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نبذة عن آيرس

بإنتاج تحليالت سياسية  )آيرس( هو مركز بحيث مقره العراق يلزتم  معهد الدراسات اإلقليمية والدولية 

مستقلة وعملية ودقيقة حول العراق ومنطقة الرشق األوسط عموماً. من مقره يف الجامعة األمريكية 

يف العراق، السليمانية، يعمل املعهد بالرشاكة مع مؤسسات أكاديمية ووكاالت تمويل من مختلف أنحاء 

العالم ممن يتشاركون مهمته يف تأسيس محادثات السياسات يف العراق عىل البحث العميل والخربات 

املحلية. يقيم املعهد فعاليات عىل مدار العام، من بينها ملتقى السليمانية السنوي، بغرض تعميم نتائج 

األبحاث وتعزيز الحوار بني مختلف الجهات املعنية حول التحديات السياساتية األكرث تعقيداً اليت تواجه 

والقادة  السياسات  الباحثني وصانعي  بناء قدرات ومهارات  آيرس عىل  العراق واملنطقة. وأخرياً، يعمل 

الشباب من أجل تسخري أبحاث السياسات يف عملية التغيري السيايس واالجتماعي.

حول نرشة العراق االقتصادية

لطاملا كان خطاب السياسات العامة يف العراق وبما يتعلق بالتنمية االقتصادية قائماً عىل افرتاض وجوب 

توسيع القطاع الخاص غري النفطي الذي من شأنه أن يمنح الشعب بأكمله قوة واستقالالً اقتصادياً. إال 

أن ما سيرتتب عىل هذا التوسع يف العراق وهو البلد الذي يرزح تحت موجات دورية من الرصاع وعدم 

االستقرار، ما يزال غري محدد املعالم. واليوم، إذ يواجه العراق والرشق األوسط بأكمله احتمالية انخفاض 

طويل األمد يف الطلب عىل النفط، فإن الحاجة إىل فهم الديناميات والتحديات االقتصادية يف العراق 

 )NED( باتت ملحة للغاية. تهدف نرشة العراق االقتصادية اليت يمولها الصندوق الوطين للديمقراطية

إىل توجيه املحادثة الوطنية حول السياسات نحو رؤية اقتصادية مستدامة، وإىل تزويد جهات املجتمع 

املدين املحيل بالوسائل واملعلومات الالزمة للضغط عىل النهج الحكومي فيما يخص االقتصاد. هذه النرشة 

الصادرة عن معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس( يف الجامعة األمريكية يف العراق، السليمانية، 

هي بمثابة مصدر معلومات شامل لفهم التوجهات االقتصادية الرئيسية. يجمع االستعراض بني تحليل 

املجاالت الرئيسية املحتملة للنمو االقتصادي، ودراسة دقيقة لألطر االقتصادية والبىن التحتية العمومية 

واألنظمة االقتصادية املطلوبة لضمان حدوث النمو عىل نحو شامل. 



)آيرس(. والدولية  اإلقليمية  الدراسات  آراء معهد  املؤلفني فقط، وال تعكس  املقال تخص  الواردة يف هذا  اآلراء  إن 

نبذة عن املؤلفني

أحمد الطبقچيل خبري يف أسواق رأس املال وأسواق الواليات املتحدة ومنطقة الرشق األوسط 

وشمال أفريقيا، وهو رئيس املخططني االسرتاتيجيني يف صندوق AFC العراق. ويشغل أيضاً 

أيضاً  يشغل  حيث  السليمانية،  العراق،  يف  األمريكية  الجامعة  يف  مساعد  أستاذ  منصب 

منصب زميل أقدم يف معهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس(. وهو أيضاً زميل غري مقيم 

يف املجلس األطليس – مبادرة العراق يف مركز رفيق الحريري وبرامج الرشق األوسط. إضافة 

الذراع االستثمارية  كابيتال لالستثمارات، وهي  إدارة رشكة  الطبقچيل عضواً يف مجلس  إىل ما سبق، يعمل أحمد 

االستثمارية  الذراع  وهي  لالستثمار،  الوطين  لرشكة  تنفيذياً  مديراً  سابقاً  األردن. عمل  كابيتال يف  لبنك  املرصفية 

املرصفية لبنك الكويت الوطين، ومديراً إدارياً ورئيساً للمبيعات املؤسسية الدولية يف رشكة دبليو آر هامربخت ورشكاه، 

ومديراً يف يك بانك لندن، ومديراً ورئيساً ألسواق رأس املال واملبيعات املؤسسية يف رشكة جيفريز إنرتناشنال يف لندن. 

وقد بدأ مسريته املهنية يف رشكة دين ويرت الدولية يف لندن. حاز أحمد الطبقچيل عىل درجة املاجستري يف الرياضيات 

الرياضيات من  األوىل( يف  الدرجة  الرشف،  )مرتبة  البكالوريوس  ودرجة  املتحدة،  اململكة  أوكسفورد يف  من جامعة 

نيوزيلندا.  كانرتبري يف  الرياضيات من جامعة  البكالوريوس يف  ودرجة  نيوزيلندا،  ويلينغتون،  فيكتوريا يف  جامعة 

.AMTabaqchali@ يمكنكم متابعة تغريداته عىل

يركز يف  )آيرس(.  والدولية  اإلقليمية  الدراسات  باحث سياسات يف معهد  الشديدي  حمزة 

أبحاثه عىل قضايا االقتصاد واألمن وسيادة القانون يف العراق. حصل عىل درجة البكالوريوس 

املاجستري يف  السليمانية، وعىل درجة  العراق،  األمريكية يف  الجامعة  األعمال من  إدارة  يف 

.HAlshadeedi@ دراسات الرشق األوسط من جامعة اليدن. يمكنكم متابعة تغريداته عىل

الوائيل حائز عىل بكالوريوس علوم يف تكنولوجيا املعلومات، وماجستري إدارة أعمال  محمد 

يف اإلدارة الدولية والقيادة، وماجستري يف التواصل من أجل التنمية. يعمل حالياً عىل إنهاء 

شهادة الدكتوراه يف إدارة املوارد البرشية. ويركز يف أبحاثه عىل اإلصالح واملؤسسات يف العراق. 

.muhammadwaeli@ :يمكنكم متابعة تغريداته عىل

)آيرس( يف  الدراسات اإلقليمية والدولية  زميلة غري مقيمة يف معهد  الشمري  مارسني  د. 

الجامعة األمريكية يف العراق، السليمانية، ويف مبادرة الرشق األوسط يف كلية كندي بجامعة 

ماساتشوستس  معهد  من  السياسية  العلوم  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حازت  هارفرد. 

للتكنولوجيا وبكالوريوس يف العالقات الدولية من كلية ويليسيل. تركز يف أبحاثها عىل دور 

.MarsinRA@ رجال الدين الشيعة يف االحتجاجات والسياسة. يمكنكم متابعة تغريداتها عىل

http://على
http://على
https://twitter.com/HAlshadeedi
https://twitter.com/HAlshadeedi
https://twitter.com/HAlshadeedi
https://twitter.com/HAlshadeedi
https://twitter.com/MarsinRA
https://twitter.com/MarsinRA
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يق، بغداد.
ي العرا

ك املركز
البن

جز مو
يتضمن هذا العدد من نرشة العراق االقتصادية أربعة أقسام، وهي:

1 جزء 
صفحة 6

النقد هو امللك: املال والقطاع املرصيف يف العراق

بقلم: أحمد الطبقچيل

2 جزء 
صفحة 14

النجاة "خارج الشبكة": الرشكات الصغرية 
جداً والصغرية واملتوسطة يف العراق

بقلم: حمزة الشديدي

3 جزء 
صفحة 18

بناء الثقة يف القطاع املرصيف
بقلم: محمد الوائيل

4 جزء 
صفحة 20

كيف من املمكن أن تؤثر اإلصالحات االقتصادية 
املقرتحة يف العراق عىل املرأة العراقية

بقلم: مارسني الشمري
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مة مقد
الخاص يف  القطاع  تنمية  اليت تعرتض  الرئيسية  العقبات  إن إحدى 
الذي يدعم نموه.  التمويل  الوصول إىل  العراق هي مسألة صعوبة 
يف  املرصيف  القطاع  تطور  لعدم  نتيجة  هذه  أن  عىل  إجماع  وهناك 
العراق، والذي تهيمن عليه الدولة. ومع أن هذا التشخيص صحيح 
إىل حد ما، فإن بإمكاننا تأطري املشكلة عىل نحو أكرث دقة بقولنا إن 
العراق ليس لديه نظام مرصيف، عىل األقل ليس عىل النحو الذي يتم 
العراق، توجد مؤسسات  فيه فهم الصريفة وممارستها عاملياً. ففي 
تؤدي وظائف معينة  دون شك  "املصارف"، وهي  باسم  إليها  يشار 
الوظائف  تؤدي  العراقية ال  املصارف  أن  إال  املصارف؛  تشابه وظائف 
قليلة  باستثناءات  إال  الحديث،  النظام املرصيف  تمزي  اليت  األساسية 
العاملي  رئيسياً عىل الصعيد  محدودة. ويف حني تلعب املصارف دوراً 
يف توفري االئتمان وأنظمة الدفع الفعالة، فإن املصارف يف العراق تأيت 

يف املرتبة الثانية بعد التعامل النقدي.

لتطوير  كبرية عىل رسم مسار  عواقب  النقد  القائم عىل  ولالقتصاد 
الفاعلة  الجهات  سعت  فقد  طاقته.  بكامل  يعمل  مرصيف  نظام 
الدولية يف العراق إىل "إصالح" النظام املرصيف العرايق منذ عام 2003 
عرب اإلصالح التنظيمي وإعادة هيكلة مصارف الدولة الرئيسية املختّلة 
فإنه غري  لهذا اإلصالح،  الظاهرية  الجدوى  الرغم من  وظيفياً. وعىل 
مجٍد عندما ال يكون هناك قطاع مرصيف حقيقي منذ البداية. هناك 
تحول  اليت  األكرب  البنيوية  العقبات  يعالج  لنهج مختلف  حاجة  إذن 
دون نشوء قطاع مرصيف قابل لالستمرار. والعامل األهم الذي يتم 
تجاهله يف هذه املشكلة هو النقد. فطاملا كان النقد مهيمناً، لن يكون 
هناك مجال لنشوء قطاع مرصيف متني. فباإلضافة إىل إصالح القطاع 
املرصيف الذي ليس موجوداً إالً إسمياً يف العموم، ينبغي عىل الجهات 
الفاعلة الدولية الرتكزي عىل خلق حوافز للمواطنني والرشكات لالبتعاد 
عن التعامل النقدي والتوجه نحو تسوية التداوالت االقتصادية من 
خالل املصارف اليت يمتلكها القطاع الخاص، واستخدام تلك املصارف 

لحماية مدخراتهم.

1 جزء 

 النقد هو امللك: 
 املال والقطاع املرصيف 

يف العراق
الطبقچيل أحمد 
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امللك هو  النقد 

"العامة" تشري إىل األفراد واألرس والرشكات والقطاع الخاص. ويف حالة العراق، يمثل القطاع الخاص الوزارات، والوحدات التابعة لها، والهيئات الحكومية املستقلة، والرشكات اململوكة للدولة.  1

سيتم استخدام مصطلحي "القرض" و"االئتمان" بالتبادل هنا. حيث يحمل إصدار االئتمان وتوفري القروض املعىن نفسه.  2

مثل العديد من املصارف املركزية حول العالم، يفرض البنك املركزي العرايق عىل البنوك االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء كودائع لدى البنك املركزي لضمان قدرة املصارف عىل إيفاء عمليات   3
السحب غري املتوقعة. وتعرف تلك الودائع بـ "االحتياطيات القانونية". والحد األدىن لالحتياطي القانوين يف العراق هو %15 للودائع الجارية، و%10 للودائع الثابتة، و%5 للمصارف اإلسالمية. 
وعادة ما تحتفظ املصارف بأموال تتجاوز هذه النسب املئوية مع املرصف التجاري العرايق، وهي األموال املعروفة باسم "االحتياطيات الزائدة". ويشار هنا إىل االحتياطات القانونية والفائضة 

العرايق". املركزي  البنك  "احتياطيات  مجتمعة باسم 

النقد أو تحويلها إىل مصارف أخرى. واإليداع  يصنع إصدار االئتمان أمواالً عىل شكل ودائع مرصفية جديدة/إضافية للمقرتض يتم استخدامها إلجراء تداوالت اقتصادية إما بتحويلها إىل   4
يتم إما نقداً أو بالتحويل من مصارف أخرى. عندما تقبل املصارف الودائع النقدية، فإنها تنئش ودائع جديدة/إضافية وتخزن األموال النقدية يف خزائنها.

يشار إىل الجمع بني النقد يف خزائن البنوك التجارية واحتياطياتها يف املصارف املركزية باسم "االحتياطيات املرصفية".  5

هناك تعريفات متنوعة لـ "عرض النقد باملعىن الواسع" )broad money(، لكن املصطلح يشري عموماً إىل مبلغ ما يشكل األموال اليت تحتفظ بها العامة كوسيلة للتبادل، أو كمخزن للقيمة.  6

يأيت املعروض النقدي أساساً من إنشاء: 1( دينار عرايق جديد يصدره البنك املركزي العرايق يف تبادل عائدات صادرات النفط بالدوالر األمرييك، والذي يتم إيداعه أخرياً يف حسابات مرصفية أو يدفع   7
نقداً عندما تدفع الحكومة رواتب القطاع العام أو تشرتي البضائع والخدمات، واإلنفاق املحيل عىل البنية التحتية؛ و2( أموال البنوك التجارية حني تقبل تلك املصارف الودائع وتصدر االئتمانات.

النظام املرصيف يف العراق يتألف من املصارف اململوكة للدولة، واملصارف اململوكة للقطاع الخاص.  8

العرايق  االقتصاد  يهيمن عىل  املتداولة،  العملة  النقد، يف شكل  إن 
خزائن  يف  أو  مادي،  بشكل  العامة1  تخزنها  اليت   – للقيمة  كمخزن 
وإن  االقتصادية.  التداوالت  لتسوية  وكوسيلة   – التجارية  البنوك 
هيمنة النقد تغين عن الحاجة إىل نظام مرصيف يعمل بكافة طاقته، 
االئتمان  إصدار  فإن  وبالتايل،  البسيطة.  الخدمات  توفري  باستثناء 
للعامة،2 سواء كان من أجل االستهالك الجاري أو اإلنفاق االستثماري، 
محدود للغاية. وبناء عىل ذلك، فإن االقتصاد يفتقد القوة الرشائية 
اإلضافية اليت تأيت من خالل توليد ما يعرف بـ "أموال البنوك التجارية" 

عن طريق إصدار االئتمان. 

باسم  األول  إىل  يشار  شكلني.  املال  يتخذ  العاملي،  الصعيد  عىل 
النقدية  )األوراق  النقد  أو  العملة  وهو  املركزي":  البنك  "أموال 
واملخزنة  العامة،  بها  تتعامل  واليت  املتداولة،  املعدنية(  والعمالت 
البنك  أموال  وتتضمن  اآليل.  الرصاف  وأجهزة  املصارف  خزائن  يف 
املركزي،  البنك  بها  اليت يحتفظ  التجارية  البنوك  أيضاً ودائع  املركزي 
ويشار إىل تلك باسم "احتياطيات البنك املركزي".3 أما الشكل الثاين 
قبول  بني  الجمع  عرب  توّلد  واليت  التجارية"  البنوك  "أموال  فهو 
بني هذين  األسايس  الفرق  إن  للعامة.4  االئتمان  وإصدار  الودائع 
الشكلني هو أن أموال البنك املركزي عبارة عن عملة قانونية، وهي 
متاحة للعامة وللبنوك التجارية نقداً يف خزائن واحتياطيات البنك 
املركزي.5 أما أموال البنوك التجارية، من ناحية أخرى، فهي تستمد 
املركزي  البنك  أموال  إىل  تحويلها  بإمكانية  العامة  ثقة  قيمتها من 
التحويل ليس  أن هذا  النقدي – رغم  السحب  عىل شكل عمليات 

الواقع.  مضموناً يف 

ويشار إىل الجمع بني النقد الذي تحتفظ به العامة وأموال البنوك 
إليها كاألموال  الوصول  العامة  اليت تستطيع  األموال  )أي  التجارية 
النقدية والودائع املرصفية(، باسم "عرض النقد باملعىن الواسع".6 وإن 
نمو هذه األموال وحجمها، بالعالقة مع أموال البنك املركزي، يتأثران 
بشدة بتطور القطاع املرصيف نظراً للدور الذي تلعبه املصارف يف إنشاء 
أموال البنوك التجارية عرب إصدار االئتمان. فبدون قطاع مرصيف قادر 

عىل البقاء، سيبقى النقد ملكاً. 

لقد تم التغلب عىل عدم وجود قطاع مرصيف قادر عىل البقاء يف العراق 
بسبب التدفق املستمر ألموال النفط. وقد مكنت زيادة عائدات النفط 
العام  القطاع  الحكومة عىل رواتب  إنفاق  زيادة  عىل مر السنني من 
ما  التحتية،  البنية  عىل  اإلنفاق  أقل،  وبدرجة  والخدمات،  والبضائع 
أدى يف نهاية املطاف إىل زيادة املعروض النقدي يف االقتصاد،7 وأيضاً 
تطوير الخدمات املرصفية البسيطة.8 ويبني الشكل 1 زيادة كبرية يف 

القروض والودائع عىل مدى فرتة 11 عاماً. 

البنك املركزي العرايق، بغداد.
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.الشكل 1: إجمايل الودائع والقروض
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املصدر: البنك املركزي العرايق، وزارة النفط. آذار 2021.

بينما بقي  القصوى،  النقد عىل أهميته  السنوات، حافظ  خالل هذه 
النقد من خالل  أدناه هيمنة   2 الشكل  ثانوياً. ويظهر  املصارف  دور 
النسبة املرتفعة لالحتياطي النقدي مقابل عرض النقد باملعىن الواسع. 
وهذا يعكس استمرار أهمية النقد يف القطاع العام كمخزن للقيمة 

للقطاع  املحدود  الدور  عىل  يؤكد  ما  االقتصادي،  للتبادل  وكوسيلة 
إصدار  التجارية من خالل  البنوك  أموال  إنشاء  املرصيف، السيما يف 

االئتمان، وبصفته وسيلة للتبادل االقتصادي.

الشكل 2: االحتياطي النقدي مقابل عرض النقد باملعىن الواسع
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املصدر: البنك املركزي العرايق، آذار 2021.

https://cbiraq.org/Default.aspx
https://cbiraq.org/Default.aspx
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عند  العرايق  املرصيف  للقطاع  املحدود  الدور  هذا  رؤية مدى  ويمكن 
النظر إليه يف سياق إقليمي عرب مقارنة نسبة االحتياطي النقدي إىل 
عرض النقد باملعىن الواسع مع البلدان املستوردة للنفط مثل مرص 
الكويت والسعودية  للنفط مثل  املصّدرة  والبلدان  واملغرب؛  واألردن 
واإلمارات )انظر الشكل 3 أدناه(. والتفاوت هنا ملفت للغاية. فأكرث 
النقدي يف العراق موجود عىل شكل أموال  من %70 من املعروض 
تحتفظ  نقدية  أموال  عن  عبارة  منه   60% من  )أكرث  املركزي  البنك 

انظر الحاشية رقم 7 لالطالع عىل تعريف "املعروض النقدي".  9

ترتبط أهمية النقد أيضاً بمستوى الرصاع واألزمات االقتصادية، ويعود ذلك بشكل أسايس إىل زيادة فائدة النقد أثناء األزمات، وأيضاً إىل الحاجة لسحب النقد من الودائع لتمويل اإلنفاق،   10
والذي يتم نقداً. وعىل هذا النحو، فإن الدور النسيب للنقد يزداد خالل األزمات وينقص خالل االستقرار االقتصادي.

 Mark A. DeWeaver, “Inside Iraq’s Cash Economy: Fully Reserved Banking in a Monetary Dystopia,” IRIS Iraq Report, الستعراض نموذج أعمال املصارف العراقية، انظر:   11
IRIS. April 2016. https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/IRIS%20Iraq%20Report%20IIR_Mark%20DeWeaver_Inside%20Iraq’s%20Cash%20Economy_2016_0.pdf

بها العامة(،9 يف حني أن هذا الرقم يف البلدان الرئيسية األخرى يف 
منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا يرتاوح بني %15 و%40، إذ إن 
القطاعات املرصفية األكرث تطوراً يف تلك الدول قد وّسعت معروضها 
وهذا  املركزية.  البنوك  أموال  إنشاء  خالل  من  كبري  بشكل  النقدي 
النشاط االقتصادي، وال  التفاوت ُيحدث فروقات ضخمة يف أشكال 
سيما يف الصناعات واملشاريع املحلية اليت تتطلب استثمارات طويلة 

األمد وتقديم االئتمانات.

الشكل 3: النسبة املئوية لالحتياطي النقدي يف عرض النقد باملعىن الواسع
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املصدر: البنك املركزي العرايق، اإلحصائيات النقدية واملالية لصندوق النقد الدويل، بيانات 2011 – 2020.

تتطلب من  العامة  للنقد لدى  الكبرية  العراق، فإن األهمية  أما يف 
للغاية.11،10  ومحدوداً  األمد  قصري  أعمال  نموذج  تتبىن  أن  املصارف 
ودائع  من  مرتفعة  بنسبة  العراقية  املصارف  تحتفظ  وباختصار، 
العمالء كاحتياطيات مرصفية لتتمكن من تلبية أية عمليات سحب 
غري متوقعة – وإن احتمالية حدوث تلك كبرية جداً نظراً للدور الكبري 
االحتفاظ  تم  األخري،  العقد  فخالل  االقتصاد.  يف  النقد  يلعبه  الذي 
الودائع كاحتياطيات مرصفية.  تراوحت بني %40 و%70 من  بنسبة 

العمالء  املصارف بنسب كبرية من ودائع  وإضافة إىل ذلك، تحتفظ 
كمكاِفئات نقدية، أي كأصول سائلة – يمكن تحويلها إىل نقد بسهولة 
ودولياً،  – عىل شكل ودائع تحتفظ بها مصارف تجارية أخرى محلياً 

وعىل شكل حيازات للسندات الحكومية.

https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/IRIS%20Iraq%20Report%20IIR_Mark%20DeWeaver_Inside%20Iraq’s%20Cash%20Economy_2016_0.pdf
https://data.imf.org/?sk=B83F71E8-61E3-4CF1-8CF3-6D7FE04D0930


توسيع الوصول إىل املصارف يف العراق: التحديات وطرق اإلصالح

تقرير ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية )آيرس(  9

الشكل 4: عرض النقد باملعىن املوسع كنسبة مئوية يف الناتج املحيل اإلجمايل
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املصدر: البنك الدويل، 2017 –2020.

الوزير هي  فالدولة  ملكاً،  النقد  كان  إذا 

يف إطار هذا النمو، يتنافس طلب القطاع العام عىل القروض مع القطاع الخاص عىل توفر االئتمان، ويشار إىل تلك العملية باسم "مزاحمة" القطاع الخاص.  12

عندما يتعامل موظفو القطاع العام يف التداوالت املرصفية بصفتهم أفراداً، فإنهم يعتربون جزءاً من فئة القطاع الخاص.  13

تهيمن املصارف اململوكة للدولة عىل القطاع املرصيف العرايق. وتمتلك 
هذه املصارف ما يقارب %87 من إجمايل الودائع، وحوايل %84 من 
املزنلة  أوالً من  ويأيت ذلك  االقتصاد.  املقدمة يف  االئتمانات  إجمايل 
االحتكارية اليت تتمتع بها املصارف اململوكة للدولة يف القطاع العام 
معظم  فإن  وثانياً،  لالئتمانات.  ومقدمة  للودائع  صاحبة  بصفتها 
للدولة،  اململوكة  املصارف  تمتلكها  الخاص  القطاع  وودائع  قروض 
املصارف  فإن  الشكل،  وبهذا  الخاص.  للقطاع  اململوكة  املصارف  ال 
اململوكة للدولة تستفيد عىل نحو غري متكائف من مزنلتها االحتكارية 
الذي  املعلن  غري  الضمان  من  ذلك،  من  واألهم  العام،  القطاع  يف 
قابلة  للدولة  اململوكة  املصارف  لدى  الودائع  بأن  الدولة  تقدمه 

للتحويل بالكامل إىل النقد. 

واالئتمانات  الودائع  إجمايل  عىل  باملثل،  العام،  القطاع  ويهيمن 
كنسبة  العام  القطاع  ودائع  تراجعت  السنني،  مر  فعىل  املقدمة. 
القطاع  ودائع  نمو  الودائع، ويعكس ذلك جزئياً  إجمايل  مئوية من 
العام من  القطاع  ازدادت حصة   ،5 الشكل  الخاص. وكما يظهر يف 

االئتمانات املقدمة بشكل كبري وبقيت مرتفعة بعد انهيار العائدات 
الحكومية يف أعقاب الصدمة املزدوجة املتمثلة يف الرصاع مع داعش 
وانهيار أسعار النفط بني عامي 2014 و2017؛ وبقيت القروض مرتفعة 

حىت نهاية عام 12.2020

القطاع  عىل  للدولة  اململوكة  املصارف  هيمنة  من  اآلخر  والجانب 
املرصيف هو الحصة السوقية الصغرية من املصارف اململوكة للقطاع 
الخاص يف إجمايل الودائع والقروض. واملزنلة االحتكارية اليت تتمتع 
بها املصارف اململوكة للدولة يف القطاع العام، فضالً عن حجمها غري 
املتكائف، تحد من قدرة املصارف اململوكة للقطاع الخاص عىل التنافس 
من أجل ودائع وقروض القطاع الخاص. وعىل الرغم من ذلك، فحىت 
املزايا  بسبب  للدولة  اململوكة  املصارف  عليها  تسيطر  املساحة  هذه 
املصارف  تقدم  أعاله. وإضافة إىل ما سبق،  ناقشناها  اليت  الهيكلية 
الرواتب  مقابل  الفردية  القروض  من  كبرية  نسبة  للدولة  اململوكة 

ملوظفي القطاع العام.13

https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?end=2019&locations=IQ-EG-AE-JO-KW-SA-MA&start=2004
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الشكل 5: ودائع وقروض القطاع العام كنسبة مئوية من اإلجمايل 
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املصدر: البنك املركزي العرايق، النرشات اإلحصائية السنوية ألعوام 2010 – 2020. 

الشكل 6: الحصة السوقية للمصارف اململوكة للقطاع الخاص
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املصدر: البنك املركزي العرايق، النرشات اإلحصائية السنوية ألعوام 2010 – 2020.

ونتيجة لهيمنة املصارف اململوكة للدولة عىل القطاع املرصيف، كانت 
بلغت  ودائع صغرية  قاعدة  الخاص  للقطاع  اململوكة  املصارف  لدى 
10.7 ترليون دينار عرايق بحلول نهاية عام 2020، ومعظمها )%74( عىل 
القاعدة الصغرية  شكل حسابات جارية وودائع تحت الطلب. وهذه 
بمبلغ  الخاص  للقطاع  اململوكة  املصارف  لدى  االئتمان  توفر  قّيدت 

8.0 ترليون دينار عرايق بحلول نهاية عام 2020، وهو رقم أصغر من 
أن يدعم توسع القطاع الخاص، وهو أيضاً محدود باإلقراض قصري 

األمد عىل حساب اإلقراض طويل األمد.

https://cbi.iq/news/view/492
https://cbi.iq/news/view/492
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بعد وزيراً  يصبح  لم  الذي  البيدق 

 .Ahmed Tabaqchal i ,  “Market Review: Private Sector Deposit & Loan Growth Continues,”  Iraq Business News, December 6,  2020  14 
.https://www.iraq-businessnews.com/2020/12/06/market-review-private-sector-deposit-loan-growth-continues

.Ahmed Tabaqchali, “Market Review: On the Economics of Coiled springs, Crouching Tigers, and Chicken Lickens,” Iraq Business News, May 3, 2021  15 
.https://www.iraq-businessnews.com/2021/05/03/market-review-on-the-economics-of-coiled-springs-crouching-tigers-and-chicken-lickens

 Wafa Amr, “IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Iraq,” Press Release, International Journal of Bank Marketing 32, International Monetary  16
.Fund. No. 21/37. February 11, 2021. https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/11/pr2137-iraq-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation

الودائع  إجمايل  نمو  تماشياً مع  الخاص  القطاع  نمت قروض  لقد 
القطاع  الواقع، لقد كان  1. ويف  والقروض كما هو مبني يف الشكل 
الخاص املحرك الرئييس لنمو إجمايل القروض والودائع يف العامني 
 2019 عام  الخاص  القطاع  ودائع  نمو  التسارع يف  وكان  األخريين.14 
مدفوعاً بالنمو االقتصادي الذي أىت نتيجة موازنة عام 2019 التوسعية، 
يف  املستمر  النمو  كان  كما  االستهاليك.  لإلنفاق  دافعاً  كانت  واليت 

ودائع القطاع الخاص واالنتعاش يف القروض عام 2020 مدفوعاً بتبين 
ملواجهة ما نجم عن  تيسريية  نقدية  العرايق لسياسة  املركزي  البنك 
جائحة كوفيد19- من اضطرابات اقتصادية. ومن املتوقع أن تستمر 
هاتان بالنمو نظراً ملوازنة 2021 التوسعية اليت تم تمريرها يف شهر آذار 
2021، واالنتعاش يف أسعار النفط عىل خلفية عودة االقتصاد العاملي 

لحالته الطبيعية بعد االضطرابات اليت تلت كوفيد19-.15

الشكل 7: القطاع الخاص: الودائع والقروض
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املصدر: البنك املركزي العرايق، البيانات حىت آذار 2021.

إن الحجم اإلجمايل لالئتمانات املقدمة للقطاع الخاص – حىت بالنظر 
إىل القروض الشخصية الكبرية اليت قدمتها املصارف اململوكة للدولة 
إىل موظفي القطاع العام – والذي بلغ 26.5 ترليون دينار عرايق بحلول 
نهاية شهر آذار عام 2021، ما يزال صغرياً مقارنة بحجم االقتصاد، حيث 
يبلغ تقريباً %10 من الناتج املحيل اإلجمايل لعام 2021 حسب تقديرات 
صندوق النقد الدويل )255.6 ترليون دينار عرايق(.16 وهنا، تم استخدام 
نسبة االئتمانات الكلية املقدمة للقطاع الخاص، كنسبة مئوية من 
الناتج املحيل اإلجمايل، بصفتها بديالً لدور القطاع الخاص، الذي يتيحه 

الحصول عىل االئتمان، لدفع األنشطة االقتصادية.

ويأيت هذا يف بؤرة تركزي حادة عندما نقارن العراق بنظرائه اإلقليميني 
من دول مستوردة للنفط مثل مرص واألردن واملغرب، والدول املصدرة 

للنفط مثل الكويت والسعودية واإلمارات، يف مسألة تقديم االئتمانات 
الكويت  وتتصدر  أدناه(.   8 الشكل  )انظر  الخاص  للقطاع  املحلية 
واملغرب مجال تقديم االئتمانات، وجميع البلدان الستة تتجاوز العراق 
بكثري. وهذا التفاوت يؤكد عىل مدى صغر حجم االئتمانات املتاحة يف 
الناتج املحيل اإلجمايل. وعالوة  بالنسبة إىل  العرايق،  الخاص  القطاع 
عىل ذلك، فهو يفيد يف تفسري الحجم اإلجمايل الصغري للقطاع الخاص 
العرايق مقارنة بنظرائه اإلقليميني، وضعف قدرته عىل التنافس مع 

نظرائه اإلقليميني داخل اقتصاده املحيل.

بدون الحصول عىل االئتمانات، لن يتمكن القطاع الخاص من الحلول 
محل القطاع العام بصفته محركاً لالقتصاد.

https://www.iraq-businessnews.com/2020/12/06/market-review-private-sector-deposit-loan-growth-continues
https://www.iraq-businessnews.com/2021/05/03/market-review-on-the-economics-of-coiled-springs-crouching-tigers-and-chicken-lickens
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/02/11/pr2137-iraq-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation
https://cbiraq.org/Default.aspx
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الشكل 8: االئتمان املحيل للقطاع الخاص )% من الناتج املحيل اإلجمايل( 
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املصدر: البنك الدويل، 2017 – 2020.

االستنتاجات

.https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153794729481421.pdf 2016 ،انظر قرار مجس الوزراء لدفع رواتب موظفي القطاع العام الكرتونياً، 2 ترشين الثاين  17

لقد شكلت هيمنة النقد عىل االقتصاد العرايق عائقاً يف وجه تطوير 
البقاء، ما حرم االقتصاد من اآلثار اإليجابية  قطاع مرصيف قادر عىل 
توفري  عىل  الخاص  القطاع  قدرة  محدودية  ظل  يف  النمو  ملحركات 
التمويل لالقتصاد. وإن ُسُبل امليض قدماً تتطلب نهجاً مزدوجاً: وهو 
اململوكة  للمصارف  املجال  وإفساح  النقدي،  التعامل  عن  االبتعاد 

للقطاع الخاص. وعىل وجه الخصوص: 

يجب تحفزي األفراد والرشكات عىل االبتعاد عن التعامل النقدي. . 1
ويمكن أن تبىن هذه التدابري عىل مبادرة "توطني" الحكومية اليت 
أطلقت عام 17،2016 واليت هدفت إىل استبدال املدفوعات النقدية 
)للرواتب والرواتب التقاعدية ملوظفي القطاع العام( بمدفوعات 
إلكرتونية يتم إيداعها يف الحسابات املرصفية للمستفيدين أو يف 
حساباتهم املرتبطة ببطاقة يك كارد. إضافة إىل ذلك، من املمكن 
الدفع للحكومة مقابل ما تقدمه من خدمات أساسية  يتم  أن 
كالكهرباء واملياه بشكل إلكرتوين عوضاً عن الدفع نقداً. وإن وجود 
توليفة مناسبة من الحوافز للدفع بهذه الطريقة من شأنه أن 
الحايل  الجماهريية  الثقة  انعدام  عىل  املطاف  نهاية  يف  يتغلب 

بالقطاع املرصيف.

لتوفري . 2 مثايل  وضع  يف  الخاص  للقطاع  اململوكة  املصارف  إن 
بقاءها واستدامتها  إن  إذ  املدفوعة تجارياً،  االئتمان  تخصيصات 
دائماً  وهناك  التجارية.  االعتبارات  عىل  مماثل  بشكل  قائمان 
مجال أمام املصارف اململوكة للدولة يف توفري االئتمان لألنشطة 
املدفوعة اجتماعياً، أو مشاريع تقديم الخدمات العامة، أو التنمية 
تبعية  ولكن  تجارياً(.  املدفوعة  األنشطة  من  )بدالً  االجتماعية 
املصارف اململوكة للدولة لوزارة املالية تجعلها غري مجهزة لتوفري 
التمويل لرشكات القطاع الخاص برشوط تجارية. وعالوة عىل ذلك، 
فإن دورها قد ازداد تعقيداً بسبب طبيعة النظام السيايس الذي 
بناء  االئتمان،  لتوفري  املصارف  تلك  هائلة عىل  يمارس ضغوطاً 
املتنافسة  اإلثنية-الطائفية  لألحزاب  السياسية  االعتبارات  عىل 
اليت يسعى كل منها إىل تحقيق مصالحه الخاصة يف ممارسة 
إىل  القروض  لتقديم  للدولة  اململوكة  املصارف  عىل  الضغوط 

الدوائر االنتخابية وشبكات املحسوبية.

https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS?end=2019&locations=IQ-EG-KW-AE-JO-MA&start=2004
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153794729481421.pdf
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مة مقد

هذه النسبة القليلة هي ثاين أكرث النسب انخفاضاً يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا بعد السودان، بمعدل أكرث من 20 رشكة صغرية جداً وصغرية ومتوسطة لكل 1000 شخص   18
يف السودان وليبيا والعراق والجزائر واليمن واألردن وفلسطني ومرص ولبنان وتونس. انظر " أهداف ومحاور الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي يف العراق"، خلية األزمة لإلصالح املايل، 

.https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives .2020 الحكومة العراقية، 22 ترشين األول

املجتمع  يتفق  العراق،  يف  املتتالية  االقتصادية  األزمات  ظل  يف 
العام وحده ال  القطاع  أن  العراقية حول مسألة  والحكومة  الدويل 
يستطيع تلبية احتياجات العمالة الهائلة يف البالد، وأن االقتصاد ال 
بد من أن يعتمد عىل قطاع خاص قوي مستقبالً. وعىل الرغم من 
فإن  الحايل،  الوقت  يزال صغرياً يف  ما  العرايق  الخاص  القطاع  أن 
أكرث من %90 من الوظائف اليت يوفرها تأيت من الرشكات الصغرية 
اليت  للعوامل  كاٍف  اهتمام  يوَل  ولم  واملتوسطة.18  والصغرية  جداً 
األكرث  االقتصادية  للمجاالت  وال  الخاص،  القطاع  نمو  دون  تحول 
هي  الرئيسية  القيود  أهم  ومن  النمو.  ذلك  لتحقيق  اسرتاتيجية 
العراق تلجأ إىل  مسألة أن األغلبية العظمى من تلك الرشكات يف 

العمل "خارج الشبكة،" أي خارج النظام املرصيف العاملي. 

إن ضعف الوصول إىل الخدمات املرصفية يقلل بشكل كبري إمكانية 
رؤوس  إىل  واملتوسطة  والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  وصول 
وقاعدة  األسواق  من  حصتها  توسيع  آفاق  من  يحد  كما  األموال، 
عمالئها عىل املدى الطويل. فما الذي يفرس هذا الضعف يف الوصول؟ 
وما هي الوسائل البديلة اليت تعتمدها تلك الرشكات للوصول إىل 
رأس املال وإجراء املعامالت التجارية؟ وكيف يمكن تحسني الوصول 
إىل النظام املرصيف أن يسمح للرشكات "خارج الشبكة" بالنمو ومنح 
القسم اإلجابة عن  العراقيني؟ نحاول يف هذا  للمزيد من  الوظائف 
أعمال  ريادي  نوعية مع  اعتماداً عىل خمس مقابالت  هذه األسئلة 
بكامل  تعمل  ومتوسطة  وصغرية  جداً  صغرية  رشكات  يديرون 
طاقتها يف بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك. وتقدم هذه الرشكات 
واملوضة،  الزراعية،  واألعمال  التعليم،  مجاالت  يف  وخدمات  بضائع 

املزنلية. والديكورات  واملجوهرات، 

2 جزء 

الشبكة":   النجاة "خارج 
الرشكات الصغرية جداً والصغرية 

واملتوسطة يف العراق
الشديدي حمزة 

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives
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الهامش:  عىل   العيش 
واملالية التنظيمية  العقبات 

أعمال  يف  شىت  يومية  أعباء  العراقيني  املشاريع  أصحاب  يواجه 
الوصول  عدم  لكن  واملتوسطة،19  والصغرية  جداً  الصغرية  رشكاتهم 
القائمة.  رأس  عىل  يأيت  املرصفية  والخدمات  االئتمان  خدمات  إىل 
فليك تستطيع أية رشكة فتح حساب بنيك خاص بالرشكات، ينبغي 
لها،20  التابعة  املحافظة  يف  التجارة  غرفة  يف  مسجلة  تكون  أن  أوالً 
وهي عملية تتطلب من املتقدمني أن يشغلوا مكاتب للعمل )تميزياً 
عن العمل من املزنل أو عىل اإلنرتنت(، وأن يكون لدى الرشكة محام 
باهظة  التكاليف  تكون هذه  ما  وكثرياً  األتعاب،21  موثقي  ومحاسب 
اإلنرتنت  أو عىل  املزنل  العمل من  اليت تستطيع  الصغرية  للرشكات 
التسجيل يف  تكاليف  أن  عدا  التوظيف.  نفقات  يمكن من  ما  بأقل 
غرف التجارة باهظة أيضاً. فكما قال أحد األشخاص الذين قابلناهم: 
التكاليف  املتفرقة، قد تصل  والرشاوى  املحامي  أجور  احتساب  "مع 
الرشكات  تختار نسبة كبرية من  وبالتايل،  أمرييك."  2000 دوالر  إىل 
الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة أال تقوم بالتسجيل عىل اإلطالق. 
ونظراً لعدم التسجيل، لم تستطع أي من الرشكات اليت قابلناها فتح 
بعيدة  التجارية  القروض  بالرشكات، ما جعل  حساب مرصيف خاص 

املنال أيضاً. وأفاد اثنان من الذين قابلناهم بالتايل:

“
أنا وزماليئ صناعة املجوهرات براحة يف منازلنا،  نستطيع 
لكننا ال نستطيع تحمل تكاليف الرسوم ليتم بعدها إجبارنا 

عىل دفع الرضائب كرشكات مسجلة.

– صاحبة مرشوع، رشكة لصناعة املجوهرات

“
نقدم الدعم التقين للمزارعن. ونستطيع القيام بذلك من 
املزنل أو بزيارة املزارعن يف مزارعهم. نحن نرغب بالتسجيل 

لكننا ال نستطيع تحمل كل التكاليف املرتبطة بذلك.

– صاحب مرشوع، رشكة تقنيات زراعية

اإلطار  أن  نجد  الرشكات،  لتسجيل  العسرية  املتطلبات  عن  بعيداً 
املستقلني  والعاملني  املشاريع  بأصحاب  يعرتف  ال  العرايق  القانوين 
يكون  أن  إما  تفضل  فاملصارف  ذاتهم.  بحد  "موظفني"  بصفتهم 
أصحاب الحسابات أنفسهم موظفني يف القطاع العام، أو أن يكون 
بإمكانهم إحضار كفيل من موظفي القطاع العام. وقد رشحت إحدى 
شخيص  مرصيف  حساب  فتح  تستطيع  ال  أنها  املشاريع  صاحبات 
لوحدها "فعىل الرغم من أن رشكيت الصغرية تدّر عيلّ دخالً مستقراً، 

 Aaron Bartnick, “Obstacles and Opportunities for Entrepreneurship in Iraq and the Kurdistan Region,” Institute of Regional and International :لالطالع عىل املزيد، انظر  19
.Studies )IRIS(, July 2017. https://auis.edu.krd/iris/publications/obstacles-and-opportunities-entrepreneurship-iraq-and-kurdistan-region

الغرف التجارية هي كيانات شبه حكومية تابعة للمحافظات، وظيفتها تنظيم األعمال واألنشطة التجارية داخل العراق.  20

.Alice Bosley and Patricia Letayf, “The 5 Challenges to Tech Entrepreneurship in Iraq,” Five One Labs, October 26, 2019  21 
.https://fiveonelabs.org/blog/2019/26/the-5-challenges-to-tech-entrepreneurship-in-iraq09

يعتربين املرصف عاطلة عن العمل ألن رشكيت غري مسجلة". ما جعلها 
ليكون كفيلها يف  العام،  القطاع  تعتمد عىل زوجها، وهو موظف يف 
من  االستفادة  من  يمّكنها  مرصيف  حساب  لفتح  تقديمها  طلب 
الخدمات املرصفية. وعىل الرغم من أن هذا الرتتيب يسمح للمرصف 
باقتطاع أية ديون من رواتب القطاع العام بسهولة، فإنه يرتك أصحاب 
الرشكات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة دون خدمات مرصفية، 
بمساعدة  أو  الخاصة،  أنفسهم من مدخراتهم  ما يضطرهم إلعالة 
عىل  الحصول  أو  الخاصة،  ممتلكاتهم  برهن  أو  العائلة،  من  أفراد 
مساعدات محدودة ومؤقتة من املنظمات غري الحكومية وحاضنات 
أو توسيع  لتأسيس  تكوين وأوكسفام(  الحرة )مثل مرّسع  األعمال 

خدماتهم ومنتجاتهم.

واملتوسطة  والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  استطاعت  لو  وحىت 
فتح حساب مرصيف، فإن مسألة االئتمان قد تكون صعبة. فقد رشح 
للتصنيف  أن عدم وجود نظام  العراقيني  املسؤولني املرصفيني  أحد 
معرفة  "يف  املصارف  أمام  كبرياً  عائقاً  يشكل  العراق  يف  االئتماين 
تستحق  اليت  األفكار  "ما هي  و  بالثقة"  الجديرين  املشاريع  أصحاب 
التحقق من السجل  إذ "ليست هناك طريقة تمّكننا من  التمويل" 

االئتماين ألصحاب املشاريع املتقدمني بالطلبات". 

جداً  الصغرية  الرشكات  بحث  البدائل: 
البديلة  الحلول  عن  واملتوسطة  والصغرية 

الوصول إىل خدمات  اليت تحول دون  الهائلة  التحديات  يف مواجهة 
الصغرية جداً  الرشكات  أصحاب  واالئتمان، طّور  التقليدية  الصريفة 
والصغرية واملتوسطة حلوالً بديلة إلجراء عملياتهم التجارية األساسية 
كالوصول إىل الزبائن وإجراء التداوالت املالية عرب البالد. وأشار أصحاب 
تلك الرشكات إىل أن زبائنهم الذين يتعاملون معهم بشكل مبارش يف 
مناطقهم يدفعون نقداً عند التسليم )بدالً من استخدام البطاقات 
املقدمة.  املنتجات  أو  الخدمات  االئتمانية وبطاقات السحب( مقابل 
تلك  فيها  تتواجد  اليت  املناطق  عن  بعيداً  الزبائن  إىل  للوصول  أما 
الرشكات، فتتم االستعانة برشكات الشحن املحلية لنقل البضائع بني 
الزبائن وتجمعها وتدفعها  املدفوعات من  واليت تستلم  املحافظات، 

بشكل دوري إىل الرشكة. 

https://auis.edu.krd/iris/publications/obstacles-and-opportunities-entrepreneurship-iraq-and-kurdistan-region
https://fiveonelabs.org/blog/2019/26/the-5-challenges-to-tech-entrepreneurship-in-iraq09
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وقد رشحت إحدى املشاركات يف املقابالت العملية كالتايل:

“
األمر حقاً يشبه أن يكون لديك حساب مرصيف مع رشكات 
يستلمون  وهم  معهم،  حساب  لديها  فرشكيت  الشحن. 
منتجايت مرتن أسبوعياً ويرسلونها إىل أماكن مختلفة يف العراق. 
ويقومون  نقداً  زبائين[  ]من  مدفوعايت  يستلمون  أيضاً  وهم 
بتحديث قيمة األموال يف حسايب ]لدى رشكة الشحن[ بناء عىل 
ما استلموه. ثم يدفعون يل مبلغاً مقطوعاً بشكل دوري، أسبوعياً 

أو شهرياً، حسب االتفاق ]الذي أبرمناه[.

– صاحبة مرشوع، رشكة ديكورات مزنلية

آليات  تطور  واملتوسطة  والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  أن  ومع 
خالقة ورضورية للوصول إىل السوق وجمع املدفوعات لقاء البضائع 
أصحاب  بني  الثقة  عىل  قائم  املرصيف  النظام  هذا  فإن  والخدمات، 
املشاريع ورشكات الشحن والزبائن. فليست هناك أية آليات للتأمني؛ 
واحتماالت ضياع املنتجات أثناء النقل، وضياع املدفوعات، والخالفات 

حولها، تكون مرتفعة يف كثري من األحيان.

تعتمد بعض الرشكات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة طرق دفع 
وهذه  كاش(.  وزين  حوالة  آسيا  )مثل  االتصاالت  برشكات  مرتبطة 
الخيارات تمّكن أصحاب الرشكات من تقايض األموال بشكل متكرر. 
الزبائن يف  فقد قالت إحدى صاحبات الرشكات الصغرية إن معظم 
عموالت  وإن  مرصفية،  حسابات  لديهم  ليست  املستهدف  سوقها 
ويسرتن يونيون باهظة بشكل ال يسمح باستالم املبالغ الصغرية من 
البالد دفع  أنحاء  املقابل، استطاع متدربوها من مختلف  الزبائن. يف 

أجور االشرتاك عرب خدمات آسيا حوالة وزين كاش. وترشح قائلة:

“
اآلن أستطيع العمل مع متدربن من مختلف املحافظات 
الدفع عرب هواتفهم.  العراق وبإمكانهم  الثمانية عرش يف 
أطلب  بالذنب حن  للشعور  وبذلك ال أضطر  لهم،  أسهل  األمر 
منهم تحمل أعباء إرسال مبالغ مالية صغرية عرب مكاتب الرصافة.

– صاحبة مرشوع، بناء القدرات يف التعليم

ومع أن رشكات الشحن املحلية والدفع عن طريق الهاتف النقال قد 
النطاق املتاح لعمل الرشكات الصغرية جداً والصغرية  وّسعت كثرياً 
بانتشار  آليات محدودة ال تتمتع  العراق، فإنها تبقى  واملتوسطة يف 
عاملي، وتفتقر إىل التطور التقين الالزم للوصول إىل املوردين والزبائن 
املحتملني خارج العراق. وبهذا، فإن الرشكات الصغرية جداً والصغرية 
تزال  ما  للصريفة  البديلة  اآلليات  تعتمد عىل هذه  اليت  واملتوسطة 

مبعدة بشكل كبري عن االقتصاد العاملي األوسع.

يعزز  مرصيف  نظام  واملصداقية:  الثقة 
والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  نمو 

فيها التوظيف  وفرص  واملتوسطة 
رغم قدرتهم عىل التحايل عىل الكثري من التحديات الناجمة عن عدم 
إمكانية الوصول إىل النظام املرصيف يف العراق، عرّب أصحاب الرشكات 
الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة عن تفضيلهم للمصارف بدالً من 
الحلول البديلة األقل رسمية. فقد الحظوا أن التعامل مع املصارف 
وكما  العراق.  خارج  واملوردين  الزبائن  إىل  الوصول  عىل  يساعدهم 

عرّب أحدهم:

“
الخارج  لبيع منتجايت يف  إيجاد طريقة  لقد حاولت سابقاً 
من  النظرية.  الناحية  من  ممكن  األمر  أن  وأدركت 
املمكن بيع املنتجات من خالل تجار التجزئة يف أوروبا أو منصات 
توفر حساب  لكن ذلك يشرتط  أمازون،  اإللكرتوين مثل   التسوق 

مرصيف للرشكات.

– صاحبة مرشوع، رشكة لصناعة املجوهرات

مشابهاً،  رأياً  املزنلية  الديكورات  رشكة  مرشوع  صاحبة  وشاركت 
فسوقها الحالية تقترص عىل العراق، والوصول إىل األسواق الخارجية 
سيساعدها عىل تنمية رشكتها وتوظيف املزيد من الناس. ومنصات 
يونيون  ويسرتن  الواردة عرب  الحواالت  تقبل  ما  نادراً  بالتجزئة  البيع 
)وحّدها األعىل 1,500 دوالر أمرييك يومياً(، كما أن أجور التحويل مكلفة 

جداً للمشرتين األفراد.

وعدم الوصول إىل السوق الدولية ليس املشكلة الوحيدة. فاملصارف 
أكرث موثوقية،  للموردين بشكل  الدفع  تسّهل عىل الرشكات  عموماً 

وبالبيع بالجملة محلياً أو دولياً.

“
الدفع  يستطيعون  ال  زبائين  أن  حقيقة  تقبلت  لو  حىت 
التحويالت املرصفية، فإنين  أو  ببطاقات السحب/االئتمان 
بالجملة من  أبيعه  للموردين وأستلم مبالغ ما  أدفع  أن  أفضل 
الجملة  وزبائن  املوردين  لدى  أكرب  ثقة  يولد  فهذا  املرصف.  خالل 

الذين أتعامل معهم، كما أنه أسهل للطرفن.

– صاحب مرشوع، رشكة موضة
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وقد أضاف السيد الذي قابلناه إىل أنه يلجأ يف بعض املناسبات إىل 
استخدام حسابه املرصيف الشخيص إلتمام تدوالت كهذه، عىل الرغم 
الفردية وحسابات الرشكات/ الحسابات  أن تحويل األموال بني  من 
املؤسسات نادراً ما يكون سهالً. وعالوة عىل ذلك، هناك مبلغ ثابت 
يسمح لألفراد بتحويله شهرياً، وهو عادة 5,000 دوالر أمرييك. ومع 
غياب قاعدة الزبائن املستعدة للدفع ببطاقات االئتمان، فإن الوصول 
إىل حساب مرصيف للرشكات من شأنه أن يتيح قدراً أكرب من املرونة، 
املوردين  مع  التداوالت  بإتمام  املشاريع  ألصحاب  ذلك  وسيسمح 

واملشرتين بالجملة بمستويات تتالءم مع الطلب.

إلحاحاً خالل  أكرث  التقليدية قد أصبحت  الصريفة  أنظمة  إن أهمية 
وباء كوفيد19- نظراً للنمو املضطرد الذي شهدته التجارة اإللكرتونية، 
والرشكات  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  شمل  والذي 
الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة تتنافس أكرث وأكرث عىل حصتها 
يف السوق اإللكرتونية. إن وجود حسابات مرصفية سيكون ذا منفعة 
إن هذه  إذ  اإلنرتنت،  التجزئة عىل  وبائعي  الخدمات  مبارشة ملقدمي 
لنا  وكما رشحت  العالم.  أنحاء  كافة  عمالء يف  عن  تبحث  الرشكات 

صاحبة أحد املشاريع:

“
بسبب وباء كوفيد19-، أقوم اآلن بإعطاء جلسايت التدريبية 
عىل تطبيق زووم. لو كان لدي حساب مرصيف، الستطعت 
بكل سهولة توظيف املدربن من أي مكان يف العراق والدفع لهم 
أيضاً  سيمكنين  وحينها  منازلهم.  من  الجلسات  إعطاء  مقابل 
للدفع  العراق بمجرد إضافة وسيلة  زبائن من خارج  استقطاب 
لكنين  العراق،  خارج  متدربان  اآلن  لدي  اإللكرتوين.  موقعي  عىل 
وبالتايل  القليلة،  الرسوم  بتحويل  مطالبتهم  إزاء  بالرتدد  أشعر 
حساب  هناك  كان  لو  باملجان.  مشاركان  ذلك[  عن  ]عوضاً  فهما 
مرصيف، الستطاعا الدفع ببطاقة السحب/االئتمان بكل بساطة.

– صاحبة مرشوع، بناء القدرات يف التعليم 

 Small- and Medium-Sized Enterprises in Iraq – Main Findings,” IOM, FAO, and ITC, :لالطالع عىل تحليل لتأثريات جائحة كوفيد19- عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة، انظر  22
.April 8, 2021. https://iraq.iom.int/publications/panel-study-impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-iraq

لخالصة ا
يف الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي، عربت الحكومة العراقية عن 
وتطوير  واملتوسطة  والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  بدعم  رغبتها 
القطاع الخاص، كما تبنت حكومة إقليم كردستان علناً الرؤية نفسها. 
وحىت اليوم، لم ُينتج ذلك الخطاب أية ثمرات عىل أرض الواقع. فمعظم 
الرشكات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة يف العراق ما تزال تعمل 
خارج النظام املرصيف التقليدي. هناك أكرث من 50 مرصفاً عاماً وخاصاً 
يف العراق، ولكن نسبة ضئيلة جداً منها تقوم بأبسط العمليات املرتبطة 
بالصريفة العاملية كما رشحنا يف القسم األول. املصارف اململوكة للدولة 
ال توفر االئتمانات إال ملوظفي القطاع العام أو الحكومة. أما املصارف 
الخاصة القليلة اليت تعمل جزئياً، فهي صغرية وال تمتلك رأس املال 
ملزمة  ذلك  عدا  وهي  الخاص،  القطاع  تنمية  يف  للمشاركة  الكايف 

بقوانني العراق الصارمة فيما يتعلق بتسجيل الرشكات.

ومع أن جائحة كوفيد19- قد وضعت الرشكات الصغرية جداً والصغرية 
واملتوسطة يف العراق أمام تحديات جديدة )مثل تقليل اإلنتاج، وتقييد 
األزمة  فإن  املوظفني(،  عدد  تقليص  ورضورة  الزبائن،  إىل  الوصول 
أكرث  الكثري من تلك الرشكات إىل حلول  انتقال  العاملية قد أدت إىل 
ملساعدة  قد وجدت طرقاً  الزراعية  فاملشاريع  اإلنرتنت.22  رسعة عىل 
املزارعني عن بعد، كما نقلت العديد من الرشكات التعليمية دروسها 
الحكومة  عىل  ويتعني  زووم.  تطبيق  مثل  اإللكرتونية  املنصات  إىل 
العراقية وحكومة إقليم كردستان االستجابة بدرجة مماثلة. فينبغي 
عىل الحكومات االتحادية واإلقليمية التخفيف من عمليات التسجيل 
والدفع نحو ترشيع األطر القانونية الرضورية لتنظيم عمل الرشكات 
التفكري بطرق مبتكرة  أيضاً  اليت تعمل عىل اإلنرتنت. وعىل املصارف 
تعمل  اليت  واملتوسطة  والصغرية  جداً  الصغرية  الرشكات  الجتذاب 
حالياً "خارج الشبكة". فإذا لم تكن هناك إثباتات متوفرة حول األجور 
بديلة  بطرق  الرشكات  صالحية  تقييم  املصارف  تستطيع  الشهرية، 
)مثل سجالت األداء املوثقة يف الرشكة، أو املراجع الشخصية واملهنية، 
تلك الرشكات  بالتدريج مع  اإلنرتنت(، والعمل  تواجد الرشكة عىل  أو 
هيكلة  إعادة  نحو  ملموسة  خطوات  بدون  املالية.  ملفاتها  إلنشاء 
عملية التسجيل ودفع املصارف للمشاركة يف األنشطة التنموية، فإن 
أية مبادرات تقودها الحكومة لدعم الرشكات الصغرية جداً والصغرية 
واملتوسطة لن تتعدى كونها مجرد خطابيات سياسية ليس لها أثر 

يذكر عىل أرض الواقع.

“

https://iraq.iom.int/publications/panel-study-impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-iraq
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3 جزء 

 بناء الثقة يف القطاع
املرصيف العرايق

الوائيل محمد 

مة مقد
وتنمية  لتطوير  األهمية  يف  غاية  أمر  املالية  باملؤسسات  الثقة  إن 
عىل  تقوم  وخدماتها  باملصارف  الجماهريية  والثقة  سليم.  اقتصاد 
موثوقية املرصف، والزتامه بقواعد القطاع وضوابطه، ورغبته يف خدمة 
مصالح املستهلك.23 يف العراق، يعاين القطاع املرصيف من عجز كبري 
يف الثقة، بدليل أن %22.7 من العراقيني فقط كانت لديهم حسابات 
مرصفية يف عام 24.2020 ويميل العديد من العراقيني األثرياء إىل فتح 
ذوي  املواطنني  معظم  يفضل  بينما  الخارج،  يف  مرصفية  حسابات 
الدخل املتوسط واملنخفض إىل إبقاء أموالهم "تحت الوسادة". تحلل 
حلول  بضعة  وتقرتح  املستهلكني  ثقة  انعدام  مسألة  الورقة  هذه 
استخدامها. وهذه  زيادة  وبالتايل  باملصارف،  الثقة  زيادة  من شأنها 
املقرتحات محدودة النطاق إال أنها قادرة عىل تحسني القطاع املرصيف 

يف األجلني املتوسط والبعيد.
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.ijbm-08-2013-0086
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.Akel Al-Ansari, “Analysis of the Hindering Factors of the Iraqi Banking Sector,” Business Landscape, no. 2, March 15, 2021  25 
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الثقة عجز  منشأ 
عام  قبل  ما  حقبة  إىل  العراقية  املرصفية  األنظمة  يف  الخلل  يعود 
2003. ففي عهد صدام حسني، كانت وزارة املالية تسيطر عىل القطاع 
املرصيف، األمر الذي سمح أساساً لعدد صغري من املصارف بتشكيل 
العرايق من اإلفالت من  القطاع املرصيف  للقلة.25 ولم يتمكن  احتكار 
ذلك اإلرث عقب سقوط حكم صدام عىل الرغم من إنشاء "سوق حرة" 
يف العراق. واليوم أكرب املصارف العراقية – املرصف التجاري العرايق، 
الدور  وإن  للدولة.  مملوكة   – الرشيد  ومرصف  الرافدين،  ومرصف 
الصارم للدولة يف عمليات تلك املصارف يعّقد صورة العمل املرصيف يف 

العراق، نظراً النتشار عدم الثقة بمؤسسات الدولة بني العراقيني.26

أما بالنسبة للمصارف الخاصة، فإن الثقة الجماهريية فيها ليست 
أفضل بالرضورة، فهناك قصص متداولة عىل نطاق واسع بني الناس 
حول فشل تلك املصارف. فعىل سبيل املثال، تم إنشاء جامعة خاصة 
املوظفني  رواتب  تحويل  بفكرة  الجامعة  تلك  والزتمت   ،2010 عام 
وأعضاء الهيئة التدريسية مبارشة إىل حساباتهم املرصفية الخاصة؛ 

.“

https://www.acuant.com/blog/the-worlds-unbanked-population
https://kapita.iq/content/issue/business-landscape-magazine-edition-2
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/16593.pdf
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يستطيعوا  ليك  حسابات  فتح  املوظفني  من  مطلوباً  كان  وهكذا، 
بالظهور عىل  املشاكل  وبدأت  املستحقة.  تعويضاتهم  الحصول عىل 
اليت  السحب  بطاقات  عىل  الحصول  الصعب  من  كان  فقد  الفور. 
يصدرها املرصف ألصحاب الحسابات، كما أنها كانت عديمة الفائدة 
إذ إن الكثري من متاجر البيع بالتجزئة ال تقبل البطاقات. وكان الخيار 
الوحيد الستخدام البطاقة هو التسوق عرب اإلنرتنت. ومع ذلك، فإن 
تقبل  اإلنرتنت ال  بالتجزئة عرب  تبيع  اليت  الدولية  املواقع  العديد من 
الدفع بالبطاقات من العراق بصفته بلداً مدرجاً عىل قائمة البلدان 
عالية الخطورة فيما يتعلق بالتداوالت املالية. وهكذا، كانت بطاقات 
عام  أفلس املرصف يف غضون  النهاية،  الفائدة. يف  السحب عديمة 
لم يسرتجعوا سوى  لعمالئه، وكثري منهم  تكن واضحة  لم  ألسباب 
جزء صغري من إجمايل أرصدة حساباتهم. وهذه الحاالت، عىل الرغم 
الجماهريية  الثقة  وتقلل  الحذر  عىل  تشجع  معزولة،  كونها  من 

باملصارف الخاصة يف جميع أنحاء البالد.

الهادفة باإلصالحات  الثقة  توليد 
عقوداً  ستستغرق  املرصيف  بالقطاع  واسعة  ثقة  توليد  مهمة  إن 
بعض  السياسات يف  ينظر صّناع  أن  املمكن  ولكن من  ال سنوات، 
املبادرات الهادفة عىل األقل. أوالً وقبل كل يشء، يجب تحسني الصريفة 
اإللكرتونية هي  السهولة واالنتظام. فالصريفة  اإللكرتونية من حيث 
العراق  يزال  الحظ، ما  محور تجربة املستهلكني يف املصارف. ولسوء 
التحتية  البىن  معظم  توفر  من  الرغم  عىل  املجال  هذا  يف  متعرثاً 
للصريفة اإللكرتونية، وخصوصاً الخدمات املرصفية عرب الهاتف الجوال. 
وقد أدخلت رشكات االتصاالت مؤخراً شبكات الجيل الرابع )4G( إىل 
انتشار  العراق قد سجل نسبة مرتفعة نسبياً من  العراق.27 كما أن 
الجوالة  اإلنرتنت: %75 تقريباً يف عام 2020. وبلغت نسبة االتصاالت 
%103 من عدد السكان يف شهر كانون الثاين 28.2020 إضافة إىل أنه 
عىل الرغم من أن %23 من املواطنني كانت لديهم حسابات مرصفية يف 
عام 2020، فإن %19 قد قاموا بإرسال أو استالم األموال عرب التحويالت 

الرقمية، ما يشري إىل وجود إمكانات عالية للصريفة اإللكرتونية.29

تزيد  الجودة  عالية  اإللكرتونية  الصريفة  أن  الدراسات  أظهرت  وقد 
الرتكزي عىل  زيادة  إن  املالية.30  باملؤسسات  وثقتهم  العمالء  من والء 
الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت ستؤدي إىل تحديث القطاع املرصيف 

.2021 الثاين،  كانون   27 زين،  رشكة  موقع  الرتخيص"  رشوط  كافة  استيفائها  بعد  العراق  محافظات  جميع  يف  تجريبياً   4G-LTE الرابع  الجيل  خدمات  تطلق  اتصاالت  رشكة  اول  "زين   27 
.https://www.iq.zain.com/ar/4g-press-release

.Simon Kemp, “Digital 2020: Iraq” DataReportal, February 18, 2020. https://datareportal.com/reports/digital-2020-iraq  28

.ILO’S Financial Inclusion Strategy in Iraq: An Entry for Decent Jobs,” Prospects, International Labor Organization )2020(: p. 2”  29 
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_775892.pdf

 Amit Shankar, Charles Jebarajakirthy, “The influence of e-banking service quality on customer loyalty: A moderated mediation approach,” International Journal of  30
.Bank Marketing, February 13, 2019. https:// doi.org/10.1108/IJBM-03-2018-0063

 Iraq: Engaging Youth to Rebuild the” :وفقاً للبنك الدويل، كان نصف العراقيني البالغ عددهم 38.5 مليوناً عام 2018 تحت سن التاسعة عرشة، وثلثهم كان بني سين 15 و29. انظر  31
.Social Fabric in Baghdad,” Feature Story, World Bank, December 2, 2020 

.https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/12/02/iraq-engaging-youth-to-rebuild-the-social-fabric-in-baghdad

 Katy Milkman, How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be )New York, NY: Portfolio/Penguin Random House LLC,  32
.2021(: p. 61-65

رئيسياً يف  عنرصاً  تعد  اليت  النقدية  التداوالت  عىل  االعتماد  وتقليل 
تمكني الفساد. كما أن الشباب العرايق ملّم بالتكنولوجيا وهو يشكل 
أغلبية السكان.31 ومن املتوقع أن تلقى خدمات الصريفة اإللكرتونية 
إذا ما بقيت  الخدمات  تتوفر لهم تلك  الذين لن  رواجاً بني الشباب 

ظروف النظام املعتمد عىل النقد عىل وضعها الحايل.

ثانياً، ينبغي أن يعمل صّناع السياسات لغرس ثقافة االدخار، وخاصة 
بني الشباب. فوحدها وظائف القطاع العام توفر الرواتب التقاعدية، 
أجل  من  االنضباط  إن  كذلك.  محدودة  تزال  ما  التأمني  وخدمات 
التوفري، خاصة إن مارسه الشباب العاملون يف القطاع الخاص، يمّكن 
رؤوس  من  باملزيد  املصارف  وتزويد  مستقبالً  االستثمار  من  األفراد 
تتغرّي،32 تصف  املعنون كيف  كتابها  آن معاً. يف  لتداولها يف  األموال 
غرين  أطلقها  مبادرة  ميلكمان  كايت  السلوكية  االقتصادية  الخبرية 
بانك، وهو أحد أكرب مصارف التجزئة يف الفلبني، لتشجيع زبائنه عىل 
حسابات  طواعيًة  الزبائن  واختار  املال.  وادخار  اإلنفاق  يف  املماطلة 
مرصفية "مقفولة" ال يمكنهم سحب األموال منها حىت تاريخ يختارونه، 
أو إىل حني تحقيقهم هدف االدخار. وقد استطاع الزبائن الذين اختاروا 
املشاركة يف املبادرة التوفري بنسبة %80 أكرث من الزبائن غري املشاركني. 
االلزتام"  "جهاز  اسم  التكتيك  السلوكيون عىل هذا  العلماء  ويطلق 
املالية عرب تقييد عمليات  الذي يمّكن العمالء من تحقيق أهدافهم 
السحب املرصفية حسب رغبتهم. ومن الصعب معرفة ما إذا كانت 
مبادرة كهذه ستنجح يف السياق العرايق دون إجراء دراسة تجريبية، 
أكرث  يفكروا بشكل  أن  ينبغي  السياسات  أن صّناع  الفكرة هي  لكن 

ابتكاراً بالطرق اليت ستشجع الزبائن عىل ادخار املال. 

إن الصريفة يف العراق تعاين من عجز يف الثقة. وليك يتحقق الهدف 
صّناع  عىل  املرصفية،  الخدمات  استخدام  زيادة  يف  املتمثل  النهايئ 
الثقة  تلك  السياسات أن يرشعوا يف عمٍل بطيء ودقيق الستعادة 
عرب تدخالت موّجهة. ومن شأن تحسني الصريفة اإللكرتونية اجتذاب 
الفئة السكانية الشابة امللّمة أصالً بالتكنولوجيا والخبرية باستخدام 
مثل  املعروضة،  املنتجات  عىل  خالقة  تعديالت  إدخال  إن  اإلنرتنت. 
حساب مرصيف اختياري "مقفل"، قد يشجع الزبائن عىل ادخار األموال، 
للزبائن.  وأماناً مالياً أفضل  للمصارف،  العمل  املزيد من  ما سيعين 
وهذه اإلصالحات ذات تركزي محدود، لكنها قد تساهم بشكل هادف 

يف إنشاء قطاع مرصيف متني ومستدام يف العراق.

https://www.iq.zain.com/ar/4g-press-release
https://datareportal.com/reports/digital-2020-iraq
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_775892.pdf
https:// doi.org/10.1108/IJBM-03-2018-0063
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/12/02/iraq-engaging-youth-to-rebuild-the-social-fabric-in-baghdad
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كيف من املمكن أن تؤثر 
املقرتحة  االقتصادية  اإلصالحات 

يف العراق عىل املرأة العراقية
الشمري مارسني 

البيضاء  الورقة  العراقية  الحكومة  2020، أصدرت  األول  يف ترشين 
اليت  اإلصالحات  يلخص  ضخم  تقرير  وهي  االقتصادي،33  لإلصالح 
العراق.  يف  االقتصادي  االنهيار  ملنع  إجراؤها  الحكومة  عىل  ينبغي 
وقد أىت دافع إصدار هذا التقرير من الزلزال االقتصادي املزدوج الذي 
يف  انهيار  من  عنها  نتج  وما  كوفيد19-  جائحة  وهو  العراق،  رضب 
الخرباء عىل  توصيات قدمها  البيضاء  الورقة  وتجمع  النفط.  أسعار 
السياسية  اإلرادة  لغياب  نظراً  منها  الكثري  ذ  ُينفَّ ولم  السنني،  مر 
والرشوع يف سياسات  الشعيب  الغضب  تأجيج  الحكومة من  وقلق 

ال تلقى تأييداً شعبياً. 

وعىل الرغم من أن التقرير قد أدرج بشكل متعمد تفاصيل السياسات 
اليت تهدف ظاهرياً إىل حماية الفئات الضعيفة من السكان، فإنه ال 
َيَتوقع عىل وجه التحديد ما سينجم عن هذه اإلصالحات االقتصادية 
املقرتحة من تأثريات عىل املرأة العراقية. إن قراءة التقرير بتمعن تيش 
بأنه من املتوقع أن ترض بعض اإلصالحات النساء عىل نحو غري متكائف. 
التدابري  أن بعض  العام( يف حني  القطاع  التوظيف يف  تقليل  )مثل 

للمزيد حول  اآلن فصاعداً.  البيضاء" من  "الورقة  اسم  عليها  املايل"، وسيطلق  الطوارئ لإلصالح  لخلية  النهايئ  التقرير  االقتصادي:  البيضاء لإلصالح  "الورقة  للوثيقة هو:  الكامل  العنوان   33
.https://gds.gov.iq/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives :التقرير، يرجى زيارة

 Wael Mansour, Majid Kazemi Najaf Abadi, Ashwaq Natiq Maseeh, “Iraq Economic Monitor: Seizing the Opportunity for Reforms and Managing Volatility,”  34
.)English( Iraq Economic Monitor, World Bank, May 1, 2021 

.http://documents.worldbank.org/curated/en/552761621369308685/Iraq-Economic-Monitor-Seizing-the-Opportunity-for-Reforms-and-Managing-Volatility

 Women, Business and the Law 2020,” World Bank )doi:10.1596/978-1-4648-1532-4(, 2020  35 
.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf?sequence=10

تقيس النقاط تواجد القوانني اليت تسمح للنساء بالوصول إىل أماكن العمل، لكنها ال تقيس العوائق الثقافية الكامنة وراءها.  36

)كالرقمنة مثالً( قد تساعدهن يف تجاوز التحديات الفريدة اليت تعيق 
البيضاء  الورقة  إن إصالحات  االقتصاد.  إنتاجيتهن ومشاركتهن يف 
الجدلية  الناحية  أمام معضلة: فهي، رغم كونها رضورية من  تضعنا 
لتقوية االقتصاد العرايق ككل، ترض مصالح املرأة العراقية. واإلصالحات 
اليت قد تدعم اندماج النساء يف القوة العاملة ليست كافية لتعويض 

الرضر الذي أىت من اإلصالحات األخرى. 

تحتل  العراقية  العاملة  القوى  اإلناث يف  نسبة  أن  الرغم من  وعىل 
إحدى أكرث املراتب تدنياً يف العالم، فإن البنك الدويل يتوقع أن ارتقاء 
أن  الدخل من شأنه  البلدان متوسطة  النسبة إىل مستويات  تلك 
تقريباً.34   31% بنسبة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  يزيد 
ووفقاً لتقرير آخر للبنك الدويل يتناول الحقوق القانونية للنساء يف 
عاملياً عىل مقياس  تدنياً  املراتب األكرث  يأيت يف  العراق  العراق،35 فإن 
نقاط "النساء، واألعمال التجارية، والقانون" لكنه مع ذلك يتقدم عىل 
وإيران  واليمن  وسوريا  الكويت  بينها  من  املنطقة،  يف  أخرى  بلدان 

واألردن وعمان وقطر والسودان.36 

.“

https://gds.gov.iq/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives
http://documents.worldbank.org/curated/en/552761621369308685/Iraq-Economic-Monitor-Seizing-the-Opportunity-for-Reforms-and-Managing-Volatility
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf?sequence=10
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لقد قامت املنظمات اليت تعمل عىل األرض يف العراق، مثل منظمة 
تحول  اليت  العوائق  بتحديد  املتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  الهجرة 
منظمة  تقرير  فُيظهر  االقتصادية.  املساواة  املرأة عىل  دون حصول 
الهجرة الدولية لعام 2019 حول الفرص االقتصادية للمرأة العراقية 
يف املناطق الحرضية أن عوائق التقدم االقتصادي تقع يف ثالث فئات: 
ُعرفية، واستتباعية، وعملية.37 ويعرّف التقرير العوائق االستتباعية عىل 
أنها األرضار النفسية والجسدية واالجتماعية واملالية اليت قد تؤثر عىل 
املرأة نتيجة ملشاركتها االقتصادية، بينما تعرَّف العوائق العملية عىل أنها 
عوائق لوجستية، تتضمن صعوبة ساعات العمل وقلة فرص التوظيف. 
أما العوائق الُعرفية، فهي القيود االجتماعية اليت تمنع النساء – مثالً 
– من العمل يف بيئات يتم فيها االختالط بني الجنسني والتواجد خارج 
املزنل يف أوقات معينة، أو اليت قد تتسبب يف تحملهن أعباء العمل 
املزنيل ورعاية األطفال. وتختلف تأثريات هذه القيود الثقافية عىل النساء 
عرب أطياف الشعب العرايق، لكنها مع ذلك تشكل إحدى أكرب العقبات 
اليت تحول دون مشاركة النساء يف القوة العاملة. إن وجود هذه العوائق 
يسلط الضوء عىل حقيقة أن سياسات اإلصالح االقتصادي ال يمكن 
فصلها عن الواقع االجتماعي للبالد. وهذا ال يعين بالرضورة أن الورقة 
البيضاء ينبغي أن تتناول االعتبارات الثقافية نصاً، بل أن اإلصالحات 

املقرتحة فيها ينبغي أن تنّفذ مع الوعي الكامل بتلك العوائق.

لقد نتج عن العوائق الُعرفية يف العراق ظاهرتان اقتصاديتان فيما 
بالنساء: يتعلق 

نظرة املجتمع ككل لوظائف القطاع العام عىل أنها الخيار الوحيد . 1
"املقبول" للنساء املتعلمات يف املناطق الحرضية؛ و

وجود احتمالية االستغالل مع تنامي القطاع غري الرسمي والقطاع . 2
أو  املتعلمات  غري  للنساء  بالنسبة  القليلة  األجور  ذي  الخاص 

اللوايت لم يكملن تعليمهن.

وفيما يتعلق بتلك الفئة األخرية، فإن اآلليات القانونية اليت وصفها 
تقرير البنك الدويل ال تمتد لتشمل النساء يف القطاع غري الرسمي.38 
أما بالنسبة للفئة األوىل، فإن النساء املتعلمات يفضلن القطاع العام 
بسبب ساعات العمل النهاري املحدودة، واستقراره النسيب، وسمعته 
الوظائف يف  للنساء. ومع قلة  التوظيف  كشكل محرتم من أشكال 
نسب  أعىل  من  يعانني  الجامعات  خريجات  أن  نجد  العام،  القطاع 
البطالة بني النساء العراقيات.39 وسوف يتفاقم مستوى البطالة هذا 
بعد إجراءات تقليل وظائف القطاع العام املقرتحة يف الورقة البيضاء: 
فهذه اإلجراءات ستقلل من خيارات العمل املتاحة للنساء العراقيات 
املتعلمات، وهي شحيحة أصالً، ما يضعف ذات الرشيحة العراقية اليت 
من شأنها أن تنهض بحقوق النساء والفتيات. ففي نهاية األمر، املرأة 
املتعلمة الحرضية اليت تتوفر لديها املوارد املالية هي األكرث قدرة عىل 

تكريس نفسها للمنارصة واملجتمع املدين. 

 .Perceptions on Women’s Economic Opportunities in Urban Areas of Iraq: Motivations and Mechanisms to Overcome Barriers,” IOM, June 24, 2019”  37 
.https://iraq.iom.int/publications/perceptions-womens-economic-opportunities-urban-areas-iraq-motivations-and-mechanisms

“.Women, Business and the Law 2020”  38

Iraq Economic Monitor”, p. 22  39

وقد تعّوض بعض اإلصالحات املقرتحة األخرى – رشط تنفيذها بعناية 
وبالزتامن مع اسرتاتيجيات أخرى – بعض اآلثار الضارة لتقليل عمالة 
البيضاء اسرتاتيجية  الورقة  املثال، تقرتح  العام. فعىل سبيل  القطاع 
وطنية للتعليم والتدريب تربط احتياجات العمل املستقبلية باملدخالت 
التعليمية. ويقدم أحد اإلصالحات املقرتحة األخرى دورات تدريبية لتطوير 
التعليمي(.  القطاع  القطاع الخاص )خارج  القدرات يف  املهارات وبناء 
ويمكن أن يكون لهذه اإلصالحات أثر إيجايب لدى النساء اللوايت ترتبط 
فرص توظيفهن مبارشة بمستواهن التعليمي، كما يمكنها أن تعيد 
تشكيل الطريقة اليت تتعامل بها النساء وأرسهن مع التعليم ككل. فإذا 
كان الهدف من التعليم الحصول عىل توظيف يف القطاع العام الذي 
يحظى بتقدير املجتمع وأيضاً العمل يف القطاع الخاص، حينها ستتمتع 
النساء بآفاق أوسع من الفرص االقتصادية. وهذه االسرتاتيجية لن 
تتجىل يف مكاسب توظيفية مبارشة، لكنها قد تساعد يف خلق تحوالت 

يف التفكري االقتصادي عرب األجيال، والتحول عن العقلية االشرتاكية. 

الرشكات  متضمناً  الخاص،  القطاع  دعم  إىل  املقرتحات  أحد  ويهدف 
جائحة  أثناء  مهدد  ومعظمها  واملتوسطة،  والصغرية  جداً  الصغرية 
كوفيد19-. من بني هذه الرشكات، تميل الرشكات اليت تديرها النساء 
إىل الرتكزي عىل األقمشة )مثل الخياطة(، أو الخدمات املتعلقة باألغذية، 
وكالهما يسمح للنساء بالعمل من املزنل. ولذلك، ال ينبغي االكتفاء بدعم 
تلك الرشكات يف العراق )وهي تتلقى دعماً من العديد من املنظمات 
الدولية( بل التشجيع عىل تنوع خيارات النساء ذوات التحصيل العلمي 

املتدين وذلك عرب إعادة توجيه النساء نحو القيادة يف القطاع الخاص.

الورقة  أيضاً يف  وردت  واليت  املرصيف،  القطاع  إصالحات  ومن شأن 
القطاع  النساء يف  دور  توسيع  أساسياً يف  دوراً  تلعب  أن  البيضاء، 
الكثري من  أن  الرغم من  ثرواتهن وأصولهن. فعىل  الخاص وحماية 
املرأة  ممتلكات  تحمي  إسالمية  مبادئ  بوجود  يقّرون  العراقيني 
تزال سائدة يف معظم  األبوية ما  االجتماعية  العادات  وثروتها، فإن 
السياقات، وهي تحرم النساء من التحكم بمواردهن الخاصة بشكل 
كامل. إن تطبيق املمارسات املحاسبية الدولية، فضالً عن الخدمات 
املرصفية املتنقلة وإعادة توليد ثقة املواطنني بالبنية التحتية املرصفية 
والسيطرة  الخاصة  بملكية مواردها  االحتفاظ  املرأة عىل  قد يساعد 
عىل ثروتها ورفاهها االقتصادي بشكل أفضل. إن وجود نظام مرصيف 
املوارد الرضورية  بالوصول إىل  النساء  للمزيد من  حديث قد يسمح 
املمارسات  تلك  عىل  األمثلة  ومن  الخاصة.  مشاريعهن  إلنشاء 
النجف،  التجاري يف  للنساء" من املرصف  "املخصص  الفرع  املرصفية 
والذي يخفف بعض العوائق العرفية واالستتباعية لدى النساء. ففي 
مجتمع محافظ اجتماعياً ودينياً مثل النجف، يسمح وجود هذا الفرع 
بوصول النساء مبارشة إىل حساباتهن، وطلب القروض، واالستفادة 
األقارب  االعتماد عىل  دون  األخرى حضورياً  املرصفية  الخدمات  من 

الذكور للترصف بالنيابة عنهن. 

.“
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كما أن النساء يف العراق يواجهن التحدي املتمثل يف تحمل املزيد من 
األعمال املتعلقة برعاية املزنل واألطفال، ما يجعل عملهن خارج املزنل 
أكرث صعوبة. ولذلك فإن السيطرة عىل القطاع غري الرسمي وفرض 
العمل يف  اللوايت ال خيار لديهن سوى  النساء  اليت تحمي  القوانني 
املزنل أمر رضوري كخطوة أوىل. ويتضمن ذلك، عىل سبيل املثال، تنفيذ 
الصحة  العمل، ومعايري  الدنيا، وساعات  األجور  تحكم  اليت  القوانني 
والسالمة. إضافة إىل ذلك، قد يكون لإلصالحات اليت تؤثر عىل الحياة 
اليومية – مثل تحسني البىن التحتية للكهرباء – آثار إيجابية عىل الحياة 
اليومية للنساء من خالل توفريها لبيئة مزنلية أكرث راحة لتعزيز الكفاءة 
وتوفري الوقت الالزم للقيام بأنشطة أخرى. وإذا تم توسيع االقتصاد 
الرقمي كما هو مقرتح يف الورقة البيضاء وتم خلق املزيد من فرص 
العمل من املزنل للنساء سواء كّن متعلمات أم غري متعلمات، فذلك 
املرأة  اليت تواجهها  العرفية والعملية  العقبات  قد يساعد يف تخطي 
العراقية، ويسمح لها باالنتقال بشكل أكرث سالسة إىل القوى العاملة.

لإلصالح،  خياراتها  يف  العراقية  الحكومة  فيه  تنظر  الذي  الحني  يف 
سيكون من املستحسن النظر يف التأثري املحتمل لزيادة نسبة مشاركة 
اإلناث يف القوة العاملة عىل ثروات البالد وصحتها، وسّن اإلصالحات 
وفق ذلك. فإذا تم تطبيق اإلصالحات كما وردت يف الورقة البيضاء، 
التوظيف يف  انخفاض نسب  العراقية ستعاين حتماً من  املرأة  فإن 
املقرتحة األخرى من تعويض  تتمكن اإلصالحات  العام؛ ولن  القطاع 
هذه الخسائر يف الوظائف عىل املدى القريب. أما عىل املدى البعيد، 
وإعادة  املهارات  عىل  التدريب  توفر  اليت  اإلصالح  مبادرات  تبين  فإن 
النساء  باملزيد من  التوظيف قد يدفع  التعليم إىل  املسار من  تصور 
من  جزءاً   – األقل  عىل   – ويعّوض  العاملة،  القوى  نحو  العراقيات 

خسائر القطاع العام.

فرع للمرصف العرايق للتجارة.
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