالث التي تم اختيارها وهي الثقة ومؤسسة المستقبل المشرق وازدهارنا وهذه المؤسسات تصرف قروض تتراوح بين 500 
الى 5000 دوالر بمعدل 3000 دوالر لكل قرض. وعند هذا المعدل، يتوقع ان تصل مبادرة المنحة الى 1,250 زبون محروم. وكما في 
حزيران 2012، صرفت هذه المؤسسات اكثر من 2,4 مليون دوالر من اموال المنحة المخصصة ومن المتوقع ان تصرف ما تبقى من 

الرصيد كامال بحلول تشرين االول 2012. باالضافة الى تخصيصات المنحة، تم تحفيز مؤسسات التمويل االصغر الشريكة على استخدام 
اموالها الخاصة للوصول الى المزيد من الزبائن من هذه المجموعات وهكذا سيزداد تاثير اموال المنحة. وصلت المبادرة الى 1377 

مقترض لحد االن، 807 منهم من خالل اموال منحة المبادرة و 570 من خالل االموال الخاصة للمؤسسات. عند هذا المعدل من الصرف، 
فان تاثير وصول اموال المنحة سيتجاوز 170% فقط من بداية عمليات الصرف االولية. من المتوقع احداث اثر متزايد عندما تصرف 

مؤسسات التمويل االصغر االموال المستحصلة من التسديدات الى نفس المجموعات المحرومة كما تم االتفاق عليه.

6-4  مبادرة تمكين المرأة
ينفذ برنامج تجارة باالشتراك مع مؤسسة التمويل االصغر الشريكة له ازدهارنا » مبادرة تمكين المراة« المصممة حصريا الستهداف 

النساء اللواتي ال يمتلكن الضمانة التقليدية التي تطلبها المصارف والمؤسسات المالية واللواتي يفتقرن بسبب ذلك الوسيلة للحصول على 
خدمات ائتمانية. تقدم ازدهارنا القروض من خالل اسلوب االقراض الجماعي التضامني واالقراض الفردي والتمويل االسالمي الى رياديات 

االعمال المستهدفات. كان على النساء في العراق، في ظل الظروف الثقافية والسياسية واالجتماعية الحالية، تحمل قيود عديدة وحواجز 
على قدرتهن على النفاذ الى خدمات القروض والخدمات المالية التي كان يمكن ان تمكنهن من ممارسة نشاطات تولد دخال. المنحة ستمكن 

ازدهارنا من اعطاء فرصة الى النساء للحصول على خدمات القروض والتقدم بطلب للحصول على قروض التي يحتاجونها لتاسيس او 
توسيع مشاريعهن. كل ما هو مطلوب من اجل النفاذ الى التسهيالت المالية هو ان المتقدم يجب ان يكون امراة تحتاج الى قرض لتاسيس او 
توسيع مشروعها الذي تم تقييمه على انه قابل لالستمرار. تقدم هذه المنحة فرصا اضافية للنساء باالضافة الى تلك الفرص التي سبق وان تم 
توفيرها من خالل المنح التي ينفذها برنامج تجارة مثل مبادرة دعم المجاميع المحرومة التي تم شرحها في البند 4,5 اعاله وضمان المزيد 

من التقدم في خلق بيئة تمكينية للخدمات المالية الشاملة.

7-4  مبادرة الشباب العراقي تمكن رياديي األعمال الشباب من النفاذ الى مصادر التمويل
يتم كذلك تنفيذ مبادرة الشباب العراقي من خالل برنامج تجارة الهدف منها خلق فرص متنوعة للشباب وخصوصا الخريجين الجدد تساعدهم 
في دخول مهن ووظائف جديدة وتأسيس مشاريع واستالم رواتب وأرباح، وتوليد وظائف إضافية. وهذه المبادرة هي خليط جديد من موارد 

مؤسساتية الهدف منها ضمان استفادة الزبائن من الشباب من برنامج فعال وشمولي. وتهدف المبادرة بشكل محدد إلى توليد فرص عمل 
بأعلى معدل ممكن، وتركز على ثالث مجاالت رئيسية:

     •   النفاذ الى مصادر التمويل والذي لم يكن متوفرا سابقا واسم البرنامج« نفاذ رياديي االعمال الشباب الى مصادر التمويل«

     •   خلق فرص التوظيف الذاتي

     •   تقويض الفجوة بين أرباب العمل الذين يبحثون عن موظفين مؤهلين والموظفين المحتملين كما هو مبين في تقييمات السوق التي
         أجراها مشروع تجارة.

تم تصميم هذا البرنامج  بهدف تطوير وتوسيع الخدمات المالية المستندة الى الطلب للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 عاما، 
ويساعد هذا النشاط الشباب في النفاذ الى التمويل عن طريق تقديم منتجات قروض تمكن رياديي االعمال الشباب من تأسيس المشاريع بعد 

تلقيهم دورات تدريبية حول االعمال والثقافة المالية اثناء جلسات استشارة داخل الصف او بين مجموعة صغيرة لتطوير مهاراتهم حسب 
قطاع مشروعهم. ساعدتهم هذه الدورات التدريبية  في تأهيلهم للتقدم بطلب للحصول على قروض من مؤسسات التمويل األصغر المشاركة 

استنادا الى نوعية وفحوى خطط العمل التي يقدمونها كجزء من طلب الحصول على قرض.

تتسم شروط وفترة سداد قروض هذا البرنامج بمرونة اكبر دون المساس بثقافة االئتمان الشاملة في الصناعة. فترة التسديد هي 15 شهرا 
بدال من سنة مع فترة سماح لحد ثالثة أشهر. ومتطلبات الضمانات هي أكثر مرونة وتعتمد بصورة أساسية على السمعة/او المعلومات التي 

تجمعها مؤسسة التمويل األصغر عن الزبون باإلضافة إلى الحافز للتسديد كجزء من هدف اكثر شموال لمبادرة الشباب وهو زرع روح 
ريادة األعمال الموجهة نحو تحقيق النتائج في الشباب المشارك. وكما في حزيران 2012، تم صرف 1608 قرض بقيمة 5,473,200 

دوالر من خالل تم تاسيس مشاريع جديدة في عموم البلد )14% من القروض قد صرفت الى النساء( وتم ايجاد اكثر من 2814 وظيفة 
دائمية )15% من هذه الوظائف ذهبت الى النساء(.
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الشكل 23: أسلوب ومنتجات القروض الداعمة للشباب تمكن الشباب العراقي من النفاذ للتمويل

 
 

 التحقق من الزبائن الشباب

برامج نفاذ الشباب للتمويل وتوظيفهم 
 تقدمها مراكز تطوير المشاريع الصغيرة

يلتحق الشباب المتخرج بدورات تدريبية 
عن الثقافة المالية ودعم التخطيط 

 عللمشاري

مراجعة خطة عمل رياديي األعمال 
 الشباب

جلسة تقديم االستشارات حول االعمال 
لمدة يومين لخطط العمل التي توافق 

 عليها مراكز تطوير المشاريع الصغيرة 

يحصل الشباب على منتجات تمويل اصغر 
 جديدة ومرنة لألشخاص والمجموعات

مؤسسات تمويل
اصغر

النفاذ الى التمويل

المشاركة في لجنة مراجعة 
المشاريع

8-4  خيارات الضمان البديلة للوصول الى امتداد جغرافي اوسع
تلعب الضمانة ثالثة ادوار في قطاع التمويل االصغر: )أ( تبين التزام المقترض في تنفيذ عقده/عقدها قبل صرف مبلغ القرض، )ب( تركز 

على ذهنية المقترض من حيث المسؤولية خالل فترة القرض و )ج( تعوض عن الخسارة في حالة عدم السداد 21. يفضل المقترضون 
الضمانة التي تتوفر بسهولة وتقلل التاثير على العائلة وكلف المعاملة. يفضل المقرضون الضمانة التي يمكن تصفيتها بوسيلة مناسبة ويمكن 

عرضها في السوق وتقلل تكاليف المعاملة وتقدم حماية لرأس مال القرض.

تشمل خيارات الضمانات البديلة في العراق:: 

   •    توقيع من قبل شخص يتقاضى راتبا حكوميا: في حالة عدم السداد، تستقطع نسبة 20% من راتبه/ راتبها لتأمين القرض   

        المضمون و اذا ما ثبت ان هذا الخيار فعال جدا، وعلى اية حال، فانه ينطوي على خطر متأصل في حالة تغير الهيكل السياسي   
        واالستقرار في البالد

   •    االقراض الجماعي التضامني- مراقبة بين النظراء: ضمن هذا الشكل من الكفالة، هنالك 3-5 اشخاص ال تربطهم عالقة القربى     
        يشتركون بالتوقيع ويقترضون كمجموعة و في حالة التخلف في السداد، يقوم اعضاء المجموعة االخرين بتغطية رصيد القرض

        القائم.

على اية حال، كانت هذه الضمانات تحد من قدرة مؤسسات التمويل االصغر على تحقيق امكانية السوق. اكثر من 90% من محفظة 
القروض القائمة البالغة 143,9 مليون دوالر في 30 حزيران2012، و 75% من 93,627 زبون نشط في ذلك التاريخ مضمونة من 

خالل الضمانات االولى التي ذكرناها اعاله. البقية )من حيث المحفظة القائمة والزبائن النشطون( فهي مضمونة باستخدام اسلوب االقراض 
الجماعي التضامني. االعتماد المبالغ فيه على الموظفين الحكوميين الستخدام رواتبهم كضمانة يزيد من المخاطر التي تعرض لها مؤسسات 
التمويل االصغر. لذلك/ كان من المهم تقديم خيارات ضمانات بديلة قابلة لالستمرار لتمكين مؤسسات التمويل االصغر من تنويع مخاطرها 

والوصول الى زبائن ال يمكنهم توفير موظف حكومي.

بدعم فني من برنامج تجارة، تمت صياغة خيارات ضمانات بديلة وبدات بها بعض مؤسسات التمويل االصغر وساعدت هذه الخيارات 
المؤسسات في تنويع المخاطرالمرتبطة بتقديم القروض الى الفقراء والنساء والشرائح المحرومة في المجتمع. وبصورة عامة، تسهل هذه 

التطورات النفاذ الموحد الى االئتمان لرفع مستوى اولئك االشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر لكي يصبحوا مواطنين منتجين في القطاع 
الخاص المتنامي في العراق. بعض الفوائد المتاتية من خيارات الضمانات البديلة هي كما يلي:

     •   زيادة االمتداد الجغرافي- استطالع اسواق جديدة واستهداف المجموعات مثل الشباب والنساء الذين ال يستطيعون توفير الضمانة               
         التقليدية مثل الكفالء.

     •   التغلب على تحديد الكفالء كي تتمكن المؤسسات من تخفيف المخاطر من خالل تنويع خيارات الضمانات.
     •   تحسين صورة مؤسسات التمويل االصغر في اعين اصحاب المصلحة.

21      بالكينهول ب و شوت اج: الضمانة، قانون الضمانة وبدائل الضمانة«،برنامج التمويل االجتماعي، ورقة عمل رقم 26، 2001، قطاع التوظيف، مكتب العمل الدولي، جنيف صفحة 7
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 تدريب االعمال وقرض تمويل اصغر يساعدان نجار مكافح في محافظة المثنى

 في البدء بمشروع خاص به
 احالم بعض الناس تكون كبيرة ومليئة برؤى امتالك سيارات فارهة وقضاء العطل في الخارج، لكن حلم علي كان فقط ان ينقذ عائلته     

 من التضور جوعا.

علي هو ابن نجار من محافظة المثنى، نشأ يشاهد والده 
كيف يصنع االثاث اليدوي للجيران. لكن العائلة لم تكن 
ميسورة الحال. بعد وفاة والده قبل عدة سنوات، ادرك 
علي ان عائلته لم تكن لتمتلك اي شيء على االطالق 

إذ لم يكن لديها مال مدخر او عقارات او سجل ائتماني 
او اصدقاء يمتلكون نفوذا. » كان حلمي هو ان اجني 

ماال يكفي الطعام عائلتي وان ادخر بعضه يساعدني في 
الزواج يوما ما ان يكون لي عائلة خاصة بي«.

في عام 2011، سمع علي بمبادرة الشباب العراقي وهي 
برنامج صمم برنامج تجارة التابع للوكالة االمريكية 
للتنمية الدولية لمساعدة الشباب العراقي العاطل عن 

العمل في ايجاد اول عمل لهم او البدء بمشروع خاص 
بهم.

بعد االلتحاق بدورة تدريبية حول االعمال لمدة اسبوع في مركز تطوير المشاريع الصغيرة في السماوة، ادرك علي بانه اليرغب في 
ان يصبح موظفا يتقاضى راتبا شهريا الن الوظائف المؤقتة في السماوة تأتي وتذهب كالرياح القادمة من الجزيرة العربية.

ادرك علي ايضا بان انتاج االثاث اليدوي الصنع قد ال يكون عمال مستداما من الناحية االقتصادية ابدا.« احتجت الى ان انتج المزيد 
من االبواب وطاوالت الزينة والمناضد باعداد كبيرة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي انتاجها آليا وليس يدويا«

ذهب علي الى مؤسسة املكم وبيده خطة عمل أعدها 
اثناء التحاقه بالدورة التدريبية واملكم هي مؤسسة 

تمويل اصغر صرفت منذ تأسيسها في كانون الثاني 
2010 قروضا بقيمة تتجاوز 17 مليون دوالر في 

سبعة محافظات جنوبية في العراق ساهمت في توليد 
اكثر من 13 الف وظيفة. بعد استالمه مبلغ القرض 

البالغ 2200 دوالر، بدأ علي بتحويل محله المتواضع 
الى محل حديث نسبيا فقد اشترى مناشير كهربائية 

ومثاقب واقراص جلخ دوارة ومسند لتثبيت الخشب.             

في الوقت الذي انتشر فيه الخبر بأن علي ينجز 
االعمال بسرعة، بدا باستالم المزيد من الطلبات 
وهذا التغير في مجرى االحداث زاد من ايراداته 

بشكل كبير. وعلى اية حال، وبدال من اعتبار ايراداته 
المتزايدة كارباح، اعاد علي، البالغ االن 24 عاما، 

استثمار ماله في مشروعه واستأجر خدمات عاملين اث
نين.                                              

يعترف علي بانه لم يدخر بعد ماال يكفي لتغطية تكاليف الزواج وتاسيس اسرة خاصة به لكنه لم يعد يعمل من اجل الحصول على 
الطعام والمأوى فقط.« لم اكن الستطيع البدء بمشروع حقيقي بدون الحصول على قرض من مؤسسة املكم«  هذا ما قاله علي 

مضيفا مع شيء من االمل« ما زالت لدي احالمي، وقد اصبحت اكبر مما كانت عليه من قبل«. 

استخدم علي مجيد فليح قرض تمويل اصغر لتعيين عمال وشراء عدد من االدوات 
الكهربائية لمعمل النجارة في السماوة.

يستخدم علي مجيد العدد المستوردة لصنع ابواب المكاتب والمناضد والخزائن.
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الفصــــل اخلامس

صناعة التمويل األصغر: التوجهات 
المستقبلية لتحقيق النمو

المثل القائل )الخردة عن شخص هي كنز عند شخص اخر( ينطبق في 
محافظة نينوى. يقوم بشار محمد سعيد من مدينة الموصل بتحويل القطع 
المعدنية الخردة المتروكة الى اغطية فتحات المجاري واالشياء المعادة 
األخرى بسبب حصوله على قرض تمويل اصغر من مركز التضامن 

للتنمية االقتصادية.
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5-  القيادة المستقبلية لصناعة التمويل االصغر
ستستمر الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بدورها اإلستراتيجي في قيادة قطاع التمويل االصغر في مرحلته القادمة من النضوج. ان قدرة 
الصناعة على رفع أداء محركات النمو وإعطاء األولوية للمبادرات على مستوى القطاع سوف تحدد نجاح القطاع في الوصول الى 7.4 

مليون عراقي من الطبقات الفقيرة.والوكالة االمريكية للتنمية الدولية، من خالل شريكها في التنفيذ برنامج تجارة والجهات المعنية األخرى 
بما فيها مؤسسات التمويل االصغر االثنتي عشر الشريكة مع برنامج تجارة، قد احرزت تقدما في تطوير صناعة التمويل االصغر كما 
سنبين ذلك في الفصول الالحقة. لقد تمت المباشرة بالمرحلة التالية والتي تتضمن قنوات بديلة اليصال الخدمات وتمويل سلسلة القيمة، 

ويتوجب احراز المزيد من التقدم إذ ان فترة برنامج تجارة ستنتهي في شهر كانون الثاني 2013.

سبق وان قام برنامج تجارة في المساعدة في بناء البنية االساسية الفنية للصناعة من اجل ايجاد بيئة تمكينية لقطاع التمويل االصغر 
المستدام الشامل في العراق. احد االمثلة الرئيسية هو شبكة التمويل االصغر العراقية. يقوم قسم التمويل االصغر المستدام في برنامج 
تجارة بتأدية معظم نشاطات هذه الشبكة وليومنا هذا، وتهدف هذه النشاطات الى تطوير قطاع التمويل االصغر المستدام في العراق، 

واتبع هذا القسم أسلوب التنمية قطاعية ) كما اوضحنا ذلك في الفصول السابقة(  لصناعة التمويل االصغر في العراق. وفيما يلي قائمة 
بالنشاطات التي يقوم بها قسم التمويل االصغر المستدام من اجل تطوير صناعة التمويل االصغر في العراق:

يعمل كمركز تبادل المعلومات حول القطاع  •
نشر وتعزيز أفضل الممارسات  •

استقطاب وتشجيع التنسيق بين الجهات المانحة  •
تسهيل الروابط بين مؤسسات التمويل األصغر ومنظمات التنمية األخرى  •

تقديم و/او تسهيل نفاذ مؤسسات التمويل األصغر الى التدريبات  •
تعزيزالشفافية من خالل مراقبة األداء  •

كسب التأييد إليجاد بيئة سياسة تمكينية أكثر مالئمة  •
تشجيع التطلعات المستقبلية طويلة األمد في صناعة التمويل األصغر  •

تم تسجيل شبكة التمويل االصغر العراقية في شهر نيسان واكتسبت صفتها المؤسساتية في شهر آيار 2012 كما اوضحنا اعاله. تقوم 
الشبكة بنشاطاتها من خالل الدعم المقدم من برنامج تجارة،  وستتولى تدريجيا مسؤولية تنفيذ النشاطات المدرجة اعاله حسب ما يقرره 
مجلس ادارتها و هيئتها العامة وما يتم تحديده كأولويات. سيركز برنامج تجارة على تقوية الشبكة من خالل الدعم المقدم على شكل منح 

وبناء قدرات الموارد البشرية لتنفيذ خطة العمل الستراتيجية والنشاطات التي يصادق عليها مجلس ادارتها، ومن شأن ذلك ضمان نقل 
االدوار والمسؤوليات الى الشبكة بانسيابيةعندما تنتهي فترة برنامج تجارة في شهر كانون الثاني 2013.

الشكل 24: قام مشروع تجارة بإيجاد بنية أساسية لدعم صناعة التمويل األصغر وكان لشبكة التمويل االصغر 
العراقية دور مهم في انجاز ذلك

دائرة المنظمات 
 غير الحكومية

البنك المركزي 
 العراقي

 الحكومة

المانحون و 
 المستثمرون

المصارف 
 التجارية 

 التحالفات الستراتيجية 

 تسريع عملية التعلم 

 الشفافية 

 تحديد المعايير 

 االبتكارات التكنولوجية 

 إيجاد الخبرة 
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1-5  المحركات الرئيسية للنمو
1-5-1  إمكانية السوق 

ستجتذب فرص نمو صناعة التمويل األصغر العراقية  المزيد من الالعبين الذين يبحثون عن فرص لالستثمار. الدوافع االجتماعية في 
وسط جهات معنية رئيسية مثل داعمي مؤسسات التمويل األصغر والجهات المانحة وصناع السياسة سوف تؤثر في هذا المحرك للحصول 
على امتداد جغرافي اوسع من اجل الوصول الى حجم اقراض هائل. وتقسيم الزبائن الى فئات والطلب من جهة، ووجود منتجات قروض 
محددة تتسم بخصائص تمكينية مثل خيارات الضمانات البديلة والروابط مع األسواق من شان كل ذلك تسهيل الوصول الى حجم القروض 

المطلوب و زيادة عمق الخدمات المالية.

•   عمق غير مستغل: الوصول الى المجتمعات الضعيفة والتي تعاني من مشاكل اقتصادية من خالل تسويق الخدمات عن طريق 
الشبكات الرسمية وغير الرسمية من شانه زيادة وعي الزبائن المحتملين بالتمويل االصغر. يتوجب تطبيق أساليب تسويق جديدة  بعناية 
على االحتياجات المحددة للزبائن والسوق المجزئة التي تمارس فيها مؤسسات التمويل االصغرعملها وتواجه منافسة شديدة. والتسويق 
المباشر والمنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن وكذلك الحمالت الدعائية الموجهة لألسواق المحتملة ورياديي األعمال يجب 

ان تثبت فعاليتها. وباإلضافة الى ذلك، تحتاج مؤسسات التمويل األصغر إلى تشكيل تحالفات مع برامج موجهة للمجتمع وإقامة مناسبات 
محلية لالختالط بالزبائن المحتملين وتعريفهم بالخدمات المقدمة وكذلك معالجة تحديات النفاذ الى التمويل للمجاميع المستهدفة. ويقوم 

فريق قسم التمويل االصغر في برنامج تجارة بزيارات منتظمة الى مؤسسات التمويل األصغر الشريكة لتقديم الدعم الفني الموقعي حول 
النشاطات المتعلقة بالتمويل األصغر. والزيارات الميدانية الى الزبائن هي احدى المالمح المهمة لهذه الزيارات واستطاع هذا الفريق من 

تشخيص تحديات محددة يواجهها الزبائن في حصولهم على الخدمات المالية. وقد تم تقديم النصح الى مؤسسات التمويل األصغر حول 
طريقة معالجة التحديات من اجل تقديم خدمات ومنتجات شاملة، وتم ادخال واطالق مبادرات تسهل تحقيق هذه الغاية.

•   االسواق في المناطق الريفية التي تعاني من نقص في الخدمات: يعيش سبعة ماليين شخص تقريباً في المناطق الريفية في العراق 
حيث تشكل الزراعة والماشية النشاط االقتصادي السائد22 .  اكثر من 90% من محفظة التمويل االصغر الحالية، على اية حال، تتركز 
في المناطق الحضرية. سيتوجب على مؤسسات التمويل األصغر التحول وبشكل متزايد الى المناطق الريفية إذ انها قادرة على ادخال 

دمج منتجات القروض المناسبة للقطاع الزراعي وصقل ممارسات تشكيل مجاميع أسلوب اإلقراض الجماعي التضامني حسب السياقات 
المحلية. وعلى اية حال، فإن نجاحها في تقديم الخدمات المالية للفقراء في الريف سيكون مرهونا بتحسن الوضع األمني وبقدرة مؤسسات 

التمويل االصغر على تطوير خدمات ومنتجات قروض تستهدف النشاطات والمشاريع المتعلقة باألعمال السائدة في الريف مثال بيع 
وعرض مدخالت االنتاج  الزراعي ومنشات خزن المحصول ومعدات الري وتصنيع المواد الغذائية وبرامج تنمية سلسلة القيمة.

1-5-2  التكنولوجيا
جلب التطور التكنولوجي مجموعة واسعة من الفرص من خاللها يمكن ان تستفيد مؤسسات التمويل االصغر. التقدم في نظام المعلومات 
االدارية  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانظمة المدفوعات االلكترونية قد وفرت الفرص الى مؤسسات التمويل االصغر لتحسين 
كفائتها وادارة المخاطر وبذلك تتمكن من زيادة االمتداد الجغرافي لخدماتها وارباحها. قدم برنامج تجارة الدعم الفني والمالي الذي مكن 

المؤسسات الشريكة له من الحصول على برامج الحاسوب الخاصة بنظام المعلومات االدارة وتنفيذها والتي تمكنها من االستفادة من 
الفرص التي ذكرناها آنفاً.

تستفيد مؤسسات التمويل األصغر من التقنيات اعاله بالوسائل التالية23:  

•   إتخاذ قرارات مدروسة
•   مرونة متزايدة

•   تكاليف تشغيلية اقل
•   شفافية متزايدة

•   إعداد تقارير دقيقة
•   ودائع متزايدة

•   تحسن في خدمة الزبائن وحسب ما يالئمهم
•   إنتشار الخدمات في المناطق الريفية

يساعد استخدام التكنولوجيا أيضاً قطاع التمويل األصغر العراقي في زيادة انتشاره بين المجاميع المحرومة بما فيهم الفقراء والنساء 
وتحقق هذه الصناعة الكفاءة في أدائها وينبغي ان تحقق المنافع المدرجة اعاله من خالل استخدام التكنولوجيا بشكل فعال على مستوى 

المكتب الرئيسي ومستوى النشاطات الميدانية. في البند 5.1.3 نوضح بمزيد من التفصيل استخدام التكنولوجيا خصوصا امكانياتها بالنسبة 
الى التمويل االصغر في العراق وكذلك المنافع التي ستتحقق.

/http://www.faoiraq.org       22
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1-5-3  توفير موارد بشرية مدربة في الوقت المناسب
ستكون قدرة ادارة مؤسسات التمويل األصغر العراقية على قيادة الصناعة بشكل ناجح محركا مهما لتحقيق النمو. وحيث ان التمويل 

االصغر يتزايد من الناحية التجارية واالندماج مع النظام المالي االوسع، سيخلق النمو والتفاعل مع السوق المزيد من الفرص والتحديات 
لمؤسسات التمويل األصغر. ان المعرفة والمهارة المطلوبة من ادارة وموظفي مؤسسة التمويل االصغر ال بد ان يكونا بمستوى التحديات 

والفرص الجديدة. وقد تم اشراك الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بشكل مكثف في بناء القدرات وبتقديم الدعم الفني لضمان تبني مؤسسات 
التمويل االصغر افضل الممارسات في الصناعة وقد اثبتت الصناعة نجاحها النها تبنت افضل الممارسات وتزداد مكانتها وتحصل على 

االعتراف من دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ودول العالم ايضا.
مع تحسن موقفها المالي، فان عددا متزايدا من مؤسسات التمويل االصغر قد بدأ بتمويل برامج بناء قدراتها الذاتية. المشاركون في هذه 

البرامج يتراوح مركزهم الوظيفي من موظف ميداني الى عضو في مجلس االدارة، وتشمل هذه البرامج تشارك الخبرات ودورات 
تدريبية رسمية قصيرة االمد تخص التمويل االصغر وكذلك برامج اكاديمية طويلة االمد. حافظت مؤسسات التمويل االصغر العراقية 

لحد االن على الموازنة بين تقديم مكافئات مغرية الى موظفيها وبين تقليل الكلف االدارية بحيث تستطيع االستمرار في نشاطاتها. وكأي 
صناعة أخرى، يشهد قطاع التمويل االصغر العراقي تنقالت بعض موظفيها مثل ضباط القروض وعدد قليل من كبار الموظفين مما حدا 
بمؤسسات التمويل األصغر بالتركيز على تأسيس إدارة وسطى قوية من خالل القيام بمبادرات تلبي تطلعاتها وفي نفس الوقت تسمح بنقل 

فعال للمعرفة الى الموظفين الجدد وبذلك تضمن استمرار عملياتها.

1-5-4  البيئة التمكينية
باإلضافة الى تاسيس وتقوية مؤسسات التمويل االصغر الشريكة في العراق، لعب برنامج تجارة دورا حيويا في تنفيذ التركيز الستراتيجي 
للوكالة االمريكية للتنمية الدولية في التخفيف من الفقر وخلق الوظائف في بيئة النزاعات المحفوفة بالمخاطر العالية في العراق. وشمل هذا 

الدور جميع الجوانب المهمة لتطوير صناعة التمويل االصغر بما في ذلك كسب التاييد لبيئة تمكينية من خالل اشراك عدد من المعنيين 
في الصناعة من بينهم البنك المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية االخرى والوزارات. وقد اعترف 

هؤالء المعنيين بالدور المهم لمؤسسات التمويل االصغر في القطاع المالي ويتم اشراكها بشكل متزايد في دعم هذا الدور وفي االخذ بنظر 
االعتبار تنظيم واالشراف على الصناعة عندما تتم صياغة اطار تشريعي مناسب. ان الفهم المتزايد من قبل صناع السياسة لديناميكيات 
قطاع التمويل االصغر ودور مؤسسات التمويل االصغر يساعدها على خلق بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة تسهل وتمكن المؤسسات من 

تحقيق النمو وكذلك تحقيق مهمتها المزدوجة لتخفيف الفقر وتحقيق االستدامة الطويلة االمد. ومما يشجع برنامج تجارة هو الرد االيجابي 
في االعتراف بدور صناعة التمويل االصغر وسيستمر بالمساهمة في مواجهة التحديات في االطار القانوني والتنظيمي لتسهيل العمليات 

وتحقيق المهمة المزدوجة التي ذكرناها.

2-5  أولويات لتحقيق االستدامة
2-5-1  ضمان القدرات المؤسساتية لتحقيق النمو وأنظمة إدارة المخاطر

في مسارها الطموح لتحقيق النمو، تحتاج مؤسسات التمويل األصغر الى استثمارات مناسبة وتكميلية في مجال الموارد البشرية 
والتكنولوجيا و النظم والعمليات. قامت مؤسسات التمويل األصغر لحد االن بعمل يستحق الثناء من خالل إدارتها ألحجام عالية من محافظ 

ذات نوعية ممتازة. سيكون االستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والنظم والعمليات  تأثير كبير في توفر رأس مال لتحقيق النمو 
في المستقبل. وبناء على نجاح البنية التحتية للصناعة في العراق، ما تزال مؤسسات التمويل األصغر تحتاج الى الدعم الفني حول اإلدارة 

التشغيلية للنمو وأنظمة إدارة المخاطر. ستلعب القدرات المؤسساتية ونقاط القوة دورا مهما في قدرة مؤسسات التمويل األصغر العراقية 
في الوصول الى الحجم المطلوب للقروض والحفاظ على االستدامة.

2-5-2  حوكمة قوية للرقابة الفاعلة وادارة المخاطر
من اجل ضمان نمو ثابت وسليم ووضع انظمة ادارة المخاطر في مؤسسات التمويل االصغر، نظم برنامج تجارة دورات تدريبية لتقديم 
الدعم الفني من اجل تعزيز انظمة الحوكمة في هذه المؤسسات. تم عقد تقييم مستفيض لمخاطر الحوكمة في جميع المؤسسات وتم تحديد 
نقاط الضعف والمخاطر المرتبطة بها، وكذلك فإن انظمة تخفيف المخاطر المطلوبة يتم االن تنفيذها. تم تدريب جميع مجالس االدارة في 

مؤسسات التمويل االصغر حول الحوكمة الجيدة من خالل الدورات التدريبية التي نظمها برنامج تجارة و العديد منها قد اعادت تنظيم 
هياكل الحوكمة الخاصة بها من اجل زيادة قدراتها على ادارة النمو المؤسساتي وتحسين انظمة ادارة المخاطر الخاصة بها.

2-5-3  التركيز على الزبائن: الزبائن أواًل
ان نجاح التمويل األصغر الذي يقاس من الناحية االجتماعية واالقتصادية مبني على مدى تعامل الزبائن مع المصارف وقدرة مؤسسات 
التمويل األصغر على توفير خدمات لم تكن متوفرة من قبل الى الفقراء والنساء والمجاميع المحرومة والمهمشة االخرى. وبينما تستمر 
مؤسسات التمويل األصغر بالنمو و يصبح توجهها تجاريا بشكل اكبر، فانه من الضروري ان تبقى مصالح الزبائن في صميم قراراتها 
المؤسساتية. بدعم من برنامج تجارة، طرحت مؤسسات التمويل االصغر عددا من المنتجات الجديدة التي تناسب الشرائح المهمشة من 

المجتمع التي ذكرناها اعاله. منتجات قروض الشباب المصممة لتوفير النفاذ الى التمويل للشباب العاطلين، وكذلك القروض المقدمة الى 
المجاميع المحرومة والى النساء هي بعض منتجات القروض التي طرحت مؤخرا. و إذ ان بعض منتجات القروض مصممة لتلبية الطلب 
الحالي من قبل الزبائن، فان مؤسسات التمويل االصغر تعمل بجد نحو تقديم منتجات قروض جديدة لضمان شمولية خدماتها المالية وبذلك 

23      متويل تقنيات التمويل االصغر، موجز اجلهات املانحة اخلاص باجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء رقم 23، نيسان 2005
24      مصرف بغداد ومصرف آشور
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تتمكن من زيادة االمتداد الجغرافي لخدمات صناعة التمويل االصغر في العراق. بعض االجراءات التي اوصي بها و يجب اتخاذها هي 
كما يلي:

•   الخصائص السكانية للزبائن: ينبغي على مؤسسات التمويل األصغر ان تصنف فئات الزبائن استنادا الى الخصائص السكانية 
مثل العمر والجنس والموقع الجغرافي والتحصيل الدراسي والمهنة او المشاريع، وتهيئ منتجاتها وخدماتها تبعا لذلك. المنافسة 

المتزايدة بين مؤسسات التمويل االصغر و جهودها لالستفادة من شرائح سوقها والحفاظ على ديمومتها قد اقنعت مؤسسات 
التمويل االصغر في توسيع قاعدة زبائنها من خالل الوصول الى المزيد من الزبائن الذين كانوا قبال مستبعدين عن القطاع المالي 

السائد.

•   احتياجات الزبائن وتنوع المنتجات: مؤسسات التمويل األصغر التي تتفهم وتعالج احتياجات الزبائن بشكل أكثر فاعلية من 
خالل إنشاء نماذج مشاريع قابلة لالستدامة يجب ان تستفيد الى اعلى حد من االحتفاظ بالزبائن. تقتصر المنتجات التي تقدمها 

حاليا مؤسسات التمويل األصغر على القروض. على اية حال،  يمكن استكمالها بمنتجات جديدة مثل التامين االصغر. سيكون من 
الضروري ان تقوم مؤسسات التمويل االصغر من الوصول الى منتجات مناسبة وطرحها ايضا من خالل التعلم من صناعات 

التمويل االصغر المتقدمة في المناطق االخرى. عندما يسمح االطار القانوني والتنظيمي في العراق، فقد تكون تعبئة المدخرات 
مصدر من مصادر الضمانات وصندوق تامين للزبون يساعد في تخفيف المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات التمويل االصغر.

•   حماية الزبون والتمويل المسؤول: في عام 2010، اعدت صناعة التمويل األصغر في العراق بمساعدة من مشروع تجارة، 
ووقعت على الئحة السلوك واألخالق الداعمة للزبون والتي تركز على المبادئ األخالقية وااللتزام بجلب الفائدة للعراقيين ذوي 

الدخل المنخفض.

الالئحة هي وثيقة حاكمة سوف تستمربتقديم اإلرشاد الى صناعة التمويل األصغر العراقية حول ممارسات اإلقراض األخالقية 
ومبادئ حماية المستهلك وحظيت بموافقة جميع مؤسسات التمويل األصغر الشريكة مع برنامج تجارة. تلزم الالئحة مؤسسات 

التمويل األصغر بالتمسك بالقيم مثل الجودة العالية للقروض والخدمات المالية المستدامة والشفافية واحترام األديان والممارسات 
العادلة في تقديم القروض وتحصيلها واحترام خصوصية المعلومات حول الزبون وتكامل القيم األخالقية مع جميع القرارات 

المتعلقة بالمشاريع. وكجهد مكمل للالئحة، شرعت صناعة التمويل االصغر العراقية في تقديم ادارة االداء االجتماعي في جميع 
مؤسسات التمويل االصغر، ومن المتوقع ان تقوم شبكة التمويل االصغر العراقية بقيادة ودفع الجهود الرامية الى ضمان ان جميع 

مؤسسات التمويل االصغر تقوم بتبني ادارة االداء االجتماعي لقياس االثر وحماية المستهلك والتمويل المسؤول.

•   مكاتب االستعالم االئتماني: تهدف شبكة التمويل االصغر العراقية الى تسهيل تأسيس مكتب استعالم ائتماني لقطاع التمويل 
االصغر في العراق من اجل تقديم المعلومات حول التاريخ االئتماني لزبون التمويل األصغر ومعلومات اساسية لمقدمي القروض. 

وهذه المكاتب ال توفر فقط معلومات عن الزبائن غير الملتزمين بالسداد بل أيضا تحمي الزبائن من الممارسات غير المنصفة 
في عملية اإلقراض. ومكتب االئتمان الجيد ينبغي أيضا ان يشخص الزبائن المثقلين بالديون وهو قلق متزايد لدى أوساط صناعة 
التمويل األصغر. وتحتاج مؤسسات التمويل األصغر الى التشارك في المعلومات حول سجالت الزبائن لتقليل مخاطر اإلقراض 

والمساعدة في االحتفاظ بمحافظ سليمة.واستشارة مكتب االئتمان تساعد ايضا في تخفيض كلف المعامالت وتعزز الكفاءة 
المؤسساتية عن طريق التشخيص السريع للزبائن الذين تكون سجالت تسديداتهم ضعيفة. والحكومة والجهات المانحة ومقدموا 

المساعدة الفنية و مؤسسات التمويل األصغر يجب ان يعملوا سوية لوضع سياسة فاعلة واطار مؤسساتي لتشارك المعلومات حول 
الزبون وفي نفس الوقت حماية سرية المعلومات عن الزبائن. ادخل برنامج تجارة مستودع بيانات مركزي تقدم فيه تقارير عن 

الزبائن غير المسددين او الذين يتاخرون بالسداد في نظام القائمة السوداء اآلمن في موقع بوابة المعرفة الخاص بالتمويل االصغر 
في العراق www.IMFI.org حيث يمكن هذا النظام المستخدمين المخولين بادارة والبحث في قاعدة بيانات عن المقترضين 

المدرجين على القائمة السوداء. واليتم خزن أية بيانات عن القروض او البيانات المالية االخرى في قاعدة البيانات. والنظام هو 
مكتب استعالم ائتمان اساسي يخدم احتياجات مؤسسات التمويل األصغر لتشخيص الزبائن المتخلفين او المتاخرين عن السداد. من 
خالل الدعم الفني لبرنامج تجارة ومالحظات مؤسسات التمويل األصغر الشريكة يتم ادخال التحسينات بشكل منتظم على النظام. 

ستقوم شبكة التمويل االصغر العراقية تدريجيا بتولي دور استضافة وادارة نظام القائمة السوداء.

2-5-4  النفاذ الى رأس المال: مصادر متنوعة من التمويل
تأتي المصادر الرئيسية للتمويل الذي تحصل عليه مؤسسات التمويل األصغر لتمويل نموها  تقليديا من الودائع من الزبائن والديون التي 
تحصل عليها من المصادر التجارية وحقوق الملكية من الجهات المانحة واصحاب المصلحة االخرين. المصدر الرئيسي للتمويل بالنسبة 

لمؤسسات التمويل األصغر هو التمويل من الجهات المانحة وبصورة اساسية من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية والجهات االخرى التابعة 
للحكومة االمريكية، وكذلك من جهات مانحة اخرى مثل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ومكتب االمم المتحدة لخدمات المشاريع 

وبرنامج االمم المتحدة االنمائي والوكالة االسترالية للتنمية الدولية. وكما في شهر حزيران 2012، ساهمت المشاريع الممولة من قبل 
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية مثل ازدهار وتجارة وإنماء بنسبة 53% من الملكية التي تم التبرع بها الى مؤسسات التمويل األصغر بينما 

تم تقديم بقية رأس المال من المصادر االخرى. وبرنامج تجارة حريص جدا وبشكل فاعل على إشراك جهات معنية مثل البنك المركزي 
العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية و مؤسسات التمويل األصغر إليجاد بيئة تمكينية قانونية وتنظيمية لتأسيس قطاع تمويل اصغر 

مستدام وشامل. وأثمرت جهود برنامج تجارة عن إصدار البنك المركزي قانون شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة و يقدم 
هذا القانون ضوابط ومتطلبات تأسيس وتشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية الربحية وكان يجب ان يقدم القانون نافذة لمؤسسات 

التمويل األصغر- منظمات غير حكومية لكي تستطيع التحول الى كيانات ربحية قانونية لكن تلك النافذة قد اغلقت فجأة عندما اوضح البنك 
المركزي العراقي ودائرة المنظمات غير الحكومية بأنه بموجب االطار القانوني الحالي، سوف لن تتمكن هذه المؤسسات من تحويل رأس 
مالها وأصولها الى شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات مساهمة. ان هذا التحويل قد تم منعه لضمان عدم توزيع راس المال المنح 
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في المستقبل النه يعود الى الشعب العراقي. وعليه، فان تحول مؤسسات التمويل االصغر- منظمات غير حكومية الى شركات خاصة 
ذات مسؤولية محدودة يبقى تحديا كبيرا لحين صياغة تشريع يسهل هذا التحول. وفي نفس الوقت، سيستمر برنامج تجارة وشبكة التمويل 
االصغر العراقية بالعمل مع السلطات حول تعزيز االطار القانوني والتنظيمي لدعم مؤسسات التمويل االصغر في التوسع وتحقيق النمو 
للمساعدة في سد الطلب على الخدمات المالية الشاملة. سيستمر برنامج تجارة بدوره القيادي و سيكثف من جهوده للتنسيق بين المانحين 

االخرين والتواصل معهم مثل البنك الدولي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي للتشارك في صياغة بيئة تمكينية تؤدي الى تحفيز المستثمرين 
على نحو اكبر لتقديم التمويل الذي سيمكن مؤسسات التمويل االصغر من توسيع وتعميق االمتداد الجغرافي لخدماتها المالية الشاملة العالية 

الجودة.

عندما تتم صياغة تشريع مناسب يخلق بيئة تمكينية، عندها سيتوجب على مؤسسات التمويل االصغر األكثر نضوجا ان تتحفز للتحول الى 
شركات ربحية. ومن خالل القيام بذلك، من المؤمل استخدام خيارات التمويل المختلفة مثل الدين وحق الملكية والضمانة كأدوات استثمار 
لمؤسسات التمويل األصغر. يحتاج قطاع التمويل األصغر في العراق الى أدوات تمويل ال تقدم فقط رأس مال إقراض سهل المنال ولكن 

أيضا تعزز أفضل الممارسات واالكتفاء الذاتي.

2-5-5  تمويل سلسلة القيمة
برز تمويل سلسلة القيمة كأداة لمساعدة المشاريع في النفاذ الى التمويل الضروري يمكنها من تلبية طلب السوق و زيادة كفاءتها وتعزيز 
موقفها أمام المجهزين والمشترين.  ويفيد هذا التمويل على نحو خاص المزارعين والمشاريع الصغيرة الحجم في المدن وفي االرياف. 

يساعد تمويل سلسلة القيمة في تحسين االنتاجية والنوعية من خالل تاسيس وتقوية روابط سوق بين اسواق العرض والطلب وايضا 
تخفيض كلف المعامالت وزيادة التاثير االجتماعي. يمكن لمؤسسات التمويل األصغر ان تقدم أساليب جديدة الى تمويل سلسلة القيمة لخدمة 

المنتجين على المستوى الصغير واألصغر وتمكينهم من تعزيز العالقة مع المجزين والمشترين في أسواق المدن. 
يحظى المزارعين الصغار بإهتمام متزايد كجزء من مهمة الحكومة المتمثلة في تعزيز النمو االقتصادي الشامل في جميع أنحاء 

العراق. وفي أوائل عام 2010، صادقت وزارة الزراعة على اكثر من 2000 قرض بقيمة 15000 دوالر تقريبا لكل قرض لصغار 
المزارعين26 . إن التدخالت المنفصلة الخاصة بالمشاريع قد ال تؤدي الى تحقيق النتائج المطلوبة. يجب ان تكون المشاريع على اختالفها 

والتي تمارس نشاطات إبتداءاً من الحصاد الى توزيع المنتجات الى المستخدم النهائي قوية بما فيه الكفاية من اجل استيعاب المنتجات 
الزراعية المتزايدة بحيث يستطيع المزارعون تحقيق عائدات معقولة من مشاريعهم الزراعية. تحدد امكانية مؤسسات التمويل األصغر 
على تطوير قدرة سلسلة القيمة وصياغة منتجات تمويل جديدة المتركزة حول سلسة النشاطات ضمن سلسلة القيمة نجاح مساهمتها في 
تحسين مصادر كسب العيش للمزارعين وتمكنها من إيجاد قيمة أعظم للفقراء. إن تمويل سلسلة القيمة والزراعة يعتبران أيضا طريقة 

لتحسين األمن الغذائي وتغذية المجاميع الفقيرة والمحرومة مثل النساء واألطفال. تعاني المجتمعات التي يكون دخلها منخفض من ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية ومسألة األمان والمجتمعات الريفية في العراق غير مستثناة من هذه الظاهرة. سيساعد التمويل الخاص بالزراعة 

واألرياف في زيادة دخل األسرة الريفية ويوفر فرص عمل ويعزز األمن الغذائي.
دأبت مؤسسات التمويل األصغر الشريكة مع برنامج تجارة على تقديم القروض الزراعية لتلبية حاجة المجتمعات الريفية لرأس المال. 

واالستجابة لهذا المنتج واعدة والتأثير كان ايجابيا. يشجع نجاح منتج القروض الزراعية مؤسسات التمويل األصغر العراقية في العمل من 
خالل سالسل القيمة لتحسين مصادر كسب الرزق في األرياف وتعزيز األمن الغذائي في القطر من خالل عرض خدمات مالية نوعية 

تساعد في تحقيق الفوائد من قاعدة الزبائن المتزايدة ومنتجات القروض المتنوعة.

القروض الزراعية من مركز تلعفر للتنمية االقتصادية تزرع االمل في نفوس المزارعين في نينوى
يقدم مركز تعفر للتنمية االقتصادية، وهو مؤسسة تمويل اصغر تعمل في محافظة نينوى بدعم من برنامج تجارة، مجموعة متنوعة من 
منتجات القروض الزراعية التي تتيح للمزارعين وضع الخطط الخاصة بمحاصيلهم بعناية فائقة واجتياز الفترات التي يسودها الطقس 

السيء واالسعار المتذبذبة.

ومنذ تأسيسه في شهر كانون الثاني 2008، ساعد المركز13000شخصا من سكنة محافظة نينوى في الحصول على قروض بقيمة اكثر 
من 27.7 مليون دوالر كتمويل في غاية الضرورة. ومن بين المستفيدين الذين أبدوا إمتنانهم 296مزارعا استلموا 995.950 دوالر بغية 

مساعدتهم في حصاد محاصيلهم وشراء االسمدة والمبيدات واستئجار خدمات اكثر من 150 عامل حقل.
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26       رأس املال األولي قدمته قوات التحالف و قد مت زيادته بشكل كبير من خالل دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على أساس مستمر.

مركز تلعفر للتنمية اإلقتصادية يقدم قروضاً زراعية لمساعدة المزارعين 
الصغار في محافظة نينوى    

النفاذ الى الخدمات المالية ذات الجودة العالية 
و بخاصة للمزارعين الصغار في األرياف، 

يمثل تحدياً في أي مكان في العالم. مثل هؤالء 
المزارعين يواجهون العديد من المعوقات. و على 

األغلب يفتقر هؤالء الى رأس المال المطلوب 
لإلستثمار في تكنولوجيا الري الضرورية إلنعاش 

اإلنتاجية و األرباح. و هذا بالتأكيد هو الحال 
بالنسبة للمزارعين الصغار في محافظة نينوى. 

فهم ال يستطيعون النفاذ الى الخدمات المالية 
التي يحتاجونها من ثالثة مصارف موجودة في 
المحافظة. و قد أصبح وضعهم في ضائقة أكبر 
بسبب النفاذ المحدود الى خيارات الضمان التي 

تطلبها مؤسسات التمويل األصغر من أجل منحهم 
النفاذ الى الخدمات اإلئتمانية. 

و على كل حال، فقد تمكن مركز تلعفر للتنمية االقتصادية و هو مؤسسة التمويل األصغر الشريكة لبرنامج تجارة من التغلب على 
العديد من هذه المصاعب عندما قام المركز بإطالق منتج »القرض الزراعي«. و تسهم القروض الزراعية في التخفيف بشكل كبير 

عن كاهل صغار المزارعين. 

يقدم المركز القروض الزراعية الى صغار الفالحين في األرياف من أجل مساعدتهم في تلبية إحتياجات الزراعة الخاصة بهم. و 
الزراعة تعد مكوناً رئيسياً في اقتصاد محافظة نينوى و بخاصة إلنتاج الحبوب مع وجود 39% من سكان المحافظة البالغ عددهم 
2.4 مليون نسمة في المناطق الريفية. و يعيش نصفهم تقريباً تحت مستوى خط الفقر عند 2.2% لكل يوم و أكثر من 80% منهم 

يعيشون في المناطق الريفية.        

و منتج القرض الزراعي الذي يقدمه مركز تلعفر للتنمية االقتصادية يتسم باإلبتكار بسبب طول مدة السداد و منحه فترة سماح لثالثة 
أشهر و تصل أحجام القروض الى 5000 دوالرز و يأتي اإلبتكار من أقساط السداد التي يتم جدولتها وفقاً للمحصول الموسمي 

للمزارعين. و هو يأتي كذلك من الكيفية التي يتم بها ضمان القروض- ضامن واحد أو موقع مشترك مع وسائل )ليست بالضرورة 
موظف حكومي براتب( و يشهد على ذلك شخصان آخران. و يضاف هذا المنتج الى قائمة منتجات اإلقراض الفاخرة لدى المركز و 
التي يقدمها لصغار رياديي األعمال و التجار و مقدمي الخدمات. إستمر أداء هذه المؤسسة و ربحيتها بالزيادة. و منذ تأسيس المركز 

في تموز من عام 2007، فقد صرف المركز أكثر من 27.7 مليون دوالر لـ 13.273 زبون كما في 30 حزيران، 2012 و كما 
في ذلك التأريخ، بلغت قيمة محفظة القروض 5.6 مليون دوالر و عدد  الزبائن النشطين 4.803 مع نسبة إسترداد قروض مثالية 

تقريباً.   

أحد المزارعين الذين حصلوا على قرض و إسمه قاسم محمد يونس تحدث بقوله » كنت بحاجة الى المال لحفر بئر لحل مشكلة قلة 
المياه بالنسبة للماشية في مزرعتي. حاولت االقتراض من أحد المصارف في منطقتي فرفضوا مساعدتي. و من خالل مركز تلعفر 

للتنمية اإلقتصادية، تمكنت من استخدام القرض الممنوح و قيمته 5000 دوالر للقيام بهذه اإلستثمارات و تحسين دخل عائلتي. و 
أصبح بإمكاني البدء بالتوفير لشراء مركبة صغيرة بحيث يمكنني بيع منتجات األلبان في المدينة. 

قاسم محمد يونس يرعى قطيع األغنام في السهول المرتفعة لمحافظة نينوى
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   تأسيس مطحنة بقرض تمويل أصغر  

قرية الرمانة هي مجتمع صغير على ضفاف نهر 
الفرات يقع بالقرب من الحدود السورية. و قلما 

يغادر قرية الرمانة من ولد فيها فهم يفضلون حياة 
تقليدية يهتم فيها الناس بعضهم ببعض. و مؤخراً، 

ستة نساء بسيطات أربعة منهن متزوجات من 
أحدهم تركن أطفالهن الـ26 لزيارة منظمة التقدم 
في القائم التي تبعد عن قريتهن 15 كيلو متر. و 

قد أردن إنشاء مطحنة كما أبلغوا بذلك أحد ضباط 
القروض، لطحن الحنطة التي تزرعها عوائلهن 

و العوائل األخرى. و تقول سكوت جاسم محمد و 
هي أم لعشرة أبناء و تقود المجموعة »نحن نعيش 

في منطقة زراعية فيها الكثير من الحنطة و لكن 
ليس هنالك من مطحنة.«   

 و جميعهن لم يحصلن على التعليم الرسمي.

 

و ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية القرض من خالل عالمة ما بداًل من توقيع. و لكن هذا لم يمنع منظمة التقدم من منحهن 
قرضاً بقيمة 4500 دوالر و قد أثبتت الزوجات الستة نجاحهن كشريكات في العمل. و بات جميع مزارعي الحنطة تقريباً في 

المنطقة يستخدمون هذه المطحنة. و النساء الستة يعملن لستة أيام في األسبوع و ينتجون طنين من الطحين يومياً. و هم يأخذون 
حصة معينة من الطحين الذي يتم انتاجه و يقمن ببيعه الى أشخاص محليين لقاء أسعار تقل عن أسعار محالت التسوق. و في هذه 

السنة بلغ متوسط اإليراد األسبوعي الذي يحصلن عليه 420 ألف دينار عراقي أو 350 دوالر. و قد دفعن كافة األقساط الى منظمة 
التقدم في وقتها و سيقمن بتقديم طلب للحصول على قرض ثاٍن.       

» لقد تغيرت حياتنا بوجود هذه المطحنة ألنها المرة األولى التي نمتلك فيها مااًل،« تقول سكوت و تضيف »إن مشكلتنا الوحيدة 
تتمثل في استمرار انقطاع الكهرباء و إذا كان بإمكاننا الحصول على قرض ثان من منظمة التقدم، سوف نقوم بشراء مولد للطاقة 

الكهربائية.«   

بالرغم من إنقطاعات الكهرباء، تعمل نور خضر و حال كوان جاسم و سكوت 
جاسم و فتحية مهدي عواد على إنتاج طنين من الطحين يومياً في مطحنتهم التي تقع 

بالقرب من مدينة القائم. 
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الفصــــل السادس

اإلحصائيات الخاصة بصناعة التمويل 
االصغر

روميل نزار يدير مخبزا في محافظة اربيل. ومن الساعة الخامسة صباحا الى 
الساعة الثانية ظهرا كل يوم يقوم روميل وعماله االربعة بخبز مئات القطع من 
الخبز في تنورين. مشكلة روميل الكبرى كانت التعب الشديد الذي يعانيه عماله 

منذ البدء بعجن الطحين، لذلك توجه االعام الماضي الى مؤسسة المستقبل المشرق 
في اربيل وحصل على قرض بقيمة 3,6 مليون دينار اي ما يعادل 3000 دوالر 

لشراء عجانة كهربائية و يبتسم روميل قائاًل » يشعرعمالي االن بسعادة كبيرة، 
الننا ننتهي من الخبز بوقت سريع وال احد يتذمر االن«.
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صناعات التمويل االصغر كما في كانون االول 2010
أملكممؤسسة CHFالمؤشرات

سنتين وخمس اشهر 8 سنوات و11 شهراالعمر
10 كانون االول 3 تموزتاريخ البدء

بابل بابل المقر الرئيسي
بابل، بغداد، السليمانية، البصرة، المدينه، كربالء، منطقة العمل

السماوة، النجف، الديوانية، الناصرية والكوت
الحلة، كربالء، النجف، الديوانية، 
الناصرية ,بغداد,سماوة , بصرة

136 مكتب رئيسي و 1 مكتب فرعي عدد المكاتب
32047إجمالي عدد العاملين

9520إجمالي عدد موظفي القروض
1112القوة العاملة النسائية

209324عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض
محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

45,265,0185,297,077إجمالي المبالغ مستحقة السداد بالدوالر

19,8166,477عدد المستفيدين

37%16%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
45,265,0181,880,850

19,816697عدد األفراد
12%16%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

   - 3,416,227

5,780 -   عدد أعضاء المجموعات
1,891 -   عدد المجموعات

39% -   النسبة المئوية للنساء
0.5%0.1%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$818$2,284إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$2,698 $2,284األفراد
$591  -   المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

39.2%24.2%الخدمة
4.3%4.8%اإلنتاج
53.2%58.3%التجارة

96.7%87.3%اإلجمالي
3.3%1.7%قروض المشروعات الزراعية

0.0%9.8%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

401,603,05817,139,150اإلجمالي  بالدوالر
137,33116,887العدد اإلجمالي

26%14%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
401,603,0583,108,350

137,331766عدد األفراد
13%14%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

   - 14,030,800

16,121 -   عدد أعضاء المجموعات
5,268 -   عدد المجموعات

27% -   النسبة المئوية للنساء
67%5%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

56,82012,901عدد الوظائف التي تم ايجادها
المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012

$6,324,798$3,500,000رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 - $3,207,865رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 -  - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 -  - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$6,324,798$6,707,865أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$950,000$25,269,908رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى

$50,000$6,482,120رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى
$1,000,000$31,752,028أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى

$7,324,798$38,459,893االجمالي الكلي
86%17%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

النسب المالية كما في 30 حزيران 2012
103.8%124.3%االكتفاء الذاتي التشغيلي

88.2%120.1%االكتفاء الذاتي المالي
18.3%21.8%نسبة النفقات التشغيلية

25.9%27.6%العائد
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض متوسطةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

114.1%102.3%االكتفاء الذاتي التشغيلي
107.3%102.3%االكتفاء الذاتي المالي

19.1%16.7%نسبة النفقات التشغيلية
40.7%30.2%العائد
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ازدهارنامنظمة االغاثة الدوليةالمؤشرات
4 سنوات5 سنوات و11 شهراالعمر

8 حزيران6 تموزتاريخ البدء
سليمانية سليمانية المقر الرئيسي

سليمانية,كوت,كربالء,عمارة,بصرةمنطقة العمل
,حلة,نجف,اربيل,كركول

اسكندرية,كوت,السدة,حلة,نجف,كربالء,
عمارة,بصرة,سليمانية,بغداد

9 مكتب رئيسي و مكتب فرعي8 مكتب رئيسي و 4 مكتب فرعيعدد المكاتب
10475إجمالي عدد العاملين

3034إجمالي عدد موظفي القروض
118القوة العاملة النسائية

339230عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض
محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

10,319,3387,486,410إجمالي المبالغ مستحقة السداد بالدوالر
10,1807,828عدد المستفيدين

25%31%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
4,978,4144,770,134

3,5483,426عدد األفراد
21%21%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

5,340,9242,716,276

6,6324,402عدد أعضاء المجموعات
2,5951,437عدد المجموعات

27%37%النسبة المئوية للنساء
3.6%2.7%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض

$956$1,014إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$1,392$1,403األفراد

$617$805المجموعات

هيكل القروض مستحقة السداد
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34%23%الخدمةق

2%2%اإلنتاج

52%40%التجارة

87%66%اإلجمالي

7.8%6%قروض المشروعات الزراعية
4.5%27%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

63,752,65139,069,218اإلجمالي  بالدوالر

39,78930,645العدد اإلجمالي
22%28%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي يحصل عليها األفراد 
بالدوالر

37,704,86521,614,765

18,84811,439عدد األفراد

20%21%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 

بالدوالر
26,047,78617,454,453

20,94119,206عدد أعضاء المجموعات
7,4106,112عدد المجموعات

24%34%النسبة المئوية للنساء
40%20%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

6,0323,617عدد الوظائف التي تم ايجادها

المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012
$4,323,000$4,145,156رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$150,000$2,254,764رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$1,000,000 - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$271,742 - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
6,399,9205,744,742أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$1,136,154$3,038,125رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى
$363,846$200,000رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى

$1,500,000$3,238,125أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى
$7,244,742$9,638,045االجمالي الكلي

79%66%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
النسب المالية كما في 30 حزيران 2012

189.0%102.3%االكتفاء الذاتي التشغيلي
171.1%90.8%االكتفاء الذاتي المالي

13.9%19.6%نسبة النفقات التشغيلية
36.1%26.9%العائد

منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي

107.3%االكتفاء الذاتي المالي
19.1%نسبة النفقات التشغيلية

40.7%العائد
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الثقةمركز تلعفر للتطوير االقتصاديالمؤشرات
8 سنوات و 5 اشهر  4 سنوات وخمس اشهرالعمر

4 كانون الثاني 8 كانون الثاني تاريخ البدء
كركوكتل اعفر / نينوى المقر الرئيسي

كركوك,بغداد)الوزيرية(,ديالى)بعقوبة-خانقين-كفري-كالر(تل اعفر , سنجار , العمادية , القحطانية , شمال منطقة العمل

اربيل,دهوك,سليمانية,الحمدانية,بعشيقة

8 مكاتب رئيسية و 5 مكاتب فرعية مكتب رئيسي و 4 مكاتب فرعيةعدد المكاتب
27151إجمالي عدد العاملين

1342إجمالي عدد موظفي القروض
17القوة العاملة النسائية

369371عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض
محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

إجمالي المبالغ مستحقة السداد 
بالدوالر

5,605,86132,718,236

4,80315,561عدد المستفيدين

17%11%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي يحصل عليها األفراد 
بالدوالر

5,326,95632,055,771

4,30814,408عدد األفراد
17%12%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها 
المجموعات بالدوالر

278,905662,465

4951,153عدد أعضاء المجموعات
149343عدد المجموعات

15%3.00%النسبة المئوية للنساء
0.3%0.2%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$2,103$1,167إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$2,225$1,237األفراد
$575 -   المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

34%7%الخدمة
0.1%0%اإلنتاج
28%64%التجارة

62%71%اإلجمالي
8%4%قروض المشروعات الزراعية

29%25%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

27,739,900224,175,927اإلجمالي  بالدوالر
13,27376,700العدد اإلجمالي

17%14%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
27,410,950221,406,277

12,77873,429عدد األفراد
17%14%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها 
المجموعات بالدوالر

328,9502,769,650

4953,271عدد أعضاء المجموعات
149969عدد المجموعات

14%0.03النسبة المئوية للنساء
27%21%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

64,950 10,345عدد الوظائف التي تم ايجادها
المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012

$7,187,380$2,723,650رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$3,503,801$25,000 رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$3,988,658 - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$80,254 - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$14,760,093$2,748,650أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$8,655,848$753,050رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى

$3,735,183$44,000رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى
$12,391,031$797,050أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى

$27,151,124$3,545,700االجمالي الكلي
54%78%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

النسب المالية كما في 30 حزيران 2012
305.4%385.9%االكتفاء الذاتي التشغيلي

194.1%294.0%االكتفاء الذاتي المالي
7.3%5.1%نسبة النفقات التشغيلية

30.3%20.2%العائد
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض متوسطةمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

102.3%114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي
102.3%107.3%االكتفاء الذاتي المالي

16.7%19.1%نسبة النفقات التشغيلية
30.2%40.7%العائد
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التضامناالمان المؤشرات
3 سنوات و5 اشهر 5 سنوات و 11 شهراالعمر

9 كانون الثاني 6 تموزتاريخ البدء
موصلكركوكالمقر الرئيسي

موصل , تلكيف , الشرقاط , الشيخان كركوك,تازة,باقوق,الحويجةمنطقة العمل

مكتب رئيسي و 3 مكاتب فرعيه مكتب رئيسي و 3 مكاتب فرعية عدد المكاتب
2721إجمالي عدد العاملين

128إجمالي عدد موظفي القروض
 -    -   القوة العاملة النسائية

398128عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض
محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

7,297,9751,379,576إجمالي المبالغ مستحقة السداد بالدوالر

4,7711,023عدد المستفيدين

5%25%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي يحصل عليها األفراد 
بالدوالر

7,009,2071,379,576

4,2831,023عدد األفراد
5%25%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

288,768   - 

 -   488عدد أعضاء المجموعات
 -   158عدد المجموعات

 -   26%النسبة المئوية للنساء
16.1%0.1%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$1,349$1,530إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$1,349$1,637األفراد
 -    592 المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

14%28.3%الخدمة
1%12.3%اإلنتاج
74%23.1%التجارة

89%63.7%اإلجمالي
4%0.0%قروض المشروعات الزراعية

5%36.3%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

32,931,0125,159,690اإلجمالي  بالدوالر
15,6152,418العدد اإلجمالي

4%20%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
32,596,5765,159,690

15,1272,418عدد األفراد
4%20%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

334,436   - 

 -   488عدد أعضاء المجموعات
 -   158عدد المجموعات

 -   26%النسبة المئوية للنساء
36%41%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

12,8751,719عدد الوظائف التي تم ايجادها
المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012

$1,975,000$3,897,180رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 -  - رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 -  - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 -  - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$1,975,000$3,897,180أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$445,738$366,999رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى

$50,000$379,609رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى
$495,738$746,608أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى

$2,470,738$4,643,788االجمالي الكلي
80%84%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

النسب المالية كما في 30 حزيران 2012
135.1%356.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي

118.3%293.9%االكتفاء الذاتي المالي
11.1%7.0%نسبة النفقات التشغيلية

30.4%28.8%العائد
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي
107.3%االكتفاء الذاتي المالي

19.1%نسبة النفقات التشغيلية
40.7%العائد
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المؤشرات
التقدم

مجموع التقدم
الرماديالفلوجةالقائم

4 سنوات و10 اشهر 4 سنوات و6 اشهر4 سنوات و 7 اشهر 4 سنوات و 10 اشهرالعمر

7 اب7 كانون االول7 تشرين الثاني7 اب تاريخ البدء

االنبارانبار/رمادي انبار/فلوجة انبار / القائم المقر الرئيسي

القائم , عانه , منطقة العمل
راوة , العبيد 

فلوجة , عامرية الفلوجة , 
الكرمة , الصقالوية 

رمادي , هيت , حديثة 
الحبانية , رطبة 

القائم , فلوجة , رمادي 

3 مكاتب رئيسية ومكتب عدد المكاتب
فرعي

مكتب رئيسي و3 مكاتب 
فرعية 

مكتب رئيسي و 4 مكاتب 
فرعيه 

3 مكاتب رئيسية و 10 مكاتب 
فرعية 

263249107إجمالي عدد العاملين

8171944إجمالي عدد موظفي القروض

0213القوة العاملة النسائية

389221212248عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض

محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

2,816,1673,696,5835,169,49011,682,240إجمالي المبالغ مستحقة السداد بالدوالر
3,1133,7574,03310,903عدد المستفيدين

17%12%10%33%النسبة المئوية للنساء
1,990,9823,236,3514,482,3049,709,637المبالغ التي يحصل عليها األفراد بالدوالر

1,6272,7842,8577,268عدد األفراد
14%11%10%27%النسبة المئوية للنساء

1,972,603 687,186 460,232.00  825,185.00 المبالغ التي تحصل عليها المجموعات بالدوالر
3,635 1,176  973.00  1,486.00 عدد أعضاء المجموعات

1,032 338 308.00  386.00 عدد المجموعات
24%16% 0.10  0.39 النسبة المئوية للنساء

4.7%9.0%1.0%1.0%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$1,071$1,282$984$905إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$1,336$1,569$1,162$1,224األفراد
$543 $584  473.00  555.31 المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

24%33%29.3% - الخدمة
1%2%0.3% - اإلنتاج
56%54%31.2%91%التجارة

80%89%60.8%91%اإلجمالي
7%10%3.2%6%قروض المشروعات الزراعية

13%1%36.0%3%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

12,207,35017,710,06523,380,10053,297,515اإلجمالي  بالدوالر
6,46710,36910,48427,320العدد اإلجمالي

15%13%10%30%النسبة المئوية للنساء
11,206,85017,071,06522,560,30050,838,215المبالغ التي يحصل عليها األفراد بالدوالر

4,9819,3939,29723,671عدد األفراد
13%12%10%21%النسبة المئوية للنساء

2,459,300 819,800 639,000  1,000,500 المبالغ التي تحصل عليها المجموعات بالدوالر
3,649 1187 976  1,486 عدد أعضاء المجموعات

1,037 342 309  386 عدد المجموعات
24%17% 0  0.3900 النسبة المئوية للنساء

30%16%24%84%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً
4,8806,0968,24919,225عدد الوظائف التي تم ايجادها

المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012
$8,990,000$3,225,000$3,340,000$2,425,000رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 -  -  -  - رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 -  -  -  - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 -  -  -  - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$8,990,000$3,225,000$3,340,000$2,425,000أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$2,258,125$1,648,125$610,000رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى
$519,567$133,030$206,403$180,134رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى

$2,777,692$1,781,155$206,403$790,134أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى
$11,767,692$5,006,155$3,546,403$3,215,134االجمالي الكلي

76%64%94%75%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
النسب المالية كما في 30 حزيران 2012

85.6%االكتفاء الذاتي التشغيلي
79.8%االكتفاء الذاتي المالي

19.9%نسبة النفقات التشغيلية
19.6%العائد

منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي

107.3%االكتفاء الذاتي المالي
19.1%نسبة النفقات التشغيلية

40.7%العائد
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مؤسسة المستقبل المشرقالبشائرالمؤشرات
4 سنوات و 6 اشهر 5 سنوات و10 اشهرالعمر

7 كانون االول 6 اب تاريخ البدء
اربيلبغدادالمقر الرئيسي

اربيل , دهوك , سليمانية , كوسنجاق , سوران , رانيابغدادمنطقة العمل

3 مكتب رئيسي و 3 مكتب فرعي2 مكتب رئيسي و13 مكتب فرعي عدد المكاتب

5259إجمالي عدد العاملين
2720إجمالي عدد موظفي القروض

56القوة العاملة النسائية
198214عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض

محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

إجمالي المبالغ مستحقة السداد 
بالدوالر

7,675,3006,568,213

5,3454,286عدد المستفيدين

24%22%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي يحصل عليها األفراد 
بالدوالر

7,675,3006,568,213

5,3454,286عدد األفراد
24%22%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها 
المجموعات بالدوالر

   -    - 

 -    -   عدد أعضاء المجموعات
 -    -   عدد المجموعات

 -    -   النسبة المئوية للنساء
0.4%2.4%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$1,532$1,436إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$1,532$1,436األفراد
 -    -   المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

33.5%17.7%الخدمة
2.5%0.6%اإلنتاج
19.7%51.6%التجارة

55.7%69.8%اإلجمالي
1.0%0.0%قروض المشروعات الزراعية

41.9%30.2%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

42,069,15038,364,932اإلجمالي  بالدوالر
21,10515,403العدد اإلجمالي

30%19%النسبة المئوية للنساء
المبالغ التي يحصل عليها األفراد 

بالدوالر
42,069,15038,364,932

21,10515,403عدد األفراد
30%19%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها 
المجموعات بالدوالر

   -    - 

 -    -   عدد أعضاء المجموعات
 -    -   عدد المجموعات

 -    -   النسبة المئوية للنساء
12%31%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

20,961532عدد الوظائف التي تم ايجادها
المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012

$4,323,084رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 - رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

 - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
 - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$4,323,084أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$2,275,934رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى

$1,146,185رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى
$3,422,119أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى

$7,745,203االجمالي الكلي
56%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

النسب المالية كما في 30 حزيران 2012
94.2%228.3%االكتفاء الذاتي التشغيلي

85.9%196.9%االكتفاء الذاتي المالي
16.2%9.4%نسبة النفقات التشغيلية

19.1%30.1%العائد
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي
107.3%االكتفاء الذاتي المالي

19.1%نسبة النفقات التشغيلية
40.7%العائد
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المجموعالمساند المؤشرات
 3 سنوات و 7 اشهرالعمر

8 تشرين الثاني تاريخ البدء
صالح الدين المقر الرئيسي

تكريت , الدور , سامراء , بيجي منطقة العمل

109مكتب رئيسي و3 مكاتب فرعية عدد المكاتب

251015إجمالي عدد العاملين
11356إجمالي عدد موظفي القروض

66 2القوة العاملة النسائية
239263عدد طلبات القروض لكل ضابط قرض

محفظة القروض كما في 30 حزيران2012

قروض مستحقة السداد

2,637,395143,932,639إجمالي المبالغ مستحقة السداد بالدوالر

2,63493,627عدد المستفيدين

21%25%النسبة المئوية للنساء

2,357,294128,976,370 المبالغ التي يحصل عليها األفراد بالدوالر

2,14270,550عدد األفراد
18%19%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

280,10114,956,269

49223,077عدد أعضاء المجموعات
1587,763عدد المجموعات

32%54%النسبة المئوية للنساء
1.3%2%المحفظة عند الخطر  < 30 يوماً

متوسط حجم القرض
$1,537$1,001إجمالي المبالغ مستحقة السداد

$1,828$1,101األفراد
$648$569.31المجموعات

ض هيكل القروض مستحقة السداد
رو

ق
ات

وع
شر

الم

26.9%16.3%الخدمة
3.0%11.5%اإلنتاج
45.6%51.9%التجارة

75.5%79.7%اإلجمالي
4.3%2.8%قروض المشروعات الزراعية

19.6%17.5%تحسين المنزل

القروض المنصرفة منذ البدء

14,002,520959,304,723اإلجمالي  بالدوالر
7,279403,765العدد اإلجمالي

18%23%النسبة المئوية للنساء
13,669,920895,546,748 المبالغ التي يحصل عليها األفراد بالدوالر

6,786339,101عدد األفراد
17%21%النسبة المئوية للنساء

المبالغ التي تحصل عليها المجموعات 
بالدوالر

332,60063,757,975

49364,664عدد أعضاء المجموعات
15821,261عدد المجموعات

27%54%النسبة المئوية للنساء
20%18%النسبة المئوية لنمو المبلغ مستحق السداد في آخر 12 شهراً

6,861216,838 عدد الوظائف التي تم ايجادها
المبالغ المستلمة  كما في 30 حزيران2012

$49,436,643$2,047,395رأس مال االقراض لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$9,188,235$46,805رأس المال التشغيلي لمشروعي ازدهار وتجارة التابعة للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$4,988,658 - رأس مال االقراض لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$351,996 - رأس المال التشغيلي لمشروع أنماء التابع للوكالة االمريكية للتنمية الدولية

$63,965,532$2,094,200أجمالي رأس المال الذي قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية
$45,149,881 - رأس مال االقراض الذي قدمته جهات اخرى

$13,280,956$310,446رأس المال التشغيلي الذي قدمته جهات اخرى
$58,430,837$310,446أجمالي رأس المال الذي قدمته الجهات االخرى

$122,396,369$2,404,646االجمالي الكلي
52%87%اجمالي النسبة المئوية لمساهمة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

النسب المالية كما في 30 حزيران 2012
203.7%232.7%االكتفاء الذاتي التشغيلي

167.5%199.9%االكتفاء الذاتي المالي
12.7%9.5%نسبة النفقات التشغيلية

26.5%23.8%العائد
المعدلمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا قروض صغيرةمعايير منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

108.2%114.1%االكتفاء الذاتي التشغيلي
104.8%107.3%االكتفاء الذاتي المالي

17.9%19.1%نسبة النفقات التشغيلية
35.5%40.7%العائد
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: CGAPتقول الیزابیث لیتلفیلد المدیر التنفیذي لمنظمة 
"بدون أسس تجاریة راسخة٬ الیمكن للتمویل االصغر أن یصبح ذلك المشروع المربح الذي ینبغي أن یكون علیھ لكي یواصل البقاء. فبدون أسس أخالقیة صارمة و إلتزام بتحقیق المنفعة 

للفقراء أوالً و قبل كل شيء لن یبقى التمویل االصغر على ما ھو علیھ".

 ب-٢-٥ التغذیة الراجعة/ آلیات التظلم
نحن نتفق على: 

" إنشاء آلیات فاعلة و مؤثرة للتغذیة الراجعة.
" اتخاذ خطوات لتصحیح األخطاء و التعامل مع الشكاوى بشكل سریع و فاعل. 

" عندما یكون المتظلم غیر مقتنع بنتیجة التحقیق الخاص بشكواه٬ فسوف یتم ابـالغھ بحقـھ في إحـالة المسـألة 
الى لجنة االمتثال المؤقــتة التي یدیرھا بــرنامج تجارة التابــع للوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة في الوقـــت 

الحالي٬ وشبكة التمویل االصغر في العراق مستقبالً. 

ب-٢-٦ عالقة العمل مع المانحین/الممولین
نحن نتفق على: 

" ترسیخ بیئة قائمة على االحترام المتبادل لبلوغ رؤیة و ھدف مشترك. 
" محـاولة التوفیق بــین الخطط و العملیات الخاصة بالمؤسســة و اإلطار العملي لوكاالت التمویل و مقــدمي 

رأس مال االقراض و مجاالت األولویة لدیهم و االجراءات و المعلومات االخرى ذات العالقة. 
" ضمان شفافیة العالقـات و التعامالت و تجنب الخداع و التشـویھ في جمیع االوقـات٬ مثل المبـالغة في عمق 
االمتداد الجغرافي للزبون و محفظة القروض الخاصة بھ و التمویل المزدوج و اسـتخدام المنح والقـروض 

في فعالیات ال تتعلق بالغرض الرئیسي. 
" المحـافظة على اإللتزام بشـروط إتفاقـیات المنح الموقـعة٬ والمحـافظة على الضوابــط المتفق علیها لنجاح 

المشاریع الممولة و ذلك من خالل التقییمات التي تكون تشاركیة في طبیعتها.
 

ب-٢-٧ عالقات العمل مع الحكومة العراقیة / البنك المركزي العراقي
نحن نتفق على: 

" ترسیخ بیئة عمل تتسم باإلنفتاح٬ االحترام واإللتزام المشترك بهدف بـناء قـطاع مالي شـمولي في العراق و 
تحسین عملھ. 

" مواصلة الحـوارات واالتصاالت مع الحـكومة المركزیة والبـنك المركزي العراقـي بــخصوص توصیات 
إصالح السیاسة لتطویر مؤسسات التمویل االصغر و قطاع التمویل األصغر. 

" اإلمتثال للقوانین الحكومیة و تزوید السلطات المعنیة بالتقاریر المطلوبة بشكل دقیق و في الوقت المناسب. 

القسم ج - آلیة اإلمتثال

ج-١ تقوم مؤسسات التمویل االصغر و البالغ عددھا ١٤ مؤسسة٬ و بعد التشاور مع بعضها البـعض و بـدعم 
من بـرنامج تجارة التابـع للوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة٬ بتشـكیل لجنة إمتثال بــهدف االشــراف على تنفیذ 
"الئحة االخالق و السلوك" واإلمتثال لها. و سـوف یمثل اللجنة شـخص واحـد یتم ترشیحـھ من اإلدارة العلیا 
في كل مؤسسة. و على المدى البعید ستقوم مؤسسات التمویل االصغر وبدعم من برنامج تجارة التابع للوكالة 
االمریكیة للتنمیة الدولیة بتأسیس شبـكة صناعة التمویل االصغر العراقـیة و التي سـتعمل على تقـدیم التوجیھ 

الكلي فیما یتعلق باالمتثال لالئحة السلوك و المساعدة في حل النزاعات. 

ج-٢ على مجلس االدارة في كل مؤسسـة من مؤسســات التمویل االصغر األعضاء تبــني الئحــة األخالق و 
السلوك بشكل سنوي. 

ج-٣ في حال تلقت اللجنة المؤقتة لألمتثال شكوى معینة (شبكة التمویل االصغر في العراق) تفید بـعدم إمتثال 
إحدى مؤسسات التمویل االصغر لهذه الالئحة٬ فإن اللجنة ستتخذ الخطوات التالیة: 

" المساعدة في تحقیق اإلمتثال.
" وفي حالة اإلخفاق في تحقیق ذلك ستقوم اللجنة باآلتي:

I- مخاطبة المدیر التنفیذي لتلك المؤسسة العضو بشـكل رسـمي ومطالبـتھ باالستجابـة للشـكوى خالل ٣٠ 
یوماً.

II٣٠- إذا أخفق المدیر التنفیذي لتلك المؤسسة العضو في االستجابة خالل  یوماً من تلقي اإلبالغ٬ سوق یتم 
إیصال الموضوع رسمیاً من خالل الكتابة الى مجلس إدارة تلك المؤسسة بـهدف الحـصول على إجابـة 

تتعلق الموضوع.
III١٥- إذا لم یستجب مجلس االدارة خالل  یوماً من تلقي البـالغ٬ فسـوف یتم تعلیق عضویة تلك المؤسسـة 

حتى یتم إتخاذ قرار آخر من قبل اللجنة.
IV- إذا قررت اللجنة بإن من الضروري إستبعاد المؤسسة العضو من العضویة٬ فإنها ستقوم عندئذ بإتخاذ 
القرار المناسب و إذا ما قررت طرد المؤسسة العضو فإن إسم المؤسسة التي تم إستبعادھا سوف ینشـر 

org.imfiعلى الموقع االلكتروني 

ب- ١ النزاھة
نتفق على : 

" العمل بصدق و عدل و بشكلٍ منطقي في تنفیذ نشاطات التمویل االصغر.
" القیام بنشـاطات التمویل االصغر عبـر وسـائل المنافسـة الشـریفة٬ و عدم السـعي إلى الحـصول على مزایا 
تنافسیة من خالل ممارسات تمویل أصغر غیر قانونیة أو غیر أخالقیة. و الیحق إلي مسؤول٬ موظف٬ أو 
اي شخص آخر یعمل نیابةً عنا أن یستغل شخصاً آخر من خالل التالعب٬ إخفاء المعلومات٬ سوء إستخدام 

المعلومات التي بحوزتھ٬ تشویھ الحقائق أو القیام بأیة ممارسات غیر نزیهة.
" إظهار القـیم االساسـیة و الئحـة السـلوك بشـكل بـارز على لوحــة االعالنات في المكتب الرئیســي وجمیع 

الفروع٬ مع القیام بتطبیق النظم الكفیلة بضمان االمتثال.  
" ضمان تدریب أو توجیھ كادر العمل الخاص بمؤسستنا و أي شخص یعمل لصالحنا أو بالنیابة عنا 

لغرض وضع ھذه الممارسات حیز التنفیذ.

 ب-٢-٢ الشفافیة
نحن نتفق على:

" أن نوضح للزبائن جمیع الشروط واألحكام المتعلقة بخدماتنا المالیة بلغة مفهومة. 
" أن نكشـــــف عن مصادر التمویل٬ تكالیف التمویل٬ وإســــــتخدام فائض االموال ألعضاء مجلس االدارة 

والجهات المانحة بهدف توفیر خدمات تنافسیة لزبائننا. 
" أن نوفر معلومات لزبــائننا عن أســعار الفائدة المفروضة على القــروض٬ طریقــة إستقــطاع ھذه الفائدة٬ 

شروط التسدید٬ وأیة معلومات آخرى تتصل بأسعار الفائدة و أیة رسوم آخرى.
" أن نقـدم معلومات كافیة عن آلیات التمویل البـدیلة مثل التمویل االســالمي متى ما أمكن تطبیقــھ و ان نعمل 

بإتجاه توفیر مثل ھذه المنتجات لزبائننا.
" أن نوفر لزبائننا بیانات دوریة عن حساباتنا. 

 .( org.themix.www" أن نعمل بإتجاه تقدیم بیاناتنا المالیة السنویة التي تم تدقیقها لموقع (

ب-٢-٣ الممارسـات المنصفة نلتزم باتبـاع الممارسـات المنصفة المبـنیة على كرامة الزبــون٬ احــترامھ٬ 
المعاملة المنصفة لھ٬ االقناع و اللیاقة. و بذلك نحن نتفق على: 

" أن نقدم خدمات تمویل أصغر للزبائن من ذوي الدخل المنخفض بغض النظر عن الجنس٬ العرق٬ الطبقـة٬ 
الدیانة أو اللغة. 

" أن نضمن تقدیم الخدمات من خالل إستخدام الطرق الممكنة االكثر فاعلیة بهدف تمكین العوائل ذات الدخل 
المنخفض من الوصول الى خدمات التمویل االصغر لقاء تكلفة معقولة. 

" أن ندرك مسؤولیتنا حیال تقدیم خدمات مالیة للزبائن تستند الى إحتیاجاتهم وقدرتهم على التسدید.
" أن نتفاعل مع الزبائن بلغة مقبولة وأسلوب ینم عن االحترام وأن الندخر جهداً في تعزیز ثقـة الزبـائن بـنا و 

الحفاظ على عالقتهم الطویلة االمد معنا. 
" أن نحافظ على قواعد اللیاقة واالحترام خالل زیاراتنا لزبائننا بهدف إستحصال دفعات القروض. 

"  أن نتجنب االتصال بالزبائن في مناسبات مثل الوفاة وفقدان االحبة أو أیة مصائب مماثلة من اجل تحصیل 
القروض. 

" أن نحرص على تفادي أي سلوك یوحي بأي نوع من التهدید أو العنف. 
" أن نؤكد على إســتخدام الضمانات البــدیلة التي تشــتمل على أشــكال متنوعة من الضمانات الجماعیة مثل 
االقراض من خالل المجموعات و الضمانات الجماعیة على مستوى األحیاء السكنیة٬ أو االشـكال االخرى 

للضمانات. 

ب-٢-٤ الحوكمة
نحن نتفق على: 

" أن نراعي المعاییر العالیة للحوكمة لضمان العدالة٬ الصدق والشـفافیة من خالل إختیار أشـخاص یتصفون 
بسمعة طیبة الغبار علیها لیكونوا اعضاء في مجالس إدارة مؤسسات التمویل االصغر. وسـوف نضمن أن 
تكون غالبـیة المدراء من المستقـلین و/أو ممن تم انتخابـهم بشـكل أصولي لیكونوا ممثلین حقیقــین للمجتمع 
الذي نقدم خدماتنا إلیھ٬ مع ضمان إشراك مجلس االدارة في جمیع القرارات المتعلقة بـصیاغة السیاسـات و 

القرارات المهمة االخرى. 
" أن نضمن االلتزام بالشفافیة فیما یتعلق بالمحافظة على السجالت المحاسبیة و إعداد التقاریر/ تقدیم البیانات 

المالیة و اإلفصاح عنها من قبل مدققین مؤھلین. 
" أن نبذل قصارى جهدنا لإللتزام بمعاییر التدقیق و التأكید الصادرة عن إتحاد المدققین العراقیین. 

" أن نقدم لمجلس االدارة تقریراً عن اإلمتثال یشیر الى مدى اإلمتثال لالئحة السلوك الطوعیة المشتركة ھذه٬ 
مع اإلشارة بشكل خاص إلى أي إنحرافات تظهر و األسباب الخاصة بها في نهایة نصف السنة المالیة.

القسم أ  
القیم االخالقیة االساسیة في صناعة التمویل االصغر

أ-١ النزاھة
تتمثل مهمتنا في تقــدیم الخدمات للزبــائن من ذوي الدخل المحـــدود - من الرجال و النســـاء - و المشـــاریع 
الصغیرة والمتوســطة و تمكینهم من النفاذ على المدى القــریب و/أو المدى البـــعید إلى الخدمات المالیة التي 
تركز على الزبـائن و المصممة لتحقـیق الرفاھیة لهم و التي یتم تقـدیمها بإسـلوب اخالقـي٬ محـترم٬ شــفاف٬ 

منصف و معقول التكلفة. 

أ-٢ نوعیة الخدمات
نحن نؤمن بأن زبائننا یستحقون خدمات مالیة مناسبة و فاعلة. و سوف نقدم لهم ھذه الخدمات بأسلوب مالئم و 

تشاركي و في الوقت المناسب. و سوف نعامل زبائننا بإحترام و تقدیر دون أي تمییز أو تفرقة 
(على أساس المعتقد٬ المذھب٬ العرق و الدین) و سوف نتفهم مشاعرھم و بخاصة في أوقات الشدة. 

أ-٣ الشفافیة
سوف نقدم لزبائننا معلومات كاملة ودقیقة ونطلعهم على شـروط الخدمات المالیة التي نقـدمها بأسـلوب سـهل 

الفهم بالنسبة لهم. 

أ-٤ إحترام األدیان
سوف نحترم الدین الذي یعتنقھ المجتمع المحلي و الذي نقدم خدماتنا فیھ لكي نضمن بان ھذه الخدمات ال تلحق 
الضرر بمشاعر الناس في ذلك المجتمع. و سوف نعمل مع المجتمعات المدنیة من خالل حـوار ھادف یضمن 

تحقیق التحالف بین الطرفین٬ وسوف نسعى قدر االمكان للتعاون مع رجال الدین.

 أ-٥ الممارسات المنصفة نلتزم بأن تكون الخدمات المقدمة الى زبائننا أخالقیة و غیر مضللة. وعندما نقـدم 
خدمات التمویل االصغر٬ فإننا نعبر عن التزامنا بالممارسات العادلة التي تحقق توازناً ما بین إحترام الزبـائن 

و فهم الوضع الحساس لهم و المتابعة المنطقیة إلسترداد القروض. 

أ-٦ خصوصیة معلومات الزبائن
سوف نحمي المعلومات الشخصیة للزبائن و النسمح بالكشف عنها و تبادلها إال مع األفراد المخولین بـذلك٬ و 

یشترط ان یكون ذلك بمعرفة و موافقة الزبائن أنفسهم. 

أ-٧ دمج القیم االجتماعیة في العملیات
نحـن نؤمن بـأن المعاییر العالیة للحـوكمة٬ المشـاركة٬ االدارة٬ و اإلبــالغ تعد أمراً أساســیاً بالنسبــة لمهمتنا 
المتمثلة بــخدمة زبــائننا و تعزیز القــیم االجتماعیة األساســیة و التي تتضمن االحــترام و تولید الثروات في 

المجتمع. 

أ-۸ آلیات التغدیة الراجعة
سوف نوفر لزبائننا قنوات رسمیة و غیر رسمیة لتقدیم ارائهم و إقتراحاتهم لبناء قدراتنا و بذلك نكون قـادرین 

على خدمتهم بشكل أفضل.

القسم ب - الئحة السلوك الطوعیة المشتركة
من أجل أن تكون جمیع نشاطاتنا وتعامالتنا مع الزبائن متوافقة بشكل كامل مع القیم االساسیة أعاله٬ نبدي ھنا 

موافقتنا جمیعاً على تبني الئحة السلوك و كما ھو موضح بشكل مسهب أدناه: 
ب-١ تطبیق الالئحة

" تنطبـــق ھذه الالئحـــة على جمیع فئات مؤسســـات التمویل االصغر االعضاء - بــــغض النظر عن نوع 
المؤسسـة ( عامة٬ خاصة٬ الخ ) - و التي یتمثل النشـاط الرئیســي فیها بــالتمویل االصغر والخدمات ذات 

العالقة.  
٢٠١٠" تكون ھذه الالئحة ساریة المفعول إعتباراً من ۸ آب  ٬ ما لم یتم االشارة الى خالف ذلك. 

ب-٢ نحن نتفق على:
" تعزیز و تقویة حركة التمویل االصغر في البـلد من خالل تقـدیم خدمات التمویل الى ذوي الدخل المنخفض 

في العراق.
" بناء مؤسسات تمویل أصغر متنامیة و مستدامة و یتركز عملها على خدمة الزبـون في البـلد من أجل تقـدیم 

خدمات مالیة متكاملة لزبائننا.
" تعزیز التعاون والتنســیق بــین مؤسســات التمویل االصغر والمؤسســـات االخرى من اجل الوصول الى  

معاییر تشغیل اعلى و تجنب المنافسة غیر الشریفة لخدمة زبائننا بشكل أفضل.

٬ بدأ قطاع التمویل االصغر عملیاتھ في العراق و إستطاع منذ ذلك الحین أن یحقق وصوالً متمیزاً الى  ٢٠٠٣في عام 
الفئات المستهدفة بدعم من المانحین و وجود الروح الریادیة للمواطن العراقي. و إذ یواصل ھذا القطاع عملیة تحویل 

مؤسساتھ من منظمات غیر حكومیة الى مؤسسات مالیة رسمیة غیر مصرفیة تعمل وفق توجیهات البنك المركزي 
العراقي٬ یكون من الضروري عندئذٍ أن تخضع مؤسسات التمویل االصغر لالئحة اداب المهنة و السلوك المعترف بها 
على نطاق واسع و الخاصة بأفضل الممارسات. تنص ھذه الوثیقة على القیم األخالقیة األساسیة لعمل التمویل األصغر 

(القسم أ)٬ الئحة سلوك مشتركة طوعیة تلتزم بموجبها مؤسسات التمویل االصغر بهذه القیم االخالقیة (القسم ب)٬ وعملیة 
االمتثال (القسم ج).

 إن جمیع مؤسسات التمویل االصغر التي تتلقى تمویالً و/أو مساعدة فنیة من برنامج تجارة التابع للوكالة االمریكیة للتنمیة 
الدولیة توافق وباإلجماع و بنیةٍ صادقة على اإللتزام بهذه القیم األخالقیة و الئحة السلوك و كما ھو وارد أدناه: 

مقدمـــــة
التمویل االصغر ھو أداة فاعلة لمكافحة الفقر. فعندما یتمكن الفقراء من الوصول الى الخدمات المالیة٬ عندئذٍ یكون 

بإمكانهم كسب المزید من المال و شراء االصول الخاصة بالعمل و حمایة أنفسهم من الصدمات الخارجیة. األسر الفقیرة 
تستخدم التمویل األصغر للتحول من حالة الكفاف الیومي إلى حالة التخطیط للمستقبل: فهي تستثمر مالها في التغذیة٬ 

السكن٬ الصحة و التعلیم. 
و قد بینّت دراسات التأثیر الشاملة إن: (I) التمویل االصغر یساعد العوائل الفقیرة على تلبیة إحتیاجاتها االساسیة ویوفر لها 

) و ان إستخدام الخدمات المالیة من قبل العوائل ذات الدخل المحدود یسهم في تحسین الوضع  IIالحمایة ضد المخاطر (
) و إن دعم المشاركة االقتصادیة للمرأة یسهم  IIIاإلقتصادي للعائلة و تحقیق الرفاھیة لها و إستقرار المؤسسة أو نموھا (

) و بالنسبة للتأثیرات األھم٬ یرتبط مقدار  IVفي تمكینها و بالتالي تعزیز المساواة بین الجنسین و تحقیق الرفاھیة لألسرة (
التأثیر إیجابیاً بالفترة الزمنیة التي یمضیها الزبائن في ھذا البرنامج. 

الئحة آداب المهنة و السلوك الخاص بها
لمؤسسات التمویل االصغر

تمهیــــــد

منظمة األمـــان
المدیر التنفیذي المدیر التنفیذي

منظمة المســاند
مدیر المشروع والعملیات
منظمة س اج اف الدولیة

المدیر العــام
منظمة الثــقة

مدیرفرع الفلوجة
منظمة التقدم

المدیر التنفیذي
منظمة البشائر العراقیة

المدیر التنفیذي
منظمة التضامن

مدیر فرع القائم
منظمة التقدم

المدیر التنفیذي
مركز تلعفر للتطویر االقتصادي

مدیر المشروع
منظمة ریلیف الدولیة

مدیر فرع الرمادي
منظمة التقدم

المدیر التنفیذي
منظمة ازدھارنا

المدیر العام
مؤسسة المسقبل المشرق

مدیر اقدم
منظمة امـــلكم

ممثلین برنامج تجارة التابع للوكالة
أعضاء مؤسسات التمویل االصغر في العراقاالمریكیة للتنمیة الدولیة

بغــــداد - العراق
۸٢٠١٠ آب 

دونال كوتر
رئیس المجموعة

محمد جنید
مدیر قسم

تمویل المشاریع الصغیرة

الئحة السلوك واألخالق التي وقعها ممثلو صناعة التمويل االصغر
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العراقيون يمضون قدما في بناء مستقبلهم
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