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م ملساعدة الفقراء )سيجاب(. يض تمت كتابة هذا التقرير من قبل فريق مشترك للبنك الدولي واملجموعة االستشارية

هذا الفريق تيمور عبد العزيز )البنك الدولي(، عالء عباس ي وندين شحاده وكيت الور )سيجاب(. ويشكر الفريق مساهمة 

كل من محمد خالد )مؤسسة التمويل الدولية(، ميادة الزغبي )سيجاب(، وبيتر ماكونوغي )البنك الدولي(، وكذلك 

 بد الكريم الصريفي وعلي طارق مصطاف )الشبكة العراقية للتمويل األصغر(.مالحظات كل من أحمد ع
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 امللخص التنفيذي

أصبح الشمول املالي آلية هامة لتعزيز التنمية العاملية في السنوات األخيرة؛ وهو يعرف بنسبة األفراد الذين يحصلون 

على خدمات مالية رسمية بما في ذلك االئتمان واإلدخار وخدمات التأمين. وقد ثبت من منظور االقتصاد الكلي، أنه 

نمو االقتصادي وانخفاض عدم املساواة بالنسبة لألفراد واألسر ذوي الدخل املنخفض، مرتبط بشكل إيجابي بال

فالشمول املالي مهم لتحسين املستوى املعيش ي من خالل تشجيع االستثمار املثمر واملساعدة على مواجهة الصدمات 

 االقتصادية.

على الخدمات املالية كبير. وتكشف بيانات حديثة في العراق، على غرار البلدان األخرى في املنطقة وخارجها، فإن الطلب 

عن وجود فجوة كبيرة بين املواطنين العراقيين الذي يدخرون أو يقترضون بطريقة رسمية وأولئك الذين يفعلون ذلك 

في حين تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة غالبية املؤسسات في العراق، فجزء و بشكل غير رسمي

 أعلن عن الحصول على قرض من أحد البنوك التقليدية. صغير فقط

في خالل السنوات القليلة املاضية، برزت مؤسسات التمويل األصغر في العراق كمصدر موثوق به لتمويل األسر ذات 

الدخل املنخفض وأصحاب املشاريع املحرومين من خدمات البنوك التقليدية. لكن الزالت خدمات التمويل األصغر في 

راق في طور البداية والزال أمامها القيام بالكثير حتى تتمكن من استغالل كافة إمكاناتها. وعلى نحو مماثل لكثير من الع

الدول في املنطقة، أنشئت مؤسسات التمويل األصغر في العراق كمنظمات غير حكومية، بدعم من الجهات املانحة 

ادرة على النمو من خالل دعم املانحين في البداية، فإنها تكافح للتمويل. وفي حين أن املنظمات غير الحكومية كانت ق

اآلن لتلبية الطلب املتزايد بعد أن جفت مصادر هذا الدعم، مما يقلل من االستثمارات املتوفرة في رأس املال والبنية 

 التحتية األساسية لتلبية احتياجات العمالء املتزايدة .

ا أو بنوك، مم من خالل السماح للمؤسسات بتقديم الخدمات املالية كشركات في العديد من الدول رفعت هذه القيود

ساعدهم على جمع رأس املال، وتوفير خدمات جديدة، وزيادة نطاق االنتشار بصورة مستدامة. ويمكن تصور مسار 

ييم ض وتقمماثل في العراق، ولكن هناك عقبات تنظيمية تعيق ذلك حاليا. ويهدف هذا التقرير التشخيص ي إلى عر 

الوضع الراهن لقطاع التمويل األصغر في العراق واإلطار القانوني والتنظيمي والتحسينات املحتمل إدخالها على 

السياسات لدعم البيئة التشغيلية ملؤسسات التمويل األصغر وعمالئها. ويوضح هذا التقرير أن البيئة القانونية 

تعوق نمو واستدامة القطاع ويقدم عالوة على ذلك عدة توصيات قصيرة  والتنظيمية الحالية للتمويل األصغر في العراق

ومتوسطة األجل للسياسات العامة من أجل تعزيز البيئة التشغيلية العامة ملؤسسات التمويل األصغر، واستدامة 

 القطاع ، واألثر على العمالء.

 اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل األصغر في العراق

تمويل األصغر إلى قوانين وجهات إشرافية متعددة، لكل منهم درجات متفاوتة من السيطرة على القطاع. يخضع قطاع ال 

يتم تسجيل املنظمات غير الحكومية التي تعمل كمؤسسات للتمويل األصغر من قبل دائرة تسجيل املنظمات غير 

كيانات تزاول أنشطة غير هادفة للربح. ، الذي يعرفها ك2010الحكومية وفقا لقانون املنظمات غير الحكومية لعام 

. على الرغم 2011وهناك قانون مختلف للمنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق تم املوافقة عليه في عام 

من أن مؤسسات التمويل األصغر مسجلة بموجب قانون املنظمات غير الحكومية، فيمكن القول أن للبنك املركزي 

ظيمها كمؤسسات مالية وقد يكون أكثر مالئمة للقيام بذلك. ومن التحديات األخرى املطروحة عدم العراقي الحق في تن
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توافر بيئة عمل منصفة بسبب وجود قوانين مختلفة تنطبق على املنظمات غير الحكومية في العراق واملنظمات غير 

ف هناك أيضا عدد من القوانين التي تهدالحكومية في إقليم كردستان وشركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة. و 

، أصدر البرملان قانون 2012إلى دعم الشركات الصغيرة في العراق والتي تؤثر على تنمية قطاع التمويل األصغر. في عام 

'دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل'، الذي وفر وسيلة للحكومة لتقديم قروض بدون فوائد، وكذلك اإلعفاءات 

موظفين(. وباملثل، فإن تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل املشاريع  10شركات الصغيرة )أي أقل من الضريبية لل

يسمح لشركات تجارية )شركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة( لالنخراط في  2010الصغيرة واملتوسطة لسنة 

ع متناهية الصغر. وال يسمح لشركات أنشطة اإلقراض للشركات الصغيرة واملتوسطة، والتي يمكن أن تشمل املشاري

تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة جمع الودائع. على الرغم من هذه التعليمات، لم يتم حتى اآلن إنشاء أي شركة 

لتمويل هذا النوع من املشاريع. و بينما أعربت بعض املنظمات غير الحكومية التي تعمل كمؤسسات للتمويل األصغر 

 اء مثل هذا النوع من الشركات، ولم يسمح لها بذلك بعد.عن اهتمامها إلنش

وتشمل التحديات اإلضافية في البيئة التنظيمية عدم وجود لوائح وتوجيهات واضحة بشأن )أ( حماية املستهلك، و)ب( 

 تبادل املعلومات االئتمانية، و)ج( التأجير واملعامالت املضمونة، و)د( استرداد القروض. باختصار:

 تنظيم محدد لحماية املستهلك في إطار الخدمات املالية في العراق. في حين أن البنوك واملؤسسات  ليس هناك

املالية تخضع ألحكام السرية والخصوصية بموجب القانون املصارف، واليحتوي قانون املنظمات غير الحكومية 

غرعلى مدونة لقواعد منظمة حكومية تقدم خدمات التمويل األص 12على أي أحكام مماثلة. وقد وقعت 

األخالقيات والسلوك متعهدة بااللتزام بحماية املستهلك، على الرغم من أنه ال يوجد إلزامية للمدونة لعدم 

 وجود تبعات قانونية في حال خرقها وأنها تعتمد على حسن النية واملسؤولية االجتماعية للمنظمات.

 صة في سجل املعلومات االئتمانية الخاص بالبنك باإلضافة إلى ذلك، يسمح املشاركة فقط للبنوك املرخ

دوالر أمريكي(. وليس  21,255مليون دينارعراقي )ما يعادل  25املركزي العراقي، والذي لديه حد أدنى بمقدار 

هناك نظام فعال لتبادل املعلومات االئتمانية بين املؤسسات املالية األخرى، بما في ذلك املنظمات غير 

 مل كمؤسسات للتمويل األصغر.الحكومية التي تع

  يبدو أن هناك فهما محدودا جدا للمعامالت املضمونة من طرف أصحاب املصلحة في القطاعين العام

والخاص، واإلطار القانوني القائم ال يساعد على تطوير هذا النوع من التمويل. ومع ذلك، وفقا لبعض املمارسين 

بعض املؤسسات املالية قد تكون على استعداد الستخدام  )مثل شركة العراق للكفاالت املصرفية(، فإن

 مختلف األموال املنقولة كضمانات، شريطة أن يكون هناك إطار قانوني مناسب.

  ال توجد لوائح محددة السترداد القروض التي يمكن أن تساعد البنوك واملؤسسات املالية واملنظمات غير

 تنفيذ عقود القروض.الحكومية على تجنب النظام القضائي الطويل ل

وأخيرا، فإن عدم توفر التمويل يمثل عائقا كبيرا لنمو مؤسسات التمويل األصغر العراقية. وبالرغم من أن غالبية 

. 2012مؤسسات التمويل األصغر اعتمدت في املاض ي على املنح، فلم تقدم أي منح جديدة في القطاع منذ سبتمبر/أيلول 

محدودة. وال تستطيع املنظمات غير الحكومية الحصول على رأس املال عن طريق األسهم  أما مصادر التمويل األخرى فهي

أو تلقي إيداعات. وبالرغم من عدم وجود قيود على تحويل األرصدة من العراق وإليها، فإن املستثمرين الدوليين في 

سسة األمريكية لالستثمار الخاص ملا ( )املؤ OPICمجال التمويل األصغر ال يعملون في العراق باستثناء مؤسسة أوبيك )

(. وال يبدو أن هناك كثير من املستثمرين املحليين أو البنوك املحلية الذين يرغبون KIVAوراء البحار( ومؤسسة كيفا )

في إقراض مؤسسات التمويل األصغر. عدم توفر مصادر التمويل يمثل عقبة مهمة تعوق نمو مؤسسات التمويل األصغر 
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اإلضافة إلى ذلك يحدد قانون املنظمات غير الحكومية أن هذه املنظمات كيانات تزاول أنشطة غير هادفة العراقية. وب

للربح، ولكن هناك تفسيرات مختلفة تتعلق بالسعي وراء األنشطة املربحة. واتفاقا مع التشريعات املماثلة في دول أخرى، 

غير الحكومية من أنشطة مربحة تساعدها على االستدامة  القصد من هذا هو منع توزيع األرباح، وليس منع املنظمات

 والنمو.

أحد الحلول املمكنة لجذب التمويل هو تحويل أصول مؤسسات التمويل األصغر املسجلة كمنظمات غير حكومية إلى 

يم قدشركات. الخبرة العاملية تبين أن تحويل األصول أمر بالغ األهمية من أجل الوصول إلى مصادر تمويل أوسع وت

 نقص 
ً
خدمات إضافية كالودائع والتحويالت والتي قد تكون خارج النطاق القانوني للمنظمات غير الحكومية. يوجد حاليا

في الوضوح متعلق بكيفية تحويل أصول املنظمات غير الحكومية إما إلى شركة تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أو 

ر الحكومية من تحويل أصول تملكها إلى شركة، فعلى سبيل املثال ال يوجد شركة أخرى. والقانون ال يمنع املنظمات غي

مانع قانوني من قيام منظمة غير حكومية ببيع محفظة قروضها مقابل أسهم في شركة أو مقابل مبلغ نقدي شريطة أن 

 لرسالتها، وأال يتم ا يستخدم العائد في أنشطة املنظمة غير الحكومية
ً
 ستحقاق أي مكاسباملصرح لها بها، ووفقا

 شخصية من تحويل األصول أو البيع من قبل األعضاء أو املؤسسين والعاملين في املنظمة غير الحكومية.

 التوصيات الرئيسية

في حين أن قطاع التمويل األصغر في العراق قد ساهم في التنمية االقتصادية من خالل تقديم الخدمات املالية لألفراد 

ي ال تقدمها املؤسسات املالية التقليدية، فهناك عدد من العقبات التي يجب مواجهتها من ذوي الدخل املنخفض الت

أجل توسيع نطاق الشمول املالي في العراق. اإلطار القانوني الحالي مناسب لتنمية قطاع التمويل األصغر العراقي إذا تم 

 تفسير أحكام القانون وفقا للممارسات الدولية.

 قصيرتوصيات على املدى ال

 .توضيح األنشطة املسموح بها واملحظورة في إطار قانون املنظمات غير الحكومية 

  تحديد الجهة الحكومية املناسبة من أجل التنظيم واإلشراف على املنظمات غير الحكومية التي تعمل

 بموجب القانون العراقي، وضع مؤسسات التمويل األ 
ً
ر صغكمؤسسات للتمويل األصغر. إذا كان ذلك ممكنا

التابعة للمنظمات غير الحكومية تحت مسؤولية البنك املركزي العراقي. يمكن للبنك املركزي في هذه الحالة 

أن يفهم بشكل أوضح الروابط بين املؤسسات املالية املختلفة وأن يراقب تطبيق اللوائح التحوطية وغير 

 التحوطية على جميع املؤسسات التي تقدم خدمات مالية. 

  جراءات القانونية لتحويل أصول املنظمات غير الحكومية التي تعمل كمؤسسات للتمويل األصغر توضيح اإل

 وتطوير والتعليمات والتوجيهات املناسبة بشأن عملية تحويل األصول.

  تعديل تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة عبر مراجعة متطلبات رأس املال

 من رأس املال( وعلى التبرعات املحلية واألجنبية. %300على اإلقتراض )املحدد حاليا عند والقيود املفروضة 

 توصيات على املدى املتوسط

  إجراء دراسة للطلب وذلك من أجل تقييم الطلب الحالي بين الفقراء والسكان ذوي الدخل املنخفض على

 والتحويالت والتأمين. العديد من الخدمات والتي تشمل االئتمان واإلدخار واملدفوعات

 .تبني قوانين حماية املستهلك، وتطبيق هذه القوانين على مقدمي الخدمات املالية 
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  تأسيس نظام شامل لتبادل املعلومات االئتمانية. وجود مكتب فعال لالستعالم االئتماني من شأنه أن يوفر

 ر من املقترضين الجدد.للمؤسسات املالية وسائل غير مكلفة لتقييم الجدارة االئتمانية لكثي

 .)تشجيع البنوك على التمويل األصغر، وعلى األخص إستخدام البنوك للوكالء )مثل األفراد واملؤسسات 

  تغيير دور الحكومة في قطاع التمويل األصغر من ممول إلى ميسر من خالل القضاء تدريجيا على أنظمة التمويل

 ذات فائ
ً
دة أقل من السوق أو بدون فائدة على اإلطالق. فإن مثل هذا الحكومية املباشرة والتي تقدم قروضا

 التدخل الحكومي يؤدي إلى وجود اختالل في السوق وذلك من جراء املنافسة غير العادلة.

 .السماح ملؤسسات التمويل األصغر أن تعمل كوكالء لشركات التأمين 

  حالة القضايا البسيطة املتعلقة تأسيس مسار سريع السترداد القروض. يجب إصدار إجراءات سريعة في

 بتنفيذ العقود أو تحصيل الديون. 

  تبني إطار قانوني مناسب للتأجير التمويلي واملعامالت املضمونة. من شأن استخدام التأجير التمويلي والضمانات

 .لاملنقولة املتعددة أن يعزز من حصول القطاع الخاص على االئتمان بصورة أكبر في العراق وبتكلفة أق
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I. املقدمة 

يعتبر القطاع املالي، عندما يكون شامال وفعاال، في غاية األهمية من أجل تخصيص املوارد بكفاءة والذي من شأنه  .1

أن يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، ونمو االستثمار، وارتفاع مستوى النمو االقتصادي، وانخفاض عدم املساواة. وهذا األمر بالغ 

ات من العنف وعدم االستقرار السياس ي أعاقت تنمية قطاع خاص قوي. وبالتحديد، األهمية في العراق، حيث سنو 

يعتبر الشمول املالي؛ وهو يعرف بنسبة األفراد الذين يحصلون على خدمات مالية رسمية بما في ذلك االئتمان واإلدخار 

يع الدخل املنخفض من خالل تشجوخدمات التأمين؛ آلية هامة لتحسين املستوى املعيش ي بالنسبة لألفراد واألسر ذوي 

األنشطة املدرة للدخل واملساعدة على مواجهة الصدمات االقتصادية. هذا ما يفسر كيف أصبح التمويل األصغر، في 

 السنوات األخيرة، آلية تنموية هامة على الصعيد العالمي.

الل لقيام بالكثير حتى تتمكن من استغلكن الزالت خدمات التمويل األصغر في العراق في طور البداية والزال أمامها ا .2

كافة إمكانياتها. ويهدف هذا التقرير التشخيص ي إلى عرض وتقييم الوضع الراهن لقطاع التمويل األصغر في العراق 

والتحسينات املحتمل إدخالها على السياسات لدعم البيئة التشغيلية .كما يهدف الى ابالغ  والتنظيميواإلطار القانوني 

عنية في القطاعين العام والخاص عن األنظمة والقوانين التي تؤثر على التنمية والتوجه االستراتييي لقطاع الجهات امل

التمويل األصغر. تهدف التوصيات املقدمة إلى معالجة العوامل التي تحول دون النمو واالنتشار، بهدف تعزيز تنمية 

 قطاع مالي شامل في العراق.

II. اع املالي واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في العراقإطار االقتصاد الكلي والقط 

 إطار االقتصاد الكلي -أ 

الزال األداء االقتصادي واملالي في العراق يعتمد إلى حد كبير على أداء قطاع النفط. وتمثل عائدات قطاع النفط  .3

من إجمالي  %60با. ومثلت عائدات النفط الحكومية ثلثي الناتج املحلي اإلجمالي وكافة الصادرات والعائدات املالية تقري

 1من إجمالي العائدات. %90وكانت حصة عائدات صادرات النفط الخام  2014الناتج املحلي في 

 2القطاع املالي -ب 

 صغير  %75بالرغم من امتالك القطاع املصرفي أكثر من  .4
ً
من إجمالي األصول في النظام املالي العراقي، فالزال قطاعا

مليار دوالر أمريكي  61إلى أن القطاع املصرفي يمتلك إجمالي أصول تقدر بـ  2012حجم. ويشير تقرير البنك الدولي لعام ال

 بكثير  أقل يعتبر  ما وهو  %73 بمعدل اإلجمالي املحلي الناتج إلىصول األ نسبة  ذلك إلى ؤديوي 3ترليون دينار عراقي(. 71)

ووصل معدل االئتمان املحلي  4.%130 إلى يصل الذي أفريقيا وشمال طاألوس الشرق  بمنطقة الخاص املعدل من

                                                                    

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. 2014تقرير التنمية البشرية لعام  1
 .ملالي": "جمهورية العراق: مراجعة القطاع ا2012تعتمد املناقشة التالية لقطاع البنوك على وثيقة البنك الدولي لعام  2
من الناتج املحلي اإلجمالي. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن هذا الرقم األكبر  %318مليار دوالر أمريكي( وهو ما يعادل  282تريليون دينارعراقي ) 329الرقم الرسمي هو  3

 .البنوكيتضمن خسائر كبيرة تتعلق بتقييم معدل التحويالت النقدية والتي تظهر في موازنات 
مسا وبلجيكا مسة عشر )الني املقابل، فإن املعدل الخاص باملنطقة يعتبرمعدال منخفضا باملقارنة باملناطق األخرى. فيتراوح املعدل بين دول االتحاد األوروبي الخوف 4

 %1,619)إيطاليا( إلى  %164اململكة املتحدة( بين والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبورغ وهولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد و 

(. )وتعتمد هذه اإلحصاءات ؛التي صدرت في شهر يونيو/حزيران %521( واململكة املتحدة )%625)لكسمبورغ( وكانت الدولتان التاليتان ألعلى معدل وهي أيرلندا )



 

- 11 - 

وهو أقل من أي دولة أخرى )وفقا لبيانات البنك  20125 في اإلجمالي املحلي الناتج من فقط %6.2 إلى الخاص لقطاعل

 في %72.4و بنان،ل في %92.2 إلى املعدل فيصلالدولي( فيما عدا اليمن. أما بالنسبة لدول معينة أخرى في املنطقة 

 البنك في واإليداعات األجنبية األصول  وتصل. شديدة بسيولة البنوك تتميز  لذلك، ونتيجة. مصر في %29.7 و  األردن

 %86 امجمله في تمتلك ،الدولة تملكها بنوك سبعة املصرفي القطاع على ويسيطر . األصول  من %63 إلى العراقي املركزي 

 بنكا 15 منها العراقي املركزي  البنك لدى مسجال خاصا  بنكا 47 ويوجد .االئتمان حجم من %69و املصرفية األصول  من

 لجملةا تجارة في تستخدم األجل قصيرة وقروضها صغيرة بنوك هيو . إسالمية بنوك وتسعة أجنبية مشاركة به يوجد

 .والتجزئة

 نشأتها ةبداي في العراقية البورصة التالز . متطورة غير  زالت فال  العراقي املالي النظام من املتبقية القطاعات أما .5

وينطبق نفس األمر على حجم سوق  6(.عراقي دينار  تريليون  3.5) أمريكي دوالر  مليار  3 بها للسوق  اإلجمالية القيمة وتبلغ

 اتوشرك لصرافةاالتأمين لكن ال تتوافر بيانات دقيقة عنه. كما ال تتوافر بيانات دقيقة عن صندوق توفير البريد وشركات 

 التعليمات من الرغم علىو . األصغر التمويل مؤسسات سوى  مصرفية غير  مالية مؤسسات أي أو  املالية التحويالت

 شركات ؛املصرفية غير  املالية املؤسسات من جديد نوع بإنشاء الخاص 2010 لعام العراقي املركزي  البنك عن ةالصادر 

 .اليومحتى  الشركات هذه ملثل ودوج هناك ليسلكن  ،واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل

 املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة والحصول على التمويل –ج 

 العراق يف واملتوسطة والصغيرة متناهية الصغر  املشاريع قطاع في املشاريع وتوزيع وحجم عدد قياس الصعب من .6

 واملتوسطة الصغيرة ريعللمشا 2005 عام ر تقدي بوضع الدولية العمل منظمة قامت وقد. املعلومات توافر  لعدم

 يعملون  مشروع صاحب لفأ 719و فأكثر، عاملين 3 به يوجد مشروع لفأ 622 وجود إلى أشار  الذي واملسجلة

 بياناتال وضع يتم ولم. مسجل غير  ومتوسط وصغير  الصغر  متناهي مشروع مليون  وجود إلى أشار  كما الخاص، لحسابهم

 .رسمية ءاتإحصا صورة في والتوظيف اإلجمالي املحلي الناتج في مساهمتهاو  بالشركات لخاصا الحجم بتوزيع املتعلقة

 التمويل، على الحصول  فإن 2010 لعام الدولية للتنمية األمريكية بالوكالة الخاصة االستقصائية للدراسة ووفقا .7

 ر ة الصغمتناهي املشاريع تطوير  عوق ت التي العقبات أكثر  يعتبر  التشغيلية، التكاليف أو  العامل املال لرأس وخاصة

 األمريكية لوكالةوقد قدر فريق مشروع تابع ل 7.والطاقة األمن توافر  عدم معوقات قبل أتيوت واملتوسطة، والصغيرة

ويرجع  8.بنكية قروض على حصلت الرسمي القطاع في واملتوسطة الصغيرة اريعاملش من %5 من أقل أن الدولية للتنمية

يرة القرض قص سدادوالصغيرة واملتوسطة: ففترة  متناهية الصغر  املشاريعقروض والتي ال تجذب لذلك إلى شروط ا

                                                                    

وقاعدة دراسة بيانات تقرير االقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي كما تم تقديمها ، على بيانات البنك املركزي األوروبي والبنوك املركزية الوطنية 2011

 (.2012في اكتوبر/تشرين األول  ة سياساتورقفي 
5 http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS :يمها دالقطاع الخاص إلى املوارد املالية التي تم تق وفقا ملوقع اإلنترنت،"يشير معدل االئتمان املحلي

تي تمثل األخرى، وال واالئتمان التجاري والحسابات املدينةاألوراق املالية من غير االسهم إلى القطاع الخاص مثل تلك التي تم تقديمها من خالل القروض وعملية شراء 

 مطالبة بالسداد." 
وهي تماثل البورصات األخرى في املنطقة من حيث عدد الشركات  شركة قامت بإدراج حصصها في البورصة 15من خالل  2004في تم إنشاء البورصة العراقية 6

سوقية لألسهم جمالي القيمة الاملدرجة. ويعتبر القطاع املصرفي أكبر قطاع في البورصة والتي تقوم أيضا بإدراج الشركات الصناعية والزراعية وشركات التأمين. ويبلغ إ

 (. 2011) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  أمريكي مليون دوالر 3و 2عامالت اليومية بين وسط حجم اململيار دوالر ويصل مت 3املدرجة في البورصة حوالي 
 .2010يوليو/تموز  31مشروع تجارة، الحصول على التمويل من قبل املؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في العراق،  7
 . 2012تقرير البنك الدولي  8

http://www.dsf.nl/assets/cms/File/Research/DSF%20Policy%20Paper%20No%2028%20What%20is%20the%20Appropriate%20Size%20of%20the%20Banking%20System.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS
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 عملية في الالزمة الخبرة إلى املصرفيون  يفتقر  ذلك، على زيادةو  9للغاية وتتجاوز متطلبات الضمانات قيمة القرض.

 خاطر امل بتحليل املتعلقة املهارات في عام نقص يوجد كما واملتوسطة والصغيرة املشاريع متناهية الصغر  إقراض

 .النقدي التدفق تحليالت وإجراء اإلئتمانية

III. 10قطاع التمويل األصغر في العراق 

 دعم' قانون  وبموجب. القروض تقديم االجتماعية والشؤون العمل وزارة بدأت ،2007 عام في .البرامج الحكومية .8

 دوالر  مليون  129) دينارعراقيمليار  150 بقيمة صندوق  إنشاء تم 2012 عام في صادر ال 'للدخل ةاملدر ة الصغير  املشاريع

 الوزارة حاليا تقومو  ،(أمريكي دوالر  17,000و 4,300أي بين ) عراقي دينار  مليون  20و 5 بين تتراوح قروض لتقديم( أمريكي

 11.واملتوسطة الصغيرةللمشاريع إقراض جديد  برنامج بتنفيذ

 عام يف العراق في األصغر  التمويل قطاع بدأ. ل كمؤسسات للتمويل األصغراملنظمات غير الحكومية التي تعم .9

 شروعينم يمثالن وكالهما ،يليه برنامج تجارة ازدهار  برنامجمن خالل  الدولية للتنمية األمريكية وكالةالبدعم من  2003

 صغر األ  التمويل ؤسساتم عروض اقتصرت وقد. الحكومية غير  األصغر  التمويل مؤسسات ودعم تمويل مجال في هامين

وخالل النصف األول من عام . األساسية األصغر  التأمين خدمات على بكثير، أقل وبمقدار  الصغيرة، القروض على

 هو و ( عراقي دينار  مليار  171) امريكي دوالر  مليون  144 حواليوصلت إلى بقيمة إجمالية  ةالتراكمي حفظةامل قدرت ،2015

 .املصرفي القطاع ول أص إجمالي من %0.23 يعادل ما

 2015: مؤسسات التمويل األصغر والبنوك التجارية في العراق لعام 1الجدول 

 البنوك مؤسسات التمويل األصغر املؤشرات

 بنكا خاصا 47بنوك تابعة للدولة و 7 (12مؤسسات تمويل أصغر فاعلة )من إجمالي  8 العدد

 بنكا خاصا 383بنكا تابعا للدولة و 391 عافر  85حوالي  عدد الفروع

 ألف دوالر للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 15 ألف دوالر أمريكي 25إلى  500من  حجم القرض

 عادة ما تكون أقل من عامين شهر 18 فترة السداد

 ضمانات من موظفين حكوميين (1 متطلبات الضمانات

 املجموعات التضامنية: نظير لنظير (2
يكون هناك ضمان مادي إذا كان  عادة ما

 ألف دوالر 15-10القرض أكبر من 

( قروض 2قروض مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة ( 1 الخدمات املقدمة

( قروض 5( قروض تجارية 4( قروض إسكان 3صناعات زراعية 

 ( القرض الحسن.7 ةقروض دراسي( 6 سيارات أجرة

 السحب على املكشوف والتمويل التجاري 

والودائع والتحويالت املالية والقروض 

 .والضمانات

                                                                    

 بعنوان "صناعة التمويل األصغر بدولة العراق" 2012األمريكية للتنمية الدولية تقرير الوكالة  9
نمية ة األمريكية للتإذا لم يتم النص على خالف ذلك، تم الحصول على االحصاءات من تقرير "صناعة التمويل األصغر بدولة العراق"، مشروع تجارة التابع للوكال 10

 .2012تم الحصول عليها من شبكة التمويل األصغر بالعراق بتاريخ ديسمبر/كانون األول  أو  2012الدولية، اكتوبر/تشرين األول 
و بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  2009وباإلضافة إلى ذلك، هناك مبادرتي الشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغيرة و املتوسطة التي تأسست في عام  11

مليون دوالر و بتشغيل ما  62قرض و بمحفظة اقتراض ب  3,900صارف الخاصة لدعم و تطوير القطاع الخاص، حيث تم منح ما يقارب و تعني بتوفير قروض من امل

 7,864مت بمساعدة البنك املركزي العراقي و التي قد 2006وظيفة مباشرة و غير مباشرة. و مبادرة الشركة العراقية للكفاالت املصرفية التي تأسست عام  6,000يقارب 

 .عراقيمليار دينار  90قرض بمحفظة تراكمية تجاوزت 
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  ؛ شبكة التمويل األصغر العراقية.2012: تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول وضع صناعة التمويل األصغر في العراق املصدر

املحفظة تتقاض ى مؤسسات التمويل األصغر  ؛ وبناء على عائد%13و %10: تتقاض ى البنوك حاليا معدال فعليا للفائدة يتراوح بين مالحظة

 ، وهو ما يتماش ى مع متوسط املعدالت الدولية واإلقليمية.%30و%20 معدال فعليا للفائدة يتراوح بين 

 لعراقا في األصغر  التمويل قطاع يظل السكان، عدد إجمالي كنسبة من بمعدل الوصول واإلنتشار  يتعلق وفيما .10

 بحوأص نموا حقق فقد ذلك، من وبالرغم. أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في راتطو  وأقلها القطاعات أصغر  أحد

عكس )على ال محفظته حجم بسبب أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في األصغر  التمويل صناعة من ملحوظا جزءا

 33) الكبير  السكان وعدد (أمريكي دوالر  1,700) القروض لحجم النسبي االرتفاع عن ناتج أمر  وهو ( االنتشار من معدل

  (.2013نسمة لعام  مليون 

 أمريكي دوالر  500 حتى: القرض حجم على بناء أنواع ثالثة إلى العراق في الصغيرة القروض تقسيم يتم ما وعادة .11

 دوالر أمريكي 25000و-5000وبين  ،الصغر متناهية املشاريع إلى تقدم دوالر أمريكي 5000و 500 بينالفقراء،  إلى تقدم

 القروض ديمبتق الحكومية غير  األصغر  التمويل مؤسسات تقوم البنوك، بقروض وباملقارنة. الصغيرة املشاريع إلى تقدم

 ر غي األصغر  التمويل مؤسسات غالبية وتقبل. عامة بصفة مرهقة ضمانات تتطلب ال و ( أيام خالل) أسرع بطريقة

 .االجتماعية الضمانات أشكال نم كشكلاملجموعات التضامنية  وتستخدم الضامنين الحكومية

 الطلب على التمويل األصغر -أ 

 أو  دخاريةإ أو  ائتمانية كانت سواء العراق في األصغر  التمويل خدمات على الطلب حول  محدودة معلومات توجد .12

 ذيلا الطلب يكون  أن املتوقع من لكن دقيقة بصورة السوق  إمكانات تناول  يتم ولم. تحويالت أو  مدفوعات أو  تأمين

 مليون  2.5 بينهم من( السكان عدد من %22) فقير  مليون  7.36 وجود ظل في كافية بدرجة كبيرا بعد استكشافه يتم لم

 12(.السكان عدد من %8) اقتصادية أنشطة لديهم

 فقد املالية، الخدمات و/أو استخدام على الطلب لتسجيلتوافر البيانات على املستوى األسري  عدم من وبالرغم .13

املؤشر العالمي لتعميم الخدمات ) 2014و 2011 يلعام لقياس الشمول املالياالستقصاء العالمي  من جزءا عراقال كانت

 ؛ريفال سكانو  والنساء الفقراء فيهم بمن ؛دولة 148 في األفراد قيام كيفيةبقياس  والذي قام Global Findex)13 املالية

 أصغر  أخرى  دراسات نتائج االستقصائية الدراسة نتيجة وتؤكد. طراملخا وإدارة سداد املدفوعاتو  واالقتراض دخار باإل 

 فقاو  العراق في منخفض املشاريع متناهية الصغر و  األسر  قبل من املالية الخدمات على الحصول  حجم أن إلى تشير 

  قليميةاإل للمعايير 
ً
 يلعام ليةاملااملؤشر العالمي لتعميم الخدمات  لبيانات ووفقا. الدخل مستوى  فئات ملعايير  ووفقا

وفي عام  .رسمية مالية مؤسسة في حساب بفتح العراق في السكان البالغين من فقط %11 قام فقد، 2014و 2011

 (.%70)، يعتبر هذا املعدل من أقل املعدالت في العالم العربي؛ وأقل كثيرا من املتوسط ملجموعة فئة الدخل 2014

 يماس ال  ، السكان قطاعات لبعض بالنسبة أكبر  بصورة محدودا الرسمية املالية الخدمات على الحصول  ويعتبر  .14

  تمتلكن العراق في البالغات اإلناث من %7.4 أن يقدر  2014في و. الريفية املناطق في والسكان للمرأة بالنسبة
ً
 في حسابا

                                                                    

 على تقرير ، العراقيةشبكة التمويل األصغر ل 2012املصدر: تقرير  12
ً
 من البنك الدولي والدولة العراقية على مواجهة الفقر. 2011استنادا

فرد. وتتضمن منطقة الشرق األوسط وشمال  1,000. وقد كان حجم العينة في العراق تعتمد بيانات املؤشر العالمي لتعميم الخدمات املالية على عينة من كل دولة 13

 أفريقيا فقط الدول النامية في املنطقة. وقد توجد بعض األخطاء في القياس لكن االتجاهات واملقارنات بين الدول عملية مفيدة. 
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 السائد ملتوسطا عن يقل ما وهو ( الذكور  من البالغين بين %14.6 بحوالي تقدر  بنسبة مقارنة) رسمية مالية مؤسسة

 .الدخلمستوى  لفئات وفقا واملتوسط املنطقة في

 

 عاما( 15: حساب في مؤسسة مالية رسمية )% من السكان ممن هم أكبر من 1الشكل 

 

 Global Findexواألردن ): املؤشر العالمي لتعميم الخدمات املالية؛ الشرق األوسط يشمل مصر والعراق وفلسطين ولبنان واليمن املصدر

2014) 

 يملكون  من أعداد انخفاض أن إلى تشير  العراق في السكان لدى دخار اإل  سلوك حول  جمعها تم التي البيانات إن .15

 نهاأ إلى العراق في البالغين من كبيرة نسبة أشارت فقد. دخاراإل  معدالت انخفاض إلى ميل وجود يعكس ال  حسابات

 النسبة متوسط عن تزيد نسبة وهي( %48.6( )2014) االستقصائية الدراسة إجراء سبق ذيال العام في دخار باإل  قامت

 ذلك، من وبالرغم %62.7.وهي الدخل مستوى  بفئات املتعلقة النسبة عن تقل لكنها %30 وهي املنطقة في السائدة

رات سبع مو  اإلقليمي طاملتوس عن مرتين تقل نسبة وهي رسمية مالية مؤسسات لىإ فقط املدخرات هذه من %7 وصل

 (.2 رقم شكل) املرتفع املتوسط الدخل ذات املماثلة الدول أقل من 

 نسبة السكان البالغين الذين قاموا بإدخار أموال في العام املاض ي )%(: 2الشكل 
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 (Global Findex 2014: املؤشر العالمي لتعميم الخدمات املالية )املصدر

 قاموا بأنهم باإلقرار  العراقيين البالغين من %69 قام حين ففي: قتراضباإل األمر  يتعلق فيما مماثل نمط ولوحظ .16

 املنطقة في املتوسط املعدل من أكبر  معدل وهو  2014لعام  االستقصائية الدراسة إجراء سبقت التي الفترة في قتراضإلبا

؛ وهي رسمية مالية مؤسسات من قتراضباإل %45 من أقل قام ،(2 جدول ال) الدخل مستوى  بفئة املتعلق واملتوسط

 مويلت مصادر  تعتبر  وهي املتاجر  وأصحابأ واألصدقاء االسرة مثل رسمية غير  اقتراض مصادر  وهناك. نسبة قليلة جدا

 ذات لدول ا أو /و أفريقيا وشمال األوسط الشرق  في األخرى  الدول  مع باملقارنة البالغين للعراقيين بالنسبة أهمية أكثر 

 .(2 جدول ال) املرتفعة املتوسطة الدخول 

 : نسبة السكان البالغين الذين حصلوا على قرض خالل العام املاض ي )%(2الجدول 

 العراق مؤشرات اإلقتراض 
منطقة الشرق 

 األوسط

فئة الدخل 

 املتوسط املرتفع

 37.7 45.7 69.4 عاما فأكبر( 15 ،قرض في العام املاض ي )%

 10.4 5.6 4.2 عاما فأكبر( 15 ،قرض من مؤسسة مالية في العام املاض ي )%

عاما  15 ،قرض من جهة إقراض خاصة غير رسمية وغير مسجلة في العام املاض ي )%

 فأكبر(
19.8 7.9 2.6 

 24.0 30.7 48.2 عاما فأكبر( 15 ،قرض من األسرة أو األصدقاء في العام املاض ي )%

عاما  15 ،ل الشراء من املتاجر بالدين أو باملؤجل في العام املاض ي )%قرض من خال

 فأكبر(
33.4 18.9 5.0 

 (Global Findex 2014املؤشر العالمي لتعميم الخدمات املالية ) :املصدر

 وتشير هذه النتائج إلى أن هناك طلب كبير على الخدمات املالية في العراق سواًء كانت مدخرات أوقروض وهو طلب .17

 لم يلبيه قطاع الخدمات املالية الرسمية حتى اآلن.

 العرض في مجال التمويل األصغر -ب 

 القروض األصغر )متناهية الصغر(

 بتاريخو . األصغر املستوى  على موجود وغير  منخفض العراق في املصرفي االئتمان فإن من قبل أشرنا وكما .18

 مدعومة بمعدالت قرضا 73,323 صرف تم أنه االجتماعية والشؤون العمل وزارة أعلنت 2012 /تشرين األول أكتوبر

 العمل وزارة جانب وإلى. الحاليين عمالءال حول  معلومات تتوافر  ال  لكن ،2009و 2007األعوام  مابين( %2و %0بين )

 التمويل مؤسسات هي األصغر  املستوى  على قروض بتقديم تقوم التي الوحيدة الجهات فإن االجتماعية والشؤون

 12من أصل  حكومية غير  أصغر  تمويل اتمؤسس 8قامت  ،2015خالل النصف األول من و . الحكومية غير  ر األصغ

 السكان من %1.1) نشطا عميال  82,128 بخدمةمؤسسة تم تأسيسها تحت برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

 ر بالدوال  باإلقراض األصغر  التمويل ؤسساتم كافة وتقوم. ةعشر  الثماني العراق محافظات أنحاء كافة في 14(الفقراء

 .األجنبي النقد تحويل مخاطر  يتحمل العميل وتترك االمريكي

                                                                    

 .2012منهم نساء حسب بيانات  21% 14
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 مؤسسات: فئتين لى، إ2013، حتى عام املنطقة في كمثيالتها العراق في األصغر  التمويل مؤسسات تقسيم ويمكن .19

 صغر األ  التمويل ومؤسسات مالية، استدامةو  قوية محفظة جودة تظهر  والتي النمو، سريعة الكبيرة األصغر  التمويل

 العراق يف األصغر  التمويل صناعة تتركز  وبهذا. جودة أقل محفظة وتمتلك بكثير، أقل نمو  معدالت تحقق والتي الصغرى 

 ؛قالعرا في األصغر  التمويل يمؤسست أكبر  وتدير . املحليين شركائها أو  الدولية الحكومية غير  املنظمات يد في نسبياومازالت 

. العمالء من %53و قروضإلجمالية للا حفظةامل من %69 ،لتمويل املشاريع الصغيرة الثقةمؤسسة و  CHFمؤسسة 

  .مؤسسات أربع ألكبر  بالنسبة العمالء من %77و املحفظة من %84 إلى أكثر من الرقم هذا ويرتفع

 تحافظ أن العراق في ء األفضلألدااألصغر ذات ا التمويل مؤسسات استطاعت العمل، ظروف صعوبة من وبالرغم .20

 لىإ يوما 30 من ألكثر  املتعثرة القروض وصلتمقارنة بتدهور املحفظة على مستوى القطاع حيث  ،محفظتها جودة على

 /حزيرانيونيو فياملعدل  ضعف من أكثر  أي 2012 /كانون األول ديسمبر في %2.7 مقارنة بمعدل %7إلى  %6حوالي من 

 بالحوكمة تتعلق مشكالت من تعاني التي األصغر  التمويل مؤسسات أما .2010 نون األول /كاديسمبر في %0.7و 2012

ميكس  سوق  إبالغ تم التيو  املتوسطاملعدل  عن يوما 30 من ألكثر  املتعثرة القروض) أعلى مخاطر  فتتحمل االحتيالو 

(، األصغر التمويل مؤسسات عضلب بالنسبة %20 من وأعلى ؛%4و %3ما بين  لىإ وصلت بها( MIX) لتبادل املعلومات

وعلى املستوى  15.يوما 30 من ألكثر  املتعثرة القروضمن  %2بينما مؤسسات أخرى أعلنت نسب سداد جيدة أي أقل من 

 مستوياتو  وفورات الحجمالكلي، تم تخفيض التكلفة التشغيلية بصورة كبيرة على مر السنوات، وهو ما يدل على وجود 

 بغض األصغر  التمويل مؤسسات أداء في كبير  اختالف وقد كان هناك .2013إلى  2009من  في الفترة إيجابية ربحية

 2011 من الفترة في %40و %20 بينما  املحفظة مردود تراوحكما . النطاق الجغرافي لعملها أو  أوأصلها حجمها عن النظر 

 .2012 إلى

 الرغموب. الناشئة صغر األ  التمويل لصناعات بالنسبة الحال هو  كما املاضية السنوات في نموا القطاع شهد وقد .21

 وأكثر  %48 من أكثر : العمالء وعدد القائمة حفظةامل في السنوية النمو  معدالت في انخفاض هناك كان فقد ذلك، من

 عام من الثاني النصف في حدة أكثر  انخفاض حدوث مع ،2012 عام في %14و %17 من وأكثر  ،2009 عام في %52 من

توقف النمو االجمالي من وقتها مع تأثير غير متساوي للنزاع الحالي على عمليات املؤسسات: أربع  وقد .2013و 2012

مؤسسات توقفت عن اإلقراض، بعضهن انكمشن في الحجم، ومؤسسات أخرى استطاعت املحافظة على معدالت 

 لعقباتا أحد وسيمثل االنخفاض ذاه وراء الرئيسية األسباب من األموال توفر  عدم يعتبر النمو. بغض النظر عن النزاع، 

 عتمدتا األصغر  التمويل مؤسسات غالبية أن من وبالرغم. للمض ي قدما مستمرة بصورة النمو  ستواجهالتي  الرئيسية

 ال كما . محدودة فهي األخرى  التمويل مصادر  أما. 2012 /أيلول سبتمبر منذ منح أية تقدم فلم املنح، على املاض ي في

الودائع. في الوقت الحالي، هناك  تلقي أو  الحصول على رأس املال عن طريق األسهم الحكومية ر غي املنظمات تستطيع

 هناك أن يبدو (. وال KIVA( وكيفا )OPICمستثمران دوليان يدعمان مؤسسات التمويل األصغر في البالد وهما األوبيك )

 قليل عدد وعلى الرغم من ذلك قام ر،األصغ التمويل مؤسسات إقراض في ترغب محلية بنوك أو  محليين مستثمرين

 األصغر  لتمويلا اتمؤسسإحدى  أشارتوقد ) البنوك من قروض على الحصول  بطلب األصغر  التمويل مؤسسات من

 يةالقانون الناحية من الحكومية غير  املنظمات على يحظر  وال . (جدا عاليا يعتبر  ما للفائدة، كسعرا %15 منها طلب أنه

                                                                    

 أمر يجعل عملية تحليل مخاطر االئتمانية التي تواجه الصناعة بأكملها من األمور الصعبة.  حاالت شطب القيد وهو ال تتوافر  15
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 ولعدم وجود اإلعتيادية أو املتعارف عليها ضماناتال وجود لعدم إقراضها في ترغب ال  املحلية كالبنو  لكن تقترض، أن

 .القانونية وليةاملسؤ  يتحملون  مالكين

وتقوم  .مستقلة حكومية غير  كمنظمة 2012/نيسان أبريل في رسميا العراق في األصغر  التمويل شبكة تم تسجيل .22

، سيقالتن خالل من القطاع هذا دعم عن املسؤولة الجهة وتعتبر بذلك ،حكومية غير  األصغر  لتمويلل ةمؤسس 12 مثيلبت

 ملصلحةا أصحاب بين الحوار  يسير ت لىإ الشبكة تهدف كما .والبحوث ،م وكسب التأييدوالدع ،وبناء القدرات التدريب

 حالة عن سنويا تقريرابكة الش وتنشر  .الصناعة عن بياناتال وجمع مالءمة، أكثر  سياسات أجل من والتأثير  البالد، في

 عمل ورش أيضا تقدمكما .والدوليين املحليين الشركاء يجمع وطنيا مؤتمرا وتنظم العراق في األصغر  التمويل صناعة

 .ألعضائها تدريبية

 2015الجهات التي تقدم التمويل األصغر في العراق في بداية : 3الجدول 

. األرقام 2015: شبكة التمويل األصغر بالعراق، أحدث البيانات املتوفرة في املصدر .2015*لقد توقفت هذه املؤسسات عن اإلقراض في 

 تقريبية.

شار قطاع اإلقراض األصغر في العراق ضعيف مقابل إجمالي عدد مع دول أخرى في املنطقة، فان انت باملقارنة .23

 السكان.

 : انتشار اإلقراض األصغر في العالم العربي4لجدول ا

 املحفظة  املؤسسة

 والر أمريكي(دمليون )

النسبة من 

 % اإلجمالي

النسبة 

 % التراكمية

 العمالء

 اءالنشط

النسبة من 

 % اإلجمالي

 النسبة

 % التراكمية

 CHF  70.7 49% 49% 29,482 36% 36%مؤسسة 

 %53 %17 13,727 %69 %20 28.8 الثقة

 %69 %16 13,321 %77 %8 11.3 ناازدهار 

 %77 %9 7,000~ %84 %7 10.0 املشرق  ملستقبلا

 %82 %5 4,178 %89 %5 7.7 األمان

 %93 %10 8,395 %93 %4 6.1 آمالكم

 %96 %3 2,873 %97 %4 5.3 اإلغاثة الدولية

 %100 %4 3,152 %100 %3 4.3 البشائر

 %100 %0 0 %100 %0 0.0 *التقدم

 %100 %0 0 %100 %0 0.0 *ةاالقتصادي للتنمية تلعفر  مركز 

 %100 %0 0 %100 %0 0.0 *املساند

 %100 %0 0 %100 %0 0.0 *التضامن

  %100 82,128  %100 144.1 اإلجمالي

)مليون دوالر  املحفظة بلدال

 أمريكي(

 إجمالي عدد السكان )باملاليين( % العمالء النشطاء %

 32.3 %28 814,860 %33 577 املغرب

 82.5 %38 1,100,000~ %16 276 مصر

 6.2 %10 299,964 %14 254 األردن

 7.5 %1.7 49,973 %8 150 فلسطين
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 واملجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء )سيجاب(، أحدث البيانات املتوفرة. MIX Market: بيانات سوق ميكس لتبادل املعلومات املصدر

 التأمين

 على يةاألساس التأمين خدمات على النهائي للعميل لعرضا يقتصر ، و العراق فيخدمات التأمين ال وجود لها تقريبا  .24

 . السيارات

 لكن ألصغر ا التأمين خدمات بتوفير  املتعلقة املحاوالت بعض هناك كانت العراق، في األصغر  التمويل لشبكة ووفقا .25

 العام مالفه وعدم الدخل ومنخفض ي الفقراء العمالء احتياجات فهم عدم بسبب اآلن حتى عملي منتج أي يظهر  لم

وقد قامت شركة التأمين التجاري ومقرها لبنان، بتوفير بوالص التأمين لسداد الدين عند الوفاة . التأمين ملمارسات

ولكن  آمالكمو  CHF)مبدئيا عن طريق مؤسسة اإلغاثة الدولية وإزدهارنا؛ وحاليا التعاقد مع كل من مؤسسة  2012منذ 

 العقد لم يتم تجديده(.

. روضهاق ملحفظة ضمانات عن بالبحث األصغر  التمويل مؤسسات بعض قامت االئتمانية، ملخاطر ا زيادة ضوء وفي .26

. بعد يماف العقد أوقفت لكنها املحلية، الشركات إحدى وهي للتأمين، الوطنية الشركة مع بالتعاقد األمان شركة فقامت

االت لكفل العراقية الشركة مع صفقة إبرام حاولت فقد ، ر البشائ ذلك في بما ، األخرى  األصغر  التمويل مؤسسات أما

  .مرضيا لم يكن العرض ولكن ،الدولية للتنمية األمريكية الوكالة بإنشائها قامت شركة وهياملصرفية، 

 املدفوعات والتحويالت

لم نتمكن من الحصول على بيانات تتعلق باملدفوعات والتحويالت. وحتى اآلن، لم يتم العمل على تطبيق أي نوع  .27

 خدمات املدفوعات )سواء الذي يعتمد على الهاتف املحمول أو البطاقات( للعمالء محدودي الدخل. من

IV.  العراقاإلطار القانوني والتنظيمي لخدمات التمويل األصغر في 

 القوانين األساسية التي تحكم املؤسسات املالية -أ 

 انون ق (2 املركزي، البنك قانون ( 1: العراق في األصغر  بالتمويل األساسية الصلة ذات واللوائح القوانين تتضمن .28

 التأمين، قانون ( 4 للدخل، املدرة الصغيرة املشاريع دعم قانون ( 3 بموجبه، تطبيقها تمي التي التحوطية واللوائح البنوك

 سمجل مرسوم (7، 2011عام ل كردستان إلقليم الحكومية غير  املنظمات قانون  (6 ،الحكومية غير  املنظمات قانون ( 5 

 املشاريع تمويل شركاتتنظيم عمل  تعليمات( 8والحكومية، غير  املنظمات قانون  تنفيذ بشأن( 2010 لعام 6 رقم) الوزراء

 .واملتوسطة الصغيرة

 33.4 %3.0 88,480 %8 149 العراق

 10.7 %8.8 254,904 %7 126 تونس

 4.3 %3.4 99,804 %7 117 لبنان

 34.3 %2.2 64,913 %4 64 السودان

 24.8 %3.6 105,626 %3 49 اليمن

 20.8 %1.0 29,266 %1 10 ياسور 

 257 %100 2,907,790 %100 1,772 املنطقة العربية
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 قانون البنك املركزي وقانون البنوك

 ظامن دعم عن مسئول وهو  16املالية السياسات بتنظيم تقوم مستقلة كجهة العراق في املركزي  البنك إنشاء تم .29

 املركزي  البنك فإن البنوك وقانون  املركزي  البنك قانون  وبموجب. السوق  قوانين على يعتمد ومستقر  تنافس ي مالي

كما ينص قانون البنك املركزي على  .اإلقراض وشركات البنوك على واإلشراف والتنظيم التراخيص إصدار  عن ولمسؤ 

 توشركا اإلقراض شركات على واإلشراف لتنظيم مناسبة راهاي إجراءات أي اتخاذ العراقي املركزي  للبنك يحق" هأن

 17(.4 ادةامل) "العراقي للقانون  وفقا أخرى  بصورة تنظيمها يتم ال  أخرى  بنكية غير  مالية مؤسسات وأي األصغر  التمويل

إنه ف غير حكومية وفقا لقانون املنظمات غير الحكومية،كمنظمات مسجلة مؤسسات التمويل األصغر وبالرغم من أن 

 18.مالية مؤسسات بوصفها تنظيمها يحق للبنك املركزي العراقي

 دفوعاتامل سدادالوطني ل نظامال عن وليةاملسؤ  العراقي املركزي  البنك بإعطاء أيضا املركزي  البنك قانون  ويقوم .30

 .السداد خدمات توفر  التي واملؤسسات

 قانون دعم املشاريع الصغيرة املدرة للدخل

 بدون  قروض إعطاء على وعالوة. للدخل املدرة الصغيرة املشاريع دعم قانون  بإصدار  البرملان قام ،2012 عام في .31

 خلق إلى أيضا القانون  يهدف ،(دوالر ألف 17) قرض لكل بالنسبة دينارعراقي مليون  20 قدره أقص ى حد مع فوائد

وقد قام  19.الصغيرة ملشاريعاب الخاصة التسجيل إجراءات وتبسيط القدرات وبناء البطالة معدل وخفض عمل فرص

 إعفاء تميو  بسداده الحكومة تقوممليون دوالر أمريكي(  129مليار دينار عراقي ) 501القانون بإنشاء صندوق برأسمال 

 20.الحكومية والرسوم الدخل ضريبة من القانون  هذا بموجب إنشاؤها تم التي الصغيرة املشاريع كافة

 قانون التأمين

 سوق  لخلق والتطور  النمو  من وتمكينه عليه واإلشراف التأمين قطاع لتنظيم 2005 عام مينالتأ قانون  إقرار  تم .32

 حاصلة يئاته قبل من فقط تقديمها يمكن التأمين خدمات أن إلى القانون  ويشير . العراق في بالشفافية تتميز  وآمنة حرة

 نقل أو  إغالق أو  فتح قبل الديوان بالغإ التأمين شركات على ويجب(. الديوان) التأمين تنظيم هيئة من ترخيص على

 هتحدد الذي) املال لرأس أدنى حد تتضمن التي املتطلبات من مجموعة إلى التأمين شركات جميع وتخضع. الفروع

 ووفقا .الكيانات هذه وسالمة أمن لضمان التقارير  وإعداد والتدقيق لإلدارة بالنسبة" ومناسب مالئم" شرط و  ،(اللوائح

 يقره امل وفقا املال، من مبلغ بإيداع تقوم أن التأمين شركات كافة على يجب التأمين سندات حاملي مايةولح للقانون 

 . مستقبلية التزامات أو  مطالبات أي لسداد كضمان مرخص عراقي بنك في الديوان، رئيس

                                                                    

 .2004وتم إلغاؤه واستبداله بقانون البنك املركزي لعام  1976تم إنشاء البنك املركزي العراقي بموجب قانون البنك املركزي لعام  16
ن املؤسسات التي يقوم بتنظيمها واإلشراف عليها. ووفقا لتقرير مراجعة القطاع املالي العراقي الصادرعن البنك يمتلك البنك املركزي العراقي قسما خاصا لكل نوع م 17

مؤسسة مالية أخرى، بما في ذلك مؤسسات  1,750بنكا وأكثر من  40، فإن البنك املركزي العراقي كان يقوم، في ذلك الوقت، باإلشراف على أكثر من 2011الدولي عام 

 ل األصغر ومكاتب صرف العمالت وخدمات تحويل األموال وشركات االستثمار. التموي
شة بين سألة عقد مناقليس من الواضح ما إذا كان البنك املركزي العراقي يقوم بتنظيم عمل املنظمات غير الحكومية بموجب القوانين الحالية. ويتطلب حل هذه امل 18

 زي العراقي. دائرة منظمات املجتمع املدني والبنك املرك
 موظفين. 10الصغيرة املدرة للدخل بتعريف "املشروع الصغير" على أنه مشروع مدر للدخل ال يتضمن أكثر من  املشاريعقام قانون دعم  19
 الصغيرة املدرة للدخل. املشاريعمن قانون دعم  15املادة  20
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 يعمل ذيال وكيلال على ويجب. خاصة لتعليمات وفقا مختلفة ترخيص وإجراءات ملتطلبات التأمين وكالء ويخضع .33

 فإن الحياة، على بالتأمين يتعلق وفيما .املنظمة الجهة قبل من ترخيص على الحصول  التأمين شركات عن بالنيابة

 .لها وكيال  ليست لكنها التأمين شركة مع تعاقدية عالقة لها الحكومية غير  املنظمة

، 2011حكومية إلقليم كردستان العراقي لعام ، وقانون املنظمات غير ال 2010قانون املنظمات غير الحكومية لعام 

 (2010لعام  6ومرسوم مجلس الوزراء )رقم 

 املنظمات بتسجيل يسمح وهو . 2010 /آذار مارس في (12 رقم) حكوميةال غير  للمنظمات جديد قانون  اعتماد تم .34

نظمات للم صريحة إشارة أي ديوج وال  .الحكومية غير  املنظمات دائرة إشراف مظلة تحت والدولية الوطنية الحكومية غير 

ووفقا للقانون  21(.السابق القانون  يشير  كان كما ذلك من مانع يوجد وال )التمويل األصغر  العاملة في مجال حكوميةالغير 

الجديد يجب على املنظمات غير الحكومية املسجلة سابقا أن تخضع لتسجيل جديد وأن تلتزم بكافة القواعد 

لكنها تمثل عملية مرهقة وتستغرق وقتا طويال.  23املدني املجتمع منظمات تسجيل إجراءات ون القان يحددو  22واملتطلبات.

 قديمتويركز القانون بصورة أكبر من القانون السابق على قواعد ومتطلبات الحوكمة الجيدة والشفافية. وهي تتضمن 

 واملعامالت ميةالحكو  غير  املنظمة تمويل در ملصا مفصال  وصفا يتضمن الحكومية غير  املنظمات دائرة إلى سنوي  مالي تقرير 

 غير  املنظمة قبل من تنفيذها تم التي لمشاريعل موجزا وصفا يتضمن الحكومية غير  املنظمة ألنشطة وتقرير  لها املالية

 حكومية غير  منظمة 2,400 حوالي حالياويوجد  .املدقق من اعتماده بعد السنوي  التدقيق وتقرير  العام خالل الحكومية

 ضغوطل لتعرضها األصغر  التمويل مؤسسات بعض تشير  لكن الفائدة معدل القانون  يحدد وال  .العراق في سجلةم

  سنويا %15على فوائد القروض التي تمنحها لعمالئها بحيث ال تتجاوز  قص ىلفرض حد أ
ً
 . الرسوم كافةشاملة

. 2011 عام في الحكومية غير  لمنظماتل منفصل قانون  على باملوافقة العراقي كردستان إقليم برملان قام وقد .35

 غير  للمنظمات العراقي القانون  بموجب فقط، كردستان إقليم في عملت التي املسجلة الحكومية غير  للمنظمات ويسمح

 املسجلة الحكومية غير  للمنظمات ويسمح. الجمركية والرسوم الضرائب من تعفى أن كردستان، إقليم في الحكومية

 إقليم يهاكل املناطق بما ف في بالعمل األصغر  التمويل بتقديم تقوم التي الحكومية غير  منظماتلل العام قانون لل وفقا

 الناحية نم فهي وبذلك) الجمركية والرسوم املضافة القيمة وضريبة الضرائب كافة دفع ذلك طلبتي ،لكنو ؛ كردستان

 24.(الضرائب خصم بعد الدخلصافي ب يتعلق فيما مواتي غير  مالي وضع في كردستانإقليم  في تعمل النظرية

 على نصي وهو . الحكومية غير  املنظمات قانون  تنفيذ بشأن 6 رقم املرسوم الوزراء مجلس اعتمد ،2010 عام في .36

 .(8 املادة" )التجارية األعمال...  ممارسة من الحكومية غير  املنظمات على يحظر " أنه

 2010واملتوسطة لعام تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل املشاريع الصغيرة 

 املشاريع يلتمو  شركات) التجارية للشركات بالسماح العراقي املركزي  البنك يقوم ه التعليمات،هذ تطبيق خالل من .37

 املشاريع ويلتم لشركات يسمح وال . واملتوسطة الصغيرة لمشاريعل اإلقراض أنشطة في باملشاركة( واملتوسطة الصغيرة

                                                                    

 أو أي قانون آخر يعرف مصطلح قرض أصغر أو "مؤسسة تمويل أصغر".في الواقع، ال يوجد أي نص قانوني في قانون املنظمات غير الحكومية  21
 لم تحصل منظمة اإلغاثة الدولية على الترخيص بموجب القانون الجديد. 2013يونيو/حزيران  بتاريخ 22
 ( يمكن افتتاح مكاتب في كافة مناطق العراق. 3وهي تتضمن حد األدنى من املؤهالت وعدد األعضاء املؤسسين. ال يوجد متطلبات متعلقة بالحد األدنى لرأس املال،  23
ال ما إذا )على سبيل املثتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد لوائح تنفيذية تنص على معدالت الضرائب. كما أن املعلومات اإلضافية عن املعاملة الضريبية غير متوفرة  24

يسمح أن يتم خصمها من قبل مؤسسات التمويل األصغر املسجلة كمنظمات  -إن وجدت  -كانت الخصومات الخاصة املسموح بها للبنوك وشركات التمويل األخرى 

 .غير حكومية(
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 يصدر  ولم ماملرسو  في" واملتوسطة الصغيرة لمشاريعل" تعريف يوجد وال . تلقي الودائع في تعمل أن واملتوسطة الصغيرة

 . أخرى  حكومية جهة أي أو  العراقي املركزي  البنك من تعريف أي لها

الصغر  املشاريع متناهيةب املتعلقة املسائل مع للتعامل في األساس اصياغته تم قد ه التعليماتهذ أن من بالرغم .38

 تتضمن لكنهاو  واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركات مع فقط تتعامل النهائية النسخةفإن  ،توسطةوامل والصغيرة

 لصغيرةا املشاريع وتحتوي تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل. األصغر التمويل مؤسساتالتوصيات الخاصة ب بعض

 : التالية األساسية الشروط على واملتوسطة

 مليون دوالر أمريكي  1.7مليار دينار عراقي أو ما يعادل  2رأس املال وهو مرتفع نسبيا: شرط متعلق بالحد األدنى ل

 25ألف دوالر أمريكي بالنسبة للشركة ذات املسؤولية املحدودة. 860للشركة املساهمة ومليار دينار عراقي أو 

 نسبة للمستثمرين يجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا مقيمين في العراق وهو ما يمثل مشكلة بال

 األجانب.

  يجب أن تحصل الشركات على موافقة البنك املركزي العراقي لتتمكن من بدأ العمل أو إغالق العمل أو نقل

 املقر أو دمج فروع لها. 

  يجب أن تحصل الشركات على موافقة البنك املركزي لتحديد الحد األدنى والحد األقص ى للقروض التي تمنحها

 لعمالئها.

 تقدم جميع القروض إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة )ألغراض األعمال فقط(. يجب أن 

  من رأس مالها.  %300ال يسمح للشركات باالقتراض من البنوك املحلية واألجنبية بما يزيد عن 

  من رأس مالها فقط.  %50يسمح للشركات بإصدار سندات تصل قيمتها إلى 

 لطات املعنية" )ولم يتم تحديدها في املرسوم أو أي مستند يجب على الشركات الحصول على موافقة من "الس

 آخر( قبل تلقي أية تبرعات محلية أو أجنبية.

 .يجب تقديم كافة القروض إلى مواطنين عراقيين أو كيانات عراقية فقط 

 .يوجد متطلبات متعلقة باملخصصات ويحددها البنك املركزي العراقي 

 ة ميسرة" لكنها ال توضح ما إذا كان البنك املركزي العراقي يضع تستخدم التعليمات مصطلح "معدالت فائد

أي سقفا ملعدالت الفائدة. وتنص التعليمات أن "معدالت الفائدة يجب أن يتم احتسابها وفقا ألفضل 

 املمارسات العاملية لتغطية التكلفة التشغيلية واملالية".

 ي ما يلي: املوارد املالية، محفظة القروض، معدالت وتتضمن شروط تقديم التقارير إلى البنك املركزي العراق

 الفائدة، الغرض من القرض، املنهج االئتماني، الضمانات املطلوبة، بيان باملبلغ املخصص لالحتياطي املطلوب.

                                                                    

دوالر امريكي(، وحد أدنى لرأس املال فيما  1,700مليون دينار عراقي ) 2ينص قانون الشركات حاليا على وجود حد أدنى لرأس املال للشركة املساهمة يقدر بنحو  25

الف دينار عراقي  50دوالر( اما بالنسبة لكافة أنواع الشركات األخرى فالحد األدنى لراس املال فهو  850ولية املحدودة بمليون دينار عراقي )ؤ سيتعلق بالشركة ذات امل

التي قام البنك املركزي العراقي مليون دوالر أمريكي( وهي القيمة  8.5مليار دينار عراقي ) 10دوالر(. وينص قانون البنوك على شرط للحد األدنى لرأس املال قدره  42)

 مليون دوالر أمريكي(. 127مليار دينار عراقي ) 150مؤخرا بزيادتها إلى 
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 اللوائح غير التحوطية والتراخيص واإلشراف -ب 

 األنشطة املسموح بها

 تلقى ذلك في بما البنوك، قانون  في موضح هو  كما البنكية طةاألنش كافة في باملشاركة املرخصة للبنوك يسمح .39

 العمالت وبيع وشراء العراقي املركزي  البنك وضعها التي للقواعد وفقا األرصدة هذه وتعبئة الجمهور  من إيداعات

 األصغر، اإلقراض في املشاركة للبنوك يمكن أنه من وبالرغم. والتحويالت والتسوية املقاصة خدمات وتقديم األجنبية،

 راضاإلق عمليات في تشارك ال  البنوك فإن لذلك األنشطة هذه بمثل تتعلق محددة لوائح الحالي الوقت في يوجد ال 

 بمطالبة اءللوف مؤقتة بصورة إال  التأمين وإعادة التأمين تتضمن محددة أنشطة في املشاركة البنوك على ويحظر . األصغر

 .ما

ريع الصغيرة واملتوسطة باملشاركة في أنشطة اإلقراض للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ُيسَمح لشركات تمويل املشا .40

 والتي يمكن أن تتضمن مشاريع متناهية الصغر.

 وتعتبر  26.العراقي القانون  بموجب لإلقراض تصريح على بالحصول  تتعلق واضحة قانونية شروط توجد ال  .41

 والبنوك ،واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل وشركات ،حكومية غير املسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر 

يل مؤسسات التمو  على الحكومية غير  املنظمات قانون  يحظر  وال . اإلقراض أنشطة في تشارك التي الوحيدة الكيانات

 اشر مب غير  أو  مباشر  توزيع يوجد ال  أنه طاملا اإلقراض أنشطة في املشاركة غير حكوميةاملسجلة كمنظمات األصغر 

 .أو مؤسسيها أعضائها على لألرباح

 

                                                                    

دام من الجمهور واستخيفرق كال من قانون البنوك وقانون البنك املركزي بين مصطلحين: األول وهو "أعمال بنكية" والذي عرفه القانونان على انه قبول إيداعات  26

من قانون البنوك والذي تضمن األنشطة االئتمانية. عالوة على  27ات ملنح قرض؛ أما املصطلح الثاني فهو "األنشطة البنكية" كما هو مشار إليه في املادة هذه اإليداع

ركزي العراقي، وهو ما يعنى من قانون البنوك قد حظرت على أي شخص املشاركة في أي "أعمال بنكية" دون الحصول على ترخيص من البنك امل 3ذلك، فإن املادة 

والبد من عدم التعامل معها على أنها "أعمال بنكية"، وبذلك فهي ال تتطلب  3أن األنشطة االئتمانية غير متضمنة في األنشطة املحظورة كما هو مشار إليه في املادة 

/أ من قانون البنوك األشخاص الذين يقومون بتمويل االئتمان من 3/2 الحصول على ترخيص من البنك املركزي العراقي. وباإلضافة الى ذلك، فقد استثنت املادة

 .ماليةمؤسسات من خالل مشاركات رأس مال غير قابلة لالسترداد أو ائتمان تم الحصول عليه 

 اليمن في األصغر  التمويل: 1املربع 

 كيالبن القانون  اعتماد خالل من الودائع تقبل التي املالية املؤسسات من جديدا نوعا اليمن أسست ،2009 عام في

 تطلباتمل األدنى الحد يحدد ولكن املشاركات أو  ةاألجنبي االستثمارات على قيود أي القانون  يضع ال . األصغر للتمويل

غير  يجعلها مما أمريكي، دوالر  مليون  2.3 نحو  أو  يمني ريال مليون  500 وهو  األصغر  للتمويل بنك إلنشاء املال رأس

 في صعوبة يقدم السياس ي املناخ أن إلى ويجدراإلشارة .اليمن في األصغر  للتمويل مرخصين بنكين حاليا هناك .مقيدة

 القواعد اعتمد الذي اليمني املركزي  البنك إشراف تحت األصغر  التمويل بنوك وتقع .األجانب املستثمرين جذب

 ة،املعني رافاألط مع املعامالت على قيود املثال، سبيل على) األصغر  للتمويل الخاصة الطبيعة مع املناسبة التحوطية

 (.االئتمان مخاطر  وإدارة املخصصات ومتطلبات املال، رأس كفاية ونسب والسيولة الداخل، من اإلقراض وحظر 
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 حماية املستهلك

تخضع البنوك واملؤسسات املالية )بما في ذلك شركات التمويل وفقا لتعليمات تنظيم عمل شركات تمويل املشاريع  .42

. وبالرغم ركزي الصغيرة واملتوسطة( أيضا إلى أحكام سرية البنوك والخصوصية في قانون البنوك وتوجيهات البنك امل

 من ذلك، ال توجد لوائح منفصلة لحماية املستهلك بالنسبة للخدمات املالية في العراق. 

محافظة عراقية بالتوقيع على مدونة  18مؤسسة إقراض أصغر تعمل في  12، قامت 2010وفي أغسطس/آب  .43

ت التمويل األصغر البد أن تقوم لقواعد األخالقيات والسلوك )يتم تحديثها حاليا(. وتنص املدونة على أن مؤسسا

"بإعالء قيم أساسية مثل وجود خدمات مالية عالية الجودة والشفافية واحترام األديان وممارسات االقراض والتحصيل 

وهذه املدونة غير واجبة النفاذ  27املنصفة وسرية معلومات العمالء و دمج القيم االجتماعية في عملية اتخاذ القرار".

ى حسن نية مؤسسة اإلقراض األصغر لعدم وجود تبعات قانونية في حالة خرقها. وال يتضمن قانون وتعتمد فقط عل

 املنظمات غير الحكومية أي أحكام مماثلة ألحكام السرية والخصوصية التي تنطبق على البنوك.

 التقارير االئتمانية

)املشاركة  العراقي املركزي  البنكلخاص با يةئتمانال ااملعلومات  سجل في باملشاركة فقط املرخصة للبنوك ُيسَمح .44

 فعال نظام يوجد وال (. أمريكي دوالر  21,255 يعادل ما أو ) عراقي دينار  مليون  25 قدرهأدنى  حد يتضمن والذي( إلزامية

ملسجلة امؤسسات التمويل األصغر  ذلك في بما األخرى  املالية للمؤسسات بالنسبة االئتمانية املعلومات لتبادل مطبق

 املعلومات لوتباد بجمع تقوم االئتمانية للمعلومات هيئات بإنشاء للبنوك البنوك قانون  ويسمح. غير حكوميةعيات كجم

 املعلومات تقديم ويمكن(. فقط البنوك ومع) البنوك مع( واملستقبليين الحاليين) للعمالء املالية بالشؤون املتعلقة

 مع قبليةمست أو  حالية عالقة لديه بنك إلى فقط املكاتب، أو  الهيئات هذه لدى توجد والتي ما، بفرد الخاصة االئتمانية

 نم املطبقة بالقواعد االلتزام دائما البنوك على يجب ائتمانية معلومات أي تبادل وعند. البيانات صاحب الشخص

 .العراق في الئتمانيةا املعلومات لتبادل خاص مكتب حاليا يوجد وال  28.البنوك لقانون  وفقا العراقي املركزي  البنك قبل

 في املشاركةب املستقبل في واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل لشركات السماح يمكن العراقي، املركزي  للبنك ووفقا

 . العراقي املركزي  بالبنك االئتمانية املعلومات نظام

 وهو ) ءالسودا القائمة ظامن كان فقد األصغر  التمويل ملؤسسات االئتمانية للمعلومات املتاح الوحيد املصدر  أما .45

 Iraqi Microfinanceفي العراق ) األصغر  التمويل املعرفية عن بوابةقاعدة بيانات ال على انشاؤه تم وقد( حاليا مطبق غير 

Knowledge Portal،) وضوعينامل املقترضين بيانات قاعدة في والبحث إدارة إمكانية لهم املرخص للمستخدمين يعطي وكان 

 العمالء لتحديد األصغر  التمويل مؤسسات احتياجاتوكان املقصود من النظام هو تلبية  29.السوداء القائمة على

 كهنا تكن ولم البيانات قاعدة في موجودة تكن لم املسددة غير  للديون  اإلجمالية القيمة أن ال إ الجانحين، أو  املتعثرين

 ديثهاتح عدم أو  صحتها لعدم بشأنها بالشكوى  التقدم أو  مبه املتعلقة املعلومات على الحصول  من العمالء تمكن آلية أي

 . لتصحيحها أو 

                                                                    

27 http://www.imfi.org/en/node/179 
 .2004لعام  94من قانون البنوك رقم  39من املادة  2الفقرة  28
يل األصغر في العراق إلى أن الخدمة لم تكن مفيدة بسبب محدودية تحميل البيانات وقد اتضح أن سبب ذلك هو عمل العديد من مؤسسات أشارت شبكة التمو  29

 التمويل األصغر في مجاالت ال يوجد بها تنافس كبير. 
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 القيود املفروضة على امللكية واإلدارة وهيكل رأس املال

 األجنبية امللكية على قيود أي يوجد ، فيما عدا ما يتعلق منها بالبنوك، على أنه ال 30العراقية القوانين تنص .46

 املشاركة أو  إدارة( 2 استثماراتهم، من والتخلص واستخدام ملكت( 1 :العراقيين ير لغ ويحق. العراق في التجارية للشركات

 إلى االستثمار  وعائدات واألرباح الحصص تحويل( 4و ،وااللتزامات الحقوق  كافة عن التنازل ( 3 ،تجاري  كيان إدارة في

 باألجان لألفراد ُيسمح. البنوك قطاع في األجنبي االستثمار  على املفروضة القيود بعض وجدوت 31.األصلية بالدهم

 ةاألجنبي البنوك على القيود هذه تنطبق وال . العراق في مرخص بنك أي من %10 عن يزيد ال  ما بتملك األجنبية والهيئات

 إلشراف خاضعة أخرى، شروط بين من كانت، إذا املرخصة العراقية البنوك في باملشاركة لها يسمح حيث املرخصة

ال  33.العراق في تمثيل ومكاتب فروع بفتح األجنبية للبنوك سمحويُ  32.بالدها في واإلشرافية نظيميةالت الوطنية الهيئة

الصغيرة  املشاريعشركات تمويل  ملرسومووفقا  34توجد قيود على امللكية األجنبية للمؤسسات املالية غير املصرفية

 انون ق يسمح ذلك، على وعالوة. األجنبي ستثمار اال  على قيود وجدواملتوسطة الصادر عن البنك املركزي العراقي ال ت

 .املناسبة التراخيص على الحصول  بعد العراق في بالعمل األجنبية الحكومية غير  املنظمات

 الحوكمة

 ملرخصا البنك إدارة مجلس بأعضاء الخاصة" واملناسبة املالئمة" املتطلبات من األدنى الحد البنوك قانون  يحدد .47

 عن كاملوال التام واإلفصاح البنوك أعمال مجال في جيدة بخبرة األعضاء غالبية تمتع بوجوب يتعلق شرط ذلك في بما

 الحوكمة ومتطلبات قواعد من األدنى بالحد بااللتزام مطالبة البنوك جميع. مصالح تضارب تمثل قد مصالح أية

 وخارجي داخلي تدقيق إجراءات تطبيق على القانون  نص كما. العراقي املركزي  للبنك التحوطية اللوائح في عليها املنصوص

 . فيها موثوق 

 تمثل تيال املتطلبات من مجموعة واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركات ت تعليمات تنظيم عملوضع وقد .48

 البنك لتعليمات ووفقا للقانون  وفقا الشركات إدارة لضمان اإلدارة مجلس بأعضاء املتعلقة املتطلبات من األدنى الحد

 مجلس يف أعضاء وليسوا طيبة بسمعة ويتمتعون " ومناسبين مالئمين" األعضاء كافة يكون  أن ويجب. العراقي ركزي امل

 لىع أعضاء ثالثة اإلدارة مجلس يتضمن أن من والبد. بالعراق مقيمين يكونوا أن من والبد آخر  بنك أو  شركة أية إدارة

 لعراقيا املركزي  البنك ملحافظ ذلك، على وعالوة. جامعية شهادة ن ويحملو  قانونية أو  مالية بخبرة يتمتعون  ممن األقل

 . ابتطبيقه املركزي  البنك يقوم التي القواعد من ملجموعة وفقا الشركات وليمسؤ  مؤهالت على اإلشراف في الحق

 أي لتجنب وذلك بالحوكمة املتعلقة األساسية املتطلبات من عدد على الحكومية غير  املنظمات قانون  وينص .49

 قواعد مدونة وتتضمن. مصالح أي تضارب عن إلفصاحبتجنب وا األعضاء مطالبة خالل من املصالح في تضارب

                                                                    

ن أجنبي أو مواطن، الحق في الحصول على عضوية الشركات على أنه "للشخص الطبيعي أو االعتباري، سواء كا 1997من قانون الشركات لعام  17تنص املادة  30

ن أو بموجب املنصوص عليها في هذا القانون كمؤسسة أو مساهم أو شريك إال إذا كان هذا الشخص محظور عليه الحصول على مثل هذه العضوية بموجب القانو 

الصادر  149والقرار الوزاري رقم  2004مارس/آذار  15الصادر في  196لوزارى رقم قرار صادر عن محكمة مختصة أو هيئة حكومية مرخصة". كذلك فقد ذكر القرار ا

 ذلك بش ىء من التفصيل.  2004فبراير/شباط  29في 
ل دولية يعملية تحو  بالرغم من غياب أي قيود قانونية تتعلق بحركة النقد، قامت دائرة املنظمات غير الحكومية مؤخرا من خالل ذراعها التدقيقي، بالتحقيق في 31

 للخارج  قامت بها مؤسسة تمويل أصغر. 
والصادرة عن البنك املركزي العراقي في يناير/كانون  2004لعام  94من اللوائح التنفيذية لقانون البنوك رقم  3واملادة  2004لعام  94من قانون البنوك رقم  4املادة  32

 .2011الثاني 
 .2004لعام  94من قانون البنوك رقم  6املادة  33
 .2011والصادر عن البنك املركزي العراقي في يناير/كانون الثاني  2004لعام  94من اللوائح التنفيذية لقانون البنوك رقم  8املادة  34
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 متعوايت أن أي) اإلدارة مجلس أعضاء إلى تشير  بالحوكمة خاصة بنود ملؤسسات التمويل األصغر  والسلوك األخالقيات

 لذيا املجتمع قبل من مناسبة بطريقة انتخابهم تم أو /و مستقلينة األعضاء غالبي كون ي وأن وسليمة جيدة بسمعة

 االلتزامب املتعلقة التقارير  وإعداد والحسابات بالدفاتر  االمساك في والشفافية ،(األصغر التمويل مؤسسات تخدمه

 مجلس أعضاء من %25 يكون  نأ يمكن املحلية الحكومية غير  للمنظمات وبالنسبة. والسلوك األخالقيات قواعد بمدونة

 إقامة تأشيرة على حاصل أو  العراق في مقيما اإلدارة مجلس أعضاء من عضو  أي يكون  أن يجب لكن األجانب من رةاإلدا

 .األجنبية الحكومية غير  املنظمات على القيد هذا ينطبق وال  .عام ملدة

 املعامالت املضمونة

 من ضلاملف النوع العقارات ر تعتب الحاالت من الكثير  وفي الضمانات على فةكثم بصورة البنكي النظام يعتمد .50

 اآلالت/املعدات مثل األخرى  املنقولة املمتلكات أنواع أما. أحيانا كضمانات السيارات استخدام ويتم الضمانات،

 .السداد التزامات لتأمينكضمانات  تستخدم ال  فهي والعهدة املدينة والحسابات

 لخاصا القطاع في املصلحة وأصحاب للجمهور  سبةبالن عامالت املضمونةاملب يتعلق محدود فهم هناك أن ويبدو  .51

 مارسينامل لبعض ووفقا ذلك، من وبالرغم. التمويل من النوع هذا لتطوير  مناسبا الحالي القانوني اإلطار  يعتبر  ال  كما

 ملنقولةاألموال ا مختلف استخدام في املالية املؤسسات بعض ترغب فقدكفاالت املصرفية( لل العراقية الشركة مثل)

 .مناسب قانوني إطار  هناك يكون  أن ةطيشر  ،اتكضمان

 إطار استرداد الديون 

 نبتج على املدني املجتمع ومنظمات املالية واملؤسسات البنوك تساعد الدين السترداد محددة لوائح توجد ال  .52

 ،"2014 في عمالاأل ممارسة أنشطة " الدولي البنك لتقرير  وفقا .القروض عقود لتطبيق املحاكم في الطويلة اإلجراءات

 االوسط الشرق  في 118 املتوسطة باملرتبة مقارنة العقود لتطبيق بالنسبة دولة 189 بين 142 املرتبة تحتل العراق فإن

 35.افريقيا وشمال

 الجرائم املالية/مكافحة غسيل األموال/مكافحة تمويل اإلرهاب

ي مدقق وعلى 36.اإلرهاب وتمويل األموال غسيل ملكافحة اضروري يراه إجراء أي اتخاذ العراقي املركزي  للبنك يحق .53

 يخضع ماك. اإلرهاب تمويل و  األموال غسيل ملنع املناسبة التدابير  تتخذ البنوك أنالتصريح ب الحسابات الخارجيين

  .راقيالع املركزي  البنك إلشراف( العملة استبدال ومكاتب األموال تحويل مكاتب مثل) األخرى  املالية الخدمات مقدمو 

 وهو ) دوالر  الفآ 10 على تزيد التي املعامالت كافة على 2004 عام في الصادر  األموال غسيل مكافحة قانون  ينطبقو  .54

 القطاع ةمراجع لتقرير  ووفقا(. واملتوسطة الصغيرة املشاريع قروض نطاق في يزال ال  لكنه اإلقراض األصغر  عن يزيد ما

 العراقي املركزي  البنك أن على مراجعته تم قانون  مشروع ينص( 2011 /أيلول سبتمبر) الدولي البنك عن الصادر  املالي

 . اآلن حتى الحالي القانون  وضع تغيير  يتم لم لكن األموال، غسيل ملكافحة مكتب بإنشاء سيقوم

                                                                    

 . 2012تقرير مراجعة القطاع املالي بدولة العراق، البنك الدولي  35
 ( من قانون البنك املركزي العراقي.2)4املادة  36
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نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل ملالي ملالعمل ا ملجموعة املتبادل للتقييم العراق خضعت وقد .55

"مخاطر مرتفعة وتشريعات من تعاني. وتم تصنيف العراق على أنها 2012عام  فيموال وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األ 

 .2013 /حزيرانيونيو" في متعاونةغير 

 اللوائح التحوطية -ج 

  التحوطية اللوائح تطبيق يتم .56
ً
 التي تاملؤسسا على تطبق ال  ولكنها األخرى، اإليداع ومؤسسات البنوك على عادة

ن م الودائع تستخدم وال  املقترضة، واألموال الخاص رأسمالها تستخدم املؤسسات هذه ألن ،ضباإلقرا فقط تقوم

 ةمحدودي من الرغم على) ية.وعلى الرغم من ذلك، تقوم بعض الجهات التنظيمية بتطبيق اللوائح التحوط37الجمهور 

  األمر  هذا يكون  أن املمكن ومن فحسب، االئتمانية املؤسسات على( التطبيق هذا مدى
ً
 ساتاملؤس هذه كانت إذا مرغوبا

 تمويل مؤسسات توجد ال  العراق، في .العمالء وعدد القروض محفظة بإجمالي يتعلق فيما وذلك كافية بدرجة كبيرة

 ملشاريعا تمويل شركات على معينة تحوطية لوائح بتطبيق قام العراقي املركزي  البنك ولكن ،متلقية للودائع أصغر 

 الحتياطي،ا تحديد امللكية، حقوق  إلى الدين ونسبة املال، لرأس األدنى الحد من األولية املتطلبات) توسطةوامل الصغيرة

 .حكومية غير املسجلة كمنظمات  األصغر  التمويل مؤسسات على مطبقة تحوطية لوائح توجد وال (. واإلبالغ

 كفاية رأس املال

 النسبة هذهو  للبنوك، بالنسبة املال رأس لكفاية املخاطر  فةلتكل األدنى للحد نسبة العراقي املركزي  البنك حدد .57

 وكذلك العراق وخارج داخل الفروع جميع على تشتمل والتي املوحدة، املالية البيانات على بناءً  وذلك ،%12 تبلغ

 .الصغر متناهية للقروض بالنسبة للمخاطر  محدد ترجيح يوجد ال . التابعة الشركات

 من معينة نسبة لشرط تخضع واملتوسطة الصغيرة املشاريع بتمويل تقوم التي الشركات فإن أعاله، الحظنا وكما .58

 املال، رأس قيمة من %300 األجنبية أو  املحلية البنوك من االقتراض إجمالي يتجاوز  أن يمكن ال  حيث: امللكية إلى الدين

 .املال رأس من %50 املصدرة السندات قيمة تتجاوز  وال 

 آلمن واحتياطيات خسائر القروضحدود االقتراض غير ا

، وذلك فيما يتعلق بموعد 38العراقي املركزي  بالبنك الخاصة التحوطية اللوائح على بناءً  .59
ً
، يتم تصنيف القروض كما

، وذلك بناًء على التدفقات النقدية للع
ً
  أخرى، مؤشرات بين من ميل،االستحقاق الزمني، وكيفا

ً
 قساطأ مبلغ مع مقارنة

 عميل،ال لدى اإلدارة فريق وخبرة وسمعة املالية، والقدرات العميل مشروع عن املطلوبة املعلومات دقةو  وتوافر  القرض،

 القروض احتياطات بشأن محددة تعليمات توجد ال  ذلك ومع .للضمانات الحقيقية السوقية القيمة وتحديث دقة ومدى

 يشترط ال  وهو  :"جيد" :تصنيفات ةخمس يطرح هذا فإن املؤشرات، هذه رداءة أو  جودة مدى على وبناءً . الصغر متناهية

  ثالثين عن تزيد بفترة االستحقاق موعد تأخر  عند وذلك": متوسط" احتياطات، أي
ً
،ي تسعين عن تقل ولكنها يوما

ً
 وما

 ي تسعين عن تزيد بفترة االستحقاق موعد تأخر  ":املتوسط من أقل" احتياطات، أي وجود شترطت ال  أخرى  ايير ومع
ً
 وما

                                                                    

 ةملالكون أو املؤسسون أوالجهات املانحة أواملقترضون من هذه املؤسسات غير اإليداعية بمراقبة األنشطة والتأكد من أن األموال غير معرضمن املفترض أن يقوم ا37

 لخطر الخسارة غير الضرورية. 
 .2011وذلك في يناير من العام  2004لعام  94أصدر البنك املركزي العراقي اللوائح التنفيذية لقانون البنوك رقم  38
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، وثمانين مائة عن تقل نهاولك
ً
 ،%50 تبلغ احتياطات يتطلب": فيه مشكوك" ،%20 تبلغ احتياطات يشترط وهو  يوما

  اآلن حتى التنفيذية اللوائح تحدد ولم. %100 تبلغ احتياطات يشترط": ردئ"
ً
 39.اآلمن غير  لإلقراض حدودا

 تمويل ركاتش مثل) املصرفية غير  ملاليةا ؤسساتامل على تنطبق وال  فحسب، البنوك على السابقة الشروط تنطبق .60

 شروط نأ واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركات تعليمات تنظيم عمل وضحت(. واملتوسطة الصغيرة املشاريع

 توجد ال . يالعراق املركزي  البنك قبل من تحديدها يتم سوف واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل لشركات االحتياطات

 .ال أم الشروط هذه أصدر  قد العراقي املركزي  البنك كان إذا عما رةمتوف معلومات أي

 السيولة ومخاطر أسعار الصرف

 عر وس السيولة مخاطر  في التحكم أجل من بها وموثوق  كافية وإجراءات سياسات تطبق أن البنوك على يتعين .61

 العراقي املركزي  البنك إلى لديها ولةالسي توقعات بشأن تقارير  تقدم أن البنوك على يتعين(. أخرى  مخاطر  وأي) الصرف

 خالل دفعها املستحق العمالت، جميع في وااللتزامات، األصول  بين األدنى الحد معدل أن من والتأكد ، يومية بطريقة

 . العراقي املركزي  البنك قبل من املحدد املعدل وفق يكون  أسبوع

 أي لقانون ا يحدد لم. العراقي بالدينار  إال  قروضها بتقديم واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل لشركات يسمح ال  .62

 .الصرف وسعر  السيولة ملخاطر  شروط

 مستندات القروض

. 40سنوات عسب عن تقل ال  لفترة ومعامالتهم بالعمالء املتعلقة املستندات بجميع تحتفظ أن البنوك على يتعين .63

عراقي، وذلك لول على موافقة البنك املركزي ايسمح للبنوك بأن تحفظ في صيغة إلكترونية أي مستند وذلك بعد الحص

الصغيرة  املشاريعشركات تمويل تنظيم عمل  تعليماتحدد تنظام الحفظ واألرشفة. لم  من أجل التأكد من دقة

 يفصح والذي للقرض واضح عقد وجود باستثناءواملتوسطة أي شروط للحد األدنى من مستندات القروض، وذلك 

 . للعميل( يحدد لم والذي" )يالحقيق الفائدة معدل" عن

 الحد األقص ى ملبلغ القرض

  يقدم أن للبنك يمكن ال  .64
ً
 أو  قرضا

ً
على أن ال تزيد  شخص، ألي ماله رأس من %20إلى  %15من  تتجاوز  قروضا

 رةالصغي املشاريع تمويل بشركات يتعلق فيما الشرط هذا مثل يوجد وال . الصلة ذات ألطرافل %10هذه النسبة عن 

 .طةواملتوس

 شروط تأسيس فروع جديدة

يتعين على كٍل من البنوك وشركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أن يحصلوا على موافقة مسبقة من البنك  .65

 املركزي العراقي وذلك قبل افتتاح أو إغالق أو تغيير مواقع أي فرع من فروعهم.

                                                                    

 إلطار  39
ً
ن املعدومة. و شبكة التثقيف والترويج للمنشآت الصغيرة )سيب(، في حالة لم يفرض املشرع ذلك، فإن املعدالت تعتمد على التحليل التاريخي ملعدالت الدي وفقا

، ومن  30إلى  1لفترة من  %10إلى  %0وهذه املعدالت تختلف باختالف آخر موعد استحقاق للقروض: فتحدد على أساس من 
ً
 60و 31لفترة ما بين %30إلى  %0يوما

،و
ً
، ومن  90إلى  61لفترة من  %50إلى  %0يوما

ً
، ومن  180إلى  91لفترة من  %75إلى  %25يوما

ً
 يوما فما فوق.  365إلى  181لفترة من  %100 إلى %75يوما

 من قانون البنوك. 38املادة رقم 40
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 الوكالء والتعهدات الخارجية

وك تتعلق باستخدام البنك لوكالء أو قيامه بالتعهد الخارجي للخدمات. وال توجد ال توجد أي شروط في قانون البن .66

 كذلك أي شروط متعلقة بالوكالء أو التعهد في تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

 تقديم التقارير

 أن لها ابعةالت والشركات البنوك لىع يشترط ألن بالسلطة العراقي املركزي  البنك يتمتع البنوك، قانون  بموجب .67

 البنك إلى لديها الدخل وبيانات املوحدة السنوية موازنتها تقدم أن البنوك على يتعين و  .اطلبه عند املعلومات جميع تقدم

 صول األ  توضح بيانات العراقي املركزي  البنك إلى دورية بصورة تقدم أن البنوك على يتعينكما . العراقي املركزي 

ألشخاص ل واالئتمان الكبرى، واملخاطر  السائلة، واألصول  االحتياطي، ووضع ،سعر الصرف األجنبي ومخاطر  ،زاماتوااللت

 .ةنز املوا خارج وااللتزامات االئتمان، وخطط االئتمان وخطوط ،الودائع عن ومعلومات املعنية

 ملركزي ا للبنك تقارير  تقدم أن واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركات على يتعين أعاله، موضح هو  وكما .68

 االئتمان، منهجية القروض، من الغرض الفائدة، معدالت القروض، محفظة املالية، املوارد: توضح والتي العراقي

 .املطلوبة لالحتياطات املخصصة املبالغ وبيانات املطلوبة، الضمانات

 االحتياطات مقابل الودائع

 في ياطاتاحت يخصص أن البنك على يتعين" العراقي، املركزي  بالبنك الخاصة االحتياطي متطلبات الئحة بموجب .69

 تبقاءاس فترة خالل األجنبية العمالت من والعديد العراقي بالدينار  العراقي املركزي  البنك في جارية حسابات شكل

 هر،الش لطوا مصرفي عمل يوم كل نهاية في املؤهلة الجارية الحسابات أرصدة مبلغ متوسط يكون  حتى االحتياطي

 الحتفاظا فترة خالل التجاري  البنك قبل من جمعها يتم والتي ، العراقي بالدينار  النقدية االحتياطات أرصدة ومتوسط

، تبلغ والتي باالحتياطي
ً
 ".الفترة لتلك االحتياطي متطلبات يساوي  شهرا

 اإلقراض الداخلي

 على اقيالعر  املركزي  البنك من وكذلك البنك ةإدار  مجلس من املسبقة املوافقة على الحصول  البنوك على يتعين .70

 اإلدارة مجلس وأعضاء املوظفين وكبار  للمديرين منحه سيتم الذي الئتماناب الداخلي اإلقراض يعرف. الداخلي اإلقراض

 سرأ من %15 عن االئتمان لهذا الكلي اإلجمالي يزيد أال  يتعين. الصلة ذات والشركات( الثانية الدرجة حتى) وأقاربهم

 . البنك مال

 منحب املرخصة للشركات يسمح ال  واملتوسطة، الصغيرة املشاريع تمويل شركاتتنظيم عمل  تعليمات بموجب .71

 الشركات من أيٍ  إدارة مجلس في عضو  أي أو  املوظفين أو  املديرين أو  اإلدارة مجلس أعضاء من عضو  ألي القروض

 .لها التابعة
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 تحويل أصول املنظمات غير الحكومية -د

 ير غاملسجلة كمنظمات  األصغر  التمويل مؤسساتتحويل أصول ب يتعلق فيما غموض الراهن الوقت في يوجد .72

يمنع املنظمات . الشكل الحالي للقانون ال 41أخرى  شركة أي أو  واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركات إلى حكومية

تستخدم املنظمات غير الحكومية العائد في ( أن 1غير الحكومية من بيع محفظة قروضها وذلك وفق عدة شروط: )

أرباح على أعضاء تلك املنظمات غير الحكومية سواًء تم  ( أال يتم أي توزيع2ووفق رسالتها، )أنشطتها املصرح لها بها، 

 شركة لىإ محفظتها بتحويل الحكومية غير  املنظمات قيام على ذاته التحليل ينطبق. مباشرة غير  أو  مباشرة بصورة اهذ

سة وفقا ملؤسو  سبق، مما الرغم وعلى. الشركة تلك من أسهم مقابل في وذلك واملتوسطة الصغيرة املشاريع مويلت

مويل ؤسسات التمل يسمح ال  أنه ترى  الحكومية غير  املنظمات دائرة فإن ،واحدة على األقل من مؤسسات التمويل األصغر

 هذا نأ يبدو . أسهم مقابل أو  مساوية قيمة ذات أصول  مقابل في أخرى  شركة إلى أصولها ويلتحب األصغر غير الحكومية

 اريةتج أنشطة بأي االشتغال من الحكومية غير  املنظمات يمنع القانون  أن إذ للقانون، فهم سوء على يعتمد املوقف

 هذين من أيٍ  ينطبق لم إذا ثم، ومن. الضرائب تجنب أجل من أو  املنظمات هذه أعضاء على أموال توزيع بغرض

نخراط اال  من املطبق، العراقي القانون  بموجب وذلك الحكومية، غير  املنظمات منع يجب ال  الحالة هذه ففي لشرطين،ا

 .التجارية األنشطة هذهفي مثل 

الرسالة،  انحراف خطر  هو  للربح هادفة شركات عبر  األصغر  التمويل بتقديم السماح بشأن أثيرت التي القضايا ومن .73

 لفتخت قد والتي صحابها،الخاصة أل لحاصامل خدمةإلى  العامة املنفعة غرض من ملؤسسةحيث سوف يتحول تركيز ا

 على شدةب تؤثر  أن غير حكوميةؤسسات التمويل األصغر املسجلة كمنظمات مل يمكنو  .األصلية االجتماعية رسالةال من

 يلسب على)التها االجتماعية رس على الحفاظ من للتأكد ملكية حصة على اإلبقاء خالل من الجديد الكيان توجهات

 تتماش ى الجدد املستثمرين مصالح أن ضمان يجب جدد، ملستثمرين رأسمالها فتح عند وحتى .(الفقراء خدمة املثال،

 .(اجتماعية مسؤولية لديهم مستثمرين خالل من) الرسالة مع

                                                                    

( 1املصرفية بالعديد من املميزات أكثر من الشكل القانوني للمنظمات غير الحكومية التي ال تهدف إلى الربح، وهذا يشمل ) يتمتع الشكل القانوني للشركات املالية غير 41

لي والخارجي ( وصول غير مقيد إلى كٍل من التمويل الداخ2املقدرة على توفير العديد من الخدمات املالية وذلك غير االعتمادات )باستثناء تجميع الودائع من الجمهور(، )

 ( قيود أقل على املشاركة األجنبية. 4( املقدرة على توزيع األرباح، ومن ثم اجتذاب االستثمارات الخاصة، )3سواًء تم ذاك من خالل االقتراض أو امللكية، )

 الدول العربية التي سمحت بتحويل األصول  :2املربع 

 باملساهمة والشركات الحكومية غير  املنظمات من لكل يسمح والذي 2011 لعام األصغر  التمويل قانون  .تونس .1

 ؤسسات التمويل األصغر املسجلة كمنظمات غير حكوميةمل أيضا يسمح، و (2 املادة) األصغر  التمويل مجال في

 (.26 املادة) األصغر  للتمويل شركات تأسيس أو / في أسهم بامتالك

 يف باملشاركة للربح الهادفة وغير  الهادفة للشركات تسمح التي 2011 لعام األصغر  التمويل الئحة .ينفلسط .2

 الكبامت للربح الهادفة غير  األصغر  التمويل ملؤسسات أيضا تسمح .(4 املادة من 2 الفقرة) األصغر  التمويل مجال

 (.32 و  31 املادتان) للربح هادفة شركات تأسيس أو / في أسهم

 كمؤسسات تعمل التي الحكومية غير  للمنظمات يسمح األصغر  التمويل لقانون  2013 عام تعديل .رباملغ .3

 .(1 املادة) األصغر  التمويل شركات أسهم كل أو  من جزء بامتالك األصغر  التمويل
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 الرقابة واإلشراف على مؤسسات التمويل األصغر غير املتلقية للودائع -هـ

 صغيرةال املشاريع تمويل شركات على واإلشراف التنظيم وليةمسؤ  العراقي املركزي  البنك تحمل ،2010 عام منذ .74

 املنظمات دائرة. 2010 لعام واملتوسطة الصغيرة املشاريع تمويل شركاتتنظيم عمل  تعليمات بموجب وذلك وسطةواملت

ملسجلة امؤسسات التمويل األصغر  تشمل والتي الحكومية، غير  املنظمات بمراقبة املختصة السلطة هي الحكومية غير 

 املركزي  نكالب قانون  بموجب له املمنوحة بالسلطة يتمتع ،العراقي املركزي  البنك فإن ذلك، ومع. غير حكوميةكمنظمات 

 .اليةم مؤسسات لكونها غير حكوميةاملسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  على واإلشراف للتنظيم العراقي

 شرافواإل  لتنظيم( العراقي املركزي  البنك مثل) تحوطية تنظيمية جهة وجود ضد مجادالت هناك أن من الرغم على .75

  األفضل هو  هذا الحاالت، بعض ففي املتلقية للودائع غير  املالية املؤسسات على
ً
 هةج البديل كان ما إذا وخصوصا

 .تواجهها التي أواملخاطر  إدارتها أو  عملياتها أو  املالية، املؤسساتب ليس لها معرفة مالية غير  تنظيمية

 بتطبيق دائرةال تقم ولم. األصغر التمويل اتمؤسس عملياتفي  الحكومية غير  املنظمات دائرةلفهم محدود  يوجد .76

 اولتح فقد الواقع، وفي. املالية أنشطتها أو  غير حكوميةاملسجلة كمنظمات ؤسسات التمويل األصغر مل خاصة لوائح

املسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  على خاصة شروط( فرض في نجحت األحيان بعض وفي) فرض الدائرة

 ودحد خارج األموال نقل منع الشروط هذه واشتملت القانون، في محددة تكن لم الشروط هذه أن حين في غير حكومية

 لسعر  أعلى بحد غير حكوميةاملسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  إلزام أو  الديون، سداد أجل من الدولة

غير املسجلة كمنظمات  األصغر مؤسسات التمويل  منع أو  ، الحكومية غير  املنظمات دائرة طرف من محدد الفائدة

 بناءو  املناسب التدريب مع ،العراقي املركزي  البنك أن ويبدو . الربح إلى تهدف مؤسسة إلى األصول  بيع من حكومية

 بالنظر  غر األص التمويل مؤسسات على واالشراف للتنظيم مالءمة أكثر  ،األصغر للتمويل الخاصة الطبيعة لفهم القدرات

 يمكن تيوال املالية، املؤسسات على واإلشراف التنظيم عن مسؤول املركزي  البنك .املالي القطاع على كمشرف دوره إلى

 على وموحدة متماسكة رقابة ذلك سيضمن .غير حكوميةاملسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  تشمل أن

 ضلأف دعم بتقديم وسيسمح العراقي، املركزي  البنك طرف من املرخصة املالية املؤسسات توفرها التي األنشطة

 األصول  ليلتحو  الطريق يمهد مما املخاطر، وإدارة مةكو الح لتحسين تسعى التي الحكومية غير  األصغر  التمويل ملؤسسات

 .املستقبل في

V. توصيات لتطوير التمويل األصغر في العراق 

 لكل، 2014الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني  141القانون املصري للتمويل متناهي الصغر رقم  سمحي مصر. .4

ل ؤسسات التمويمل أيضا ويسمح األصغر، التمويل الدخول في مجالب والشركات الحكومية غير  املنظمات من

 (.3 املادة) األصغر  للتمويل شركات تأسيس أو / في أسهم بامتالك األصغر من املنظمات غير الحكومية
 

 تشريعأي  صياغة بدون مات غير حكومية مسجلة كمنظ أصغر  تمويل مؤسساتأصول  ليبتحو  واألردن لبنان من كل سمحت :ةمالحظ

 .بسبب عدم وجود مانع قانوني بشكل صريح ذلكيسمح ب
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مويل ني الحالي مالئم لتنمية قطاع التفيما يلي توصيات على املدى القصير واملدى املتوسط. وعموما، فإن اإلطار القانو 

األصغر العراقي إذا تم تفسير أحكام القانون وفقا للممارسات الدولية. والعديد من هذه التوصيات تتعامل مع ما يبدو 

 أنه سوء فهم أو التباس في القوانين السارية.

 توصيات على املدى القصير -أ

ص عليها في قانون املنظمات غير الحكومية، بناء على املمارسات تحديد األنشطة املسموح بها واملحظورة املنصو  .1

( من قانون املنظمات غير الحكومية وتعرف املنظمات غير الحكومية 1الدولية في تفسير القوانين واللوائح الحالية. املادة )

للمنظمة غير الحكومية  ( من نفس القانون تنص على "أنه ال يجوز 6ككيان يعمل في أنشطة غير هادفة للربح واملادة )

االنخراط في نشاط مربح أو سياس ي ". ويمكن االستنتاج أن قصد القانون هو منع توزيع األرباح وليس منع املنظمات 

 غير الحكومية من أنشطة مربحة تؤدي إلى النمو واالستدامة.

ركات العراقية أو الكردية( وشالتنسيق بين القوانين املطبقة على مؤسسات التمويل األصغر غير الحكومية )سواًء  .2

 تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وهذا يشمل:

  اإلفصاح: يتعين على مؤسسات التمويل األصغر املسجلة كمنظمات غير حكومية أن تقدم تقارير مشابهة لتلك

 التقارير التي تقدمها شركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

 البنك املركزي العراقي، حتى تاريخه، بتحديد الشروط الالزمة لشركات  مخصص احتياطي القروض: لم يقم

تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وال توجد كذلك أي شروط مطبقة على مؤسسات التمويل األصغر 

 املسجلة كمنظمات غير حكومية.

  الصغيرة واملتوسطة، متطلبات الحوكمة: كما هو الحال مع مجالس إدارات البنوك وشركات تمويل املشاريع

يتعين على مجلس إدارة مؤسسات التمويل األصغر أن يضم ثالثة أعضاء على األقل يتمتعون بخبرات مصرفية 

 أو مالية أو قانونية ويحملون شهادات جامعية.

ت املسجلة كمنظمامؤسسات التمويل األصغر  على واإلشراف التنظيم أجل من املناسبة الحكومية الجهة تحديد .3

  ذلك كان إذا. حكوميةغير 
ً
ير غاملسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  توضع أن العراقي، القانون  بموجب ممكنا

 مما املالية الخدمات مقدمي جميع بوضع الدول  من العديد قامت. العراقي املركزي  البنك مسؤولية تحت حكومية

 املركزية كللبنو  واإلشرافية التنظيمية السلطة حتت ، غير حكوميةاملسجلة كمنظمات مؤسسات التمويل األصغر  يشمل

 لتيوا املزايا من العديد اإلجراء هذا يجلب سوف. املصرفية غير  املالية للمؤسسات املنظمة الجهة مسؤولية تحت أو 

 التي سساتاملؤ  على متناغمة بصورة وتطبيقها تصميمها تم قوانين ووجود متكافئة، فرص ذات عمل بيئة توفير  تشمل

 بين الروابط أوضح بشكل يفهم أن الحالة هذه في املركزي  للبنك يمكن ذلك، على وعالوة. مماثلة خدمات دمتق

 الفائدة ملعدالت املناسب اإلفصاح املثال، سبيل على) التحوطية غير  اللوائح يراقب وأن املختلفة املالية املؤسسات

 (.الخ املستهلك، وحماية العمالء، ورسوم

 األصغر  لالتموي مؤسسات على واإلشراف للتنظيم خيار  أفضل هو  العراقي املركزي  البنك أن يبدو  ،العراق حالة وفي .4

 على حدةاملو  الرقابة من العائدة الفوائد إلى وباإلضافة. املالي القطاع على اإلشرافي دوره اعتبارنا في وضعنا إذا وذلك

 التمويل ساتملؤس النصح بتوجيه له يسمح أفضل وضع يف يكون  سوف العراقي املركزي  البنك فإن املتماثلة، األنشطة

 أصول ويل تحل الطريق وتمهيد املخاطر، وإدارة الحوكمة تحسين في ترغب والتي حكومية غير املسجلة كمنظمات  األصغر 
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 نظمي أن يالعراق املركزي  للبنك املمكن من يكن لم إذا. األصغر للتمويل بنوك حتى أو  تمويل شركات إلى املؤسسات هذه

 ودائرة اقيالعر  املركزي  البنك بين قوي  تنسيق وجود الحالة، هذه في فيتعين، األصغر، التمويل مؤسسات على يشرف أو 

 إلقراضا قطاع على تركز  مخصصة وحدة بتأسيس العراقي املركزي  البنك يرغب أن املمكن من. الحكومية غير  املنظمات

  تتطلب هعلي والرقابة القطاع هذا سمات أن حيث األصغر،
ً
  منهجا

ً
 .التقليدية التجارية البنوك منهج عن مختلفا

 أمام الطريق التعليمات ههذ تمهد. واملتوسطة الصغيرةاملشاريع  تمويل شركاتتنظيم عمل  تعليمات تعديل .5

 أي توجد ال  سنوات، ثالث وبعد ذلك، من الرغم وعلى. املصرفية غير  املالية املؤسسات خالل من التجاري  اإلقراض

 :القانون  هذا فقرات بعض تعديل يتعين. مرخصة تمويل ركاتش

  يعتبر تحديد شروط حد أدنى أولي مرتفع لرأس املال وسيلة لتجنب إرهاق القدرات اإلشرافية للبنك املركزي

العراقي. وعلى الرغم من ذلك، فإن مؤسسات التمويل غير املصرفية مثل شركات تمويل املشاريع الصغيرة 

تعتبر مؤسسات تقبل الودائع، ومن ثم، فمن املنطقي أال يشترط عليها أي تنظيم أو إشراف واملتوسطة ال 

 لكٍل من الجهة املنظمة والجهة الخاضعة للتنظيم. إذا كان عدد شركات تمويل 
ً
 مرهقا

ً
تحوطي، والذي يعد أمرا

، وهذه الشركات كبيرة بدرجة كافية لتكون كيا
ً
مكن ن له أهمية، فمن املاملشاريع الصغيرة واملتوسطة كبيرا

 من تحديد شرط الحد األدنى األولي لرأس 
ً
حينئذ أن تثار مناقشات بشأن فرض إجراءات تحوطية معينة. وبدال

املال، يمكن للجهة املنظمة أن تطبق شرط "التناسب واملالئمة"، من بين بعض الخيارات األخرى، على 

هذه الشركات وذلك من أجل ضمان جودة هؤالء املنافسين املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين في 

 الجدد.

  
ً
من  %300ينطبق األساس املنطقي ذاته على قيود اإلقتراض من البنوك املحلية واألجنبية )والذي يبلغ حاليا

 على ذلك، يمكن لهذه املتطلبات أن تعيق النمو. ومن  %50رأس املال( والسندات )
ً
من رأس املال(. وعالوة

تحسن إزالة مثل هذه القيود والسماح للجهات املقرضة بتحديد ما إذا كان يمكن لشركات تمويل املشاريع املس

 الصغيرة واملتوسطة أن تتحمل عبء الدين أم ال.

  ال يوجد أي أساس منطقي واضح وراء شرط .
ً
يمكن للقيود على املنح املحلية واألجنبية أن تعيق النمو أيضا

 ملسبقة من الحكومة قبل قبول املنح.الحصول على املوافقة ا

  يعد افتتاح الفروع أو إغالقها أو تغيير مكانها أحد العناصر األساسية ألي مساعي تمويلية ناجحة. شرط

الحصول على املوافقة املسبقة قبل افتتاح الفروع الجديدة يمكن أن "يساعد" في استهداف الشرائح 

د املتعلقة بإغالق الفروع قد تؤدي إلى حرمان بعض السكان من املحرومة، وعلى الرغم من ذلك، فإن القيو 

 الخدمة ألن املؤسسات املالية ال ترغب في املخاطرة بأن توجد في مواقع غير مربحة.

  .قيود أقل على املشاركة األجنبية لجذب االستثمارات والخبرات األجنبية، ومن ثم، تعزيز النمو والتطور

املشاريع الصغيرة واملتوسطة، فهناك قيود مباشرة )على سبيل املثال، قيود  وبموجب تعليمات شركات تمويل

تتعلق بامللكية( وقيود غير مباشرة )على سبيل املثال، قيود على املواطنة أو محل السكن ألعضاء مجلس 

 اإلدارة(.

الحكومية تسريع إجراءات إعادة التسجيل للمنظمات غير الحكومية املسجلة وإجراءات تسجيل املنظمات  .6

 الجديدة. ال يتطلب هذا اإلجراء أي تعديالت على قانون املنظمات غير الحكومية.
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تعريف اإلقراض األصغر، واملشاريع الصغيرة واملتوسطة، وأي مصطلحات ذات صلة في القوانين املعنية وذلك من  .7

 أجل تجنب املراجحة التنظيمية )االختالفات في تصنيف هذه الكيانات(.

 على املدى املتوسطتوصيات  -ب

إجراء دراسة طلب وذلك من أجل تقييم الطلب الحالي بين الفقراء والسكان ذوي الدخل املنخفض على العديد  .1

 من الخدمات والتي تشمل االئتمان واإلدخار واملدفوعات والتحويالت والتأمين.

ويل اآلن كيف يمكن ملؤسسات التمتوضيح العملية القانونية من أجل تيسيرعملية تحويل األصول: من غير الواضح  .2

األصغر املسجلة كمنظمات غير حكومية أن تقوم بتحويل أصولها إلى شركات تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة. ال 

يمنع القانون، بصيغته الحالية، املنظمات غير الحكومية من بيع محفظة قروضها أو استبدال أصولها وذلك وفق عدة 

( أن ال يتم توزيع 2املنظمات غير الحكومية العائد في أنشطتها املصرح لها بها، ووفق رسالتها، )( أن تستخدم 1شروط: )

أي أرباح على أعضاء تلك املنظمات غير الحكومية سواًء تم هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ينطبق التحليل ذاته 

سهم املشاريع الصغيرة واملتوسطة وذلك في مقابل أعلى قيام املنظمات غير الحكومية بتحويل محفظتها إلى شركة تمويل 

من تلك الشركة. القضية املهمة هي التأكد من أن املبادلة قد تمت وفق القيمة الحقيقية للمحفظة وأي أصول أخرى 

. يتعين على جميع الجهات الرقابية والهيئات املنظمة 
ً
قد يمكن نقلها وذلك إذا لم تكن القيمة السوقية واضحة تماما

ذات الصلة والتي تشمل: دائرة املنظمات غير الحكومية، سجل الشركات، والبنك املركزي العراقي أن تنسق فيما بينها 

من أجل إنشاء طريق واضح لتحويل األصول. السماح لجهات تقديم التمويل األصغر العراقية الحالية )مؤسسات 

من التصنيف القطاعي للشركات املالية غير املصرفية  التمويل األصغر املسجلة كمنظمات غير حكومية( باالستفادة

سوف يؤدي إلى تأسيس بيئة ذات فرص متكافئة ملقدمي االئتمان، ويساعد هذه الكيانات على النمو والتطور. وعلى 

 على قوانين حماية املستهلكين، وتعزيز الشفافية، ومتطلبات كتابة التقار 
ً
ر يوجه العموم، يجب أن يكون التركيز منصبا

 وذلك عند التنظيم واإلشراف على الشركات املالية غير املصرفية.

: ملاليةا الخدمات تقديم جهات جميع على القوانين هذه وتطبيق ،الخدمات املالية ستهلكمل حمايةال قوانين تبني .3

 لشروط يطةبس صيغة املثال، سبيل على) باإلفصاح املتعلقة األساسية اإلجراءات على القوانين هذه تشتمل أن يتعين

 رفسعر الص مخاطر  عن معلومات املنتجات، بين املقارنة إجراء على املقدرة املنتجات، لتسعير  موحدة صيغة القرض،

 تطبيقل الحكومية غير  املنظمات دائرة محاولةوتعد . طعنالإمكانية و  العادلةاملعاملة  والتقارير، الشفافية ،(للعمالء

فرض مثل هذه  نجاح عدم إلى بالنظر  وذلك ،أمر غير مرغوب فيه قانونيسند  القروض دون  حدود قصوى على فوائد

  القيود
ً
 .للفقراء الوصول  هدف على املعدالت هذه ملثل السلبي والتأثير  الزائدة الفائدة معدالت تقليل في عادة

. اإلقراضب املرتبطة فالتكالي تقليل في للغاية مفيد النظام وهذا االئتمانية، املعلومات لتبادل شامل نظام تأسيس .4

 مكلفة غير  وسائل االئتمانية للمؤسسات يوفر  أن( العراقي املركزي  البنك يستضيفه) ائتماني استعالم ملكتب يمكن

 من كٍل ل املرتبطة املخاطر  من هذا يقلل أن يمكن. الجدد املحتملين املقترضين من لكثير  االئتمانية الجدارة لتقييم

 يف اإلفراط مخاطر  من يقلل ثم ومن املقرضة، والجهات الصغر  ومتناهية ملتوسطةوا الصغيرة التمويل مؤسسات

 تمانيةاالئ املعلومات نظام في الصفري  الحد تطبيق خالل منو . دفعه استحقاق عند الدين سداد في والتأخر  ،42املديونية

                                                                    

 ر االئتماني للعميل قبل منحه القرض. ، تتطلب بعض التشريعات الحصول على التقري من أجل تجنب إفراط العمالء في املديونية من خالل تعدد القروض 42
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 فإن اركة،باملش حكومية غير مات املسجلة كمنظ األصغر  التمويل ملؤسسات والسماح العراقي، املركزي  البنك في الحالي

  سيكون  النظام
ً
 تشمل تيوال املالية، املؤسسات جميع ومشاركة. فحسب للبنوك وليس املالية املؤسسات لجميع مفيدا

  تقلل سوف ستعالم االئتمانياال  نظام في حكومية غير املسجلة كمنظمات  األصغر  التمويل مؤسسات
ً
 فجوة من أيضا

  أكثر  نظام تأسيس املفيد من سيكون  االنتقالية، الفترة وخالل. 43االئتمانية املعلومات
ً
 الئتمانيةا املعلومات لتبادل تطورا

 شركة أي أو للتمويل األصغر  العراقية شبكةال قبل من النظام هذا إدارة لتتم األصغر، التمويل مؤسسات بين

 لوماتاملع كذلك تعزيز  ويمكن ئتمانية،اال  للمعلومات العام السجل تحسين إلى باإلضافة .املعلومات لتكنولوجيا

 اناالئتم درجات مثل مضافة قيمة ذات خدمات توفر  ما غالبا هذه :الخاصة االئتمان مكاتب إنشاء خالل من االئتمانية

 على همحصول فرص تعزيز  املطاف نهاية وفي والشركات، لألفراد االئتمانية الجدارة تقييم على البنوك تساعد التي

 .التمويل

 الءالوك البنوك تستخدم بأن واضح، وبشكل البنوك، لوائح تسمح أن يتعين .على التمويل األصغر البنوك جيعتش .5

 الءللوك يمكن التي األنشطة هي وما ،(القانونية الكيانات أو  األفراد مثل) كوكيل العمل له يحق من كذلك تحدد وأن

 هذه حددت أن يجب(. والسحوبات والودائع اإلرهاب تمويل فحةومكا األموال غسيل بمكافحة االلتزام مثل) فيها املشاركة

  اللوائح
ً
 لصغر ا متناهية القروض جميع على االحتياطي هذا تطبيق ويتعين) الصغر  متناهية القروض احتياطي أيضا

 قياسل مناسبة آلية اللوائح هذه تحدد أن يتعين النهاية، وفي(. القروض هذه تقدم التي املؤسسة نوع عن النظر  بغض

 .الصغر متناهية بالقروض املرتبطة املخاطر 

 اشرةاملب الحكومية التمويل أنظمة. بالجملة البيع ممول  أو  امليسر  إلى الخدمة مقدم من الحكومية املشاركة نقل .6

  تقدم والتي
ً
 قديمهات يتم التي فائدة بدون  القروض مثل – اإلطالق على فائدة بدون  أو  السوق  من أقل فائدة ذات قروضا

. املجتمع في التمويل فجوة حل في فعالة وغير  منخفضة سداد معدالت لها املدرة للدخلاملشاريع  دعم قانون  بموجب

 
ً
 عادلة غير  منافسة جراء من وذلك السوق  في اختالالت وجود إلى يؤدي الحكومي التدخل هذا مثل فإن ذلك، على وعالوة

 مستويات بها يرتبط ما عادة املدعمة الحكومية اإلقراض برامج أن التاريخية األدلة أظهرت وقد .الخاص القطاع مع

 لنتائجا تحقيق دون  املقرضين تنمية وايذاء العامة، األموال من كبيرة كميات واستيعاب االفتراضية، للمعدالت عالية

 ملةبالج مويلالت خدمات تقدم أن أو  كميسر  الحكومة تعمل أن وهو  أال  للحكومة بالنسبة أفضل بديل هناك 44.املرغوبة

  أكثر  تعد والتي األخرى  املالية واملؤسسات البنوك إلى
ً
 ملستهدفةا الشرائح إلى والوصول  القروض، محافظ إدارة على قدرة

 .السكان من

 (.مناسبة ضمانات اشتراط مع) التأمين، لشركات كوكالء تعمل أن األصغر  التمويل ملؤسسات السماح .7

 شاملال اإلصالح تحقيق املتوسط املدى أو  القصير  املدى على يمكن ال . القروض السترداد سريع مسار  تأسيس .8

 فيجب ذلك، من الرغم وعلى. املناسب الوقت في القضايا في أحكام إصدار  على املحاكم مقدرة زيادة أي للقضاء،

 النظام في حكاماأل  تنفيذ إدارة قدرات من كذلك واالستفادة القضايا، إلدارة الحاسوبي النظام استخدام من االستفادة

                                                                    

 أي كيان في نظام املعلومات االئتمانية. لدمجمن قانون البنوك السلطة للبنك املركزي العراقي  51تمنح املادة رقم 43
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 يلتحص أو  العقود بتنفيذ املتعلقة البسيطة القضايا في عاجلة إجراءات إصدار  يجب أوسع، نطاق وعلى. القضائي

 .متخصص تجاري  قضائي نظام من كجزء أو  منفردة بصورة ذلك تم سواءً  الديون،

 هذا وير تط إلى يؤدي ال  الحالي ار اإلط أن حيث ،املضمونة واملعامالت ر التمويليللتأجي مناسب قانوني إطار  تبني .9

 من ةكبير  بصورة يعززا أن كضمانات املنقوالت من العديد واستخدام التمويلي للتأجير  يمكن. التمويل من الشكل

 لهذه حيسم أن املناسب القانوني اإلطار  شأن من. تكلفته من يقلال  وأن العراق في االئتمان على الخاص القطاع حصول 

  املالية، املؤسسات لجميع متكافئة فرص توفر  بيئة وجود يضمن وأن التوسعب الجديدة اآلليات
ً
 يتعلق يماف وخصوصا

لتمويلي التأجير اب املتعلقة القوانين سن من كال  تشمل أن اإلصالح إجراءات على يتعين ثم، ومن الضريبية، باملعاملة

 األصول  في املقرضة الجهات حقوق  إشهار  أجل من املنقولة الضمانات سجل تطوير  وكذلك ،ضمونةامل واملعامالت

 .األصول  هذه في أولوياتهم وتحديد املنقولة،
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