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 م ــديــتق
 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

لالةتصات  لحاوط ي   وإصاح حةاتحجاا  ةتةثلاا  واورلقا لحتيطا ط     توجهات  لحكووةاا لحاقلة اافي ضوء  
لح وق لحةطلوب  وتةو  ه ةن لحةستهةا لحفتعلا في  وإعطتئهوتفا ل لستقلت ج ا لح هوض وتحقطتع لحيتص 

تكق ك عجلا لالةتصت  وجة ع ةطتعتته  واتن الوا  ةان لحتااقى علا  كجاا هاال لحقطاتع لحةهاا وتك  ا  
ولحااتةل ن ف هات ضاةن    لحصار قا ولحةتوساطاو  لحصارقى  ه عل  ةستوى لحةؤسست  ه وةتطلوتت  لكت تجتت  

ت ف ا ةساٍ   إح   حإلكصتءلحجهتر لحةقوري    احك وت ق  عل   س ست  وتألحقطتع غ ق لحة ظا أو غ ق لحقسةي   
لحاتةل ن في  لحقطتع  لحيتص  وه ى توف ق لحةؤشاقل  لالةتصات  ا لحتاي تيا ا   حألفقل  كصتئي ة  ل ي  إ

 . عةل ا لحتيط ط حل هوض وتحقطتع لحيتص وت عا ةقلقل  تطو ق لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا
 

  ةجتال  وكا  ةتاا  ا  ة هات  ولحةتوسطا   اق ولحصر  ىقحلةؤسست  لحصر  شةل   تتئج لحةسٍ لحة  ل ي
ولحياا ةت  لحةتح ااا   لحكصااول علاا  لحقااقوض  جههاات فاايللحتااي تو صاااووت  لحتةو اال تلااك لحةؤسساات  و

فضح  عن ةاقفا ة ى لستي لا لحتو وحوج ت ولحتق  ت  لحك  ثا ولحتجاتقا لالحوتقو  اا  وااحك   ولحةصقف ا 
ةؤسست  لحةةلووا ةن ةول لح ستء وقلئ ل  لألعةتل وةت  ولجهن ةن ةشاتول تتالا  حتاقى عل   سوا لحل

وتحكصول عل  لحتةو ل ةن جهت  قسة ا ةثل لحةصتقى ولحةؤسست  لحةتح ا  وثةا جهو  ط واا  جاقي 
وااحهت ةاان ةواال ورلقا لحتيطاا ط  ضااةن س تساات  لحت ة ااا لحوشااق ا  حتكساا ن ولةااع لحةااقأا  فااي ةيتلااى 

  لحةاقأا ألوضاتعت ف اا لحةساٍ لحةتوتةال إحا   ل  ةاؤيق  حإلكصاتءقع لحجهاتر لحةقواري  شا  إا لحةجتال    
 . لحةتك ا حلسوتن لألةالحصك ا ولالجتةتع ا وتحتاتون ةع ص  وق 

 
ضاةن أ شاطا فاي لحااقلق  ولحةتوساطا  لألول ةان  وعاه لحصار قا  وا  ةساٍ لحةؤسسات  لحصارقى     

هاي و  تع لحياتص ولحااي شاةل ثاح  ةكتفظات  لح هاوض وتحقطا  الساتقلت ج لحقو را لألوح  ةن قوتئر  
العتوااتقل  تااقتوط وتحوثتفااا لحسااوت  ا  وكجااا لح شااتط لالةتصاات ي فااي هااا    ( وراا ل   لحوصااقا     ااوى) 

ثت  اا ةان ياحل لحةكتفظت   عل  أن تستوةل وتةي لحةكتفظت  وة هج ا ج   ا وةتطوقا فاي لحةقكلاا لح
لحوق اتةج   هاال  ولحا عا لحةقا ا ةان ةوال  "  UNDP"لحتاتون لحةستةق ةع وق اتةج لألةاا لحةتكا ا لال ةاتئي  

 . حإلكصتءجة ع لأل شطا ولحفاتح ت  لحةولى وهت لحجهتر لحةقوري  إل جتر
 

 .. يتتةت  
ةق و اا صول حلووتحاا لأل  ولحشوق ةو( UNDP) لحشوق ولحتق  ق حوق تةج لألةا لحةتك ا لال ةتئي  لتق ا وولفق

ا ولحفقع اا ووال  وول ةن ستها  في ت ف ا هال لحةسٍ ةن لحاتةل ن في لحلجاتن لحقئ سا   ( USAID) حلت ة ا  

 جاتر إولحةست   ن  ةثة ت  لحجهو  لحط وا  في   ولإل لق  نلحفقق لحة  ل  ا لحةشقفا  ةن لحوتكث ن لحة  ل   ن  
 . ولحس ل  لح جت  حلجة ع    ةتة  ت  هال لحةسٍ

 
 يتح  وتتل لح جا .    . أ

 ور ق لحتيط ط     
 2021 لول أ      
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 رسالة من

 العراق - الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

 
تا  لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا شق تن لحك تا ححةتصت  لحسل ا وةت ول هت ةاقضه وشول  

ها    تولجه  ك    حلةيتطق  وهش  ولحتي  لستث تئي  ولالوتوتق  حل ةو  لحة هج ا  لحتك  ت   وطأا  لحةؤسست  

فتٍ كستب ةصقفي   لو  حتسج ل  لحةاق ا  لال لق ا  ولالجقلءل   لحوتف ا  غ ق  لحتةو ل  ةولق   ةن  تتقلو  

ولحو  ا لحتكت ا ولحتو وحوج ت لحةتيلفا ولحص ةت  لحةتح ا لح تتجا عن ت لع ت  لحكقب ض   لعش وتقلوت   

وووتء لح فط  لالةق    لساتق  هال  تاق    ةن  س ر    ولحاي  ةستقق  لحر ق  لالة ي  ولحوضع  لحةستج   ووقو ت 

 لحةاق  لصآل. 

لن  تتئج ها  لح قلسا تاط  ت  ظقا ثتةوا حلكولجر لحتي تولجههت لحةؤسست  لحاقلة ا لحصرقى ولحصر قا  

لح   لحةثتل تش ق ها   حتوس ع فقص لالر هتق وعل  سو ل  لح  لن  ولحةتوسطا وتق ا فقصآ ولع ا  قلسا 

ةسترلا  95 وغ ق  هتئله  لةوت ت   لح   تش ق  حلقجتل  ةةلووا  لالستطحع  شةلهت  لحتي  لحةؤسست   ةن   %

 حل ةو لالةتصت ي.  

تق ا وقلةج لحووتحا لالةق و ا حلت ة ا لح وح ا  عا لووق حةشتقوا لح ستء ولحشوتب ولحفئت  لحهشا في لحسوق  

ةن يحل لحت ق ب عل  لالعةتل لحةيصصا وتسه ل فقص لالستثةتق ولح عا لحةتحي ولحا  ي حلةستع ا  

حا في هال لحس تق  ه ى حو تء  عل  لحت وع في لالةتصت  لحاقلةي وت ة تا, وأن توس ع  طتق لحفئت  لحةشةو

لحةتضتفقا حل ةو لحة هجي ولحةست لا حلقطتع لحيتص وس ستع  عل  تار ر  لحق قل  ةاوآل عل  لحجهو   

 ظتا و ئي لوثق ةحئةا ححعةتل لحتجتق ا  ضع لحةؤسست  لحاقلة ا لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا في  

 ةلب ها  لحاةل ا. 

حلوال ت لالةق و ا  لحكووةا  هال  تستها  في  لح وح ا  حلت ة ا  لالةق و ا  لحووتحا  يحل  ةن  وفيق  لحةتك ا    

لحوك  لحةقور ولحاي  سلط لحضوء عل  لحتك  ت  لحتي تولجا لحةؤسست  لحاقلة ا لحصرقى ولحصر قا  

لحةتك ا   لالةا  وق تةج  ةثل  لح وح ا  لحتاتون  وووتال   لحاقلق  كووةا  ةع  ج ب  لح   ج وآ  ولحةتوسطا 

ةن لصكتب لحةصلكا لحاقلة  ن لحةتفت  ن ةا ت, ولحتي  تطلع ةن يححهت لح  لحو تء ةن  لال ةتئي وغ قها  

لحةوون   حهال  لالستجتوا  عل   ةت ق ن  س وون   لحجهو   تظتفق  يحل  وةن  لح قلسا  ها   توص ت   يحل 

 لحك وي ححةتصت  ولحةستهةا في تار ر لالستققلق ولالر هتق عل  لحوا   في لحاقلق.  

 

 جون وتق   تس 

 ة  ق لحواثا 

 لحاقلق -لحووتحا لالةق و ا حلت ة ا لح وح ا
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 رسالة من

 العراق -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

 
ولحةتوسطا   ولحصر قا  لحصرقى  لحةؤسست   حةاظا    MSMEتاتوق  لالةتصت  ا  حلت ة ا  لح لفع  لحةكقك 

وتكف ر    ؛لح ول إ جت  فقص عةل ج   ا  في  أهة تهت  لح   كقت   ولألعةتل     ةووتإلضتفا  فهي  لالستثةتق. 
 لحاةو  لحفققي حةجتةاتت ت ولةتصت لت ت كول لحاتحا. 

 

عل   عا لحجهو  لحةكل ا حيل  سول لحا ش لحةست لةا    في لحاقلق كقص وق تةج لالةا لحةتك ا لال ةتئي  
لحةؤسس يحل  عا  ةن  لحوح   لحفي  ولحةتوسطا  صت   ولحصر قا  حووتء  رقى  لحةتتتح ا  لالرةت   عقب 

 ووقو ت ولال يفتض لحكت  لالي ق في لساتق لح فط. 
تة  وتاتون وو ق ةع لحجهتر لحةقوري   ولحوصقا    وى وةكتفظت  ور ل  لن لح قلسا لحتي تا لجقلئهت في  

ولوضك     . لح وح ا  حلت ة ا  لالةق و ا  لحووتحا  ةول  ةن  وو عا سيي  لحتيط ط  حورلقا  لحتتواا  ححكصتء 
لح قلسا تكل ل شتةل حلةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا يصوصآ لحةولط  ن لحاقلة  ن لالوثق  

ل حلكووةا  لحتوجا لالستقلت جي  لالةتصت ي ةن يحل تطو ق  هشتشه وةت و عة   لحت وع  وتتجت   حاقلة ا 
ر ت ا   حةولجها  لحيصوص  وجه  عل   ولحةتوسطا  ولحصر قا  لحصرقى  ولحةؤسست   لحيتص  لحقطتع 

حلس ول    لحيتص  لحقطتع  تطو ق  يطا  في  توض كهت  تا  لحتي  لحوظتئى  عل     2030-2014لحطلب 
 .  2020لالول  ولحوقةا لحو ضتء لحتي لص قتهت لحكووةا لحاقلة ا في تشق ن 

ح عا لحت وع في لالةتصت  لحاقلةي ويل  فقص لحاةل لحةست لةا  توص ت   ةجةوعا  لح قلسا  ها    تج عن 
ةن يحل لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا ولحتي ةن لحةؤةل لن تستع  لصكتب لحققلق في  

 هال لحص   عل  جة ع لالصا ا.
وشول فالي عل حلاةل  لح قلسا  عوا  لحصرقى  تةثل ها   تطو ق ة قل  لحةؤسست     ةكتوق ع ا ة هت 

ولحصر قا ولحةتوسطا وتسه ل لحوصول لح  فقص لح ةو ويل  و ئا عةل ةؤلت ه حلةؤسست  لحصرقى  
ولحصر قا   لحصرقى  حلةؤسست   لحةشتوها  لحكووةا  ووتال   في  وتكول  ولحةتوسطا  ولحصر قا 

لحةؤس ها   لكت تجت   لح   لفضل  وشول  حتستج ب  لال ةتئي  ولحةتوسطا  لحةتك ا  لالةا  وق تةج  أن  ست . 
 .لاليق ن في هال لحص     لحت ة ا  س وق  ةلترةآ في  عا لحكووةا لحاقلة ا وشقوتء 

 
 
 

 
 

 
 ر  ا علي أكة    

 لحةةثل لحةق ا    
 لحاقلق –وق تةج لألةا لحةتك ا لإل ةتئي 
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 USAIDللجهة المانحة )ألوكالة االمريكية للتنمية الدولية(   وتقدير شكر
لوزارة  التابع  لالحصاء  المركزي  الجهاز  مع  وبالتعاون  المتحدة  لالمم  االنمائي  البرنامج  باشراف  الدراسة  هذه  تنفيذ  تم 

 .لوكالة األميركية للتنمية الدوليةمن الشعب االمريكي من خالل االتخطيط وبدعم سخي 
 

 شكــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــر 
ستها أشيتص ع   ون في إ جت  ةسٍ لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا وإع ل  هال لحتقق ق. ولحشوق ولحتق  ق 

َر لحاةل وق ت ا فق   وق تةج لألةا لحةتك ا لإل ةتئي في لحاقلق   وتحتاتون لحوث   ةع فق       UNDPةوّجه حها جة ات . أ  ج 

لحةقوري حإلكصتء وو لحجهتر  لحتيط ط/  لحةشقوع. وة   ورلقا  لحتي ةّوح   لحاتحة ا  حلت ة ا  لحووتحا لألة قو ا  تحت س   ةع 
ل تق تش و تل   ت ا  لالستشتقي  ةع  جة ات   لحةتطلوت    –ستهةول  كسب  لحةشقوع  إ جتر  في  ولالستشتقل   حلوكو   آقلء 

 لحةوضوعا حه. 
 

 

لحجهتر لحةقوري حإلكصتء  لحا ن ستهةول وإ جتر هال  في ةت  لي أسةتء لحست ا لحةسؤوح ن ولحت ف ا  ن في ورلقا لحتيط ط/  
 لحةشقوع لحهتا.

 

 اللجنة العليا للمسح 
 لح وتوق ض تء عول  وتظا / قئ س لحجهتر لحةقوري حإلكصتء

 

 لألستتا ةصي عو  لحفتت  قؤوى / لحة  ق لحاتا حلشؤون لحف  ا

 ةتسا وتظا / ةقققا لحلج الحس  ا سج   لإلكصتء لحص تعيلحس   كس ن كة   يلى / ة  ق 
 

 محافظة البصرة   محافظة نينوى  محافظة بغداد 

 ةشقى ةكلي /  لوقله ا  أكة  إسةتع للحس     -

 لح وتوق ل ت  جول  كسن / ةشقى ةقوري  -

 لحس   لث ق ةكة   تكي / ةشقى ةقوري  -

 لح وتوق لكة  كسن / ةشقى ةقوري  -

 ة س غتري جول  / قئ س فق   لحس     -

 قئ س فق   /  أقو  شتوق إوقله الحس  ا  -

 / قئ س فق    ع  تن ةكةو لحس    -

 / قئ س فق    عةتق أكة  عليلحس    -

 / قئ س فق    وشقى  ص ى جتسالحس  ا  -

 / قئ س فق    كس ن علي إوقله الحس     -

 / وتك  ة  ل ي  يتح  وح   ةكة لحس     -

 / وتك  ة  ل ي   تسق فق   سا  لحس     -

 / وتك  ة  ل ي  ةكة    ل تسق لحس     -

 / وتك  ة  ل ي   ةكة  علي كس نلحس    -

 / وتك  ة  ل ي علي ةصطف  جول لحس    -

 عو  هللا / وتك  ة  ل ي  سة ق  جالحس     -

 / وتك  ة  ل ي  ضفتى عو  عليلحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي  علي أكة  ةق لسلحس    -

 / وتك  ة  ل ي  سة ق كة   قش  لحس     -

 / وتك  ة  ل ي  فقة  يتح لحس     -

 / وتك  ة  ل ي  أرهق عوتسلحس     -

 / وتك  ة  ل ي  ت  ا  وقي كسنلحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي هتشا ش توا لحس  ا  ته ا -

 / وتك  ة  ل ي إوقله ا يل ل ةج  لحس     -

 / وتك  ة  ل ي  سقى ةكة لحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي  ةصطف  فح  عوتس لحس    -

  ل ي/ وتك  ة  ةكة  إوقله ا ةكة لحس    -

 
 ةشقى ةكلي وفل سل ةتن طلب / لحس     -

 لحس   ر   يل فا ةكة  / ةشقى ةقوري  -

 لحس  ا ةحةٍ صتوق كس ن / ةشقى ةقوري  -

 / قئ س فق    ل ت  سل ةتن فتت لحس     -

 / قئ س فق    عةت  عط ا كس نلحس    -

 / وتك  ة  ل ي  ل ت  طتقق  وسىلحس     -

 وتك  ة  ل ي   /فه  سل ةتن لكة  لحس     -

 / وتك  ة  ل ي صتحٍ  تس ن صتحٍلحس     -

 / وتك  ة  ل ي  عو  هللايتح  يضق لحس     -

 / وتك  ة  ل ي  هت ي  ولى  تس نلحس     -

 / وتك  ة  ل ي  فت  ا فتحٍ كسنلحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي  كس ن فتحٍ كسنلحس     -

 / وتك  ة  ل ي صوت  ص     ك   لحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي  ق ا ع س  صتحٍلحس  ا  -

 / وتك  ة  ل ي  تط  سا   عو  هللا لحس   -

 / وتك  ة  ل ي  رن ثتةق ةصطف  لحس     -

 
 عو  لالة ق ةتج  / ةشقى ةكلي لحس   شه ي -

 لحس   ةصطف  عت ل كس ن / ةشقى ةقوري  -

 لحس  ا ق ت قع  جول  / ةشقى ةقوري  -

 ةكةو  طه / قئ س فق     لحس   عحء -

 ةصطف  ةكة  يض ق / قئ س فق    لحس    -

 ع  تن ةكةو  / قئ س فق     لحس   ةكةو  -

 ة  ل ييلى ةطشق / وتك   لحس  ا  ت  ا -

 ة  ل يةصطف  ع  تن ةتسا / وتك  لحس    -

 ة  ل ي جحل ةكة  عو  لحكة   / وتك  لحس     -

 ة  ل ي اتر ةضق عو  لحقت ق / وتك  لحس   ة -

 ة  ل يةترن جتسا ةكة  / وتك  لحس     -

 ة  ل يةكة  عق ل صفوك / وتك  لحس    -

 ة  ل ي كوقلء ةصطف   تصق / وتك   لحس  ا  -

 ة  ل ي لكة  عو  لالة ق صة  / وتك  لحس     -

 ة  ل يكسن قش   عتشوق / وتك  لحس     -

 

 المساندين الفنيين والتقنيين

 لال سا وتن فتقوق جةاا / لإلكصتء لحص تعي  لحس   ةترن عو  لحكسن / لألةوق لال لق ا 

 لحس  ا  جحء هت ي جو ا / لإلكصتء لحص تعي  لال سا سقوق ستتق / لألةوق لال لق ا 

 لحس  ا ر  ا يل ل إوقله ا / لإلكصتء لحص تعي  لال سا ه  ل عو   فتقس / لإلكصتء لحص تعي 

 لحقضت / لإلكصتء لحص تعي لحس  ا ق ت عو  لال سا  ولل جتسا ية س / لإلكصتء لحص تعي 
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 المصطلحات  قائمة
 

MSME لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا 

UNDP لحوق تةج لإل ةتئي حألةا لحةتك ا 

World Bank لحو ك لح وحي 

UNOPS  المتحدة لخدمات المشاريعمكتب األمم 

USAID لحووتحا لألةق و ا حلت ة ا لح وح ا 

MoP ورلقا لحتيط ط 

CSO لحجهتر لحةقوري حإلكصتء 

ILO ة ظةا لحاةل لح وح ا 

PPPs لحقطتع ن لحاتا ولحيتصو ن شقلوا لح 

BCDS  لستقلت ج ا ت ة ا ة تخ لألعةتل 

PSDP برنامج تنمية القطاع الخاص 

PSDS استراتيجية تنمية القطاع الخاص 

PSDC مركز تنمية القطاع الخاص 

OECD منظمه التعاون االقتصادي و التنمية 

CBI البنك المركزي العراقي 

CSR المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

FINTECH التكنولوجيا المالية 

DFS الخدمات المالية الرقمية 

CAPI   المقابالت الشخصيةبرنامج إلكتروني لتنفيذ 

SNA ظتا لحكستوت  لحقوة ا  

ICLS لحةؤتةق لح وحي حيوقلء إكصتءل  لحاةل 

NDP خطة التنمية الوطنية 

SOEs المنشآت المملوكة من الدولة 

Micro Financing Institutions مؤسسات التمويل األصغر 

Sole Ownership ملكية فردية 

Economically active population : Fraction of 
population that is either employed or 
actively seeking employment 

السكان الناشطون اقتصادياً: شريحة السكان العاااملين حالياااً 
 أو الذين هم ناشطون في البحث عن العمل

ICSB المجلس الدولي لمنشآت األعمال الصغيرة 

ICEF – SME  العراقية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركة 

ICBG الشركة العراقية للضمان المصرفي 

DFS برنامج تقديم الخدمات المالية الرقمية 
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 الصفحة  

 28 والنسبة المئوية والتوزيع المخطط للعينة حسب المحافظة  2018تقديرات السكان لسنة  (: A 3-5الجدول رقم )
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 54 (: أسباب صعوبة الحصول على التمويل B 5-7الجدول رقم )
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ً D 5-7الجدول رقم )  56 (: تصور أصحاب األعمال للتمويل المتاح حاليا
 56 2017(: نسبة اإليرادات حسب حجم المؤسسات وجنس المالك،  A 6-7الجدول رقم )
 57 2018(: نسبة اإليرادات حسب النوع والجنس، B 6-7الجدول رقم )
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 60 المؤسسات (: حالة تسجيل  A 1-8الجدول رقم )
 61 2011جدول مقارنة الدراسة الحالية ومسح منظمة العمل الدولية لعام (: B 1-8الجدول رقم )
 61 عدد المشتغلين في المؤسسات الصغرى (: C 1-8الجدول رقم )
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 62 في المؤسسات المتوسطة  المشتغلين(: عدد E 1-8الجدول رقم )
 62 حسب الحالة القانونية (: إجمالي عدد الموظفين F 1-8الجدول رقم )
 63 ( 2020  -2019 -2018 -2017)  المشتغلين(: عدد  G 1-8الجدول رقم )
 63 (: نسبة التغير خالل السنوات األربع الماضية H 1-8الجدول رقم )
 64 2019المسّرحون في العام   المشتغلون(: I 1-8الجدول رقم )
 64 2019المعينون في العام    المشتغلون(: J 1-8الجدول رقم )
 65 للمشتغلين(: المستوى العلمي K 1-8الجدول رقم )
 65 والمشتغلين في المؤسسات (: توزع الفئات العمرية للمستجيبين لالستبيان A 2-8الجدول رقم )
 66 حسب الفئات العمرية في عينة المسح   المشتغلين(: عدد  B 2-8الجدول رقم )
 67 حسب نشاطات االعمال  المؤسساتع ي (: توزA 3-8الجدول رقم )
 68 (: البيانات المفصلة لتوزع القوى العاملة حسب حجم المؤسسة وحسب نشاطات االعمال B 3-8الجدول رقم )
 70 الوظيفية حسب حجم المؤسسة وحالتها القانونية وحسب المحافظة وجنس الموظفين  المهن(: نوع A 4-8) الجدول رقم

 71 الوظيفية في المؤسسات حسب نشاطات االعمال المهن(: نوع B 4-8الجدول رقم )
 73 الوظيفية الضرورية للمؤسسات حسب حجم المؤسسة   المهن(: A 5-8الجدول رقم )
 74 المؤسسات الوظيفية الضرورية حسب نشاطات  المهن(: B 5-8الجدول رقم )
 76 حسب رأي أصحاب المؤسسات (: مصادر وقنوات التوظيفC 5-8الجدول رقم )
 77 إلى تطويرها  المشتغلون(: المهارات التي يحتاج A 6-8الجدول رقم )
 78 (: االحتياجات التدريبية للموظفين حسب نشاطات االعمال B 6-8الجدول رقم )
 80  (: تواتر استخدام االنترنت من قبل المؤسساتA 1-9الجدول رقم )
 81  (: تواتر استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل المؤسساتB 1-9الجدول رقم )
 81  التجارة االلكترونية من قبل المؤسسات(: تواتر استخدام C 1-9الجدول رقم )
 81  (: تواتر استخدام الهواتف المحمولة من قبل المؤسساتD 1-9الجدول رقم )
 81  (: تواتر استخدام المواقع االلكترونية من قبل المؤسساتE 1-9الجدول رقم )

 82 المؤسسات (:  أسباب ضعف استخدام القنوات الرقمية من قبل F 1-9رقم )الجدول 
 83 مستخدمي المنصات االلكترونية  -(: التجارة االلكترونية A 2-9الجدول رقم )
 83 (: النسبة المئوية لإليرادات من استخدام التجارة االلكترونية B 2-9الجدول رقم )
 84 (: مستوى استخدام التكنولوجيا الرقمية في المؤسسات A 3-9الجدول رقم )
 84 اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا الرقمية  (:B 3-9الجدول رقم )
 84 (: اعتماد المؤسسات على البحوث وتحليل البيانات C 3-9الجدول رقم )

 84 (: اعتماد المؤسسات على بيانات ونتائج تحليل المنافسين D 3-9الجدول رقم )
 85 االبتكارات الجديدة (: االعتماد على E 3-9الجدول رقم )
 85 (: االعتماد على البحث والتطوير F 3-9الجدول رقم )
 86 (: نسبة مبيعات المؤسسات داخل العراق A 1-10الجدول رقم )
 86 (: عمليات التصدير لدى المؤسسات B 1-10الجدول رقم )
 87 (: نسبة مبيعات المؤسسات إلى الدول المجاورة C 1-10الجدول رقم )
 87 (: نسبة مبيعات المؤسسات إلى الدول االجنبية )غير المجاورة(D 1-10الجدول رقم )
 88 (: االسباب التي تمنع المؤسسات من التصدير A 2-10الجدول رقم )
 89 (: العالقات التجارية مع الشركات أو الموّردين غير العراقيين B 2-10الجدول رقم )
 91 (: نوع الشبكات والشراكات A 1-11الجدول رقم )
 92 (: االمتيازات التي تستفيد منها المؤسسات من الشبكات والتكتالت المحلية A 2-11الجدول رقم )
 92 (: امتيازات المؤسسات من التكتالت المحلية والشبكات ونشاطها التجاري B 2-11الجدول رقم )
 93 (: التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العالقةA 3-11الجدول رقم )
 93 والجهات ذات العالقة حسب النشاط التجاري لتعاون والتنسيق بين المؤسسات النسب المئوية ل(:  B 3-11الجدول رقم )
 94 أي مشروع جديد (: مستوى الصعوبة التي تواجهها رائدات األعمال عند بدء A 1-12الجدول رقم )

 95 توزيع المؤسسات حسب النشاط نسب  (:  A 2-12)رقم الجدول 
 95 (: الوظائف التي تفضلها النساء A 3-12الجدول رقم )
 96 (: الوظائف التي تفضلها النساء ورائدات األعمال بحسب النشاط التجاري B 3-12الجدول رقم )
 96 األعمال على تمويل من جهات رسمية (: حصول رائدات A 4-12الجدول رقم )
 97 (: سهولة / صعوبة ممارسة األعمال التجارية للمرأة خالل الخمس سنوات الماضية A 5-12الجدول رقم )
 98 (: المشاكل التي تواجه صاحبات األعمال A 6-12الجدول رقم )
 99  األعمال لتسهيل ممارسة األعمال التجارية للمرأة(: المبادرات المقترحة من قبل سيدات A 7-12الجدول رقم )
 100 على مردود األعمال  كورونا(: تأثير جائحة A 1-13الجدول رقم )
 100 على مردود األعمال بحسب المحافظة والجنس  جائحة كورونا(: تأثير B 1-13الجدول رقم )
 102 على التوظيف ومدفوعات الرواتب كورونا(: تأثير جائحة C 1-13الجدول رقم )
 102 على التوظيف ودفع الرواتب حسب المحافظة والجنس  كورونا(: تأثير جائحة D 1-13الجدول رقم )
 103 كورونا(: تقييم اإلجراءات الحكومية للحد من تأثير جائحة A 2-13الجدول رقم )
 103 اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بحسب المحافظة  أثر آراء المستجيبين حول (: تقييم B 2-13الجدول رقم )
 105 كورونا (: اقتراحات المستجيبين للحفاظ على أعمالهم أثناء جائحة A 3-13الجدول رقم )



 

 

13 
 

 106 المنزل(: أهم األدوات والمستلزمات والبرامج التي من شأنها تسهيل إنجاز األعمال من A 4-13الجدول رقم )
 107 (: عناصر النجاح الرئيسية للتحسين 1-14الجدول رقم )
 108 أصحاب المؤسسات حول بيئة األعمال العامة في قطاعهم في العام المقبل   توقعات(:  A 1-14الجدول رقم )
 108 أصحاب المؤسسات حول تطور االقتصاد في العام المقبل  توقعات (:  B 1-14الجدول رقم )
 108 (: تصورات أصحاب المؤسسات عن مقارنة أعمالهم باألعمال األخرى للسنة القادمة C 1-14الجدول رقم )
 109 (: أهم التحديات التي تعتقد أن عملك قد يواجهها في العام المقبل A 2-14الجدول رقم )
المؤسسات في الفرص/ العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي في العام المقبل في حالة    أصحاب   (: رأي B  2-14الجدول رقم )

 حدوثها 
110 

 111 المؤسسات حول نوع الدعم الحكومي المطلوب لتحسين األعمال أصحاب  (: رأي C 2-14الجدول رقم )
 117 التمويل (: تقدير فجوة 2-16الجدول رقم )
( رقم  الخاص  A  2-24الجدول  القطاع  لتنمية  االستراتيجي  التخطيط  في  المشاركة  المؤسسات  قبل  من  المعتمدة  المنهجيات   :)

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
144 

 

 قائمة األشكال 
 الصفحة  

 26 (: المقاربة المنطقية للمسح1-4الشكل رقم )
 38 الشركات حسب نشاط األعمال (: توزيع A  4-6الشكل رقم )
 42 (: توزيع الشركات حسب سنة التأسيس والمحافظة A  7-6الشكل رقم )

 43 (: سبب إغالق المؤسسات السابقة A  8-6الشكل رقم )

 52 (: توزيع المؤسسات حسب فئة احتياجات التمويل A  4-7الشكل رقم )
 52 وحسب المحافظة  احتياجات التمويل(: توزيع المؤسسات حسب فئة B  4-7) رقم الشكل

 58 للمؤسسات (: توزيع التكلفة التشغيلية  A  7-7الشكل رقم )
 61 (: توّزع المؤسسات والموظفين حسب حجم المؤسسة A  1-8الشكل رقم )
 63 ( 2020 - 2019 – 2018 – 2017)   (: عدد الموظفينB  1-8الشكل رقم )
 135 (: خارطة استراتيجية التنمية المتسارعة للمؤسسات  A 1-23الشكل رقم )
 136 الصغرى والصغيرة والمتوسطة (: هيكلية تطوير المؤسسات B 1-23الشكل رقم )
 143 (: إطار متغيرات تطوير القطاع الخاص A 1-24الشكل رقم )
 145 تقييم سياسة وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إطار  -مصر -(: منظمة التعاون االقتصادي والتنميةA 2-24الشكل رقم )
 146 (: هيكل خطة العمل االستراتيجية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة B 2-24الشكل رقم )
 146 (: خارطة الطريق الخاصة بالتنفيذ C 2-24الشكل رقم )
 149 واألسباب المنطقية الستة  ستراتيجية  المحاور اال   :المؤسسات(: استراتيجية  D 2-24الشكل رقم )

 

 األطرقائمة 
 الصفحة  

 27 )بتصرف( (: تعريفات مؤسسات القطاع غير الرسمي والتوظيفA 1-5) اإلطار
 101 2020حسب القطاع في الفترة ما بين فبراير وأكتوبر   كورونا(: تأثير جائحة 1-13اإلطار )
 113 (: إصالح القطاع العامA  2-15اإلطار )
 113 (: تصور التوظيف الحكوميB  2-15اإلطار )
 114 )بتصرف( (: آراء رجل األعمال C  2-15اإلطار )
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 النهائي  التقرير 
 والمتوسطة  والصغيرة الصغرى المؤسسات دراسة

   والبصرة ونينوى  بغداد محافظات في
 
 

 ملخص تنفيذي
 

( فاي لحةكتفظات  MSMEs ق ا هال لحتقق ق  تتئج  قلسا لحةؤسسات  لحصارقى ولحصار قا ولحةتوساطا )

لحثح : ور ل      وى ولحوصقا  ةن يحل ةسٍ ة  ل ي شتةل وتحا ّ ا حلةؤسست  لحةسجلا وغ ق لحةسجلا 

(Formal and Informal وةيتلى  شتطتتهت لالةتصت  ا. لحرقض ةن ها  لح قلسا و تء صوقا شتةلا عن )

( ةن informalه ول ا ويصتئص و   تة و ت  لألعةتل وفها أعة  حةجةوعا لحةؤسست  غ ق لحةسجلا )

يحل لحكصول عل  ةالوةت  وو ت ت  ك  ثا وةوثوةا  تسةٍ حجة ع لحجهات  لحفتعلاا ال  لحاحةاا ةان 

 ا ةوت قل  ت عا ها  لحةؤسست  عل  وجه لحيصوص  وت عا لحقطتع لحيتص علا  وجاه لحاةاوا. تصة

فاي   لحولايوهال ةن شأ ه أن  ؤول إح  يل  فقص عةل ج   ا ولحةستهةا في س تسا لح ةاو لالةتصات ي  

 لحاقلق.

 

ااتون وا ن فق ا  وتحت 2021وات ون لحثات ي    –  2020تّا لحق تا وتحةسٍ لحة  ل ي يحل لحفتقا وت ون لألول  

وق تةج لألةا لحةتكا ا لإل ةاتئي وفق ا  ورلقا لحتيطا ط/ لحجهاتر لحةقواري حإلكصاتء. وةا  تاّا ليت اتق 

 ظقل  حتولفق إطتق ةوثوق حا   لحسوتن عل  ةستوى لحةكتفظا ولحقضاتء ولح تك اا    ةات  الألسقا ووك ا  

  لحثح  كسب ع   ساوت هت. جةاا  ( أسقا تورع  عل  لحةكتفظت2000وتّا تك    كجا لحا ّ ا وأحفي )

( وعلا  شاول ةساٍ  ظاتةي CAPIلحةالوةت  وولسطا لحةقتولا لحشيص ا لحة عوةا ووق اتةج ووةو اوتق )

(systematic sampling ك   تا ليت تق  قطا جرقلف ا عشاولئ ا حوا ء ةساتق وال وتكا  ح قاوا وةقتولاا )

لالعتوتق لحةؤسست  لحاتةلا في لحة تط  لحق ف اا ة رل تسلسل ت . وة  أيا لحةسٍ في    11ة رح ا حولك  ةن  

% ةن لحا ّ اا حهات. ووااحك وت ا  لحا ّ ات  ةةثلاا حةجتةاع لحوكا  فاي واّل ةان 20ك   يصص   سوا  

 لحةكتفظت  لحثح .

 

 النتائج الرئيسية لمسح المؤسسات
 

 شةل   تتئج لحةسٍ لحة  ل ي حلةؤسست  ةجتال  لحوك  لحتتح ا:

 حلةؤسست  لحيصتئص لحاتةا  -

 تةو ل لحةؤسست   -

 لحتوظ ى ولحةولق  لحوشق ا  -

 لالوتوتق ولحتو وحوج ت  -

 ة ى لستفت ا لحةؤسست  ةن لحاوحةا -

 شووت  لألعةتل ولحشقلوت  ولحتوتح  لحةكل ا  -

 قلئ ل  لألعةتل ولحةشتق ع لحةةلووا ةن ةول لح ستء -

 ووقو ت تأث ق جتئكا  -

 توةات  لألعةتل لحةستقول ا.  -



 

 

15 
 

 العامة للمؤسسات الخصائص 
 

% وال  95أظهق لحةسٍ أن لحرتحو ا لحاظة  ةن لحةؤسست   ةلوهت اووق ك   تصل  سوتها إح    •

  وج  تفتوتت  في احك و ن لحةكتفظت  أو لحةؤسست  لحةسجلا/ غ ق لحةسجلا. 

% وتت تةص ها  لح سوا وف  كجا لحةؤسست  وتحتتحي:  89ةا ل  سوا لحةلو ا لحفق  ا حلةؤسست    •
%  ك   تر    سوا لحشقلوا وةلو ا لألسها  72%  ولحةتوسطا  83%  لحصر قا  90  لحصرقى

 وتحةقتق ا ةع لحةؤسست  لحصرقى. 

• ( ةسجلا  غ ق  لحةؤسست   لحه ئا  83غتحو ا  في  ةسجلا  هي  لحةسجلا  لحةؤسست   وغتحو ا    )%

 سوا لحةؤسست    لحاتةا حلضقلئب تل هت لح ولئق لحول  ا  ثا لالتكت  لحاتا حلجةا ت  لحفحك ا  تر ل  
لحةسجلا ولةت رل  كجا لحةؤسسا. وة  لعتوق غتحو ا أصكتب لحةؤسست  غ ق لحةسجلا أن عةلها  

% فقط  1ال  تطلب لحتسج ل. أةت  سوا لحتسج ل في  لئقا لحتقتع  ولحضةتن لالجتةتعي فق  ولر   

 ةن أصل لحا ّ ا. 

  حتجتقا ولح قل ولحتير ن ولحو تء %( في ةطتعت  ل63وتح سوا ح شتطت  لألعةتل  وت   لحرتحو ا ) •

 . ولحتش    

و ن   • احك  في  فقق  وال  وج   أعةتحهت  تأس س  في  صاووا  وج    لحةؤسست   ثلثي  ةن  أوثق 
%( ع ا وفت ا  70لحةكتفظت  أو في إطتق لح وع لالجتةتعي: ووت   لألسوتب ورتحو تهت )أوثق ةن  

و ك لح وحي كول ةةتقسا لألعةتل في  لحةولق  لحةتح ا ووون لحاةل شتةت . وة  أّو  احك تقق ق لح
 ك   أت  تقت ب لحاقلق ةت   ت  ةقتق ا وو ئا لألعةتل في لح ول لأليقى.  2020لحاقلق حس ا 

  كولحي لحقوع  2003تورع  لحةؤسست  وكسب س ا لحتأس س وةت  لي: كولحي لحقوع ةول س ا   •

 . 2014وكولحي لح صى وا  س ا   2014و  2003و ن 

توقا ألصكتب لحةؤسست  وةت  لي: كولحي  صفها وتن  اةل وشول ةستقل  تورع  لح شتطت  لحس •
% عتطل ن عن لحاةل.  14% طحب وكولحي  18في  فس لح شتط أو في  شتط ةيتلى  كولحي  

أوثق ةن   أن  لحةؤسست   وإغحق  لحيتصا  لح تتئج  )40وة  أظهق   ةستج وت  ةن أصل    %467 

لح س1145 وت    ك    إغحةهت  تا  لحةؤسست   ةن  ةكتفظا    وى  (  في  حإلغحق  لألعل   وا 

% وسوب  30%(. ووت   أسوتب لإلغحق كولحي  34%( ثا ور ل  )35%( تل هت لحوصقا )62)

لح رو / لحوضع لألة ي ك   وتن أوثق ةن  صى هؤالء في ةكتفظا  15لحيستقا و % وسوب 

    وى. 
 

 تمويل المؤسسات 
 

لحةتح ا ولحةصقف ا وصااووا لحوصاول إحا  لحتةو ال ةان ةوال تو ّن ةن لحةسٍ ضاى ةستوى لحتاتةح   
 لحةؤسست   ووشول يتص:

ضاى لستي لا لحي ةت  لحةصقف ا  ك   أت  ةا ل لحةؤسست  لحتي تكتفظ وكستوت  ةصقف ا   •
لحصرقى و1 حلةؤسست   لحصر قا و%2.6  حلةؤسست   لحةتوسطا. وأت   %16  حلةؤسست    %

%  0.6% حر ق لحةسجلا  وةت تقتفع ها  لح سوا ةن  0.7% حلةؤسست  لحةسجلا و 4ها  لح سوا  

% حلةؤسست  لحتي  4.4( حتصل إح   24-15حلةؤسست  ك  ثا لحتأس س )شق كا عةق أصكتوهت  

وةت فوق. وتاو  لألسوتب لحقئ س ا حا ا لةتحك كستوت  ةصقف ا   65تصل أعةتق أصكتوهت إح  

 ء لحاةل أو حتولفته لحاتح ا. إح  لالفتقتق إح  لألةولل حفتٍ لحكستب لحةصقفي ع   و  

لحتةو ل   • إح   لحتةو ل  22وت    سوا لحوصول  حلا ن كتوحول لحوصول إح   %  ةع  سوا ةتقتقوا 

 وحا   جكول في احك  ةقتول عروى أوثق ةن  صى لحةستج و ن عن لالةتقلض. 
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% ةن لحةستج و ن وأ ها كصلول أو يططول حلكصول عل  تةو ل إةت ةن يحل ةقوض  46أفت    •

%(. تصل  12%( أو ةن يحل ة يقل  شيص ا )كولحي  34لحاتئلا ولألص ةتء )كولحي    ةن

إح    لح سوا  ةع57ها   وتحةقتق ا  ةكتفظا    وى  في  حور ل  56  %  وة   46و  %  حلوصقا.   %

 كصل  لحرتحو ا لحاظة  ةن لحةؤسست  عل  تةو لهت ةكل ت . 

%( أ ا أصول ع   تأس سهت وتت تةص ها  لح سوا ةع ر ت ا  77حا  ون ح ى غتحو ا لحةؤسست  ) •

لألصول   تولفق   ك    لحةؤسست   تسج ل  كتحا  كسب  احك  في  تفتوتت   و وج   لحةؤسسا.  كجا 
% حر ق لحةسجلا  وةت ه تك ت تسوت  طق  ت  ةع شقلئٍ  21% حلةؤسست  لحةسجلا ةقتول  33و سوا  

وتال تهتا  لحةسجلا  لحةؤسست   أن  و حكظ  ةن  لألعةتق.  أعل   و سوا  أصوحهت  وسجح   كتفتظ 
 لحةؤسست  غ ق لحةسجلا. 

و ء أعةتحهت. ووتن ةتوسط  سوا  62غتحو ا لحةؤسست    • وا   حا تيطط حلكصول عل  تةو ل   %

لحتةو ل   عل   ةن  8.5لحكصول  تقتفع  وهي  إح   %8.3   لحصرقى  حلةؤسست    %11  %

 % حلةؤسست  لحةتوسطا. 12.5وحلةؤسست  لحصر قا  

ل • %  ووت   أها أسوتب  30حةؤسست  لحتي كتوح  لحكصول عل  تةو ل وحا ت جٍ  ولر   سوا 

ةن   )أوثق  لحتةو ل  عل   لحكصول  ةةول   55ع ا  عل   لحاثوق  صاووا  لحةستج و ن(  ةن   %

وتولفا لحتةو ل ةن ك   ةا ل لحفتئ ا وتوف ق لحضةت ت . ووت   أها أغقلض لحتةو ل )كولحي  
  أةت أها ةصت ق لحتةو ل فوت   و ن ةقض ةن لحاتئلا/  %( توس ع لألعةتل وتك    لحةا ل  70

 %(. 11%( وةقوض ةن لحةصتقى )70لألص ةتء أو ةّ يقل  شيص ا )أوثق ةن 

% ةن لحةستج و ن أ ها إةت  كتتجون كتح ت   75في ةت  او  الكت تجت  لحتةو ل لحةستقول ا  أفت    •

ألغقلض  واحك  لحةستقول   في  إح ه  سوى  كتتجون  أو  تةو ل  وتك       إح   لألعةتل  توساا 
لحةا ل  وتق  ا ة تجت  أو ي ةت  ج   ا. أةت ةصت ق لحتةو ل لحةكتَةلا فوت   و سوا أوثق ةن  

ة ظةت   65 أو  لحكووة ا  غ ق  لحة ظةت   ةن  صر قا  ةقوض  أو  ةصقف ا  ةقوض  عوق   %

 % عوق ةقوض ةن لحاتئلا/ لألص ةتء أو توقعت . 18ولحتةو ل لألصرق  

س ئ ل   • أ  ج و نلحةست ع  ةت  تةو ل  عل   لحكصول  صاووا  حلرت ا  62فت   عن  أ ه صاب  ة ها   %

 % أفت ول أ ه ال  وج  صاووا في احك.8% أ ه صاب إح  كّ  ةت  ةقتول 30وكولحي 

في ةت  او  ح فقت  تشر ل لحةؤسست  وتن لحجرء لألووق ةن لح فقت    صقى عل  لحةول  لألوح ا   •
 % فقط ةن لح فقت .2قسوا ولحضقلئب تةثل % تل هت لحطتةا  و حكظ أن لح26و سوا 

 ظقل  حوون ةاظا لحةؤسست  ةن لحفئا لحصرقى  أفت   لحرتحو ا أ هت ال تكتفظ وسجح  ةكتسو ا   •
 %(. 91%( ولحسوب لحقئ سي هو أن عةلهت ال  تطلب احك ) 74)

 %( ح س ح  هت أي  وع ةن لحتأة ن. 97.5إن لحرتحو ا لحاظة  ةن لحةؤسست  ) •

 

 التوظيف والموارد البشرية

• ( لحاظة   لحرتحو ا  أن  لحوك   ةن  تتئج  وحا  95تو ّن  لحاووق   ةن  ها  لألعةتل  أصكتب  ةن   )%

لح وح ا س ا   لحاةل  وه ة ظةا  ةتة   لحاي  لحةسٍ  ة ا  وشول ةلكوظ  لحوضع  ك      2011 تر ق 

 %. 97وت    سوا لحاووق كولحي 

%(  83و لحةه  ا  وت   غتحو ا لحةؤسست  )ةن ك   تسج ل لحةؤسست  ح ى لحجهت  لحكووة ا أ  •

 .1.93غ ق ةسجلا  ووتن ةتوسط ع   لحاتةل ن في لحا  ا 

لحةؤسست    • في  لحاةل  ةوا  س ا  17رل    س ا  13و   %2018  %  22.7ول يفض     %2019 

 . ووقو ت وتأث ق جتئكا   2020س ا 
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تو ّن ةن  تتئج لحوك  أن ثل  لحاتةل ن في لحةؤسست  ة  أوةلول ةقكلا لحتال ا لحثت وي/لحةتوسط   •
لحةؤهل ن   ووت    سوا  شهت ا.  أي  ال  كةلون  لحقوع  وكولحي  لالوت لئ ا  لحةقكلا  أوةلول  ولحقوع 

 %. 16جتةا ت  

لحجةلا • تجتقا  في  شتطت   تقورل   لألعةتل  كسب  شتطت   لحةؤسست   تور ع     ولحةفق    أظهق 
لح قل ولحتير ن  أعةتل لحو تء ولحتش      ل هت لحرقلعا وص   لألسةتك ولحةهن لحكقف ا وي ةت   

 لحف ت ق ولحةطتعا. 

لحف  ا/   • حلقطتعت   لحةتهقا  غ ق   / لحةتهقا  لحاةتحا  عل   لحا ّ ا  في  لحوظتئى  أ ولع  تقور  
كتسوا وتو وحوج ت لحةالوةت   لحص تع ا  وعل  لحةو ات  ولإل لقا ولحتسو  . ووت   وظتئى لحة

أةل تولج ل . وأت  لحطلب عل  لحاةتحا لحةتهقا/ غ ق لحةتهقا حلقطتعت  لحف  ا/ لحص تع ا أعل  في  
 ةكتفظتي لحوصقا و   وى. 

لحتوظ ى  • وة ول   وةصت ق  ةت  تال   )كولحي    في  لإلجتوت   أوثق ا  يحل  78وت    ةن   )%

إجةتال  الحة لحشيص ا  وال  تا  ولحاحةت   لحت ق ب.  تقى  أو ةاته   لحتوظ ى  وةقلور   لالستات ا 
وة  أشتق كولحي  صى لحةستج و ن إح  ضقوقا تطو ق لحةهتقل  لحةه  ا لحاةل ا حلاتةل ن   لي  

 احك تطو ق ةهتقل  لحتاتةل في لحاةل. 
 

احك   في  وةت  ف هت   لحاةل  وأ ظةا  وت ظة هت  لحةؤسست   إ لقا  في  ولضكت   ةصوقل   لح تتئج  أظهق   حق  
 لحتسج ل ح ى لحجهت  لحةيتصا وأ ظةا لحةكتسوا ولحتسو   ولإل تتج وأستح ب تق  ا لحي ةت . 

 

 االبتكار والتكنولوجيا 
 

ت  ي ةستوى  لح قلسا  ةول    أظهق   لحتو وحوج ت ةن  لح سوا لألعل  هي في  ولحةؤسست    لستي لا  وت   
لحةكةول    لستي لا آليقو   %40و سوا    وشول  وةيلحهتتى  وة   ةن    %68   ةثل وهال     %28  ةن 

 . لحا  ا إجةتحي 
 

أن   لحولضٍ  الةن  لحاتا  ولحتق  ت   لحةفهوا  لحتو وحوج ت  فق   .  تةتةت    ت  ح س  تضج ؤسست   لحةح ى  ستي لا 
  أو أ ه  هتال  كتتجون إح   إةتع  ا لحةسٍ إح  أ ه  في  وصر قا وةتوسطا    ةؤسسا صرقى  1499أشتق   
 ال  اقفون و ف ا لستي لا لحتو وحوج ت. ة ةا ةضتفا ألعةتحها أو أ ها  ت ح س حه

 

ة يفض  أت  وةت   لإلحوتقو  ا  ولحتجتقا  لإل تق    ةن    %9.4 سوا    ستي اتك      حلرت ا   ت  لستي لا 

 في لحتجتقا لإلحوتقو  ا ةوتشقا.  تاةل  ةؤسست  ةن لح% 3.8وشول  وةي وفقط لإل تق    لحةؤسست  
 

  ةت ع ل لستي لا لحتو وحوج ت ولالوتوتق هو في ةستوى أستسي      ةجتالفي    لحةؤسست  ةستوى وعي  إن  
ستوون  لحةكةوحا.  حتةو ن    ها   لحهولتى  لحو ل ا  لحتو وحوج ت  قطا  لستي لا  ةن  يحل    لحةؤسست   ةن 

لحهولتى   ولألوثق    لحاو ا تطو قت   لألسقع  لحطق قا  ها   ستوون  ةع   تأث قل  ك    لحةؤسست     حلتولصل 
أ لئهت  ولحةو ات  و عا  ا   ه ستوون  و.  وتكس ن  لحتةو ل  لحتي ترطي ةجتال  ةثل    لحةؤسست  لحتطو قت  

 أعةتحهت.  تطو ق ح وس لا  ةون لحو ء وهت أفضل 
 

 المؤسسات والعولمة 
 

ق لساوأعلا   شاوه وتةال وشاول تاتةا   ولحصار قا ولحةتوساطاتو ّن ةن لحةسٍ أن لحةؤسست  لحصارقى  
إح  سوق لحتص  ق عل  أ ه أوحو ا أو ها  لحةؤسست   ال   ظق أصكتب  ك      ا لحاقلة لحةو ات  لحةكل ا  

ةاظاا هاا   شا ق هاال إحا  أن ولحرتحو ا لحاظة  ةن لحةؤسست  ح س ح  هت يططت  حلتصا  ق  و   ضقوقا
 . و قطا و ع ة تطقهتعل  لحسوق لحةوتشق في  لحةؤسست  تاتة  
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هاا  تةون تا  ك   حان وأوحو الق لحةكتةلا إ شتء ة ول  تسةٍ حلةؤسست  لحقوط و ن لألسو  و تطلب احك
ولحتطوق وإضفتء لحطتوع لحقسةي إال ةن يحل لإل قل ل  لحةست لةا وتوةات  ر ت ا   لح ةوةن  لحةؤسست   
 لإل قل ل .

 

 الشبكات والشراكات والتكتالت المحلية 
 

ولحتوتح  لحةه  ا لحتي ةن  أظهق   تتئج لحوك   شتطت  إجةتح ت  ة يفضت  في ةت  تال  وتحشقلوت    •
لحتو وحوج ت ولحتج    ولالوتوتق   لحسوق وتطو ق لألعةتل وتطو ق  إح  ةالوةت   لحوصول  شأ هت 
في لحص تعت  ولحي ةت  لحةيتلفا. حون  وج  واض لحا تصق لإل جتو ا لحتي  ةون لحو تء عل هت  

 في لحيطط لحةستقول ا. 

ةستج وت  ووجو  تاتون ةع ةؤسست     50حي ةت   و ةستج وت  ووجو  تاتون ةع ةقّ ةي ل  68أفت    •

ةستج وت  ةن لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا ووجو  تاتون    12أيقى في  فس لح شتط  وةت أفت   

 ةع ةقلور لحوكو . 

 

 النساء ورائدات األعمال 
 

لح ستءلحةؤسست    • ةن  أةل ا  لحةةلووا  لحاقلق  لح قلسا    في  ها   في  أت   سوتهت  ك    صر قا  
في ةسٍ ة ظةا لحاةل لح وح ا  ووتن احك ولضكت   . 2011ة ا عتا  فقط  وحا  تر ق احك  %(  5.1)

لحةشتق ع    ةوتب  - حي ةت   لحةتك ا    ةؤسسا4000 شةل  لحاي    2011حاتا  (  UNOPS)لألةا 
وت   صرقى وصر قا   ك    لحةؤسست    وةتوسطا   لحلحةةلووا     سوا  ةول  لحا  ا   ستء  ةن  في 

لحتو  3% لحةسٍ  لحاي أجقي عل  ع  ا ةن  فقط  واحك أظهق  أن    2012ةؤسسا س ا    533ة لي 

 . فقط  %5.6 في لحا  ا ستء ةن ةول لحلحةةلووا  سوا لحةؤسست  

ةن لحةستج وت  أن ةستوى لحصاووا لحتي تولجه هت ع   تأس س ةشقوع ج    هو    %60    أفت   •
وو قل    تفتوتت   وال  وج   اووق.  لحتي  ةلوهت  لحةشتق ع  ةع  وتحةقتق ا  احك  أعل   ةستوى  في  عل  

 لحةكتفظت  لحثح . 
 ةان  تةو ال علا   حكصولل  أن  لالستطحع  شةلهن  لحلولتي  لألعةتل  قلئ ل    / لح ستء  غتحو ا  صّقك   •

 ةقتق ااا حهاان وتح سااوا صاااووا أوثااق( لحصاار قا لحةتح ااا ولحةؤسساات   لحةصااتقى)  قسااة ا جهاات  
 . لحكجا لحصر قا لحةؤسست   في وة  تقّورن وتحقجتل 

 

 جائحة كورونا 
 

وساوب جتئكاا   ق و  أعةتحهاتفاي ةا  ت  كات ل  ولجها  ل يفتضالحةؤسسات   أن غتحو ا    المسح  ظهق   •
وهاال  ساقي   ةق و  أعةتحهتفي    ل يفتضت  صرقى  لحةن لحةؤسست     %98ولجه   ك      قو توو

عل  جة ع ةتر قل  لحةسٍ  إا ال  وج  تفتوتت  في احاك وا ن لحةكتفظات  أو علا  ةساتوى كجاا 
لحةؤسسا أو لح وع لالجتةتعي أو كتحا تسج ل لحةؤسست . وةات توا ّن أن ةطاتع لحتجاتقا وةطاتع 

 .ووقو تتئكا ولحتير ن هي لألوثق تأثقل  ةن ج النقل
 

%( أ ها وضاول لحةشترل ن في كتحا إجاترا وساوب لحجتئكاا  44أفت   شق كا ةن لحةستج و ن ) •
وال  وج  تفتوتت  في احك و ن لحةؤسست  وكسب كجةهت أو وكساب لح اوع لالجتةاتعي. أةات علا  

 %.51ةستوى لحةكتفظت   فوت      وى هي لألعل  وا
 
 

 ةت  لي:وجتء  لإلجقلءل  لأليقى لحةتياا و •
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و سوا   - واحك  جرئ ا   قولتب  ةع  لحاةل  ستعت   تفتو   20تيف ض  و ون  لحةؤسست   ةن   %
و سوا   لألعل   ةكتفظا    وى  ووت    لالجتةتعي.  لح وع  وكسب  أو  كجةهت  وكسب  ةلكوظ 

27 .% 

و سوا   - واحك  لحقولتب   وواحك  كتحه  عل   لحةشترل ن  ع    ةلكوظ  19وقي  تفتو   و ون   %
وع لالجتةتعي. و وج  تفتوتت  ةلكوظت  وهال لحشأن و ن لحةكتفظت    وكسب كجا لحةؤسسا أو لح  

 % في    وى. 7% في لحوصقا و 18% في ور ل  و 29ك   وت   ها  لح سوا 

و سوا   - واحك  هي   وةت  لحاةل  وستعت   لالكتفتظ  ةع  وحون  لحقولتب  تيف ض  ةن  11تّا   %
لحةؤسست  و ون تفتو  و  هت وكسب لحكجا أو لح وع لالجتةتعي. وحون  ظهق لحتفتو  عل   

 %. 16% وفي لحوصقا 9ةستوى لحةكتفظت  ك   وت   لح سوا في ور ل  و   وى  
 

ئل عةات إال وت ا  لإلجاقلءل  ل •  جتئكاا كا  ةان تاأث قحتاي لتيااتهت لحكووةاا ة تساوا حلع  ةت سا 
أوثق ةن لح صى أ هت وت   ة تسوا  و ون تفتو  وكسب كجا لحةؤسسا أو لح وع أجتب     ووقو ت

 % في ةكتفظا    وى.69سوا إح  لالجتةتعي. وة  وصل  ها  لح 

 
 

 والمتوسطة التوصيات: البرنامج اإلنمائي لدعم المؤسسات الصغرى والصغيرة 
 

 الحاجة الماّسة للتغيير 
 

 تةتع لحاقلق وأصول وطتةت  وتة ا هتئلا تتةثل وقأس لحةتل لحوشقي  لحطو اي  ولحثقاتفي. وهاو ةؤهال 
ال طحةا ل ةتئ ا سق اا وتكول وط ي شتةل  ةون أن  ضاه ضةن لحةجةوعا لألوح  ةن لح ول لألسقع 

  ةول .
 

  وراي أن تتصا ى لال طحةاا لال ةتئ ااا ولالصاحك ا حاا   ةان لحتكاا  ت  ساووتهت   ون كصاق  لألرةااا 
  و اتج ع هات ل يفاتض ةلكاوظ فاي  ةاو لح اتتج لحةكلاي ووقو اتلحةر وجا: هووط أساتق لح فط وجتئكا  

 أل    ةستوى ة ا عق  ن. 2020لالجةتحي حلاقلق وصل س ا 
 

 أو تهت  قلسا ةسٍ لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا ةت  لي:تشةل لحتك  ت  لحتي أظهقتهت أو 

 غ تب قؤ ا ولستقلت ج ا ولضكا حتطو ق لحةؤسست .  -

ضاى ةطتع ها  لحةؤسست  ةن ك   لحق قل   لحةستهةا في لالةتصت   لحةستهةا في إ جت  فقص   -
 عةل   لحشقلوت  لحةه  ا  لستي لا لحتو وحوج ت ولحتص  ق. 

كو  - ه ئا  عل   ال  وج   تةث ل  لحةؤسست   حها   ال  وج   أ ه  وةت  لحةؤسست    وت عا  تقع   وة ا 
 لحةستوى لحةه ي. 

   قا لحو ت ت  لحتيط ط ا لحتي ت عا ةقلقل  تطو ق لحةؤسست .  -

لحاقلة  ن   - لحةولط  ن  لحةؤسست   ةةت   ر ّ ب شق كا وو قا ةن  حلةقأا في تأس س وإ لقا  شوه غ تب 
  ي. عن لحةستهةا في لالةتصت  لحوط

كولفر   - حهت  وال  وج   وشول غ ق قسةي  وتاةل  ةسجلا  غ ق  لحةؤسست   ةن  ج ل   عتح ا   وج   سوا 
 حت يل في لالةتصت  لحقسةي   ظقل  حتولفا وتاق   عةل ت  لحتسج ل ولحتقي ص. 

ل جت  وظتئى   - لحةستهةا في  ل يفتض  لحوظتئى  ةةت  اوس  لحةهتقا وت  ي  وع ا  ل يفتض ةستوى 
 تح ا عل  لحةستوى لحوط ي. ال  ة ةا ةاقف ا ع
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 ضاى لحوصول لح  لحتةو ل  وتطو ق لألعةتل  ولحتو وحوج ت ولحتج   .  -

ةستوى  يل لحةؤسست   شتوه لحول لن لحةص فا ضةن ول لن لح يل لحة يفض  ةع أن ثقوا لحاقلق   -
 تص فه ضةن شق كا لح ول ال  لح يل لحةتوسط لألعل . 

 لحاتةا عل  لحةستوى لحوط ي. ضاى لحو  ا لحتكت ا ولحي ةت   -

لحة ظ - لحكووة ا  لالجقلءل   ّ  ثقل  عتح ا  ّّ وتولفا  يت قا  أوضتع  إ جت   لح   وأ لئهت  فضي  ةا 
 حلةؤسست  وةيتلى أكجتةهت. 

 ضاى لال لقا لحاتةا  وضاى لحةستءحا  وةلا فاتح ا لالصحكت  وا  ا لحة ى.  -

 ضاى لالطتق لحقضتئي ولحةةتقسا لحقت و  ا.  -

وتس - قولوط  لحةكلي  ضاى  لحسوق  في  ة كصقا  وهي  لحةيتلفا  لحةؤسست   إل تتج  لحتص  ق  ه ح  
 فقط. 

 ضاى وو ق في لحق قل  لحتسو ق ا حها  لحةؤسست .  -

 غ تب لحتقلوط ةع لحة شآ  لحةكل ا لحووقى ولحشقوت  لحاتحة ا.  -

ا  ضاى أ ظةا لحةولق  لحوشق ا أ ى لح  ضاى ة قا لحةؤسست  عل  جاب لحاةتحا لحةتهقا وة تفس -
 لحة شآ  لحووقى وهال لحشأن. 

لالستي لا لحة يفض حلتو وحوج ت وةلا لالهتةتا وتحتج    ولحتطو ق ةةت  كقا لحةؤسست  لحةيتلفا ةن   -
 لحةةو ت  لحتي ةن شأ هت أن ت عا  شتطتتهت وةشتق اهت. 

 غ تب لحق ول  لحةتح ا لالحوتقو  ا في أعةتل ها  لحةؤسست . -

لحصر قا و لحةتوسطا ووو هت عل  هتةش لالةتصت  لحوط ي  في    ستهة  طو اا ول رحق لحةؤسست   -
 غ تب لحقولوط ولحتجةات  لحةه  ا لحتي  ةون أن تستع هت في لح ةو وتوس ع أسولةهت. 

س ا   - ولحتطو ق  لحوكو   عل   لحاقلق  ل فتق  ةستوى    (Research and Development)  2017ولغ 
  وحا.  141ةن أصل  132% ةن لح يل لحةكلي لإلجةتحي  وهال  ص ى لحاقلق وتح قجا 0.04

 

 توصيات دعم وتمكين المؤسسات
 

تا تقت ب لحةوت قل  لحةوص  وهت أ  ت  عل  أستس ةكتوق عةل لستقلت ج ا. وهي تةثل وةجةلهت يتقطا 
ةقلجاا وتق  ةت  ةتتتح ا كت  طق   ةتوتةلا وةت تسقا حلتطو ق لحسق ع حلةؤسست   ةن يحل ت يح  و

. و  وري ةتتواا ول  وقا تيط ط ا حتق  ا  تتئجهت ولساتيحص لحا قوس لحةساتفت ا ة هات 2030أف  س ا  
 حتضة  هت في لح وقا لحتيط ط ا لححكقا.

 
 في ةت  لي لحا تو ن لحقئ س ا حلتوص ت  و ةون لحقجوع إح  تفتص ل ةوت قلتهت في ةتن لحتقق ق: 

 
 رات المؤسسات تنمية قد  -1

 ت ة ا ةهتقل  ةت ا لألعةتل  •

 تطو ق لحق قل  عل  ةستوى لحة شأا  •

 تطو ق لحق قا عل  لحتقلوط لحةه ي ولحتج    ولحتو وحوج ت  •
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 وصول المؤسسات إلى فرص النمو   -2

 تسه ل لحوصول إح  لحتةو ل  •

 تقو ا لحوصول إح  لحو  ا لحتكت ا لحة تسوا  •

 لح ليل ا ولحيتقج ا تار ر لحوصول إح  لألسولق  •

 تسه ل لحوصول إح  ي ةت  تطو ق لألعةتل  •
 
 إيجاد بيئة عمل محابية لألعمال -3

 تار ر لحت ة ا لالةتصت  ا لحةكل ا  •

 لحصر قا ولحةتوسطا لحصرقى و تأس س/ تار ر ه ول ا تةث ل لحةؤسست   •

 ا ولحةستول  لح وعي لالجتةتعيلحتولرن  وتار ر  تقو ا لحس تست  ولحوقلةج لحجتةاا •
 
 التحّول إلى حكومة مستجيبة لمتطلبات التنمية  -4

 و تء لحق قل  لحةؤسس ا حلجهت  لحكووة ا لحةا  ا  •

 تقو ا لحةستءحا في لألجهرا لحكووة ا  •

 تار ر لستقحل لحقضتء  •

 
  وتكس ن إ تتج تهت   تطو ق أ لء لحةؤسست  ةن ك   إ لقا أعةتحهت  تشةل لحيطاةن ك   ت ة ا لحق قل    

ح  هت  لحةتح ا  ولإل لقا  لحةكتسوا  وتطو ق  ف هت  لحوشق ا  لحةولق   وت ة ا  ة تجتتهت    لحتوع ا كول   وتسو   
 ا حلةؤسست  لحتي  لحق ت ا  ةع إع ل  وقلةج ةك ّ تشج ع  لحت ق ب لحةه ي   تار ر  كقوق لحةلو ا لحفوق ا   

  ستء في لحة تط  لحق ف ا.   تقو هت
 

  ةا ءةحو تطلب لألةق إ شتء وك ا  عا أو أوثق في جها كووة ا ة تسوا  وةت  تطلب عةح  هت فت  حتار ر  
  ظتا لحتال ا ولحت ق ب لحتق ي ولحةه ي ةع لكت تجت  لحسوق ولةتصت  لحةاقفا. 

 
ةن أها ةوت قل  ت ة ا لحق قل  هي توو ن لحتوتح  لحةه  ا وإ شتء شووا حتار ر لحتاتون و ن لحةؤسست   

وتشج  ولستي لةتتهت  لحتو وحوج ت  وتار ر  وةت  ولحجتةات    لحوو قا  ولحشقوت   ولحةتوسطا  ع  لحصر قا 
لالوتوتق في ةجتل لألعةتل ةن يحل لحكولفر لحة تسوا ولحجولئر لحةيصصا حلص تعت  لالو لع ا لحقتئةا  

 عل  لحةاقفا. 
 

أةت ويصوص تسه ل وصول لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا لح  فقص لح ةو  فأوحه تسه ل لحوصول  
ة ا وهال لحشأن و عا جهو هت.  لح  لحتةو ل وتيف ض توتح فه ةن يحل لستةقلق ةوت قل  لحكووةا لحاقل

و تطلب احك ةر   ةن لحت ق ب وو تء لحق قل   لعتةت  أ ول  لحتةو ل لحج   ا  تةو ل لحصت قل  وتأة ن  
 لحققوض لحةوجها حلتص  ق وإع ل  وت ف ا يطا لحو  ا لحتكت ا حلتق  ا لحةتح ا لحقةة ا. 

 
ي لألسولق ةن  لح  فقص  لحوصول  تار ر  أ ضت   لح ةو  لحةالوةت   ةن فقص  وتوف ق  لح عا  وقلةج  حل 

حتةو ن لحةؤسست  ةن لح يول في  وال  لحصلا وتألسولق لحةكل ا ولحيتقج ا حتار ر لحق قا لحتص  ق ا  
سلسلا لحتوق   لحاتحة ا. وةن ي ةت  لح عا لآل لا لح  تطو ق لألعةتل  إ شتء كتض ت  لألعةتل وةقلور  

لحةتحي حلقطتعت  ال  لألوحو ا غ ق لح فط ا ةثل لحص تعت     لح عا عل  لحةستوى لحةكلي  ولح عا لحف ي 
 تو وحوج ت لحةالوةت   ولح قل ولحس تكا.  ولحتش    لحرالئ ا  لحص تعا  لحو تء  
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وةوت قل    لحاقلة ا  لحكووةا  تقوا  أن  و  وري  لح ول   في ةاظا  لألها  لحةةو ت   ةن  لألعةتل  و ئا  تاتوق 
لح تكس ن  تشةل  لحس تق  هال  في  لحصر قا  ك و ا  حلةؤسست   ولإل لق ا  ولحت ظ ة ا  لحقت و  ا  ةتطلوت  

تسه ل   لحضقلئب   إ لقا  لصح   حلةؤسست     لحوصولولحةتوسطا   ةقص   إ شتء  لألعةتل   و ئا  لح  
لحصر قا ولحةتوسطا  وتار ر تةث لهت وتكس ن آح ت  لحت س   و ن لحقطتع ن لحاتا ولحيتص ولحسةت  حها   

 و " في لحس تست  لحج   ا. لحةؤسست  أن  وون حهت "ص 
 

في   لحج س ن  و ن  ولحةستولا  لحتولرن  تار ر  لحاقلق  لةتصت   توس ع  ولحوقلةج    ةيتلى  تطلب  لحس تست  
و تطلب احك تار ر ق ت ا لألعةتل لح ستئ ا وتق  ا كولفر حلةؤسست  لحتي ت  قهت لح ستء  تار ر لحتاتون  

ل حةيتلى  لحةه  ا  ولحجةا ت   لألعةتل  قلئ ل   إ يتل  و ن  وتشج ع  وةت  لحتةو ل   وةؤسست   حص تعت  
  ظتا لحووتت حل ستء في ةيتلى لحقطتعت . 

 
لح    لست ت ل   لحةكل ا  لحت ة ا  يطط  لع ل   عل   لحةكل ا  لحجهت   تشج ع  لالةتصت   توس ع  واحك  تطلب 

ة تار ر  احك  شأن  ةن  لحف قلح ا.   لحكووةا  تق ةه  أن  لحاي  ةون  ولحتةو ل  ولحكولفر  ولءةا  لالقشت ل  
 شتطت  لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا وت ة تهت ةع لستقلت ج ت  لحت ة ا لالةتصت  ا لحةكل ا. وستةون  

وتةو ن ولالجتةتع ا  لالةتصت  ا  لحت ة ا  حتار ر  لحاتا  لال فتق  فاتح ا  ر ت ا  ةن  لحةةتقسا    ةةتقسا   ها  
ةت  ةون وقلةج لال فتق ةن تكق    تتئج  لحتيط ط لحةتحي لحةست لا وإع ل  لحةولر ا لحقتئةا عل  لحت ة ا  ة

 . في لحاقلق ولضكا تض ى لح  تقلوا لحي ق لحاتا
 
ت  لحيطا    عا ت في  لحاقلة ا  لحكووةا  حكتجت   ك جهو   ةستج وا  أجهرا  لح   لحاتا  لحقطتع  أجهرا  و ل 

وسطا  حلةؤسست  لحصر قا ولحةت   لح لعةا و تء ة قل  لألجهرا لحكووة ا    لإلطتقلحةجتةع. و  وري في هال  
حتةو  أوثق فاتح ا  لحك  ثا  ن  حتصوٍ  حهت ةن يحل لعتةت  ة هج ت  لال لقا  لح عا  ها  لحةؤسست  وتق  ا 

ةثل لحكووةا لحقش  ا ولحةستءحا  لال لقا وتأله لى ولح تتئج  لال لقا لالستقلت ج ا  ة تس لأل لء لحقص   
 .ولحتكس ن لحةستةق حلي ةت    ولحتق  ا

 
ولحةتوسطا    ا اتحة لح  لحةةتقست  أفضل  وةن   لحصر قا  لحةؤسست   ل صتل وجهت   ظق  تار ر ة صت  

ولحق تا   لحكووةي   لأل لء  عل   لحقةتوا  أجهرا  تار ر  لحاتةا   ولحوقلةج  لحس تست   عل   ولحةولط  ن 
 لألجهرا ولحوقلةج لحكووة ا وشول  وقي.  أ لء وةقلجاا
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 النهائي  التقرير 
 والمتوسطة  والصغيرة الصغرى المؤسسات دراسة

   والبصرة ونينوى  بغداد محافظات في
 
 

 مقدمة وسياق المشروع الجزء أ: 
 
 

 مقدمة  -1
 

ك ا    لحاقلةاي عل  لالةتصات   ته ةن  ص تعا لح فط  إح  أن    2022-2018أشتق  يطا لحت ة ا لحوط  ا  

تكتاتج   احاك ةان عتئا ل  لح قا  لألج واي. وةاع  %  80و  ةن لإل اقل ل  لحكووة اا%  90  تةثل أوثق ةن

لحقتع ا لالةتصت  ا لحةست لةا إح  إ شتء ه ول لةتصت ي  اتة  عل  ص تعت  ةت وعا ال  أكجتا ةيتلفا. 
 لحاةالتك  ت  لحوطتحا ةن يحل وضع س تست  ولةا ا تسةٍ حلاقلة  ن ةن يتقج ةوا    ةاتحجاوةت  جب  

ا حيلا  لةتصات  غ اق  فطاي  ةوان أن  يلا   وات قل  ةؤسسالحكتح ا وتحكصول عل  فقص ةن ياحل ة
 .)*(  في  فس لحوة ةست لةت  فقص عةل و وون 

 

لحصر قا ولحةتوسطا  إح  جت ب لحت ة اا لحاتةاا لحصرقى و  لحةؤسست  ةن لحةها تشج ع    لحس تق في هال  
 ةوان أن تصاوٍ  ةحئةاا فاي ظال و ئاا فحلقطتع لحيتص ولألشوتل لأليقى حتشج ع لالستثةتق لحياتص. 

س كق  احاك وةت  حتوظ ى لح ستء ولحقجتل.    ةص قل  ةست لةت  لحصر قا ولحةتوسطا  لحصرقى و  لحةؤسست  
و اوفق لحيا ةت  ولحة تجات  لححرةاا. وةات  وأساقها ألصكتب لألعةتل ولحاتةل ن    لحضقوق اة لي ل  لح

 .كلي ولألج ويلالستثةتق لحة تكق كة ةا ححةتصت  ةن يحل  لحةؤسست   ها  تض ى
 

 و ساوا )**(2018حسا ا  لةتصات  ت  لح تشط ن وتق ق لإلكصتءل  لحكتح ا لحصت قا عن ورلقا لحتيط ط ع   

 تتقوت   ةح  ن  4 وظى لحقطتع لحاتا ةت  ققب ةن وةل ون.    15.3أي ةت  ققب ةن    %42.7  كولحي    ولر

أو ةوظى في لحقطتع (  underemployment)  توظ ى جرئي  عن لحاةل أو   نةل ون إةت عتطل  11.3

 تةثل ةجتةااو  %28  شّول لحتوظ ى لحجرئي في ك ن أن  %10.8 كولحيةا ل لحوطتحا   ولغ  لحيتص.  

لحقطاتع لحياتص ةان  ةح  ن شيص  كصلون عل   يال ةضاةون    7ةل ون شيص  ةةت  ا ي أن    4.2

 .)*((and informal formalلحةسجل وغ ق لحةسجل )

 
وال  وجا  لحقطاتع غ اق لحقساةي فاي لحااقلق.    و شاتطال توج  ةالوةت  ةوثوةاا عان كجاا    احك وةع  

أ حاا وتف اا علا  أن  غ اق أ اه  وجا    تق  قل  حقوا لحاةل كسب  وع لح شتط أو كسب فئت  لحةؤسسات  
ووت   أووق لحر ت ل  في ةجاتال    2003لالةتصت  غ ق لحقسةي لحاقلةي ة  توسع وشول وو ق ة ا عتا 

ةع ر ت ل  أةل في لحرقلعا وةيتلاى لحصا تعت    لحو   لحتكت ا )ي ةت  لحوهقوتء ولحةتء  لحخ(لحي ةت   
 %65( كاولحي  2006ةن عتا    لعتوتقل  حكجا لالةتصت  غ ق لحقسةي )  لحةاقولتق  ق  و شول لحلحصر قا.  

ةان لحقاوى لحاتةلاا  %68ةات  قاقب ةان و.  2000في عتا    %35ةن لح تتج لحةكلي لإلجةتحي ةقتق ا وا  

ن عن لحاةل  لحة قج ن عل  أ ها عتطل لحاتةل نأن لحا    ةن   وتعتوتق  قسةي لح شتط غ ق  لحة يقطا في 
 .(**)*لحقطتع لحقسةي ة تسوا حها في تظهق وظتئى إح  أن ستي ةون لالةتصت  غ ق لحقسةي و
 

 __________________________ 
)*( National Development Plan – NDP, 2018-2022. 

 )**(Ministry of Planning – NDP, 2018-2022. 

 )***(Private Sector Development Strategy, 2014-2030. 
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 أهداف ونطاق المسح  -2
 

من القوى العاملة    )*(% 68التقدير غير المباشر أن    عملية  من خاللالتي تم االطالع عليها  تظهر البيانات  

كما   الرسمي.  غير  القطاع  في  المسحتعمل  نتائج  حول  الذي    أظهرت  الدولية  العمل  منظمة  أجرته 

العظمى    المؤسسات  الغالبية  أن  إلى  والمتوسطة  بشكل غير رسميمنها  الصغيرة  العراق  تعمل  في في   .

لم تكن هناك محاولة    كنل  ملحوظ،أن القطاع غير الرسمي آخذ في التوسع بشكل    المعروفحين أنه من  

  الرسمي، المفاهيم اإلحصائية لالقتصاد غير    إيجاد يساعد في  للقياس حجم وطبيعة االقتصاد غير الرسمي  

 .العمالةونمط وحجم  اإلجمالي،ال سيما المساهمة الحقيقية في الناتج المحلي 
 

هذا   من  عن    المسحالغرض  شاملة  صورة  بناء  والتحديات   ت وديناميكياتجاه  ا و  هيكليةهو  األعمال 

بالمؤسسات    والفرص  منالصغرى  الخاصة  والمتوسطة  المعلومات  ال  خالل  الصغيرة  محدثة  والبيانات 

  بما يسمح   ،والقطاعات الفرعيةمن أجل تحديد القطاعات االقتصادية/    الخاصة بالسوق وتحليلهاموثوقة  الو

رات تهدف إلى دعم القطاع الخاص من لجميع الجهات الفاعلة )الحكومية وغير الحكومية( بتصميم مباد 

و  المؤسسات خالل   فرص  الصغرى  خلق  أو  والمتوسطة  حتى    العمل،الصغيرة  في  أو  سياسة  المساهمة 

 النمو الشامل.
 

وةثتوا لحاةو  لحفققي حلت ة ا لالةتصت  ا. تتةثل أها لى لحت ة اا   لحةؤسست  تاتوق لحكووةا لحاقلة ا ةطتع  
( في تار ر لحقطتع لحيتص وت و ع وت ش ط لالةتصات  PSDSحقطتع لحيتص )لحشتةلا الستقلت ج ا ت ة ا ل

. 2030إحا  عاتا  2014لحوط ي غ ق لح فطي ةن يحل توف ق يتقطاا طق ا  حاةل اا لحتر  اق ةان عاتا 

لحةساتهةا فاي لح ةاو لالةتصات ي و  تكاوال  وو اقل  طتع لحيتص إحا  تكق ا   وته ى لستقلت ج ا تطو ق لحق
 حةةتقسا لألعةتل في لحاقلق.وتكس ن لحو ئا 

 

حتوح ا  ةجةوعاا لحةساجلا وغ اق لحةساجلا  حلةؤسسات  حاحك     ظق إح  هال لحةسٍ عل  أ ه ةسٍ ياتص 
لحةا  اا   لحةؤسسات  ولساا ةن لحةالوةت  كول لحقطاتع غ اق لحقساةي  وةات فاي احاك عا   ويصاتئص  

تو وحوج ات لحةالوةات  لساتي لا و تةو الولحكصول علا  لحإل تتج ا ولحتوظ ى وتوح   لح يل  شتطتتهت لو
 .في إطتقهتلحق و  لحتي تاةل وةت ولحةا ل  ولحظقوى 

 

لحقئ س  ن ةن يحل لحتكل ل لحةتاةا  لحااي  رطاي   لحجهت  ال  لحاحةا  لحةؤسست  ةسٍ  عةل ا  ستع   تس
تشاي ص ةساتوى لإل تتج اا فاي ةيتلى لحص تعت  لحتكو ل ا ولألعةتل لحرقلع اا ولحقطتعات  لألياقى 

وفهاا لح ظاتا لحو ئاي حألعةاتل ويطاوا أوحا  حتك  ا  لحيا ةت  لالستشاتق ا   لحت تفسا ا الوتوتق ولحق قا  ول
 .ولست لةتهتولح عا لحةتحي لحةطلوب حر ت ا لإل تتج ا ولحق قا لحت تفس ا حألعةتل 

 
 األهداف المحددة للمسح 2-1
 

  لحةؤسست  ر ت ا ولستوةتل لإلكصتءل  لحةا ا ةن ةول لحجهتر لحةقوري حإلكصتء كول يصتئص   -
)لحكجا احك   لحقطتع    ةثل  وعهت  إح   وةت  لحقت و ي  أصكتوهت    ( لحوضع  وويصتئص  ةا ل  وةت تهت 

 و ةو لحاةتحا.  لح يل لإلجةتحي 

في لحاقلق وةت  ت  ويتقجهت  ضةن لحةجةالحةص فا    لحةؤسست    تجةات    فها لحس  تق و لحكتحي حتطو ق -
ع     إجةتحي  احك  ع       لحةؤسست  في  لإلجةتحي   لحوظتئى  وإجةتحي  تكس ن  و  لحس وي    ولح يل 

 ولحةستهةا في لح تتج لحةكلي لإلجةتحي وةت إح  احك.   لحتو وحوج ت 

وتحو ت ت    - وغ قهت  ولحرقلعا  ولحص تعا  لحتجتقا  ورلقا  ةثل  لحكووة ا  لحةؤسست   لححرةا  ترو   
 . حةولر ا ةولق  لح وحا  وتك   ل  تلك لحتي ته ى إح   عا لحقطتع لحيتص ولح ةو لالةتصت ي حلوح  

 __________________________ 

 )*(National Development Plan 2018-2022.. 
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إح هت ةن يحل   - لحوصول  وةالوةت   ةون  و ت ت   لحةقوري ححكصتء  توف ق  لحجهت   لحجهتر  حجة ع 
وتور وتعلا  لحف وع    عل   وع  تكتوي  لحقسة الحتي  وغ ق  لحقسة ا  لألعةتل  تتاقب   ع  ولحتي    

ولحظق  لحلالتجتهت   وعولةل  لحةتطوقا  لأليقى   وى  في  سوق  ةك    وةت  ستع   تكل ل  توف ق 
 لحج   ا. لحفقص حلةستي ة ن حلق و  لحكتح ا و 

 ححستثةتق. ترو   لحقطتع لحيتص وتحو ت ت  لححرةا حلتيط ط لالستقلت جي  -

 تشج ع لحةؤسست  عل  لحتسج ل   -

 في لحتجةات  ولحة تط  لحجرقلف ا لحةك  ا.حلةؤسست  ةاقفا لحةوةع لحكتحي  -

    وتسةتء أصكتب لحةؤسست  حةستع تها عل  تطو ق لعةتحها. لحكصول عل  إطتق   -

 لحوط  ا ولحاتحة ا.  لحةات  ق ةع ةقلعتا  لةؤسست  ح طتق لحتاتة  ةن لحوتطن  قلسا  -

عل تك      - لحسوق  لحيلل    ولحتاقى  وإيفتةت   لحس تست    لحتي وفي  لحةؤسس ا    تة ع   لحكولجر 
 .   ةن تكق   لةوت تتهت ول  ةتجهت في وتل لووق لحةؤسست  

 . لحاحةا حلجهت  ال  حلةؤسست  توون ةتتكا إ شتء ةتع ا و ت ت   -

 
والمنظمات الدولية، بما في ذلك   الجهاز المركزي لالحصاء  /التخطيط استند هذا المسح إلى جهود وزارة  

الدولي والبنك  المتحدة،  للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  المتحدة اإلنمائي، ووكالة  ، ومنظمة  برنامج األمم 

الدولية توحيد    وغيرها.  ،العمل  ذلك  جهودهم  تم  في  بما  الوثائق،  القطاع    استراتيجيةفي عدد من  تطوير 

( تطويرهPSDPالخاص  تم  الذي  العالقةمع    ا (  ذات  والخاص    الجهات  العام  القطاعين  من  العراقيين 

الدولية في   ،والجهات  الخاص  القطاع  لتنمية  وشامل  ومتماسك  متجاوب  عمل  إطار  إلنشاء  محاولة  في 

 العراق.
 
في االقتصادات الوطنية    هي حجر الزاوية (  MSMEs)  المؤسسات على نطاق واسع أن    المعروفمن  و

ً التي يمكن أن    هذه  وضعت العديد من الحكومات   ؛ إذ في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية  تؤد ي دوراً مهما

الشباب.  المؤسسات   السكان  احتياجات  لتلبية  العمل  فرص  وخلق  النمو  استراتيجيات  قلب  بدأ  وقد  في 

 . المؤسسات  هذه تدخالت وخطط سياسية لدعم تنميةب تطوير القطاع الخاص  استراتيجية العراق من خالل 

 
تطوير   فإن  النحو،  هذا  والمتوسطة    المؤسسات على  والصغيرة  عنصراً الصغرى  ً   سيكون  في    رئيسيا

للنساء   والئقة  إنتاجية  أكثر  وظائف  خلق  وتعزيز  العراقي  االقتصاد  لتنويع  مصممة  شاملة  استراتيجية 

تستوعب    تلتزمووالرجال.   التي  للمؤسسات  المستدامة  للتنمية  مواتية  بيئة  بخلق  العراق   المنشآت حكومة 

عقلية ريادة    وتعمل على تعزيز،  لمؤسسات ا  هذه  تدرك قيمةكما  من جميع األحجام عبر قطاعات متعددة،  

 األعمال لتمكين تحقيق تنمية ناجحة للقطاع الخاص. 

 

ممارسة  وبيئة  المؤسسات  أوضاع  لفهم  الالزمة  والتقييمات  والمعلومات  البيانات  الدراسة  هذه  توفر 

األعمال، والعوامل التي تساعد هذه المؤسسات على االستثمار بشكل منتج وخلق فرص عمل وتوسيع بيئة  

األعمال. من هذه العوامل اتساق السياسات واألوضاع القانونية والتنظيمية التي تحكم نشاطات األعمال. 

تعزيز   تساهم في  أن  التي من شأنها  والمبادرات  التوصيات  ثم إعداد  الواقع ومن  النهائي هو فهم  الهدف 

وتحسي  البطالة  وتقليل  عمل  فرص  لخلق  والمتوسطة  والصغيرة  الصغرى  النمو المؤسسات  معدالت  ن 

 واإلنتاجية. 
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 ذات الصلة  السابقة  المسوحات    -3
 

 

 ولع ةيتلفا ةن لحو ت ت  ةن ةصت ق ةيتلفا  ةثل لحة ظةات  لحكووة اا أتا إجقلء لستقصتء ةوتوي عل   
وت ا   قلساا لحجهاتر   ال  لحصلا لحتي تةا  ةقلجاتهات    ةتوولح وح ا. ووةثتل عل  واض لك   لحةال

لحتي تاوفق "إكصاتءل  لحة شاآ  لحصا تع ا حلقطاتع لحياتص" ولحتاي ةا ة    2020لحةقوري ححكصتء  

 شاتطتتهت و ت ت  إكصاتئ ا عان لحة شاآ  لحصار قا تساتع  فاي تقا  ق لحةتر اقل  لالةتصات  ا لحةتالقاا و
ضاةن ةقلوار لألةضا ا   لحصا تع ا لحصار قا تقاع  لحةؤسسات  أوقر هال لحةسٍ أن ةاظا  وتص  فهت. وةت  

صا تع ا صار قا فاي  ةؤسساا 25,747 إجةتحيةن  %20ةت  ققب   ف هتولح ولكي  وأن ةكتفظا ور ل   

ا فاي ة ة  لحو ت ت   ظقا عن لحوة ا في كجا لحقطتع وةستهةته لالةتصات  و  ةيتلى ةكتفظت  لحاقلق.
 قلسات  لستقصاتئ ا أجقتهات ة ظةات   وح اا ةا ة    أ ضات  وت ا  ه اتك  و  .)*(لحفئا لحص تع ا لحتي  ةثلهت

ةثاتل  وث قاا تكل ل اا في لحااقلق.    حلةؤسست  لحةالوةت  ال  لحصلا لحتي ظهق  ةن لحةوت قل  لحستوقا  
ةن ةول لحةوتب لإلةل ةي حة ظةا لحاةل لح وح ا حل ول   إ جترهتفي لحاقلق ولحتي تا    لحةؤسست  شتةلا عن  

 :لالستقصتئ ا  قلست  ةن أها ها  لح. 2012 لحاقو ا

 
 

 التفاصيل اسم المسح 

A Second MSME survey – ILO-UNOPS PSD-I (2012) 533 MSMEs  (3  )محافظات 

B  والصغيرة والمتوسطة صغرىال  للمؤسساتأول مسحILO-UNOPS PSD-I (2011)  4,000 MSMEs  (10  )محافظات 

C CIPE focus group consultation (2008) 
Focus group 120 business 
leaders. 

 من قادة األعمال  120مجموعة التركز 

D UNOPS-ILO survey (2008) 
950 MSMEs     وجنوب ووسط  )شمال 

 العراق( 

E USAID-TIJARA survey reports (2009)  تقارير مسح التقييم 

F CIPE Survey (Center for International Private Enterprise) (2007) 
1,630 businesses    أنحاء جميع  )في 

 العراق( 

 

 لحةساوكت  ةان وا ن ت تاوت   ك ا  وشاول ياتص  ( أعح B( و )A)لحةسك ن   تتئج  تكل ل  و  تّة  ةقلجاا

علا  لحةساوكت  قوار  و وهاا  لحطق قاا.و ئاا عةال لحةؤسسات     حتك  ا    لألوثق أهة ا لحتي تا إجقلؤهت
 (. 2012-2007)حلةؤسست  وو ئتهت حلفتقا  ةضت ت لحقطتع غ ق لحقسةي

 

لحةشاةول وهاا  لح قلساا وحتكق ا  حو تء تصة ا لحةساٍ    لحةاووقا أعح تة  ةقلجاا ةصت ق لحةالوةت   
إطتق عةل ة طقي وة هج ا حلةسٍ توفق لحو ت ت  لحةطلووا أفضل وجه. وة  ةّون احك ةن توو ن و أه لفهت

 إع ل    ةن أجل وةاوةتته تته وةتطلوتته    تة و وةت في احكفي لحاقلق  (MSMEs)  لحةؤسست  ةطتع    حفها
 ةن لحتطوق ولح ةو لحةست لة ن. تيط ط ا تةّون لحقطتعس تست  لستقلت ج ا وةوت قل  

 
 
 

 __________________________ 

 . 2018  –إكصتءل  لحة شآ  لحص تع ا لحصر قا حلقطتع لحيتص  )*(
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 الصغرى والصغيرة والمتوسطة  المؤسسات  لمسح  المنطقية  المقاربة  -4
 

و ل اا  وا أ .  ولحةتوساطا  لحصر قالحصرقى    ةؤسست  لح  حةسٍ  لحة طقي  لإلطتق(  1-4)  قةا  لحشول   وضٍ

 لحةا  اا ولحو ت ات   لحةالوةت  : لحةطلووا ةيقجت  لحةشقوع  لحتي تؤول إح   لحاةل  وآح ت    أستح ب   وتك    
 تطاو ق لحقطاتع الساتقلت ج ا لألوحا  لحقو را ست عا ولحتي ولحةتوسطا  لحصر قا  لحةؤسست    ويصتئص 

 تكق قات    لحاوط ي  لالةتصات    حتكاول  لحوط  اا  لحةوات قل   ا عا  و وق     ولحاي  لحيتص   لحقطتع  فها:  لحيتص 
 .ةست لةا لةتصت  ا ةتع ا إ جت   في لحةتةثل حله ى

 

 
 (: المقاربة المنطقية للمسح1-4الشكل رقم )

 



 

 

28 
 

 منهجية المسح -5
 

 تصميم المسح -

 
وق تةج    و ن فق   (. تا ت س   احك وشول وث    1)قةا  وة هج ا لحةسٍ في لحةلك   شق  عةل ا تصة ا تا  

لإل ةتئي   لحةتك ا  لحتيط ط  لألةا  حإلكصتء   / لحاقلة ا وورلقا  لحةقوري  وتحا تصق    في  لحجهتر  ةت  تال  
 تضمنت هذه العناصر:    تتئج لحةسٍ.  ( reliabilityولعتةت  ا )لحتي تضةن صكا  

 في لحةسٍ فئا لحةسته فالح -

 إطتق أيا لحا  ت   -

 وك ا لحةات  ا -

 كجا لحا  ا -

 لحا  ا تورع -
 

شاق وت    حإلكصتءو اتوق لحجهتر لحةقوري  
تقع علا  عتتقاه عةل اا   حهال لحةسٍ  قئ س ت  

لحكفتظ عل  لحو ت ت  و  ةوةتهت ةن ياحل 
  ووتحتتحي ستضا ى ة ةاا لحتك    لح وقي

فاااي تطاااو ق  لحجهااات  ال  لحاحةااااإحااا  
  ةوت قل  لحتيط ط لحقتئةا عل  لأل حا.

 

  صغرى ال  المؤسساتتعريف    5-1

 والصغيرة والمتوسطة 
 

لح وح ا   لحاةل  ة ظةا    لحةؤسست  تاّقى 
 ولحصر قا ولحةتوسطا وأ هت:   صرقىلح

ة ةا    لح شتطت  " ت تج  لحتي  لحتجتق ا 
  لحيتصا   لحي ةت    أو  لحسلعإح   ةضتفا  

حلو ع أو لحةقت ضا ورض لح ظق عن شولهت  
المؤسسات تشمل  ووتحتتحي    لحقت و ي  

 ". المسجلة وغير المسجلة
وستئل    ووتحتتحي   وةت  ك  هت     لإل تتجفإن 

وت     إال  ةت  ةت  ك    هي  لحاةتل   ع   
لحةؤسست     ةجةوعالحةؤسسا تاتوق ضةن  

-5  إطتق ولحصر قا ولحةتوسطا ) صرقىلح
1 A .) 

لحتص  ى لعتةت   كجا    لحتتحي   تا  كسب 
لحتيط ط ورلقا  تستي ةه  لحاي    / لحاةتحا 

 في هال لحةسٍ:   لحجهتر لحةقوري ححكصتء
 

 وةت في احك لحةتحك ةشترل ن 3-1: صرقى

 وةت في احك لحةتحكةشترل ن  9-4صر قا: 

وةاات فااي احااك  ةشااترح   29-10ةتوسااطا: 

 لحةتحك
 

 ( بتصرف ) (: تعريفات مؤسسات القطاع غير الرسمي والتوظيفA  1-5) اإلطار

 القطاع غير الرسمي  ومؤسساتغير الرسمي القطاع  العمالة في 

لحقطتع   في  لحتوظ ى  تاق ى  لحةسجل  إن  ةول غ ق  ةن  قسة ت   تو  ه  تا   لحاي 

لحيتةس عشق  ست   إح  ةفهوا  ICLS (لحةؤتةق لح وحي حيوقلء إكصتءل  لحاةل)

ةع تضة ن جة ع لحوظتئى لحتي ت  قج تك  ها     لحقسةي  ةؤسسا لحقطتع غ ق  
لحا لحةؤسسا في   واوتقا  عةل ا  لحةسجل    أيقى  .  لحقطتع غ ق  في  لحاةل   شةل 

و/أو  لحةسجلا  غ ق  لحيتصا  لحةؤسست   في  لحوظتئى  جة ع  أستسي  وشول 
 .أو ي ةت  ةا ا حلو ع أو لحةقت ضا  سلات  لحصر قا لحكجا لحتي ت تج 

"ةؤسسا"   ةصطلٍ  لحتاق ى.  ستي ا  في  وو قا  وتاق  ل   فقوق  ة قا  ه تك 
  لحتي تستي ا لحاةتحا لحةأجوقا وتلك  ك    شةل ول ةن لحوك ل  لحولسع  وةا ت   

أفقل   وةستع ا  أو  وةفق ها  إةت  لحيتص   حكستوها  أفقل   اةلون  لحتي    قهت 
تا    لحة تصبةن جة ع    لحاتةل ن.  تا تضة ن  لحاتةل ن  لألسقا غ ق إال  لحوظ ف ا 

 . ةسجلالعتوتقها ة يقط ن في ةؤسسا غ ق 

ن حكستوها لحيتص وستئقي س تقل   لحا ن  اةلولحةتجوح ن  ووتحتتحي  فإن لحوتعا  
 ةؤسست .   جة ات  لألجقا ولحاتةل ن ةن لحة رل  اتوقون 

لحةؤسست    أن  هو  لحاةتحا  كجا  عل   و تء   لحةا تق  إ شتء  وقلء  لحوتةن  لحة ط  
لحتي  قل كجةهت عن كجا ةا ن غتحو ت ةت ت اف   وةوجب ةول  ن لحاةل ولحضةتن 

 ق لحةقجٍ أن  تا ترط تهت في تكص ل لالجتةتعي  ةن تسج ل لحةوظف ن وةن غ
ةت ون لحاةل وسوب  قص لحةولق  لحكووة ا حلتاتةل ةع ع   ت ف ا  لحضقلئب أو  

ةقتفع أو لستو لل حلاتةل ن  وو ق ةن لحشقوت  لحصر قا )لحا    ة هت ح  هت ةا ل  
 تفتقق إح  ة رل   سهل لحتاقى عل هت(. 

غ ق لحقسة ا     وتح شتطت أك ت  ت    لحتي  تا تاق فهت  لح شتطت     شةول واضال  تا  
سولء.   ك   عل   وة هج ا  عةل ا  ألسوتب  لحقسة ا  غ ق  لحةؤسست   تاق ى  في 

  ولألسق لحتي ت تج لحةتالقا وهت   ولح شتطت  لحةستوا ا: لحرقلعا    لح شتطت  تشةل  
لحيتص   الستي لةهت  لحةثتل    كصق  ت  لحسلع  سو ل  ححستهحك رقلعا  لحعل  

وأعةتل لحقعت ا  وتوظ ى لحاةتل لحة رح  ن وأجق؛    رح ا  لحة  ولألعةتل لحةا شي
 ولحي ةت  لحتطوع ا لحةق ةا حلةجتةع. 

إ قلج  لحقسةي    تا  غ ق  لحقطتع  ةؤسست   لحكستوت     الكقت  تاق ى  في  ظتا 

( حألةا     (SNA 1993لحقوة ا  ولالجتةتعي  لالةتصت ي  لحةجلس  لعتة    لحاي 

لحلج ا لإلكصتئ و تء  عل  توص ا  في لحةتك ا  لإل ةتج  ولعت وق  لحةتك ا.  حألةا   ا 
لحقوة ا   لحكستوت   وتن    ضقوق ت     أةقل   ظتا  أستس ت   أل ه  لحقطتع شقطت   حتك    

لحكستوت    في  ة فصل  وو تن  لحقسةي  ةستهةا   لحقوة ا  غ ق  حتك     ووتحتتحي 
 لحقطتع غ ق لحقسةي في لح تتج لحةكلي لإلجةتحي. 

 " رسميةغير ال العمالة مفهوم "

لحةؤتةق لح وحي حيوقلء إكصتءل   في    اقطتع ولحاةتحا غ ق لحةسجل لح  تاق ىتا  

تا  ICLSلحاةل   وحون  لحةجتةع    لالعتقلى  .  ت  ليل  ووجو    لإلكصتئي  أ ض 

جول ب حلسةا غ ق لحة ظةا  ةون أن توج  يتقج ةؤسست  لحقطتع غ ق لحقسةي 
ةك     هو  سو ل  كتح ت  وةت  عل   لحاةتل    لحةثتل  .  أن  وون  لحةؤةتون  ةون 

قسةي   غ ق  وشول  عتةل ن  لالجتةتع ا    -ولحةوسة ون  لحكةت ا  إح    فتققون 
لح قتو ا  وحون ع  ةت  تا  ولحكق ا  ولحكقوق  لحقت و ي  لحصك ا ولحوضع  ولحةرل ت 
توظ فها في لحقطتع لحقسةي ال  تا لعتوتقها ضةن ةق تس لحتوظ ى في لحقطتع 

 غ ق لحقسةي. 

 .االقتصاد غير الرسمي ، منظمة العمل الدولية ، جنيفالمصدر: قياس 
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المسح بغض النظر عن نوع    عمليةعامالً في    29إلى    1جميع المؤسسات من    شمليتم    النحو،على هذا  

 القانوني.  الهيكلاإلنتاج أو 
 

 إطار أخذ العينات 5-2
 

ألةاا لحةتكا ا لال ةاتئي حوق اتةج  لحوتحتشاتوق ةاع    ليتق ات فقا      إطتق ك    حلةؤسست  حا ا وجو      ظقل  
لحساوتن وإطاتق ألياا لحا  ات . تكاتفظ أعا ل     لساتي لا  لحجهتر لحةقواري حإلكصاتءوورلقا لحتيط ط/  
وو ت ت   ة قا عن سوتن لحاقلق كسب لحةكتفظا ولحة طقا.  لحجهتر لحةقوري حإلكصتءورلقا لحتيط ط / 

ةن يحل ةاقفا لح سوا   لحةكتفظت  حك  ةون توس ع  تتئج لحا  ا وشول ةوثوق وه حتشةل إجةتحي سوتن  حا 
وتا تصة ا لحةسٍ    لحا  ت    وك ا أيا   لعت وق  لألسقا.  لحةؤسست    ها   لحةئو ا حلسوتن لحا ن   تةون إح 

 . (2الموضح تفاصيله في الملحق رقم )CAPI  لحوتقو ي وق تةج وتستي لا

 
 حجم العينة  5-3
 

 .( لحتور ع لحةيطط حلا  ا وةت  ت تسب ةع سوتن لحةكتفظت  لحثح  A 3-5 وضٍ لحج ول لحتتحي )
 

 حسب المحافظة والنسبة المئوية والتوزيع المخطط للعينة 2018 لسنة تقديرات السكان: (A 3-5) رقم جدولال
Governorate 

 المحافظة 
Population 

 السكان 
% 

Sample  
 العينة

 1100 %55 8,126,755 بغداد 

 506 %25 3,729,998 نينوى 

 394 %20 2,908,491 البصرة 

 2000 %100 14,765,244 المجموع 

 

 بالمسحالمشمولة النشاطات  5-4

 

 تم تحديد القطاعات التي تم شملها نطاق الدراسة على النحو التالي: 

 ةكتقى  تق ي  -

 لحرقلعا ولحثقوا لحسةو ا  -

 لحاةل لحكقفي -

 أصكتب لحةوح ل  لحوهقوتئ ا )لحةؤسست  لحصر قا(  -لحترو   وتحطتةا  -

 )لحةؤسست  لحصر قا(  إة ل ل  لحة ت  ولحصقى لحصكي -

 ولحتش      و تءلح -

 لحجةلا ولحةفق   تجتقا  -

 لح قل ولحتير ن  -

 لحف ت ق ولحةطتعا و شتطت  ي ةت  لإلةتةا   -

 ولالجهرا لحةيتلفا  إصح  وص ت ا لحس تقل   -

 أيقى  أعةتل -

 
 تصميم االستبيان ونظام المعلومات

( عل  تفتصا ل تصاة ا لالساتو تن لسات ت ل  إحا  ةكاتوق لحوكا   وتفتصا ل  ظاتا 2 كتوي لحةلك  قةا )

( عل  أسئلا لالساتو تن لحااي تاّا 3لحةالوةت  لحاي تّا لستي لةه في عةل ا لحةسٍ. و كتوي لحةلك  قةا )

( طق قا توو ق لحا ّ ا إح  ةستوى لحةكتفظا ةن ك ا  4.  وضٍ لحةلك  قةا )CAPIتصة ةه عل  أستس  

 أع ل  لحةؤسست  وأع ل  لحةشترل ن ف ه.
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   ت لدى الجهات الرسمية ومزايا تسجيل المؤسسا  تعريف بشروط 5-5
 

أي ةؤسسا ةسجلا    تا لعتوتق تاق ى "ةسجلا"وتح سوا حكتحا لحةؤسست  لحقت و  ا )تسج ل لحةؤسست (   
 : ولك ا أو أوثق ةن لحجهت  لحتتح اح ى 

 
 لحه ئا لحاتةا حلضقلئب.  ▪
  لئقا لحتقتع  ولحضةتن لالجتةتعي.  ▪
 لح ولئق لحول  ا.  ▪
 لحص تع ا. لحه ئا لحاتةا حلت ة ا  ▪
  لئقا تسج ل لحشقوت .  ▪
 لالتكت  لحاتا حلجةا ت  لحفحك ا.  ▪

 

 4  وةات ون ووتحاا لحتساج ل قةاا 2004وتا  له في لحااتا   1997حس ا    21لست ت ل  حقت ون لحشقوت  قةا  
حسا ا  51  وةت ون ت ظ ا لحووتحا لحتجتق ا قةا 1997حس ا    22  وةت ون لحشقوت  لحاتا قةا  1999حس ا  

 ن شقوط لحتسج ل هي لحتتح ا:  فإ2000
 

 التسجيل اإللزامي
 

 ورلقا لحتجتقا   لئقا تسج ل لحشقوت .  ▪
 لحه ئا لحاتةا حلضقلئب.  ▪
  لئقا لحتقتع  ولحضةتن لالجتةتعي.  ▪
 لتكت  لحرقى لحتجتق ا.  ▪

 

 والغذاء وإمدادات الطاقة وغيرها إمدادات المياهشركات التسجيل حسب نشاط المؤسسة، مثل 
 

 لح ولئق لحول  ا.  ▪
 لحه ئا لحاتةا حلت ة ا لحص تع ا.  ▪
 لالتكت  لحاتا حلجةا ت  لحفحك ا.  ▪

 

 تسجيل المؤسسات مزايا
 

 لإلعفتءل  ولحكولفر لحضق و ا.  :ةؤسست / شقوت   ▪
 لحةستلةا ةن لحضقلئب. كصص لالقوت  إعفتء  ▪
 لالج و ا. تشر ل لحاةتحا لةوت  ا  ▪
 تق  ا إعفتءل  ضق و ا )قسوا لالست قل ( حة ا ثح  س ول  عل  ةا ل  ةك  ا.  ▪
 لحةسجلا حلةشتقوا في لحوقلةج لحت ق و ا لحتي تق ةهت لحجهت  لحقسة ا.  ةؤسست  ة ٍ لألفضل ا حل ▪
 لحةسجلا في لحكصول عل  لحتقتق ق ولحو ت ت  لإلكصتئ ا.  لحةؤسست  تفض ل  ▪
ةتئةتهت حلشقوت   لحةسج  لحةؤسست  تسج ل   ▪ لحتجتقا وضةن  لا عل  لحة صا لإلحوتقو  ا حورلقا 

 لحةاتة ا.  
 لألفضل ا في لحةشتق ت  لحكووة ا حلشقوت  لحةسجلا.  إعطتء ▪

 

 لشركات االستثماريةمزايا إضافية لتسجيل ا
 

 لحةسجلا ةن ةول لح وحا.  لحةؤسست  ضةتن ع ا تأة ا أو ةصت قا لستثةتقل   ▪
 . لحكصول عل  تسه ح  عل  لحضقلئب لحيتقج الةوت  ا  ▪
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 في العراق ةخطوات تسجيل مؤسس
 

 في غقفا تجتقا ور ل .  جب أن  وون لالسا عقو ت .   لحشقواليت تق ثا كجر لسا  -1

 تا  ن ةكتا  حاةل ا ص تغا عق  لحتأس س.  -2

 لحو وك ولستحا إ صتل لحتأو  . إ  لع قأس لحةتل لألوحي لحةطلوب في أك   -3

 حلةستهة ن ةن لحه ئا لحاتةا حلضقلئب.  وقلءا لحاةا لحضق و ا لحكصول عل   -4

 لحتق  ا في  لئقا تسج ل لحشقوت  حتسج ل لحشهت ا.  -5

 عةل يتا لحشقوا.  -6

و قتوا   -7 لحةكتسو ا  لح فتتق  تص     ثا  وةن  حلضقلئب   لحاتةا  وتحه ئا  لحضقلئب  في  لحتسج ل 
 لحةكتسو ن. 

لالجتةتعيتسج -8 ولحضةتن  لحتقتع   في  لئقا  لحشقوا  ةوظفي  ولحشؤون    - ل  لحاةل  ورلقا 
 لالجتةتع ا. 

 
 الدروس المستفادة والتوصيات حول توسيع البحث 5-6

 
لحجهاتر ورلقا لحتيطا ط /  فق ا   لإل ةاتئي و  لحةتكا ا  لالةاا  وق اتةج   افق  لحةاةقاا وا نأ   لحة تةشت   

توح  لحا    ةن لألفوتق لحتي أغ   لحوكا  ووااحك عا     لحةسٍ إح وت ف ا  أث تء إع ل     لحةقوري حإلكصتء
  ةن لح قوس لحةستفت ا وتضة  :

  عل ه  وو تء     لحرقلع ا    لحص تعت  لحة تط  لحق ف ا لحتي تشةل لحرقلعا و  ح رطي توس ع  طتق لحةسٍ   ▪
تيص ص  لحقطتع.  % 20  تا  حهال  ةكتفظا  ول  في  لحا  ا  أةو  ةن  لحو ت ت   وواحك  توفق  أن  حلا  ا  ن 

و ولكت تجت   يصتئص  عن  أةون    و ئا لحةطلووا  وك    لحةسجلا(   غ ق  يتص  )ووشول  لحةؤسست  
ة هت.  لحةقجوا  لأله لى  لحقطتع  احك وةع    تكق    هال  ألهة ا  ل  ه تك    لحاقلق الةتصت     لحق في   ظق 

  قلسا ةيصصا حةاتحجا تطوق  وتك  ثه. كتجا حلق تا و

ق صوقا شتةلا وولةا ا   لحتي لست    إح  إعتةت  لألسقا ووك ا حلةسٍ أةو   توف  إن ة هج ا لحاةل ▪
 حةجتةع لحةؤسست  و شتطتتهت لحةيتلفا. وة  حوكظ  وع ن ةن لحةك  ل : 

لحو ت ت  حا تتضةن ةت  وفي ةن لحةؤسست  لحةتوسطا لحكجا.      أستسهت أن لحا  ا لحتي جةا  عل .1
حلا   لحةك و    هي لحصوقا  لحولةع ة  توون ها   في   لحةتوسطا    لحةؤسست  ةن     سو ت    لحكق ق ا 

  قلست  أيقى.   إح ه  أشتق  لحكجا  وهو ةت 

2.  ٍ ةتوفقا في ةوتن  تي غتحوت  ةت توون  ةع لحو ت ت  لحج   عت ا    طو اا لحةقتوح  ةع لألسق  ال تسة
 ( لحةتح ا  لإل قل ل ...لحاةل وشول وتةل )لحتوتح ى  

ي توة لي في أةتون لحاةل في لحةكتفظت  لحثح  حلكصول عل  و ت ت   حاحك  وص  وتحق تا وةسٍ ة  ل 
  لحجهتر لحةقوري حإلكصتء / ورلقا لحتيط طتوة ل ا حلةؤسست . و تطلب احك تك    أطق لحةسٍ ح ى  

 . لحكجاةتوسطا لحلحصر قا و لحةسجلاوإكصتءل  لحةؤسست  لحاي  كتفظ 
 

لحةكتفظت  لأليقى حلكصول عل  و ت ت  ةك  ا حلةؤسست  في ول  وص  أ ضت  وتوس ع لحةسٍ ح رطي  
( فاي Focus Groupsةكتفظا. وةت  ةون أ ضت  إجقلء  قلست   وع اا ةان ياحل ةجةوعات  تقوار )

ةيتلى لحةكتفظت  وةت  سةٍ وجةع لحجهت  ال  لحاحةا حلق تا وتحتكل ل لحقواتعي ) قاتط لحقاوا ولحضااى 
توح   أفوتق وة هج ت  حليقوج وكلول ولةا اا ( وةت  ستع  عل  SWOT Analysisولحفقص ولحتك  ت  

 ح عا لحةؤسست  في ول ةكتفظا.
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 مسح الالجزء ب: نتائج 
 
 

لحتتح ا   لألةستا  ةو  ت  توفق  لأل حا    توص فت   لحاقلق.  و  لحصرقى  حلةؤسست  عل   في  ولحةتوسطا  لحصر قا 
لحةسٍ   تكل ل وج وحا  تتئج  وشول  حتصة  وفقت  وهي تكتوي عل   ة تةشته  تة   لحاي  لحوك   تةل ةع  و ا 

توفق ة تست     وةت  لحجهتر لحةقوري حإلكصتء.وورلقا لحتيط ط /  لال ةتئي  لحةتك ا    لالةا  وق تةج   فق
لحقسةي غ ق  لالةتصت   وطو اا  حكجا  أستس ا  لحة ظا    /إكصتئ ا  حتطو ق  غ ق  لستي لةهت  لحتي  ةون 

و لحقسةي   لح ظتا  إح   لال تقتل  ح عا  فاتحا  وإظهتق  وق س تست   لحقطتع  لتجتهت   تةث ل  ةن  وحلتأو     
 . و ن أصكتب لحةصلكا  لحتوظ ى وتكل ل لحقولوط 

 
لحتا   ور ل   ت ف ا  و نولحوصقا يحل  و   وى  ةسٍ في ةكتفظت   لحةةت ا ةت  لحرة  ا  وت ون لألول    لحفتقا 

   :% 1±  2000  لست ت ل إح  كجا لحا  ا في يطا لحةسٍ عل  لح كو لحتتحي 2021 ووت ون لحثت ي  2020

 
 حسب المحافظات الثالث  جدول حجم العمل المنفذ

 الفعلي  المخطط  المحافظة  

 1099 1100 بغداد 

 517 506 نينوى 

 401 394 البصرة 

 2017 2000 المجموع 

 
 : ةجتال  لحوك  لحتتح ا تتئج لحةسٍ شةل  

 

 لحيصتئص لحاتةا حلةؤسست   ▪

 ةؤسست  لح تةو ل ▪

 لحتوظ ى ولحةولق  لحوشق ا  ▪

 لالوتوتق ولحتو وحوج ت  ▪

 ةن لحاوحةا   ؤسست  ةلحة ى لستفت ا  ▪

 ولحشقلوت  ولحتوتح  لحةكل ا شووت  لالعةتل   ▪

 ةن ةول لح ستءقلئ ل  لألعةتل ولحةشتق ع لحةةلووا  ▪

 ووقو ت جتئكا   تأث ق ▪

 توةات  لألعةتل لحةستقول ا  ▪

 
ح تتئج لحةسٍ حةجةوعا ةن لألسئلا    وضوكت  ةع إوقلر لحة را لألوثق    حلو ت ت  ي   و أ ول ةسا وتكل ل  صّ 
لحو ت ت  لحقةة ا ال  لحصلا لحتي تا إ شتؤهت وولسطا لحةسٍ كسب كجا    ج لولال  لحصلا. و لي احك  

 . لحةؤسست  
 

  ل  في لح ص ا   أ ضت  تق  ةهت  وةت تا      لحةسٍلحو ت ت  لحقةة ا  تتئج    ج لولتوضٍ لألقةتا لحةوجو ا في  
 . ع ها لحةهةا لح تتجا  وإوقلر لألقةت  الستيحص لحصلا 



 

 

33 
 

   للمؤسساتوالخصائص العامة  البيانات    -6
 

  لي: ويصتئص لحةؤسست  وةت رطي هال لحقسا لح تتئج لحةتالقا 

 لحةلى لحشيصي ألصكتب لألعةتل  -

 ولحصر قا ولحةتوسطا   حصرقىل لحةؤسست  حةكا عن  -

 غ ق لحةسجلا و ةسجلا تور ع لحةؤسست  لح -

 لحتجتقي لح شتط  وع  -

 لألعةتل   شتطت  ةةتقسا  -

 2020 حس ا -ةةتقسا لألعةتل في لحاقلق يحصا عن تقق ق لحو ك لح وحي ح -

 حةؤسست  كسب س ا لحتأس س وكسب لحةكتفظالتور ع  -

 لحستوقا ألصكتب لألعةتل  لح شتطت   -

 
 أصحاب األعمال خصائص  6-1

 

 حسب الجنس المؤسساتمالكي   توزيع ▪
 

لحج س ن.    وجو  لحةسٍ  أظهق   و ن  لحتولرن  في  وو ق  أنليتحل  أصكتب    إا  ةن  لحاظة   لحرتحو ا 
 ظهق  و  (.A  1-6وةت هو ةوضٍ في لحج ول )  %95ق ك   تصل  سوتها إح   ةن لحاوو  لحةؤسست  ها

عل  ةستوى لحةؤسست   وواحك    ( B  1-6عل  ةستوى لحةكتفظت  )لحج ول  و فس لح سوا    أ ضت  هال لحيلل  

 (. C 1-6لحج ول ةسجلا )وغ ق لحلحةسجلا 

 
 وةت تو ن أ ضت : 

لحتجتقا ولح قل ولحتير ن  ةت  قتقب لح صى أن  سوا   - لحاووق  اةلون في ةطتع  في    % 22ةقتول    ةن 

 شترلن في  ة هن    %63. وف ةت  يص لح ستء لحةسته فت  في لحةسٍ فق  وتن  ةطتعي لحو تء ولحرقلعا

لحكقف ا   ولألعةتل  لحتجتقا  ةطتعي    % 20ةقتول  ةطتع  ولالعةتل  في  ولحف ت ق  ولحةطتعا  لالةتةا 

 لحةه  ا. 

 

 ل يقلط لحقجتل وسوق لحاةل أة ا ةن لح ستء. تو ن أن  -
 

 حسب حجم العملالمؤسسات (: جنس أصحاب A 1-6)رقم جدول ال

 المؤسسةصاحب جنس 

 الذي تتم مقابلته 

 متوسطة  صغيرة  صغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 100 32 97.4 150 94.6 1733 94.9 1915 ذكر

 0.0 0 2.6 4 5.4 98 5.1 102 أنثى 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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 المحافظةحسب المؤسسات (: جنس أصحاب B 1-6الجدول رقم )

الذي   المؤسسةصاحب جنس 
 تتم مقابلته 

 بصرة  نينوى  بغداد  المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 93.8 376 97.5 504 94.2 1035 94.9 1915 ذكر

 6.2 25 2.5 13 5.8 64 5.1 102 أنثى 

 100 401 100 517 100 1099 100 2017 المجموع 

 
 (: جنس أصحاب المؤسسات حسب تسجيل النشاط التجاري C 1-6الجدول رقم )

الذي   المؤسسةصاحب جنس 
 تتم مقابلته 

مسجل غير  مسجل  المجموع   

 % العدد  % العدد  % العدد 

 94.3 1583 98.2 332 94.9 1915 ذكر

 5.7 96 1.8 6 5.1 102 أنثى 

 100 1679 100 338 100 2017 المجموع 

 

  المؤسساتعمر أصحاب 
 

عتةت  وةت هو    34إح   25 ةت و نةؤسست  جة ع لحفئت  لحاةق ا  ةع أعل   سوا في لحفئا لحاةق ا لح تشةل

 أ  ت .  (D 1-6)  ةوضٍ في لحج ول
 

لحاووقوةت   أعةتق  ةن  أعل   سوا  و ن    % 27.5  سجل  لإل ت     34إح     25ةت  ةن  وأعل   سوا  عتةت  

 عتةت .   44إح   35% ةت و ن ةن 27.5

 
 المؤسسة حسب حجم  أصحاب المؤسسات(: عمر D 1-6الجدول رقم )

 عمر المالك 
 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 17إلى  15من 
45 
100 %  

2.2 
44 
98 %  

2.4 
1 
2 %  

0.6 
0 
0 %  

0.00 

 24إلى  18من 
282 
100 %  

14.0 
261 
92.5 %  

14.2 
18 
6.3 %  

11.7 
3 
1.2 %  

9.4 

 34إلى  25من 
542 
100 %  

26.9 
490 
90.4 %  

26.8 
40 
7.3 %  

26.0 
12 
2.2 %  

37.5 

 44إلى  35من 
483 
100 %  

23.9 
441 
91.3 %  

24.1 
36 
7.4 %  

23.4 
6 
1.2 %  

18.8 

 54إلى  45من 
377 
100 %  

18.7 
346 
91.7 %  

18.9 
 

28 
7.4 %  

18.2 
3 
0.8 %  

9.3 

 64إلى  55من 
198 
100 %  

9.8 
172 
95.9 %  

9.4 
19 
9.5 %  

12.3 
7 
3.5 %  

21.9 

 فأكثر  65
90 
100 %  

4.5 
77 

85.5 
4.2 

12 
13.3 %  

7.8 
1 

1.1 
3.1 

 المجموع 
2017 

100%  
100 

1831 
90.7 %  

100 
154 

7.6%  
100 

32 
1.5%  

100 

 
 
 
 
 



 

 

35 
 

   خصائص المؤسسات  6-2

 
 المؤسساتملكية شكل  ▪
 

 soleةاان لحةلو ااا لحفق  ااا غتحو ااا لحةسااتج و ن  وأتاا    وع ةلو ااا لحةؤسساات  فااي لحةسااٍ اا تك  اا  تااا 
ownership  لحج ول قةا  كجا لحةؤسست   وف تت تةص ها  لح سوا و. %89و سوا(2-6 A): 

 

 صرقى   90% -

 صر قا  83% -

 ةتوسطا % 72 -

ق ا  ر ت ا  سوا لحشقلوا وةحك لألسها وتحةقت  لحةتوسطا  تحفئاوك    قتول ل يفتض  سوا لحةلو ا لحفق  ا  
 ةع لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا. 

 
أظهق  لح تتئج أن جة ع لحةؤسست  لحيتصا لحتي تةلوهت لح ستء في ع  ا لحوك  هي ال  ةلو اا فق  اا  

ت  و او . فاي لحةقتوال وت ا   ساوا لحةؤسسات  لحفق  اا لحتاي ةن أصكتوهت ةول تأس سهت قوّ   %69وتن  ف

 .%88 ةلوهت اووق 

 
 ملكية األعمال شكل(: A 2-6الجدول رقم )

 هيكلة الملكية 
 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 71.9 23 83.1 128 89.7 1643 89 1794 الملكية الفردية 

 21.8 7 16.3 25 8.3 151 9 183 الشراكة 

 6.3 2 0.6 1 2 37 2 40 المساهمين

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 

 موقع العمل

 

لحةسٍ أن  سوا تولفق ةوةع حلاةل تر ل  ةع ر ت ا كجا لحةؤسسا  ولحاوس صك ٍ وةت  تال  و وع أظهق  
 8%فوت   كولحي   ةن لحة رل    لحاةل لحاي ال  تطلب ةوةات  ةيصصت . أةت  سوا لحةستج و ن لحا ن  اةلون

 (.B 2-6وةت هو ةوضٍ في لحج ول )

 
 (: توافر موقع العملB 2-6الجدول رقم )

 موقع العمل 
 المتوسطة  الصغيرة  صغرىال المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 65.6 21 58.4 90 49.3 902 50.2 1013 متاح

يتطلب عملي    ال،  ً ال  مخصصا موقع    هلدي)   موقعاً 

 ولكنه غير مخصص للعمل(
834 41.3 778 42.5 49 31.8 7 21.9 

 12.5 4 9.8 15 8.2 151 8.4 170 العمل من المنزل 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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 المؤسسات بحسب التسجيل توزيع  6-3

 

حا ى أي  ا( أي غ ق ةساجل83%و سوا  )غ ق ةسجلا  هي    لحةشةوحا في لحةسٍلحةؤسست   غتحو ا  ن أن  تو   

 (.A 3-6لحج ول )  وةت هو ةوضٍ في لحه ئا لحاتةا حلضقلئب  ح ى أعل   سوا تسج لجها  وةت شول  

 
( ك ا  تار ل  هاا  B 3-6وه تك فقق ةلكوظ في  سوا لحتسج ل و ن لحةؤسست  كسب كجةهت )لحج ول 

ر ولضٍ في لحتسج ل ح ى لالتكت  لحاتا حلجةا ات  لحفحك اا  ك تقوتلح سوا ولةت رل  كجا لحةؤسسا. وه 
 .(14.6%حلةؤسست  لحصر قا )

 
 )متعدد اإلجابات(  المؤسسة(: حالة التسجيل حسب حجم A 3-6الجدول رقم )

 
 )متعدد اإلجابات(  )حسب النوع والسجل الفردي( المؤسسة(: حالة التسجيل بحسب حجم B 3-6الجدول رقم )

 المؤسسة حجم  

 األعمال التجارية المسجلة 

 شركة مسجلة  شركة غير مسجلة  المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد 

 15.1 277 84.9 1554 100 1831 صغرى

 30 46 70 108 100 154 صغيرة 

 47 15 53 17 100 32 متوسطة 

 16.8 338 83.2 1679 100 2017 المجموع 

 
 ولحةفاق  تجتقا لحجةلا  لحرقلعا ولحثقوا لحسةو ا وةطتع  في   سب حلةؤسست  لحةسجلا هي  أعل   ن أن  تو   

 (.C 3-6)لحج ول قةا  ةن لحثلث ن وتجتور   سوتهت وأوثقوأعةتل لحو تء ولح قل ولحتير ن 

 
تشاتقط لحتساج ل لحةسجلا أل هت    لحةؤسست    ةن  لحاتا حلجةا ت  لحفحك ا ع   وو ق  لالتكت  تك       ضوي
ولحتي ة  توون  لح قل ةطتع  في ةسجلا لحةؤسست  ةن  أن ع  ل  وو قل  . وتإلضتفا إح  احك  وج  ت  ح شتطهت

حاا ى وةاات أ ااه ي ص ولحتصااتق ٍ ولحصاا ت ا. للحتااقإصاا لق ةثاال:  ةاااتةح  وسااوب أغااقلض تشاار ل ا/ 
لا حلكصول علا  ةاقوض ةؤهّ   واحك حتوونحلتسج ل    ت  إضتف   ل  لحرقلعا ولح قل كتفرةطتع  في    لحةؤسست  

 ةصقف ا كووة ا.
 
 

 المؤسسات مواقع تسجيل 
 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 18.5 10 7.3 12 9.3 174 9.4 196 الهيئة العامة للضرائب 

 11.1 6 5.5 9 3.2 60 3.6 75 الدوائر البلدية 

 5.6 3 14.6 24 2.4 45 3.4 72 للجمعيات الفالحية االتحاد العام  

 9.3 5 3.7 6 1.5 28 1.9 39 دائرة تسجيل الشركات 

 9.3 5 1.2 2 0.5 10 0.8 17 دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

 9.3 5 1.2 2 0.2 3 0.5 10 الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

 5.6 3 0.6 1 0.1 2 0.3 6 المقاولين اتحاد 

 68.5 37 34.1 56 17.2 322 19.8 415 مجموع المؤسسات المسجلة 

 31.5 17 65.9 108 82.8 1554 80.2 1679 مسجلة الر غيالمؤسسات 

 100 54 100 164 100 1876 100 2094 العام  المجموع
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 حالة التسجيل (: نشاط األعمال حسب C 3-6) رقم الجدول

 غير مسجلة  مسجلة  المجموع  حالة التسجيل 

 قطاع األعمال 
عدد  

 الشركات 
 % العدد  % العدد  %

 28.1 567 تجارة الجملة والمفرد
68 

20.1 
499 

29.8 
12 % 88 % 

 22.3 451 النقل والتخزين 
100 

29.5 
351 

20.9 
22.2 % 77.8 % 

 12.7 257 التشييد و بناءالأعمال 
2 

0.6 
255 

15.2 
0.8 % 99.2 % 

 9.2 187 الزراعة وصيد األسماك 
78 

23.1 
109 

6.5 
41.7 % 58.3 % 

 5.7 115 العمل الحرفي 
16 

4.7 
99 

5.9 
13.9 % 86.1 % 

 4.9 99 نشاطات خدمات االقامة والمطاعم والفنادق 
23 

6.8 
76 

4.5 
23.2 % 76.8 % 

 4.4 90 فني ، ..(محترف تقني )مصفف شعر ، 
8 

2.4 
82 

4.9 
8.9 % 91.1 % 

 2.9 60 واالجهزة المختلفة  تصليح وصيانة السيارات
5 

1.5 
55 

3.3 
8.3 % 91.7 % 

الطاقة   الكهربائة    –تزويد  المولدات  أصحاب 

 )المؤسسات الصغرى( 
52 2.5 

17 
5 

35 
2.1 

32.7 % 67.3 % 

 1.5 31 إمدادات المياه والصرف الصحي 
1 

0.3 
30 

1.8 
3.2 % 96.8 % 

 0.6 14 خدمات اإلدارة والدعم 
4 

1.2 
10 

0.6 
28.6 % 71.4 % 

 0.5 12 تجارة العقارات 
8 

2.4 
4 

0.2 
66.7 % 33.3 % 

 0.5 10 محترف )طبيب، محام، مهندس( 
1 

0.3 
9 

0.5 
10.0 % 90.0 % 

 0.5 10 الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية 
3 

0.9 
7 

0.4 
30.0 % 70.0 % 

 0.3 6 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
1 

0.3 
5 

0.3 
16.7 % 83.3 % 

 2.7 56 أخرى
3 

0.9 
53 

3.1 
5.4 % 94.6 % 

 100 2017 المجموع 
338 

100 
1679 

100 
16.8 % 83.2 % 

 

 أسباب عدم تسجيل النشاط التجاري

 

ها  فاي أي ةان لحجهات  ل ةؤسستتع ا تسج عن أسوتب    ة ها  1679  أجتب   ةستج ب   2017ضةن  ةن  

و ساوا ال  كتاتجون إحا  تساج ل  أ هاا  أن لحاةال ال  تطلاب لحتساج ل   ها  ةلحرتحو ا  لعتوق    ك   لحةاووقا  
 قص لحةاقفا ولحفها حاةل ا لحتسج ل   حا ا تسج ل لحةؤسست  تشةل  وةت أن ه تك أسوتب أيقى.  66.5%

 .(D 3-6 وتولفتهت )لحج ول

 

جااب/ ةل لحلعو   قهت شيص ولك   ةةت  جال    صرقىهي ةؤسست     لحةؤسست  ةن    89% حكظ أن  

 كولفر لحتسج ل أةل أوحو ا.و
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 )متعدد اإلجابات(  المؤسسة(: أسباب عدم تسجيل D 3-6الجدول رقم )

أسباب عدم تسجيل النشاط 

 التجاري

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 76.5 13 67.9 74 66.3 1035 66.5 1122 التسجيل ال يتطلب  العمل

حول  والفهم  المعلومات  مستوى 

 ضعيف  عملية التسجيل
109 6.5 99 6.3 8 7.3 2 11.8 

 0 0 3.7 4 3.5 55 3.5 59 رسوم التسجيل عالية 

 0 0 1.8 2 2.8 44 2.7 46 المحل جزء من المنزل 

 0 0 1.8 2 2.2 35 2.2 37 أنا المالك لست 

 0 0 2.8 3 1.3 21 1.4 24 إجراء حكومي معقد 

 0 0 1.8 2 1.2 18 1.2 20 مسجل في جهة أخرى 

 0 0 0.9 1 0.6 10 0.7 11 خوفاً من الضرائب 

 11.8 2 11.9 13 15.6 244 15.4 259 أخرى

 100 17 100 109 100 1561 100 1687 المجموع 

 
 تسجيل األعمال لدى دائرة تسجيل الشركاتأسباب عدم 

 

 لئاقا تساج ل   حا ى  لحةؤسسات  تساج ل    لألساوتب لحتاي أ   إحا  عا اعان    لحص   تا لالستفستق في هال  
. (75%)في  لئقا سجل  شتط لحشقوت  تسج ل  ال  تطلب    لحةؤسست  أن  شتط    لحرتحو ا  تعتوقف.  لحشقوت  

ةساتوى لحةالوةات  ولحفهاا حاةل اا لحتساج ل علا  لح كاو لحتاتحي:   وتقور  لح سب و ن لحا ن حاا  ساجلول
 .(E 3-6)لحج ول قةا  %9.9 ةتطلوت  إع ل  لحتقتق ق لحتي ة  ت تج عن لحتسج ل% و39.1 ضا ى

 
 (: أسباب عدم تسجيل األعمال لدى دائرة تسجيل الشركات )متعدد اإلجابات(E 3-6الجدول رقم )

دائرة تسجيل  أسباب عدم تسجيل األعمال لدى  

 الشركات 

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 45.5 5 45 27 38.1 162 39.1 194 ضعيف  مستوى المعلومات والفهم لعملية التسجيل

 0 0 8.3 5 10.4 44 9.9 49 داد التقارير التي قد تنتج عن التسجيل متطلبات إع

 0 0 8.3 5 7.8 33 7.7 38 الوضع القانوني للنشاط التجاري نتيجة التسجيل 

 27.3 3 16.7 10 5.2 22 7.1 35 ال يوجد قيد في دائرة تسجيل الشركات 

 0 0 6.7 4 6.8 29 6.7 33 التسجيل مكلف 

 %27.3 3 15 9 31.8 135 29.6 147 أسباب أخرى   /ال أعرف

 100 11 100 60 100 425 100 496 المجموع 
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 الشركات المسجلة في دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
 

% 1 لئقا لحتقتعا  ولحضاةتن لالجتةاتعي ةات  ساوته لحتسج ل ح ى أظهق  لح تتئج وجو  يلل ولضٍ في 

إح  ع ا وجو   ولفع وكولفر حتشج ع تسج ل ةاوظفي ةةت  ش ق     (2017ةن أصل    17ةن لحا  ا )فقط  

 لحةؤسست  وه ى تار ر لحتوظ ى في لحقطتع لحيتص وة ع عةل ا تسقب لحةوظف ن حلقطتع لحاتا. 
 

 Business Activityاألعمال  نشاط  6-4
  

 63%قب تةات  قا ولحتش     ولحتير ن ولحو تءلحتجتقا ولح قل حوكظ أن  شتطت  لالعةتل تورع  وتحتتحي:  

 .(A 4-6 قةا ولحشول A 4-6 قةا )لحج ول. ةن لحا  ا
 

 (: نشاط األعمال حسب حجم العملA 4-6الجدول رقم )

 قطاع األعمال 
 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 18.8 6 13 20 29.4 541 28.2 567 تجارة الجملة والمفرد

 3.1 1 1.3 2 24.5 448 22.4 451 والتخزين النقل 

 21.9 7 28.6 44 11.3 206 12.7 257 والتشيد  أعمال بناء

 21.9 7 29.9 46 7.3 134 9.3 187 الزراعة وصيد األسماك 

 6.3 2 9.1 14 5.4 99 5.7 115 العمل الحرفي 

 9.3 3 7.8 12 4.6 84 4.9 99 نشاطات خدمات االقامة والمطاعم والفنادق 

 3.1 1 0.6 1 4.8 88 4.5 90 محترف تقني )مصفف شعر ، فني ، ..(

 0 0 1.9 3 3.1 57 3.0 60 تصليح وصيانة السيارات واالجهزة المختلفة 

الطاقة   الكهربائة    –تزويد  المولدات  أصحاب 
 )المؤسسات الصغرى( 

52 2.6 49 2.7 3 1.9 0 0 

 0 0 1.3 2 1.6 29 1.5 31 إمدادات المياه والصرف الصحي 

 9.4 3 1.3 2 0.5 9 0.7 14 خدمات اإلدارة والدعم 

 0 0 0.6 1 0.6 11 0.6 12 العقارات 

 3.1 1 0 0 0.5 9 0.5 10 محترف )دكتور، محام، مهندس( 

 3.1 1 1.4 2 0.4 7 0.5 10 الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية 

 0 0 0 0 0.3 6 0.3 6 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 0 0 1.3 2 3 54 2.6 56 عامل/ أخرى /فنون وترفيه  /خدمات تعليمية

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 

 
 (: توزيع الشركات حسب نشاط األعمالA 4-6الشكل رقم )
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 Doing Businessممارسة األعمال  6-5

 

 األعمال تأسيسصعوبة 

أعةتحهات وةات هاو وج   صاووت  في تأس س  لحةؤسست  ةن  (لحثلث نأوثق ةن  )  رتحو الحأن    لحةسٍأظهق  
ال  وج  فقق في ةجةوع هتت ن لإلجاتوت ن وا ن لحةكتفظات  أو فاي إطاتق  (.A 5-6)ةوضٍ في لحج ول 

 .(B 5-6لحج ول قةا ) لح وع لالجتةتعي
 

 (: مستويات الصعوبة في إنشاء مشروع تجاري A 5-6الجدول رقم )

 شركة صعوبة تأسيس  
 متوسطة  صغيرة  صغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 56.3 18 67.5 104 72.3 1324 71.7 1446 صعب 

 21.9 7 13 20 17.4 318 17.1 345 محايد

 21.9 7 19.5 30 10.3 189 11.2 226 سهل

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: مستويات الصعوبة في إنشاء مشروع تجاري حسب المحافظة والنوع االجتماعيB 5-6الجدول رقم )

صعوبة  
تأسيس  

 شركة 

 النوع االجتماعي  المحافظة  المجموع 

 إناث ذكور  البصرة  نينوى  بغداد 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  العدد  العدد  % العدد  

 82.4 84 71.1 1362 72.6 291 72.7 376 70.8 779 71.7 1446 صعب 

 13.7 14 17.3 331 14.0 56 19.3 100 17.1 189 17.1 345 محايد 

 3.9 4 11.6 222 13.5 54 7.9 41 11.9 131 11.2 226 سهل

 100 102 100 1915 100 401 100 517 100 1099 100 2017 المجموع 

 

  األعمال تأسيسأسباب صعوبة 
 

% تتورع 70وت   ورتحو تهت و سوا أوثق ةن لحةؤسست   هأغلب لحصاووت  لحتي تولجوضك  لح تتئج أن  

ووت ا  لح ساب . (C 5-6)شتق/ ةتاب وةات هاو ةوضاٍ وتحجا ول  وتأس سغ ق وتف ا     ةتح او ن ةولق   

 .%18لحوصقا و  %38  و   وى %27ور ل  "تأس س شتق ةتاب" كسب لحةكتفظت  وتآلتي: 
 

 )متعدد االجابات(  أسباب صعوبة تأسيس عمل تجاري(: C 5-6) رقم جدولال

 أسباب الصعوبة 
 متوسطة  صغيرة  صغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 44.4 8 34.2 40 46.8 675 45.9 723 موارد مالية غير كافية 

 33.3 6 39.3 46 27.3 393 28.2 445 تأسيس شاق أو متعب 

 - 0 3.4 4 7.8 113 7.4 117 ديون

 - 0 4.3 5 4.3 62 4.3 67 نقص الخبرة 

 - 0 2.6 3 4.2 61 4.1 64 المردود المنخفض 

 - 0 0.0 0 2.1 30 1.9 30 االزدحام 

 - 0 1.7 2 1.8 26 1.8 28 الوضع األمني 

 - 0 1.7 2 1.6 23 1.6 25 نقص الدعم الحكومي

 11.1 2 6.8 8 0.6 8 1.1 18 روتينية ال جراءات  اإلإجراءات حكومية معقدة / 

 11.1 2 1.7 2 0.8 12 1.0 16 موقع العمل 

 - 0 4.3 5 2.6 38 2.7 43 ال أعلم 

 100 18 100 117 100 1441 100 1576 المجموع 
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 2020الدولي  تقرير البنك  –ممارسة األعمال في العراق  6-6
 

لحج ول  ظهق  و   2020-تقق ق ك    حةجةوعا لحو ك لح وحي كول ةةتقسا لألعةتل في لحاقلق  تا إع ل  

  ك ا   حكاظ أن  وحاا  190  ةن ك   و ئا لألعةتل ةن وا نلحاقلق  تقت ب وضع    ( لحتتحيA  6-6)  قةا

 ةت   ا ةقتق ا وو ئا لالعةتل في لح ول لاليقى. لتب لحاقلق وةق
 

 دولة ومتوسط الدرجات حسب الموضوع 190 بين (: جدول ملخص لترتيب العراق منA 6-6)رقم جدول ال

 النتيجة  الرتبة  الموضوع 

 77.3 154 تأسيس منشأة  -1

 67.7 103 الحصول على تصاريح البناء  -2

 61.9 131 الحصول على الكهرباء  -3

 57.3 121 الملكية تسجيل  -4

 0.0 186 الحصول على االئتمان  -5

 46.0 111 حماية المستثمرين األقلية  -6

 63.5 131 دفع الضرائب  -7

 25.3 181 التجارة عبر الحدود  -8

 48.0 147 العقود  تطبيق -9

 0.0 168 حل مشكلة اإلفالس  -10
 2020نشاطات األعمال   -المصدر: تقرير البنك الدولي

 

 تصا  ىةقتق ا    –لألعةتل     شتطت  ةةتقسا  فق  و     قلسا  أةت ع   إجقلء ةقتق ا ةع لحفتقل  لحستوقا  
 (B  6-6)لحج ول قةا    ةجةوعا لحو ك لح وحيوكسب    –  2010   2015   2020  حاتا  لألعةتل في لحاقلق

 .لحتتحي
 

 معدل التغير بحسب الرتبة
 

 2010، 2015، 2020 لعام األعمال في العراق تصنيف(: مقارنة B 6-6الجدول رقم )

 الموضوع 

 عام  2020
التغيير في 

 الرتبة
  بين

(2015 –  

2020 )  

التغيير في  عام  2015
بين الرتبة  

(2010 –  

2015 )  

 عام  2010

 النتيجة الرتبة النتيجة الرتبة النتيجة الرتبة

 n/a 175 33- 74 142 12- 77.3 154 تأسيس منشأة  -1

تصاريح  الحصول على   -2

 البناء 
103 67.7 -94 9 86.7 +85 94 n/a 

 n/a - n/a 84.9 36 95- 61.9 131 الحصول على الكهرباء  -3

 n/a 53 56- 62.6 109 12- 57.3 121 تسجيل الملكية  -4

 n/a 167 13- 5 180 6- 0.0 186 الحصول على االئتمان  -5

 n/a 119 27- 42.5 146 35+ 46.0 111 حماية المستثمرين األقلية  -6

 n/a 53 27- 80 52 79- 63.5 131 دفع الضرائب  -7

 n/a 180 2+ 20.5 178 3- 25.3 181 التجارة عبر الحدود  -8

 n/a 139 2- 47.3 141 6- 48.0 147 العقود  تطبيق -9

 n/a 183 6- 0.0 189 21+ 0.0 168 حل مشكلة اإلفالس  -10

 2020و   2015و   2010تقتق ق لحو ك لح وحي  شتل  لالعةتل حلس ول   :  لمصدرا
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 إصالحات بيئة األعمال في العراق

 
 ةت  لي: 2020جتء في تقق ق لحو ك لح وحي عن  شتطت  لألعةتل 

 

 إصاحكت  ت ظ ة ات    294   وحاا  115   فاا     2019ةات و    1إحا     2018ةات و    2  لحةةت ا ةت و نفي لحفتقا  

صحكت  ها  لإل فا  وة  لألعةتل.   شتطت  حألعةتل عوق لحةجتال  لحاشقا لحتي  ق سهت تقق ق ةةتقسا 
 لي لإلصحكت  لحتاي تاا ت ف ااهت فاي  ةت وفية تط . لحةةتقسا لألعةتل في جة ع تقق ق ةستوكتا ةن لح

 :2008ةةتقسا لألعةتل تقق ق لحاقلق ة ا 
 

تجتقي  :  بدء عمل تجاري - وو ء عةل  لحيتصا  لإلجقلءل   لحجةع  تسه ل  إجقلءل   ةت  ةن يحل  و ن 
 . ت  لحتسج ل لحةتا  ا وتقل ل لحوة  لححرا حتسج ل لحشقو

: ةتا لحاقلق وتكس ن لحوصول إح  لحةالوةت  لالئتةت  ا ةن يحل إطحق سجل  الحصول على االئتمان  -
 لئتةت ي ج   . 

البناء  - تصاريح  مع  ع:  التعامل  وتحةاتحجا    ةل ا تسه ل  لحسةت   يحل  ةن  لحو تء  تصتق ٍ  ةع  لحتاتةل 
 وطلوت  تصتق ٍ لحو تء.   لحةقلورلحةترلة ا حتصتق ٍ 

لحوهقوتء    ي ةت    تسق ع عةل ا لحكصول عل  و ورلقا لحوهقوتء    ةتة  :  الكهرباء  خدمات  الحصول على -
 كصول عل  ي ةت  لحوهقوتء. لحةولع    ت ظ ا ةن يحل 

وسوب ر ت ا تولفا لحكصول عل     لحاقلق : أصوٍ و ء عةل تجتقي أوثق تولفا في  بدء عمل تجاري -
 . لحةؤسست   إع ل  ةسو ا عق  لحتأس س لحيتصا وتولفا لحةكتة ن وشهت ا كجر لالسا  

 
 حسب سنة التأسيس  المؤسسات توزيع  6-7
 

 ول قةاا عتةت  وةت هو ةوضاٍ فاي لحجا  20عل  ة ى أوثق ةن    كسب س ا لحتأس س  لحةؤسست  تورع   

(6-7 Aوة  تقور   سوا لحة شآ  ك .)ب س ا لحتأس س وةت  لي:س 

 %48.2:  2020-2015فتقا  -

 %15.4:  2014 -2009فتقا  -

 %10.1:  2008 -2003فتقا  -

 %25.3:   2003ةت ةول س ا  -
 

 والمحافظة  (: توزيع الشركات حسب سنة التأسيسA 7-6الجدول رقم )

 سنة التأسيس 
 بصرة  وى نين بغداد  المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 20.8 84 26.5 137 26.6 291 25.3 512 2003ما قبل سنة 

2003 - 2008 205 10.1 94 8.5 69 13.4 42 10.3 

2009 - 2014 309 15.4 154 14.0 88 17.0 67 16.6 

2015-2020 972 48.2 547 49.8 220 42.6 205 51.0 

 0.6 1 - - 1.0 18 0.9 19 غير متاح

 100 399 100 514 100 1104 100 2017 المجموع 

  

لحتااي ترلة اا  ةااع وجااو   2016و  2015و حكظ أن تأس س لحةؤسساات  فااي ةكتفظااا    ااوى ةاا  تاا    يااحل لحساا ول  

 .2020 – 2017" لعش" في لحة طقا وشه   لقتفتعت  في تأسس لحةؤسست  حلس ت  
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 والمحافظة (: توزيع الشركات حسب سنة التأسيس A 7-6الشكل رقم )

 

 السابقة ألصحاب األعمال  النشاطات 6-8
 

لألجوواا علا  لح كاو لحتاتحي   جاتء       لحستوقا ألصكتب أعةتل لحةؤسسات  ع   لالستفستق عن لح شتطت
  :(A 8-6) قةا ج وللح

  اةلون وشول ةستقل في  فس لحقطتع أو في ةطتع ةيتلى   لحةؤسست  أصكتب  لح صى ةن وتن  -

 طحب   18%وتن   -

 . عتطل ن عن لحاةل 13.8%وتن   -
 

 (: األنشطة السابقة للمالكين A 8-6الجدول رقم )

 متوسطة  صغيرة  صغرى المجموع  العنصر 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  العمل السابق 

 37.5 12 26 40 34.0 623 33.5 675 يعمل بشكل مستقل في نشاط مختلف 

 18.8 6 16.9 26 17.9 327 17.8 359 طالب 

 25 8 26.6 41 14.9 273 16.0 322 يعمل بشكل مستقل في نفس النشاط 

 0 0 5.8 9 14.7 269 13.8 278 عاطل عن العمل 

 12.5 4 16.1 25 11.3 206 11.7 235 العام  القطاع في يعمل

 6.2 2 8.6 13 7.3 133 7.3 148 يعمل في القطاع الخاص 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 المؤسسات المغلقة

 

ةؤسسات  لألعةاتل فاي إطاتق لحاولةال   لساتةقلق اتستع  و ت ت  إغحق لحةؤسست  علا  تك  ا   قجاا  
أوثق ةن  صى لحا  ا حلسؤلل عن كتحا لحةؤسست  لحتاي وات ول  اةلاون   لستجتب   لحةؤثقا في و ئا لحاةل.

لح ظق عةت إال وت   ةسجلا  ةن لحةؤسست  لحستوقا تا إغحةهت )ورضّ   %40ف هت  ك   تو ن أن أوثق ةن  

  وةان ثاا 35%  تل هات لحوصاقا  62%أو غ ق ةسجلا(. وت    سوا لإلغحق لألعل  في ةكتفظا    اوى  

 .34%ور ل  
 

لإلجتوات  علا    جاتء  لحتي وت ول  اةلاون ف هات     لحستوقا  سست  عن كتحا لحةؤ  لحةستج و نئل  ّ  ت سع  ة
 :(B 8-6)لحج ول قةا  لح كو لحتتحي

 رل  تحا   %49.1 -

 أغل   %40.8 -
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 (: حالة المؤسسات السابقةB 8-6الجدول رقم )

 المؤسسات السابقة   حالة
 متوسطة  صغيرة  صغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 77.3 17 59.6 56 47.5 489 49.1 562 غلق تلم 

 18.2 4 36.2 34 41.7 429 40.8 467 أغلقت 

 4.5 1 4.3 4 10.8 111 10.1 116 ال توجد إجابة 

 100 22 100 94 100 1029 100 1145 المجموع 
 

 سبب إغالق المؤسسات السابقة 

)لحجا ول   وتا تور ع لألسوتب لحقئ س ا علا  لح كاو لحتاتحي  لإلغحق عن أسوتب    في لحةسٍق  تستفستا لال
 :(A 8-6قةا )

لحةؤسسا  - تفتوت   29%:  يستقا  وعل   و   ت  ةلكوظ   ت  وال  وج   لحكجا.  ك    ةن  لحةؤسست   ةستوى   ن 

 . 21%في لحوصقا  لألةل لح سوا  لحةكتفظت  وت   

 . في ةكتفظا    وى  صفها أوثق ةن  ووتن 15%لح رو / لحوضع لألة ي:   -

 
 (: سبب إغالق المؤسسات السابقةC 8-6الجدول رقم )

 السبب 
 المجموع 

 % العدد 

 29.0 147 خسارة المؤسسة 

 15.4 78 النزوح / الوضع األمني 

 14.6 74 نهاية العقد

 14.6 74 تغيير نوع العمل 

 6.9 35 عمل متعب

 5.7 29 سرقة،...(حادث )حريق في مكان العمل، فقدت ساقي، 

 3.4 17 وقيودها  كورونا جائحة

 1.8 9 التقدم بالعمر

 1.8 9 مشاكل/ عنف 

 6.9 35 أخرى

 100 507 المجموع 
 

 
 (: سبب إغالق المؤسسات السابقةA 8-6الشكل رقم )
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 والصغيرة والمتوسطة الصغرى المؤسساتتمويل  -7
 

 
 : تتئج لحةسٍ كول هال لحقسا  تضةن

 

 لستي لا لحي ةت  لحةصقف ا ▪

 لتعةتةو ل حو ء لأللح ▪

 أصول لحةؤسست   ▪

 لكت تجت  لحتةو ل ▪

 صاووا لحكصول عل  لحتةو ل ▪

 لحةؤسست   إ قل ل   ▪

 توتح ى تشر ل لحةؤسست   ▪

 لحةكتسو ا و  ةوةتهت لحسجح   توفق ▪

 حتأة نل ▪
 
 استخدام الخدمات المصرفية  7-1

 

% فقاط ةان 1ةقتوال   حا  هت كساتوت  ةصاقف ا  حا سةان لحةؤسسات     لحرتحو ا لحاظةا أظهق لحةسٍ أن  

. وه تك تفتو  ولضٍ عل  ةستوى كجا لحةؤسسا  ك ا  تر ا  هاا  كستوت  ةصقف ا  ح  هتلحةؤسست   
% حلةؤسسات  لحةتوساطا 16% حلةؤسسات  لحصار قا و2.6% حلةؤسست  لحصارقى إحا   1لح سوا ةن  

 عل  ةستوى لحةكتفظت :ةلكوظ تفتو  ال  وج  (. A 1-7)لحج ول 

 
 %1   ور ل   ▪

 %2      وى ▪

 %1.5   لحوصقا ▪

 
عل  ةستوى كتحا لحتسج ل  ك   تصل لح سوا حلةؤسست  لحةسجلا إح  كا و  ةلكوظت    وج  تفتوتت   و  ةت  

 %. 0.7% وغ ق ةسجلا 4

 
 الحساب المصرفي التجاري  -استخدام الخدمات المصرفية (: A 1-7الجدول رقم )

استخدام  
الخدمات  
 المصرفية 

مجموع  
 العدد 

% 

حالة المؤسسة  
 القانونية 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

ة مسجل   
غير 
 مسجلة 

 % العدد  % العدد  % العدد 

 1 25 نعم
13 12 

16 1 4 2.6 5 15.6 
4%  1%  

 99 1992 ال 
325 1667 

1815 99 150 97.4 27 84.4 
96 %  99 %  

 100 2017 المجموع 
338 1679 

1831 100 154 100 32 100 
100 %  100 %  
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  ( أسوتب ع ا لةتحك أصكتب لالعةتل حكستوت  ةصقف ا. B 1-7 و ن لحج ول )
 

 (: أسباب عدم وجود حساب مصرفي )متعدد االجابات(  B 1-7الجدول رقم )

 أسباب عدم وجود حساب مصرفي 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 ً  31.1 9 38.4 62 29.5 556 30.8 627 نوع العمل ال يتطلب حسابا

 28.6 8 22.3 33 28 515 27.1 556 ال يوجد مال 

 25.9 7 14 21 26 479 25.1 507 مكلف جداً 

 0.0 - 8.2 12 5 92 5 104 ال يوجد فرع مصرفي في منطقتي 

 11.1 3 9.4 14 4.5 85 5 102 عدم وجود ثقة بالمصارف 

 0.0 - 4.3 6 4.5 81 4 87 ال اعرف 

 0.0 - 1.4 2 2 42 2 44 إجراءات روتينية معقدة 

 3.3 1 2 3 0.5 9 1 13 أخرى

 100 28 100 162 100 1859 100 2040 المجموع 

 

 سوا أةل لحعةلها ال  تطلب فتٍ كستب في ك ن وت   صقكول وأن  حكظ لن ةت  قتقب ثل  لحةستج و ن  
 ةن أو ول أ ه وتن ةولفت .ح

 

ئل   عةات إال لحةساتج و ن  وتإلضتفا إح  احاك  سا 
واات ول  سااتي ةون ي ةااا لحاا فع عوااق لحهااتتى 
لحةكةااول فااي تسااه ل لحةاااتةح  لحتجتق ااا  

٪ ال 98ووااااتن ةاااان لحولضااااٍ أن لحرتحو ااااا 
 ستي ةون طاقق لحا فع لحقةة اا عواق لحهاتتى 

أفضال *)ل ظق لحجرء هاا:    لحةكةول ألعةتحها.
كول ةطتع لحتو وحوج ت   28لحقسا     لحةةتقست  

 قلق(.لحةتح ا لحكتحي في لحا
 

ووت    ت جا لستي لا ي ةا لح فع عوق لحهتتى 
 :(C 1-7لحج ول قةا )لحةكةول وةت  لي 

 

 % 2   لحةا ل لحاتا ▪

 %2    لحاووق ▪

 %5    لال ت   ▪

 %3  لحةؤسست  لحةسجلا ▪

 %1.7  لحةؤسست  غ ق لحةسجلا ▪
 

 ةلكوظت  عل  صا   لحةكتفظت  أو شقلئٍ لحاةق أو  وع لح شتط. ت  ال  وج  تفتوت
 

 : استخدام خدمات الدفع النقدي عبر الهاتف المحمول (C 1-7)  الجدول رقم 
استخدام خدمات الدفع النقدي  

 المحمول عبر الهاتف  
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 25 8 1.3 2 1.5 28 2 38 نعم  

 75 24 98.7 152 98.5 1803 98 1979 ال

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

أك  كستب في    عةل ا فتٍ  تتضةن  لحةثتل عل  سو ل  

 :تحةات  ق لحتتح او لحةصتقى لألهل ا لالحترلا

 

 جب أن  وون لحك  لأل    حلقص   في لحكستب   -

أحى    تق عقلةي ) تا تكةل قسوا س و ا    500

آالى    تق عقلةي إال ل يفض لحقص      3ة قهت  

 عن لحك  لأل    لحةطلوب(. 

وتح والق   - حلكستب  لحك     لألةق وي وتح سوا  فإن 

 والق أةق وي    500لأل    حقص   لحكستب هو  

ة قهت   س و ا  قسوا  فقض   والق    2)س تا 

لأل      لحك   عن  لحقص    ل يفض  إال  أةق وي 

 لحةطلوب(. 
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 التمويل لبدء األعمال  7-2

 
  ك ا   اوفق لحةاولق  لححرةاا إل شاتء ةؤسسات  لالعةاتل  ل هو أها ةكقوات  ت ة اا لحةؤسسات  لحتةو

 وتشر لهت وتسو   ة تجتتهت.

 

 حجة ع لحةؤسست   ون فقق وا ن كجةهات% 22أظهق   تتئج لحةسٍ أن  سوا لحوصول إح  لحتةو ل هي 

% ةن لحةؤسست  55 كصول عل  تةو ل"  ةقتول عروى    وو سوا ةتقتقوا "أشيتص يططو وحو ها حا

 (.A 2-7لحج ول قةا ) وةت هو ةوضٍ في عن لالةتقلض 

 
 (: الحاجة إلى التمويل عند بدء التشغيل A 2-7الجدول رقم )

 التمويل عند بدء التشغيل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 62.5 20 57.8 89 54.3 993 54.7 1102 ال توجد رغبة بالتمويل  

خططت ولكن لم أحصل 

 على تمويل 
464 23.0 431 23.5 29 18.8 4 12.5 

 25 8 23.4 36 22.2 407 22.3 451 نعم، حصلت على تمويل 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
في سوق لألعةتل في جت ب لحاقض ةن ك   لحوقلةج لحيتصا وتةو ل لحةؤسست . وةت   قصت     ظهق احك

 و ّن ضافت  ةن  تك اا لحطلاب ةان ك ا  لحتولصال ولحتاتةال وا ن ةؤسسات  لألعةاتل ووا ن لحةصاتقى 
لا  وةؤسست  لحتةو ل لحةتحي  ك   تاتة  لحةؤسست  عل  لتيتا ةقلقل  ةتح ا ةصا قا لحةا ى تاتةا  ع

 لحتاتةل لح ق ي.
 

عتةات .  55إحا   25و    لحتقو وا لحسوت  ا لحاةق ا حلةؤسست  تقورل  ةو ات  فاي لحفئات  لحاةق اا ةات وا ن 

حاحك  س وج  سوةت  ولسات  الي وق تةج تةو ل  تا تطو ق  ةستقوح .  كتتج احك إح  كةلا تسو ق ا  تا ف هت 
 ةطتع.شق  ةرل ت وةتطلوت  لحتةو ل حول فئا عةق ا و

 
  ةون لست تتج لحتتحي:( لححك    وع لحتةو ل كسب كجا لحةؤسست  وB 2-7 وضٍ لحج ول )

 

وأ ها كصلول أو يططول حلكصول عل  تةو ل إةت ةن يحل ةقوض      شق كا ةن لحةستج و نأفت   -
 (. %12.3ة يقل  شيص ا )( أو % 30.7ةقوض ةصقف ا ) ( أو %33.7ةن لحاتئلا ولألص ةتء )

لحتي كصل  وتحفال أو يطط  حلكصول عل  تةو ل لئتةت ي ةن لحو وك أو    لحةؤسست  ولر   سوا   -

 % حإل ت .38% حلاووق و54% وتصل ها  لح سوا إح   39كولحي  لحققوض لحصر قا

 )ةن لحاقلق(.  ةكل ت  عل  تةو لهت لحةؤسست  كصل    لحرتحو ا لحاظة  ةن  ( أن C 2-7 و ن لحج ول ) -
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 التمويل المحّصل حسب حجم المؤسسات(: نوع B 2-7الجدول رقم )

 نوع التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 33.4 5 35.5 28 33.6 318 33.7 351 األصدقاء  / قرض من العائلة 

 13.3 2 22.8 18 31.7 300 30.7 320 قرض مصرفي 

 13.3 2 15.2 12 12 114 12.3 128 مدخرات شخصية 

أو   الحكومية  غير  المنظمات  من  صغير  قرض 

 صغيرة منظمات تمويل 
82 7.9 72 7.6 9 11.4 1 6.7 

 20.0 3 6.3 5 4.6 43 4.9 51 ...(  السيارة الممتلكات، )  األصول بيع

  منظمات /    سياسيين/    دينيين/    أفراد  من  تبرعات
 ... حكومية غير

47 4.5 43 4.5 2 2.5 2 13.3 

 0.0 - 1.3 1 2.3 22 2.2 23 المصدرينتسهيالت من  

 0.0 - 2.5 2 0.9 9 1.1 11 االستثمار من الشركاء

 0.0 - 2.5 2 2.8 27 2.7 29 أخرى

 100 15 100 79 100 948 100 1042 المجموع 

 
 (: مصادر التمويلC 2-7الجدول رقم )

 مصدر التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 100 5 100 28 99.4 292 99.4 325 محلي

 - - - - 0.3 1 0.3 1 خارجي

 - - - - 0.3 1 0.3 1 مشترك

 100 5 100 28 100 294 100 327 المجموع 

 

 أصول المؤسسات  7-3

 

وتت اتةص هاا  لح ساوا ( أي أصاول ع ا  ة تةهات وتأسا س أعةتحهات  %77)  لحةؤسست  حا  ون ح ى غتحو ا  

 (.B 3-7) ( وA 3-7)كسب كجا لحةؤسسا  وةت هو ةوضٍ في لحج لول قةا 

 
  أوقلق لحةلو ااحتاولفق وف ةات  ااو  ولةت تولفق  لالصاول.  كجا لحةؤسسا وأظهق لحةسٍ أ ه ولةت لر ل  

% 67لحصار قا حتصال إحا   حلةؤسسات   %  55حلةؤسست  لحصارقى إحا     %47  يتقتفع ها  ةن كولح

 . (B 3-7)وةت هو ةوضٍ في لحج ول لحةتوسطا حلةؤسست  

 
 ووت ا   ساوا تاولفق سا  ل   .صاول هت أوقلق قسة ا تثو  ةلو تهات حأل% ةن لحةؤسست  ح  48تو ن أن  
. وةات أتا  هاال لحةاا ل %38%  و   اوى  33%  لحوصاقا  58في لحةكتفظت  وةت  لي: ورا ل     لألصول

 % حر ق لحةسجلا.42% حلةؤسست  لحةسجلا و68% حإل ت   و39% حلاووق و49
 

 (: وجود األصول لبدء األعمال التجارية A 3-7الجدول رقم )

 توافر األصول 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 56.2 18 68.8 106 78.3 1433 77.2 1557 ال يوجد أصول 

 43.8 14 31.2 48 21.7 398 22.8 460 ول يوجد أص

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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 (: توفر سندات الملكية لألصول الموجودة B 3-7الجدول رقم )

 توافر سندات األصول 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 33.4 3 45.3 24 53.3 212 52 239 ال توجد سندات أصول 

 66.6 11 54.7 24 46.7 186 48 221 توجد سندات أصول 

 100 14 100 48 100 398 100 460 المجموع 

 
 التمويل المكتسب بعد بدء العمل

 
 ت جاا  ك ا  أن% ةن لحةؤسست  أ هت حا تيطط حلكصول عل  تةو ال واا  وا ء أعةتحهات. 62حق  أفت    

 ساا تج لن   أن أعلاا   سااوا حلةؤسساات  هااي فاي ةطااتع لحياا ةت   ل هاات ةطااتع لحتجااتقا ةاا  و ّ اا   لحةساٍ
لحةؤسست  لحص تع ا ال  لحطتوع لال تتجي ح س ح  هت يطط حلكصول عل  تةو ل و ةون لن  او  ساوب 

ةةات   ساوق لحةكلاي علا  لحوضاتعا لحةساتوق ا حة تفسا لحوضاتئع لالج و اا ولعتةات  لحعل  لألقجٍ  احك  
أو  ولحتور اعو واون لحتقو ار علا   شاتطت  ويا ةت  لحتجاتقا   . وضٍ ع ا وجو  قغوا فاي لحتصا  ع

لحوظتئى لحلوجست ا. وحا  لكظ لحةسٍ في هاال لحصا   طلاب أي تةو ال الةت اتء لألصاول لحثتوتاا  وحوان 
 حتسه ل ة تفا لحتور ع ولحو ع )أي لحةوةع  ولالتصتال   ولحةو ات  وةت إح  احك(.

 
-7لحج ول ) وةت  ظهق  وا  و ء لحاةل لحةؤسست  لحتةو ل حةيتلى أكجتا  كتحا( C 3-7 وضٍ لحج ول )

3  D  كجا لحتةو ل لحةكصال.  توا ن ةان هاا  لح تاتئج أن ةتوساط  ساوا لحكصاول علا  لحتةو ال وت ا )

% 12.5% حلةؤسساات  لحصاار قا و11% حلةؤسساات  لحصاارقى إحاا  8.3ةاان تقتفااع ك اا  %  8.5

 ى.في لحةتر قل  لأليق ت  ةلكوظ ت  حلةؤسست  لحةتوسطا. وة  تو ن أ ه ال  وج  تفتوت
 
جاتء  أساوتب احاك فاي    %30ولر   سوا لحةؤسست  لحتي كتوح  لحكصول علا  تةو ال وحاا تا جٍ  و

(. ووت   أها أسوتب ع ا لحكصول علا  لحتةو ال صااووا لحاثاوق علا  ةةاول وتولفاا E  3-7لحج ول )

 .ن(% ةن لحةستج و 55لحتةو ل ةن ك   ةا ل لحفتئ ا وتوف ق لحضةت ت  )أوثق ةن 

 
 (: التمويل المكتسب بعد بدء العملC 3-7الجدول رقم )

 التمويل المكتسب 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 65.6 21 66.3 102 61.5 1126 62 1249 ال لم أكن أرغب في التمويل 

 21.9 7 22.7 35 30.2 554 29.5 596 خططت ولكن لم أحصل على تمويل 

 12.5 4 11 17 8.3 151 8.5 172 نعم ، حصلت على تمويل 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: حجم القرض حسب حجم المؤسسات وجنس المالك D 3-7الجدول رقم )

 عدد المؤسسات ( دينار عراقي  حجم القرض )مليون
 الجنس  حجم المؤسسة 

 أنثى ذكر  متوسطة  صغيرة  صغرى

24 -  120 10 7 2 1 9 1 

5 - 24 56 48 7 2 55 1 

 12 92 - 9 95 104 5أقل من 
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 (: أسباب عدم الحصول على التمويل )متعدد اإلجابات( E 3-7الجدول رقم )

 أسباب عدم الحصول على التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 14.3 1 34.1 14 24.8 149 25.2 164 ل ال يمكن العثور على مموّ 

 0 - 19.5 8 15.9 96 16 104 معدالت فائدة عالية 

 28.6 2 4.9 2 13.8 83 13.4 87 أحتاج إلى تقديم ضمانات 

 0 - 17.1 7 13 78 13.1 85 الموافقة حاولت ولكن لم تتم 

 14.3 1 9.8 4 7.8 47 8 52 نقص الدعم الحكومي 

 28.6 2 4.9 2 6.1 37 6.3 41 ظروف صعبة 

 0 - 4.9 2 4.5 27 4.5 29 إجراءات روتينية معقدة 

 0 - 0 - 4.2 25 3.8 25 المحسوبية 

 0 - 0 - 4.0 24 3.7 24 أجد صعوبة في سدادها 

 0 - 2.4 1 2.2 13 2.2 14 ال أعرف كيف أحصل على التمويل 

 14.3 1 2.4 1 1.8 11 2 13 بسبب ظروف البلد 

 0 - 0 - 2 12 1.8 12 أخرى

 100 7 100 41 100 602 100 650 المجموع 

 
 أغراض ومصادر التمويل

 
ةو ل. جتء  أها أغاقلض لحتةو ال )أوثاق ت( أغقلض وةصت ق لحG  3-7( و )F  3-7 وضٍ لحج وح ن )

%( حتوس ع لألعةتل وتك    لحةا ل . أةت أها ةصت ق لحتةو ل فجاتء  وا ن ةاقض ةان 70ةن كولحي  

 (.%11) لحةصتقى%( وةقوض ةن 70لحاتئلا/ لألص ةتء أو ة يقل  شيص ا )أوثق ةن 
 

 (: الغرض من التمويل المخطط )متعدد اإلجابات( F 3-7الجدول رقم )

 الغرض من التمويل المخطط 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 57.2 8 37.6 33 48.5 490 47.7 531 لتوسيع األعمال التجارية 

 28.6 4 28 26 21.1 211 21.7 241 لتحديث وترقية المعدات 

 0 - 8.6 8 7 71 7 79 لتقديم منتجات / خدمة جديدة 

 7.1 1 7.5 7 6.5 66 6.7 74 المصاريف غير المسددة  /الديون لتسديد 

 7.1 1 5.3 5 6.2 63 6.1 69 المخزونلزيادة  

 0 - 3.3 3 4 40 3.8 43 لتحسين التدفق النقدي لعملك 

 0 - 2.1 2 2.5 26 2.5 28 تحسين التسويق 

 0 - 3.3 3 2.4 25 2.5 28 لنقل األعمال إلى موقع جديد 

 0 - 4.3 4 1.5 15 1.7 19 لتعيين وتوظيف موظفين جدد 

التطور   اإللكترونية، للذهاب إلى العالم الرقمي )التجارة  
 التكنولوجي،...(

3 0.3 3 0.3 - - - 0 

 100 14 100 91 100 1010 100 1115 المجموع 
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 )متعدد اإلجابات(  (: مصادر التمويلG 3-7الجدول رقم )

 مصادر التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 50 2 47.4 9 58.9 93 57.5 104 قرض من العائلة / األصدقاء 

 0.0 - 15.8 3 13.9 22 13.8 25 مدخرات شخصية 

 0.0 0 21.1 4 10.1 16 11 20 قرض مصرفي 

ر من المنظمات غير الحكومية  قرض صغي
 أو منظمات التمويل األصغر 

15 8.3 11 7 2 10.5 2 50 

 0 0 0 0 4.4 7 3.9 7 االستثمار من الشركاء 

 0 - 5.3 1 2.5 4 2.8 5 االستثمار من األسرة / األصدقاء 

 0 - 0 - 1.3 2 1.1 2 ...(  بيع األصول )الممتلكات، السيارة

 0 - 0 - 1.9 3 1.7 3 ىخرا

 100 4 100 19 100 158 100 181 المجموع 

 
   . ةن أسوتب ت  ي  سوا لحكصول عل  ةقض ةصقفي لالجقلءل  لحقوت   ا لحةاق ا ولحفولئ  لحاتح ا

 

  النشاط   حسب   تمويل  على  الحصول   في  نجحت   التي  التجارية  النشاطات   التالي  (H  3-7)  الجدول  يوضح

 . (%79 بإجمالي ) االجابات التي تم تسجيلها  من  عدد   أكبر الفئات  هذه  تمثل .  والموقع 

 
 ( مؤسسة  172(: التمويل بعد بدء األعمال )إجمالي H 3-7الجدول رقم )

 المحافظة 
عدد المؤسسات التي  

 حصلت على تمويل 
 النقل  التجارة 

الزراعة وصيد  
 األسماك 

 السيارات 

 2 25 23 31 98 ور ل  

 4 4 2 16 34 لحوصقا 

 3 3 9 13 40    وى 

 9 32 34 60 172 المجموع 

  إجمالي  من  المئوية النسبة
 الحاصلين على تمويل 

79 % 35% 20% 19% 5% 

 
% من المؤسسات التي  40  أعمالها   تأسيس   بعد بلغت نسبة المؤسسات التي نجحت بالحصول على تمويل  

ذلك.  أولي  تمويل  على حصلت   تمكنت   المؤسسات   أن   إلى   يشير    إلى   الحاجة   دون   االستمرار  من   إما 
  تفضياًل   أقل  يجعلها   مما  الوقت،  بمرور  مؤسسات نحو القروض تتناقص ال  جاذبية  أن  أو  إضافي،  تمويل

 كاستثمارات.  
 

ً   هناك  أن   المفارقات   ومن  قروض   آخر   سببا على  الحصول  في  النجاح  معدالت    أن   وهو   النخفاض 
ً   بدأت   أن  بعد   المؤسسات    إنشاء   عند   عليه  كانت   مما   أكثر  أموال  إلى   بحاجة  أنها  تقدر  كانت   نشاطاً تجاريا
  5  من   أقل   بنجاح   تمويل   على   حصلت   التي   الناشئة   المؤسسات   غالبية   أرادت   المثال،  سبيل   على .  المؤسسة

دينار  دينار   5  بين   ما   أرادت   المؤسسات   غالبية   لكن  (،%61)  عراقي   مليون    24  إلى   عراقي   مليون 
  العمل   احتياجات   في  التوسع   إلى   إما   هذا  يعزى  أن   يمكن (.  1495  أصل   من  880)  عراقي   مليون دينار 

 . بدقة  العمل احتياجات  تقدير   عدم  أو  للغاية  الناجحة 
 

 إلاى  المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  مع  يتعامل  برنامج  أو  سياسة  أي  من جهة أخرى تحتاج
 بينهاا وباين القطااع معرفياة  عالقاة  لبنااء  الساوق،  إلى  المالي  والفهم  التجارية  المعرفة  لنقل  طريقة  إيجاد 
وهذا من شأنه أن يسهل التعامل بفعالية أعلى بين مؤسسات األعمال مان جهاة وباين المصاارف   .المالي

 ومؤسسات التمويل من جهة ثانية.
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 المتطلبات المستقبلية  -احتياجات التمويل  7-4
 

وةات % ةن لحةستج و ن أ ها إةت  كتتجون كتح ت  إح  تةو ل أو سوى  كتتجون إح ه فاي لحةساتقول 75أفت   

ال و%(.  83)  علا لأل   اوى    اةكتفظ  لحتةو ل في(  ووت   لحكتجا إح   A  4-7)في لحج ول  هو ةوضٍ  

 . وج  تفتوتت  ةلكوظت  عل  ةستوى لح وع لالجتةتعي لو كتحا تسج ل لحةؤسست  لو شقلئٍ لحاةق
 

لحةساتج و ن إحا  لحكتجاا حتوسااا أعةاتحها أغلو اا    أشتق( لحرقض ةن لحتةو ل ك    B  4-7 وضٍ لحج ول )

وتك    وتقة ا لحةا ل  وتق  ا ة تجت  أو ي ةت  ج   ا. وال  وج  تفتو  ةلكوظ في احك و ن لحةكتفظت  
 أو عل  ةستوى لحةتر قل  لأليقى.

 

 التمويل الحالية والمخطط لها (: متطلبات A 4-7الجدول رقم )

 الحاجة للتمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 66 21 79 122 75 1380 75 1,523 نعم

 34 11 21 32 25 451 25 494 ال

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: الغرض من التمويل المخططB 4-7الجدول رقم )

 الغرض من التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 %58 15 %35 75 43.5 914 43 1004 لتوسيع األعمال التجارية 

 %27 7 %29 63 18.3 385 19.4 455 لتحديث وترقية المعدات 

 %8 2 %8 17 7.3 154 7.4 173 لتقديم منتجات / خدمة جديدة 

 0 - %6 13 6.5 136 6.4 149 الفواتير / المصاريف غير المسددة  لسداد

 %4 1 %7 14 5.7 119 5.7 134 لزيادة المخزون

 0 - %4 9 5.5 115 5.3 124 لتحسين التدفق النقدي لعملك 

 0 - %3 7 2.8 58 2.8 65 لنقل األعمال إلى موقع جديد 

 0 - %1 3 2.6 55 2.5 58 / تحسين التسويق   للقيام بالتسويق

 0 - %4 9 1.8 38 2 47 لتعيين وتوظيف موظفين جدد 

 0 - %0 1 2 43 1.9 44 لبدء مشروع خاص 

 0 -  - 1.7 36 1.5 36 وظيفة: شراء سيارة لل

 %4 1 %2 4 2.3 46 2.1 51 أغراض أخرى 

 - 27 - 216 - 2100 - 2340 المجموع 

 
 ولا( ولحشاC  4-7)  قةاا   ولاكت تجت  وةت هو ةوضٍ في لحجححكجا لحتةو ل لحةتوةع  ن  اع  لإلفصت   تاّ 

 (.C 4-7) قةاا
 

 (: توزيع المؤسسات حسب فئة احتياجات التمويلC 4-7الجدول رقم )
 نينوى  البصرة بغداد  عدد المؤسسات )مليون دينار عراقي(   التمويل حجم

 - - 1 1 1,200أكثر من 

1,200 - 120 15 9 4 2 

24 -  119 251 150 46 55 

23 to 5 880 451 192 237 

 134 56 156 346 5أقل من 

 428 298 767 1493 المجموع 
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   (: توزيع المؤسسات حسب فئة احتياجات التمويل A  4-7)   رقم  شكل ال 

 
ئل لحةستج وون عن لكت تجتتها ةن لحتةو ل في كاتل واتن ةتاوفقلت  تورعا  لالجتوات  وةات هاو ع  ةت س  

لحا ّ ات  لحاتئاا ا ( لكت تجات  لحتةو ال وكسااب B 4-7(. و وضاٍ لحشااول )D 4-7ةوضاٍ فاي لحجاا ول )

 حلةكتفظت  لحثح .
 

 (: توقعات حجم متطلبات التمويل المستقبليةD 4-7الجدول رقم )

 حجم متطلبات التمويل 
 عراقي( )مليون دينار 

 عدد المؤسسات
 الجنس  نوع المؤسسة 

 أنثى  ذكر  متوسطة  صغيرة  صغرى

 - 1 1 - - 1 1,200أكثر من 

1,200 - 120 15 11 2 2 15 - 

24 -  119 251 198 46 7 243 8 

23 to 5 880 821 55 4 844 36 

 29 317 1 24 321 346 5أقل من 

 

 
 وحسب المحافظة  (: توزيع المؤسسات حسب فئة احتياجات التمويلB 4-7الشكل )
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تقغب في لحكصول عل  ةقوض ةصقف ا   %(70)  لألووقأةت ويصوص ةصت ق لحتةو ل فوت   لح سوا  

% عوق ةقوض ةن 18أو ةقوض صر قا ةن لحة ظةت  غ ق لحكووة ا أو ة ظةت  لحتةو ل لالصرق  و

 (. E 4-7لحاتئلا/ لالص ةتء أو توقعت  )لحج ول 
 

 (: مصادر التمويل المخطط )متعدد اإلجابات( E 4-7الجدول رقم )

 مصدر التمويل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 56 14 57.3 86 53.7 912 54 1012 قرض مصرفي 

قرض صغير من المنظمات غير الحكومية أو  
 منظمات التمويل األصغر

311 16.6 276 16.2 30 20 5 20 

 4 1 8 12 10.9 186 10.6 199 قرض من العائلة / األصدقاء 

 4 1 5.3 8 7.8 132 7.5 141 خارج العائلة  تبرعات من أفراد 

 8 2 3.3 5 2.6 45 2.8 52 مدخرات شخصية 

 4 1 1.3 2 1.6 28 1.7 31 قروض بدون فوائد 

 0 - 1.3 2 1.2 20 1.2 22 ..( . بيع األصول )الممتلكات، السيارة

 0 - 1.3 2 0.9 15 0.9 17 من صاحب العمل / من المؤسسة / من عملي

 4 1 2 3 5 85 5 89 مصادر أخرى 

 100 25 100 150 100 1699 100 1874 المجموع 

 
 صعوبة الحصول على التمويل  7-5

 

% ةا ها أن 62ن فوا ّ  تةو ال   لحكصول علا تق  ا ةستوى صاووا    لحةستج و ن في لحةؤسست  ط لب ةن  

إ ه  %8.5وأجتب "صاب إح  ك  ةت"  ة ها أ ه %29.5ه تك صاووا حلكصول عل  تةو ل و  ةت أشتق 

  .(A 5-7  )لحج ول "ح س ح  ها صاووا"

 
اتقا  لح ساتء في لحكصول عل  ةقوض وت  ةلكوظ  أةت عل  ةستوى لحةكتفظت  فلوكظ ع ا وجو  تفتو  

ول عل  ةقوض وو    لح تتئج ع ا وجاو  عحةاا وا ن ةن لحقجتل في لحكص  أوثقجهن صاووا   هن  ولأ
 لحاةق ولالةتقلض.

 

 ( وةت  لي:B 5-7  لحتةو ل وةت هو ةوضٍ في لحج ول )ووت   أسوتب صاووا لحكصول عل
 

 %26 : ةا ل عتاع ا وجو   عا كووةي ▪

 %24 : ةا ل عتاع ا وجو  ضةت ت   ▪

 %19 : ةا ل عتاةا ال  فتئ ا ةقتفاا ▪

 %8تج ب لحةيتطق ةن ةول لحةةول  ▪

 % 23أيقى  ▪
 

 وجتء  تفتص ل لألسوتب لحثحثا لألوح  وةت  لي:
 

 النوع االجتماعي  المحافظات  االسباب 

 لالعل  ع   لح ستء لالعل  في لحوصقا  ع ا وجو  ضةت ت  

 لالعل  ع   لحاووق  لالعل  في    وى  ع ا وجو   عا كووةي

 ال فقق لالعل  في لحوصقا  ةا ال  فتئ ا ةقتفاا 
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 ( ف وضٍ أسوتب ع ا ة ٍ لحتةو ل لحةطلوب.C 5-7أةت لحج ول )

 
 (: تصور أصحاب األعمال لمستوى صعوبة الحصول على التمويل A 5-7الجدول رقم )

 مستوى الصعوبة 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 59.4 19 61.7 95 62.1 1,137 62 1,251 صعب جداً 

 25 8 26 40 29.9 547 29.5 595 صعب نوعاً ما  

 15.6 5 12.3 19 8 147 8.5 171 ال يوجد صعوبة 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: أسباب صعوبة الحصول على التمويل )متعدد االجابات( B 5-7الجدول رقم )

 أسباب صعوبة الوصول إلى التمويل 
مجموع  

 العدد 
 % 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 %  العدد  %  العدد  %  العدد 

 20.6 7 29.5 49 26 569 26.2 625  نقص الدعم الحكومي

 32.4 11 16.9 28 24.9 545 24.4 584 نقص الضمانات 

 11.8 4 18.1 30 19 415 18.8 449 أسعار الفائدة المرتفعة / العائد المطلوب 

 20.6 7 9.6 16 7.2 158 7.6 181 تجنب المخاطر من قبل الممول 

 0 - 4.2 7 3.2 69 3.2 76 متطلبات صعبة  /سجل ضعيف

 2.9 1 1.2 2 2.8 61 2.7 64 )معارف(  ليس لدي اتصاالت

 0 - 4.2 7 2.1 47 2.3 54 إجراءات معقدة 

 0 - 4.8 8 2.1 46 2.3 54 عدم جود تمويل 

 0 - 1.2 2 2.3 50 2.2 52 صعوبة في السداد 

االقتصادي  الوضع في العراق ال يسمح / الوضع 

 والمالي 
44 1.8 39 1.8 4 2.4 1 2.9 

 0 - 1.8 3 1.4 30 1.4 33 محدود / أصول قليلة  دخل

 0 - 1.2 2 1 22 1 24 الفساد / الرشاوى 

 2.9 1 0 - 1 21 0.9 22 صعوبة في الحصول على التمويل 

 2.9 1 0.6 1 0.8 18 0.8 20 فقط الشركات الكبيرة هي التي تتمتع بامتياز

 0 - 0.6 1 0.4 8 0.4 9 تقدمت بطلب سابق ولم أتلق أي تمويل 

 0 - 0 - 0.4 8 0.3 8 فترة محدودة 

 0 - 0 - 0.2 4 0.2 4 عمري ال يسمح

 2.9 1 3.6 6 3.6 79 3.6 86 أخرى

 100 34 100 166 100 2189 100 2389 المجموع 
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 )متعدد االجابات(  (: أسباب عدم منح التمويل المطلوبC 5-7الجدول رقم )

 أسباب عدم منح التمويل المطلوب 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 62.5 5 30 15 45.1 325 44.3 345 عدم وجود ضمانات 

 12.5 1 12 6 11.4 82 11.4 89 تجنب المخاطر من قبل الممول 

 0 - 8 4 6.4 46 6.4 50 األداء المالي السابق ضعيف 

 0 - 16 8 5.1 37 5.8 45 نقص الدعم الحكومي 

 12.5 1 6 3 5.1 37 5.3 41 ال أحد يقدم التمويل  

 - - 2 1 4.9 36 4.8 37 ليس لدي معارف 

 0 - 4 2 4.6 33 4.5 35 الفائدة مرتفعة للغاية 

 0 - 2 1 2.9 21 2.8 22 صعوبة في السداد 

 0 - 10 5 2.4 17 2.8 22 متطلبات صعبة  /إجراءات معقدة

 12.5 1 0 - 1.8 13 1.8 14 صعوبة في الحصول على التمويل 

 - - - - 1.2 9 1.1 9   الوضع في العراق ال يسمح

 0 - 10 5 9.0 65 9 70 أخرى

 100 8 100 50 100 721 100 779 المجموع 

 
ةقلجااا )أن  اتا ت ف ااهت  لحةؤسسات  ولحتاي تقغاب  ةوت قل  لحكووة الح أ ولع ةيتلفا ةن  يت  ل شول ة
 .(B 1-14قةا  لحج ول" ظقا ةستقول ا حألعةتل لحتجتق ا"   14لحجرء 

 ةقوض ةتح ا. % 36 -

 تطو ق لحو  ا لحتكت ا. %  18 -

 كةت ا أفضل. % 12 -

 ةول  أوح ا. % 7 -

 لإلجقلءل  لحقسة ا. تسه ل %  5 -

 تيص ص ةولةع ةيصصا حةةتقسا لألعةتل لحتجتق ا. %  3 -

 أيقى.  19% -

 
أجاتب "لح اوا"     إح اهإال لكتاتجول    لحتةو ال   كصلول علا  اتق ون أ ها ة     تا لالستفستق عن و ىع  ةت  

 (.D 5-7)لحج ول  ةصقف ا لح صى عن كتجتها إح  ةقوض 
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 (: تصور أصحاب األعمال للتمويل المتاح حالياً )متعدد اإلجابات( D 5-7الجدول رقم )

 المصادر الحالية للتمويل المتاح 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 %48.6 17 %53.8 93 %52.0 1088 %52 1198 قرض مصرفي 

 %20.0 7 %18.5 32 %19.1 399 %19.0 438 قرض من العائلة / األصدقاء 

قرض صغير من المنظمات غير الحكومية أو  

 منظمات التمويل األصغر
326 14.2% 299 14.3% 25 14.5% 2 5.7% 

 %5.7 2 %2.3 4 %5.8 122 %5.6 128 تبرعات من أفراد 

 %2.9 1 %1.7 3 %1.6 34 %1.7 38 ال تحتاج إلى تمويل 

  - %1.7 3 %0.8 16 %0.8 19 مدخرات شخصية 

 %2.9 1 %0.6 1 %0.7 15 %0.7 17 االستثمار من الشركاء 

 %2.9 1 %1.2 2 %0.4 9 %0.5 12 صناديق االستثمار / رأس المال االستثماري

 %2.9 1  - %0.5 11 %0.5 12 بطاقات االئتمان 

 %5.7 2 %3.5 6 %4.0 84 %4.0 92 ال أعرف  

 %2.9 1 %2.3 4 %0.7 15 %0.9 20 أخرى

 %100 35 %100 173 %100 2092 %100 2300 المجموع 

 
 المؤسساتإيرادات  7-6

 
أكجتةهاات  تلااى( تفتصاا ل عاان إ ااقل ل  لحةؤسساات  وةيC 6-7  وB 6-7  وA 6-7توضااٍ لحجاا لول )

 .2019و 2018  2017واحك حلس ول   ولح وع لالجتةتعي حلةتحك

 
 2017(: نسبة اإليرادات حسب حجم المؤسسات وجنس المالك، A 6-7الجدول رقم )

اإليرادات   شريحة
 )مليون دينار(

 المجموع 
 أنثى  ذكر  متوسطة صغيرة صغرى

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

 41 774 9 74 732 815 أقل  أو  6

 7 195 3 22 177 202 20 إلى  6 

 2 21 3 6 14 23 35 إلى  21

 - 7 1 1 5 7 50 إلى  36

 - 1 - 1 - 1 66 إلى  51

 50 998 16 104 928 1048 مجموع المستجيبين

 37 609 9 27 610 646 غير متاح

 87 1607 25 131 1538 1694 المجموع 
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 2018(: نسبة اإليرادات حسب النوع والجنس،  B 6-7الجدول رقم ) 

اإليرادات   شريحة
 )مليون دينار(

 المجموع 

 أنثى  ذكر  متوسطة صغيرة صغرى

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

 52 900 10 78 864 952 أقل  أو  6

 8 234 5 21 216 242 20 إلى  6 

 1 32 3 11 19 33 35 إلى  21

 1 11 1 2 9 12 50 إلى  36

 - 2 - 1 1 2 66 إلى  51

 62 1179 19 113 1109 1241 مجموع المستجيبين

 19 462 8 48 426 481 غير متاح

 81 1641 27 161 1534 1722 المجموع 

 

 

 2019(: نسبة اإليرادات حسب النوع والجنس،  C 6-7الجدول رقم ) 

اإليرادات   شريحة
 )مليون دينار(

 المجموع 

 أنثى  ذكر  متوسطة صغيرة  صغرى 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 

 62 1029 9 78 1004 1091 أقل  أو  6

 10 217 10 28 189 227 20 إلى  6 

 - 38 2 11 25 38 35 إلى  21

 1 9 1 1 8 10 50 إلى  36

 - 5 1 1 3 5 66 إلى  51

 73 1298 23 119 1229 1371 مجموع المستجيبين

 22 514 10 52 474 536 غير متاح

 95 1812 33 171 1703 1907 المجموع 

 
. ةل ون    تق في لحس ول  لحةااووقا  6تتجتور    حاو تو ن أن غتحو ا لحةؤسست  إ قل لتهت ةك و ا  إا أ هت  

ها  لإل قل ل  لحةتولضاا حلةؤسست  توضٍ جت وت  ةن لحصاووا في لحكصول عل  ةقوض وتارر تأة ن 
 وفولئ هت. ض لحضةت ت  لححرةا ولحت فقت  لح ق  ا لحتي تؤةن س ل  لحققو

 
ال  ذلك  ف يضيو من  تصميمها    علىعبء  المزيد  سيتم  التي  المالية  البرامج  ً السياسات/    خصيصا

المالية ولكن    ،للمؤسسات  المزايا  ً ليس فقط من حيث  المالي  من حيث تخطيط األعمال    أيضا والتخطيط 
 . القروض فهم نظام و
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 تشغيل المؤسسات تكاليف  7-7
 

 .لحتشر ل ا حلةؤسست  لحتولفا ةن لح فقت    سوا و و   (A 7-7)قةا لحشول   وضٍ
 

 
 للمؤسسات (: توزيع التكلفة التشغيلية A  7-7)  رقم شكل ال

 

% 26لن لحجرء لالووق ةن  فقت  لحتشر ل وتن عل  لحةاول  لالوح اا و ساوا    (A  7-7)  قةا   وضٍ لحشول

 % ةن  فقتتهت.2% في ك ن لن لحقسوا ولحضقلئب ال تشول أوثق ةن 19تلته توتح ى لحطتةا و سوا 

 
 توفر السجالت المحاسبية وديمومتها 7-8
 

أن لحااي أعطاي حااحك هاو  ولحساوب لحقئ ساي    ( %74وساجح  ةكتساو ا )ال تكتفظ  لحةؤسست   غتحو ا  

  A  8-7)لحجا وح ن قةاا    ووتحتتحي ح س  ه تك كتجا ححكتفتظ وتحسجح     %(91)  ال  تطلب احك  تعةله

 (.B 8-7و
 

 توفر السجالت المحاسبية وديمومتها  (: A  8-7)  رقم  جدول ال 

 لديها سجل 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 41 13 55 84 77 1402 74 1499 ال

 59 19 45 70 23 429 26 518 نعم 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 

 أسباب عدم توفر السجالت (:  B  8-7)  رقم  جدول ال 

 االسباب 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

العمل ال يتطلب / ليست  
 هناك حاجة 

1368 91.3 1277 91.1 78 92.9 13 100 

 0 - 4.8 4 5.1 71 5 75 ال أعرف كيف 

 0 - 2.4 2 3.4 48 3.3 50 تكلفة إضافية 

 0 - 0 - 0.4 6 0.4 6 أخرى

 100 13 100 84 100 1402 100 1499 المجموع 
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 التأمين  7-9

 

% ح س ح  هت أي  وع ةن لحتاأة ن و حكاظ أن ه تحاك عحةاا 98أظهق لحةسٍ أن لحرتحو ا لحاظة  و سوا  

لقتفاا  قغواا لحةؤساا وتالشاتقلك   ولةاتطق  ا و ن لحتأة ن وكجا لحةؤسسا وولةت لر ل  عا   لحااتةل ن  
 (.A 9-7لحج ول )وتحتأة ن وأت ولعه لحةيتلفا 

 
 

 المؤسسات (: نوع التغطية التأمينية التي تحتفظ بها  A  9-7)رقم  جدول ال 

 العناصر 
مجموع  

 العدد 
% 

 متوسطة  صغيرة  صغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 68.8 22 95.5 147 98.2 1798 97.5 1967 ليس لديك أي تأمين 

 12.5 4 1.3 2 0.8 14 1 20 تأمين الملكية 

 9.4 3 1.3 2 0.5 9 0.7 14 تأمين طبي للموظفين 

 9.4 3 0.6 1 0.3 5 0.4 9 تأمين تعويض العمال 

 0 - 1.3 2 0.3 5 0.3 7 تأمين المركبة 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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 والموارد البشرية  التوظيف  -8
 

جة اع ةفتصال لحك اتا ع ا لستققلق ساوق لحاةال ولقتفاتع  ساب لحوطتحاا وشاول ةساتةق سالوت  علا   أثّق  
وال  شاةل فئات  ع  ا ا ةان   فقاط  لحقاوى لحاتةلاا قتصق تأث قهت عل     ك   اللالجتةتع ا ولالةتصت  ا   

ال تشتقك ي ةن يحل لقتوتطها واةل ا لإل تتج  أضتفه إح  لحه ق لحوو ق ةن لحطتةت  لحوشق ا لحت  لحةجتةع
 أي ةوت قا حلت ة ا في لحوح .  في
 

تورع لحةوظف ن في لحةؤسست  كسب لح وع ولحفئات  لحاةق اا  لحقسا  تتئج لحةسٍ لحة  ل ي كول  ق ا هال
 لحةؤسسات    ةعول  تقييملحصاووت  ولحاولئ  لحتي تولجه تلك لحةؤسست   و  ولح شتطت  لالةتصت  ا  تحد د 

 واحك ةن يحل لحةولض ع لحتتح ا:  وسول  عةهت لقحارل في

 تصنيف المؤسسات ومستوى التوظيف  ▪

 التوزيع العمري للمشتغلين  ▪

 نشاطات األعمال  ▪

 أنواع المهن في المؤسسات  ▪

 المهن الوظيفية المطلوبة  ▪

 تدريب المشتغلين  ▪

 تنظيم المؤسسات وإدارتها  ▪

 
 التوظيف مستوى تصنيف المؤسسات و  8-1

 
 1915ةساتج ب  وتقوار  لحا  اا علا  لحشاول لحتاتحي    2017ولغ إجةتحي ع   لحةستج و ن فاي لحا  اا  

 ( إ ت .5%ةستج وا ) 102( اووق  و95%ةستج وت  )

 

لحا  ا    غتحو ا  لحةسجلا  غ ق  لحةؤسست   )  1679تشول  لحةؤسست   83.1%ةؤسسا  تشول  و  ةت    )

ت  عل  لح كو  ات اع لحو ا ور ا ا تات  (.16.8%ةؤسسا )  338لألةل  لحةسجلا ح ى جها قسة ا ولك ا عل   

 . (A  1-8)( ولحشول قةا A  1-8لحتتحي )لحج لول 

 
 (: حالة تسجيل المؤسساتA 1-8الجدول رقم )

 حجم المؤسسة 
 غير مسجلة  مؤسسة مسجلة   مؤسسة المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد 

 84.8 1554 15.1 277 90.7 1831 صغرى

 70.2 108 29.8 46 7.6 154 صغيرة 

 53.2 17 46.8 15 1.7 32 متوسطة 

 83.3 1679 16.7 338 100 2017 المجموع  

 
 148و( 96.2%)ةن لحااووق  ةشترح     3738  ة ها   ةشترح    3886 ا  في لحا ّ   لحةشترل نولغ إجةتحي ع    

 (.3.8%) ةشترلا
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   (: توزع المؤسسات والموظفين حسب حجم المؤسسةA 1-8الشكل رقم )

 

حاتا   لح وح ا  لحاةل  ة ظةا  وةسٍ  لحكتح ا  لح قلسا  و ن  ليتحفت   2011وتحةقتق ا  تيتلى  حا  لح تتئج  فإن    

 . ( B 1-8. وتا تورع لحو ت ت  عل  لح كو لحتتحي )لحج ول قةا كول لح وع لالجتةتعيوو قل   
 

 2011(: جدول مقارنة الدراسة الحالية ومسح منظمة العمل الدولية لعام B 1-8الجدول رقم )

 ILO - CCC (2011, 2012)المصدر:  
 

(  %67.8و ساوا )  ةوظفت    2637تقورول في لحةؤسست  لحصرقى وا      لحةشترل نن لحةسٍ أن غتحو ا  و ّ 

 (:C  8-1 D  8-1 E 1-8ةورع ن عل  لح كو لحتتحي )لحج لول قةا 
 

 (: عدد المشتغلين في المؤسسات الصغرى C 1-8الجدول رقم )

عدد  
 المشتغلين 

   المجموع
 إناث ذكور 

المشتغلين مجموع عدد  أصحاب المؤسسات  المشتغالت مجموع عدد  أصحاب المؤسسات    

1 1240 1168 1168 72 72 

2 758 360 720 19 38 

3 639 206 618 7 21 

 131 98 2506 1734 2637 المجموع 
 

 (: عدد المشتغلين في المؤسسات الصغيرة D 1-8الجدول رقم )

عدد  
 المشتغلين 

   المجموع
 إناث ذكور 

المشتغلين مجموع عدد  أصحاب المؤسسات  المشتغالت مجموع عدد  أصحاب المؤسسات    

4 232 55 220 3 12 

5 220 43 215 1 5 

6 156 26 156   

7 105 15 105   

8 64 8 64   

9 27 3 27   

 17 4 787 150 804 المجموع 
 

 التوظيف في المؤسسات حسب الجنس 

 المجموع  المسح 
 إناث ذكور 

 % عدد المستجيبات % عدد المستجيبين 

المؤسسات   ونينوى  مسح  )بغداد 

 (   2021- 2020والبصرة( )
2017 1915 94.9 102 5.1 

 3.2 145 96.8 4388 4533 ( 2012 - 2011العمل ) مسح منظمة
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 (: عدد المشتغلين في المؤسسات المتوسطةE 1-8الجدول رقم )
عدد  

 المشتغلين 
   المجموع

 إناث ذكور 

المشتغلين مجموع عدد  أصحاب المؤسسات  المشتغالت مجموع عدد  أصحاب المؤسسات    

10 90 9 90 0 0 

11 66 6 66 0 0 

12 60 5 60 0 0 

13 26 2 26 0 0 

14 14 1 14 0 0 

15 30 2 30 0 0 

17 17 1 17 0 0 

20 60 3 60 0 0 

25 25 1 25 0 0 

28 28 1 28 0 0 

29 29 1 29 0 0 

 0 0 445 32 445 المجموع 

 

لحتاي تتواون   ى)لحةؤسست  لحصرق  لحةسجلاتتقور لحقوى لحاتةلا لحقئ س ا في لحا  ا في لحةؤسست  غ ق  
 (.F 1-8عل  لحشول لحتتحي )لحج ول قةا  لح تتئج وتتورع  (ةن ةوظى ولك  )لحةتحك(

 

 (: إجمالي عدد الموظفين حسب حالة المؤسسة القانونيةF 1-8الجدول رقم )

 المشتغلون عدد 

 حالة المؤسسة القانونية 

 مؤسسات غير مسجلة  مؤسسات مسجلة 

 %  العدد  %  العدد 

1 165 48.8 1074 6 

2 70 20.7 309 18.4 

3 42 12.4 171 10.2 

4 14 4.1 44 2.6 

5 16 4.7 28 1.7 

6 7 2.1 19 1.1 

7 4 1.2 11 0.7 

8 4 1.2 4 0.2 

9 1 0.3 2 0.1 

10 4 1.2 5 0.3 

11 1 0.3 5 0.3 

12 - - 5 0.3 

13 2 0.6 - - 

14 1 0.3 - - 

15 2 0.6 - - 

17 1 0.3 - - 

20 1 0.3 2 0.1 

25 1 0.3 - - 

28 1 0.3 - - 

29 1 0.3 - 64.0 

 100 1679 100 338 المجموع 
 

 (2019 - 2018 - 2017على السنوات ) المشتغلينتوزيع 
 

وت ا  أعلا  ةان سا ا  2019و 2018 لحسا ت ن فايلحةؤسسات  لحقوى لحاتةلا في أع ل    أنأظهق لحةسٍ  

  ك ا  ساجل  2020عل  سوق لحاةل في سا ا  ل  كت   ل  تأث ق (Covid-19) حجتئكا ووقو توتن و.  2020

 و  G 1-8وت   لح تتئج عل  لح كو لحتتحي )لحج لول قةاا و.  (%-22.6)و سوا    ت  ل يفتض  ةا ال  لحتوظ ى

8-1 H 1-8  ولحشول قةا B.) 
 

 ((Covid-19حجتئكا ووقو ت )( في لحتقق ق تفتص ل جتئكا 13) كتوي لحقسا )
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 (2020، 2019،  2018، 2017(: عدد المشتغلين )G 1-8الجدول رقم )

2017 2018 2019 2020 

 المشتغلين مجموع عدد  المشتغلين مجموع عدد  المشتغلين مجموع عدد  المشتغلين مجموع عدد 

3819 4465 5024 3886 

 
 (: نسبة التغير خالل السنوات األربع الماضيةH 1-8الجدول رقم )

ر خالل السنوات األربع الماضية ينسبة التغي  

 نسبة التغيير
2017  - 2018 

 نسبة التغيير
2018  - 2019 

 نسبة التغيير
2019  - 2020 

17 %  12.5 %  22.6- %  

 

 
   (2020،  2019، 2018، 2017عدد الموظفين )(: B 1-8الشكل رقم )

 
 

 2019 نسبة التغير في أعداد المشتغلين سنة

 
لكتفظا  وةشاترل هت وحاا تقاا وتساق ٍ أي ةشاترل. فاي كا ن و ن لحةسٍ أن لحرتحو ا لحاظة  حلةؤسسات   

لحاا ن   لحةشاترل نلإلشتقا إح  أن إجةتحي ع      ةن لحةؤسست  صقف  ةشترح  ولك ل  فقط. تج ق  (%12)

( ةان ةاوا لحاةال لحكتح اا حوتةال لحا  اا 20%ةشاترح   أي وكا و  )  759  هو  2019في عتا    تا صقفها

 .(I 1-8)لحج ول 
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 2019(: المشتغلون المسّرحون في العام I 1-8الجدول رقم )

 المسّرحين  المشتغلينعدد 

 المجموع 

 المسّرحين  الكلي للمشتغلينعدد ال
 المؤسسات 

  المشتغلينالنسبة المئوية لعدد 

 المسّرحين

0 1394 79.2 0 

1 210 11.9 210 

2 76 4.3 152 

3 42 2.4 126 

4 12 0.7 48 

5 7 0.4 35 

6 3 0.2 18 

7 3 0.2 21 

8 1 0.1 8 

9 1 0.1 9 

10 5 0.3 50 

11 1 0. 11 

12 2 0.1 24 

18 1 0.1 18 

29 1 0.1 29 

 759 100 1759 المجموع 

 
 (2019 )سنة المشتغلون توظيف

 
   ( ةتةا11.5%)  ل هات  2019 سا افاي  ةشاترلأي  تاا نحاا  (80%)لحةؤسست  أن غتحو ا   لحةسٍو  ن  

ااتا ع  اا لحةساٍ ح  لحةا   ن في  لحةشترل نولك  فقط. وتج ق لإلشتقا إح  أن إجةتحي ع      ةشترح  وتا  ن  
 (.J 1-8)لحج ول قةا  ةشترح   735وتن  2019

 
 2019(: المشتغلون المعينون في العام J 1-8الجدول رقم )

 المشتغلون المعينين عدد 

 المجموع 

 عدد الموظفين المعينين
 العدد 

المئوية لعدد الموظفين  النسبة 
 المعينين

0 1408 80 0 

1 203 11.5 203 

2 70 4.0 140 

3 35 2.0 105 

4 16 0.9 64 

5 8 0.5 40 

6 3 0.2 18 

7 7 0.4 49 

9 2 0.1 18 

10 4 0.2 40 

11 1 0.1 11 

18 1 0.1 18 

29 1 0.1 29 

 735 100 1759 المجموع 
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 في المؤسسات للمشتغلين التعليممستوى 
 
   تقور  لالجتوت  عل  لح كو لحتتحي: في لحةؤسست   حلةشترل ن لحتال احةستوى  سوا وتح
 
( ة هت أن ح ى  25%)   وأفت    تال ا ثت وي/ ةتوسطح ى ةشترل هت    ( ةن لحةؤسست  32%كولحي ) ▪

( ةن لحةؤسست  ح س ح ى ةشترل ها أي تال ا  23%)  إح  أنةشترل هت تال ا لوت لئي. تج ق لالشتقا  

لحةؤسست    في  ها  جتةا ا  شهت ل   عل   لحكتئر ن  لحةشترل ن  ةن  لالووق  لح سوا  وأن  قسةي  
 (. K  1-8( )لحج ول 24%)لحةتوسطا لحكجا 

 
 مشتغلين (: المستوى العلمي للK 1-8الجدول رقم )

 المستوى العلمي 
ة متوسط  صغيرة  صغرى المجموع    

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 19 10 22 70 23.4 201 23 281 بدون شهادة  

 9 5 24 75 26.2 223 25 303 ئية االبتدا 

 33 18 31 98 32.6 280 32 396 وثانوية متوسطة 

 13 7 4 11 3 25 4 43 تقني 

 24 13 18 55 14.4 124 16 192 جامعي

 2 1 1 4 0.4 4 1 9 مراكز تدريب 

 100 54 100 313 100 857 100 1224   المجموع

 
 التوزيع العمري للمشتغلين 8-2

 

صر قا لحسن  سو ت   وهاي ةورعاا لح كاو   حلةشترل ن في لحةؤسست  لحةا  اتاتوق لحفئا لحاةق ا لحقئ س ا  
 (:B 2-8ولحج ول  A 2-8لحتتحي )لحج ول 

 
 ( 16.2%  و سوا )عتةت   24إح   15ةستج ب ها ةن لحفئا لحاةق ا و ن  327 ▪

 وهي تةثل  صى لحةشترل ن في لحا  ا     عتةت    44إح   25ةستج ب ها ةن لحفئا لحاةق ا و ن  1025 ▪

 ( 28.5%و سوا )  عتةت   64إح   45ةستج ب ها ةن لحفئا لحاةق ا و ن  575 ▪

 ( 4.5%وأوثق  و سوا )  65ةستج ب ها ةن لحفئا لحاةق ا و ن  90 ▪
 

  للمستجيبين لالستبيان والمشتغلين في المؤسسات(: توزع الفئات العمرية A 2-8الجدول رقم )

 الفئات العمرية 

ً  24إلى   15بين  حجم المؤسة   ً  44إلى   25بين  عاما ً  64إلى   45بين   عاما  وأكثر  65بين  عاما

 صغرى
305 

93.2% 
931 

90.8% 
518 

90% 
77 

85.5% 
16.7% 50.8% 28.3% 4.2% 

 صغيرة 
19 

5.8% 
76 

7.4% 
47 

8.3% 
12 

13.3% 
12.3% 49.4% 30.5% 7.8% 

 متوسطة 
3 1% 18 1.8% 10 1.7% 1 1.2% 

9.4%  56.3%  31.3%  3.1%  

 %100 90 %100 575 %100 1025 %100 327 المجموع 
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 (: عدد المشتغلين حسب الفئات العمرية في عينة المسح B 2-8الجدول رقم )

 
 

المشتغلين عدد   المشتغلين إجمالي عدد  عدد المستجيبين  
إلى   15بين 
24  ً  عاما

إلى   25بين 
44  ً  عاما

إلى   45بين 
64  ً  عاما

أو   65بين 
 أكثر

1 1239 1239 
188 624 375 52 

57.5% 60.9% 65.2% 57.8% 

2 379 759 
68 202 90 19 

20.8% 19.7% 15.7% 21.1% 

3 213 639 
49 105 53 6 

15.0% 10.2% 9.2% 6.7% 

4 58 232 
9 30 16 3 

2.8% 2.9% 2.8% 3.3% 

5 44 220 
5 18 16 5 

1.5% 1.8% 2.8% 5.6% 

6 26 156 
4 15 6 1 

1.2% 1.5% 1.0% 1.1% 

7 15 105 
- 8 5 2 

- 0.8% 0.9% 2.2% 

8 8 64 
1 3 3 1 

0.3% 0.3% 0.5% 1.1% 

9 3 27 
- 2 1 - 

- 0.2% 0.2% - 

10 9 90 
- 5 4 - 

- 0.5% 0.7% - 

11 6 66 
- 3 3 - 

- 0.3% 0.5% - 

12 5 60 
1 2 1 1 

0.3% 0.2% 0.2% 1.1% 

13 2 26 
- - 2 - 

- - 0.3% - 

14 1 14 
- 1 - - 

- 0.1% - - 

15 2 30 
- 2 - - 

- 0.2% - - 

17 1 17 
- 1 - - 

- 0.1% - - 

20 3 60 
1 2 - - 

0.3% 0.2% - - 

25 1 25 
1 - - - 

0.3% - - - 

28 1 28 
- 1 - - 

- 0.1% - - 

29 1 29 
- 1 - - 

- 0.1% - - 

 3886 2017 المجموع
327 1025 575 90 

100% 100% 100% 100% 
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 نشاطات األعمال  8-3
 

لحوك     تورع   ع  ا  في  لألعةتل  ولحتجتق ا     2017) شتطت   لحي ة ا   لح شتطت   و ن  ةستج ب( 

 . (A  3-8)لحج ول قةا ووت    تتئجهت عل  لح كو لحتتحي  ولإل تتج ا 
 

 حسب نشاطات االعمال المؤسسات(: توزيع A 3-8الجدول رقم )

 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى المجموع  نشاطات االعمال 

 %18.8 6 %13.0 20 %29.5 541 %28.1 567 ولحةفق تجتقا لحجةلا 

 %3.1 1 %1.3 2 %24.4 448 %22.4 451 لح قل ولحتير ن 

 %21.9 7 %28.6 44 %11.3 206 %12.7 257 أعةتل لحو تء ولحتش    

 %21.9 7 %29.9 46 %7.4 134 %9.3 187 لحرقلعا وص   لألسةتك 

 %6.3 2 %9.1 14 %5.5 99 %5.7 115 لحةهن لحكقف ا 

 %3.1 1 %0.6 1 %4.8 88 %4.5 90 تق ي ف ي 

 %9.4 3 %7.8 12 %4.5 84 %4.9 99 ي ةت  لحف ت ق ولحةطتعا ولحةقتهي 

تصل ٍ لحس تقل  ولح قلجت  لح تق ا  

 )تا ل عل  لحول(  ل لحص ت اتوأعة
60 3.0% 57 3.2% 3 1.9% - - 

أصكتب لحةوح ل     –لحترو   وتحطتةا  

 لحوهقوتئ ا )لحةؤسست  لحصر قا( 
52 2.6% 49 2.7% 3 1.9% - - 

لحصكي   ولحصقى  لحة ت   إة ل ل  

 وإ لقا لح فت ت  و شتطت  لحةاتحجا 
31 1.5% 29 1.5% 2 1.3% - - 

 %15.6 5 %4.50 7 %5.20 96 %5.30 108 أيقى

 %100 32 %100 154 %100 1831 %100.0 2017 المجموع 

 

  3-8  عل  لح كو لحتتحي )لحج ولوع   لحةشترل ن ف هت  تورع  لحو ت ت  لحةفصلا كسب كجا لحةؤسسا  و
B) .
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 (: البيانات المفصلة لتوزع القوى العاملة حسب حجم المؤسسة وحسب نشاطات االعمالB 3-8الجدول رقم )

 نشاطات االعمال
ة البصر نينوى  بغداد المجموع  

 متوسطة  صغيرة  صغرى  متوسطة  صغيرة  صغرى  متوسطة  صغيرة  صغرى  % العدد 

 2 5 136 2 6 117 2 9 288 28.1 567 تجارة الجملة والمفرد 

 1 - 79  2 89 - - 280 22.4 451 النقل والتخزين

 1 2 49 2 21 45 5 19 113 12.7 257 أعمال البناء والتشييد 

 - 4 8  15 43 7 27 83 9.3 187 األسماك الزراعة وصيد 

 - 6 24 1 6 30 - 2 46 5.7 115 المهن الحرفية 

 1 5 13 1 4 24 1 3 47 4.9 99 خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي 

 1 - 22  1 19 - - 47 4.5 90 تقني فني

النارية  والدراجات  السيارات  تصليح 

 ل الصيانة اوأعم 
60 3.0 13 1 - 30 1 - 14 1 - 

بالطاقة   المولدات   –التزويد  أصحاب 

 الكهربائية )المؤسسات الصغيرة( 
52 2.6 26 1 - 18 2 - 5 - - 

المياه والصرف الصحي وإدارة   إمدادات 

 النفايات ونشاطات المعالجة 
31 1.5 18 1 - 8 1 - 3 - - 

 2 0 16 0 3 26 3 4 54 5.3 108 أخرى

 8 23 369 6 62 449 18 67 1015 100 2017 المجموع 
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 في المؤسساتالمهن  أنواع 8-4

 
 4-8 ولحج ول   4A-8)لحج ول  في ةؤسستتها    الحةوجو    لحةهن  أ ولعكول  إجتوا    988  ةستج وت   723ة ا  

B  لالجتوت  عل  لح كو لحتتحي:  (  وتقور 

 
 %( 36.7ةستج ب  ) 363 لحاةتل لحةهقا وغ ق لحةهقا )حلقطتعت  لحف  ا / لحص تع ا(  ▪

 %( 18ةستج ب  ) 178        ةو ات   ▪

 %( 11.4ةستج ب  ) 113        إ لقا  ▪

 %( 15.9ةستج ب  ) 157        أيقى   ▪

 
إجابـات فقـط  7لالةال ل تشاتقل  ك ا  ساجل   الحوظ ف الحةهان هي  "الموارد البشرية"  تج ق لالشتقا أن

ت ظا ا   توفق حا  هتفي ع  ا لحةسٍ )ولحتي ال لحصرقى   وتاوس ها  لح ت جا ه ة ا لحةؤسست  (0.7%)

 إ لقي(. أو تيط ط
 

"لحةكتساوا" و "تو وحوج ات لحةالوةات " ةان لحة تصاب لحوظ ف اا لالةال أ ضات  وضةن هال لحس تق وت ا  
  تتئجهةت عل  لح كو لحتتحي: ل تشتقل  ووت   

 

 %(3.3إجتوا ) 33       لحةكتسوا ▪

 %(1.2إجتوا ) 12      تو وحوج ت لحةالوةت   ▪

 
وتاوس ها  لح تاتئج ضااى لحتيطا ط لحةاتحي ولال لقا لحةتح اا حلةؤسسات  وعا ا لكت تجهات فاي أعةتحهات 

    حتو وحوج ت عتح ا أو حضاى  قل تهت وأهة تهت.
 

 (  عل  لح كو لحتتحي:B 4-8)لحج ول قةا  شتط لحةؤسسا لحوظ ف ا كسب  لحةهن وتقور  

 

 %  عدد االجابات  المجموع  المهن نوع  نشاط المؤسسة 

 والتشييد  أعمال البناء
العمال المهرة وغير المهرة  

 )للقطاعات المهنية / الصناعية( 
363 115 31.6 

 والمفرد تجارة الجملة 

 مبيعات 

186 

133 74.7 

 29.7 53 تسويق 

 
ووق   وظتئى لحةولق  لحوشق ا  ولحةكتسوا وتو وحوج ت لحةالوةت  ةن لحة تصب لحوظ ف ا لالةل تولج ل   

 في لحةؤسست  لحةشةوحا وا  ا لحةسٍ. 
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 القانونية وحسب المحافظة وجنس الموظفين )متعدد االجابات( (: نوع المهن الوظيفية حسب حجم المؤسسة وحالتها A 4-8الجدول رقم )

المهنة نوع   المجموع  
 حالة المؤسسة القانونية  الجنس  المحافظة  حجم المؤسسة 

 غير مسجلة  مسجلة  أنثى ذكر  البصرة  نينوى  بغداد  متوسطة  صغيرة  صغرى

ــر المهــرة  العمــال المهــرة وغي
 )للقطاعات الفنية / الصناعية(

363 252 96 15 168 134 61 359 4 86 277 

36.7% 37.7% 37.9% 22.7% 38.5% 37.6% 31.1% 37.8% 10.5% 29.8% 39.6% 

   مبيعات
178 147 24 7 62 55 61 164 14 44 134 

18.0% 22.0% 9.5% 10.6% 14.2% 15.4% 31.1% 17.3% 36.8% 15.2% 19.2% 

 إدارة
113 59 42 12 77 28 8 111 2 44 69 

11.4% 8.8% 16.6% 18.2% 17.7% 7.9% 4.1% 11.7% 5.3% 15.2% 9.9% 

 تسويق
78 54 16 8 18 40 20 73 5 27 51 

7.9% 8.1% 6.3% 12.1% 4.1% 11.2% 10.2% 7.7% 13.2% 9.3% 7.3% 

 محاسبة
33 9 16 8 8 17 8 32 1 18 15 

3.3% 1.3% 6.3% 12.1% 1.8% 4.8% 4.1% 3.4% 2.6% 6.2% 2.1% 

ــاقم متخصــص )المصــممون،  ط
 مشغلو اآلالت، المحررون ...(

28 21 4 3 8 9 11 27 1 13 15 

2.8% 3.1% 1.6% 4.5% 1.8% 2.5% 5.6% 2.8% 2.6% 4.5% 2.1% 

موظفو الدعم )سكرتير، سـائق، 
 موظف مكتب ...(

19 10 6 3 11 4 4 17 2 13 6 

1.9% 1.5% 2.4% 4.5% 2.5% 1.1% 2.0% 1.8% 5.3% 4.5% 0.9% 

 تكنولوجيا المعلومات
12 8 2 2 4 5 3 12 - 4 8 

1.2% 1.2% 0.8% 3.0% 0.9% 1.4% 1.5% 1.3% - 1.4% 1.1% 

 الموارد البشرية
7 - 4 3 3 1 3 6 1 5 2 

0.7% - 1.6% 4.5% 0.7% 0.3% 1.5% 0.6% 2.6% 1.7% 0.3% 

 أخرى 
157 109 43 5 77 63 17 149 8 35 122 

15.9% 16.3% 17.0% 7.6% 17.7% 17.7% 8.7% 15.7% 21.1% 12.1% 17.5% 

 المجموع
988 669 253 66 436 356 196 950 38 289 699 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 (: نوع المهن الوظيفية في المؤسسات حسب نشاطات االعمال )متعدد االجابات( B 4-8الجدول رقم )

 
 نشاط األعمال 

 
 
 

 الوظيفة 
 

  مجموع 
 المشتغلين 

ي
ي فن

 تقن

ك 
سما
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صيد ا

عة و
الزرا

 

حرفية 
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ب  
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ى
خر

 أ

العمـــــال المهـــــرة وغيـــــر المهـــــرة 
 )للقطاعات الفنية / الصناعية(

363 23 50 43 13 9 115 27 8 30 26 19 

36.7% 60.5% 33.3% 55.1% 46.4% 90.0% 73.2% 9.0% 20.5% 34.9% 63.4% 30.6% 

 مبيعات
178 2 6 6 2 - 1 133 2 19 2 5 

18.0% 5.3% 4.0% 7.7% 7.1% - 0.6% 44.5% 5.1% 22.1% 4.9% 8.1% 

 إدارة
113 3 30 10 1 1 7 32 4 11 5 9 

11.4% 7.9% 20.0% 12.8% 3.6% 10.0% 4.5% 10.7% 10.3% 12.8% 12.2% 14.5% 

 تسويق
78 - 9 4 - - 1 53 - 6 1 4 

7.9% - 6.0% 5.1% - - 0.6% 17.7% - 7.0% 2.4% 6.5% 

 محاسبة
33 - - 1 1 - 1 14 1 8 2 5 

3.3% - - 1.3% 3.6% - 0.6% 4.7% 2.6% 9.3% 4.9% 8.1% 

طاقم متخصص )المصممون ، مشغلو 
 اآلالت ، المحررون ...(

28 3 1 9 5 - 1 5 - 1 1 2 

2.8% 7.9% 0.7% 11.5% 17.9% - 0.6% 1.7% - 1.2% 2.4% 3.2% 

 تكنولوجيا المعلومات
12 1 - - - - 1 5 - 1 1 3 

1.2% 2.6% - - - - 0.6% 1.7% - 1.2% 2.4% 4.8% 

موظفــو الــدعم )ســكرتير، ســائق، 
 موظف مكتب ...(

19 - 1 1 - - 1 2 7 1 - 6 

1.9% - 0.7% 1.3% - - 0.6% 0.7% 17.9% 1.2% - 9.7% 

 الموارد البشرية
7 - - - - - 1 3 - - - 3 

0.7% - - - - - 0.6% 1.0% - - - 4.8% 

 أخرى
157 6 53 4 6 - 28 25 17 9 3 6 

15.9% 15.8% 35.3% 5.1% 21.4% - 17.8% 8.4% 43.6% 10.5% 7.3% 9.7% 

  المجموع
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

988 38 150 78 28 10 157 299 39 86 41 62 
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 للمؤسسات ومصادرها التوظيفية  المطلوبة الضرورية  الوظائف 8-5

 
صاب لحاثوق    وظ فا شتغقا وج   ت %(  أفت   أ ه "ال  42.1)  لالجتوت  ةن    ةهةا  سوا  أوضٍ لحةسٍ أن  

وتيصصت   "   ت عل ه حتق  ت   تكتتج  ال  لحتي  لحةؤسست   ةاظا  عةل  طو اا  وسوب  حت ف ا    عتح اواحك 
 .  ( A 5-8)لحج ول أعةتحهت  

 
لحاةتل لحةهقا وغ ق  "أ ه ةن لحصاب لحاثوق عل       %( أفت  28.4)  إجتوا  599تج ق لإلشتقا إح  أن  

 ". لحةهقا )حلقطتعت  لحف  ا / لحص تع ا(
 

لحةهاقا وغ اق لحةهاقا )حلقطتعات  لحف  اا/ لحصا تع ا( لحاةتل  "  لحطلب عل   لحةكتفظا  وتنعل  ةستوى  
 ووت   لالجتوت  عل  لح كو لحتتحي: ْي لحوصقا و   وى تفي ةكتفظ أعل 

 
 %(24.4)   ةكتفظا ور ل   ▪

 %(34)   ةكتفظا    وى ▪

 %(38.7)   ةكتفظا لحوصقا ▪

 
ضاةن ع  اا  لحةهن لحوظ ف اا طلوات  أةل "تو وحوج ت لحةالوةت "  ولحةكتسوا"  و"لحةولق  لحوشق ا"  ووت   "
 عل  لح كو لحتتحي: ووت   لح ت جا لح قلسا

 
 %(0.2)    لحةولق  لحوشق ا ▪

 %(1.7)   تو وحوج ت لحةالوةت   ▪

 %(1.8)    لحةكتسوا ▪

 
إجتواا   140ل لحو اتء   ت  فق  أوضٍ أصكتب لألعةتل لحا ن  ةتقساون أعةاعل  ةستوى لح شتط لحتجتقي

%( أ ها  ج ون صاووا في لحاثوق عل  لال ا ي لحاتةلاا 22.1إجتوا )  131%( وتجتقا لحجةلا   53.4)

 .(B 5-8)لحج ول قةا لحةتهقا 
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 (: المهن الوظيفية الضرورية للمؤسسات حسب حجم المؤسسة )متعدد االجابات( A 5-8الجدول رقم )
الوظيفية الضرورية  المهن  

 
 االساس 

 المجموع 

 حجم المؤسسة 

الصغرىالمؤسسات   المؤسسات الصغيرة  
المؤسسات  
 المتوسطة 

2107 1908 176 23 

  صاب لحاثوق عل ه  ةه ا توج ال 
888 818 60 10 

42.1% 42.9% 34.1% 43.5% 

لحاةتل لحةهقا وغ ق لحةهقا )حلقطتعت  لحف  ا  
 لحص تع ا(  /

599 513 78 8 

28.4% 26.9% 44.3% 34.8% 

طتةا ةتيصص )لحةصةةون  ةشرلو لآلال    
 لحةكققون ...(

99 84 11 4 

4.7% 4.4% 6.3% 17.4% 

ةوظى   ستئ    )سوقت ق   لح عا  ةوظفو 
 ةوتب ...( 

91 90 1 - 

4.3% 4.7% 0.6% - 

 ةو ات  
81 73 7 1 

3.8% 3.8% 4.0% 4.3% 

 إ لقا 
63 59 4 - 

3.0% 3.1% 2.3% - 

 تسو   
38 34 4 - 

1.8% 1.8% 2.3% - 

 ةكتسوا 
36 33 3 - 

1.7% 1.7% 1.7% - 

 تو وحوج ت لحةالوةت  
34 33 1 - 

1.6% 1.7% 0.6% - 

 ال  تطلب عةلي ةوظف ن )ستئ  أجقا( 
23 23 - - 

1.1% 1.2% - - 

 قلعي   ةرلقع   جرلق
20 14 6 - 

0.9% 0.7% 3.4% - 

لحصاب إ جت  ةوظف ن ةؤهل ن ةن جة ع  ةن  
 لحة تصب لحوظ ف ا 

16 16 - - 

0.8% 0.8% - - 

 لحةولق  لحوشق ا 
5 4 1 - 

0.2% 0.2% 0.6% - 

   ال جولب  ال أعلا( أيقى أيقى )ةهن
114 114 - - 

5.4% 6% - - 

 المجموع 
2107 1908 176 23 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 . ةإجاب 2107مستجيب   2017مالحظة: السؤال متعدد اإلجابات، حيث قدم  
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 (: المهن الوظيفية الضرورية حسب نشاطات المؤسسات )متعدد االجابات( B 5-8الجدول رقم )

الوظيفية الضرورية  المهن  المجموع  

ي
ي فن

 تقن

ك 
سما

أل
صيد ا

عة و
الزرا

 

ن 
المه

حرفية 
ال

 

طاقة  
التزويد بال
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ب  

حا
ص

أ
ت الكهربائية  
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صغيرة( 
ت ال

سا
س
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ت المياه وال
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ح
ص
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طا
شا

 ون

عمال بناء
ا

  
شييد

والت
 

جملة 
جارة ال

ت
والمفرد 

 

ن
خزي

 النقل والت

عم  
طا
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ت الفناد

خدما
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 والمقاه

ت  
جا

ت والدرا
سيارا
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النارية وأ

صيانة 
مل ال

 

ى
خر

 أ

لحاثوق   ة صب  صاب  ال  وج  
 عل ه 

888 27 121 41 21 12 83 259 211 44 16 53 

42.1% 28.4% 63.4% 34.5% 33.9% 35.3% 31.7% 43.6% 45.4% 43.1% 25.4% 44.2% 

لحةهقا   وغ ق  لحةهقا  لحاةتل 
 )حلقطتعت  لحف  ا / لحص تع ا( 

599 41 31 52 22 13 140 131 92 28 30 19 

28.4% 43.2% 16.2% 43.7% 35.5% 38.2% 53.4% 22.1% 19.8% 27.5% 47.6% 15.8% 

)لحةصةةون    ةتيصص  طتةا 
 ةشرلو لآلال   لحةكققون ...( 

99 6 9 11 6 2 12 18 9 8 8 10 

4.7% 6.3% 4.7% 9.2% 9.7% 5.9% 4.6% 3.0% 1.9% 7.8% 12.7% 8.3% 

ستئ     )سوقت ق   لح عا  ةوظفو 
 ةوتب ...( ةوظى 

91 1 6 1 1 1 - 3 73 - 1 4 

4.3% 1.1% 3.1% 0.8% 1.6% 2.9% - 0.5% 15.7% - 1.6% 3.3% 

 ةو ات  
81 1 2 1 1 1 - 61 5 2 1 6 

3.8% 1.1% 1.0% 0.8% 1.6% 2.9% - 10.3% 1.1% 2.0% 1.6% 5% 

 إ لقا 
63 3 - 2 2 - 6 20 20 2 - 8 

3.0% 3.2% - 1.7% 3.2% - 2.3% 3.4% 4.3% 2.0% - 6.7% 

 تسو   
38 - 2 - 1 1 - 28 1 4 - 1 

1.8% - 1.0% - 1.6% 2.9% - 4.7% 0.2% 3.9% - 0.8% 

 ةكتسوا 
36 2 - 1 2 1 1 20 2 2 - 5 

1.7% 2.1% - 0.8% 3.2% 2.9% 0.4% 3.4% 0.4% 2.0% - 4.2% 

 تو وحوج ت لحةالوةت  
34 6 - 1 2 1 2 8 5 - 2 7 

1.6% 6.3% - 0.8% 3.2% 2.9% 0.8% 1.3% 1.1% - 3.2% 5.8% 

عةلي   )ستئ     ةشترل نال  تطلب 
 أجقا(

23 1 3 1 - - - 9 4 3 2 - 

1.1% 1.1% 1.6% 0.8% - - - 1.5% 0.9% 2.9% 3.2% - 

 قلعي   ةرلقع   جرلق
20 - 14 - - - 1 1 - 4 - - 

0.9% - 7.3% - - - 0.4% 0.2% - 3.9% - - 
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 تابع...  – (: المهن الوظيفية الضرورية حسب نشاطات المؤسسات )متعدد االجابات(B 5-8الجدول رقم )

الوظيفية الضرورية  المهن  المجموع  

ي
ي فن

 تقن

ك 
سما

أل
صيد ا

عة و
الزرا

 

حرفية 
ن ال

 المه

طاقة  
التزويد بال

– 
ب  

حا
ص

أ
ت الكهربائية  
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ت المياه 
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ح
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ت المعال

طا
شا
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ا

  
شييد

والت
 

جملة 
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ت
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جا
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صيانة 
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 النارية وأ

ى
خر

 أ

ةوظف ن   إ جت   لحصاب  ةن 
لحة تصب   جة ع  ةن  ةؤهل ن 

 لحوظ ف ا 

16 1 1 - - - 2 6 5 - - 1 

0.8% 1.1% 0.5% - - - 0.8% 1.0% 1.1% - - 0.8% 

 لحةولق  لحوشق ا 
5 - - - 1 1 - - 2 - 1 - 

0.2% - - - 1.6% 2.9% - - 0.4% - 1.6% - 

)ةهن جولب   أيقى   أيقى  ال    
 ال أعلا( 

114 6 2 8 3 1 15 30 36 5 2 6 

5.4% 6.4% 1 % 6.7% 4.80% 2.90% 5.7% 5.1% 7.8% 4.9% 3.2% 5.1% 

 المجموع
2107 95 191 119 62 34 262 594 465 102 63 120 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 .إجابات  2107مستجيب   2017مالحظة: السؤال متعدد اإلجابات، حيث قدم  
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 التوظيفمصادر وقنوات 
 

(.  C  5-8ةصت ق وة ول  لحتوظ ى لحضقوق ا حةؤسستتها )لحج ول  عن  إجتوت     806  ت  ةستج و  778ة ا  

وةص ق أستسي    لحشيص ا" ولحاحةت   %( فضل  "لحةاتقى  77.5وو    لح تتئج أن أوثق ا لالجتوت  )

   وتورع  لح تتئج كسب كجا لحةؤسسا عل  لح كو لحتتحي: حلتوظ ى
 

 إجتوا  488   صرقى لحةؤسست  لح ▪

 إجتوا  121   لحةؤسست  لحصر قا  ▪

 إجتوا  16   لحةؤسست  لحةتوسطا  ▪
 

هي طق قا غ ق قسة ا )غ ق ةكتقفا( حلتوظ ى  وال  تقتب ع هت أي   الشخصية"   والعالقات"المعارف  
وتاةال فاي  فاس لح شاتط  ةاتهقاتولفا ةت  ا عل  لحةؤسست   وتا  ةص ق حلوصول إحا  عةتحاا ةكل اا 

. و  ةت تتضةن لألةقا رلحتجتقي حلةؤسسا لحةا  ا وةستا ا حلاةل عل  ةهتا ةتا  ا وحستعت  طو لا إال ح
ن وشاول ياتص تن قئ سا تت تكا  ةاعل  لحةؤسسات   وهووةتت  إضتف ت  حلتوظ ى تولفا  لألستح ب لحقسة ا
 ولحصر قا غ ق لحةسجلا ح ى لحجهت  لحقسة ا. لحصرقىعل  لحةؤسست  

 
لحتوظ ى" و "ةاته  ت ق ب" لالةل ليت تقل  ةن لحةستج و ن  ك ا  وت ا   تتئجهةات علا  ةقلور  ووت   "
 .0.2%% و 1وتحتتتوع 

 
 %( 0.9إجتوت  ) 7   لحتوظ ى   ةقلور ▪

 %( 0.2إجتوتتن )    ةاته  ت ق ب  ▪
 

توف ق   في  لحت ق ب  وةاته   لحتوظ ى  ةقلور  ح وق  وضاى  يلل  وجو   لحةسٍ    لأل  ي تستيلص  تتئج 
 . لحاتةلا

 
 صحاب المؤسسات )متعدد االجابات(أي أ(: مصادر وقنوات التوظيف حسب رC 5-8الجدول رقم )

التوظيف مصادر وقنوات   % العدد  

 %77.5 625 الشخصية  والعالقات المعارف  

 %6.9 56 حضور طالبي العمل 

 %4.8 39   ( ووسائل التواصل االجتماعيالصحف اإلعالن )

 %4.2 34 من الجوار/ نفس المنطقة 

 %3.0 24 مشتغلين ال يتطلب عملي 

 %1.0 8 التوظيف من مؤسسات أخرى 

 %0.9 7 توظيف  مراكز

 %0.2 2 تدريب معاهد 

 %1.3 11 أخرى

 %100 806 العدد الكلي لإلجابات 

 .إجابات 806مستجيباً  778مالحظة: السؤال متعدد اإلجابات، حيث قدم  
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 المشتغلين تدريب  8-6

 
 ت  ةساتج و 778  ةا ا لحةشاترل نفي ةت  تال  وةجتال  لحت ق ب لححرةا حتكس ن ةهتقل  وتطو ق ة قل  

  .(A 6-8ا )لحج ول إجتو 913 (ت  ةستج و 2017) ا لحولي ةن إجةتحي لحا ّ 

 
إجتواا   450   حلةشاترل نغتحو ا لالجتوت  عل  وجو  ضقوقا حتطو ق لحةهتقل  لحةه  ا لحاةل ا    قور  و

  %(. 32.5إجتوا ) 253%(   ل هت ضقوقا حتطو ق أصول لحتاتةل في لحاةل  49.3)

 
  عتةلا ةتهقا حت ف ا أعةتحهاتأل  ي تكتتج  وهي عل  ع  ا لحةسٍ  لحصرقى ولحصر قاته ةن لحةؤسست   

 تي  اةال وهاتالحلحةؤسسات  فاي ةجاتل  شاتط  حلةشترل نووتحتتحي فإن تطو ق "لحةهتقل  لحةه  ا لحاةل ا" 
لحةؤسسا أةق ضقوقي وةها الست لةا والستةقلق ا لحاةل. إضتفا حاحك فإن تطاو ق ةهاتقل    /لحةشترل

لحةهاتا لح وة اا "أصول لحتاتةل في لحاةل" يتصا في ةجتل ي ةا لحاةاحء ولحةو اات  ةهاا جا ل  ح جات  
 في لحةؤسسا. حلةشترل ن

 
   ن إلى تطويرهاو(: المهارات التي يحتاج المشتغلA 6-8الجدول رقم )

 المهارات الالزمة 
الصغرىالمؤسسات  المجموع   المؤسسات الصغيرة  

المؤسسات  
 المتوسطة 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 %53.6 15 %59.6 115 %46.2 320 %49.3 450   هارات المهنية العمليةالم

 %3.6 1 %22.8 44 %30.1 208 %27.7 253 أسلوب التعامل في العمل

 %17.9 5 %10.9 21 %14.6 101 %13.9 127 المعرفة النظرية

 %10.7 3 %4.7 9 %4.8 33 %4.9 45 مهارات التواصل والتعامل االجتماعي

اســـتخدام الحاســـوب وتكنولوجيـــا المعلومـــات 
 ووسائل التواصل االجتماعي

27 3.0% 23 3.3% 2 1.0% 2 7.1% 

 %7.1 2 %1.0 2 %1.0 7 %1.2 11 إتقان اللغة )االجنبية( والكتابة

 %100 28 %100 193 %100 692 %100 913 المجموع 

 . ةإجاب  913مستجيباً  778مالحظة: السؤال متعدد اإلجابات، حيث قدم  

 
كاا     لحةسااٍةيتلاى لح شااتطت  لحتجتق ااا لحتاي شااةلهت فااي تجا ق لإلشااتقا إحاا  أن جة اع لحةؤسساات  

"لحةهتقل  لحةه  ا لحاةل ا" وتعتوتقهت أوثق لحةجتال  لحضقوق ا حت ق ب ةوظف هت  ل هت "أصاول لحتاتةال 
 .(B 6-8في لحاةل" وتقور  لح تتئج عل  لح كو لحتتحي )لحج ول 
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 نشاطات االعمال(: االحتياجات التدريبية للموظفين حسب B 6-8الجدول رقم )

 المجموع  االحتياجات التدريبية 
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 المهارات المهنية العملية
450 23 84 42 18 7 108 69 19 29 26 25 

49.3% 59.0% 71.2% 68.9% 60.0% 46.7% 63.9% 27.3% 40.4% 40.8% 61.9% 36.8% 

 التعامل في العمل  أسلوب
253 6 16 13 6 5 39 105 12 26 8 17 

27.7% 15.4% 13.6% 21.3% 20.0% 33.3% 23.1% 41.5% 25.5% 36.6% 19.0% 25.0% 

 المعرفة النظرية
127 7 16 4 4 3 17 43 11 11 4 7 

13.9% 17.9% 13.6% 6.6% 13.3% 20.0% 10.1% 17.0% 23.4% 15.5% 9.5% 10.3% 

ــل  ــل والتعامــ ــارات التواصــ مهــ
 االجتماعي

45 1 1 2 2 - 3 18 4 5 2 7 

4.9% 2.6% 0.8% 3.3% 6.7% - 1.8% 7.1% 8.5% 7.0% 4.8% 10.3% 

اســتخدام الحاســوب وتكنولوجيــا 
ــل  ــائل التواصـ ــات ووسـ المعلومـ

 االجتماعي

27 2 1 - - - 1 13 1 - 2 7 

3.0% 5.1% 0.8% - - - 0.6% 5.1% 2.1% - 4.8% 10.3% 

اســتخدام الحاســوب وتكنولوجيــا 
ــل  ــائل التواصـ ــات ووسـ المعلومـ

 االجتماعي

11 - - - - - 1 5 - - - 5 

1.2% - - - - - 0.6% 2.0% - - - 7.4% 

 المجموع
913 39 118 61 30 15 169 253 47 71 42 68 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 .إجابة 913مستجيباً  778مالحظة: السؤال متعدد اإلجابات، حيث قدم  
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  البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي المؤسسات المتوسطة
 

وةان  ةوظاى. 29إحا   10تا توج ه لحسؤلل لحيتص وتحت ق ب حلةؤسست  لحةتوساطا ولحتاي حا  هت وا ن  

عان  تإجتوتتهاةؤسساا  23ةؤسسا ةا ة   32أصل ع   لحةؤسست  لحةتوسطا لحةشةوحا في لحا  ا وهي 

 لالسئلا لحيتصا وتحت ق ب.
 

 البرامج التدريبية المقدمة للموظفين
 

 وتحوقلةج لحت ق و ا لحةق ةا  تقور  لالجتوت  عل  لح كو لحتتحي:في ةت  تال  
 

 إجتوت   أشتق  أن لحةؤسسا تق ا وقلةج ت ق و ا حةوظف هت  6 ▪

 إجتوا أشتق  أن لحةؤسسا ال تق ا أي وقلةج ت ق و ا حةوظف هت  17 ▪
 

عل  لحقغا ةن إ قلك لحةؤسست  ألهة اا تا ق ب لحةاوظف ن حتطاو ق ةهاتقلتها وةا قلتها   فاإن غتحو اا 
أ اا واقلةج ت ق و اا. و ةوان أن  واون ساوب احاك  عا ا ةا قا حةوظف هات  لحةؤسست  في لحا  ا حاا تقا ا  

بء ةتحي عل هت لحةؤسسا عل  تكةل تولفا لحوقلةج لحت ق و ا أو أن لحةؤسسا تقى في لحوقلةج لحت ق و ا ع
 وال ت اوس وشول فوقي عل  عتئ لتهت لحةتح ا.

 

 (TVETالمعرفة بالتعليم الفني والمهني ونظام التدريب )
 

( تاا طاق  لحساؤلل حلةؤسسات  TVETفي ةت  تال  وتحةاقفا واتحتال ا لحف اي ولحةه اي و ظاتا لحتا ق ب )
 لحةتوسطا فقط  وتقور  لالجتوت  عل  لح كو لحتتحي:

 

 إجتوت    8   ج  ل لحتال ا لحةه ي ةاقوى ▪

   إجتوت   8   لحتال ا لحةه ي غ ق ةاقوى  ▪

 إجتوت    4  تاقى ع هت وحون ح س وشول وتةل  ▪

 إجتوت    3  سةا  ع هت وحون ال تاقى ةت  وفي  ▪

 
 إدارتها  وتنظيم المؤسسات  8-7
 

  اإلداريالتنظيم 
 

ةستج و ن فقط أفت ول   8.  وجود مخطط تنظيمي لمؤسساتهمبعدم    (مستجيب  15)فت  غتحو ا لحةستج و ن  أ

عل  لحقغا ةن أن لحةستج و ن  اةلون في لحةؤسسات  لحةتوساطا   ووجو  ةيطط ت ظ ةي في ةؤسستتها.
)ولحةسجلا ح ى لحجهت  لحقسة ا( إال أ هت ال ترلل تفتقق إح  لحتيط ط لحت ظ ةاي. ةا   ااو  لحساوب حواون 

 عتئل ا.لحةؤسسا شقوا 
 

 الوصف الوظيفي
 

 ن عن تولفق وصى وظ في حةوظف ها  ووت   لح ت جا عل  لح كو لحتتحي:وسئل لحةستج و
 

 ةستج ب  14  وصى وظ في ال  وج   ▪

 ةستج و ن  9   وصى وظ في    وج   ▪
 

 وتش ق لح ت جا إح  ضاى تقو ر لحةؤسست  عل  إ لقا لحةولق  لحوشق ا. 
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 االبتكار والتكنولوجيا  -9
 

لساتي لةهت ةان   وةا ىلحتو وحوج ا لحةساتي ةا ةان ةوال لحةؤسسات     لحوستئللحقسا فوقا عن     اطي هال
 : يحل لحا تصق لحتتح ا

 
 لحق ول  لحتو وحوج ا لحةستي ةا وتولتق لستي لةهت ▪

 .لحتجتقا لإلحوتقو  ا ▪

 .لالوتوتق لحتو وحوجي ▪

 .لالعتةت  عل  لحتو وحوج ت ▪
 

 استخدام التكنولوجيا الرقمية   تواتر 9-1
 

( B 1-9 و A 1-9أظهق لحةسٍ ت  ي ةستوى لستي لا لحتو وحوج ت ةن ةول لحةؤسست . توضٍ لحج لول )

 لحصوقا لحضوتو ا حهال لالستي لا  وهي وتيتصتق وةت  لي:

 تستي ا "لال تق  " في تاتةحتهت لحتجتق ا. % ةن لجةتحي لحةؤسست  في ع  ا لحوك  ال 76 وك و   ▪

حتلو ا لكت تجت   72  ةت  قتقب  ▪ لحتولصل لالجتةتعي"  حا تستي ا "وستئل  % ةن لجةتحي لحةؤسست  

 أعةتحها. 

 . "لحوتقو يال تستي ا "لحتجتقا لإلحوتقو  ا" أو "ةوةع لحةؤسست  ةن  % 94 كولحي ▪

  عل  "لحهولتى لحةكةوحا" في تاتةحتهت لحتجتق ا.   قئ سيلعتة   لحةؤسست  في ع  ا لحوك  وشول   ▪
  تقتفع ها   أعةتحهت لح وة ا  إ جتر  لحهولتى لحةكةوحا فيعل     % ةن لحةؤسست  40  ك   لعتة   

أو   وون لستي لةه " ت قل   في ك ن  "ةن وة  آليق" لالستي لا لحةتقطع  إضتفا ع      68%إح   لح سوا  

 (. D 1-9و  C  1-9% ةن لحةؤسست  )لحج لول 32وح لستي لا" ح ى 

 
و حكظ أن  سوا لالستي لا تقتفع ةع ر ت ا كجا لحةؤسست . أةت عل  ةستوى لحةكتفظت  وت   لحوصقا 
لألعل  لستي لةت  حإل تق   ولحتولصل لالجتةتعي  ل هت    وى. ووت      وى لألعل  في لستي لا لحهاتتى 

ل هاات لحوصااقا. أةاات وتح سااوا حلتجااتقا لالحوتقو  ااا فوت اا  وراا ل  أعلاا  وقل اال  وتسااتو  جة ااع لحةكةااول  
 (.E 1-9لحةكتفظت  وةا ل لستي لا لحةولةع لالحوتقو  ا )لحج ول 

 
 تواتر استخدام االنترنت من قبل المؤسسات: ( 1A-9الجدول رقم )

 طبيعة االستخدام 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 25 8 12.3 19 8.9 163 9.4 190 على أساس يومي 

 6.3 2 9.7 15 9.4 173 9.4 190 من وقت آلخر

 9.4 3 6.5 10 5.3 97 5.5 110 نادراً 

 59.4 19 71.4 110 76.4 1398 75.7 1527 ال أستخدمه على االطالق 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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 (: تواتر استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل المؤسسات B 1-9الجدول رقم ) 

 طبيعة االستخدام 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 31.3 10 14.9 23 8.8 161 9.6 194 على أساس يومي 

 9.4 3 19.5 30 12.5 228 12.9 261 من وقت آلخر

 9.4 3 5.8 9 5.8 107 5.9 119 نادرا 

 50 16 59.7 92 72.9 1335 71.5 1443 ال أستخدمه على االطالق 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: تواتر استخدام التجارة االلكترونية من قبل المؤسساتC 1-9رقم ) الجدول

 طبيعة االستخدام 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 3.1 1 1.9 3 1.9 35 1.9 39 على أساس يومي 

 6.3 2 0.6 1 1.9 35 1.9 38 من وقت آلخر

 0 - 1.9 3 2.1 38 2.0 41 نادرا 

 90.6 29 95.5 147 94.1 1723 94.1 1899 ال أستخدمه على االطالق 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 

 (: تواتر استخدام الهواتف المحمولة من قبل المؤسساتD 1-9الجدول رقم )

 طبيعة االستخدام 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 65.6 21 44.8 69 39.2 717 40 807 على أساس يومي 

 18.8 6 33.1 51 27.9 511 28.2 568 من وقت آلخر

 3.1 1 4.5 7 8.2 151 7.9 159 نادرا 

 12.5 4 17.5 27 24.7 452 23.9 483 ال أستخدمه على االطالق 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: تواتر استخدام المواقع االلكترونية من قبل المؤسساتE 1-9الجدول رقم )

 طبيعة االستخدام 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 6.3 2 3.2 5 1.8 33 2 40 على أساس يومي 

 6.3 2 1.9 3 1.1 20 1.2 25 من وقت آلخر

 3.1 1 0.6 1 2.3 42 2.2 44 نادرا 

 84.4 27 94.2 145 94.8 1736 94.6 1908 ال أستخدمه على االطالق 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
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ةن لحولضٍ أن لحةفهوا لحاتا ح ى لحةؤسست  ح س  تضجت  تةتةت  في لستي لا لحتو وحوج ت ولحتق  ات  لحتاي 
ةن لالجتوت  في ع ّ ا لحةسٍ إح  أ ه إةت ال  كتتجون إح اه   1461تاتوقهت ال  صلا وأعةتحهت. وأشتق  

 (.F 1-9ا لحتو وحوج ت )لحج ول أو أ ه ح س حه ة ةا ةضتفا ألعةتحها  أو أ ها ال  اقفون و ف ا لستي ل

 

 ةت ع ل  ح ى لحةؤسست    لستي لا لحق ول  لحقةة ا  وت قالألسوتب لحقئ س ا لحتي أ   إح  ل يفتض  إن أها  
 : هي لحتتح ا ( ةن لحةستج و ن% 80 و ةثلون)  لحهولتى لحةكةوحا

 

 ةن لحةؤسست  ال تكتتج إح  ة ول  قةة ا في عةل تتهت لحتسو ق ا  % 63.2 ▪

 صاووا في لستي لا لحق ول  لحقةة ا  هةن لحةؤسست  تولج 10.6% ▪

 
 (: أسباب ضعف استخدام القنوات الرقمية من قبل المؤسسات )متعدد اإلجابات( F 1-9رقم )

 التواتر 
 العدد 
 الكلي 

% 
الصغيرة المؤسسات  المؤسسات الصغرى  المؤسسات المتوسطة  

 % العدد  % العدد  % العدد 

 57.6 19 69.2 108 62.8 1157 63.2 1284 عملي ال يتطلب دعاية وإعالن 

 6.1 2 3.8 6 11.2 207 10.6 215 صعوبة االستخدام 

 6.1 2 7.7 12 7.4 136 7.4 150 هاتفي قديم 

 6.1 2 2.6 4 3.2 59 3.2 65 استخدامها أنا ال أحب 

 3.0 1 2.6 4 2.4 44 2.4 49 ليس لدي وقت 

 3.0 1 3.2 5 1.7 32 1.9 38 ال توجد تغطية انترنت 

 18.2 6 10.9 17 11.3 208 11.4 231 ( حدد)أخرى 

 100 33 100 156 100 1843 100 2032 المجموع 

 
 التجارة االلكترونية  9-2

  
تستي ا لحتجاتقا   2017ةؤسسا ةن    77)فقط    إن لستي لا لال تق   ولحتجتقا لالحوتقو  ا ة يفض حلرت ا

 ت  ةؤسساةان لح  %3.8وفقط لال تق ا  وشاول  اوةي    ةن لحةؤسست    %9.4  ك   تستي ا  لالحوتقو  ا(

  .تاةل في لحتجتقا لالحوتقو  ا ةوتشقا ةن ك   لالوتوتق

 

ةؤسسا ح  هت  40إح  لستي لةهت حوستئل لحتجتقا لالحوتقو  ا في ل جتر أعةتحهت  ة هت ةؤسسا    77أشتق   

غ ق ةسجلا حا ى لحجهات    56ةسجلا ح ى لحجهت  لحةا  ا     21) لحيتصا    (Portal)  ة صتتهت لالحوتقو  ا

 3ةؤسساات  صاار قا  و 4ةؤسسااا صاارقى   70وتقواار  لالجتواات  علاا  لح كااو لحتااتحي   ( لحقسااة ا
 (. إ ت   56اووق   70) ةؤسست  ةتوسطا 

 
عل  تق  ات  % 19ةستج ب( فقط عل  لالوتوتقل  لحج   ا و 533ةؤسسا )ةن إجةتحي %   25لعتة    

 لحة تجت  لحج   ا.
 

جاتقا لالحوتقو  اا تر ا  ةاع ر ات ا كجاا لحةؤسساا  ةن لحةحكظ أن  سوا لإل قل ل  لحاتئ ا الستي لا لحت
 وعل  ةستوى لحةكتفظت  وت   لحوصقا لألعل  وهال لحشأن.
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 مستخدمي المنصات االلكترونية -(: التجارة االلكترونية A 2-9الجدول رقم )

 نوع المنصة 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 33.3 1 75 3 35 24 61.5 28 نعم، المنصة الخاصة بي 

 66.7 2 25 1 65 46 38.5 49 منصة مستقلة نعم، 

 100 3 100 4 100 70 100 77 المجموع 

 
 (: النسبة المئوية لإليرادات من استخدام التجارة االلكترونيةB 2-9الجدول رقم )

 النسبة المئوية 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

100 - 75 5 6.5 5 7.14 - 0 - 0 

75 - 50 8 10.4 7 10 - 0 1 33.3 

50 - 25 20 26 16 22.86 2 50 2 66.7 

25 - 10 24 31.2 22 31.43 2 50 - 0 

 0 - 0 - 14.29 10 13 10   %10أقل من 

 0 - 0 - 14.29 10 13 10 ال شيء 

 100 3 100 4 100 70 100 77 المجموع 

 
 التكنولوجيا استخدام  9-3

 
لالوتوااتق ولحتو وحوج اات  وح قجااا لعتةت هاات علاا  لحتو وحوج اات لحك  ثااا   ألسئئئلةةؤسسااا  533   لسااتجتو

 وتورع  لح تتئج عل  لح كو لحتتحي:

 تعتمد على االبتكارات الحديثة  مؤسسة 133 ▪
 مؤسسة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة  100 ▪
 تطوير البحث ومؤسسة تعتمد  على ال 167 ▪

 

 : وتورع   شتطت  لالعةتل حلةؤسست  لحتي لستجتو  حألسئلا عل  لح كو لحتتحي

  الجملة والمفرد تجارة  ▪
 اعمال بناء  ▪
 فني  ▪
 العمل الحرفي  ▪
 النقل والتخزين  ▪

  

ة ى لعتةت  لحةؤسست  عل  لحتو وحوج ت لحقةة اا ولحوكاو    (F  3-9)إح     (A  3-9ةن )توضٍ لحج لول  

 وتكل ل لحسوق ولالوتوتقل  وعل  لحوك  ولحتطو ق.
 

أظهق   تتئج لالستو تن ضاى لعتةت  لحةؤسست  عل  لالوتوتق ولحتو وحوج ت فاي أعةتحهات  يتصاا ع ا  
علا  لالوتواتق  (2017ةستج ب ةان إجةاتحي لحا  اا لحولاي ) 533ةقتق تهت وا   لحا  ا لحولي   اتة  فقط 

فقاط وتعتةات ها علا  %( 19) أي ( 533ةان إجةاتحي ) ةساتج وت     100  وةت أفات  .  ولحتو وحوج ت في أعةتحها

 لحولاي حلا  اا  بالعئدد   وع ا  ةقاتق تها  "تاتة  في وث اق ةان لألك اتن"لالوتوتق ولحتو وحوج ت في أعةتحها  
ةان ) %( 25) ةساتج وت   133وفي ةت  يص لالوتوتقل  لحج   ا أفت  %(. 4.9) قط ت يفض لح سوا حتصوٍ ف
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لحولاي حلا  اا   ةقاتق تها وتحاا   وع ا   وأ ها  اتة ون عل هت في وث ق ةن لالك اتن     ( ت  ةستج و  533إجةتحي  

 %(. 6.5) فقط  حتصوٍوشول وو ق أ ضت  ت يفض لح سوا ( ةستج ب   2017) 
 

ةع ر ت ا كجا لحةؤسسا  ةع لحتكفظ ه ت كول إجةتال    ر   لالعتةت  عل  لحتو وحوج ت ولحوكو  ولالوتوتق  
ع   لإلجتوت  حلةؤسست  لحتي وتن ع  هت في لحا  ا ةكا و ل . أةات علا  ةساتوى لحةكتفظات  فاح  وجا  

 تفتوتت  ةلكوظت .
 

 في المؤسسات (: مستوى استخدام التكنولوجيا الرقميةA 3-9الجدول رقم )

 المستوى
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 28.6 4 19 11 10 46 11.4 61 متقدم جدا 

 7.1 1 19 11 17.4 80 17.3 92 متقدم قليالً 

 35.7 5 46.6 27 45.3 209 45.2 241 على قدم المساواة 

 21.4 3 10.3 6 14.5 67 14.3 76 متأخر قليالً 

 7.1 1 5.2 3 12.8 59 11.8 63 متأخرا كثيرا 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 

 

 (:اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا الرقميةB 3-9الجدول رقم )

 مستوى االعتماد 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 21.4 3 29.3 17 40.8 188 39 208 ال تعتمد على اإلطالق 

 21.4 3 19 11 18.2 84 18.4 98 نادرا ما تعتمد 

 28.6 4 25.9 15 23.4 108 23.8 127 تعتمد أحيانا 

 28.6 4 25.9 15 17.6 81 18.8 100 تعتمد في كثير من األحيان 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 

 
 (: اعتماد المؤسسات على البحوث وتحليل البيانات C 3-9الجدول رقم )

 مستوى االعتماد 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 64.3 9 39.7 23 60.1 277 58 309 ال تعتمد على اإلطالق 

 7.1 1 19 11 16.3 75 16.3 87 نادرا ما تعتمد 

 14.3 2 22.4 13 14.8 68 15.6 83 تعتمد أحيانا 

 14.3 2 19 11 8.9 41 10.1 54 تعتمد في كثير من األحيان 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 

 
 (: اعتماد المؤسسات على بيانات ونتائج تحليل المنافسين D 3-9الجدول رقم )

 مستوى االعتماد 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 35.7 5 39.7 23 48.8 225 47.5 253 ال تعتمد على اإلطالق 

 0 - 19 11 15.8 73 15.8 84 نادرا ما تعتمد 

 50 7 27.6 16 22.3 103 23.6 126 تعتمد أحيانا 

 14.3 2 13.8 8 13 60 13.1 70 تعتمد في كثير من األحيان 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 
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 (: االعتماد على االبتكارات الجديدة E 3-9الجدول رقم )

 مستوى االعتماد 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 21.4 3 19 11 33.4 154 31.5 168 ال تعتمد على اإلطالق 

 7.1 1 13.8 8 13 60 12.9 69 نادرا ما تعتمد 

 50 7 32.8 19 29.7 137 30.6 163 تعتمد أحيانا 

 21.4 3 34.5 20 23.9 110 25 133 تعتمد في كثير من األحيان 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 

 
 (: االعتماد على البحث والتطوير F 3-9الجدول رقم )

 مستوى االعتماد 
 العدد 
 الكلي 

% 
الصغيرة المؤسسات  المؤسسات الصغرى  المؤسسات المتوسطة  

 % العدد  % العدد  % العدد 

 28.6 4 22.4 13 33.8 156 32.5 173 ال تعتمد على اإلطالق 

 14.3 2 13.8 8 10.4 48 10.9 58 نادرا ما تعتمد 

 28.6 4 32.8 19 24.3 112 25.3 135 تعتمد أحيانا 

 28.6 4 31 18 31.5 145 31.3 167 تعتمد في كثير من األحيان 

 100 14 100 58 100 461 100 533 المجموع 

 
إن ةستوى وعي لحةؤسست  في ةجتل لحتو وحوج ت ولالوتوتق هو كتح ت  ةك و  ةت عا ل لساتي لا لحهولتاى 

تطو قت  لحهولتاى فقص لستي لا ةن يحل  لحةؤسست  لحةكةوحا. حاحك  ستوون ها   قطا لحو ل ا حتةو ن 

لحقطاتع وتةو  اه. وساتوون لحاو ا  ك ا  ساتوون هاا  لحطق قاا لألساقع ولألوثاق تاأث قل  حلتولصال ةاع  

  لحةؤسست  أفضل أستس  ةون لحو ء وه  ها   لحتطو قت  لحتي ترطي ةجتال  ةثل لحتةو ل ولحةو ات  و عا

 ةن يحل لستي لا لحتق  ت  ولالوتوتقل  لأليقى. هتوا هت  ةون تطو ق
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   والعولمة  المؤسسات  -10
 

ةاع لألساولق ولحةو اات  وفاقص  لحةؤسسات    كتوي هال لحقسا عل   تاتئج لحةساٍ ال  لحاحةاا وتاتةال
 لحتص  ق.

 
ال ك ا    لحاقلةيلحةو ات  لحةكلي عل  سوق  شوه وتةل وشول  تاتة  وة  تو ّن ةن لحةسٍ أن لحةؤسست   

ولحرتحو اا لحاظةا  ةان   إح  سوق لحتص  ق عل  أ اه أوحو اا أو ضاقوقاها  لحةؤسست     ظق أصكتب  
علا  لحساوق  ةاظاا هاا  لحةؤسسات  تاتةا   شا ق هاال إحا  أن حلتص  ق  ولحةؤسست  ح س ح  هت يططت  

 . لحةوتشق في ة طقتها و قطا و ع
 

  ك ا  حان وأوحو ا لستقلت ج اإ شتء ة ول  تسةٍ حلةؤسست  لحقوط و ن لألسولق لحةكتةلا   و تطلب احك
ل  لحةساات لةا ولحتطااوق وإضاافتء لحطااتوع لحقسااةي إال ةاان يااحل لإل ااقل   لح ةااوةاان هااال لحقطااتع  اتةون 

 لإل قل ل .وتوةات  ر ت ا 

 
 ع نسبة المبيعات ومناطقها يتوز 10-1
 
لحصارقى ولحةتوساطا  اات  لحةؤسسات  ةان ةو% 99( أن D  1-10إح     A  1-10قةا )  لحج لولوضٍ  ت

حتص  ق ة تجتتهت أو ي ةتتهت يتقج  ت  ح س ح  هت يطط ةن لحةؤسست  % 95تة  في لحسوق لحةكل ا  وأن 

لحاقلق. وال  وج  أي تفتو  في ها  لح تاتئج علا  ةساتوى لحةكتفظات  أو أي ةان لحةتر اقل  لألياقى 
 حلوك .

 
 (: نسبة مبيعات المؤسسات داخل العراق A 1-10الجدول رقم )

 نسبة المبيعات 
 العدد 
 الكلي 

% 
ىالمؤسسات الصغر  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  

 % العدد  % العدد  % العدد 

100% 1996 98.96 1811 98.9% 154 100 31 96.9 

98% 1 0.05 1 0.1 - - - 0 

84% 1 0.05 1 0.1 - - - 0 

50% 2 0.1 1 0.1 - - 1 3.1 

40% 2 0.1 2 0.1 - - - 0 

30% 7 0.35 7 0.4 - - - 0 

20% 6 0.3 6 0.3 - - - 0 

0% 2 0.1 2 0.1 - - - 0 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 
 

 .ةن لحةؤست  لحصرقى تص ق ة تجتتهت يتقج لحاقلق وها ضةن  شتط لالعةتل لحكقف ا(% 1.1:  سوا مالحظة)
 
 

 عمليات التصدير لدى المؤسسات  (:B 1-10الجدول رقم )

 عمليات التصدير 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  ىالمؤسسات الصغر

 % العدد  % العدد  % العدد 

 83.87 26 86.91 138 96.25 1743 94.54 1907 للتصدير  أخططال 

 6.45 2 5.19 8 2.21 40 2.51 50 تنفذكان لدي خطط لكن لم 

 9.68 3 5.19 8 1.55 28 1.95 39 لدي خطط

 100 31 100 154 100 1811 %100 1996 المجموع 

 مؤسسة إجابات عن عمليات التصدير لديها 21: لم تقدم مالحظة
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 نسبة مبيعات المؤسسات إلى الدول المجاورة : (C 1-10الجدول رقم )

 نسبة المبيعات 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  ىالمؤسسات الصغر

 % العدد  % العدد  % العدد 

0% 1998 99.06 1812 98.96 154 100 32 100 

20% 3 0.15 3 0.16 - 0 - 0 

30% 3 0.15 3 0.16 - 0 - 0 

40% 7 0.35 7 0.38 - 0 - 0 

50% 2 0.1 2 0.11 - 0 - 0 

100% 1 0.05 1 0.05 - 0 - 0 

 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 ( غير المجاورة)نسبة مبيعات المؤسسات إلى الدول االجنبية : (D 1-10الجدول رقم )

 نسبة المبيعات 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  ىالمؤسسات الصغر

 % العدد  % العدد  % العدد 

0% 2002 99.3% 1816 99.2% 154 100 32 100 

20% 1 0.0% 1 0.1% - 0 - 0 

30% 5 0.2% 5 0.3% - 0 - 0 

40% 4 0.2% 4 0.2% - 0 - 0 

50% 4 0.2% 4 0.2% - 0 - 0 

100% 1 0.0% 1 0.1% - 0 - 0 

3118 100 2017 المجموع   100 154 100 32 100 

 
 عمليات التصدير  10-2
 

 ( لألسوتب لحتي تة ع لحةؤسست  ةن لحتص  ق ووت   وةت  لي:B 2-10و  A 2-10لحج وح ن ) و ن 

 
وتص  قهت  وال  وجا  فاقق وأن ة تجتتها أو ي ةتتها غ ق ةسةو  % ةن لحةستج و ن أفت ول 43 ▪

 ةلكوظ و ن لحةكتفظت  وهال لحشأن.

لحةستج و%  27 ▪ وأ   ةن  أفت ول  حلتص  ق  ه ن  يطط  ح  ها  ها ح س  وأت   في  35لح سوا        %

 % في    وى. 15و   % في ور ل  32ةكتفظا لحوصقا و 

أفت ول  6 ▪ لحةستج و ن  ةن  حلتص  %  لحةتح ا  لإلةوت ت   إح   لح سوا وأ ها  فتققون  ها   وأت     ق  

 . ور ل  % في  4.5و   لحوصقى % في 6و      وى % في ةكتفظا  11

ح  ها عحةت   97 ▪ وأ ه ال توج   أفت ول  لحةستج و ن  تجتق ا ةع شقوت  أو ةوق  ن غ ق  % ةن 

 عقلة  ن  وال  وج  تفتو  في احك و ن لحةكتفظت  أو عل  ةستوى لحةتر قل  لأليقى. 
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 :(1)ةت  لي ةتئةا وتحة تجت  لحةكظوق تص  قهت في
 

 التصنيع والمعادن .أ
 لحةات ن ةيلفت   ▪
 لحةستهلوالحوطتق ت  ةيلفت   ▪
 لحةات ن ةيلفت   ▪
 وح نؤلحوت ▪
    تلحو تو  ▪
 يتا لحك     ▪
 ةلٍ ▪
    تلحوووس ▪
 لحفل تيلحط ن  ▪
 قةل لحفلسوتق ▪

 

 المنتجات الزراعية . ب
 قر لحا وق ▪
 لحة تجت  لحك ول  ا ع ل لحجلو   ▪
 لألسةتك ولح ولجن ▪
 لألغ تا ولحةتعر ▪
 لألوقتق ولحجتةوس ولإلول ▪
 لحي ول لحاقو ا ▪

 
  (متعدد االجابات)االسباب التي تمنع المؤسسات من التصدير : (A 2-10الجدول رقم )

 السبب 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  ىالمؤسسات الصغر

 % العدد  % العدد  % العدد 

غير قابلة  المنتجات  الخدمات ونوع  

 للتصدير 
894 42.9 810 42.8 68 41.4 16 50 

 12.4 4 18.9 31 27.8 526 26.9 561 لم أفكر بالتصدير 

يوجد  ال  ) بالكامل  محلياً  يُباع المنتج  

 ( يكفي للتصديرما 
186 8.9 159 8.4 22 13.4 5 15.6 

 9.4 3 11.6 29 8.5 160 8.7 182 السوق المحلي يكفي لعملي 

 6.3 2 6.7 11 6.4 120 6.4 133 تمويل يتطلب 

 0 - 3.7 6 4.4 83 4.3 89 كيف  أعرفال 

 6.3 2 3.7 6 0.8 15 1.1 23 الحكومة ال تدعم منتجي 

 0 - 0 - 0.5 10 0.5 10 مهاراتي اللغوية ال تسمح لي 

وكان  الماضي  في  بالتصدير  قمت 

 لدي تجربة سيئة  
1 0 1 0.1 - 0 - 0 

 0 - 0.6 1 0.3 5 0.3 6 أخرى

 100 32 100 164 100 1889 100 2,085 المجموع 

 
 

 ____________________ 
 (2015وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك )تشرين الثاني   –جمهورية العراق  ( المصدر: 1)
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 العالقات التجارية مع الشركات أو الموّردين غير العراقيين : (B 2-10الجدول رقم )

 نوع العالقة 
 العدد 
 الكلي 

% 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  ىالمؤسسات الصغر

 % العدد  % العدد  % العدد 

 84.4 27 96.8 149 96.9 1774 96.7 1950 أي عالقة  ليس لدي ، ال

 9.4 3 1.9 3 1.6 30 1.8 36 الخدمات  / استيراد السلع 

 3.1 1 0 - 0.8 14 0.7 15 شراء المواد الخام 

 0 - 0 - 0.2 4 0.2 4 البرمجيات والتكنولوجيا 

البريد  ورسائل  الويب  مواقع  استضافة 

 اإللكتروني وما شابه ذلك 
2 0.1 2 0.1 - 0 - 0 

 أخرى
10 

 
0.5 7 0.4 2 1.3 1 3.1 

 100 32 100 154 100 1831 %100 2017 المجموع 

 
ةان في لحاتحا  48في لحةقتوا كان  2019لةتصت  لحاقلق في لحاتا أن    (1)فت  "ةقص  لحتاق   لالةتصت ي"أ

وتح ساوا إلجةاتحي   40  وفاي لحةقتواا  (  والق لألةق وايحلاوتحق ةاا لحكتح اا  ) ك   لح تتج لحةكلي لإلجةتحي  

 صا ب لحفاق  ةان ةن ك      100وتح سوا إلجةتحي لحولق ل   وفي لحةقتوا    52لحصت قل   وفي لحةقتوا  

في ةات  ياص لالةتصات ل   97  وفي لحةقتوا ( وتحق ةا لحكتح ا حل والق لألةق وي) لح تتج لحةكلي لإلجةتحي  

. او اتوق لحاقلق ةن أةل لحةصّ ق ن ت وعت  فاي لحااتح. (ECI)لالوثق تاق  ل  وفقت  حةؤشق لحتاق   لالةتصت ي  

 . عوتقا عن ةول  غ ق  فط اوت   ةن صت قل  لحاقلق % 4.1 فقط  2018في عتا 

 

 2.4)   لحااهب ( ةل اتق  والق 4.29)   لحوتاقول لحةواقق  ( ةل اتق  والق  73.8) لح فط لحيتا    : أهم الصادرات
 .( ةل ون  والق 357)  لح فطيفكا لح  و( ةل ون  والق 358)   لحفولوه ( ةل تق  والق

 

  لحساا تقل  ( ةل ااتق  والق 3.25)   ةااا ل  لحواا  ( ةل ااتق  والق 3.86) لحوتااقول لحةوااقق  : الــوارداتأهــم 

 . ( ةل تق  والق 1.28)   لحتوغ ( ةل تق  والق 2.51)   لحةجوهقل  ( ةل تق  والق  2.52) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________ 
 Observatory of Economic Complexity (OEC) 2020المصدر: ( 1)
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 الشبكات والشراكات والتكتالت المحلية  -11
 

 كتوي هال لحقسا عل   تتئج لحوك  لحةتالقا وتحشقلوت  ولحتوتح  لحةه  ا لحتي ةن شأ هت تار ر لحوصول 
إح  ةالوةت  لحسوق  تطو ق لألعةتل  تطو ق لحتو وحوج ت ولحتج    لالوتواتق فاي لحصا تعت  ولحيا ةت  

 لحةيتلفا.
 

فق  أظهق  لحو ت ات  وااض لألساس   لحةجتل وجو   شتط إجةتحي ة يفض  سو  ت في هال    عل  لحقغا ةن
 . لحةستقول ا لالستقلت ج الإل جتو ا لحتي  ةون لحو تء عل هت في لحيطط 

 

ةؤسساا ووجاو   68   كصاقّ : ةت  لي لحتك    عل  وجه أظهق   تتئج لحةسٍ لحيتصا في هال لحةجتل   

ةؤسسات  فاي  فاس   ةؤسسا أيقى ووجو  تاتون و  هت ووا ن  50و"  لحي ةت    يتاتون و  هت وو ن “ةق ة

ووجاو  تااتون و  هات ووا ن ةقلوار لحوكاو    صار قا وةتوساطا لحكجاا  ةؤسسا  12    وةت أفت  لحةجتل   

 لأليقى.

 

لحةكل اا أن ه اتك و ئاا أعةاتل إ جتو اا ةكتةلاا  ةوان  ولحتوتح  لحشووت  ولحشقلوت   ها   وجو    ظهق 
لحق ةا لحتي  تظهق ةت  ليوفي . حلةؤسست  ل لستقلت جي ةن يحل "ي ةت  تطو ق لألعةتل" هت وشوءإ شت

 لحشووت  ولحشقلوت  ولحتوتح ".لحكتح ا ةن وو هت جرء  ةن ها  "لحةؤسست  ك  تهت 
 

 .أ( لحتسو   / لحتقو ج

 ر ت ا لحةاقفاب( 

 ر ت ا لحةو ات  ج( 

 

 :ةن لحشووت  ولحشقلوت   لألوثق لستفت الحقطتعت  لحتي تا تك   هت عل  أ هت 

 .لحتجتقا -1

 .لح قل ولحتير ن -2

 .لحرقلعا ولحثقوا لحسةو ا -3

 ي ةت  لحف ت ق ولحةطتعا ولحةقتهي -4

 .لحاةل لحكقفي -5

  

لحتيط ط يحل ةن   ف   ها  لحةؤسست  ةن شأ ه أن  حلةؤسست  عقلة ا    توتح  ةه  اشووت  وإن ظهوق  
   وةت  لي:وت قل  لحةستقول افي لحة ةستو ت  عل   طتق ةن ثحثا 

 
 

 التكتالت  الشبكات  المستوى

 لح تشئ -1
ة طقا    ضةن/ لحي ةت   لحوضتئعتوت ل 

 جرقلف ا صر قا
لحةؤسسا ال  لحةصتحٍ لحتجتق ا   لحتقتقب ةع

 لحةشتقوا

 لحتاتون لحة ظا ةن يحل جها قسة ا لحةؤسس -2
لحةرل ت /  توت ل لحتوت ل لحة ظا حلةالوةت  ةن أجل 

 لحة تفع

 ضج تلح  -3
لحتاتون وتوت ل لحةاقفا حتلو ا  
 لالكت تجت  لحةشتقوا حلشووا

 لحةستقول ا  لحتوتح لحتاتون ولحتيط ط حةتطلوت  
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 الشبكات والشراكات 11-1
 

% واا ا 86  ك ا  لفات  أا ال توتل ةكلاي ةت إال وت   أعةتحهت جرء  ةن  تك      لحةؤسست    سئل أصكتب 

 : (A 1-11)قةا لحتتحي لحج ول وت   عل  لح كو فأةت لح سوا لحةتوق ا   شقلوت  أ ا شووت  ولقتوتطها و
 

 8.7% نينوى ،6.7% البصرة ،2.5% اد بغد  ،%5 ةجمالياإلنسبة ال : مجمعات مناطقية ▪

 نينوى   ،2%  البصرة  ،3.5%  بغداد   ،%3.6اإلجمالية  نسبة  ال  : لةتصت  ا  ة طقاة طقا ص تع ا أو   ▪
%5 . 

 
 نوع الشبكات والشراكات )متعدد االجابات( : (A 1-11الجدول رقم )

 نوع الشبكات والشراكات 
ىالمؤسسات الصغر المجموع  المتوسطة المؤسسات  المؤسسات الصغيرة    

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 78.8 26 82.5 127 86.5 1606 86.1 1759 عدم وجود شبكات وشراكات 

 6.1 2 5.2 8 4.8 89 4.8 99 مجمعات مناطقية 

 9.1 3 3.2 5 3.4 64 3.5 72 اقتصادية  منطقةمنطقة صناعية أو 

 3 1 7.1 11 2.9 54 3.2 66 جمعية أو نقابة في قطاع عملك

 3 1 1.3 2 2 38 2 41 عالقات منصة 

 0 0 0.6 1 0.3 5 0.3 6 أخرى

 100 33 100 154 100 1856 100 2043 المجموع 

 
 

 االمتيازات التي تستفيد منها المؤسسات من الشبكات والتكتالت المحلية  11-2
 

علا  لح كاو لحتاتحي   تستف   ة هات لحةؤسسات  ةان لحشاووت  ولحتواتح  لحةكل ااتا تك    لالةت ترل  لحتي  
 (:A 2-11)لحج ول 

  

 ، وكانت نينوى األعلى نسبة يليها بغداد ثم البصرة. 25% ةجمالياإل نسبة ال: تسويق / ترويج  ▪

 %، وكانت نينوى األعلى نسبة يليها بغداد ثم البصرة.15 ةجمالياإلنسبة ال: زيادة المعرفة ▪

وكانت البصرة األعلى نسبة يليها بغداد ثم ، 33%  ةجمالياإل النسبة: عدم وجود شبكات وشراكات ▪

 نينوى.
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 االمتيازات التي تستفيد منها المؤسسات من الشبكات والتكتالت المحلية (:A 2-11الجدول رقم )

 االمتيازات 
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 0  - 37.5 12 33.5 92 32.7 104 عدم وجود امتيازات 

 18.2 2 15.6 5 25.8 71 24.5 78 ترويج  / تسويق 

 36.4 4 21.9 7 13.5 37 15.1 48 زيادة المعرفة 

 18.2 2 6.3 2 7.3 20 7.5 24 اتصاالت المبيعات 

 9.1 1 6.3 2 5.8 16 6 19 الوصول إلى التمويل 

 9.1 1 3.1 1 4.7 13 4.7 15 الصناعة رفع قيمة 

 9.1 1 3.1 1 2.5 7 2.8 9 المراكز اللوجستية 

 0 0 6.2 2 7 19 6.6 21 أخرى

 100 11 100 32 100 275 100 318 المجموع 

 

▪ ( الجدول  من  النشB  2-11ويتبين  نوع  االمتيازات حسب  بيانات  يوفر  الذي  المؤسسات ا(  أن   ط 

من   استفادة  هياألكثر  التالية   االمتيازات  النشاطات  والنقل  : في   ،والزراعة  ،والتخزين   ،التجارة 
 .الترويج والمبيعات وزيادة المعرفة / التسويقكذلك تتركز االمتيازات في  ،وصيد األسماك

 
 التجاري (: امتيازات المؤسسات من التكتالت المحلية والشبكات ونشاطها B 2-11الجدول رقم )

 االمتيازات 

ع 
جمو

 الم

ي
ي فن

 تقن

ك 
سما

أل
صيد ا

عة و
الزرا

 

حرفية 
ن ال

 المه

طاقة  
التزويد بال

– 
ب  

حا
ص

أ

ت الكهربائية  
المولدا

صغيرة( 
ت ال

سا
س

 )المؤ

عمال بناء
ا

  
شييد

والت
 

جملة 
جارة ال

ت
والمفرد 

 

ن
خزي

 النقل والت

عم  
طا

ق والم
ت الفناد

خدما

ي 
 والمقاه

ت  
جا

ت والدرا
سيارا

ح ال
صلي

ت
صيانة 

عمل ال
 النارية وأ

ى 
خر
 أ

 22 - 1 4 8 1 - - 5 1 42 اتصاالت المبيعات 

 16 3 2 2 2 1 1 1 2 - 30 رفع قيمة الصناعة 

 45 1 3 8 12 5 2 3 8 1 88 زيادة المعرفة 

 76 3 6 11 33 5 - 3 10 1 148 ترويج  / تسويق 

 18 - - 2 7 1 1 2 4 1 36 الوصول إلى التمويل 

 5 - 1 1 - 1 - 2 - - 10 الشبكات 

 9 - - 6 1 - 1 1 - - 18 المرافق اللوجستية 

 191 7 13 34 63 14 5 12 29 4 372 المجموع

  



 

94 
 

 التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العالقة  11-3

 
تقور  إجتوت  لحةستج و ن كول لحتاتون ولحت س   ةع لحجهت  ال  لحاحةا علا  لح كاو لحتاتحي لحجا ول 

(11-3 A:) 

 ، وكانت البصرة األعلى نسبة يليها بغداد ثم نينوى. %48 النسبة االجمالية : ال يوجد تعاون ▪

  ، وكانت نينوى األعلى نسبة يليها بغداد ثم البصرة.%25النسبة االجمالية  : مقدمو الخدمة ▪

   نينوى ثم البصرة.، وكانت بغداد األعلى نسبة يليها %18 اإلجماليةالنسبة  : الشركات المنافسة ▪

 

 التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العالقة: (A 3-11الجدول رقم )

 التعاون والتنسيق
 المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 14.3 1 26.7 8 51.9 122 48.2 131 ال يوجد تعاون مع أي جهة 

 57.1 4 33.3 10 23.0 54 25 68 الخدمة يممقد  

 14.3 1 30 9 17.0 40 18.4 50 الشركات المنافسة 

 0 0 3.3 1 1.7 4 1.8 5 جامعة

 14.3 1 0 0 1.7 4 1.8 5 مؤسسات تطوير التكنولوجيا 

 0 0 0 0 0.9 2 0.7 2 مراكز بحوث

 0 0 6.7 2 3.8 9 4 11 أخرى

 100 7 100 30 100 235 100 272 المجموع 
 
 

حسئب النشئاط   ذات العالقئة  والجهئات التعاون والتنسيق بين المؤسسئات  (:  B  3-11يوضح الجدول رقم )

 التجاري
 

والتخزين، والزراعة،   والنقل ،التجارة: تركز أعلى مستوى تعاون وتنسيق في النشاطات التالية ▪

 . وصيد االسماك

 .والمؤسسات المماثلةالتعاون هو في الغالب مع مقدمي الخدمات كذلك   ▪
 

 تعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العالقة حسب النشاط التجاري النسب المئوية لل(: B 3-11الجدول رقم )

 التعاون والتنسيق

ي 
 فن

ك
سما
أل
صيد ا

و
عة 
 الزرا

ي
حرف
ل ال
 العم

والغاز
ء 
هربا

إلمداد بالك
 ا

ء
ل بنا

عما
 ا

والمفرد
جملة 

جارة ال
 ت

ل 
النق

ن 
خزي
والت

 

القامة  
ت ا
خدما

ت 
طا
شا
ن

طعام
 وال

ت  
جا
والدرا

ت 
سيارا

ح ال
صلي
ت

صيانة
ل ال
عما
وأ
 النارية 

ى 
خر
 أ

 50 25 33 27 46 34 33 42 59 50 الشركات المنافسة

 - - - 4 3 11 - 8 - - جامعة

 - - - - - - - - 12 - مراكز بحوث

 - - - - 3 11 - - - 50 مؤسسات تطوير التكنولوجيا

 50 75 67 69 48 44 67 50 29 - الخدمة مقدموا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 رائدات األعمال  النساء و  -12
  

وتتاورع  2017ةن إجةاتحي لحا  اا لحوتحراا  102ووتن ع  هن  هال لحقسا إح  لح ستء فقط  أسئلا  تا توج ه

 ةؤسستتهن وةت  لي: 
 98 ى رمؤسسات صغ -

 4 ةؤسست  صر قا  -

 
تاتوق ةستهةالح ستء في سوق لحاةل ةن لحقطتع لحيتص ةل لا ةقتق ا وتحقجتل وتوون أغلاب ةؤسساتتهن 

 ةوتاب  -في ةسٍ ة ظةا لحاةال لح وح اا ووتن احك ولضكت   .(96  وغ ق ةسجلا 6)ةسجلا  غ ق ةسجلا

صارقى وصار قا  ةؤسساا4000 شاةل لحاي  2011حاتا ( UNOPS)لألةا لحةتك ا حي ةت  لحةشتق ع 

فقط  واحك أظهق لحةساٍ  %3 في لحا  ا ستء ةن ةول لحلحةةلووا     سوا لحةؤسست    وةتوسطا  ك   وت   

ةان ةوال لحةةلوواا  أن  ساوا لحةؤسسات   2012ةؤسساا سا ا  533لحتوة لي لحاي أجقي عل  ع  ا ةان 

 .فقط %5.6 في لحا  استء  لح

  
 %.5.1ا و سو لحةؤسست  أن لح ستء ةت رحن  ةثلن أةل ا في ةلو ا  2020  ظهق لحةسٍ لحكتحي حاتا 

 
 خصائص األعمال المملوكة للنساء 12-1

 

 صعوبة تأسيس األعمال
 

ع   تأس س ةشاقوع ج  ا  هاو أعلا    نّ ةن لحةستج وت  أن ةستوى لحصاووا لحتي تولجهه%  60    أفت  

وتحةقتق ا ةع لحةشتق ع لحتي  ةلوهت اووق. وال  وج  تفتوتت  وو قل  عل  ةستوى لحةكتفظت  لحثح . ووت   
 ( أ  ت :A 1-12لح ت جا عل  لح كو لحةوضٍ في لحج ول )

 
  مشروع جديدواجهها رائدات األعمال عند بدء أي ت(: مستوى الصعوبة التي A 1-12الجدول رقم )

 العدد  مستوى الصعوبة 

 61 أصعب

 23 أسهل

 18 مماثل

 102 المجموع 

 

 توزيع المؤسسات حسب النشاط 12-2

 
( قأي لحةستج وت  ويصوص صاووا ةةتقسا لألعةتل وتحةقتق ا ةع تلك لحتي A  2-12 وضٍ لحج ول )

  ةلوهت لحاووق.
 

 : مسجلةفي المؤسسات غير ال المستجيبات تركز غالبية ت
 (94%) نسبتها   مستجيبة 96 بعدد  مؤسسات غير مسجلة -
  (6%) نسبتها  مستجيبات  6 بعدد  مؤسسات مسجلة  -
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  توزيع المؤسسات حسب النشاط نسب(: A 2-12جدول )ال

 المجموع  مستوى الصعوبة 
تجارة الجملة  

 والمفرد 
 فني  العمل الحرفي 

نشاطات خدمات  

والطعام اإلقامة   
 أخرى

 أصعب
61 28 12 5 5 11 

59.8% 57.1% 80.0% 50.0% 50.0% 61.0% 

 أسهل
32 11 3 3 4 11 

22.5% 22.4% 20.0% 30.0% 40.0% 25.0% 

 مماثل
41 10 - 2 1 28 

17.6% 20.4% - 20.0% 10.0% 50.0% 

 المجموع 
134 49 15 10 10 50 

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 

 الوظائف التي تفضلها النساء ورائدات األعمال  12-3
 

 :(A 3-12بشكل رئيسي في المناصب التالية )الجدول  المرأةجد اتوت العمل،  بطبيعةيتعلق  في ما
 

 )متعدد اإلجابات(  (: الوظائف التي تفضلها النساءA 3-12الجدول رقم )

 % العدد  نوع الوظيفة 

 36.3 37 ( المهرة وغير المهرة )للقطاعات الفنية / الصناعية العامالت

 17.6 18 المبيعات 

 12.7 13 التسويق

 11.8 12 اإلدارة 

 9.8 10 (... مكتب ةموظف   سائق،  سكرتير، الدعم )  ات موظف

 8.8 9 ات...( المحرر  اآلالت،  تمشغال  المصممات، طاقم متخصص )

 7.8 8 المحاسبة 

 32.30 33 أخرى وظائف

 %100.0 140 عدد اإلجابات 

  

وةت هو   وتحوظتئى لحتي تفضلهت لح ستء وقلئ ل  لألعةتل وكسب لح شتط لحتجتقيتقور  لحق و  لحةتالقا  
 (.B 3-12)لحج ول ةك   في 

 
 ةستج وا 37 - لحةهقا وغ ق لحةهقا )حلقطتعت  لحف  ا / لحص تع ا( لحاتةح   ▪

 ةستج وا 18 لحةو ات   ▪

 ةستج وا 13  لحتسو   ▪

 ةستج وا 12   لإل لقا ▪
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 )متعدد االجابات(  (: الوظائف التي تفضلها النساء ورائدات األعمال بحسب النشاط التجاري B 3-12الجدول رقم )

 فني  المجموع الوظائف 
العمل  

 الحرفي 

تجارة  

الجملة  

 والمفرد 

نشاطات خدمات  

 اإلقامة والطعام 
 أخرى

المهرة   وغير  المهرة  العامالت 
 )للقطاعات الفنية/ الصناعية( 

37 
7 7 17 3 3 

26.4% 

 المبيعات 
18 

2 1 12 2 1 
12.9% 

 التسويق
13 

1 1 9 - 2 
9.2% 

 اإلدارة 
12 

1 1 5 - 5 
8.5% 

)   ات موظف   سائق،  سكرتير، الدعم 

 (... مكتب ة موظف
10 

2 1 5 1 1 
7.1% 

( متخصص    المصممات،طاقم 
 ات...( المحرر اآلالت،  مشغالت

9 
1 1 5 - 2 

6.4% 

 المحاسبة 
8 

- 3 2 - 3 
5.7% 

 االعتناء بالمنزل 
6 

- 1 5 - - 
4.23% 

 غير ذلك 
27 

1 4 10 5 7 
19.1% 

 24 11 70 20 15 140 المجموع

 
 (الصغيرة المالية والمؤسسات المصارف) رسمية جهات من  تمويل على الحصول 12-4

 

 جهات   ةان تةو ال علا  حكصاولل أن لالساتطحع شةلهن لحلولتي لألعةتل قلئ ل    / لح ستء  غتحو ا  صّقك  
 ةساتج وا  51  وتحقجتل   ةقتق ا  حهن  وتح سوا  صاووا  أوثق(  لحصر قا  لحةتح ا  ولحةؤسست    لحةصتقى)   قسة ا

  (. 50% و سوا)  ةستج وا 51   لحصرقى لحةؤسست   في وة  تقّورن  ( %50 و سوا) 
 

 أن( 18.6%)  ةشااتقوا 19 وصااّقك   ةتسااتو ت   أ هاان( 31.4%)  ةسااتج وا 32   صااقك احااك  وةااع
 .(A 4-12)لحج ول قةا  لحقجتل ةع ةقتق ا   أسهل قسة ا جهت   ةن تةو ل عل  حكصولل

 
 (: حصول رائدات األعمال على تمويل من جهات رسميةA 4-12الجدول رقم )

 % العدد  مستوى الصعوبة

الرجال  من للنساء أصعب  51 50 

 31.4 32 متساوي 

الرجال   من للنساء أسهل  19 18.6 

 100 102 المجموع

  
 الماضية  الخمس السنوات خالل للنساء التجارية األعمال ممارسة صعوبة / سهولة 12-5

 

لحجا ول  في ةوضٍ هو وةت( ) ةستج وا 47)  ةول اي ةن أسهل أ هت لحرتحو ا اوق   لحاةل  وو ئا   تال   في ةت

12-5  A )  ( ةستج وا 45)  لحصرقى لحةؤسست   فيهو  لحةستج وت   تقو ر لالستو تن أن  أظهق وةت 
رن   ( %42.2)   ةستج وا  43  صاووا   أوثق  لألةق  لحةستج وت  أن  ةن  وو ق  ع     اوق  احك   وةع  أ ضات    تتقواّ
 . ( %41.8)  ةستج وا 41    ىلحصرق لحةؤسست   في
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 (: سهولة / صعوبة ممارسة األعمال التجارية للمرأة خالل الخمس سنوات الماضيةA 5-12الجدول رقم )

 % العدد  العناصر 

 46.1 47 أسهل

 42.2 43 صعوبة أكثر

 11.8 12 يتغير  لم

 100 102 المجموع

 

 األعمال رائدات تواجهها التي المشاكل 12-6
 

 لحج ول  فجتء  لإلجتوت  عل  لح كو لحةوضٍ في.  تولجههت  لحتي  لحةشتول  تك      لألعةتل  قلئ ل    ةن  ط لب 
 : (A 6-12قةا )

 

 المجموع  العنصر 
المؤسسات  حجم األعمال  وضع المحافظة    

  مسجل البصرة  نينوى  بغداد   متوسطة صغيرة    صغرى 
 غير

 مسجل 

 المالية  األمور
40 39 1 - 23 3 14 2 38 

39.2% 39.8% 25.0% - 35.9% 23.1% 56% 33.3% 39.6% 

/   الثقافية) االجتماعية

 ( الجنس

34 32 2 - 24 2 8 3 31 

33.3% 32.7% 50% - 37.5% 15.4% 32.0% 50.0% 32.3% 

  او العمالء مع التعامل
 الزبائن 

16 16 - - 10 - 6 - 16 

15.7% 16.3% - - 15.6% - 24.0% - 16.7% 

 تسويق 
6 6 - - 2 - 4 - 6 

5.9% 6.1% - - 3.1% - 16.0% - 6.3% 

  التجار مع التعامل
 والمنتجين 

6 6 - - 3 3 - - 6 

5.9% 6.1% - - 4.7% 23.1% - - 6.3% 

 أخرى  حدد
32 30 2 - 21 8 3 2 30 

31.4% 30.5% 50% - 32.8% 61.6% 12.0% 33.4 31.3% 

 المجموع
102 98 4 - 64 13 25 6 96 

100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  
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 هنّ المشاكل التي تواجه من للحدّ  األعمال رائدات قبل من المقترحة المبادرات 12-7
 

 لإلجتوات   جاتء   لحتكا  ت   ةان ولحتيف ى لحةشتول  ةن  حلك ّ   لح ستء  لةتقكتهت  لحتي  وتحةوت قل     تال   في ةت
 :( أ  ت A 7-12لحةوضٍ في لحج ول ) لح كو عل  لحقئ س ا

 
 

 (: المبادرات المقترحة من قبل سيدات األعمال لتسهيل ممارسة األعمال التجارية للمرأة A 7-12الجدول رقم )

 )متعدد اإلجابات( 

المقترحة  المبادرات  

  تمويل / على القروض الحصول عملية تسهيل
 المشاريع 

30.4% 

31 

 المجتمع  تثقيف /توعية
16.7% 

17 

 الحكومية  المبادرات  /الحكومي  الدعم
12.7% 

13 

 تأمين فرص عمل 
8.8% 

9 

 تأمين األمن والحماية 
6.9% 

7 

 ل ال يوجد مشاك 
4.9% 

5 

 أخرى
26.5 

27 

 109 المجموع 
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 (COVID – 19)جائحة كورونا أثر   -13
 

قل  عة قت  عل  لالةتصت  لحاقلةي  ك   أشتق لحةقص  لالةتصات ي لحاقلةاي إحا   أثت  ووقو تأثق  جتئكا  
  ووصال عجار لحةولر اا حةساتوى 2020% في عاتا 10ل يفتض لح تتج لحةكلي لإلجةتحي حلاقلق و كو 

 .*% ةن لح تتج لحةكلي لإلجةتحي30غ ق ةسووق وةت  قتقب 
 

ي ةت  لحف ت ق ولحةطاتعا ةاظا لحقطتعت   وطتح  وشول يتص  إ قل ل  وةت أثق  جتئكا ووقو ت عل   
 (.1-13ولح قل ولحس تكا ولحتال ا وتجتقا لحجةلا ولحةفق  )لإلطتق  ولحةقتهي

 

 لقي هال لحجرء ةن لحتقق ق لحضوء عل  تأث ق جتئكا ووقو ت علا  شاق كا ولسااا ةان لحةؤسسات  فاي 
 تول وشاول ياتص تاأث ق لحجتئكاا علا  لحةؤسسات   ةاوا لحاةال فاي لحةؤسسات   لألجاوق  لحاقلق  و ت

ع تصق لحةقو ا لحتي تسةٍ وتستةقلق ا لحاةال ولالةتقلكات  لحتاي ةان شاأ هت تساه ل إ جاتر لحاةال فاي 
 لحة رل.

 
 والرواتب  المؤسسات والتشغيل مردود أعمالعلى  كورونا أثر جائحة 13-1

 
وسوب جتئكا ووقو ت وةت هو ةوضاٍ   ق و  أعةتحهتفي ةت   ولجه  ل يفتضلحا  ا    ظهق لحةسٍ أن غتحو ا  

 (  ك  :A 1-13في لحج ول )
 

وهااال  سااقي علاا  جة ااع ع تصااق  ةااق و  أعةتحهااتفااي  ل يفتضاات  ةاان لحةؤسساات   %98ولجهاا   ▪

ةؤسسااا أو لح ااوع لحةسااٍ  إا ال  وجاا  تفتوتاات  فااي احااك واا ن لحةكتفظاات  أو علاا  ةسااتوى كجااا لح
 ( أو كتحا تسج ل لحةؤسست .B 1-13لالجتةتعي )لحج ول 

 
 .قو توةت تو ّن أن ةطتع لحتجتقا وةطتع لح قل ولحتير ن ها لألوثق تأثقل  ةن جتئكا وو

 

 جائحة كورونا على مردود األعمال (: تأثيرA 1-13الجدول رقم )

 الـتأثير على مردود األعمال 
 متوسطة  صغيرة   صغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 3 1 2 3 2 41 2 45 زيادة 

 97 31 98 151 98 1790 98 1972   انخفاض

 %100 32 %100 154 %100 1831 %100 2017 المجموع 

 
 جائحة كورونا على مردود األعمال بحسب المحافظة والجنس  (: تأثيرB 1-13الجدول رقم )

 الـتأثير على مردود األعمال 

 الجنس  المحافظة 

 أنثى ذكر  البصرة  نينوى  بغداد 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 2.0 2 2.2 43 3.5 14 1.0 5 2.4 26 زيادة الواردات 

 98.0 100 97.8 1872 96.5 387 99.0 512 97.6 1073 فاض الواردات انخ

 100 102 100 1915 100 401 100 517 100 1099 المجموع 

 
 

 

 
 المصدر: البنك الدولي، جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط يدفعان بماليين العراقيين إلى هاوية الفقر. * 
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 2020  وتشرين األول  شباط(: تأثير جائحة كورونا حسب القطاع في الفترة ما بين  1-13اإلطار ) 
منظمة األغذية والزراعة / المنظمة الدولية للهجرة  من قبل  دراسة    على مردود األعمال فيجائحة كورونا   أحدث البيانات المتاحة حول تأثير  م نشرت

 تظهر البيانات أدناه ملخص عن هذه الدراسة. (. 7، الصفحة 2020ديسمبر  3)الجزء  2020
الدراسة    المؤسساتواجهت   كبيراً في  اإلي  انخفاضاً  أشهر من ظهور  في  وأربعة  بعد شهرين  أواخر    الجائحةرادات خاصة  النشاط  شباطفي  تأثر   .

الشراء. سلوك  في  والتغيرات  الحركة  على  المفروضة  بالقيود  ً انخفاض  المؤسسات شهدت    االقتصادي  بنهاية    ا النصف  إلى  الشهرية  إيراداتها  في 

 .آبونهاية  حزيران. ومع ذلك، بدأت اإليرادات في االنتعاش بين حزيران
 

والمقاهي والمطاعم  الفنادق  الطبية    شهد قطاع خدمات  طفيفاً  والخدمات  بين  انتعاشاً  اإليرادات  التسعة    ذلك، . ومع  آبو  شباطفي  القطاعات  شهدت 

ً األخرى   نفس    انخفاضا خالل  اإليرادات  )  الفترة، في  انخفاض  أعلى  الخدمات  سجلت  )41حيث  األخرى  األعمال  تليها  والتصنيع ٪(،  ٪38(، 

 .(٪32والمنسوجات )
 ". 2020عام  ولاألتشرين و شباطبين ما حسب القطاع  روناجائحة كو  ( تأثير13.3يوضح الجدول )

 

 PANEL Study 3: Impact of COVID-19 on MSMEs (Spetember 2020-FAQ/IOM)المصدر: 

 2020 عام فبراير إلى أكتوبر  ما بين القطاع خالل الفترة  بحسب رونا جائحة كو تأثير 

 القطاع
 نسبة التغيير %  متوسط الدخل الشهري

 شباط
 )قبل جائحة كورونا(

ول األ تشرين  آب  
 شباط
آبحتى   

 آب
ول األ تشرين حتى   

غذاء والزراعةال  $6,633 $3,540 $4,096 -1 39 

 26 19- 1,125$ 1,346$ 2,054$ السيارات

 28 24- 3,630$ 3,772$ 6,552$ النجارة واإلنشاءات

 22 10- 2,394$ 1,986$ 3,945$ الكيماويات والمواد 

 8 28- 8,071$ 3,557$ 10,450$ التعليم والتكنولوجيا

 33 16- 4,185$ 3,636$ 9,134$ التجارة العامة

 70 3 2,414$ 2,117$ 3,019$ الضيافة

 28 32- 5,650$ 4,749$ 10,024$ التصنيع والنسيج 

 38 104 1,150$ 1,025$ 1,008$ الخدمات الطبية

خدمات ال  $2,954 $1,099 $1,279 -41 31 

 42 38- 2,804$ 2,258$ 3,533$ أخرى 

 32 16- 3,398$ 3,004$ 6,084$ المعدل

 للهجرة( الدولية المنظمة/  والزراعة األغذية  منظمة  - 2020 سبتمبرسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة )المؤ  على رونا كو جائحة تأثير :PANEL 3 دراسة: المصدر

 

 الرواتب ومدفوعات التوظيف على كورونا جائحة تأثير
 

%( أ ها وضاول لحةشترل ن في كتحا إجترا وسوب لحجتئكا  وال 44أفت   شق كا وو قا ةن لحةستج و ن )

لالجتةاتعي. أةات علا  ةساتوى  وج  تفتوتت  فاي احاك وا ن لحةؤسسات  وكساب كجةهات أو وكساب لح اوع 
 %.51لحةكتفظت   فوت      وى هي لألعل  وا

 
 (.D 1-13( و )C 1-13وجتء  لإلجقلءل  لأليقى لحةتياا وةت هو ةوضكت  في لحج وح ن )

و سوا   - واحك  جرئ ا   قولتب  ةع  لحاةل  ستعت   ةلكوظ  20تيف ض  تفتو   و ون  لحةؤسست   ةن   %
 %. 27وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكتفظا    وى لألعل  و سوا 

و سوا   - واحك  كتحه   عل   وقولتوها  لحةشترل ن  ع    كجا  19وقي  وكسب  ةلكوظ  تفتو   و ون   %

لحةكتفظت   و ن  لحشأن  وهال  ةلكوظت   تفتوتت   و وج   لالجتةتعي.  لح وع  أو  ها   لحةؤسسا  وت    ك      
 % في    وى. 7% في لحوصقا و18% في ور ل  و29لح سوا 

و سوا   - لحاةل وةت هي  واحك  وستعت   وحون ةع لالكتفتظ  لحقولتب  لحةؤسست   11تّا تيف ض  % ةن 

و ون تفتو  و  هت وكسب لحكجا أو لح وع لالجتةتعي. وحون  ظهق لحتفتو  عل  ةستوى لحةكتفظت   
 %. 16% وفي لحوصقا  9ك   وت   لح سوا في ور ل  و   وى 
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 (: تأثير جائحة كورونا على التوظيف ومدفوعات الرواتب C 1-13الجدول رقم )

تأثير على التوظيف ومدفوعات  
 الرواتب 

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 41 13 42 64 45 268 44 345 إجازة إجبارية

ساعات العمل عدد  تم تخفيض  

 مع رواتب جزئية
159 20 127 21 26 17 6 19 

إبقاء المشتغلين وراتبهم على 

 حاله 
146 19 104 18 36 23 6 19 

تخفيض الرواتب مع االحتفاظ 

 بساعات العمل
83 11 63 11 15 10 5 15 

 6 2 7 12 5 29 6 43 المشتغلين  أعدادنخفض ا

 0 0 1 1 0 1 0 2 زيادة أعداد المشتغلين

 100 32 100 154 100 592 100 778 المجموع 

 
 على التوظيف ودفع الرواتب حسب المحافظة والجنس كوروناجائحة  (: تأثيرD 1-13الجدول رقم )

على   كوروناتأثير جائحة 
التوظيف ومدفوعات  

 الرواتب 

 الجنس  المحافظة

 أنثى  ذكر البصرة نينوى  بغداد

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 - - 0.3 2 0 0 0.4 1 0.3 1 زيادة عدد المشتغلين

نخفض عدد  ا

 المشتغلين
11 3.3 17 6.2 15 8.9 41 5.5 2 6.7 

ل عدد المشتغلين ظ

على حالهم وكذلك  

 الرواتب

98 29.2 18 6.6 30 17.9 142 19 4 13.3 

تئئم وضئئع المشئئتغلين 

 في إجازة
141 42.0 139 50.7 65 38.7 333 44.5 12 40 

تئئم تخفئئيض سئئاعات 

العمئئئل مئئئع رواتئئئب 

 جزئية
54 16.1 74 27.0 31 18.5 150 20.1 9 30 

تئئم تخفئئيض الرواتئئب 

ولكئئئن مئئئع االحتفئئئاظ 

 بساعات العمل
31 9.2 25 9.1 27 16.1 80 10.7 3 10 

لمجموعا  1099 100 517 100 168 100 1915 100 102 100 

 

   التي اتخذتها الحكومة اإلجراءات 13-2

 

أجاتب   جتئكا ووقو ات ك  ةن تأث قع  ةت س ئل عةت إال وت   لإلجقلءل  لحتي لتياتهت لحكووةا ة تسوا حل
(  وا ون تفاتو  وكساب كجاا لحةؤسساا أو لح اوع A  2-13أوثق ةن لح صى أ هت وت   ة تسوا )لحج ول  

 % في ةكتفظا    وى.69سوا إح  لالجتةتعي. وة  وصل  ها  لح 
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 )سؤال متعدد اإلجابات( جائحة كورونا  (: تقييم اإلجراءات الحكومية للحد من تأثيرA 2-13الجدول رقم )

 تقييم اإلجراءات الحكومية 
 صرة الب نينوى  بغداد  المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 55 219 69 358 48 526 55 1103 موافق 

 45 182 31 159 52 573 45 914 غير موافق 

 100 401 100 517 100 1099 100 2017 المجموع 

 
وة  تورع  لألجووا وةت  لي )لحجا ول جتئكا ووقو ت تا تق  ا لإلجقلءل  لحتي لتياهت لحكووةا حةولجها 

13-2 B:) 

% ةن لحةؤسست  و ون تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو  31عل  لحصكا لحاتةا: واحك و سوا    لحكفتظ ▪

 . % 36 وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكتفظا    وى لألعل  و سوا 

لحف قوس:  لحةستع ا عل    ▪ تفشي  و سوا  ة ع  وكسب  21واحك  ةلكوظ  تفتو   و ون  لحةؤسست   % ةن 

 %. 31فظا    وى لألعل  و سوا كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكت

% ةن لحةؤسست   17احك و سوا  :  وك تت ت أثق إغحق لحةكح  لحتجتق ا وكظق لحتجول عل  أعةتح ت /   ▪

لألعل  و سوا    لحوصقاو ون تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكتفظا  
24 .% 

% ةن لحةؤسست   12احك و سوا  ...(:  ا  غالئ ةستع ل     قولتب ال  وج   عا حلةولط  ن )تيص ص   ▪

و سوا  لألعل     ور ل  و ون تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكتفظا  
14 .% 

 
  )متعدد اإلجابات( راء المستجيبين حول االجراءات التي اتخذتها الحكومة حسب المحافظة آأثر  (: تقييم B 2-13الجدول رقم ) 

 أثر االجراءات التي اتخذتها الحكومة 
 البصرة  نينوى  بغداد   المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 34.2 148 35.8 196 27.6 310 31.1 654 العامة  الصحة على الحفاظ

 18.7 81 31 170 16.5 186 20.8 437 الوباء  تفشي منع على المساعدة

/    أعمالنا  على  التجول  وحظر  المتاجر  إغالق  أثر

 وحياتنا 
362 17.2 186 16.5 73 13.3 103 23.8 

  رواتب،  تخصيص )  للمواطنين  دعم  يوجد  ال
 ...(  غذائية،  مساعدات

258 12.3 159 14.1 51 9.3 48 11.1 

 5.8 25 4.9 27 9.1 102 7.3 154 عدم كفاية االجراءات  

 1.6 7 2.7 15 4.7 53 3.6 75 إهمال الرعاية الصحية / ضعف القطاع الصحي 

وزارة   للوائح  االمتثال  صارم  بشكل  يطبق  لم 

 الصحة أو اإلرشادات الصحية 
89 4.2 66 5.9 8 1.5 15 3.5 

 0.2 1 1.1 6 1.4 16 1.1 23 توفر المستلزمات الطبية 

 1.2 5 0.4 2 4.2 47 2.6 54 أخرى

 100 435 100 548 100 1125 100 2106 المجموع 

 

أعقواا   ( 2020حةسٍ أجقته لحة ظةا لح وح ا حلهجقا وة ظةا لألغا ا ولحرقلعا وةقور لحتجااتقا لح وح ااا )  وفقت  :  مالحظة

أن  عااا لحاااتةل ن  قااتقب لح صااى  قى ةت ك   جتئكا ووقو ت؛  عن ةجتال  لحةستع ا لحتتح ا حلتاتةل ةع أرةا  لحةؤسست 

 ل لإل جااتقف ةاات  يااص إعت اات  تقاا  ا    ل ااه ووقو اات جتئكااالحوقلةج لحةتح ا هو أفضل س تسا عتةا حلك  ةن تأث ق توف ق  و
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٪(. وتشةل لحت لو ق لأليقى وقلةج ةثل لحكاا  ةاان عةل اات  لإلغااحق 34وقلةج لحتوظ ى )تق  ا لح عا ف ةت  يص  ٪( و41)

وتيفاا ض لحقسااوا لحجةقو ااا  ( ٪21ولإلعفتءل  لحضااق و ا أو لإلعفااتءل  لحضااق و ا لحةؤةتااا )  ( ٪24حواض لحقطتعت  )

 (.٪7ولحتكو ح  لح ق  ا ) ( ٪15عل  لحسلع لحةستوق ا )

 
 رونا كو  اقتراحات المستجيبين للحفاظ على أعمالهم أثناء جائحة  13-3

 

علا  لحكفاتظ علا   لحةؤسسات  ا حةساتع ا لحت لو ق لحكووة ا لحتتح اةجةوعا ةن   لحةستج و نلةتق  غتحو ا  
 .(A 3-13)لحج ول  قو تووأعةتحهت يحل جتئكا 

 

 )متعدد اإلجابات(  كورونا(: اقتراحات المستجيبين للحفاظ على أعمالهم أثناء جائحة A 3-13الجدول رقم )

 االقتراحات 
 البصرة  نينوى  بغداد  المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 
تقديم تعويضات الرواتب / توزيع المنح أو المساعدات  

 المالية
815 22.8 443 23.8 239 22.8 133 20.5 

 االجتماعي،والتباعد  األقنعة،فرض معايير الوقاية )

 والقفازات ، والتعقيم ، ...( 
415 12 186 10.0 132 12.6 97 14.9 

 6.9 45 5 52 8.3 154 7.0 251 توفير فرص عمل 

 6.8 44 8.4 88 5.7 106 6.6 238 ...(  أكسجين،توفير العالج والمستلزمات الطبية )

 3.2 21 7.7 80 3.9 73 4.8 174 توزيع المساعدات الغذائية

 8.2 53 5.3 56 2.1 40 4.2 149 رفع حظر التجول

توفير  ، حظر التجول الجزئيإعتماد إجراءات خاصة )

 ( توزيع أقنعة الوجه، التعقيممواد 
476 13.3 170 9.2 217 20.7 89 13.7 

 2.8 18 1.8 18 4.5 84 3.3 120 توفير القروض

نشاءات / إعادة تطوير البنية اإلمشاريع /  ال  تطوير 

 التحتية
95 2.7 56 3.0 23 2.1 16 2.5 

 3.2 21 1.4 15 2.4 44 2.2 80 البرامج التوعوية 

دعم المزارعين )توفير البذور والمبيدات واألعالف 

 (الزراعية. واألدوات
75 2.2 67 3.6 6 0.6 2 0.3 

استقرار سعر صرف الدوالر / خفض سعر صرف 

 الدوالر 
59 2 25 1.3 22 2 12 1.8 

 0.9 6 0.2 2 2.0 37 1.5 55 توفير األمن 

 0.5 3 1.1 12 2.5 46 1.4 51 دعم المنتج الوطني / إيقاف االستيراد 

 2.5 16 1.1 12 1.2 23 1.4 51 األسعار استقرار / تخفيض 

 0.3 2 1.1 12 1.8 33 1.3 47 توفير خدمات الكهرباء 

 1.2 8 1 11 1.2 22 1.1 41 إنشاء المستشفيات 

 0.5 3 0.9 9 1.5 28 1.1 40 إغالق المقاهي / الموالت / األسواق / الحدود / المدارس 

 0.5 3 0.9 9 1.1 21 1 33 تخفيض اإليجار أوإعفاءات  

 0.9 6 1 10 0.6 12 0.7 28 النفطية توفير المنتجات  

 0.3 2 0.1 1 0.9 17 0.5 20 تخفيض الضرائب 

 0.6 4 0.1 1 0.6 12 0.4 17 فرض رسوم على البضاعة المستوردة

 7.1 46 2.1 22 8.9 165 6.5 233 أخرى 

 100 650 100 1049 100 1864 100 3563 المجموع

 
 ووت   لح سب لألعل  حلت لو ق لحةقتقكا لحتتح ا:

ةن لحةؤسست  و ون    % 23احك و سوا  تق  ا تاو ضت  لحقولتب/ تور ع لحة ٍ أو لحةستع ل  لحةتح ا:   ▪

 %. 24لألعل  و سوا  ور ل  تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. ووت   ةكتفظا  

لحوةت ا ) ▪ و سوا  ...(:  ولحتاق ا   ولحقفترل    لالجتةتعي ولحتوتع     لألة اا فقض ةات  ق  ةن    %12احك 

  لحوصقا ووت   ةكتفظا    لحةؤسست  و ون تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي.
 %. 15لألعل  و سوا 
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من شأنها تسهيل إتمام األعمال  والبرامج التيألدوات والمستلزمات ااقتراحات المستجيبين ألهم   13-4

 من المنزل
 

 إنجاز العمل في المنزل
 

لحة ارل إال وقلةج ولكت تجت  لحاةال لحةكتةلاا لحتاي تساهل إوةاتل لألعةاتل ةان  لح ول  ولأل  لحةسٍ  شةل
 (:4A-13)لحج ول  حفتقا طو لا. وت   لحق و  عل  لح كو لحتتحي  كورونا جائحة لستةق وضع

 لحا  ا ةن  66% وتشول  كحق ...( ةرلقع   تتوسي ال  ةون لحاةل ةن لحة رل )ستئ   ▪

 لحا  ا ةن % 13لحةولق  لحةتح ا: ر ت ا  ▪

 .احا  لةن   % 4 و سوا   لحسةت  وةرلوحا لألعةتل ةن لحة رل )لحو ع( ▪
 

  نولحةارلقع  نةثال سا تقل  لألجاقا ولحساتئق)علا  ةهان ةا  اا  ةتئةاا لحةؤسسات  ةان  %67  إجةتال  

فقاط إجتواا  ةؤسساا 71 وة ة   قو توو حا تون ةت قا عل  لحاةل ةن لحة رل وسوب جتئكا (... نولحكحة

 ل.اةل ةن لحة رةت قا عل  لحةفت هت أ هت 
 )متعدد اإلجابات(  التي من شأنها تسهيل إنجاز األعمال من المنزل والبرامجدوات والمستلزمات األ : أهم (A 4-13رقم ) جدولال

دوات والمستلزمات  أل

   والبرامج

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى المجموع 

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  

ال يمكن العمل من المنزل )سائق  

 ( ... تاكسي ، مزارع ، حالق
1382 66.5% 1250 66.2% 111 70.7 %  21 61.8 %  

% 2.5 4 %12.8 242 %13.0 271 زيادة الموارد المالية   -  

% 1.3 2 %4.2 79 %3.9 82 اعمل بشكل رئيسي من المنزل   1 2.9 %  

% 3.8 6 %3.5 66 %3.5 73 توفير خدمة اإلنترنت   1 2.9 %  

األعمال   القدرة على ممارسة

 ( التجارية من المنزل )البيع
71 3.4% 65 3.4% 2 1.3 %  4 11.8 %  

 %14.70 5 %16.60 26 %1.80 34 %1.80 37 اجهزة الهواتف والحواسيب 

% 0.6 1 %1.1 20 %1.0 21 تجهيز بالطاقة الكهربائية   - - 

% 2.9 1 - - %4.0 76 %3.8 80 أخرى  

% 3.2 5 %3.0 56 %3.0 62 ال أعرف    1 2.9 %  

 100 34 100 157 100 1888 100 2079 المجموع 

  
تقو  لحجتئكا أثقل  عة قت  عل  لحةؤسست  وعل  لحااتةل ن )ةان لحقجاتل ولح ساتء( فاي ةيتلاى ةجاتال  
لح يل. وتقور لحتأث ق لحسلوي عل  ةوظفي لحقطتع لحيتص في لحاقلق أوثق ةن ةوظفي لحقطتع لحكواوةي 
ولحاتا  ال س ةت لحةشترل ن اوي لح يل لحةت  ي ولحاتةل ن فاي لحةؤسسات  غ اق لحةساجلا وضاةن لحقطاتع 
لالةتصت ي غ ق لحقسةي. وةن ضةن هال لحس تق تضع لحجهت  لحةا  ا في لحاقلق يططات  حاةل اا تااتفي 

 لالةتصت  تقتور عل  لحتتحي:

عل -1 لالعتةت   وتقل ل  لح ةو  تكق    في  لحيتص  لحقطتع  فقص   عا  توف ق  في  لالستةقلق  ةع  لح فط     
 لحاةل حا   وو ق ةن لألسق ال  لح يل لحةك و  ةن يحل توس ع  طتق وقلةج لحةستع ا لالجتةتع ا. 

  عا لحاةتل لحةاّقض ن حليطق ةن يحل لحةستع ل  لح ق  ا لحةوتشقا.  -2

)غ ق لحةسجل(  عوق  لحكّ  ةن ةيتطق تكول لحةؤسست  لحقسة ا )لحةسجلا( إح  لحقطتع غ ق لحقسةي   -3
وتق  ا   لحوتقو  ت    لألجوق  إح   فع  ولحتكّول  لحكووةا   ةن  ة عوةا  ةقوض  ضةت ت   وقلةج  توف ق 

 إعفتءل  ضق و ا. 
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 نظرة مستقبلية لألعمال التجارية  -14
 
ةان ةؤسسات   لحلح ظقا لحةستقول ا ألعةتل  ت تول هال لحقسا ة تس توةات  لحةشتقو ن في لحةسٍ في تق  ا   

 لحتتح ا: لحقضت تيحل 

 ا. لحقت ة  في ةت  يص لألعةتل في لحس ا  لحةؤسست  قأي  ▪

 ل. في لحاتا لحةقو لحةؤسست  تولجه    ةون أن  لحتك  ت  لحتي ▪

 . ت  إ جتو  ل  لحفقص لحتي ة   وون حهت تأث ق ▪

 
 توقعات العام المقبل  14-1

 
كول و ف ا تر ق لالةتصت  ولحوضع لألة ي وأعةتحها ةقتق ا حلاتا لحةقول ة ا أصكتب لألعةتل تصوقلتها 

 (.A  14-1 B  14-1 C 1-14واحك وةت هو ةوضٍ في لحج لول )لأليقى  تحةؤسست  و

لحةقول.   ▪ حلاتا  لألعةتل  وو ئا  ححةتصت   لحةستقول ا  لح ظقا  كول  لآلقلء  ةن    %55  لعتوقل قسة  

ستر ل   لحةستج و ن   لألعةتل  و ئا  عتا    % 63  صق و  ةت      ّ  سوءأن  وشول  لالةتصت     س تقلجع أن 

 لحوضع لألة ي. في  ت  تكس ة ها   % 59عل  لحقغا ةن توةع 

وةت       عن توةات  أعةتحها ةقتق ا وتآليق ن  وت   لإلجتوت  ئلول عل  وجه لحتك  ع  ةت س    احك وةع   ▪
أي  توةاول ع ا ك و     % 35وأ هت ست يفض    %38و  ستتكسن أن أعةتحها  ة ها    % 27   لي: لعتوق 

 تر  ق. 

أظهق  إك ى أوقر  قتط لاليتحى و ن لحج س ن أن لإل ت  أوثق تفتؤال  وتكسن "لالةتصت " و "و ئا   وةت ▪
 لألعةتل". 

ةن لحةؤسست  لحتي    470ولحتي اوق  أ هت تقى تكس ت في "و ئا لألعةتل"    ةن لحةؤسست    551أفت    ▪

قأي "لحتكس ن"  ةوو ت     لحاحةا و ن  "لالةتصت ". لالقتوتط لحاي  ةون لإلشتقا إح ه هو  تقى تكس ت  في
إطتق في  لالةتصت  ا  )  ولحاولةل  ت1-14لحج ول  لحتي  لحاولةل  واض  عل   ولحاي  اتة   لحتوصل  (  ا 

 وةت  لي:   ةون أن تتكق  عولةل لح جت  لحقئ س ا حلتكس  ت  لحتي وة  تّا لست تتج  إح هت. 
 

 (: عناصر النجاح الرئيسية للتحسين 1-14الجدول رقم )

االقتصادية  العوامل  للتأثير اإليجابي ة ضروريال  العوامل  النسبة المئوية  الرقم   

 المالي الدعم مالية  ات مساعدتوفير  13.8 -1

 العمل  فرص خلق  توفير فرص عمل أفضل  10.8 -2

 االقتصادي  النمو تحسن في االقتصاد  9.5 -3

4- 8.0 
لموظفي القطاع    دفع الرواتب واستقرار عملية ثبات

 الحكومي  
 االستقرار

 المالية  السياسة استقرار العملة  7.4 -5

 كورونا  جائحة  سياسة الجائحة والتعافي منها  انتهاء 6 -6

 االقتصادية  المساعدة تقديم الدعم الحكومي  5.8 -7

 األعمال  تطوير سياسة تطوير األعمال أو مشاريع التوسع 5.2 -8

 والحماية  األمن سياسة الوضع االمني وإجراءات السالمة تحسن  4.6 -9

 االقتصادية  المساعدة المزارعيندعم  2.2 -10

 أنواع مختلفة  المتبقية  اإلجاباتجميع  25 أخرى 
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 في قطاعهم في العام المقبل  العامةأصحاب المؤسسات حول بيئة األعمال  توقعات (: A 1-14الجدول رقم )

 % المجموع  التوقع 
 أنثى ذكر  المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 43.1 44 55.4 1,060 43.8 14 52.6 81 55.1 1,009 54.7 1,104 ينخفض 

 16.7 17 18.0 345 18.8 6 13.6 21 18.3 335 17.9 362 يبقى كما هو 

 40.2 41 26.6 510 37.5 12 33.8 52 26.6 487 27.3 551 يتحسن 

 100 102 100 1915 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
   (: توقعات أصحاب المؤسسات حول تطور االقتصاد في العام المقبلB 1-14الجدول رقم )

 % المجموع  التوقع 
 أنثى ذكر  المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 55.9 57 63.5 1,216 56.3 18 63.6 98 63.2 1,157 63.1 1,273 ينخفض 

 9.8 10 13.8 264 25 8 10.4 16 13.7 250 13.6 274 يبقى كما هو 

 34.3 35 22.7 435 18.8 6 26 40 23.2 424 23.3 470 يتحسن 

 100 102 100 1915 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 (: تصورات أصحاب المؤسسات عن مقارنة أعمالهم باألعمال األخرى للسنة القادمةC 1-14الجدول رقم )

 % المجموع  التوقع 
 أنثى ذكر  المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  % العدد 

 39.2 40 37.9 726 40.6 13 26.6 41 38.9 712 38 766 ينخفض 

 30.4 31 35.5 679 31.3 10 33.8 52 35.4 648 35.2 710 يبقى كما هو 

 30.4 31 26.6 510 28.1 9 39.6 61 25.7 471 26.8 541 يتحسن 

 100 102 100 1915 100 32 100 154 100 1831 100 2017 المجموع 

 
 التحديات والفرص  14-2

 
( آقلء لحةؤسست  في ةت  ااو  حلتكاّ  ت  ولحفاقص و اوع A  14-2 B  14-2 C  2-14توضٍ لحج لول )

 لح عا لحةطلوب حت ة ا لحةؤسست . وة  جتء  أها ها  لحاولةل وةت  لي:
 

 لحتك  ت  لحقئ س ا لحتي تا تك   هت حلاتا لحةقول: 

 أهم عناصر الدعم الحكومي أهم الفرص أهم التحديات 

 قو ت جتئكا وو -
 لحوضع لالةتصت ي/ لحقوو .  -
ل يفتض   - )أي  لحصقى  في ساق  لقتفتع 

 في ساق لح   تق(. 
 ر ت ا في أساتق لحسلع / تولفا لحةا شا.  -
أجوق   - ةضت ت   / لحس وحا  لحقطتع   قص 

 لحاتا.
 تجول. لحكظق  -
 ل يفتض في لحةو ات .  -
 لحوضع لألة ي.  -

 . توف ق ةقوض  أو ةتح ا ةستع ا -
 . عةل فقص  -
 . لالةتصت ي  لحوضع في  تكسن -
 . لحقولتب  في عةل ا  فع لستققلق -
 . لح ق  لستققلق -
 . لحووتء  هت ا -
 . لحكووةي توف ق لح عا -
 . لألعةتل  تطو ق -

 

 . ةتح ا  ةقوض  -
 . لحتكت ا  لحو  ا تطو ق -
 . تكس ن لحوضع لالة ي -
 . أوح ا  توف ق ةول   -
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 (: أهم التحديات التي تعتقد أن عملك قد يواجهها في العام المقبل )متعدد اإلجابات( A 2-14الجدول رقم )

 % المجموع  التحديات 

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 5 2 8.7 17 13.4 296 12.9 315 رونا كوالوضع الصحي / جائحة 

 15 6 8.2 16 8.3 183 8.4 205 الوضع االقتصادي / الركود / التدهور 

 10 4 9.7 19 8.1 179 8.3 202 ارتفاع سعر صرف الدوالر 

 2.6 1 7.7 15 7.6 167 7.5 183 تراجع الوضع المالي 

 5 2 11.3 22 6.4 140 6.7 164 تكاليف المعيشة ارتفاع أسعار السلع/ ارتفاع 

 7.6 3 4.6 19 6 132 5.9 144 نقص السيولة / أزمة رواتب الموظفين 

 7.6 3 5.6 11 5.8 128 5.8 142 حظر التجول / إغالق الطرق 

 5 2 1 2 6 132 5.6 136 انخفاض حجم المبيعات 

 2.6 1 4.1 8 4.5 99 4.4 108 عمال  األأو ترك إغالق 

 7.5 3 5.6 11 4 88 4.2 102 تراجع الوضع األمني 

 2.5 2 4.6 9 2.8 62 3 72 الدعم الحكومي غير الكافي 

 2.5 1 6.7 13 1.9 41 2.3 55 الجفاف 

 0 - 1.5 3 2.2 48 2.1 51 المنافسة في سوق العمل / عدد كبير من المنافسين

 2.5 1 0.5 1 1.5 34 1.5 36 انقطاع الكهرباء 

 5 2 3.2 6 1.2 26 1.4 34 االستيراد من الخارج ازدياد 

 14.5 6 7.1 14 9.9 217 9.7 271 عوامل أخرى 

 5 2 9.7 19 10.4 230 10.3 251 ال توجد تحديات أو صعوبات 

 100 40 100 195 100 2202 100 2437 المجموع 

 
 

  



 

109 
 

العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي في العام المقبل في حالة  المؤسسات في الفرص/ أصحاب (: رأي B 2-14الجدول رقم )

 حدوثها )متعدد اإلجابات( 

 % المجموع  الفرص 
 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

 12.5 5 8.4 17 14.4 327 13.9 349 ض واعدة المالية / الحصول على قرالمس

 7.5 3 5.4 11 11.4 259 10.9 273 توفير فرص عمل

 12.5 5 11.4 23 9.3 211 9.5 239 االستقرار أو تحسن الوضع االقتصادي 

 2.5 1 6.5 13 8.3 187 8 201 القطاع الحكومياالستمرار في دفع رواتب 

 2.5 1 10.4 21 7.4 166 7.6 188 استقرار سعر صرف الدوالر خفض أو 

 7.5 3 4.5 9 6.3 141 6.1 153 استقرار الوضع الصحي / انتهاء جائحة كورونا

 7.5 3 5.9 12 5.8 132 5.9 147 تقديم الدعم الحكومي 

 10 4 6.5 13 5.2 115 5.3 132 اريع تطوير األعمال / توسيع المش

 0 - 6.5 13 4.6 104 4.7 117 األمني / الشعور باألمان تحسين الوضع 

 12.5 5 5.5 11 1.8 40 2.2 56 دعم المزارعين )توفير األسمدة والمبيدات ...(

 2.5 1 4 8 2 45 2.1 54 إعادة اإلعمار / إعادة بناء البنية التحتية 

 0 - 1 2 2 46 1.9 48 رفع حظر التجول / فتح األسواق / فتح المدارس 

 0 - 4 8 1.4 32 1.6 40 أسعار المواد األساسية  انخفاض

 0 - 2.5 5 1.3 29 1.4 34 االسترادات منع أو تخفيض 

 2.5 1 5 10 1 23 1.4 34 إنشاء مشاريع الري 

 0 - 0.5 1 1.3 29 1.2 30 التبرعات تقديم 

 2.5 1 1 2 1.1 25 1.1 28 االستقرار بتجهيز الطاقة الكهربائية 

 0 - 0.5 1 1.1 25 1 26 التعيينات الوظيفية في الدوائر الحكومية 

 2.5 1 0.5 1 0.9 21 0.8 23 زيادة الدخل 

 2.5 1 1.6 3 0.8 18 0.8 22 دعم  المواد األولية  

 2.5 1 1 2 0.7 17 0.8 20 االنضمام إلى شركات االستثمار

 0 - 0.5 1 0.7 16 0.7 17 زيادة إيرادات الدولة الناتجة من بيع النفط

 0 - 5..0 1 0.7 16 0.7 17 انخفاض أسعار الوقود 

 10 4 6.9 14 10.5 246 10.5 264 أخرى

 100 40 100 202 100 2270 100 2512 المجموع 
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 المؤسسات حول نوع الدعم الحكومي المطلوب لتحسين األعمال )متعدد اإلجابات( أصحاب (: رأي C 2-14الجدول رقم )

الدعم المطلوب نوع   % المجموع  

 المتوسطة  الصغيرة  الصغرى

 % العدد  % العدد  % العدد 

مثل المنح   الدعم، ساعدة المالية )أنواع مختلفة من الم

والمساعدات وما إلى ذلك، المصرفية وغير 

 المصرفية(
1046 37.5 969 38.4 69 30.8 8 18.2 

صرف  المياه، الكهرباء، الالبنية التحتية )تطوير 

 صحي(
533 19.1 485 19.2 41 18.3 7 15.9 

 18.2 8 10.3 23 12.5 315 12.4 346 تحسن الوضع االمني  

 15.9 7 21.4 48 6.4 162 7.8 217 مواد أولية لإلنتاج والخدمات توفير 

 6.8 3 3.1 7 5.5 139 5.3 149 روتينية( التسهيل اإلجراءات الرسمية )

 2.3 1 1.8 4 5.0 125 4.7 130 تأمين الرواتب لموظفي القطاع الحكومي

 4.5 2 5.4 12 3.4 86 3.6 100 أماكن ثابتة ومناسبة لممارسة األعمال 

 - - 1.8 4 3.3 84 3.2 88 توفير فرص العمل  

 6.8 3 1.3 3 1.6 40 1.6 46 خفض أو استقرار سعر صرف الدوالر 

 9.1 4 2.7 6 0.7 18 1.0 28 إنشاء مشاريع جديدة / مشاريع ري

 - - 0.9 2 0.6 14 0.6 16 حماية المنتج المحلي  

 - - 1.3 3 0.4 11 0.5 14 االقتصادي تحسين الوضع 

 - - - - 0.4 9 0.3 9 خفض أسعار الوقود 

 - - 0.4 1 0.3 8 0.3 9 دعم البطاقة التموينية 

 - - 0.4 1 0.2 5 0.2 6 تخفيض الضريبة المفروضة 

 - - - - 0.2 5 0.2 5 توفير الضمان االجتماعي 

 2.3 1 - - 1.9 48 1.8 49 أخرى

 100 44 100 224 100 2523 100 2791 المجموع 
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 2020  مسح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  رسائل: ج الجزء
 

 

 بيئة تشغيل المؤسسات  -15
 

 رؤية التنمية الوطنية  15-1

 

عل  تكق   ل تااتش لةتصات ي ةاوي ةان ياحل   2018-2022  (NDP)  قؤ ا يطا لحت ة ا لحوط  اتقور  

يطا عل   وق لحقطتع لحيتص وةستها قئ سي في تطو ق لح  ها   تؤو  وةت  لحت ة ا لحةست لةا.  ت ف ا وقلةج  
 .ا حتطو ق وت ف ا لإلصحكت  لححرةا حتكق   احك لحكووة وتوف ق لحيطط  ةت وعاةتع ا لةتصت  ا 

 

الةتصت  لحاقلةاي إحا  لةتصات  لحساوق. لتكو ل  ووةا ستةّون ةن  عل  أن لحك  قؤ ا لحت ة ا لحوط  ا  ت ص 
وقفع لح تتج لحةكلاي لإلجةاتحي % 7وت ص لحيطا عل  أن لحاقلق س كق  ةا ل  ةو لةتصت ي  صل إح  

 .2022ا تق ل ون    تق عقلةي عت 292.5إح   2015تق ل ون    تق عقلةي عتا  182.2ةن 

 

كت  حو لساتةق فاي   تةو ن  كو لةتصت  ةت وع وتستي لا ةولق  لح فط واتةل    لحتوجهولحقص  ةن احك هو  
 ط. ةو ولالستققلق عل  لحة ى لحةتوستوف ق لألستس حل

 
 وق ةهااا فااي لإلصااحكت  لحت ظ ة ااا  أ لءستسااتةق كووةااا لحاااقلق واا عا ةاان لحةاات ك ن لحاا وح  ن فااي 

حتةوا ن هاال لحقطاتع ةان لح ةاو   لحصارقى ولحصار قا ولحةتوساطا  لحةؤسسات  ولحس تست  لحتةو ل ا ح عا  
 في لحتوظ ى وو تء لةتصت  لحاقلق لحةست لا. ةستهةت  أستس ت  ح صوٍ ولالر هتق و

 

 االعتبارات الرئيسية  15-2

 
توجهات  ح لحو ت ات  لححرةاا حتقا  ا لحا عا لحةطلاوب  إ جات  فاي ةقور اا تساتها ةتعا ا  ةسٍلحتوفق  تتئج  
ع ا في  (PSDS) تطو ق لحقطتع لحيتص  الستقلت ج احيطا لحت ة ا لحوط  ا وواحك    لالستقلت جيلإلصح   
 ةجتال :

 تكس ن لحةتطلوت  لحقت و  ا ولحت ظ ة ا ولإل لق ا حو ء عةل تجتقي ولستثةتق إةل ةي. -

 لحضقلئب.إصح  إ لقا  -

تكساا  ت  فااي أ لء لحااورلقل  ولحه ئاات  لحاتةااا لحتااي تاا ظا لالةتصاات  وتقاا ا لحياا ةت  حلقطااتع  -
 لحيتص ولحةولط  ن وشول عتا.

 تكس ن لحوصول إح  لحي ةت  لحةتح ا وي ةت  تطو ق لألعةتل. -

 .صا   لحةؤسست   عل  اقفع ةستوى لإل تتج ت ة ا لحةهتقل  و -

 ة ظةت  لألعةتل ولحشووت .ةع  لحشقلواحل تار ر تةث ل ةطتع لألعةتل ةن ي -

ويفااض لحتوااتح ى وتسااه ل  لحتوق اا   سلساالاولحتجااتقا لح وح ااا حتوساا ط  لح ليل اااتكساا ن لحتجااتقا  -
 لحتص  ق.

تكسااا ن جاااو ا لحة تجااات  ولحيااا ةت  ةااان ياااحل تشاااج ع لحة تفساااا لح ليل اااا حتكق ااا  ةتطلوااات   -
 لحجو ا عل  ةستوى لحتص  ق.
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ولحةكلاااي ةااان ياااحل لحتقو ااار علااا   لحةقواااريعلااا  لحةساااتو  ن تكسااا ن س تسااات  لالساااتثةتق  -
واا ال   لحاةاال لحقطتعاات  لالةتصاات  ا لحتااي حهاات أووااق تااأث ق علاا  لح ةااو لالةتصاات ي ويلاا  فااقص 

( BICقواار  ه ئااا لسااتثةتق وراا ل  ) لحةثااتل ةاان لحتقو اار علاا  لحاقااتقل  لحتجتق ااا )علاا  سااو ل 

 تض ا(.عل  تطو ق ةقلور لحتسوق في لحس ول  لحاشق لحة

ه اتك كتجااا إحاا  لالوتاات  عاان لحقطااتع لحاااتا  -
علاا   عوئاات  وو ااقل  لحةتضاايا لحاااي  فااقض 

 كااو إطااتق عةاال ولحتوجااه  لحقت ةااا لألج ااتل 
لحهت فااا حو ااتء  قشاا   وفاااتل حتقاا  ا لحياا ةت  

. تاا قك لحكووةااا أن لح ظااتا لةتصاات  لحت ة ااا
وقةااا  ك اا  أصاا ق   ةساات لالحكااتحي غ ااق 

فااااي أوتااااووق  وكث ااااا )لحوقةااااا لحو ضااااتء(
 لإلطااتقوضااٍ لحقؤ ااا لحةسااتقول ا )ت 2020

15-2 A توةفااااااا  لحكووةااااااااا عاااااااان .)

وحوااان ال تااارلل ه اااتك فجاااوا  لحتوظ اااى 
 جااب لحق ااتا ووو ااقا فااي لأل لء  جااب ساا هت 

 تقغااااب فااااي لحوظ فاااااواااااحك فااااي و ئااااا 
فااااي  علاااا  كسااااتب لحوظ فااااا الحكووة اااا

 (.B 2-15 لإلطتق) لحقطتع لحيتص 

 علااااا  لالساااااتجتوالإل لقا لحاتةاااااا  كااااا   -
. تو  اااااى أ ول  لحةؤسسااااات  الكت تجااااات  

 لحةؤسساات  لحس تسااا لحاتةااا ةااع لكت تجاات  
لحةشااتق ت   عةل ااا فااي تهتوتسااه ل ةشااتقو

 لحاتةا.

ي لحااااااتئ  ار ل هاااااائا لحتشاااااااااااال و اتظااااا -
 تقالإلطاا) لحةؤسساات  ا اي أةااتا ت ة ااالحقئ ساا

15-2 C هاااا  لحةؤسسااات  (.  جاااب تةوااا ن 

 ةن تكو ل لحتك  ت  لحو ئ ا إح  فقص.

ححساااتفت ا ةااان  لحةؤسسااات  تشاااج ع و عاااا  -
  ةو لحسوق.

تقاااا  ا لحاااا عا إل شااااتء و ةااااو لحشااااووت   -
 وتسااهللحتق  اات  ولحة تجاات  ولحاةل اات  لحج  اا ا   حلةؤسساات   تااوفقولحتوااتح  لحتااي  ةواان أن 

 لحوصول إح  لحي ةت  لحةتق ةا.

وةاا  لةت ااا  عاان لالحتاارلا وتحو ئااا لحقت و  ااا ولح ظتة ااا  ةسااجلافااي لحاااقلق غ ااق  لحةؤسساات  ةاظااا  -
ولحتاتةاال ةااع  لألعةااتل ال  صاالا وهاات. وشااةل احااك تسااج ل  غ ااق فسااهت لحكتح ااا أل هاات تاتوااق 

ولحوصااول إحاا   لألسااولق ولحوصااول إحاا   لالئتةااتن ولحوصااول إحاا   لألعةااتل وأ لء  لحكووةااا 
 .ولحشووت  وةستو ت  لحةهتقل   ولالوتوتق لحتو وحوج ت 

ةشااولا لحاا قص فااي لحةهااتقل  لحتااي تتطلااب وضااع يطااط عةاال شااتةلا  لحةؤسساات  أواا  ةسااٍ  -
 ح  هت.حتار ر لحةهتقل  لحتق  ا وةهتقل  لحاةل وةهتقل  ت ظ ا لحةشتق ع 

 

 

 

 (: تصور التوظيف الحكوميB 2-15) اإلطار

التصور العام والتوقعات هي أن التوظيف الحكومي آمن، ويوفر  

الحياة،   مدى  أقل،  حيث  األمان  ساعات  الموظفون  يعمل 

من   المزيد  على  النهاية   االمتيازات،ويحصلون  في  ويكتسبون 

واالمتيازات   الحكومية  القروض  تشمل  التي  المزايا  من  العديد 

 . األخرى
 

http://annabaa.org/arabic/investigations/14577  :المصدر 
 

 (: إصالح القطاع العام A 2-15) اإلطار

" في  العراقي  لالقتصاد  جذري  إلصالح  رؤية  الحكومة  ورقة  حددت 

  " إلى المشرعين والفصائل السياسية. بحثية
 

مالية    اتإصالحالقيام بلخفض رواتب القطاع العام و  تدعو هذه الدراسة

أن    للدولة شأنها  من  أنظمة  حيث  استخدمتها  تقوض  التي  المحسوبية 

 النخبة السياسية لترسيخ سلطتها. 
 

قد ٪ من إيرادات الدولة. و90يعتمد العراق على صادرات النفط لتمويل  

إلى   اإليرادات  هذه  منذ    3.5هوت  شهريًا  المتوسط  في  دوالر  مليار 

 . 2020من عام انهيار أسعار النفط في وقت سابق 
 

نصف هو  النفقات   7  الئ  هذا  لدفع  الالزمة  شهريًا  دوالر  مليارات 

من   العام    5هناك    ذلك، العاجلة.  القطاع  لرواتب  دوالر  مليارات 

راق تقريبا  وفقًا ألرقام وزارة المالية. كما يستورد الع  التقاعد، ومعاشات  

األجنبية   العمالت  من  احتياطيات  مع  وأدوية.  أغذية  من  يحتاجه  ما  كل 

يقدر البنك الدولي أن البالد يمكن أن تحافظ على    دوالر، مليار    53تبلغ  

الخارجية   الديون  وتمثل  أخرى.  أشهر  تسعة  لمدة  الواردات    316هذه 

 .مليون دوالر أخرى
 

٪ من 25إلى خفض مدفوعات القطاع العام من  كما يدعو البحث أيضاً  

إلى   اإلجمالي  المحلي  قال    ٪، 12الناتج  ذلك.  يتم  كيف  يوضح  ال  لكنه 

على  الضرائب  إعادة  تكون  قد  الخطوات  إحدى  إن  المسؤولون 

قد   السابقة  اإلدارات  كانت  التي  المدنية  الخدمة  موظفي  استحقاقات 

 ألغتها.
 بتصرف 2020 تشرين أول 23 -المصدر: أسوشيتد برس 

 



 

113 
 

حتشااااج ع لحةؤسساااات  ه ااااتك كتجااااا 
كااقا   علاا  لحتسااج ل. عاا ا لحتسااج ل

لح ةاااااو فاااااقص ةااااان  لحةؤسسااااات  
 ولحت ة ا. 

 

ضااااااقوق ا  عةل ااااااا لحتسااااااج لإن 
 أل هاات تاا عاحو ت اات  لحقطااتع لحيااتص 

فاااي لحوصاااول إحااا   هاااا  لحةؤسسااات  
لحتةو اال وتطااو ق لألعةااتل ولحاوحةااا. 

ه ااااتك كتجااااا إحاااا  تاااا يل حاااااحك 
تسااااج ل لحكووةااااا حر اااات ا ةااااا ل 

 لحةؤسست .

 
   رسائل: التنمية المؤسسات 15-3
 

حول ةجتل   22إح     16تق ا لألةستا ةن  

 ةليصات  ةن ةجتال  لحوك  في لحةساٍ  
حل تااتئج لحقئ ساا ا ولحتكاا  ت  لحةقتوطااا 

لحتاي تساتج ب   لحقئ سا ا  قساتئلوهت ولح
 .حها  لحتكّ  ت  

  

 )بتصرف(  (: آراء رجل األعمالC 2-15)اإلطار 

علا  "ت ةاق"  هاي فاي كتحاااوق قجل أعةتل عقلةاي فاي ةقتولاا أن و ئاا لألعةاتل 
لحقطااتع لحيااتص. وتح سااوا حلةاااتةح  لحتجتق ااا ك اا  توااون لحةؤسسااا لحاتةااا هااي 

 :لحةشتقي

  سترقق لألةق كولحي عتا أو عتة ن التيتا ةقلق وشأن عق .  -

 ض  لحقطتع لحيتص.    لئةت  تقلب لألساتق ولحتوتح ى  اةل   -

يطتب   - توة ع  لالعتةت     لحقوول  وةجق   يطتب  إص لق  ال    وةتت   سترقق  طو ح . 
وحون  جب أن  ةق  ةوتشقا  لحاقلةي أن  ص ق لالئتةتن  ي ةصقى لحتجتقل ةون ح

 طو ح .  وةتت  وس ط آيق يتقج لحاقلق. ها  ةةتقسا تسترقق  ةصقىةن يحل 

و تاتوق   - ولك   طقى  ةن  شيء  غ ق  هي  لحاقو   ال  صاوا.  ووشقوط  ةتولر ا 
  تكقك و ون قشوا. 

 لحة فوعت  تتأيق حشهوق. -

 لحفست  ةستشق -

 لألقوت .  إح  تيف ى تؤ ي غتحوت    لحوة   لحاقووت  ولحقشتوى وتولفا  إن  -

 

 تةق وتجقوا ةث قا حلسيط:  لالست قل لحتي تكتتج إح    لحةؤسست  

لحة  تء: - في  لحشك ت   وة   تيل ص  لحتير ن وأشهق    6   أيا  غقلةت   ةع  أوثق 
 . لحةستكقا

ةن  - ةصت ةا  تتطلب  ةاق ا  وثتئ   لحاقلةي  لحتجتقي  لحةصقى  إجقلءل   تتطلب 
وا    6إح     4وهي عةل ا ة  تسترقق ةن    لحاة ل  أستو ع حلكصول عل  أةولل 

 عل  لح فع ةن ةول لحاة ل ولحةصقى لحتجتقي لحاقلةي. ت  إص لق جة ع لحةولفق

 كت  وا  إوقلا لحاق .  إحرتؤ   ضةتن لأل لء أو  تا    الستاتتأيق ت ةت  وت  غتح -

- ( لح ظتا  في  أووق عتئ   لحاتا  لحقطتع  ثقتفا وسلوك ةوظفي  الةوتالا     إهةتل  تا  
 . فست (

 17وة  لحاةل لحفالي في لح وا  و  لحس ا   وا في    180 اةل ةوظفو لحقطتع لحاتا   -
 كسب  قلسا  وح ا. و  ة قا 

ةسا   - ةوظفو  لحاتحا.  اتوق  في  لحضقلئب  ةول  ن  أة ا  ةن  لحضقلئب  ةت ون   اتوق 
 . فست ل  وثق لأللحضقلئب 

 

 إلنتاج: التشغيلية للتكاليف بالنسبة ل

 لحةةتقست  لحفتس ا في لحتاتةل ةع ةقلءل  ع ل ل  لحوهقوتء.  -

لح  رل حلةوح ل  لحص تع ا ةن   -  جب أن س    و  60إح     10ةفر  تولفا وةو  
ةةت  جال لحة تجت     وه  ق أي ةشقوع ج    ةكطا لحطتةا لحوهقوتئ ا لحيتصا   وف

 لحةكل ا غ ق ةت قا عل  لحة تفسا. 

 . ولسع ةع لحكتجا إح  ت ق ب  لحات ي  ل يفض ةستوى ةهتقا لحةوظى  -
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 رسائلالتحديات وال  -إلى التمويل    المؤسساتوصول   -16
 

علا  لحتةو ال ةان لحةؤسسات   ت ل  ة يفضات  لعتةاأظهق  لحو ت ت  لحتاي تاا جةاهات فاي لحةساٍ أن ه اتك 
وحوان  وجا    فاي هاال لحصا     لحةسجلا وغ ق لحةساجلالحقسة ا. حا  ون ه تك فقق وو ق و ن لحةؤسست   

 .فقق وو ق عل  ةستوى لح وع لالجتةتعي
 

أوضك   تتئج لحةسٍ لحتك  ت  ولحق و  كول لحوصول إح  لحتةو ل  وأياا  فاي لالعتواتق ع ا  صا تغا 
لحصرقى ولحصر قا ولحةتوساطا فاي ق ات ا  لحةؤسست  حةستع ا   ولحس تست  ولحوقلةج لحةستقول ا  قستئللح

 .أعةتحهت
 

 الرئيسية  النتائج 16-1

 

 ةالمصرفي الخدمات أ( استخدام
ح  هت  وع ةن أ ولع لحكستوت  لحةصقف ا لحتجتق ا لحقسة ا.  اتةا  لحواتةي  فقط لحةؤسست  ةن   %1ه تك  

 لالجتواات  كااول أسااوتب عاا ا لسااتي لا   و تورعاا  علاا  لحةاااتةح  لح ق  ااا ولإل لقا لحةتح ااا لحشيصاا ا
 :عل  لح كو لحتتحيحي ةت  لحةصقف ا ل

 . وع لحاةل ال  تطلب كستوت  % 31 -

 .في ةن لحةتل حفتٍ كستب ةصقفيةن لحةؤسست  حا  ون ح  هت ةت  و% 27 -

 .وج ول أ ه ةولفت  حلرت ا 25% -

 

 مصادر التمويل االئتماني( ب
  .لحتةو ل حلكصول عل  ة هت  % 55 تيططحا وتحةقتول   لئتةت ي عل  تةو ل  حةؤسست  ةن ل% 22كصل  

حلتةو ل  تور ع لحةصت ق لحقئ س ا    أت   لحةوتسب  وع لحتةو ل  تك     لحتي لستجتو  ح  لحةؤسست    ةن و نو
 لحتتحي:  عل  لح كو 

 (.%12لال يتق لحشيصي   %34ولألص ةتء  )لحاتئلاةصت ق شيص ا  46% -

 .(ةقوض صر قا %8و ةصقفيةقض  %31) ةصتقى 39% -

 % أيقى 15 -

 
)ووت ا    ةصات ق شيصا ا    %71حلتةو ال    لحةصت ق لحقئ سا اووت    لحتةو ل لحةوتسب وا  و ء لحاةل:  

ةؤسسات  %  10و  ( %14لحةا يقل  لحشيصا ا     %57ولألصا ةتء    ةقسةا عل  لح كو لحتتحي  لحاتئلاا

 %.8وحا تشول لحققوض لحصر قا سوى ةقض ةصقفي % 11و  ةتح ا
 

حاا ة هات  %62أصول ع   ة تةهات وتأسا س أعةتحهات. وةات أن   ا( أ %77)حةؤسست   غتحو ا لى  حا  ون ح  

وةات . تا جٍحاا  تلحكصول عل  تةو ل حو ها    كتوح  %30و  تا  و ء أعةتحهيطط حلكصول عل  تةو ل وت

  الستي لةهت حهال لحتةو للألسوتب لحقئ س ا     لحتةو ل وا  و ء أعةتحهت  كصل  عل لحتي    %9 سوا    أفت   

 ةتا  ا ة هت: ألسوتب لحتةو ل  تقغب وتحتةو ل حرقض لحتوساا و  ةت لحوق ا  تقغب ةت  قتقب لح صى 

 إ يتل ة تجت  ج   ا. 7% -

 .حتس    لحفولت ق/ لحةصتق ى غ ق لحةس  ا 7% -

 حر ت ا لحةيرون. 6% -
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 إلى التمويل المطلوب( معوقات الوصول ج
 % أ اه30  تةو ل  و  ةت  اتق  أ ه وتن ةن لحصاب حلرت ا لحكصول عل     لحةؤسست  ةن جة ع    %62  أفت  

 لحتتح ا:  ألسوتب احك حوة  عرى لحةستج وون إ ها "ح س ح  ها صاووا".  %8"صاب إح  ك  ةت" وةتل 

 %.26ع ا وجو   عا كووةي  -

 %.24ع ا وجو  ضةت ت   -

 %.19ةا ال  فتئ ا ةقتفاا  -

 
لألساوتب طلواتتها  واأن  لحا ن ة ةول طلوت  حلكصول عل  تةو ل وتاا قفاض في لحةسٍ  اوق لحةشتقوون  

 :لحتتح اهي قفضها ح لحقئ س ا

 %.44غ تب لحضةت ت   -

 %.11  تج ب لحةيتطقا ةةوللح -

 %.6 أ لء ةتحي ضا ى -

 

 رسائل التحديات وال 16-2

 
 قساتئلستساهت تاا إعا ل  لحلحقئ س ا حلوصاول حلتةو ال وعلا  أةن يحل  تتئج لحةسٍ وجو  عقوت   ن  تو ّ 

 حةجةوعا ةن لحكلول ةن أجل يل  و ئا أعةتل  ةون أن تؤ ي إح  تطو ق آح ت  وتاتةح  ةتح ا ةحئةا. 
 

 التحديات األساسية

 لحصاووت  في لحكصول عل  لحتةو ل. -

 لالعتةت  عل  لحتةو ل لحشيصي ولحاتئلي. -

 ضاى يطط لحتةو ل لحكووة ا. -

 لحاتا ظتا ةصقفي ش    لحتكفظ و فضل لحتاتةل ةع لحقطتع  -

 لحةشقوط.لإلةقلض لإلضتفي عجر لحةؤسست  عن توف ق ضةت ت    -

 لالفتقتق إح  ة قل  لحتيط ط لحتجتقي ولحةتحي.  -

 ضاى ةهتقل  لحةكتسوا ولحةقلجاا -

 
حةات ع لحقئ ساي لحةؤسست   ك    اتوق للحكصول عل  لحتةو ل عتةح  قئ س ت  في ت ة ا و ةو   توق  عةل ا

ةااع علةهاات أو   فااي لحكصااول علاا  لحتةو االفشاال  فقاا   لحةؤسساات  غتحو ااا  أةااتحتطااو ق لحقطااتع. كتح اات  
لحتااي شااةلهت لالسااتطحع حاا  هت كسااتب  لحةؤسساات  فقااط ةاان جة ااع % 1وتحصاااووت   حااا تكااتول احااك. 

ةصقفي. اوق   قلسا حلو ك لح وحي أن "فق   ةشقوع لحووتحا لألةق و ا حلت ة ا لح وح ا ةّ ق أن أةل ةان 
وأن أةال ةان   ةقضات  ةصاقف ت  لحصر قا ولحةتوسطا فاي لحقطاتع لحقساةي ةا  تلقا     لحةؤسست  ةن    5%

 لحةقواري لحاقلةايلحةصاقى يصاص  ك  ثاا لحة هت ح  هت كستب ةصقفي". ةن و ن لحتجاتقب  10%

(CBI)  ةل اون  والق أةق واي(   800لحصار قا ولحةتوساطا ) لحةؤسسات  تق ل ون    تق عقلةي حققوض

  .فقط ةن لحص  وق %1  لحتتق خ لحةتحي ...( تةون ةن صقى لحضةت ت  وحون وسوب لحةتطلوت  لحةاق ا )
 
 
 
 

 (ILO-CBI 2021)المصدر:  
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 فجوة التمويل

 -16  قةاا  )لحجا ول  172وتحفاال    تةو ح  لحتي تلق     لحةؤسست    وتن ع    2017  لحوتحغ   اةجةوع لحا ّ ةن  

. وجاتء  ةتتكت  إال وتن لحتةو ل    حلتةو لةؤسسا عن لكت تجتتهت    1495  أيقى صق  ع   (. ةن  تك ا  2

  تتئج لحا  ا عل  لح كو لحتتحي:
 

 (: تقدير فجوة التمويل2-16الجدول رقم )

 المقياس 
عدد المؤسسات في العينة  

 الفرعية 
( مليون دينار عراقي) متوسط المبلغ   

 11 172 القروض الممنوحة 

 22.4 1495 احتياجات التمويل المبلغ عنها 

 
 لحةؤسست .وهال   ل عل  وجو  فجوا تةو ل عتح ا في ةجتةع 

 
 الرئيسية رسائلال

 لحةؤسسات  ةثل عقوا قئ س ا أةتا ت ة ا  تولآلح ت  لحةتح ا لحة تسوا    حةطلوب رلل لالفتقتق إح  لحتةو ل ل ال  
لحكصول عل  لحتةو ل لالستثةتقي أو لحتةو ل لحاحرا حتطاو ق   حتةو  هت ةن جب ةاتحجا هال لألةق    ك   

 :هيلحةطلووا لحقئ س ا لحفوق ا  قستئلوتشر لهت وتك  ثهت وتوس اهت. لحةشتق اهت 

حتةو ل   - لحاقلة ا  )   ةؤسست  لحلحشقوا  ولحةتوسطا  لحاقلة اول(  ICEF-SMEلحصر قا  لضةتن  ح  حشقوا 

وحهةت  اةحن ةع    لح وح ا  ( لحلالن تا تطو قهةت ةن ةول لحووتحا لألةق و ا حلت ة ا  ICBG)   لحةصقفي

عل     لحةؤسست   لحكفتظ  ولحةققض.   وري  لحةقتقض  ة قا  ح عا  لحو وك  وةع  ولحةتوسطا  لحصر قا 
 . لحةؤسست  وتار رهت حتةو ن  ةو   توإ جترلتهة  ت جهو هة

ولحقاااقوض  وتحقطاااتع تطاااو ق وتار ااار وتوسااا ع لأل ول  لحةتح اااا لحو  لاااا )لحقاااقوض ال  لحصااالا  -
وةاات إحاا  احااك( حي ةااا  لحةووااق ولحقااقوض لحة سااقا ةااع كااولفر حلتج  اا  ع اا  لحساا ل    لحصاار قا

وشااااول أفضااال. ةاااا  تشاااةل هااااا  لأل ول  لحقاااقوض لحة سااااقا  لحةؤسسااات  ةتطلوااات  تةو اااال 
 وتسه ح  لحة ٍ وأساتق لحفتئ ا لحتفض ل ا ووقلةج ضةتن لحققوض.

أو تااااوف ق ولسااااتي لا لحة تجاااات   ( DFSحتقاااا  ا لحياااا ةت  لحةتح ااااا لحقةة ااااا ) وق ااااتةج تطاااو ق -

ولحياا ةت  لحةتح ااا لحةسااؤوحا ولحة سااوقا لحتولفااا ةاان يااحل لحق ااول  لحقةة ااا )ل ظااق لحجاارء هااا: 
 "تكس ن لحتةو ل لحقةةي حلةؤسست "(. 24  لحقسا أفضل لحةةتقست  لحاتحة ا

 .لحةؤسست   أعةتلو تء ة قل  لحةؤسست  لحةتح ا حتق  ا لحةستع ا في تطو ق  -

 .حلةؤسست  وقل  ت ق و ا في ةجتل ةكو لألة ا لحةتح ا تق  ا    -

 وضع س تست  ووقلةج حلتةو ل لحةوتوق. -

 .حلةؤسست  توس ط ةتطلوت  وعةل ت  لحققوض  -

 
ةع لحتقو ر عل  تلو ا ةات  ق ةا  ا فاي تةوا ن  ظاتا تةو ال   لحس تست  لحةتح ا جب لحتاتةل ةع ةوت قل   

لحجهت  ال  وشول وو ق عل  إشقلك ولحترلا جة ع    ةوت قل  لح   ستاتة  ةص لة ا وج وى ها   حلةؤسست .
 و  هت:ةن  (.لحقطتع ن لحاتا ولحيتص وح ولحجهت  لحفتعلا لحقئ س ا )في  لحاحةا

 . لحةؤسست  إلةقلض  ةجّةع تةو لي ةيصص لحتأو  ةن توفق  -

 لحةؤسست . ةن ةول  لحة تسب  لحتةو ل  عل    لحكصولت ف ا يطا ضةتن لئتةتن ة تسوا حتسه ل  -
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ولحتي تت ٍ توف ق تةو ل    ةؤسست  حلققوض لحصرقى ةةلووا ةن ةول لحقطتع لحيتص تشج ع تطو ق   -
 سق اا وغ ق ةولفا وةتولا حلت ف ا حول ةن لحةقتقض ن ولح لئ  ن. و شفتفاإضتفي ةع ضةتن آح ت  

حتق  ا ة تجت  وي ةت  ةتح ا  إ شتء و ئا ةؤسس ا وت ظ ة ا ة تسوا حلةت ك ن وةق ةي لحي ةت  لحةتح ا   -
لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا لحكجا "لحتي ال تتاتةل    لحةؤسست    شةلةن شأ هت أن ت   لحتي  ةوتوقا

 ةع لحو وك" 

 . لحة تسب  حلوصول إح  لحتةو ل لحةؤسست  لحت ق ب ولح عا لحف ي إلع ل   توف ق  -

 غ ق لح تجكا.   حلطلوت  لحة تسوا لحةتتواا وضع ةات  ق ولضكا حلتطو قت  لحة تسوا وةت في احك آح ا  -

 . حلةؤسست  لحوعي لحاتا وي تقل  لحتةو ل لحةتتكا  قفع ةستوى -

لحةجتةع   - في  ولحشفتف ا  لحة تفسا  تار ر  أجل  ةن  لألعةتل  ةقوض  عل   لحفتئ ا  أساتق  عن  لإلعحن 
 .لحةتحي

حتكف ر   - ت ظ ةي  ة هت   لحةؤسست  توف ق  ظتا  فئا  حول  أو    يتص  ة ٍح و/  فئا     وع  شتطهت.  تا  ول 
 .ي ةت  أعةتلكولفر ةك  ا في شول ة ٍ أو إعفتءل  أو ةستع ا  

حتوف  - لحكووة ا  غ ق  ولحة ظةت   لحيتص  لحقطتع  ةع  ولح وح ا  ولإلةل ة ا  لحوط  ا  لحشقلوت   ق  تشج ع 
 لحتةو ل لحةطلوب. 

 . لإل ةتئي  لحتةو ل تسه ل إ شتء آح ا حتق  ا كلول -
.  
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 رسائلالتحديات وال –المؤسسات والعولمة    -17
 
ولحصر قا   لحةؤسست  لحصرقىوتاتة     لألعةتل ةن ك   لحطلب وفقص    ت  ض ق  سوةت    وفق لحاقلق كتح ت   

 ةكل ات  آفتق أوساع إح  لوصول حأن توون ةت قا لحةؤسست    ها   لحةكل ا. تكتتج  لألسولقولحةتوسطا عل   
 .وفقا في كجا لحةو ات  توس ع لإل تتج وتكق    ته سةٍ ح   وةتوتطو ق لألسولق لح وح ا

 
 إن.  لةؤسسات  ح  لحتصا  ق  ةتول اا  إةوت ت  لحسوق لحةكلي وتكس ن  حتفا ل جب توق س لحةر   ةن لحجهو   

تاتواق يا ةت  تطاو ق لحتجاتقا ووااحك   حلاةال فاي لألساولق لحيتقج اا  ت  ضقوق   ل  أةق  لح لعةا  لحس تست  
ل حلق او  ك و ا حو تء لحق قل  في عةل ات   لحةؤسسات  ال تتةتاع  لحةيتلفاا ولساتقلت ج ت  لحتصا  ق.  ظاق 

لحساوق  طلح تشئا ووفتءل   ليل ا ةو ا حوضاع يطا  لحةؤسست  ولحصر قا ولحةتوسطا وال س ةت    لحصرقى
 ولساا لح طتق.لح عةل ت  لحةو ات  لحةشتقوا في  تال  ةو ه احك وت ف اهت. وتإلضتفا إح  

 

 الرئيسية  النتائج 17-1

 
 السوقهيكل أ( المبيعات / 

 ظهق لعتةت  وو ق عل  لحظقوى لالةتصت  ا   ك    في لحسوق لحةكلي  لحةؤسست  ةن ةو ات     %99تا  ت

صرقى ولحصار قا ولحةتوساطا تفتقاق إحا  أي يطاط لح  لحةؤسست  ةن    %95  احك عحوا عل     لحةكل ا 

 ألي شول ةن أشوتل لحتص  ق.

 

 ب( التصدير

 %2لحصرقى ولحصر قا ولحةتوساطا لحتصا  ق وحو هات حاا تا جٍ. واواق   لحةؤسست  ةن    %2.5كتوح   

 حلتص  ق. آيقون أن ح  ها يطط ت  

غ اق ةساةو  وهات حلتصا  ق   تلحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا أن ة تجتتها  لحةؤسست  ةن    %43  صق 

 ح س ح  ها عحةا ةوتشقا وةؤسست  غ ق عقلة ا. أ ه %97وصق  

 
 رسائل لالتحديات وا 17-2

 

ولحصار قا   لحصرقى  لةؤسست  ولحتوسع حةن إةوت  ا لحوصول     ك ّ   ةكليّ سلط لحةسٍ لحضوء عل  سوق  
 (. 19 -ووقو تولحةتوسطا )عل  لحقغا ةن أن لحةسٍ  جب أن  أيا في لالعتوتق تأث ق جتئكا 

في ةجتال  ةك  ا تكتتج إح    قستئل  إح  جت ب لحتك   هتحلتك  ت  لحقئ س ا لحتي تا    ةليصت  ةت  لي    في
حلةؤسسات   اولحاتحة ا افي يطا ةتا  ا لحجول ب ةن شأ هت تار ر لحوصول إح  لألسولق لإلةل ة   وضاهت

 .لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا
 

 التحديات األساسية

 عل  لحسوق لحةكلي.  لالةتصتق  -

 ضاى لحق قل  لحتسو ق ا.  -

 حلتص  ق.  عةل ا ضاى   -

 لح وح ا.  حةؤسست  ل ضاى لحتاتةل ةع  -

 لحوعي وأي فقص تجتق ا ال  صلا.  ضاى -
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 الرئيسية رسائلال

ال تةتلاك   ووتحتاتحي   وتساتثةتقل  ة يفضاا  أعةتحهت  لئةت  ولحصر قا ولحةتوسطا    لحصرقى  لحةؤسست  تو أ  
عل  لحقغا ةن وجو  أ ول  ة يفضا    ألن جهو  لحتسو   ة  توون ةولفا  ؛لحتسو    حاةل اة رل  ا وتف ا  

ةثل لإل تق   ولحهولتى لحاو ا ووستئل لحتولصال لالجتةاتعي. تكتاتج هاا  لأل ول  إحا  ةاقفاا    لحتولفا
 .لحتاتةل وهت في إطتق يصتئص لحسوق وحوج ست تتهةا  ا  جب 

 

لوتستب لحوعي لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا    لحةؤسست  حةك و  ا لحوعي لحتسو قي  ال تستط ع     ظقل  
وحو اه  غتئوات  لحوك  ولحتطو ق عتةح  آيق عةل ا  ا   ت  احك أو لالهتةتا وتألسولق لحةسته فا. وتإلضتفا إح   

الكت تجاات  لحسااوق  وفقاات  حتك  اا  لحاةااحء لحجاا   ولحة تجاات  لحج  اا ا ولحتر  ااق فااي لحة تجاات   ضااقوق ت  
 لحةسته ى.

 

لإلةل ة ااا  لحةشااتقوا فاي لألسااولق لال ياقلط فااي ا عااإن لالعتةات  علاا  لحساوق لحةكلااي وتإلضااتفا إحا  
ةن لحةشتول في لح ةو ولحتوسع وتح سوا    ؤ ي إح  لحا    فجوا في لحةاقفا ولحةهتقل  ةةت     يل   لحاتحة او
 .ها  لحةؤسست  ح

 
 هي: أياهت وا ن لالعتوتقواض لحةوت قل  لحقئ س ا لحتي  جب 

 
 البوابة الرقمية

ةقور ا تطو ق   - و ت ت   حلةؤسست     ةتع ا  إحوتقو  ا  ووولوا  ولحصر قا    لحصرقىحلةالوةت  
)يتصا   لالستي لا"  "سهل  وق تةج  في  لحو ت ت   جة ع  إح   لحوصول  ك    ةون    عوق ولحةتوسطا  

لحةكةول( لحهتتى  حتةو ن     تو وحوج ت  لإلحوتقو  ا  ولحتجتقا  لحو ب  ةوةع  تقت وت   يحل  ها   ةن 
 وتار ر شووا لحتسو   لحيتصا وها. ولحةستوق  ن وتحةص ق ن   ةوتشقا ةن لالقتوتط  لحةؤسست  

 حول ةطتع.  اولحاتحة   اولإلةل ة   ا لحةكل حألسولق وصول لح تحسوق وفقص يتصا وةالوةت  توف ق  -

لحةالوةت    - وتحسلعتوف ق  ةالوةت     لحيتصا  وولوا  عل   لحصلا  ولحصر قا    لحةؤسست  ال   لحصرقى 
 ولحةتوسطا. 

ةتطلوت   تأس س   - وتفا  تجة ع  حتسه ل  ولحةالوةت   حلوكو   ولحصر قا    لحةؤسست  ةقور  لحصرقى 
 ولحةتوسطا. 

 تولفق ةالوةت  لألسولق لحيتقج ا حلةؤسست  حلوصول إح  لألسولق لح وح ا.  -

 
 تجاريةالمعارض ال

 . لألسولققتا في لحة ن لحووقى وةقلور ت  لحتي  ا لحس و  اقض لحتجتق  تلحةا ت ظ ا  -

حلةشتقوا في لحةاتقض لحتجتق ا. وةت في احك لح عا لحف ي حلةص ق ن ةن يحل  عا    لحةؤسست   عا   -
 ةشتقوتها في لحةاتقض لحتجتق ا. 

أةتا   - لحفقصا  إلتتكا  لحتقو ج ا  حلواثت   لحكووةا  عن  حتسو    لحةؤسست   تسه ل  ولحوك   ة تجتتهت 
 شقلوت  تجتق ا. تأس س أفوتق تجتق ا ج   ا و

لحاتحة ا  إع ل    - حلشقوت   جتاو ا  لألوثق  لحقطتعت   لحكووةا  سته ى  تقو    لستثةتق  وحي  وق تةج 
  لحاقلق  ححستثةتق لألج وي لحةوتشق في    ةك  ل    ححستثةتق ف هت. و ةون أن توون ها  لحةوت قا إجقلء  

توف ق   في  ةن يحل   ستها  لستوشتفهت  س تا  لحتي  لح تشئا  أو  لحج   ا  حلقطتعت   لحةكتةلا  لحتسه ح  
 . لحةؤلت ايل  لحكولفر ولحوقلةج لح وح ا 
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 التسويق مواقع

 ت. عل  تسو   ة تجتتهحةؤسست   لتسو   في لحةولةع ال  لحوثتفا لحسوت  ا لحاتح ا حةستع ا لحة تفا  -

ةع  لألسولق   - لحتكت ا  لحةفتوكا  ووصول    حة تسواللحو  ا  لألسولق  إح   لحة تجت   وصول  حتسه ل 
 . لحةستهلك

 

 حوافزال

حلةؤسست    - لحسوق  وشووت   لحتجتق ا  ولحاحةت   ولحترل ى  لحجو ا  وتكس ن  لحة تجت   تطو ق   عا 
 . ةكل ت  و وح ت  ولحصر قا ولحةتوسطا حلة تفسا   لحصرقى

 لألسولق. حضةتن حلةؤسست  وتح سوا   لحجةلا ا ةع تجتققوط لح -

كولفر   - وإ شتء  وتار ر    حلةؤسست  لستوشتى  ولحةشتقوا حتشج ع  أو    لحتص  ق  لإلةل ة ا  لحتجتقا  في 
لحةكل ا ولح وح ا في  فس لحقطتعت     لحةؤسست  ةن يحل إ شتء قولوط ةع    لحةثتل  لح وح ا. عل  سو ل  

ةن   تستف    ة   ولحةتوسطا  لحةؤسست   ةع    لحتوتةل لحتي  لحتوقلحصر قا  سحسل  وهت  في  لحيتصا     
 ) ةون أن  و أ احك ةكل  ت و تطوق إح  لحةستو ت  لإلةل ة ا(. 
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 رسائلالتحديات وال –  والموارد البشريةالتوظيف   -18
 

فاي لحااقلق  ةكقوات  لةتصات  ت قئ سا ت  حتار ار لح ةاو  صرقى ولحصر قا ولحةتوسطا  لح  لحةؤسست    تاتوق
 ااقض   فقص عةل  ولحةستهةا في لح اتتج لحةكلاي لإلجةاتحي.  وإ جت    حةستهةتهت في توح   لح يل    ظقل  

تورع لحقوى   كجا لحاةل ولحقوى لحاتةلاأها لح تتئج لحةتالقا و  لحتوظ ى ولحةولق  لحوشق ا  هال لحقسا كول
 .ةصت ق وة ول  لحتوظ ى وت ق ب لحةوظف نو لحاتةلا كسب لح شتطت  لالةتصت  ا

 

ةطاتع لحةؤسسات  لحصارقى تها ةن علا   لحةساجلاظهق  لحو ت ت  لحتي تا جةاهت أن لحةؤسسات  غ اق أ
و حاا  علاا  وجااو  ليااتحال  وو ااقل  واا ن أعاا ل  لحةشااترل ن لحاااووق وواا ن أعاا ل   ولحصاار قا ولحةتوسااطا 

ويطاط  ( HRM ظاتا إ لقا لحةاولق  لحوشاق ا )و  ضااى عةل اا لحتوظ اىعلا  و لحةشاترح  لال ات  

  ق ب لحةك و ا. لحت
 

  وراي أن لحتاي    لحتتح اا تا تك    لحتكا  ت     لحوشق ا لحتوظ ى ولحةولق   لحةسٍ في ةسا  إح   تتئج    لست ت ل  
 وس تست  أو وقلةج ةستقول ا. قستئللالعتوتق ألي  ع ن تؤيا في

 
 الرئيسية  النتائج 18-1

 

 لحتتح ا:لحقئ س ا لح تتئج لحا تصق  تشةل

 لحتوظ ى  ا  عةلو   لحةؤسست  تص  ى  -

 لحةوظف ن   وع -

 لحةستوى لحتال ةي حلةوظف ن  -

 عةق لحةوظى  -

 لحة صب لحوظ في  -

 ةصت ق لحتوظ ى  -

 ت ق ب لحاتةل ن  -

 

 التوظيفعملية و المؤسساتأ( تصنيف 

  3886لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا لحتي شةلهت لحةسٍ    لحةؤسست  في    لحةشترل نولغ إجةتحي ع     -

 (. %3.8) إجةتح ا ةوظفت  و سوا  148( ولإل ت  %96.2) ةوظفت   3738  وولغ ع   لحاووق ةوظفت  

وولةع   - لحا  ا  غتحو ا  لحةسجلا  غ ق  لحةؤسست   تشول  %83.1و سوا     ةؤسسا  1679تشول  و  ةت    

 . %16.8 إجةتح ا و سوا  ةؤسسا  338لحةؤسست  لحةسجلا 

 

 الصغرى والصغيرة والمتوسطة ؤسساتالم لموظفي المستوى التعليمي( ب

 ( أن ةوظف ها ح س ح  ها تال ا قسةي. ةستج ب  281) لحةستج و ن ( ةن %23أفت  ) -

ةستج ب    303في ك ن اوق      ةوظف ها تال ا ثت وي / ةتوسطح ى  ( أن  % 32)  ةستج ب   396  أفت   -

 ئي. أن ةوظف ها ح  ها تال ا لوت ل( 25%)

 
 الموظفين عمر( ت

 ةورعا عل  لح كو لحتتحي: لحقئ س ا حلةشترل ن وت    سوا لحفئت  لحاةق ا

 س ا  44و    25( تتقلو  أعةتقها و ن %50.8) ةستج وت   1025 -

 س ا  64و   45( تتقلو  أعةتقها و ن % 28.5) ةستج وت   575 -

 س ا  24و   15( تتقلو  أعةتقها و ن % 16.2) ةستج وت   327 -
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 لمناصب الوظيفية( اث

فقاط  لحةساٍ ( أةل لحوظتئى لحةتتكا في لحا  ا لحتي شةلهت HRلحةولق  لحوشق ا )ةوظفي    أظهق لحةسٍ أن

 )فاي لحقطتعات  لحةه  اا( وااهقا  ت(؛ في ك ن ست   لحاةتحا لحةتهقا وغ اق لحةا%1)  كولحي  ةستج و ن  7

 (.%36.7)لستجتوا  363
 

 ( مصادر التوظيفج

 ( فضل  لحةاتقى لحشيص ا وةص ق حلتوظ ى.%77إجتوا ) 625 لحرتحو ا أن  لحةسٍ و  ن
 

 لحةؤسست  وةت حهت أي تولفا عل    فضل ةاظا لحةستج و ن لحتوظ ى عوق لحةاتقى لحشيص ا  ك   ح س
ةستا  ن حلاةل حستعت  طو لا ووو ها  ال  لحصلا وتحةهتا لحةطلووا  ةكل  ن   أفقل  إ هت ة تا حلكصول عل   

 لألةق.إال حرا 
 

 ( تدريب الموظفينح

 (. %49.3)ةستج ب  450أن ه تك كتجا إح  ةهتقل  ةه  ا عةل ا:   صى لحةستج و ن أفت   -

 ت ق ب.لح  وع ةن  أن لحةؤسسا ال تق ا أي  ةشتقوت   17أفت   -

 

  فإن غتحو ا نةوظف لحعل  لحقغا ةن تك    وفها لحكتجا إح  لحت ق ب حتطو ق وتكس ن ةاقفا وةهتقل   
علا  تكةال تولفاا  أن  ااو  احاك حاا ا ةا قتهتو ةوان  ت ق و اا؛ت  في لحا  ا حا تق ا أي واقلةج لحةؤسس

 لحت ق ب.
 

 رسائل التحديات وال 18-2

 

كلاول ةان تق  ا إح   قستئلته ى لحولحقوى لحاتةلا وك   لحةسٍ لحتك  ت  لحقئ س ا لحتي تولجه لحتوظ ى 
 .في لحقطتع لحيتص  تار ر عةل ا لحتوظ ى ةون أن تؤ ي إح   عةلأجل يل  و ئا 

 

 

 التحديات األساسية
 

 سوق القوى العاملة غير الرسمي

 تساج لعقو  لحاةل لحكق  أو ع ا    لعتةت  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا إح     لحةؤسست    أصكتب  ة ل  
ضاى لحكولفر لحةق ةا ةن لحجهات  وستئل أيقى حيفض توتح فها لحثتوتا. أ ى    لحلجوء إح   لحةوظف ن  أو

ساوق لحاةال غ اق لعتةت  لحةؤسست  علا   إح  لستةقلق    لحكووة ا حلةؤسست  حيل  فقص عةل قسة ا  
 لحقسةي.

 
 نظام إدارة الموارد البشريةضعف 

ح    - حوظ    لحةؤسست  غتحو ا  ى  ح س  ة رل  ا  ولحةتوسطا  ولحصر قا    " وشق ا لحةولق   "لحفا  لحصرقى 
 لحتوظ ى ولاليت تق في لحرتحب ةن ةول لحةتحك أو لحة  ق.  حاحك  تا 

  ك   (  HRMإ لقا لحةولق  لحوشق ا )وأةل    لهتةتةت  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا    لحةؤسست  توحي   -

 تقور أوثق عل  لحاةل ت  لحتجتق ا لح وة ا. 

 

 وتكلفتهاندرة العمالة الماهرة 

 ةقشٍ لحة تسب حلوظتئى لحشتغقا تك ي لستسي حلةؤسست  حا ا لسوتب أهةهت:  اتوق تك    لح -
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o لحصرق لحةؤسست   عل   عبء  لحةتهقا  لحاةتحا  أجوق  لقتفتع  ولحةتوسطا    ى ض ى  ولحصر قا 
ولحةؤسست  لحةتح ا وضاى    لحةصتقىيتصا ع   وجو  صاووت  في لحكصول عل  تةو ل ةن 

 لحكولفر لحةق ةا ةن لحجهت  لحكووة ا. 

o   ةقتق ا ج  ا  قولتب  عل   فع  لحقت قا  لحوو قا  حلةؤسست   لحةتهقا  لحاةتحا  قولتب    ةعتسقب 
 لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا. 

o    ح س ح ى ةاظا لحةؤسست  إجقلءل  ولضكا حاةل ا لحتوظ ى ك   تاتة  عل  إجقلء ةقتوح
 ت تك    لحةقشٍ لحة تسب حلوظ فا. سق اا ال تستط ع ةن يححه 

 
 بناء القدرات )التدريب وتنمية المهارات(

 وقفاع ةهاتقلتها  لحوتف ا حت ق ب ةوظف هاتلحة رل  ا  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا    لحةؤسست  ال تةتلك  
 .صقفها ولستو لحهاةةت  ؤ ي في لح هت ا إح  

 
 
 الرئيسية رسائلال

 

ضاى  ظتا إ لقا و توسطا ولحةلحصرقى ولحصر قا  حلةؤسست  لحكولفر لحكووة ا لحةق ةا     اتوق ضاى
وةاان . هااا  لحةؤسساات   ح شااتطت  وو ااتء لحقاا قل   ةاان لحةاوةاات  لحقئ ساا ا  (HRM) لحةااولق  لحوشااق ا

 : لحقئ س ا قستئللحفي ةت  لي و ةوهت.  لحةؤسست  ةاتحجا ها  لألةوق حتةو ن لست لةا  لحضقوقي
 

 إلضفاء الطابع الرسميللمؤسسات خلق بيئة مناسبة 
حصاارقى ولحصاار قا لحةؤسساات  ل لحجهاات  لحكووة ااا تقاا  ا كااولفر حيفااض لحتولفااا علاا علاا     ورااي

 :ةن يحلإح  لالةتصت  لحقسةي لحةولري وتسهل ل تقتحهت ةن لالةتصت    ولحةتوسطا حتصوٍ قسة ا

تطو ق و ئا وأطق عةل ةت و  ا ةكتو ا حاةل لحةؤسست  وتق  ا كولفر ضق و ا وتطو ق لحو  ا لحتكت ا   -
 شتطت  لحةؤسست  وتيف ى لحتولفا لحتشر ل ا عل هت. حتسه ل  

لحقسة ا.   تق  ا - لحجهت   ح ى  لحةؤسست   تسج ل  كتل  في  وةت  ا  ضق و ا  إجقلءل    كولفر    لعتةت  
 ضق و ا ةوسطا وتوف ق لحضةتن لالجتةتعي. 

في لحقطتع ن لحاتا ولحيتص ةن أجل  عا    لحجهت  ال  لحاحةاطو ق آح ت  ت س   فاتحا ةو ا و ن  ت -
 لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا.  لحةؤسست  

  حلةؤسست  لحصرقى :  ةون حلجةا ت  ولحرقى لحتجتق ا  لحجةا ت  وق لحة ظةت  غ ق لحكووة ا /     -
 ةو ها  ا  وةت  ةؤسست  غ ق لحقسة لح  تسج ل في تسه ل   وقل  ةهةت     تؤّ يولحصر قا ولحةتوسطا أن  

لحةال لحةؤسست    لحضقوق ا وةت   تق  ا  لحضق وي  حتسج ل  لالةقلق  تسج ل  في  وتسه ل    ولحةستع ا 
 لست فتء لحةتطلوت  لحت ظ ة ا. 

لحتسج ل  (  حتشةل ي ةت   أو ة صا لحوتقو  ا حلةؤسست    تق  ا لحي ةت  لإلحوتقو  ا لحكووة ا )وولوا -
لإل لق ا   حلةؤسست   ولإلجقلءل   لحضق وي لحتسج ل  )لالحوتقو  ا  وتقل ل    ولالةقلق  احك(   إح   وةت 

 . ةن يحل تكس ن لحت س   و  هت  لحةيتلفا  لحجهت  لالر ولج ا و ن 

 
 التوظيف 

 

جاب لحاةتحا لحةتهقا وتسهل إح  لعتةت  س تست  تستها في  ورلقا لحاةل ولحشؤون لالجتةتع ا  تكتتج   •
 عةل ا وصول لحةؤسست  إح هت وتوظ فهت.

 حر ت ا ت تفس ا ةوا لحاةل لحاقلة ا.  تار ر ةات  ق لحةهتقل   •
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وق تةج   • لحسوقإطحق  لكت تجت   تلوي  وظتئى  حتق  ا     حلوك  عن  لحتال ة ا  لحةؤسست   ةع  ولحت س   
وتق  ا ي ةت  ةطتوقا    ة تهج تال ة ا تتةتش  ةع لحتوجهت  لالةتصت  ا في لحاقلق وكتجا لحةؤسست  

 . ةوظف ن  وحلةؤسست  لحوتكثا عن عن عةل    حألفقل  لحوتكث ن

 

 بناء القدرات
 

تكتتج لحه ئت  لحكووة ا ال  لحاحةا أن توّسع وقلةج لحتال ا لحف ي/ لحةه ي حتفاي وتكت تجات  لحساوق   •
وةولءةا وقلةج لحتال ا لحف ي ةع ةتطلوت  لحق قل  لحج   ا  وةات وتشاج ع غاقى لحتجاتقا  كتضا ت  

ة قتهت لالست اتو ا ةع لحكصول عل  شهت ل  لعتةت  لألعةتل  لحجتةات  وةقلور لحت ق ب عل  ر ت ا  
 حلوقلةج ال  لحتأث ق لحةقتفع.

ة تسوا   • توف ق كولفر  لحوشقي ةن يحل  ةتحهت  وةهتقل  قأس  ة قل   لحةؤسست  عل  قفع  ةستع ا 
 حوقلةج ت ق ب ةسته فا  ولحتأو  ةن وفتءا ةقّ ةي ي ةت  لحت ق ب. 

 ا كول ةهتقل  ةك  ا  تستع  في تطو ق وقلةج ت ق ب  ةستع ا لحةؤسست  عل  ت ظ ا جلست  ت ق و •
 تفص ل ا. 

 
 المؤسسات تغيير تصور الموارد البشرية في 

ل • لحصرقى تكتتج  إح     حةؤسست   لحلجوء  إح   ولحةتوسطا  في  ولحصر قا  حلةستع ا  يتقج ا  ةؤسست  
ولالةتثتل   لحوشق ا  ولحةولق   ولحتوظ ى  ولحقت و  ا  لحةتح ا  لحةولق   لأليقىإ لقا  ةع  ةو    . ولحي ةت  

لحوشق ا   لحةولق   في  لالستثةتق  غ ق    أةقل  كجةها   صوٍ  ولحاةل ت   لحةةتقست   ألن  لألهة ا  وتحغ 
 ال  ةون أن ت عةها عل  لحة ى لحطو ل.   لحةكتقفا
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 رسائلالتحديات وال  -االبتكار والتكنولوجيا    -19
 

 تطاو قلحصارقى ولحصار قا ولحةتوساطا إحا     حلةؤسسات   ه ى لالوتوتق ولحق قا لحت تفس ا لحتو وحوج اا  
وإ شتء  ةتاج أعةتل وةؤسست  ج   ا ةن يحل لحوصول إح  تق  ت  ةوتوقا ة سوقا لحتولفا وفاتحا ةان 

لتق  ات  وشاول ح  لحااقلق.  يتلاى "ةاا ل لالساتي لا" لحكاتحي فاي  لحةؤسست  ك   لحتولفا وةتتكا حجة ع  
"لحق ول  لحتي تا فكصهت في لالستطجة ع  وو ق.   واتن لالعتةات  و   حع وت   "غ اق ةساترلا وشاول واتى 

 (.%40لألووق حألعةتل عل  لحهتتى لحةكةول )

 

 ةؤسسا  533   وةت أجتو  لحتجتقا لإلحوتقو  ا عل  ةستوى ةت  إح  لستي لةهت حوستئل  ةؤسسا  77 أشتق  

 .لالوتوتق لحةتق ا لستي لا عل  أسئلا
 

 الرئيسية  النتائج 19-1

 

 الرقمية التكنولوجياأ( استخدام 

 عل  لستي لا لحهتتى لحةكةول ألعةتحهت "لح وة ا".  لحةؤسست  ةن  % 40 تاتة   -

 "لحتجتقا لإلحوتقو  ا" أو "ةوةع لحو ب". ال تستي ا   لحةؤسست  ةن  % 94ةت  ققب ةن  -

إجةتحي    %76ا  ستي ا  ح - لكت تجت     لحةؤسست  ةن  حتلو ا  "لإل تق  "  لالستطحع  شةلها  لحا ن 

 أعةتحها. 

 "وستئل لحتولصل لالجتةتعي" حتلو ا لكت تجت  أعةتحها.  ةن لحةؤسست   % 72ا  ستي ا ح -

 

 هي: لحهتتى لحةكةول ةت ع للألسوتب لحقئ س ا لحتي أ   إح  ل يفتض ةا ل لستي لا لحق ول  لحقةة ا 

  كتتجون إح  ة ول  قةة ا حلتسو   أو لحتقو ج ألعةتحها.   ال  63.2% -

 ال  اقفون و ف ا لستي لا ها  لحق ول .   10.6% -

 لعتوقول أن ها  لحق ول  وتهظا لحثةن.  7% -

 

 ( التجارة اإللكترونيةب

وولوااا إحوتقو  ااا ة هاات  40لحتجااتقا لإلحوتقو  ااا ألعةتحهاات  ووااتن حاا ى  ةؤسسااا وسااتئل 77لسااتي ة  

   و  ح .  ظتةت   ةؤسسا 37ةيصصا  و  ةت لستي ة  
 

 ( االبتكارت

عل  لألسئلا لحةتق ةا كول ةستوى لحتو وحوج ت لحقةة ا ولالوتوتق  و قجا لالعتةات    ةؤسسا  533    أجتو

 عل  ةت  لي: لحقئ س اعل  لحتو وحوج ت لحج   ا. أشتق  لح تتئج 
 

 .ةؤسسا صرقى وصر قا وةتوسطا عل  لالوتوتق لحج    في ةطتعهت لحص تعي 133 تاتة   -

 .عل  لحتق  ت  لحج   ا  100 تاتة   -

   .في لحوك  ولحتطو ق عل  أستح ب ةتق ةا  167 تاتة   -
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 رسائل التحديات وال 19-2

 
 األساسية التحديات

حوتواتق ولحتو وحوج ات إحا  أن هاال لحةواون  كتاتج إحا  تقو ار ةكا   حتةوا ن ح ش ق لالستي لا لحضا ى  
 :لحتك  ت  ها   أها. اةن لحتولصل ةع لحاةحء ولألسولق لحةكتةللحةؤسست  

 

 ةلا لستي لا لحةولةع ولحتجتقا لإلحوتقو  ا عوق لحو ب.  -

 . لحةتوفقا تق  ت  لحةلا لالعتةت  عل   -

 لحق قل  لالوتوتق ا. ضاى  -

لحصرقى ولحصر قا    لحةؤسست   قل "لحةاقفا" عل  أي ةستوى ةن  وقا  ةو  عةل ا  لست اتب ضاى   -
 ولحةتوسطا. 

 وتوتق. الل  ةقلور ع ا وجو   -

 

 الرئيسية رسائلال

لحصرقى  ةون    وستئلإ شتء   - ت   حلةؤسست   أن  ولحةتوسطا  )ةقلور  تولحصر قا    لحوةو وتق شتقوهت 
 ولحةوتتب لحول  ا(.  تل لألعة وةقلور تطو ق 

 تق  ا وقلةج تةو ل ا حلةا ل  ولآلال  ولألجهرا ولحوقلةج.  -

 . الحقةة  لحتو وحوج ت تسو   لحتو وحوج ت وو تء لحق قل  حتار ر لحاةل عل   -

 تار ر لحو  ا لحتكت ا حلتجتقا لإلحوتقو  ا في لحاقلق.  -
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 رسائلالتحديات وال –  الشبكات والشراكات والتجمعات المحلية  -20
 

 الرئيسية  النتائج 20-1

 
 األعمال شبكات جمعيات

 لحةساتج و ن غتحو اا أفات   . ضا فا تجتق ا وتوتح   شووت   ولحةتوسطا  ولحصر قا  لحصرقى  لحةؤسست    ح ى
 لحصا تع ا لحة طقا ح  ها شقلوت  ةع %3 فقط .  وع ةن لحشووت  ولحشقلوت   ألي    تةون  ال  وأ ها(  86%) 

  .لالةتصت  ا لحة طقا أو
 

 حوافز لرابطة األعمال والشبكات
 ةت  لي:ولحةستج وون لحفولئ  لحتجتق ا لحقئ س ا حلةؤسست  حلكصول عل  لحاضو ا  ك   

 % 25تسو   /تقو ج:  -

 % 15ر ت ا لحةاقفا:  -

 % 27أيقى:  -

 % 33 : ال شيء -
 

 تعاونال

وت ا  لإلجتوات  لحقئ سا ا    ةع لحجهت  ال  لحاحةاا  ةستوى تاتو ها  عن  المؤسسات أصكتب  ع   سؤلل  
 وةت  لي:

 % 48ال  وج  تاتون:  -

 % 25لحتاتون ةع ةق ةي لحي ةت :  -

 % 27أيقى:  -

 
 رسائل التحديات وال 20-2

 التحديات األساسية 

 .قوةت وسوب  قص لحوعي وفولئ  لحتولصل ولحشقلوت     لحةه ي لالتصتل لالفتقتق إح  ة ول   -

 .حةجتال  أو ةطتعت  أيقى تستع  لحةؤسست  في لحتوجه ا ال توج  وقلةج جةتع  -

 .لالعتةت  عل  لحسوق لحةكلي فقط -

 .ةاقفا ةك و ا وتحة تط  ولألسولق لأليقى -
 

 الرئيسية  رسائلال

ةجةوعت    - حتكق      لحةؤسست  تار ر  ولحةتوسطا  ولحصر قا  شووت     لحكجا  لةتصت  لحصرقى  عوق 
 . وةقلور لحكتض ت  ولآلح ت  لحجةتع ا لأليقى  ولحتجةات  ةثل لحتاتو  ت  

وقوط لحوتل    لحقطتعي ةكل ت  لحقطتع حتار ر لحتوتل كسب حسوق ل وتال فتت  عل تار ر لحوقلةج لحيتصا  -
 ك ثةت   طو  احك(.  و وح ت  إةل ة ت  ) 

ل - حلتطو    لححفقص  تشج ع  لقتولا  لحا    ةن  في  ححستفت ا    حصرقى لحةؤسست   ولحةتوسطا  ولحصر قا 
 وتطو ق لحو  ا لحتكت ا  ولحصفقت  لحتجتق ا  إحخ.  لحةكل ا  ةن وقلةج لحت ة ا لالةتصت  ا 

و ن   - لحتاتون  تارر  ة صت   وح ا  وت ف ا  لحصرقى  ةيتلى  لحةؤسست   ةن  ولحةتوسطا  لحصر قا 
 لحول لن. 

 ولحاتحة ا. لحوو قا  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا وتحةؤسست   لحةؤسست  قوط  -

 .تار ر لحاحةت  ةع ووتق لحشقوتء لحتجتق  ن لحج    -
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 رسائلالتحديات وال –  النساء ورائدات األعمال  -21
 

في توس ع ةتع ا لحةولق  لحوشق ا    وقل  ةهةت  ح ستء وقلئ ل  لألعةتل  ةن ةول للحتجتق ا لحةةلووا    حألعةتل
فاي سا تق قلئا ل  لألعةاتل  و ت ات   ولحك  ةن لحفقق ةةت  ستها وشول وو ق في لالةتصت  لحاقلةي. تستع   

  وتق  ا لكت تجتتهن ةن أجال لحت ة اا. أظهاق  ولحاةل عل  س هتعل  تك    لحفجوا و ن لحج س ن    لحوك  
ء  ولجهن ةشتول أوثق ةن لحقجتل في إ شتء أعةتحهن لحتجتق ا أن لح ست  لحةسٍلحو ت ت  لحتي تا جةاهت في  

 و ت ات   وة  تا و تء  عل   تتئج(. لحصرقىةؤسست  لحتةو ل  لحو وك وفي لحوصول إح  لحتةو ل لحقسةي )
 :تك    لحتك  ت  لحتتح ا ةن ةول لح ستءلألعةتل لحةةلووا وقلئ ل  لألعةتل 
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 لحا تصق لحتتح ا: لح تتئج شةل  

 في تأسيس األعمال المملوكة من قبل النساءسهولة مدى ال ▪
 ( الصغيرة المالية والمؤسسات  المصارف ) رسمية  جهات  من  تمويل  على   الحصول ▪
 الماضية  الخمس  السنوات   خالل  للنساء التجارية األعمال ممارسة صعوبة / سهولة ▪
   األعمال رائدات  تواجهها  التي  المشاكل ▪
 األعمال  رائدات  قبل  من  المقترحة  المبادرات  ▪

 صعوبة تأسيس األعمال
من المستجيبات أن مستوى الصعوبة التي يواجهنها عند تأسيس مشروع جديد هو   %60 ت أفاد  ▪

 أعلى بالمقارنة مع المشاريع التي يملكها ذكور 

 (الصغيرة المالية والمؤسسات المصارف) رسمية جهات من تمويل على الحصول
  من  تمويل على  الحصول  أن   االستطالع   شملهن   التي  األعمال   رائدات   / النساء   غالبية   صرحت  ▪

  مقارنة   لهن   بالنسبة   صعوبة   أكثر (  الصغيرة  المالية   والمؤسسات   المصارف )  رسمية   جهات 

 . ( %50 بنسبة )  بالرجال

 الماضية الخمس السنوات خالل للنساء التجارية األعمال ممارسة صعوبة / سهولة

  تأفاد   ذلك،أنها أسهل من ذي قبل. ومع    من المستجيبات   %46  ت أفاد   العمل،ما يتعلق ببيئة    في ▪

 أن األمر أكثر صعوبة.  منهن 42%

 األعمال  رائدات تواجهها   التي المشاكل

المستجيبات   ت أفاد  ▪ أن  %39)  شريحة مهمة من  ه(  يوجهونها  التي  الرئيسية    مالية، ي  المشاكل 

 المشكلة الرئيسية.  هي أن التعامل مع العمالء  منهن  % 16صرحت و

 المشاكل هذه من للحدّ  األعمال رائدات  قبل من  ترحةالمق المبادرات

المستجيبات   %30  ت صرح ▪ القروض    من   / المشاريع  تمويل  إحدى    كونتس   الميسرة أن  من 

 موثوقة للتخفيف من التحديات. الحلول ال
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 رسائل التحديات وال 21-2

 

 التحديات األساسية

 

 للمرأة بشكل عامالمؤاتية بيئة األعمال غير 

األعمال   ▪ رائدات  ال    نجد ومعظم  عمل  مكان  في  أو  الذكور  عليها  يهيمن  صناعة  في  أنفسهن 

 .في االعتراف بدورهن القيادي األعمالأصحاب  يرغب 

على   ▪ قائمة  االجتماعية  واألعراف  والثقافة  من  ل  التقليدي   دورالنمطية  المجتمع  والرجل.  لمرأة 

  للمؤسسات الصغرىاألهمية بمكان التأكد من أن التحيز بين الجنسين ال يعيق التنمية االقتصادية  

القوة   نصف  حوالي  والنساء  الرجال  من  كل  يمثل  النساء.  تقودها  التي  والمتوسطة  والصغيرة 

 .بير من السكان لذا فإن أي تحيز من هذا القبيل سيحد من مساهمات جزء ك  المحتملة، العاملة 

 .التي تعيق عمل المرأة وتوظيفهاالتمييز ممارسات  ▪

 
 (الصغيرة المالية والمؤسسات المصارف) رسمية جهات من تمويل النساء على حصول
 عدم وجود ضمانات  ▪
 المعرفة المالية في نقص  ▪
معظم   ▪ المؤسسات    المستجيبات كان  النساء    الصغرى من  ومن  يكون    اللواتيوالصغيرة،  ال  قد 

 . الفعالة للحصول على التمويل المطلوب  إلجراء المناقشات   خبرة في األمور المالية هنلدي
   بالمصارفثقة ال عدم  ▪
▪  ً بالدعم    غالبا األعمال  رائدات  تزويد  في  بالتردد  والمصرفية  المالية  الخدمات  مقدمو  يشعر  ما 

إلى   ينظرون  وهم  يطلبونه.  الذي  الصغرى المالي  أنها    المؤسسات  على  والمتوسطة  والصغيرة 

 . المطلوبة مبالغ القروض صغر عمالء أقل جاذبية بسبب 
  ة خاصة لرائدات األعمال. للعمالء ولوائح تمويل حديث  ة مصرفي خدمات عدم وجود  ▪

 
 الرئيسية رسائلال
 

لحوصول إح  لحتةو ل  صاووا  و   لألعةتللحةق ةا حقلئ ل     لحضا فا  ال ترلل لحقول  ن ولحكولفر لحكووة ا 
ولحثقتف ا ل   ولألعقلى    لحةطلوب  ل  الجتةتع ا  في  لحةقأالحستئ ا  ض   أةتا     حةجتةع  لحقئ س ا  لحق و   ةن 

 : ال  لحاحةالحقئ س ا  قستئل لح شةل ةت  لي لألعةتل.  قلئ ل  
 

 للمرأة مؤاتية خلق بيئة عمل  
لتي تمتلك إمكانات لنقل أعمالها إلى االقتصاد  والنساء  من قبل امملوكة  التقديم حوافز للمؤسسات   ▪

والوصول إلى المشتريات    التصدير، والوصول إلى أسواق    الضريبية، مثل اإلعفاءات    الرسمي،

 .ةالعام

لنشر المعلومات    الصغيرة التعاون مع رائدات األعمال والجمعيات الصناعية ومؤسسات التمويل   ▪

 .رائدات االعمالوتحديد المبادرات والبرامج لدعم 

 التشجيع على إدخال نظام الكوتا للنساء في المؤسسات.  ▪
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 التمكين االقتصادي للمرأة يدعم نظام قانوني وتنظيمي 

 تطوير وتنفيذ سلسلة من الندوات لرفع مستوى وعي النساء في محافظات العراق.  ▪
 جةع وتكل ل لحو ت ت  لحةص فا كسب لحج س.  -

 . ةوّجه حتةو ن لحةقأاتوف ق ت ق ب  -
 

 تمويل ال على الحصول
منتجات وخدمات التمويل المصممة خصيًصا    وفيرلت  ة المالي  والمؤسسات   مصارفتقديم الدعم لل ▪

 للمرأة )بما في ذلك االئتمان واالدخار والتأجير والتأمين(. 
على    الصغرىتنظيم الحد األدنى والحد األقصى لرسوم الفائدة التي تفرضها مؤسسات التمويل   ▪

 األعمال المملوكة للنساء. والتركيز على  والصغيرة والمتوسطة؛  المؤسسات الصغرى

 القدرات  بناء

 تطوير ونشر منهج تدريبي متخصص لتقديم الدعم المالي واإلداري والفني لرائدات األعمال.  ▪
تحديد برامج األعمال التي تستهدف القطاعات التي من المرجح أن تشارك فيها النساء أكثر من   ▪

 الرجال. 
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 رسائلالتحديات وال –جائحة كورونا    -22
 

عن  االستقصاء  جائحة  تم  قراراتهم.  تأثير  و  كورونا  تأثير  وصنع  األعمال  رواد  على  اإلغالق  تدابير 
ً المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  واجهت غالبية   ، مما أثر بدوره  مردود أعمالهافي    انخفاضا

الموظفين   الوظيفيعلى رواتب  كما بحث  واالستقرار  والصغيرة    ىرصغال  المؤسسات آراء    االستبيان . 
األزمةوالمتوسطة   هذه  مع  الحكومة  تعامل  فعالية  اعت  حول  التي  التدابير  هي  وما  للقطاع    ت بر،  مهمة 

 .على إدارة األعمال  للوباءليتمكن من تجاوز عمليات اإلغالق والتأثير السلبي 
 

 الرئيسية  النتائج 22-1

 

والصغيرة والمتوسطة والتوظيف  المؤسسات المتناهية الصغر    مردود أعمال على    كورونا   ر جائحة يأثت
 والرواتب 

أعمالها وهذا يسري على    %98اجهت  و ▪ في مردود  انخفاضاً  الصغر  المتناهية  المؤسسات  من 

جميع متغيرات البحث، إذ ال يوجد تفاوتاً في ذلك بين المحافظات أو على مستوى حجم المؤسسة  

 ل المؤسسات. أو النوع االجتماعي أو حالة تسجي

%( أنهم وضعوا الموظفين في حالة إجازة بسبب  44أفاد الشريحة االكبر من المستجيبين بنسبة ) ▪

 الجائحة، بدون تفاوت ملحوظ بحسب حجمها أو بحسب النوع االجتماعي. 

بنسبة   ▪ جزئية،  رواتب  مع  العمل  ساعات  ملحوظ  20تخفيض  تفاوت  بدون  المؤسسات  من   %

 االجتماعي.  بحسب حجمها أو بحسب النوع 

% بدون تفاوت ملحوظ بحسب حجم  19على حاله وكذلك الرواتب، بنسبة    المشتغلين بقي عدد   ▪

 المؤسسة أو النوع االجتماعي. 

 روناكو  ن للحفاظ على أعمالهم أثناء جائحةيقتراحات المستجيبا

لحةتح ا:   ▪ لحةستع ل   أو  لحة ٍ  تور ع  لحقولتب/  تاو ضت   و ون    %23و سوا  تق  ا  لحةؤسست   ةن 

 تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي. 

▪ ( لحوةت ا  ةات  ق  ةن    12.6%و سوا  ...(:  ولحتاق ا   ولحقفترل     لالجتةتعي  ولحتوتع     لألة اا فقض 

 لحةؤسست  و ون تفتو  ةلكوظ وكسب كجةهت أو وكسب لح وع لالجتةتعي.  

 

من شأنها تسـهيل إتمـام األعمـال مـن   والبرامج التيألدوات والمستلزمات  ان ألهم  ياقتراحات المستجيب
 المنزل

)ةثل  66أفت    ▪ عةلها  طو اا  شتط  وسوب  لحة رل  ةن  لحاةل  ال  ةو ها  أ ها  لحةستج و ن  ةن  لح قل  % 

 ولحي ةت (

 لحا  ا  ةن % 13لحةولق  لحةتح ا: ر ت ا  ▪

 ا حا  لةن  % 4 لحسةت  وةرلوحا لألعةتل ةن لحة رل )لحو ع(:  ▪

 . % 17أيقى  ▪
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 رسائل لتحديات والا 22-2
 

 التحديات األساسية 
 

 : ةت  لي  لحتك  ت  لألستس اتشةل 

 لحتجتق ا  ل يفتض لح شتطت   ▪

 ل يفتض طلب لحسوق  ▪

 لح يليستقا في  ▪

 لحتوظ ى و فع أجوق لحاتةل ن في صاووا  ▪

 لحكووةا ةول  عا ةك و  ةن ▪

 لح قل ة و  ةش  ا عل   ▪

 

 الرئيسية رسائلال
 

 :ما يليالرئيسية  رسائلالتشمل 

تق  ا لحةستع ا لحةتح ا: تق  ا ةقوض صر قا أو ة ٍ أو أشوتل أيقى ةن لحةستع ل  لحةتح ا لحتي   ▪

 لستققلقل . ةن شأ هت أن تستع  لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا عل  أن تصوٍ أوثق 

ح  ها   ▪ حا  ون  لحوث ق ن  لحقغا ةن أن  أ ه عل   لحا    ةن لحةؤسست   لإلعفتء لحضق وي: أشتق  

  إال أ ها ةت رلحول ةطتحو ن و فع لحضقلئب. إن تجة   هال لحةطلب  ووقو ت يل أث تء تفشي جتئكا  

 يحل ها  لألوةت  ةن شأ ه أن  ر ل ها  لحضروط لحةتح ا. 

 ةثل لحةقلور ولألجوق ولح عا لحلوجستي.  توف ق لح عا/ لحةستع ا حألعةتل: ▪

لألعةتل   ▪ تكو ل  ةتاج  عل   حلت ق ب  ة صا  لحقةةيإ شتء  لإل تق      ولحتكول  عوق  ولحتسو   

 ولحتجتقا لإلحوتقو  ا. 
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للمؤسســـات الصـــغرى  المتســـارعالتوجـــه االســـتراتيجي: البرنـــامج اإلنمـــائي : د الجـــزء

 والصغيرة والمتوسطة
 
 

 للمؤسسات المقتَرحالبرنامج االنمائي    -23
 

 الحاجة الماسة للتغيير  23-1

 
  لحطو ااي  ولحثقاتفي. وهاو ةؤهال وقأس لحةتل لحوشقي تةتع لحاقلق وأصول وطتةت  وتة ا هتئلا تتةثل  

 ال طحةا ل ةتئ ا سق اا وتكول وط ي شتةل  ةون أن  ضاه ضةن لحةجةوعا لألوح  ةن لح ول لحةتق ةا.
 

  ورااي أن تتصاا ى لال طحةااا لال ةتئ ااا ولالصااحك ا حااا   ةاان لحتكاا  ت  سااووتهت   ون كصااق  لألرةااا 
ج لحةكلاي   و اتج ع هات ل يفاتض ةلكاوظ فاي  ةاو لح اتتووقو ات  لحةر وجا: هووط أساتق لح فط وجتئكاا

 أل    ةستوى ة ا عق  ن. 2020لالجةتحي حلاقلق وصل س ا 
 

 :لح قلسا ةت  لي تتئج تشةل لحتك  ت  لحتي أظهقتهت 

 غ تب قؤ ا ولستقلت ج ا ولضكا حتطو ق لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا.  -

جت  فقص  ضاى ةطتع ها  لحةؤسست  ةن ك   لحق قل   لحةستهةا في لالةتصت   لحةستهةا في إ  -
 عةل  لحشقلوت  لحةه  ا  لستي لا لحتو وحوج ت ولحتص  ق. 

عل    - تةث ل  لحةؤسست   حها   ال  وج   أ ه  وةت  لحةؤسست    وت عا  تقع   كووة ا  ه ئا  ال  وج  
 لحةستوى لحةه ي. 

   قا لحو ت ت  لحتيط ط ا لحتي ت عا ةقلقل  تطو ق لحةؤسست .  -

لحةؤسست  حلةقأا  شوه غ تب   - وإ لقا  تأس س  لحاقلة  ن    في  لحةولط  ن  ةن  وو قا  ةةت   ر ّ ب شق كا 
 عن لحةستهةا في لالةتصت  لحوط ي. 

كولفر   - حهت  وال  وج   قسةي  غ ق  وشول  وتاةل  ةسجلا  غ ق  لحةؤسست   ةن  ج ل   عتح ا   وج   سوا 
 حت يل في لالةتصت  لحقسةي   ظقل  حتولفا وتاق   عةل ت  لحتسج ل ولحتقي ص. 

وت - لحةهتقا  ل جت  وظتئى  ل يفتض ةستوى  لحةستهةا في  ل يفتض  ةةت  اوس  لحوظتئى     ي  وع ا 
 ال  ة ةا ةاقف ا عتح ا عل  لحةستوى لحوط ي. 

 ضاى لحوصول لح  لحتةو ل  وتطو ق لألعةتل  ولحتو وحوج ت ولحتج   .  -

لحاقلق   - ثقوا  أن  لحة يفض  ةع  لح يل  ول لن  لحةص فا ضةن  لحول لن  لحةؤسست   شتوه  ةستوى  يل 
 ن شق كا لح ول ال  لح يل لحةتوسط لألعل . تص فه ضة

 ضاى لحو  ا لحتكت ا ولحي ةت  لحاتةا عل  لحةستوى لحوط ي.  -

ةا - لحة ّظ  لحكووة ا  لالجقلءل   عل     وأ لئهت  فضي   ثقل  عتح ا  وتولفا  يت قا  أوضتع  إ جت   لح  
 لحةؤسست . 

 وا  ا لحة ى. ضاى لال لقا لحاتةا  وضاى لحةستءحا  وةلا فاتح ا لالصحكت   -

 ضاى لالطتق لحقضتئي ولحةةتقسا لحقت و  ا.  -

 ضاى قولوط وتسه ح  لحتص  ق إل تتج لحةؤسست  وهي ة كصقا في لحسوق لحةكلي فقط.  -

 ضاى وو ق في لحق قل  لحتسو ق ا حها  لحةؤسست .  -

 غ تب لحتقلوط ةع لحة شآ  لحةكل ا لحووقى ولحشقوت  لحاتحة ا.  -

لحوشق ا أ ى لح  ضاى ة قا لحةؤسست  في جاب لحاةتحا لحةتهقا وأن ت تفس  ضاى أ ظةا لحةولق    -
 لحة شآ  لحووقى وهال لحشأن. 
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لالستي لا لحة يفض حلتو وحوج ت وةلا لالهتةتا وتحتج    ولحتطو ق ةةت  كقا لحةؤسست  ةن لحةةو ت    -
 لحتي ةن شأ هت أن ت عا  شتطتتهت وةشتق اهت. 

 و  ا في أعةتل ها  لحةؤسست .غ تب لحق ول  لحةتح ا لالحوتق  -

لحقولوط   - غ تب  في  لحوط ي   لالةتصت   هتةش  عل   ووو هت  لحةؤسست   ول رحق  طو اا  ستهة  
 ولحتجةات  لحةه  ا لحتي  ةون أن تستع هت في لح ةو وتوس ع أسولةهت. 

س ا   - ولحتطو ق  لحوكو   عل   لحاقلق  ل فتق  ةستوى    (Research and Development)  2017ولغ 

  وحا.  141ةن أصل   132ن لح يل لحةكلي لإلجةتحي  وهال  ص ى لحاقلق وتح قجا % ة 0.04

 

 التوجهات االستراتيجية الرئيسية  23-2
 

تا تقت ب لحةوت قل  لحةوص  وهت أ  ت  عل  أستس ةكتوق عةل لستقلت ج ا. وهي تةثل وةجةلهت يتقطاا 
يح  وةقلجااا وتق  ةات  ةتتتح اا. طق   ةتوتةلا وةت تسقا حلتطو ق لحسق ع حلةؤسسات   ةان ياحل تا  

و  وري ةتتواا ول  وقا تيط ط ا حتق  ا  تتئجهت ولستيحص لح قوس لحةستفت ا ة هت حتضة  هت في لح وقا 
 لحتيط ط ا لححكقا.

 

لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ( يتقطا لستقلت ج ا لحت ة ا لحسق اا حقطتع A 1-23 وضٍ لحشول قةا )

  في إطتق أه لى يطا تطو ق ( ه ول ا تطو ق ها  لحةؤسستB 1-23 و ن لحشول قةا )  وةت ولحةتوسطا

 لحقطتع لحيتص في لحاقلق.
 

 

   ة للمؤسساتالمتسارعخارطة استراتيجية التنمية (: A 1-23الشكل رقم )

  

الرؤية

المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي محرك االقتصاد المستدام 

التوجهات االستراتيجية

القيم

المحاور االستراتيجية

المهنية  ▪

النزاهة ▪

الشفافية ▪

العدالة ▪

التوجه الجامع ▪

المساواة ▪

عمل الفريق ▪

تنمية قدرات المؤسسات 
الصغرى والصغيرة 

والمتوسطة

الصغرى وصول المؤسسات 
الى  الصغيرة والمتوسطةو

فرص النمو

حكومة مستجيبةإيجاد بيئة عمل محابية

الرسالة

الصغيرة والمتوسطة من القدرة على المساهمة في والصغرى تمكين قطاع المؤسسات 
إيجاد فرص العمل وتنمية االقتصاد الوطني

تنمية مهارات قادة  ▪
األعمال

تطوير القدرات على  ▪
مستوى المنشأة

تطوير القدرة على  ▪
الترابط المهني والتجديد 

والتكنولوجيا

تسهيل الوصول الى  ▪
التمويل

تقوية الوصول الى البنية  ▪
التحتية المناسبة

تعزيز الوصول الى  ▪
األسواق الداخلية 

والخارجية

تسهيل الوصول الى  ▪
خدمات تطوير األعمال

تعزيز التنمية االقتصادية  ▪
المحلية

تأسيس هيكلية تمثيل  ▪
المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة

تقوية السياسات  ▪
والبرامج الجامعة، 
التوازن الجندري 

والمساواة

بناء القدرات المؤسسية  ▪
للجهات الحكومية المعنية

تقوية المساءلة في  ▪
األجهزة الحكومية

تعزيز استقالل القضاء ▪
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 الصغرى والصغيرة والمتوسطةهيكلية تطوير المؤسسات (: B 1-23الشكل رقم )

 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمية قدرات  23-2-1

 

 قادة األعمال تنمية مهارات -1

لألعةتل     إع ل   - حقت ا  وإقشت   ت ق ب  ويطا  ولحق ت ا    عل   قجتال   ستء   لألعةتل  ق ت ا    ةهتقل  
 ولستقلت ج ا لألعةتل وتطو ق لألعةتل. 

أهة ا و وق  إوقلر و ولحةتوسطالحةؤسست  لحصر قا  ق  ةتاج  كتاى وهت في طو تح وضع يطا وط  ا  -
 ق ت ا لألعةتل. حتشج ع وها  لحةؤسست  
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 المنشأةعلى مستوى المؤسسات قدرات  تنمية -2

في   - لإل لقا  عل   لحةه ي  لحطتوع  إلضفتء  لحة قو ن  وت ق ب  ولحت ق ب  لإلقشت   وقلةج  تطو ق 
و لحصرقى  تطو ق  لحةؤسست   احك  في  وةت  ولحةتوسطا   ولحتسو      لأل لء لحصر قا  لألعةتل  وإ لقا 

لحوشق ا   لحةولق   و  ولحةكتسوا وتطو ق  لحةتح ا  لحةةتقست   ولإل لقا      لاقلقح  لحة تسوا لأليقى  أفضل 
ةك  ا    توج ه و ووقلةج  لحصرقى  ولحةتوسطا  حلةؤسست   في    وتلك لحصر قا  لح ستء  تقو هت  لحتي 

 لحة تط  لحق ف ا. 

ةن وك ل   عا   - أوثق  أو  ولحةتوسطا إ شتء وك ا  لحصر قا  لحصرقى    جها كووة ا في    لحةؤسست  
توون   ة   لحتيط ط     لحجهت  ة تسوا.  وورلقا  لحيتص   لحقطتع  تطو ق  ةجلس  هي    و ألحةقشكا 

توج هلحجتةات .   ةك        وري  وتلك  حلةؤسست    عا  لح ستء  تقو هت  لحتي  ولحةتوسطا  لحصر قا 
 اتح ا لح ةو. لحلحةوجو ا في لحقطتعت  

 لتوع ا وكقوق لحةلو ا لحفوق ا. حوقلةج  إع ل   -

وشهت ا ةن شأ هت تكس ن توف ق لحةهتقل  لحتي تت تسب ةع لكت تجت   إ شتء وقلةج ت ق ب ةه ي ت تهي   -
 لحسوق. 

سوق    ةا ةحءتار ر   - الكت تجت   ولحةه ي  لحتق ي  ولحت ق ب  لحتال ا  تشج ع  لحاةل    ظتا  يحل  ةن 
لحجتةات  وةقلور لحتال ا ولحت ق ب لحتق ي ولحةه ي عل  ةولءةا وقلةجهت وةيقجتتهت ةع لكت تجت   

 ن تشج اهت عل  تطو ق ة تهجهت وةت  ي ا لةتصت  لحةاقفا. لحسوق  فضح  ع 

حةستع ا   - وتطو قهت  لحوشق ا  لحةولق   ت ق ب  ولحةتوسطاتار ر  لحصر قا  قفع    لحةؤسست   عل  
ة صا   تطو ق  لحةسته فا.  لحت ق ب  حوقلةج  لحكولفر  توف ق  يحل  ةن  ةوظف هت  ةهتقل   ةستوى 

 لحصر قا ولحةتوسطا. ؤسست  حلة إحوتقو  ا ح قل لحةاقفا ولحتال ا لحةستةق 

لحوظتئى و ن ةؤسست  لحتال ا لحاتحي / ةقلور لحتال ا ولحت ق ب لحتق ي ولحةه ي    حةولئةا إ شتء وق تةج   -
 توظ ى لحيق ج ن. عةل ا ولحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا حتسه ل  

 تطو ق وقلةج و تء لحق قل  حق ت ا لألعةتل لح ستئ ا.  -

 لحاتئل ا في ووقى لحجتةات .  ةؤسست  ولحق ت ا لألعةتل  تأس س وقلةج  -

 
 واصل واالبتكار والتكنولوجياللتت المؤسساتطوير قدرات  -3

لحتوتح    - ولحةتوسطا و ن    لحةه  ا تار ر  لحصر قا  توت ل    لحةؤسست   يحل  ةن  لحوو قا  ولحةؤسست  
 . لحتوتح  أفضل لحةةتقست  لإلةل ة ا ولح وح ا في تطو ق 

إ لقا تطو ق   - ه  سا  لالةتصت  ا    وإعت ا  لحجتةات     لحكتح الحة تط   ةع  لحقولوط  وضةتن  ولحج   ا  
 .  اةقلور لحوكث لحوةقلور لحتال ا ولحت ق ب لحتق ي ولحةه ي و

لحتو وحوج ت   - لالوتوتق    ةتتهتولستي ل تار ر  لألعةتلعل   ةجتل  ولحجولئر    في  لحكولفر  يحل  ةن 
احك   ح تكق    و ةون  لحةاقفا.  عل   لحقتئةا  لإلو لع ا  كصق   لص تعت   توف ق  و ون  يحل:  ةن 

لحة تجت     )لوتوتق  لالوتوتق  ةن  ةيتلفا  ةستو ت   عل   حلةص ا ن  لإل تتج  تو وحوج ت  كول  لحةاقفا 
وتشج ع لحتاتون لحوكثي حلص تعت  لإلو لع ا لحقتئةا عل  لحةاقفا وتار ر وتكف ر  لوتوتق لحاةل ت (    

 لحةوت قل  ولحتو وحوج ت لحيضقلء. 

ولالوتوتق    إ شتء  - لحتو وحوج ت  كول  ولحةالوةت   لألفوتق  حتوت ل  إحوتقو  ا  وواحك      حلةؤسست  ة صا 
 ح قل لحةاقفا ولحتال ا لحةستةق. 

 لحصر قا ولحةتوسطا ولحةؤسست  لحوو قا ولحجتةات . لحةؤسست   إ شتء شووا حتار ر لحتاتون و ن -



 

137 
 

ولحةتوسطا ةستع ا   - لحصر قا  لح ظ ى    لحةؤسست   لإل تتج  احك  في  وةت  لحو ئ ا   لأله لى  تكق    في 
(clean production ) لحةولق . لستاةتل ووفتءا 

لحوك  ولحتطو ق   - لح   في لحةؤسست   ة قل     حت ة ا تار ر وتكف ر وتكس ن  ةو ال  لألوحو ا  ةطتعت  
 حيل  ة را ت تفس ا حلاقلق. 

 إةتةا ةقلور تجتق ا وةاتقض تجتق ا يتصا وتحةشتق ع لحصر قا ولحةتوسطا.  -
 

 إلى فرص النمو  والمتوسطة  الصغيرة  وصول المؤسسات 23-2-2
 
 تسهيل الوصول إلى التمويل -1

)ةجةوعت (   - ةجةوعا  ولحشقوا  (  CBI)  لحاقلةي   لحةقوريولحو ك  لحةؤسست   و ن    تقورت ظ ا 

لحةصقف ا   حلوفتال   لأليقى    ICEF-SMEو   (ICBG)لحاقلة ا  لحةتح ا  ال   ولحةؤسست   ولحجهت  

وةت في احك ةات  ق لالئتةتن    لحاحةا لحتةو ل  وتحكصول عل   لحةتالقا  لحكتح ا  لحقضت ت  حتق  ا  لآليق ن 
لحاي  قور     وةيتطق  ه وتوتح ف لحةيتطق ولحضةت ت  ولإلةقلض  لحصر قا  عل     وتيف ى  لحةؤسست  

 . لحجهت  ال  لحاحةاحوتفا ؛ تك     قتط لحقوا ولحضاى وة تةشا لالستقلت ج ت  ولحةتوسطا

لحق قل    - و تء  وقلةج  لالوشأن    لحةتح اولحه ئت   حلةؤسست   ت ف ا  لحصر قا  ئتةتن  تق  ا  حلةؤسست  
 لحج وى  ولحتةو ل لحو  ل غ ق لحتقل  ي  إحخ  ت  وتطو ق  قلس   ولحةتوسطا

لحتةو ل    تيف ى - أ ول   وتسه ل  ولحشفتف ا   لحةتح ا  لحتقتق ق  تكس ن  يحل  ةن  لحضةت ت   ةتطلوت  
 لحو  لا لحج   ا وةت في احك لحتةو ل لحقتئا عل  لحت ف  لح ق ي. 

يحل  - ةن  لحصت قل   تةو ل  وتأة ن  لحة تسواتةو ل  لح   أ ول    توف ق   تسه ل  لحتجتقي  لالئتةتن  ةثل    
 لحققوض لحةوجها حلتص  ق. 

حر ت ا لحوصول إح  لحتةو ل لحتقل  ي ولحو  ل ةن  و  حةيتلى أ ولع لحةستف   ن    لحةتحي   لحوصول تار ر   -
لحصر قا   حلةشقوعت   لحةكتسو ا  لحتوج ه ا  لحقولع  ولحةوت ئ  حت ف ا  لحةةتقست   أفضل  لعتةت   يحل 

 . طاولحةتوس 

لحتةو ل  تطو ق   - لحصرقى حل  (micro financing)لحصر قا  وقلةج  ةوسطا    ةؤسست   وإجقلءل  

 وو ون ضةت ت  وو سوا إةقلض ةاقوحا. 

 إع ل  وت ف ا يطا لحو  ا لحتكت ا حلتق  ا لحةتح ا ولحتةو ل لحقةةي.  -

 

 تعزيز الوصول إلى البنية التحتية -2

لألستس ا  وةت في احك إة ل ل  لحوهقوتء لحةستققا وشووت  لحطقق  تار ر لحوصول إح  لحو  ا لحتكت ا   -
 ولحةول ئ ولحةطتقل  وإة ل ل  لحة ت  وتو وحوج ت لحةالوةت  ولالتصتال . 

لحةتح ا    - ولحةاتةح   )حلتسج ل   لإلحوتقو  ا  لحتجتقا   / لإلحوتقو  ا  حلكووةا  ةوسطا  إجقلءل   توف ق 
 ولحضقلئب ...(. 

 

 األسواقفرص تعزيز الوصول إلى  -3

لح عا حتار ر لحوصول إح  لألسولق ولحتوتةل ةن يحل توف ق لحةالوةت  ال  لحصلا    تأس س وقلةج -
 عن لألسولق لإلةل ة ا ولحاتحة ا. 

و ن    لحتوتلتسه ل   - لحوو قا  لحةؤسست   ولحقولوط  لحج س لح  ولحةؤسست  ولحشقوت   حتار ر    ا ةتا  ا 
 لح يول في سلسلا لحتوق   لحاتحة ا 



 

138 
 

 لح وح ا ةن يحل و تء لحق قل .  لحتجتق ا   ع عل  تو ي لحةات  قلحتشج  -

حةستع ا   - لحاقلة ا  ولح ولوةتس ا  لالةتصت  ا  لحشووا  ةن  و  لحةؤسست  لالستفت ا  لحصر قا  لحصرقى 
 ولحةتوسطا عل  لحوصول إح  لألسولق لح وح ا. 

عل    - تاةل  لحتي  لحة تسوا  لآلح ت   يحل  ةن  لحتص  ق ا  لحق قا  لحك و   تار ر  عوق  لحتجتقا  تكس ن 
 ولحتجتقا لح وح ا. 

 

 زيادة الوصول إلى خدمات تطوير األعمال -4

تكس ن تطو ق لألعةتل وي ةت  لح عا  وةت في احك كتض ت  لألعةتل وةقلور لح عا عل  لحةستوى   -
 لحةكلي. 

 ا ةن يحل  تق  ا لح عا حلةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا ححستفت ا ةن  ةو لألسولق لحةكل ا ولحيتقج -
ةثل   لألوحو ا  ال   لح فط ا  غ ق  حلقطتعت   ولحةتحي  لحف ي  لح عا      لحرقلع ا  لحص تعت  لسته لى 

 وتو وحوج ت لحةالوةت  ولالتصتال  ولح قل ولحس تكا.    لحو تء ولحتش     لحص تعا 

 
 بيئة مالئمة لألعمال 23-2-3

 
 ألعمالالناظمة لبيئة التحسين  -1

لحقت و  ا ولحت ظ ة ا   - لحةتطلوت   وةت في احك  حلةؤسست  ولإل لق ا  تكس ن  لحقت ون وإ فتا  وسط     س ت ا 
 لحاقو  وةولع  لإلفحس و ظتا لحةشتق ت . 

 لحةؤسست  لحصرقى ولحصر قا ولحةتوسطا. ةت  تال  وت ة ا   إصح  إ لقا لحضقلئب في -

  أةل  تولفا و   تأس س لحشقوت    وتةو ن  سست  لحةؤ تسج ل  عةل ا  تار ر و ئا لألعةتل ةن يحل توس ط   -
 . لحةسجلاولك ا  وإتتكا لحةالوةت  ألصكتب لألعةتل غ ق    ولفا وأسقع  ولستي لا  

وهت  و ت ت   لحجةع    تار ر ح   حلةؤسست  ةقص   إ شتء   - ص ع    لحيتصا  ح عا  ولحتق  ا  لحقص   و ظتا 
 لحس تست  لحقتئةا عل  لأل حا. 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمثيل مصالح ل منظومةإنشاء  -2

 لألعةتل ولحشووت . ة ظةت  ةن يحل عضو ا  لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا تار ر تةث ل  -

ضةتن   - أجل  ةن  ولحيتص  لحاتا  لحقطتع ن  و ن  لحت س    آح ت   جهو   عا    ةا ةحءتار ر  ولتستق 
ولحةتوسطا لحصر قا  لحةؤسست   ولحسةت     لحةؤسست   لحس تست   حها   في  "صو "  حهت  وأن  وون 

 لحج   ا.
 

 تعزيز الشمولية والتوازن والمساواة بين الجنسين في جميع السياسات والبرامج -3

  عا ةيصص عل  ةستوى لحس تست  توف ق تار ر ق ت ا لألعةتل لح ستئ ا ةن يحل  -

لحتي   - حلةؤسست   كولفر  حلتكولتق  ا  لإلعفتءل     إح    ت  قهت/تقو هت  ستء  ةثل  لحقسةي   لالةتصت  
 . لحضق و ا  ولحوصول إح  أسولق لحتص  ق  ولحوصول إح  لحةشتق ت  لحاتةا 

ولحجةا ت    - لألعةتل  قلئ ل   ةع  لحص تعت  لحتاتون  حةيتلى  لحتةو ل    لحةه  ا    لحصر قا وةؤسست  
 ح شق لحةالوةت  وتك    لحةوت قل  ولحوقلةج ح عا لألعةتل لح ستئ ا. 

 تشج ع إ يتل  ظتا لحووتت حل ستء في لحةؤسست .  -
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 إعادة التفكير في التنمية االقتصادية المحلية -4

 جب وضع ةةتقست  إحرلة ا حتيط ط لحت ة ا لالةتصت  ا لحةكل ا عل  ةستوى لحةكتفظا/ لحة  ق ا /   -
لحكووةا   لحةكل ا وضع    لحةقور ا لحول  ا. عل   لحجهت   ولحتةو ل  وعل   تق  ا لإلقشت ل  ولحكولفر 

 حاحك. وفقت  لحيطط وت ف اهت  

لحيطط   - وضع  /    وفقت   جب  تشتقوي  كتحا  ةتوتةل    لستقلت جي ح هج  تق  ا  لحةكل ا  ل تضةن  ألصول 
لحستئ ا وةضت ت   لحقصوق  أوجه  لالجتةتعي(  لحةتل  لحةت ي  قأس  لحةتل  / قأس  لحوشقي  لحةتل  )قأس 

إجقلء   لحة را    SWOT  لحقوتعي  تكل للحلحت ة ا؛  لالةتصت  ا    لحت تفس الحاي  تضةن  ولإلةوت ت  

ى ولألوحو ت ؛ تطو ق لحةوت قل  )لحوقلةج  لحت ة ا؛ تطو ق لحقؤ ا ولحقستحا؛ ص تغا لأله ل  وةاوةت  
  وتطو ق  تك    لحةشتق ع لحة تسواولحةشتق ع( لحةتالقا وتالةتصت  ولحو  ا لحتكت ا وت ة ا لحةولق  …؛  

ويطط  لح  تسلسل   يطا  ولحتةو ل   ولحة رل  ت   لحت س     وآح ت   لحةؤسس ا   ولحةسؤوح ت   ت ف ا  
 تس لأل لء. لحشقلوا و ن لحقطتع ن لحاتا ولحيتص وة 

أن   - عةل ا جب  ةول    لح لحتيط ط    تست    ةن  لحولساا  ولحةشتقوا  لحاحةالأل حا   ال    لحجهت  
لحصر قا ولحةتوسطا وةشتقوتهت.  لحةؤسست   ولحةولط  ن ولحشقوت  لحةكل ا  ةع لحتقو ر عل  ت ة ا  

الستقلت ج ت   ةع ل  لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطاوهال  تطلب ص تغا لستقلت ج ت  حةولءةا ت ة ا  
 .   عةهت لحت س   و ن لحجهت  لحكووة ا لحةيتلفا في إطتق لحيطط لحةكل ا لحتي   لحةكل ا

لإل فتق لحاتا حتار ر لحت ة ا لالةتصت  ا ولالجتةتع ا  وتةو ن  فاتح ا  ستةون ها  لحةةتقسا ةن ر ت ا   -
عن   فضح   لحت ة ا   عل   لحقتئةا  ولحةولر ا  لحةتحي  ووها   لحسل   لحتور ع لحتيط ط  لحاتةا.  حألةولل  ا 

 وتض ى لح  تقلوا لحي ق لحاتا.  تتئج ولضكا  تكق    لحطق قا   قتور لإل فتق لحاتا عل  

 

 الحكومة المستجيبة الحتياجات المجتمع  23-2-4
 

 الصغيرة والمتوسطةذات العالقة بدعم المؤسسات الحكومية  للجهاتبناء القدرات المؤسسية  -1

المؤسسية   - القدرات  لبناء  هادف  برنامج  العاموضع  القطاع  الدعم    لتصبح   لهيئات  لتقديم  فعالية  أكثر 
.  الصغيرة والمتوسطة من خالل ممارسات اإلدارة الحديثةلحصرقى وللمؤسسات    مضافة   وخلق قيمة 

 : يجب أن يشمل البرنامج

o  ممارسات الحكم الرشيد والمساءلة  حول بناء القدرات 

o   اإلدارة مناهج  واإلدارة    الحديثةاعتماد  والنتائج،  باألهداف  اإلدارة  ذلك  في  ،  االستراتيجيةبما 
 ... وقياس األداء، والرصد والتقييم،  

قدرة   - وعالقات    الهيئات تعزيز  السياسات  إدارة  على  والعقود  إدارة  و  األعمال النظيرة  المشاريع 
  المؤسسات لمتطلبات تطوير    بفعاليةستجيب  وت  توفر قيمة مضافة أعمال أكثر تطوراً  وتطوير نماذج  

 . أدائهاوتعزيز الصغيرة والمتوسطة 

 .المؤسسات الحتياجات لجعلهم أكثر استجابة   في الحكومة  تحسين أداء وشفافية النظراء  -

وتطوير   - الحكوميين  النظراء  بين  التنسيق  الخاصةسياسالتعزيز  إعداد و  بالمؤسسات   ات 
والعمل على تطوير نوافذ موّحدة    الجهات الحكومية ذات العالقةللتنسيق بين    االرشادات التنفيذية 

 .لخدمة المواطنين والمؤسسات 
 

 المساءلة الحكومية هيئاتتعزيز  -2

الحالية   - المنصات  نظر  تعزيز  وجهات  والبرامج    عنالمواطنين  و  المؤسسات إليصال  السياسات 
 . العامة

 . تعزيز أجهزة الرقابة المسؤولة عن الرقابة على األداء الحكومي  -

 . بشكل دوري القيام بمراجعة الحسابات المالية واإلدارية للجهات والبرامج الحكومية  -
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 القضاءتعزيز استقاللية  -3

 تعزيز الجهود الجارية لضمان استقالل ونزاهة النظام القضائي  -

 . بناء القدرات وتوفير التدريب المناسب للقضاة -

تحسين مناهج المعهد القضائي العراقي وتحديث قوانينه لتتوافق مع المعايير المطبقة دوليا في تقييم   -
 . واختيار القضاة لمختلف المحاكم اإلقليمية

 

 الخطوات التالية 23-3

 
والماوارد وتنفياذ   والميزانياةمان التطاوير    مزياداً ي العاراق  فا  للمؤسسات   المسرعيتطلب برنامج التنمية  

 .البرنامج بما في ذلك التصميم التفصيلي للمبادرات المقترحة
 

والتوعياة لمناقشاة اساتراتيجية التنمياة المتساارعة   ،الجهات ذات العالقة  ويتطلب ذلك التشاور ومشاركة
ع المنظماات الوطنياة والدولياة، ووضاعها علاى جادول ما  الصغرى والصاغيرة والمتوساطة،  للمؤسسات 

 .األعمال الوطني وحشد الجهود الالزمة لتحقيق رؤيتها
 

ويال أو رعاياة أو ، بتمالمؤسساات الخبارة الدولياة فاي تطاوير   غزارةيمكن أن يستفيد تنفيذ البرنامج من  
إدارة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووكالاة التنمياة الدولياة التابعاة للوالياات المتحادة، والبناك 

تشمل . الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واالتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها
 .العالمية في هذا المجال الممارسات موجزاً عن أفضل  مالحق التقرير

 
لتفعيال   محورية( كوثيقة وطنية  PSDSألهمية استراتيجية تنمية القطاع الخاص )  في هذا اإلطار، ونظراً 

دور القطاع الخاص وتمكينه، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يوصاى باأن ياتّم 
، تأخاذ فاي االعتباار نشااطات 2030-2021غطي الفترة  تحديث هذه الوثيقة كاستراتيجية عشر سنوات ت

 هذه الدراسة. رسائل، بما في ذلك نتائج و2014التنمية ذات العالقة ونتائجها منذ سنة 
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 الممارسات العالميةأفضل :  الجزء هـ
 
 

 العراقأفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في   -24
 

لحصار قا و لحةؤسست  لحصرقىفي أطق عةل   ألفضل لحةةتقست  لحاتحة ا ليص هال لحقسا يةسا أةثلا  
 لحاقلة اا  لحةؤسسات  ةاع و ئاا     ظقل  إلةوت  ا تو ّفهت  تا ليت تق ها  لألةثلاولحةتوسطا حتطو ق لحس تست .  

لحصار قا  لحةؤسسات  ولحه ى ةن احاك هاو إ جات   هاج  ةوان أن  يا ا لحتيطا ط لالساتقلت جي حةوات قا 
تطو ق لحقطتع لحياتص   لستقلت ج اولحةتوسطا لحةو ي عل   تتئج لحةسٍ  وتإلضتفا إح  ي ةا إطتق عةل  

 لحةتةثلا وقوتئرهت لحثحثا.( 2014-2030)
 

تطوير القطاع الخاص   استراتيجيةاألمم المتحدة اإلنمائي في    برنامج  بالتنسيق معأكدت الحكومة العراقية  

 أنها ستحقق أهداف استراتيجيتها باستخدام نهج ثالثي المحاور: على 

 الركيزة األولى: فهم القطاع الخاص  -

 الركيزة الثانية: تحسين بيئة األعمال  -

 الركيزة الثالثة: برنامج تطوير المؤسسات  -

الصغيرة    المؤسسات إلى تحديد كيفية وضع    بوضوح وشفافية،لتطلعات  سنهدف أوالً من أجل خدمة هذه ا

أفضل لالستفادة من  قيمة مضافة    ت ذا  منظوراً ي سياق تطوير القطاع الخاص. سيعطي هذا  فوالمتوسطة  

 العالمية. الممارسات 

 

 المؤسسات تنمية القطاع الخاص: سياق  24-1

 
استنادا إلى    توجهات مختلفة لتنمية القطاع الخاص   والمنظمات البحثيةتفترض الحكومات ووكاالت التنمية  

 منظور التنمية لكل منها. 

 
التقييمات التي    الدوليتشمل نقطة االنطالق لصياغة استراتيجيات تطوير القطاع الخاص على المستوى  

لبيئة   واضحاً  فهماً  والظ  والنواحي  ،األعمال  ممارسةتوفر  السياسات  فيه  تعيق  النمو  الذي  المحلية  روف 

ي المتمثل في  التحد    يواجه المانحون .(OECD 1995)   الخاصة وتطور األسواق المالية والمؤسسات   السليم

البلدان    تطوير في  الخاص  القطاع  تنمية  لتوجيه جهود  واستراتيجيات  ابتكار  المتلقيةأطر  إلى  باإلضافة   ،

 .المستوى المحليأدوات لتقييم بيئة تنمية القطاع الخاص على 
 

آلية إصالح  مناخ االستثمار وبيئة األعمال ذات أهمية قصوى في المناقشات حول فهم  اإلشارة إلى  تعتبر  

تطوير القطاع الخاص في العراق(.    استراتيجيةمن    3إلى    1  للركيزة  كما هو ضروريالقطاع الخاص )

بالم الخاصة  العوامل  من  مجموعة  بأنه  االستثمار  مناخ  ف  والحوافز  يُعرَّ الفرص  تشكل  والتي  وقع 

من    للمؤسسات  األعمال.  بيئة  وتوسيع  عمل،  فرص  وخلق  منتج،  بشكل  العوامللالستثمار  اتساق    هذه 

 األعمال.  نشاطات القانونية والتنظيمية التي تحكم   واألوضاع السياسة،
 

ً ترتبط تنمية القطاع الخاص   توصلت دراسات البنك قد  فوريادة األعمال.    ت بتطوير المؤسسا  ارتباطاً وثيقا

معدالت   بين  وهامة  إيجابية  عالقة  وجود  إلى  الخاص   الجديدة،األعمال    إنشاءالدولي  القطاع  وحجم 

المحلي   الناتج  من  الفرد  بين    اإلجمالي،ونصيب  واضحة  والمتوسطة  المؤسسات   حجموعالقة   الصغيرة 

 .ومستويات الدخل في البلدان
 



 

142 
 

لحتكق ااق لالةتصاات ي  عاانفااإن لحتكااول لح ااتجا   OECDحة ظةااا لحتاااتون لالةتصاات ي ولحت ة ااا  وفقاات  

اوس لحتر قل  في ة تخ لالستثةتق وو ئا لألعةاتل( وةت  لحصت قل  ) ةو  ويصيصا لحةؤسست  لحاتةا و
قا و ر   ةن ع   قول  لألعةتل. تكتتج ة ط لحكجا صر قا وةتوسطا    ةؤسستج   ا إل شتء   فقصت   فتٍ  

يل  فقص عةال وتقل ال حلحصر قا ولحةتوسطا     لحةؤسستلحشقق لألوسط وشةتل إفق ق ت إح  لحةر   ةن  
 الحو ئا  قاص فاي تولجه في  فس لحوة  حو هت  و  لحفقق لحوطتحا وتكس ن ةا ال  لح ةو ولإل تتج ا وةكتقوا  

   لحةؤسستإح  أوجه لحقصوق في ةتع ا لحةاقفا لحوكث ا كول تش ق  و   لحو   لحتكت ا  ضاى فيلحت ظ ة ا و
 ت.وآفتةه

 

ت ة اا تار ار لحلحقطاتع ةان أجال هاال  لحه ى لح هتئي ةن تطو ق لحقطاتع لحياتص هاو تساه ل  ةاو اتوق  
ولحتجاتقا ولالساتثةتق   وتحةاا ال  لحةوتساوا ةان لحتوظ اىقاتس هاا  لح تاتئج  وتجتةتع ا.  لالةتصت  ا ولال

 تك  ا   تااّ وةا  ةان لحفقاق وعا ا لحةساتولا.  ولحكا ّ  لإلجةاتحي شق ولإل تتج ا ولح تتج لحةكلي لألج وي لحةوت
 (.A 1-24)لحشول قةا  ت  لحقئ س ا حقطتع تطو ق لحقطتع لحيتص في لإلطتق لحةوضٍ أ  ت  في لحةووّ 

 

 
 إطار متغيرات تطوير القطاع الخاص (: A 1-24الشكل رقم )

 

ولحتي حهت عحةا  لحيتص ةستكا سوة ا حلقطتع   اةل ا إ جت  ةتر قل  ولحتتال  لحةجةوعا لألوح  ةن إطتق 
لحكووةا  وقهت  ةلّص  إال فوتكس ن ة تخ لالستثةتق.   (Deregulation)  لحضولوط لحت ظ ة ا  وتيف ىوو قا  

ا و طتق ةساتهةا لحقطاتع ر ت ا في كج  س ك   احك  في لالةتصت  و/أو إال رل  لحقطتع لحيتص ةن  وق 
 .لحيتص في لح ةو لالةتصت ي
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بمرحلة   تمر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  سياق  الحكومة    غالباً حيث    انتقالية،في  تفترض  أكثر   دوراً ما 

النشاط    فعالية إجراءات   االقتصادي،في  اتخاذ  للنشاط    مناسبة  يلزم  أكبر  سوق  مساحة   الخاص.إلنشاء 

وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام    للدولة،ويمكن تحقيق ذلك من خالل خصخصة الشركات المملوكة  

والحد  (PPPs)  والخاص  الرئيسية    ،  القطاعات  إلى  الخاص  القطاع  دخول  على  المفروضة  القيود  من 

 .ابقلالقتصاد التي كانت تسيطر عليها الدولة في الس
 

في لالعتوتق ةيرون لحشقوت  لحقتئةاا )لحةةلوواا حألجت اب  ت ة ا لحقطتع لحيتص   أيا جت ب لحاقض في
تستي ا لح ول ووقجتل لألعةتل لحج   ولحةكتةل ن.   غ ق لحةسجلا ولحةؤسست        ولحةؤسست  ( ولحةكل  ن

فاي لحةساتكا لحةت ليلاا س تست  ولستقلت ج ت  ةيتلفا حتكف ر ت ة ا ول ةجةوعا ةن هاا  لحةجةوعات .  
ستوون ه تك كتجا إح  س تست  وتا يح  إل شاتء "و ئاا تةوا ن لألعةاتل   ولحطلب و ن عولةل لحاقض  

لحصا تع ا ولحة اتط    ولحة اتط وةت  شةل إ شتء لحو  ا لحتكت اا    و تء لحةؤسست " ولالستثةتق" و "تسه ل  
 ولحفاّتحا في سوق لحاةل.اةتحا لحةتهقا لح أ ظةا لحتال ا ولحت ق ب لحتي ست تجو لحكقا؛

 

الشاملة  االستعالج   الخاص ستراتيجية  القطاع  هذا    لتنمية  لترابطها  اإلطارمتغيرات  نقاط  و.  نظراً  ستؤدي 

 . ينبغي معالجتها أخرى ناحيةالضعف في أحد مجاالت إطار العمل إلى اختناقات أو ردود فعل سلبية في 

 
 الصغيرة والمتوسطة في بيئات اإلصالح  تلمؤسسااخمسة أطر مؤسسية لتطوير  24-2

 

رقم   الجدول  اعتمدتها(  A  2-24)يوضح  التي  التخطيط    المنهجيات  في  شاركت  التي  المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة ومبادراتها لتمكين هذا القطاع. والمؤسسات  لتنمية القطاع الخاص االستراتيجي 

 
المعتمدة من قبل المؤسسات المشاركة في التخطيط االستراتيجي لتنمية القطاع  (: المنهجيات A 2-24الجدول رقم )

 الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

شريكةالمؤسسة  ال المحتوى    

a 

MENA-OECD Egypt Initiative (partnered by the EU). BUSINESS CLIMATE 
DEVELOPMENT STRATEGY (BCDS) - MSME Policy and Promotion. 
 

لحتاتون لالةتصت ي ولحت ة ا وةصاق )شاقلوا ةاع لالتكات    ة ظةا  -ةوت قا لحشقق لألوسط وشةتل إفق ق ت  
آح اا لحصار قا ولحةتوساطا و  لحةؤسساتس تسا - (BCDS)  ت ة ا ة تخ لألعةتل لستقلت ج الألوقووي(. 
 .لحتقو ج حهت

OECD / EU 

b 

- The Association of Southeast Asian Nations; Strategic Action Plan Structure 
for MSME Development 2016-2025. 

ASEAN -  لحةؤسسااتحتطااو ق  لالسااتقلت ج اه واال يطااا لحاةاال  آساا ت؛ قلوطااا  ول ج ااوب شااقق  
 .2025-2016لحصر قا ولحةتوسطا  

ASEAN (JAIF –Japan) 

c 

Ministry of MSME in partnership with SIDBI (Small Industries Development 
Bank) through the MSME Umbrella Programme (MSME-UP) - Best Practice 
Mechanisms and Recommendations for MSME Development. 

آح ت     -لحصر قا ولحةتوسطا )لحه  (     حلةؤسست لحوق تةج لحشتةل     SIDBIوتحشقلوا ةع    MSMEورلقا  

 .لحصر قا ولحةتوسطا  لحةؤسستوتوص ت  أفضل لحةةتقست  حت ة ا 

Ministry of MSME - India 

d 
EU and ILO best practice technical advisory for MSME policy development. 
Ministry of Commerce, Trade and Finance - Republic of Zambia. 

ILO / EU 

e 
USAID / WB: MSME Growth and Jobs Creation in Lebanon. 

لحصر قا ولحةتوسطا ويل  فقص لحاةل    لحةؤسستلحووتحا لألةق و ا حلت ة ا لح وح ا / لحو ك لح وحي:  ةو  
 .في حو تن

USAID / World Bank 
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مصر مبادرة  مع    في  أ(  )شراكة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

الصغيرة والمتوسطة   تالمؤسساسياسة   - (BCDS) تنمية مناخ األعمال  استراتيجيةاالتحاد األوروبي(.  

 الترويج لهاآلية و
 

"إطار مؤسسي" و "أدوات سياسية"    يستند إلىإطار عمل  باستعمال  يسمح النموذج المستخدم في مصر  

مع السماح  محددة،(: يسمح هذا النهج بإدارة البيئة المؤسسية في ظل عناصر رئيسية A 2-24الشكل رقم )

الصغيرة والمتوسطة وتركيزها على الروابط والتعزيز واالبتكار والدعم    ت المؤسسابفصل تركيز سياسة  

 .الصغيرة والمتوسطة ت للمؤسساالتشغيلي 
 

"  المطاف،نهاية    في ببُعد  الحاسمان  العنصران  هذان  والمتوسطة    ت المؤسسايرتبط  والصغيرة  الصغرى 

لها".آلية  و لألبعاد    الترويج  أسهل  بإدارة  النهج  هذا  كمايسمح  كامل.  الفرعية  كإطار  بربطها  يتم  و  يسمح 

حيث سيكون لمواقع مختلفة ومتعددة تركيز    مصر،الكبيرة مثل    البلداناستخدام هذا النهج بشكل أفضل في  

خدمات  على  المؤسسات    مختلف  إلى  تنمية  باإلضافة  الخدمات   ذلك،واحتياجاتها.  وكفاءة  المسافة  فإن 

أكثر لتقديم الخدمات عملياً  الصغيرة والمتوسطة على مساحة واسعة تجعل هذا النهج    ت المؤسسالمساعدة  

 .وتخصيص المتطلبات 
 

 

 إطار تقييم سياسة وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -مصر  -(: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية A 2-24الشكل رقم ) 

 

 

العمل    -  ASEAN(  ب خطة  هيكل  آسيا؛  شرق  جنوب  دول    تالمؤسسالتطوير    االستراتيجية رابطة 

 2025-2016الصغيرة والمتوسطة  

 

نهج   العمل    ASEANيعتمد  للتركيز على خطط  آسيا  لدول جنوب شرق  إنمائي   االستراتيجية على هيكل 

(SAP)   الشكل في  موضح  هو  المرجو    ،(B  2-24)  رقم  كما  بالنتائج  ترتبط  خارطة طريق  والتي  من  ة 

 .التنفيذ 
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 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(: هيكل خطة العمل االستراتيجية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا B 2-24الشكل رقم )

 

 قةاا ةع لحةستق لالستقلت جي حيق طا طق   لحت ف ا )لحشاول  ةشتق ع لحت ة الحرقض ةن احك هو ةولءةا  
24-2 C )  لحشاقلوا واا ن لحقطااتع ن لحاااتا  وتفا االو ها ى احااك إحاا  لحكفاتظ علاا  تااولرن يطاط لحاةاال

 تا لحتأو   عل  أهة ا ةت وا  لحت ف ا ةن يحل وضع ةؤشاقل  لأل لء وةت  ولحيتص في تصة ا لحةشقوع.  
 .تق  الحةقلةوا وت ف ا آح ا فاتحا حللحقئ س ا و

 

 
 (: خارطة الطريق الخاصة بالتنفيذ C 2-24الشكل رقم )
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مع    MSMEوزارة    ج الشامل    ،SIDBIبالشراكة  )الهند(    تللمؤسساالبرنامج  والمتوسطة    –الصغيرة 

 الصغيرة والمتوسطة  تالمؤسسا تنمية والتوصيات الخاصة بأفضل الممارسات 

  

على خبرتهم العالمية الواسعة. يرتكز النهج المختار للهند على خمسة محاور    MSMEوزارة  يعتمد نهج  

 وهي: 

 أ( آلية التخطيط 
 ب( التنفيذ 

 التنسيق المركزية  هيئةج( 
 تكنولوجيا د( ال
 خدمات النافذة الواحدةهئ( 

 

 : وقد تم تلخيص دورهم ونتائجهم بإيجاز على هذا النحو

 

 أ( آلية التخطيط
 ومؤشرات النتائج.  والمخرجات  بوضوح،واألهداف االستراتيجية المحددة  تخصيص الموارد للخطط

 

 ( التنفيذ ب
 .المدخالت أو اإلجراءات بوليس فقط    االستراتيجية،يقاس التنفيذ بالمخرجات والنتائج الواردة في الخطط 

 

 التنسيق المركزية  هيئة( ج
 القدرة على تنسيق الخدمات من قبل العديد من الوزارات والهيئات واإلدارات.  الهيئةهذه ل

 

 تكنولوجياد( ال
الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات   ت المؤسسااستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل وصول  

 .الحكومية

 

 خدمات النافذة الواحدة هـ( 

 مدعومة بشكل مستمر بالبنية التحتية والموظفين.  ،شبكة مادية من نقاط الخدمةوهي 
الشبكة، هذه  من  نتائج    رسائلتوجد    انطالقاً  لتعظيم  وشامل  منسق  مؤسسي  إلطار  الممارسات  ألفضل 

 إطار العمل هذه إلى ثالثة مستويات:  رسائلتنقسم و. الهيئات المعنيةمبادرات الحكومة أو 

 
 ( اإلطار الترويجي العام.1
 شاملة.  رسائل( 2
وتطوير السوق والمهارات التي   المالي،تقديم االئتمان  عنخاصة بالخدمة مع أمثلة فعلية  رسائل( 3

 تم جمعها كأمثلة ألفضل الممارسات من دول مختلفة. 

 
الممارسات(  د سياسة    أفضل  لتطوير  الدولية  العمل  ومنظمة  األوروبي  الصغرى    تالمؤسسالالتحاد 

 جمهورية زامبيا -ة التجارة والمالية والصغيرة والمتوسطة. وزار
 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة في زامبيا هو نهج شامل مع وصف    ت المؤسساإن مسعى تطوير سياسة  

 كما يلي: مقسم إلى قسمين وهو   السياسة،مفصل لمنهجية 
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 .القسم األول: إطار تطوير السياسات

 .القسم الثاني: آلية تنفيذ إطار السياسة

 

 

 : خصائص تم وضع إطار تطوير السياسة في زامبيا على أساس أربع  القسم األول:
 مبررات االحتياج أ( 

 ب( أهداف السياسة
 ج( المبادئ التوجيهية 

 السياسة  غايات د( 
 

 مقسمة إلى ثالث ركائز تنموية: المتبعة اآللية تحديد ركائز القسم الثاني: 
 

 القدرات  -الركيزة األولى 
 األعمال. رواد تنمية قدرات  ▪
 الصغيرة والمتوسطة ت للمؤسسااالبتكار والقدرة التكنولوجية  ▪

 

 الوصول  –الركيزة الثانية  

 إلى فرص السوق. ت المؤسساوصول  ▪
 إلى خدمات تطوير األعمال.  ت المؤسساوصول  ▪
 األعمال المناسب. إلى تمويل  ت المؤسساوصول  ▪
 المناسبة والبنية التحتية لألعمال.الوصول إلى أماكن التشغيل   ▪

 

 التشغيل بيئة -الركيزة الثالثة 
 المحلية. التنمية االقتصادية  ▪
 .ت المؤسساتمثيل مصالح  ▪
 الجنس. ▪

 

  الصلة بالموضوع تحت أربعة عناوين ذات ثم يتم تقسيم الموضوع الفرعي لكل ركيزة إلى التطبيق العملي 

 : رئيسية وهي 

 ( السياق.1
 السياسة. ( بيان 2
 ( الهدف. 3
 ( استراتيجيات السياسات. 4

 

يؤدي ذلك إلى إنشاء دليل عملي ومتناسق لكل ركيزة ليتم فهمها وتنفيذها على نفس خطوط العمل. كما أنه  

 المراقبة والتقييم.  عمليةيسمح بحساب وقياس مؤشرات األداء الرئيسية بشكل أسهل ويسهل 

 

الدو  هـ( للتنمية  األمريكية  نمو  الوكالة  الدولي:  البنك  والمتوسطة    المؤسساتلية/  والصغيرة  الصغرى 

 وخلق فرص عمل في لبنان 
 

 ً تصبح محركات أساسية لخلق    لكيلصغيرة والمتوسطة في لبنان  االصغرى و  المؤسسات إلمكانات    إدراكا

والتنمية   العمل  االستراتيجية    االقتصادية،فرص  التوجهات  من  سلسلة  والتجارة  االقتصاد  رت وزارة  طو 

 :بما يليالتوجهات الستة تتلخص . المؤسسات والمبادرات المقترحة لمعالجة القيود التي تعترض نمو 
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 قادة األعمال.تطوير مهارات  .1
 تسهيل التمويل "الصحيح".  .2
 الوصول إلى األسواق.  تسهيل عملية .3
 واإلبداع  القدرات على االبتكار تطوير .4
 تطوير بيئة عمل مواتية.  .5
 ضمان التماسك والتنسيق الفعال. .6

 
أجاق  ورلقا لالةتصات  ولحتجاتقا وةساتع ا  حلةؤسسات  ج  ا ا  لساتقلت ج احفقصا  عا وو اتء    وإ قلوت  

 لحتق  ا  تضّةن  فقص لحاةل في حو تن وإ جت  آلفتق  ةو لحةؤسست   تق  ةت  لحووتحا لألةق و ا حلت ة ا لح وح ا 
وتاتليص لحةجاتال  .  (D  2-24)لحشاول قةاا    لكت تجت  تطو ق لحةؤسسا عوق يةسا ةجتال  ف  اا  تكل ل

 وةت  لي: لحيةسا
 

 اتية لألعمال التجارية.بيئة مو تعزيز .1
 الطلب. حسب خدمات تطوير األعمال ب .2
 زيادة التجارة والروابط التصديرية.  .3
 لقوى العاملة.وتعزيز اتطوير  .4
 فرص النمو في المناطق االقتصادية الخاصة.  .5

 

 
 واألسباب المنطقية الستة ستراتيجيةالمحاور اال: المؤسسات(: استراتيجية D 2-24الشكل رقم )

 

  

تطوير مهارات قادة االعمال القادرين على نقل 

المؤسسات إلى المرحلة التالية من النمو للتكيف 

. مع بيئة االعمال المتغيرة

ضمان توافر مصادر تمويل مناسبة ومتنوعة ورفع 

.وعي المؤسسات بالبدائل المالئمة

ضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية وتعزيز 

.عملية الوصول إلى االسواق الخارجية

تعزيز توفير جهود بناء القدرات الفعالة وتعزيز 

.معايير االبتكار والبحوث

تحسين بيئة االعمال من خالل التشريعات المناسبة 

وتحسين البنية التحتية من أجل توفير وتمكين 

.البيئة الحتياجات المؤسسات

المنظمات غير الحكومية والجامعات والغرف 

التجارية

البنوك والمؤسسات المالية

الوزارات وهيئة تنمية االستثمار

مراكز تطوير االعمال

الوزارات/ مجلس الوزراء

سكرتارية المؤسسات

فريق االحصاء التابع لوحدة تقييم أداء االستراتيجية

تطوير مهارات قادةاالعمال -1

تطوير بيئة عمل مواتية -5

"الصحيح"تسهيل التمويل  -2

تسهيل عملية الوصول إلى االسواق -3

تطوير القدرات على االبتكار واالبداع -4

االسباب المنطقية الرواد المقترحون التوجهات االستراتيجية

ضمان التماسك والتنسيق الفعال -6
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 المالحق

 
 

 (: منهجية المسح الميداني 1الملحق رقم ) 

 (: تصميم االستبيان ونظام المعلومات 2الملحق رقم ) 

 CAPI(: استبيان المسح الميداني 3الملحق رقم ) 

 (: تقدير إعداد المؤسسات والمشتغلين فيها في المحافظات الثالث 4الملحق رقم ) 
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 ( 1) رقم الملحق

 الميداني  المسح منهجية
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 ( 1الملحق رقم )

 منهجية المسح الميداني 
 تصميم المسح  -1
 

تا ت س   تصة ا لحةسٍ لحة ا ل ي وشاول وث ا  ةاع فاقق عةال وق اتةج لألةاا لحةتكا ا لإل ةاتئي وورلقا 
 لحةقوري حإلكصتء  في ةت  او  حا تصق لحوك :لحتيط ط/ لحجهتر 

 

 لحةجتةع لحةسته ى -

 إطتق أيا لحا ّ ت   -

 وك ا لحةات  ا -

 كجا لحا ّ ا -

 تور ع لحا ّ ا -
 

 ( ة هج ا لحاةل في ةسٍ لحةؤسست .1 و ّن لحشول )
 

 
 (: منهجية مسح المؤسسات1الشكل )
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 المجتمع المستهدف  -2

 
ول تقك لحي تق حول ول  وتاق ى يتص  تولف  ةع كتجتته      MSMEsال  توفق تاق ى ةوك  عتحةي حلا  

 علةت  أن ةاظا لح ول تستي ا ع   لحاتةل ن حلفصل و ن ةت هو ةت تهي لحصرق  صر ق وةتوسط. 
 

اتةل ن  لحك  لألةص  ح قلستهت ول لحةؤسست  لحتي ال  ر   ع   لح  2012حس ا     ILOلعتة    قلسا لحا  

(   2  -1وك  لةص  )ةن  ون لكتستب لحةتحك(. وتا تقس ا ها  لحةؤسست  و ن ةت ته ا لحصرق )  49ف هت  

( ةن  ون لكتستب لحةتحك.  ووفقت  حلجهتر لحةقوري حإلكصتء   49  –  10( وةتوسطا )9  -3وصر قا )

 عتةح  شتةح  لحةتحك.   29وا اتوق ك و  لحةؤسست  لحةتوسطا 
 

وتحةؤسست    ي ةت   و ا    أو  حسلع  ة تج  يتص   لةتصت ي  ول  شتط  ولحةتوسطا  لحصر قا  لحصرقى  
وا     ولحةك    لإل تتج  سول  أن  أي  ال.  أا  ةسجح  وتن  إن  حلةؤسسا  لحقت و ي  لحو تن  عن  لح ظق  ورض 
لحصر قا   لحصرق   ةت ته ا  لحةؤسست   ةجتةع  ضةن  لحةؤسسا  وت    إن  ةت  اقى  هو  لحاتةل ن  

 ولحةتوسطا أا ال. 
 

هذ المنطلق  من  وحتى  ا  )المالك(  واحد  لشخص  الفردي  اإلنتاج  الدراسة  مجتمع  في  عامالً    28يدخل 

 . إضافيا أيّاً كان نوع اإلنتاج وأيّاً كان شكل الكيان القانوني
 
 تحديد إطار المسح  -3

 
تا لأليا وةستهةا لح شتطت  لالةتصت  ا في لح يل لحوط ي لإلجةتحي وأستس حتك     سوا لحا  ا حلة تط   
لحصرقى    لحةؤسست   إ تتج  ةع  وع ا  تت تسب  ال  لحتي  لالةتصت  ا  لحقطتعت   لستوات   ووا   لحق ف ا. 

لحقطتعت   تك     لحوهقوتء   ةون  وإ تتج  لحاتا  لحقطتع  ةثل  ولحةتوسطا   في  طتق    لحصر قا  لحةشةوحا 
 لح قلسا وتحتتح ا ولحةو ن وهت لألهة ا لح سو ا وفق ت ح سوا ةستهةتهت في لح تتج لحةكلي وتألساتق لحستئ ا*:  

 
 

   (0.14% +2.31%) وصيد األسماك  والغابات الزراعة والصيد  -1

 (1.91%)  الصناعة التحويلية -2

 (4.35 %)البناء والتشييد  -3

   (6.51%) الشخصية  والسلع المركبات  واصالح والمفرد  الجملة تجارة -4

  (1.73%) األخرى والشخصية واالجتماعية المجتمعية الخدمة انشطة -5

 
 وة  لعتة  ت لح شتطت  لحتتح ا حتوون ةشةوحا وتحةسٍ: 

 ةكتقى  تق ي  -

 لحرقلعا ولحثقوا لحسةو ا  -

 لحاةل لحكقفي -

 )لحةؤسست  لحصر قا( أصكتب لحةوح ل  لحوهقوتئ ا  -لحترو   وتحطتةا  -

 إة ل ل  لحة ت  ولحصقى لحصكي  -

 ولحتش      و تءلح -

 لحجةلا ولحةفق   تجتقا  -

__________________________ 
 لحقوةي. ولح يل لحةكلي لإلجةتحي لحس و ا حل تتج لألوح ا : لحتق  قل المصدر*
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 لح قل ولحتير ن  -

  شتطت  ي ةت  لإلةتةا ولحف ت ق ولحةطتعا  -

 ولالجهرا لحةيتلفا  لحس تقل  إصح  وص ت ا  -

 أعةتل أيقى  -

 
% ةان لح اتتج 17وعل ه  تشول لحقطتعت  لالةتصت  ا لحةسته فا ضةن ةجتةع لح قلسا ةت  سوته كاولحي  

% وةات ةوا ن فاي لحقساا 38% و  10لحةكلي حلاقلق  تتقلو  أهة تهت لح ساو ا ضاةن لحةجتةاع ةات وا ن  

 لحتتحي: 

 

 
 

لحتور ع لألوحي تك    كجا لحتقس ا ةت و ن لحة تط  لحكضق ا ولحق ف اا ك ا  تتاورع  ةون ةن يحل هال  
وون لحة تط  لحق ف ا ال تقتصق عل  ةطتع لحرقلعا ولحص   ولحرتوت  وص   لألسةتك ول تشاةل   20:80

 واضت  ةن لحقطتعت  لإل تتج ا لأليقى.
 ق حوتفا لحةكتفظت  ولألةض ا ولح ولكي.تا ليت تق إطتق لحسوتن أليا لحا ّ ت  وو ه ةتوفق وشول ةوثو

 
 ( Enumeration Unitتحديد وحدة العد ) -4

 
ال   ةت وعا  لةتصت  ا  ولحةتوسطا  شةل  شتطت   لحصر قا   لحصرقى   لحةؤسست   تاق ى  حوون   ظقل  
ةن  ون   تتا  لحتي  لالةتصت  ا  لح شتطت   تضا  أي  حة شأا   ةوةع  وجو   تتطلب  لحتي  تلك  عل   تقتصق 

ت تلك لحتي تتا ةن يحل لحاةل عن وا  في لح ة رل أو  لحكتجا إح  ع ولن تجتقي ةثل لحسوتك  وتشةل أ ض 
 في ةقه  ةثل لحوقةجا   صوٍ تك    وك ا لحا  أوثق صاووا.  

 

حاحك تا لأليا وتألسقا ووك ا ة تس  وهو ةت  تحءا ةع  قلست  شو ها أجق   في ع   ةن لحول لن ال  
أو  اةلون في   لح قلسا ةع أشيتص قلش  ن  ةلوون  ووتحتتحي س تا إجقلء  حلاقلق.  لحةةتثلا  لحيصتئص 

 ه ا لحصرق  لحصر قا  ولحةتوسطا. ةؤسست  ةت ت
 
 حجم العينة  -5
 

يعتمد تحديد حجم العينة على عدد من العوامل بحيث يتم األخذ بعين االعتبار الغرض من هذه الدراسة )ما  

هي أنواع الجداول التي سيتم إنتاجها ومدى تفصيلها(، وحجم السكان، وهامش الخطأ المسموح به بحيث 

الزراعة والصيد 
والغابات وصيد 

األسماك 

15%

ةالصناعة التحويلي
11%

البناء والتشييد
26%

تجارة الجملة والمفرد
واصالح المركبات 

والسلع الشخصية 

38%

انشطة الخدمة 
ة المجتمعية واألجتماعي

والشخصية االخرى 

10%
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أو    +( بين  ما  الدقة  مستوى  الدقة   % 5  –يتحدد  درجة  مراعاة  )مع  الثقة  ومستوى  المثال(،  سبيل  على 

والتباين، التي يتم قياسها باستخدام االنحرافات المعيارية(. ولعل العامل الثالث األكثر صعوبة هو التباين  

 داخل العينة؛ بعبارة أخرى، ما مدى عدم تجانس المجتمع المستهدف.

ا دراسات أجريت على  بعد  وبعد مراجعة  وأحجامها،  المختلفة  االقتصادية  النشاطات  االعتبار  بعين  ألخذ 

تطورها   ودرجة  حجمها  أن  الواضح  من  العراق،  في  والمتوسطة  الصغيرة  الصغر،  متناهية  المؤسسات 

ألن ونظراً  فيها.  العاملين  عدد  حيث  من  ومتجانس  التبسيط  إلى  يميل  مستوى  إظهار  إلى  عدد   يميالن 

عدد  متوسط  بأخذ  نوصي  فإننا  الدراسة،  هذه  في  بسهولة  قياسها  ويمكن  السائدة  السمة  هو  العاملين 

 األشخاص العاملين كسمة لقياس حجم العينة كما هو موضح أدناه. 

 

المستخدمة   العينة  وكان حجم  مماثلة،  أجريت ألهداف  التي  السابقة  األبحاث  أيضاً  االعتبار  في  أخذنا  لقد 

استبيان. فمختلف طرق تحديد العي نة بي نت   2000اً من حجم المقابالت الناجحة المقترحة البالغة  قريبة جد 

 أن هذا الحجم مناسب مع حاجات هذه الدراسة. 

 

 سوف يتم تحديد حجم العينة ضمن اإلطار التالي: 

حلةؤسست   ال  توفق    - ع    لحصرقى   تا ل   )إجةتحي  لحاقلق  في  ولحةتوسطا  ها   لحصر قا 
 وثتفا لحةؤسست . ع  هت وفقت  حةا تق سوى  تا تق  ق حهال ةؤسست (. لح

لحاتةل ن     - ع    ةتوسط  ةثل  وتحةؤسست   لحيتصا  لحقئ س ا  لحسةت   كول  أقةتا  توج   ةت  ةون  ال 
 حتك    كجا لحا  ا لألةثل.  لحقوون حه ةسوقت  

 

 الستيقلج  تتئج ةهةا ح ولكي: ةت هو ةقتق  هو لحتأو  ةن أن كجا لحا  ا وو ق وةت  وفي 
 لحةكتفظت  لحثح   -1
 لحق ى ةقتول لحكضق -2
 )و ت ت  تأش ق ا(  لح شتطت  لالةتصت  ا لحقئ س ا -3

 
تتووّ  ولحتي  لةتقك تهت  لحتي  لحا  ا  ةن  تاتوق  لحيتصا    2000ن  وتحةتطلوت   تفي  لحةكتفظت   في  ةقتولا 

  لعتةت  كستب كجا لحا  ا وةت هو ةو ن أ  ت   وهي تتةتش  ةع ةسوكت  ةةتثلا. و ةون في هال لحص    و
ةوضٍ   هو  وةت  لحا  ا  كجا  تك     ةؤشقل   وأك   لحةؤسست   في  لحاةتحا  كجا  حةتوسط  لحتوت ن  ةاتةل 

 أ  ت . 

 
 : الحا ّ  كجا   طقق حكستوت   في ةت  لي  اقض 

 

 لحةجتةعا  ا و ون تق  ق لستي لا ةات حا حتك    كجا لح -1

ةتوسط كجا لحةؤسست  لحصر قا    كسب   هت  وضٍ لحج ول أ  ت  أكجتا لحا  ت  لحةيتلفا لحةطلوب لعتةت  
لحاتةل ن( ولحةتوسطا   واحك  )ع    ع    95لحثقا     قجا إح     لست ت ل     أن  لفتقلض  ةع   توع    لحاتةل ن ٪ 

 . ( Normal Distributionلحتور ع لحطو اي ) 

 
Z= 1.96 

E= 0.025 

CV = .لال كقلى لحةا تقي ةقسوةت  عل  ةتوسط ع   لحةوظف ن حلةؤسسا 
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Zsquare Std avg empl CV (Std/Avg empl) CV Square CVsquare X Zsquare Error square Sample Size 

3.8416 0.64 1.3 0.4848 0.235078 0.903076 0.000625 1445 

3.8416 0.64 1.5 0.4267 0.182044 0.699342 0.000625 1119 

3.8416 0.64 2.0 0.3200 0.1024 0.39338 0.000625 629 

3.8416 0.64 2.5 0.2560 0.065536 0.251763 0.000625 403 

3.8416 0.64 3.0 0.2133 0.045511 0.174835 0.000625 280 

3.8416 0.64 3.5 0.1829 0.033437 0.128451 0.000625 206 

3.8416 0.64 4.0 0.1600 0.0256 0.098345 0.000625 157 

3.8416 0.64 4.5 0.1422 0.020227 0.077705 0.000625 124 

3.8416 0.64 5.0 0.1280 0.016384 0.062941 0.000625 101 

3.8416 0.64 5.5 0.1164 0.01354 0.052017 0.000625 83 

 

  ف جب أن  عتةل  3,5لحصر قا ولحةتوسطا هو  ةت ته ا لحصرق   لحةؤسست   ةتوسط كجا  إال وتن ةثح   
لحا  ا   كجا  لحتقق ق  206 وون  أصرق  حةستيقجت   يصتئص  و تن  وتن  حو  كت   لحةثتل   سو ل  عل    .

ةن لح تتج لحةكلي لإلجةتحي لحةسته ى(  فستتضةن    %10شق كا لةتصت  ا وهي لحي ةت  لالجتةتع ا )

 لا. ةقتو 200 قلست ت كولحي 

 
تج ق لإلشتقا إح  أن لحص را لحةاووقا أعح  تتةتش  ةع لح قلسا لحة رح ا لحتي أجق   في لحاقلق ةع  

 لألسق. 
 
 لستي لا ةات حا حتك    كجا لحا  ا ع  ةت  وون كجا لحةجتةع وو قل   -2
 

لحةؤسست    حا    وتح سوا  لحكتل  هو  وةت  وو قل   لحةجتةع  كجا  وتن  لحصرق   إال  لحصر قا  ةت ته ا 
 :وةت هو ةوضٍ أ  ت  ةت تهيلحح لحةجتةع ولحةتوسطا   ةو  ت تطو   ةات حا 

 
 :ك   

 Z  =  بقيمتها الجدولية    1,96والتي تقابلها %   95مستوى الثقة قدرها 
ε   = 0,025 به، قيمته المسموح  الخطأ  نسبة 

p̂   50=  سوا لحةجتةع ولحتي ك   تهت عل  أعل  ةق تس أي % 
 

 لستي لا لح قلست  لحستوقا -3
 

ولحوصقا    440و   وى    1209لحةسٍ لألول حة ظةا لحاةل لح وح ا وةت هو ةو ن في لحج ول أ  ت . ور ل   

 .2041وواحك  وون لحةجةوع   392
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First and Second MSME Survey Respondents by Governorate, Size and Sex 

 

أةت لح قلسا لحثت  ا حة ظةا لحاةل لح وح ا لحتي أجق   في ثح  ةكتفظت  هي ور ل  ولحوصقا و   وى فق   
 ةقتولا  إال أن أه لى لحةسٍ لألول وت   أةقب إح  لح قلسا لحكتح ا.  533لشتةل  عل  

 

 
 
 توزيع العينة  -6
 

تور ع لحا  ا وفقت  حة هج ا لحا  ا لحاشولئ ا لحةةتثلا ح سوا لألسق في ول وك ا جرقلف ا ةن لحةكتفظت   تا  
 لحثح . وتا لستي لا لحةالوةت  عن ع   لألسق أو ع   لحسوتن في ول ةكتفظا. 

 
 وة  تّا ليت تق كجا لحا ّ ا حلكصول عل  لح تتئج لحةطلووا عل  صا  :

 لحةكتفظت  لحثح   -

 ق في  كضقي/ -

 توف ق و ت ت  تأش ق ا عن لح شتطت  لالةتصت  ا حلةؤسست   -
 

 المحافظات الثالث -

Governorate 
Population  

 السكان 
% Sample  محافظة العينة 

Baghdad 8,126,755 55% 1100 بغداد 

Basra 2,908,491 20% 394 بصرة 

Ninevah 3,729,998 25% 506 نينوى 

Total 14,765,244 100% 2000 اإلجمالي 
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 حضري / ريفي  -

Governorate 
Urban  
 حضري 

Rural  
 ريفي 

 محافظة

Baghdad 880 220 بغداد 

Basra 315 79 بصرة 

Ninevah 405 101 نينوى 

Total 1600 400  اإلجمالي 

 
 
 مسارات أخذ العيّنة على األرض  -7

 
لحةيتتقا عل  لألقض ةن ةول   لحا ّ ت   تّة  ةن يحل ليت تق  قطا ل طحق  أةت تك    أيا  لحوتك  فق  

وةستق كستوي حلق تا وتحةقتولا     GPSجرقلف ا عوق لستي لا تق  ا تك    لحةولةع عوق لألةةتق لالصط تع ا

( لح ظتةي  لحةسٍ  أستس  عل   وةاقفا  systematic samplingلحةوتشقا  لحةستق  تفص ل  تك     تا   .)

 آيا ن وتالعتوتق لحت لو ق لححرا لتيتاهت في ظل تفشي ووتء لحووقو ت.  لحجهتر لحةقوري حإلكصتء  
 

ع     ليتحى  كتل  في  لحةثتل  سو ل  عل   لحة تط    اليتحى  وفقت   لحةستق  لكتستب  طق قا  لست     وة  
 لحطولو  و ن ة طقا وأيقى. 
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 ( 2) رقم الملحق

 المعلومات  ونظام  االستبيان تصميم
 

 
  



 

159 
 

 ( 2الملحق رقم )
 تصميم االستبيان ونظام المعلومات 

 
 مجاالت البحث والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من عملية المسح   -1
 

إح  لح طتق لحةك   في لحو او  لحةقجا اا  وتالست ت  تا تصة ا عةل ا ةسٍ لحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا 
(ToR)   وه ى تطاو ق فهاا أفضال حلةؤسسات  لحصار قا ولحةتوساطا فاي لحااقلق. تاا تطاو ق لالساتو تن

       حلكصول عل  ةالوةت  كول ةجتال  لحوك  لحقئ س ا:

 لحتةو ل  -

 لحتوظ ى ولحةولق  لحوشق ا  -

 لالوتوتق ولحتو وحوج ت  -

 ر قا ولحةتوسطا لحاوحةا في إطتق لحةؤسست  لحص -

 لحشووت  ولحشقلوت  ولحتوتح  لحةكل ا  -

 حلةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا أفضل لحةةتقست  س تست   -

 لحو ت ت  ولإلكصتءل  لحةتالقا وتحةؤسست  لحصر قا ولحةتوسطا  -

 قول  لألعةتل ةن لح ستء ولحةؤسست  لحةةلووا ةن لح ستء -
 

لحةسته فا في لالستو تن ولحةالوةت  لحةتوةاع لحكصاول عل هات ةان  وضٍ لحج ول لحتتحي ةجتال  لحوك   
 لحوك  لحة  ل ي.

 

 من خالل االستبيان المقترح  استنتاجهاالبيانات والمعلومات التي سيتم 

 الميداني   أن ينتجها المسح يتوقعالبيانات التي  أسئلة االستبيان

 لحةولق  لحةتح ا/ لحتةو ل

المالية   ▪ البيئة  والمتوسطة    للمؤسساتتقييم  الصغيرة 

 .وسهولة الوصول إلى الخدمات والموارد المالية

المؤسسات   ▪ حصول  لتسهيل  الالزمة  البيانات  جمع 

 .الصغيرة والمتوسطة على الموارد المالية الالزمة

لخطوط   ▪ والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وصول 

األجل(    االئتمان طويلة  )القروض  األجل  طويلة 

 .ضرورية لبدء األعمال، أو توسيعها، أو تطويرهاال

الصغيرة   ▪ المؤسسات  تواجهها  التي  التمويل  مشاكل 

وتقنين   المرتفعة،  الفائدة  )أسعار    االئتمان والمتوسطة 

 (. بسبب نقص الضمانات
الم ▪ تمويل  تقييم  فجوة  والمتوسطة:  الصغيرة  ؤسسات 

أوجه القصور )التحديات( وفرص المؤسسات الصغيرة  

 ة. والمتوسط 

المال   ▪ لرأس  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وصول 

 .االستثماري وأسواق األسهم

تأثير أسواق رأس المال غير المتطورة وضعف أطرها   ▪

نمو  تمويل  على  التنظيمية(  )األعباء    التنظيمية 

 .لصغيرة والمتوسطة، وتوسعها وتطورهاالمؤسسات ا

  في   المصرفية  الخدمات  تستخدم  التي(  والنوع  الحجم   حسب)  للمؤسسات  المئوية  النسبة ▪

 .أعمالها

   .االئتماني التمويل من استفادت  التي(  والنوع الحجم  حسب ) للمؤسسات  المئوية النسبة ▪

للمصدر ▪ المئوية    األموال   العائلة،)  المؤسسات   تمويل  /المال   لرأس  الرئيسي  النسبة 

ً   المقرضون.  القروض،   األصدقاء،   الخاصة،    مصرفي؛  غير  ائتمان  البنوك، :  خارجيا

 ً  إلخ.(.  حكومية،   غير منظمات حكومية،  قروض: داخليا

الغرض ▪ المئوية   األعمال  لتوسيع)  اإلضافية  والقروض  المطلوب  التمويل  من  النسبة 

لزيادة  ،   التجارية  أو،  لتو  و/    النقدي   التدفق   تحسين  جدد،   موظفين  ظيفالمخزون، 

  إلى   االنتقال  جديدة،  خدمات   /منتجات   تقديم  جديد،   موقع  إلى  المؤسسة  نقل   ،   للمؤسسة

وتحسين   التكنولوجي،  التطوير  الرقمية،   اإللكترونية  التجارة    تسديد   التسويق،  تطوير 

 المعدات(. تحديث  النفقات، 

 .المطلوب التمويل  مبلغ ▪

 النوع.  حسب الضمان توافر ▪

 والنوع(.  حسب الحجم) المؤسسة  قبل من التمويل على الحصول صعوبة ▪

وحجمها  نوع  حسب  القروض  على  الحصول  عدم  أسباب ▪   الضمان  نوع)  المؤسسة 

  لضمان  عقار  أو/  عدم وجود كفيل  الضمانات،  من طلب الكثير   أو  /نقص). (المطلوب

  ائتماني   تاريخ   /ضعيف  ائتماني  سجل  الممول،   قبل  من  المخاطرة  تجنب  القرض، 

 الحكومي،   ضعف الدعم   فقط،  الكبيرة  تفضيل الشركات  عالية،   فائدة  معدالت  ضعيف، 

 الخ.(.

 .المؤسسة  ونوع حجم  حسب القروض لمصادر  المئوية النسبة ▪

 .سنوات 3 آلخر( الحجم   حسب) المؤسسات إيرادات حجم ▪

 كهرباء  شركة )  كهرباء  -  طاقة  اتصاالت، )  اإلجمالية  التكلفة  من  المصروفات  نسبة ▪

المؤسسة  /بديل  مصدر  أو  وطنية قبل  من    الخام،   المواد  النقل،   ، (مستأجر  أو  مملوط 

 .إلخ الرواتب،  اإليجار، 

 . للبنوك المالية الموارد من المستفيدة(  والنوع الحجم  حسب ) للمؤسسات  المئوية النسبة ▪

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 
G-1 to G- 23 
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 الميداني   أن ينتجها المسح يتوقعالبيانات التي  أسئلة االستبيان

 التوظيف والموارد البشرية

والوظائف  ▪ والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  العمل    قوة 

 التي تخلقها. 

 .إلخ الوظيفي،  ومستوى والمهارات العمالة سن ▪

المؤسسات الوظائف  دوران  معدل ▪   الصغيرة   في 

 والمتوسطة. 

 .والمتوسطة المؤسسات الصغيرة في  التوظيف مصادر ▪

 . اإلداري بالتدريب  المتعلقة القضايا ▪

 .سنوات 3النسبة المئوية لدوران الموظفين حسب حجم المؤسسة آلخر  ▪

 .2019عدد الموظفين المعينين حسب حجم المنشأة ونوعها لعام  ▪

 .النسبة المئوية لتوزيع الموظفين حسب الجنس وظروف العمل ▪

 .ؤسسة ونوعهاالنسبة المئوية لتوزيع الموظفين حسب الجنس والوظيفة وحجم الم ▪

 .النسبة المئوية لتوزيع الموظفين حسب أعلى مؤهل تعليمي تم الحصول عليه ▪

 .النسبة المئوية للعدد الحالي للوظائف الشاغرة حسب حجم المؤسسة ونوعها ▪

 .النسبة المئوية للعمال المهرة مقابل العمال غير المهرة حسب حجم ونوع المنشأة ▪

 .اغرة التي يصعب العثور عليهاالنسبة المئوية لفئات الوظائف الش ▪

  النسبة المئوية للمؤسسات )حسب نوعها وحجمها( التي تقدم التدريب ▪

 .لمصادر المعتمدة من المؤسسات لتعيين موظفينا ▪

 . مجاالت التدريب الالزمة للموظفين ▪

حجم  ▪ حسب  والمهني  التقني  والتدريب  بالتعليم  المؤسسات  لإللمام  المئوية  النسبة 

 .المؤسسة ونوعها

لديها   ▪ )التي  والنوع  الحجم  حسب  المنظمة  للمؤسسات  المئوية  تنظيمي النسبة    هيكل 

 (. ووصف وظيفي

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 

B-1 to B-15 

 االبتكار والتكنولوجيا

انخراط ▪ في    مدى  والمتوسطة   الصغيرة  المؤسسات 

 . االبتكار ونشر التكنولوجيا

وعمليات   ▪ وخدمات،  منتجات،  وتحسين  تطوير 

  . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (ICT) الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ▪

 . واستخدام التجارة اإللكترونية

  .والمتوسطة  المؤسسات الصغيرة لدى االبتكار تمويل ▪
الصغيرة   ▪ المؤسسات  بين  )التعاون  االبتكار  شبكة 

والمتوسطة أو مع الشركات الكبرى أو مراكز البحوث  

 (.العامة على المستويين الوطني والدولي

  الرقمية   القنوات   تستخدم  التي(  والنوع  الحجم  حسب)  للمؤسسات  المئوية  النسبة ▪

 .االستخدام معدل حسب األعمال لنشاطات

ً   تعمل  التي(  والنوع  الحجم  حسب)  للمؤسسات  المئوية  النسبة ▪ للعمل    تخطط  أو  حاليا

 .رقمية الوسائل باستخدام

  حسب)  للمؤسسات   التجارية   النشاطات  في  الرقمية  القنوات  استخدام  عدم  تحديات ▪

 .المئوية  بالنسبة(  والنوع الحجم

القنوات    فيها  تمثل   التي (  والنوع  الحجم   حسب)  المؤسسات   لحصة   المئوية  النسبة ▪

 .لإلدارة قصوى   أولوية الرقمية

  الحجم   حسب )  للمؤسسة  اإللكترونية  التجارة  من  اآلتية  لإليرادات  المئوية  النسبة ▪

 والنوع(.  

  المنظمة   األدوات  على(  والنوع  الحجم  حسب)   المؤسسات  العتماد  المئوية  النسبة ▪

 .التجارية  نشاطاتهم في ( المنافسين تحليل  والتطوير، البحث  الجديدة،  التكنولوجيا)

 والنوع(.  الحجم   حسب) المؤسسات على القنوات الرقمية لتأثير  المئوية النسبة ▪

 . للمعرفة  الوصول مصادر ▪

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 

 D-1 to D- 5 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعولمة

قبل   ▪ من  المعتمد  الصغيرة  االستراتيجيات  المؤسسات 

المؤسسات   )نشاطات  العولمة  قضايا  في  والمتوسطة 

والتجارة   الدولي،  االستثمار  تشمل  والتي  الحدود،  عبر 

ومصادر   ، المنتجات  لتطوير  االستراتيجية  والتحالفات 

 (. اإلنتاج والتسويق

جديدة   ▪ أسواق  لدخول  والضرورية  الالزمة  النشاطات 

تنظيمية وتقليل تكاليف  الستغالل مزاياها التكنولوجية وال 

 .األعمال والمخاطر

اإللكترونية   ▪ والتجارة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

التنافسية   والتحديات  والنمو  الخارجي  التوسع  )فرص 

 (. الجديدة

 وأجنبية(.   مجاورة دول  محلية،  دول ( )والنوع الحجم   حسب) سوق مبيعات المؤسسات  ▪

  على   تعمل  أو  ترغب  أو   حاولت   التي(  نوعوال  الحجم   حسب )  للمؤسسات   المئوية   النسبة ▪

 .جديدة  أسواق إلى  الوصول

 .التصدير من( والحجم النوع حسب ) المؤسسات تمنع التي الحواجز ▪

 والنوع(.  الحجم حسب ) المؤسسة تستخدمها  التي  التسويق  قنوات نوع ▪

العالقات ▪  والموردين  الشركات   مع (  والنوع  الحجم  حسب)  للمؤسسة  التجارية  نوع 

 الخارجيين )غير العراقيين(. 

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 
E-1 to E- 6 
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 الميداني   أن ينتجها المسح يتوقعالبيانات التي  أسئلة االستبيان

 الشبكات والشراكات والتكتالت المحلية

والمتوسطة تعاون ▪ الصغيرة    مشاريع   في المؤسسات 

شبكات  –  المشتركة  التنمية اطار  في    على  العمل 

 والدولي.  الوطني المستويين

  الشركات.   مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   شراكة ▪

 المحلية  والتنمية الجماعي التعلم  تعزز  التي  الكبيرة

 المحلية.  الكتل ▪

والمتوسطة  القيمة  سلسلة  ▪ الصغيرة  المؤسسات   لتكتل 
 العالمية.  القيمة سلسلة في  واالندماج

  لترويج   الشبكي  الربط)  الصناعية  المناطق  تدويل ▪

  من   التعاقد   المباشر،   األجنبي   االستثمار   الصادرات،

 . (الباطن

 .أعمال المنتسبة )عضوة( لشبكة(  والنوع الحجم  حسب ) المئوية للمؤسسات النسبة ▪

  من   بامتيازات  تتمتع  أو  تستفيد   التي(  والنوع  الحجم  حسب )  للمؤسسات   المئوية   النسبة ▪

 .األعمال شبكة عضوية

 .معها  تتعاون التي الشريكة المؤسسات  أنواع ▪

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 

F-1 to F- 3 

 أسئلة عامة وبيانات وإحصائيات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  دوليًا   للمقارنة  وقابلة  صلة  وذات  موثوقة  بيانات  جمع ▪

 والمتوسطة.  الصغيرة  المؤسسات عن

o ومتغيرات   حسب  البيانات   جمع وفئات    أحجام 
  االستثمار،  الصادرات،   اإلنتاج،  العمالة، )  متعددة
 إلخ(. الجنس، 

o حسب   والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  توزيع  
 أصحاب المؤسسة.  جنس

o  األعمال  لرائدات  محددة  أسئلة   تصميم (Women 
Entrepreneurs). 

  وحسب(  والنوع  الحجم  حسب)  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتوزع  المئوية  النسبة ▪

 صاحب المؤسسة.   جنس

 .األعمال  قطاع حسب( والنوع الحجم حسب) لتوزع المؤسسات  المئوية لنسبةا ▪

 .المسجلة وغير المسجلة للمؤسسات  المئوية النسبة ▪

  الحجم   حسب )  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تواجهها  التي  للتحديات  المئوية  النسبة ▪

 األعمال.  لتأسيس( والنوع

 التأمين.  خدمات من المستفيدة(  والنوع الحجم  حسب ) للمؤسسات  المئوية النسبة ▪

 والنوع(.  الحجم  حسب) لجنس اصحاب المؤسسات  المئوية النسبة ▪

 .بحصص )شراكات(  مملوكة( والنوع الحجم  حسب ) للمؤسسات  المئوية النسبة ▪

 ألصحاب المؤسسات.  السابقة  العمل خبرة نوع ▪

 (. ألصحاب المؤسسات) السابق العمل  اغالق اسباب  ▪

 المعني في االستبيانالقسم  

 لألسئلا 

Z-1 to Z- 11/  A1 – A8 

 رائدات األعمال والمشاريع المملوكة للنساء

  فرص   خلق)  األعمال  لرائدات  االقتصادية  اإلمكانات ▪

 واالبتكار(.  العمل، 

التي    للنساء  المملوكة  األعمال   خصائص ▪ والتحديات 

 تواجهها. 

 األعمال.   رائدات احتياجات ▪

 المالية.   الموارد إلى  األعمال رائدات وصول ▪

 اإلدارة.  على التدريب ▪

 .تجاري مشروع فتح التي تواجه رائدات االعمال في التحديات ▪

 .األعمال رائدات قبل  من المستهدفة األعمال أو  الصناعة لقطاعات   المئوية النسبة ▪

 .الرجال  من األعمال رواد مقابل األعمال لرائدات   التمويل على الحصول صعوبة ▪

 .الحالية العمل بيئة في  مؤسسة/ مشروع تجاري األعمال تأسيس رائدات سهولة ▪

 .األعمال  سيدات تواجهها التي التحديات نوع ▪

 .األعمال رائدات تواجهها التي المشاكل من للحد المقترحة  المبادرة ▪

متساوية    عمل  بفرص  تتمتع  التي(  والحجم  النوع  حسب)  للمؤسسات  المئوية  النسبة ▪

 )المساواة بين الجنسين(.

  التنوع   بشأن   مبادرات  تتبنى   التي (  والحجم  النوع  حسب)  للمؤسسات  المئوية  النسبة ▪

 . العمل في المرأة لتعزيز وضع  الجنسين  بين والمساواة

 القسم المعني في االستبيان

 لألسئلا 
 C-1 to C- 8 

 وأثرها على قطاع االعمال   كورونافيروس تداعيات جائحة 

الصغيرة  على    كوروناجائحة    تأثير ▪ المؤسسات 

 وعلى الوظائف.   حجمها ونشاطهاباختالف والمتوسطة 

كورونا   ▪ جائحة  لتأثير  المئوية  )حسب  النسبة  للمؤسسات  المئوية  االيرادات  على 

 الحجم والنوع(. 
تب حسب نوع وحجم  على الموظفين ودفع الروا   النسبة المئوية لتأثير جائحة كورونا ▪

 المؤسسة. 
النسبة المئوية لتقييم المؤسسات )حسب الحجم والنوع( لإلجراءات المتخذة من قبل   ▪

 .كورونا الحكومة العراقية للتعامل مع جائحة

من   ▪ والتخفيف  الجائحة  مع  للتعامل  والنوع(  الحجم  )حسب  المؤسسات  مقترحات 

 أثرها على قطاع األعمال والموظفين. 

 المعني في االستبيانالقسم  

 لألسئلا 
 I-1 to I- 5 
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 األجهزة والبرامج -نظام المعلومات الخاص باالستبيان   -2
 

لحيتصااا  Computer Assisted Personal Interview (CAPI) ة هج اااجةااع لحو ت اات  وتسااتي لا  تاااّ 
  وهو كال وقةجاي ةتيصاص تاا تصاة ةه حجةاع لحو ت ات  أث اتء لحةقاتوح  لحةوتشاقا  Askiafaceو ظتا

وتحطق قا لألوثق فاتح ا و ةا.  اةل لح ظتا وتتصتل و/ أو ةن  ون لتصتل وشووا لال تق ا  وعلا  ل ظةاا 
. ووااحك Androidو  IOSتشر ل ةيتلفا ةثل لحهولتى لحاو ا و/ أو لالجهرا لحلوك اا لحتاي تاةال و ظاتةي  

وشول ةستقل عن  وع لحجهتر لحاي  ستي ةه لحوتكا   ولحةتطلاب لحوك ا  هاو أن   Askiafaceةل  ظتا   ا
.  ةون أن  وون لالتصاتل وتحشاووا "ة ا  لحتشار ل TCPIP قوا لحوتكث ن وتالتصتل وتحشووا وتستي لا  ظتا  

.  اتا ةرلة اا Askiafield CCA لئةت " لو  تا لالتصتل فقط ع   قغوا لحةستي ا فاي  قال لحو ت ات  ح ظاتا 
ل. ووااحك  واون حا ى لحوتكا   لئةات  وَ لح ا وي  أو لحتلقاتئي  أو لحةجا ْ   لحاقوطلحو ت ت  وسهوحا عن طق    

 لح سيا لالك   ةن لالستو تن  وةن ع   لحةقتوح  لحةطلوب ت ف اهت.
 

لقاتئي علا   تة ر وولجها ةستي ا ةوك ا وسهلا لالستي لا وال  تك    تك    وق تةج سهل لالستي لا:  
 .جة ع لالجهرا لحةثو  عل هت ولحةستي ةا في جةع لحو ت ت  

 
ةقو اا فاي شاول وأسالوب لعا ل  لالساتو تن وت ف اا  Askiafield  وفق تصة ا لالساتو تن وتساتي لا  ظاتا

  ة ارا لحااتكوا أ ضات   Askia لحةقاتوح  علا  لالقض ةاع لحةكتفظااا علا  توتةال لحو ت ات .  ااوفق  ظاتا
يلي حةتتواا وةقلةوا وة  لحةقتولا  ولحوة  لحة قضي  ولحوة  لحة قضي و ن إ يتل وآيق لإلحوتقو ي لح ل

  إحا  جت اب لحا  ا  ةان GPS)إ يتل لحةالوةت  ولحو ت ت (  وةوةاع وةواتن لحةقتولاا عان طق ا   ظاتا  
لحة رل  لأليقى لحتي تاوفق أ ول  ةتتوااا إضاتف ا علا  لحواتكث ن لحةوجاو  ن علا  لالقض ولحةا  ا ن 

 وح  وجةع لحةالوةت .تلحةق إجقلءو
 

لحة صا لألستس ا ةق ا وةتول حلتو ى  حال فهو  يرن لحةقتوح  غ ق لحةوتةلا علا  لحجهاتر لحةثوا  عل اه 
وك    ةون لحوصول إح هت ولستئ تفهت في وة  الك . ع   لوتةتل لحةقتولاا   ةوان  ةاج   Askiaface ظتا  

 .Askiaولحج   ا( حتصوٍ جتهرا حلتكل ل ضةن  ظتا تكل ل جة ع لحو ت ت  لحتي تا جةاهت )لحق  ةا 
 

حة ع تسقب لحو ت ت  لحكستسا ةن ةول لحوتكث ن لحا ن حا  ها لحصاحك ا    وتشف ق لحو ت ت    Askia قوا  ظتا  
 . SQL Serverحلوصول إح  يتا ةتع ا لحو ت ت  

 
كتحي ولحاي ة   تطلب  ساخ ةا  اا لح  SQLولستقحح ته لحتتةا عن  ظتا تشف ق    Askiaحضةتن فاتح ا  ظتا  

عل   ظاتا تشاف ق ياتص واه )ةوضاٍ وتحقساا لحو ات ي فاي لحصافكا   Askia  لعتة   ظتا  SQLةن  ظتا  
 لحتتح ا(.

 
 آح ا عةل لحتشف ق هي لحتتح ا:

 

التشفير:   •  bit AES, with a symmetric key, CBC block cipher mode-256خوارزمية 
and PKCS 5 padding mode. 

 

هذا   • إجراء  يتم  مختلفة.  مخرجات  سيولد  مرتين  الشيء  نفس  تشفير  فإن  لذا  عشوائيًا،  التشفير  يكون 

تهيئة"   "ناقل  باستخدام  العشوائي  تشفير.    ”Initiation Vector“التوزيع  لكل  يتكون  عشوائي 

“Initiation Vector”  بايت  16من ً  .بالقيمة المشفرة مسبوقا
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 .المصدرمعروفة  بيانات ال بيانات مجهولة المصدر ولل  ةمختلف مفاتيحسيتم استخدام  •
 

 . مفاتيح تشفير مختلفة مسحسيستخدم كل  •
 

سيتم  .  CCA   بيانات نظامفي قاعدة  مع االستبيان    وتخزن CCA على نظامسيتم إنشاء مفاتيح التشفير   •

بهذه   .  CCAجهاز  المخزن على    RSA 1024 bit ح  تشفير مفاتيح التشفير مرة أخرى باستخدام مفتا 

 . SQL Server الطريقة ال يمكن قراءة البيانات المشفرة فقط من خالل الوصول إلى
 

ً سيتم  •  ."المصدر غير معروفةتشفير الردود التي تم تمييزها على أنها " دائما
 

النص   • تحويل  الموحدة  سيتم  التحويل  ال UTF-8 إلى صيغة  وبهذه  تشفيره.  من  طريقة  قبل  التأكد  يتم 

 تناسق البيانات عند فك تشفيرها. 

 

الفارغة =   • البيانات  المفتوحة =  )البيانات  بيانات  التي ال تحتوي على  الردود  تشفير  يتم  مما  (.  1-لن 

 . إجابة دون فك تشفير جميع البيانات  االسئلة التي ليس لديهاالعثور على  يسهل
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 ( 3) رقم الملحق

 CAPI الميداني المسح استبيان

 
 

  



 

165 
 

 ( 3الملحق رقم )
 CAPIاستبيان المسح الميداني 

 

# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

Z- INTRODUCTION المقدمة     

     

The Ministry of Planning in collaboration with UNDP are conducting a study on MSME’s in Iraq to gather information 
on how the ministry can support businesses and enhance the policy and regulatory environment for doing business. 
 
The information you provide will be confidential and will be used for statistical purposes only.  

العـراق لجمـع  تقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإجراء دراسة حول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فـي

سـتكون المعلومـات التـي تقـدمها سـرية . األعمال التجاريـةمعلومات حول كيفية دعم الوزارة لألعمال التجارية وتعزيز البيئة السياسية والتنظيمية لممارسة 

 . وسيتم استخدامها لألغراض اإلحصائية فقط
     

Z1 Interviewee Name:  
إسم الشخص الــذي تجــري معــه 

 : المقابلة
  

     

Z2 Gender of Interviewee: الجنس  :   

 Male ذكر   

 Female أنثى   
     

Z3 Age of Interviewee: 
معه   تجرى  الذي  الشخص  عمر 

 : المقابلة
age range table تاريخ التولد 

     

Z4 Interviewee Position in the Company:  
ــتم  ــذي تـ ــخص الـ ــب الشـ منصـ

 : مقابلته في الشركة
  

 Partner/ owner  المالك / الشريك   

 Managing Partner شريك اداري   

 General Manager مدير تنفيذي  مدير عام 

 Employee موظف 
Ask to speak to 
an Owner 

 

 entrepreneur متعهد   

 Other, specify أخرى ، حدد   
     

Z5 City: المحافظة  : مدينة 

 Baghdad بغداد   

 Basra البصرة   

 Mosul نينوى  الموصل 

يئئئئتم اضئئئئافة القضئئئئاء والناحيئئئئة      

 منفصلينكسؤالين 

Z6 Address: العنوان :   

     

Z6a Do you have a local for your business? هل لديك مكان لعملك؟   

  Yes, [Provide address]   ،[توفير العنوان]نعم   

  
Work from home, [Provide address]  
(Make sure this is under normal circumstances 
and not due to COVID-19) 

تئئئوفير ]العمئئئل مئئئن المنئئئزل، 

 [ العنئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئوان
تأكد من أن العمئئل مئئن المنئئزل )

هئئو فئئي ظئئل الظئئروف العاديئئة 

 (COVID-19وليس بسبب 

  

  
No, my business does not require a dedicated 
locale 

ا  ال، عملئئئئي ال يتطلئئئئب موقعئئئئً

 مخصًصا
  

     

Z7 Phone Number:  رقم الهاتف :   
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

Z- INTRODUCTION المقدمة     
     

Z8 E-Mail Address: عنوان البريد اإللكتروني :   

     

Z9 Business Sector قطاع األعمال   

 Professional (Doctor, Lawyer, Engineer) 
محتئئئئئرف )دكتئئئئئور، محئئئئئام، 

 (مهندس
Ask Z11 then End 
Interview 

Need to check if 
professionals should be 
included or not 

 Agriculture, forestry & fishing 
الزراعئئئئة والغابئئئئات وصئئئئيد 

 األسماك
  

 Mining & quarrying التعدين واستغالل المحاجر   

 Manufacturing صناعات تحويلية  تصنيع 

 Electricity, gas, steam, and air conditioning 
supply 

اإلمداد بالكهرباء والغاز والبخار 

 الهواءوتوريد تكييف  
  

 Water supply, sewerage, waste management & 
remediation activities 

إمئئئئدادات الميئئئئاه والصئئئئئرف 

الصحي وإدارة النفايات وأنشطة 

 المعالجة

  

 Construction اعمال بناء   

 Wholesale & retail trade; repair of motor 
vehicles & motorcycles 

والتجزئة؛ تصئئليح تجارة الجملة  

 السيارات والدراجات النارية
  

 Transportation & storage النقل والتخزين   

 Accommodation & food service activities أنشطة خدمات اإلقامة والطعام   

 Information & communication التواصل المعلوماتي   

 Financial & insurance activities األنشطة المالية والتأمينية   

 Real estate activities األنشطة العقارية   

 Scientific & technical activities األنشطة العلمية والفنية   

 Administrative & support service activities أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم   

 Education, training,  والتدريبالتعليم   

 Human health & social work activities 
أنشئئطة صئئحة اإلنسئئان والعمئئل 

 االجتماعي
  

 Arts, entertainment & recreation الفنون والترفيه واالستجمام   

 Other, specify أخرى ، حدد   
     

Z10 
Is your business registered with the (__Read 
Answers__)? 

إقــرأ )__ هل عملــك مســجل فــي  

 ؟__(اإلجابات
  (اكثر من اجابة)

  Tax Authority مصلحة الضرائب   

  Social Security Fund صندوق الضمان االجتماعي   

  Local Municipality مجلس المحافظة البلدية المحلية  

  Directorate of Industrial Development  التنمية الصناعيةمديرية  
(need clarifications from 

the client)   Company Registrar غرفة التجارة  السجل التجاري 

   تصنيف المقاولين      

  اليوجد اذكر السبب    

Z11 
Why didn't you register your business with 
the Company Registrar?  

لماذا لم تسجل عملك في السجل 

 التجاري ؟

if not registered 
with Company 
Registrar in Z10 

 ال داعي لهذا السوال

        

  ANSWERS: اإلجابات :   

  
The level of information and understanding on 
the registration process 

مستوى المعلومات والفهئئم حئئول 
 عملية التسجيل
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The reporting requirements that would result 
from registration 

متطلبات اإلبئئالا التئئي قئئد تئئنجم 
 عن التسجيل

  

  
The legal status of the business as a result of 
registration 

الوضع القانوني للنشاط التجاري 
 نتيجة التسجيل

  

  Others, specify أخرى، حدد   

# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

A- GENERAL SECTION 

     

A1a 
How difficult was it to setup your company 
(__read answers__)? 

ــان   ــدى كـ ــى أي  مـ ــاء إلـ إنشـ

قـــــراءة )__ شـــــركتك  صـــــعب ا

 ؟__(اإلجابات

  

 ANSWERS: اإلجابات :   

 Very difficult صعب جدا   

 Difficult صعب   

 Neutral / Average  حذف متعادل متوسط / متعادل  

 Easy سهل   

 Very Easy سهل جدا   

     

A1b Why? لماذا ؟ 
if A1a = Very 
Difficult or 
Difficult 

 

 Access to finance للحصول على تمويل الحصول على تمويل  

 Access to land للحصول على ارض الحصول على أرض  

 Licensing الترخيص 
للحصول على دعم مثــل 

 (المنتجات النفطية)
 

 Others, specify أخرى ، حدد   

  اليوجد   

A1c What is your company name?   ما اسم المحل ، المنشأة اسم شركتك؟ما  

     

A2a When did you establish your company? تاريخ تأسيس المشروع بأي تاريخ  تأسست شركتك؟  

     

A2b 
What kind of insurance coverage do you have 
for your business? 

ــديك  ــي ل ــأمين الت ــواع الت ــا أن م

 لعملك؟
  

 Property insurance تأمين الممتلكات   

 Workers’ compensation insurance تأمين تعويض العمال   

 Vehicle insurance تأمين المركبات   

 Medical insurance for staff تأمين صحي للموظفين تأمين طبي للموظفين  

 Do not have any insurance ليس لديك أي تأمين   

 Others, specify: أخرى ، حدد   

  اليوجد   

A3 
What is the ownership structure of the 
company? 

  شكل الملكية ما هو هيكل ملكية الشركة؟

 Sole ownership ملكية منفردة   

 Partnership شراكة  
 

 Shareholders مساهمين  
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A4 
If any, what is the percentage of shares 
owned by females  

في حال وجدت ، مــا هــي نســبة 

 األسهم المملوكة لإلناث؟
do not ask if A3 = 
1 

 

 None ال شيء   

 …% ...٪   

     

A5 
Prior to this work what were you doing? (Do 
Not Read) 

قبل هذا العمل ماذا كنــت تفعــل؟ 

 (ال تقرأ)
مئئا : قبئئل عملئئك الحئئالي 

 هو عملك السابق
 

 unemployed 
انتقئئل الئئى )  عاطئئل عئئن العمئئل

 (A7السؤال 
do not ask A6  

 employed in public sector  يعمل في القطاع العام do not ask A6  

 army other security forces  األمن أخرىالجيش، قوات do not ask A6  

 employed in private sector يعمل في القطاع الخاص   

 independently working in same sector 
عمئئل بشئئكل مسئئتقل فئئي نفئئس 

 القطاع
do not ask A6  

 independently working in different sector 
عمئئل بشئئكل مسئئتقل فئئي قطئئاع 

 مختلف
  

     

A6 
Please specify the sector you were working 
for (Do Not Read) 

يرجى تحديد القطاع الــذي كنــت 

 (ال تقرأ)تعمل فيه 
  اختيار واحد فقط

 Professional (Doctor, Lawyer, Engineer) 
دكتئئئئور ، محئئئئام ، )محتئئئئرف 

 (مهندس
  تخصص

 Agriculture, forestry & fishing 
والغابئئئئات وصئئئئيد الزراعئئئئة 

 األسماك
  

 Mining & quarrying التعدين واستغالل المحاجر   

 Manufacturing صناعات تحويلية تصنيع  

 Electricity, gas, steam, and air conditioning 
supply 

اإلمئئئئداد بالكهربئئئئاء والغئئئئاز 

 والبخار وتوريد تكييف الهواء
  

 Water supply, sewerage, waste management 
& remediation activities 

إمئئئئدادات الميئئئئاه والصئئئئرف 

الصحي وإدارة النفايات وأنشطة 

 المعالجة

  

 Construction اعمال بناء   

 Wholesale & retail trade; repair of motor 
vehicles & motorcycles 

تجارة الجملة والتجزئة؛ تصئئليح 

 السيارات والدراجات النارية
  

 Transportation & storage النقل والتخزين   

 Accommodation & food service activities أنشطة خدمات اإلقامة والطعام   

 Information & communication التواصل المعلوماتي   

 Financial & insurance activities األنشطة المالية والتأمينية   

 Real estate activities األنشطة العقارية   

 Scientific & technical activities األنشطة العلمية والفنية   

 Administrative & support service activities أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم   

 Education, training, التعليم والتدريب   

 Human health & social work activities 
أنشئئطة صئئحة اإلنسئئان والعمئئل 

 االجتماعي
  

 Arts, entertainment & recreation الفنون والترفيه واالستجمام   

 Other, specify أخرى ، حدد   

     

A7 
Was the business you were working with 
before closed? 

هــل تــم إغــالق العمــل التجــاري 

 الذي كنت تعمل به؟   السابق
  

 closed نعم مغلق  
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 did not close كال لم يغلق  

     

A8 if yes, why? 
إذا كانـــت االجابـــة نعـــم، اذكـــر 

 السبب؟

ask only if 
previous business 
was closed 

 

# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

B- EMPLOYMENT AND HUMAN RESOURCES  

     

B1 

How many people work with your company 
whether full timers or not ? (Register the total 
number of employees including the owner, if 
the only owner works in the company, 
register 1) 

كــــم عــــدد األشــــخاص الــــذين 

 يعملــون معــك فــي مكــان عملــك

ــي؟  ــل أم جزئ ــدوام كام ــواء ب  س
سجل العدد اإلجمالي للموظفين )

ــك ــك المال ــي ذل ــا ف ــان . بم إذا ك

المالــك الوحيــد الــذي يعمــل فــي 

 (١الشركة، سجل 

GOTO NEXT 
SECTION IF LESS 

THAN 3 
EMPLOYEES 

 

     

B2 
Over the past three years, can you tell me 
how the number of staff varied? (Register the 
total number of staff for each year) 

ــثالث  ــنوات الـ ــدى السـ علـــى مـ

الماضية، هل يمكــن أن تخبرنــي 

ــوظفين؟  ــف عــدد الم ــف اختل كي

سجل العدد اإلجمالي للموظفين )

 (لكل عام

 

if the company is formed 
since less than five years, 
cover the year since 
inception 

 2019: (__Total number of staff__) 
عدد الموظفين  ) ٢٠١٩

( اإلجمالي  
  

 2018:  (__Total number of staff__) 
عدد الموظفين  ) ٢٠١٨

( اإلجمالي  
  

 2017:  (__Total number of staff__) 
عدد الموظفين  ) ٢٠١٧

( اإلجمالي  
  

     

B3 
Aside from vocational staff,  how many 
employees left or you made them leave in 
2019? 

بصـــرف النظـــر عـــن العـــاملين 

الميــاومين، كــم عــدد المــوظفين  

ــادروا أو  ــذين غــ ــدائمين الــ الــ

ــلتهم ــام  فص ــي ع ــل ف ــن العم ع

 ؟٢٠١٩

بصــــرف النظــــر عــــن 

 العاملين المهنيين
 

 Number of staff who left: عدد الموظفين الذين غادروا :   

     

     

B4 How many did you recruit in 2019, if any? 
إن وجــد، كـــم عــدد المـــوظفين 

 ؟٢٠١٩الذين وظفتهم في عام 
  

 Number of staff recruited: عدد الموظفين المعينين :   

     

B5 
Please specify the number of current full time 
employees, current part timers, and current 
vocational workers? 

ــى تحديــد عــدد المــوظفين  يرج

ــل ،  ــدوام كامــــ ــاليين بــــ الحــــ

والمــــوظفين الحــــاليين بــــدوام 

ــر  ــاملين  غيـــ جزئـــــي ، والعـــ

 الدائمين؟

 

full time employee 
receive monthly salaries, 
part time receive regular 
monthly salary for less 
than a month worth of 
work, while vocational 
worker receive money on 
the work they perform 

B6a How many in …. (read type) are females? إناث؟(  اقرأ النوع…. )كم من   

 Type of employment  نوع العمل Total Female 

 a. Full time employees الموظفين بدوام كامل. أ     

 b. Part time employees موظفين بدوام جزئي. ب     
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 c. Non-permanent employees (e.g. employees 
on call, temporary or seasonal workers) 

مثل )الموظفون غير الدائمين . ج

الموظفين تحت الطلب أو العمال 

 (الموسميينالمؤقتين أو 
    

 Total     المجموع     

     

  
اذا كان عدد المشئئتغلين لئئديك او 

 25العئئاملين معلئئك اكثئئر مئئن 
 مشتغل

  

B6b 
Please specify the type of positions you have 
in your company and the number of staff in 
each  

التي   الوظائفيرجى تحديد نوع  

ــدد  ــركتك وعــ ــي شــ ــديك فــ لــ

 الموظفين في كل منها

ask if more than 
25 employees 

 

     

B6c How many in …. (read positions) are females? 
مــن (  اقــرأ المناصــب…. )كم فــي

 اإلناث؟
  ال داعي لهذه العبارة

     

 Position  المناصب Total Female 

 Management إدارة     

 IT تكنولوجيا المعلومات     

 Accounting محاسبة     

 Human Resource الموارد البشرية     

 Sales مبيعات     

 Marketing تسويق     

 Specialized Staff (Designers, Machine 
Operators, Editors…) 

المصئئممون ، )طاقم متخصئئص  

 ...(مشغلو اآلالت ، المحررون 
    

 Support Staff (Secretary, Driver, Office Boy…) 
سكرتير ، سائق ، )موظفو الدعم 

 ...(موظف مكتب 
    

 Skilled and Unskilled Laborers (For 
technical/industrial sectors) 

لعمئئئال المهئئئرة وغيئئئر المهئئئرة 

 (الصناعية / للقطاعات الفنية )
    

 Others, specify  (حدد)أخرى     

 Total     المجموع     

   

make sure the 
total is 

equivalent to the 
total number of 

staff 

 

     

     

B7 How many of your staff have…. (read)? 
…  الموظفين الذي لديهمكم عدد  

 (اقرأ)
ask if more than 
10 employees 

 

 University degrees شهادات جامعية   

 Technical school certificates شهادات المدرسة الفنية   

 Training center certificates شهادات مركز التدريب   

 Only School education 
(Secondary/intermediate) 

 / ثئئانوي  )التعليم المدرسئئي فقئئط  
 (متوسط

  

 No formal education ال تعليم رسمي   

     

     

B8 
Are there any vacancies today? And how 
many? 
(If no vacancies available, put 0) 

شاغرة   وظائف  توجد  في  هل 

الحالي وكمالوقت  إذا  )؟  العدد  ؟ 

،  لم   شاغرة  وظائف  هناك  تكن 

ا  ( ضع صفر 
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 number of vacant positions: عدد الوظائف الشاغرة :   

     

B9 
what are the positions that are difficult to find 
qualified staff for? 

يصعب  التي  الوظائف  هي  ما 

 إيجاد موظفين مؤهلين لها؟ 
  

 (list of positions) ( المناصبقائمة  )   

     

   

مــن الضــروري اضــافة 

بحيــــ  ال  SKIPقفــــزة 

يظهــر الســوال للباحــ  

اذا كان عدد المشــتغلين 

 25اقل من 

 

B10 
when recruiting what are the different 
sources you use to  
find your needs? 

المصادر   هي  ما  التوظيف  عند 

لتجد   تستخدمها  التي  المختلفة 

 احتياجاتك؟

ask if more than 
25 employees 

 

 Source المصدر   

 Employment agency وكالة توظيف 
مكتئئئب التوظيئئئف فئئئي 

 وزارة العمل
 

 Training institution  معاهد تدريب   

 Recruit from other enterprises  التوظيف من مؤسسات أخرى   

 Advertisement (e.g. in newspapers)  
على سئئبيل المثئئال فئئي )اإلعالن  

ووسئئئائل التواصئئئل ( الصئئئحف

 االجتماعي

  

 Personal acquaintances and referrals  االقارب واالصدقاء المعارف واإلحاالت الشخصية  

 Unsolicited applications  
غيئئر ) حضئئور طئئالبي العمئئل  

 (مفهوم لدي 
  

 Other, specify أخرى، حدد   

     

     

B11 
which areas do you feel your staff is in most 
need for training and improvements 

ما هي المجاالت التــي تشــعر أن 

موظفيك في أمس الحاجــة إليهــا 

 للتدريب والتحسينات

  

 a. theoretical know-how المعرفة النظرية. أ   

 b.  practical professional skills المهارات المهنية العملية. ب   

 c.  work attitude أصول التعامل في العمل. ج   

 d.  communication and social skills 
 والتعامئئلمهئئارات التواصئئل . د

 االجتماعي
  

 e. Computer literacy, IT, and Social Media 
وتكنولوجيا  استخدام الحاسوب.  ه

المعلومئئات ووسئئائل التواصئئل 

 االجتماعي

  

 f. Language and writing skills اللغة االنكليزيةإتقان . ف    

     

B12 
Does the company provide any training 
programs? 

برامج  أي  الشركة  تقدم  هل 

 تدريبية؟
ask if more than 
25 employees 

اذا كنئئت تعمئئل فئئي منشئئاة عئئدد 

 مشتغل او اكثر 25المشغلين فيها 

 Yes نعم 
 

هل هنالك دورات تدريبية لتطئئوير 

 العاملين
 No ال  

 

     

B13 
How familiar are you with the technical 
vocational education  
and training (TVET) system? (_Read_) 

الفني  بالتعليم  معرفتك  مدى  ما 

التدريب  ونظام  والمهني 

(TVET) ( اقرأ)_ ؟_ 

ask if more than 
25 employees 

 

 know it well تعرف ذلك جيدا   

 know about it but not fully  تعئئرف عنهئئا ولكئئن لئئيس بشئئكل   
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 كامل

 heard about it but do not know enough 
سمعت عنها ولكن ال تعئئرف مئئا 

 يكفي
  

 never heard of it لم اسمع بها مسبقا   

     

B14 
Is there an organization chart in your 
enterprise? 

ــي  ــط هيكلــ ــد مخطــ ــل يوجــ هــ

 لمؤسستك؟
ask if more than 
25 employees 

 هيكل وظيفي

 Yes نعم   

 No ال   

     

B15 Is there any job description for the employees هل يوجد توصيف وظيفي ؟ 
ask if more than 
25 employees 

 هل يوجد وصف وظيفي

 Yes نعم   

 No ال   

# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

C- WOMEN ENTREPRENEURS & WOMEN-OWNED BUSINESS 

     

 
I will ask you few questions about the gender 
possible differences  
when it comes to entrepreneurs 

ــك بعــل األســئلة  ســأطرح علي

حول االختالفــات المحتملــة بــين 

 الجنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين
عنـــدما يتعلـــق األمـــر بـــرواد 

 األعمال

  

     

C1 
Is opening a new business for women easier, 
similar or  
more difficult than when a man does  

للمرأة   جديد  مشروع  فتح  هل 

مما   أصعب  أم  مشابه  أم  أسهل 

 هو لدى الرجل

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

 easier أسهل   

 similar مماثل   

 more difficult أكثر صعوبة   

     

C2 
Which business sectors are more likely for 
women to  
succeed than other 

األكثر  األعمال  قطاعات  هي  ما 

 مالئمة للنساء أن تنجح بها

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

 list of business sectors فتح اكثر من خيار قائمة قطاعات األعمال  

     

C3 

based on your personal experience, to what 
level the  
access to formal financing (Banks and MFIs) is 
equal between man and women 
entrepreneurs 
(Make sure that respondent understands that 
we are asking about formal financing sources 
and not personal source) 

بناء  على تجربتــك الشخصــية ، 

إلــى أي مــدى قــدرة الحصــول 

تمويل  من جهات رسمية    على

المصارف والمؤسسات المالية )

ــغيرة ــاوي بـــين رواد ( الصـ متسـ

 . األعمــــال الرجــــال والنســــاء 
تأكــد مــن أن المســتجيب يفهــم )

أننا نسأل عــن مصــادر التمويــل 

ــيس عــن المصــدر  الرســمية ول

 (الشخصي

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

 more difficult for women than men    
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 equal  مساو   

 easier for women than men أسهل للنساء من الرجال   

     

C4 

If you look five years back, do you think 
today's working environment  
is easier for women to have their own 
business or is it more difficult ? 

خمس  الوراء  إلى  نظرت  إذا 

  ، بيئة  سنوات  أن  تعتقد  هل 

أم  أسهل  أصبحت  اليوم  العمل 

يكون   أن  النساء  على  اصعب 

 لديهن عمل خاص بهن ؟ 

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

 easier أسهل   

 same لم يتغير   

 more difficult أكثر صعوبة   

     

C5 
What type of problems do woman business 
owners face? 

تواجهها   التي  المشاكل  نوع  ما 

 صاحبات األعمال؟ 

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

 Social (cultural / gender)  (الجنس / الثقافية )االجتماعية   

 Financial األمور المالية   

 Managerial إداري   

 Marketing تسويق   

 Dealing with Suppliers  و المنتجين التجارالتعامل مع   

 Dealing with customers الزبائن التعامل مع العمالء او   

 Other specify  أخرى تذكر   

 None ال شيء   

     

C6 
what initiatives would you suggest to reduce 
these problems? 

ما هي المبادرات التي تقترحهــا 

 للحد من هذه المشاكل؟

ask if the 
respondent is a 
woman regardless 
if formal or 
informal and 
regardless of size 

 

  فتح اكثر من خيار   

C7 
Does your company have an equal 
employment opportunity policy  
or a diversity and inclusion policy? 

تكافؤ   سياسة  شركتك  لدى  هل 

النساء   بين  العمل  فرص 

تنويع   تحاولين  أم  والرجال 

 جنس الموظفين؟

ask if more than 
10 employees 

 

 has equal employment  من الجنسينال تفضيل ألي 
اليوجئئد فئئرق الي مئئن 

 الجنسين
 

 has policy to encourage women employment 
لئئديها سياسئئة لتشئئجيع توظيئئف 

 النساء
  

 prefers not to hire women يفضل عدم توظيف النساء 
GO TO NEXT 
SECTION 

 

     

C8 
Does your company have initiatives on gender 
diversity and  
equality that promote women in work? 

لشركتك   عملك  هل  مكان  او 

التنوع    لديه تعزز  مبادرات 

والمساواة بين الجنسين وتعزز 

 دور المرأة في العمل؟ 

ask if more than 
25 employees 

 

 Yes نعم   

 No ال   
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

D- INNOVATION AND TECHNOLOGY        

     

D1a 

Please specify how frequently is each of the 
below channels (__read__) being used by you 
for your own business (Read the answers for 
each channel) 

يرجى تحديــد وتيــرة اســتخدامك 

ــة   ــائط التاليــ ــن الوســ ــل مــ لكــ

لنشاطك التجاري __(  قراءة)__ 

 (اقرأ اإلجابات لكل قناة)

ما مدى اسئئتخدامك لكئئل 

مئئئئن الوسئئئئائط التاليئئئئة 

للتئئئرويج عئئئن اعمالئئئك 

 التجارية

 

 Internet اإلنترنت   

 Social media وسائل التواصل االجتماعي   

 Mobile phones الهواتف المحمولة   

 E-commerce التجارة اإللكترونية   

 Website موقع الكتروني   

 ANSWERS: اإلجابات :   

 on daily basis 
على أساس  
 يومي 

  بشكل يومي

 from time to time  من وقت آلخر   

 rarely نادرا   

 not at all 
ال أستخدمه  

اذا كانت االجابة   على االطالق
 ال اذكر السبب 

  

     

     

D1b 
Why haven't you considered using digital 
channels to expand  
your business? (do not read answers) 

استخدام  في  تفكر  لم  لماذا 

للتوسع   الرقمية    فيالقنوات 

 ( ال تقرأ اإلجابات)عملك؟ 

Only ask if no 
digital channels 
are used in D1a 
Do not consider 
mobile phones 

 

 I have plans أخطط لذلك في المستقبل   

 I had plans but did not work كان لدي خطط لكن لم تعمل   

 The type of products and services does not 
permit / require 

نئئئوع المنتجئئئات والخئئئدمات ال 

 يتطلب / يسمح 
  

 I do not think it serves my business ال أعتقد أنه يخدم عملي   

 The market is still traditional ال يزال السوق تقليديًا   

 The cost is too high تكلفة عالية جدا   

 It is too demanding إنه متطلب للغاية   

 I do not know how ال اعرف كيف   

 Others, specify  (حدد)أخرى   

     

     

D2 Is your e-commerce yours or another portal 
خاصة  اإللكترونية  التجارة  هل 

 بك أو على منصة مستقلة 

Only ask if e-
commerce is used 
in D1a, else skip 
to D4 

 

 Yes خاصة بي   

 No  مستقلةمنصة   

     

D3 
How much of your business revenue is from e-
commerce? 

من   عملك  مقدارعائدات  ما 

 التجارة اإللكترونية؟ 
  

 75-100% ١٠٠ - ٧٥٪     

 50-75% ٧٥ - ٥٠٪     
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

D- INNOVATION AND TECHNOLOGY        

 25-50% ٥٠ - ٢٥٪     

 10-25% ٢٥ - ١٠٪     

 less than 10%  ١٠اقل من  ٪   

 None ال شيء   

     

D4 
compared to your competitors how advanced 
are you in using digital technology for your 
business 

  ، بمنافسيك  مدى    مامقارنة 

التكنولوجيا  تقدمك في استخدام 

 الرقمية في عملك 

do not ask if none 
or only mobile is 
used in D1 

 

 very advanced متقدم جدا   

 advanced a little  ًمتقدم قليال   

 at par ال يوجد فرق على قدم المساواة  

 a little behind  ًمتأخر قليال   

 well behind متأخرا كثيرا   

     

D5 
How often do you depend on  the following 
(__read__) in your  
business (Read the answers for each option) 

ىالتالي    عل  إتكالك  مدى  ما 

عملك__(  إقرأ)__  اقرأ )في 

 (اإلجابات لكل خيار

do not ask if none 
or only mobile is 
used in D1 

 

 New technology تكنولوجيا جديدة   

 research and data analysis البحث وتحليل البيانات   

 competitors analysis تحليل المنافسين   

 new innovations ابتكارات جديدة   

 Research and development البحث والتطوير   

 Answers: اإلجابات :   

 do not depend at all 
ال تعتمئئئئئد علئئئئئى 

 اإلطالق
  

 rarely depend نادرا ما تعتمد   

 occasionally depend تعتمد أحيانا   

 depend very often 
تعتمد في كثير مئئن 

 األحيان
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

E- MSMEs AND GLOBALIZATION  

     

E1 
what percentage of your sales is made 
locally, with neighboring countries, and with 
foreign countries 

ا مقارنــة مــع  كيــف تتــوزع نســبة مبيعاتــك محليــ 

 مبيعاتك للدول المجاورة وللدول األجنبية

اذكئئئئر نسئئئئبة مبيعاتئئئئك 

مقارنئئئئئئة بالمبيعئئئئئئئات 

 : االخرى حسب االتي 

 

 % Locally  ً  ٪ محليا
ask E2 if only 
locally 

 

 % With bordering/neighboring countries  المجاورة / ٪ مع الدول المجاورة skip to E4  

 % With foreign (not bordering) countries  (الغير المجاورة)مع الدول األجنبية skip to E4  

     

E2 
Do you or did you have plans to export your 
products or  
services outside Iraq? 

هل لديك أو كان لديك خطط لتصدير منتجاتك أو  

 خدماتك لخارج العراق؟
  

 I have plans لدي خطط   

 I had plans but did not work  كان لدي خطط لكن لم تعمل   

 Do not plan to export  ال خطط للتصدير تخطط للتصديرال  

     

E3 
What are the reasons that prevent you from 
exporting? 

 ماهي االسباب التي تمنعك من التصدير؟
Ask E3 then skip 
to E6 

 

 the type of products and services does not 
permit exporting 

   بالتصديرنوع المنتجات والخدمات ال يسمح 

 I do not know how ال اعرف كيف   

 My language skills do not permit me مهاراتي اللغوية ال تسمح لي   

 the local market is enough for my work السوق المحلي يكفي لعملي   

 I exported in the past and had bad experience 
(elaborate): …. 

تجربة  لدي  وكان  الماضي  في  بالتصدير  قمت 

 (:…. وضح)سيئة 
  

 other: Specify حدد : أخرى   

     

E4 Since when did you start exporting ?   منذ متى بدأت في التصدير؟ 
if E1 "locally" is 
less than 80% 

 

 since inception منذ البداية   

 few years after inception بعد سنوات قليلة من التأسيس   

 only recently   مؤخرا   

     

E5 
Do you directly handle your non-local 
business? 

هل تتعامل مباشرة مع عمالئك من خارج العراق 

 أو من خالل وسيط؟
if E1 "locally" is 
less than 80% 

 

 Directly مباشرة   

 through a local agent  من خالل وكيل محلي   

 through foreign representatives  من خالل ممثلين أجانب   

     

E6 
Other than export, do you have any direct  
business relation with non-Iraqi companies 
or suppliers? 

تجارية   عالقة  أي  لديك  هل   ، التصدير  بخالف 

موردين   أو  شركات  مع  غير  (تجار  )  مباشرة 

 عراقيين؟

  

 import of goods/services  الخدمات  / استيراد السلع   

 Purchase of raw materials شراء المواد الخام   

 Software, technology البرمجيات والتكنولوجيا   

 website hosting, emails, and alike 
استضافة مواقع الويب ورسائل البريد اإللكتروني 

 وما شابه ذلك
  

 Other, specify أخرى ، حدد   

 No, I do not have  ال ليس لدي   
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

F- NETWORKS, PARTNERSHIPS AND LOCAL CLUSTERS 

     

F1 
Is your Business part of … (Read list one by 
one)?  

اقــرأ القائمــة ... )هل عملك جــزء مــن  

 ؟(واحدة تلو األخرى
 

clarify this is not 
about syndicate 
union rather business 
networking 

 Local association of your sector of activity جمعية أو نقابة في قطاع عملك   

 international association  جمعية دولية   

 Networking portal غير مفهومة  منصة عالقات وتشبيك 

 geographical cluster غير مفهومة  مجمعات مناطقية 

 Industrial district or economic zone منطقة صناعية أو امنطقة اقتصادية   

 none ال شيء 
GOTO NEXT 
SECTION 

 

  اخرى تذكر   

F2 
What services/privileges does your business 
benefit from being a member of (__mention 
all the  response selected in F1__together)? 

ــا هــي الخــدمات  ــي  / م ــازات الت االمتي

ا  يستفيد منها عملــك مــن كونــك عضــو 

 F1أذكر جميع الردود المحددة في )__ 
 ؟(مع ا

  

 Sales contacts اتصاالت المبيعات   

 Elevate the value of the industry رفع قيمة الصناعة   

 Increased know-how زيادة المعرفة   

 Marketing / Promotion  ترويج / تسويق   

 Access to finance الوصول إلى التمويل   

 Networking الشبكات   

 None ال شيء   

  اخرى تذكر   

F3 Do you collaborate with ___READ___?   ؟___ إقرأ  ___ هل تتعاون مع   

 Other entities in your business domain  الشركات المنافسة   

 University جامعة   

 Research center  مراكز بحوث   

 Technology institution مؤسسات تطوير التكنولوجيا   

 Service providers مقدمي الخدمة   

  اخرى تذكر   
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# 
FORMAL/INFORMAL 

QUESTIONNAIRE 
Arabic Form FILTER 

G- FINANCE SECTION 

    

G1 
Do you use a  bank account in the name of 
your company to do your business? 

هــل تســتخدم حســاب مصــرفي باســم شــركتك للقيــام 

 بأعمالك؟
 

 bank مصرف don't ask G1a 

 cash only نقدي فقط don't ask G1b 

    

G1a Why not? لم ال؟ if G1a = Cash only 

  too expensive مكلفة للغاية  

  do not trust banks ال اثق بالمصارف  

  too much paperwork الكثير من األعمال الورقية  

  there isn't a bank branch in my area ال يوجد فرع مصرف في منطقتي  

  others, specify أخرى، حدد  

    

G1b 
what percentage of your business income is in 
cash versus bank to bank? 

بالنقـــدي بـــدال مـــن مـــا هـــي النســـبة المئويـــة لـــدخلك 

 التحويالت أو الشيكات المصرفية؟
 

 in Cash % …..  ٪ نقدا ..…  

    

    

G1c Do you use mobile money payment services? هل تستخدم خدمات الدفع النقدي عبر الهاتف المحمول؟  

  Yes نعم  

  No ال  

    

    

G2 
Let's think back when you created your 
company, did you acquire or planned to 
acquire any sort of financing ? 

عندما أنشأت شــركتك ، هــل حصــلت علــى أي نــوع مــن 

 التمويل أو خططت للحصول عليه؟

Ask if the 
company/business  
was created 
during the past 7 
years 

 yes got financing  التمويلنعم حصلت على  

 I planned but did not get financing خططت ولكن لم أحصل على تمويل  

 no I did not want financing ال لم أرغب في التمويل GOTO G5 

    

G3 
what type of financing did you acquire 
(multiple answers) or planned to acquire 

ــت تخطــط  ــه أو كن ــذي حصــلت علي ــل ال ــوع التموي ــا ن م

 (إجابات متعددة)للحصول عليه 
 

 Personal savings مدخرات شخصية  

 Sold assets (property, car…)  (الممتلكات ، السيارة )بيع األصول...  

 Credit Cards بطاقات االئتمان  

 Loan from family/friends  األصدقاء / قرض من العائلة  

 Bank loan قرض مصرفي  

 Micro loan from NGOs or Micro Finance 
Organizations 

قرض صغير من المنظمات غير الحكومية أو مؤسسئئات 

 التمويل للقروض الصغيرة
 

 Investment from family/friends  األصدقاء / االستثمار من األسرة  

 Investment from partners االستثمار من الشركاء  

 Donations from individuals/ religious/ political/ 
NGOs…) 

المنظمئئات غيئئر / السياسئئية/ الدينيئئة/ تبرعات مئئن األفئئراد

 ...(الحكومية
 

 Supplier credit تسهيالت من الموردين  
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# 
FORMAL/INFORMAL 

QUESTIONNAIRE 
Arabic Form FILTER 

G- FINANCE SECTION 

 Other Specify:  أخرى حدد :  

    

G4 
was any of the financing sourced from 
abroad? 

 ask if G3 = 3 to 9 هل تم الحصول على أي تمويل من الخارج؟

 all from abroad من الخارج كلها من الخارج 

 all local محلي كلها محلية 

 Mix of local and from abroad مزيج محلي ومن الخارج  

    

G5 
did you already have some assets like 
equipment or other necessary tools that you 
used for your business 

هــل كــان لــديك بالفعــل بعــل األصــول مثــل المعــدات أو 

 غيرها من األدوات الضرورية التي استخدمتها لعملك
 

 Yes I had some assets نعم كان لدي بعض األصول Ask G5a 

 No ال  

    

G5a 
Do you have titles for those assets? 
(Make sure the respondent understands that 
you are asking if those assets are registered) 

 هــــــل لــــــديك أوراق ثبوتيــــــة لتلــــــك األصــــــول؟
تأكد من أن المستجيب يفهــم أنــك تســأل إذا كانــت هــذه )

 (األصول مسجلة

 

  Yes نعم  

  No ال  

    

    

G6 
what about after you started your business, 
did you acquire or planned to acquire any sort 
of financing? 

بعد أن بــدأت عملــك، هــل حصــلت أو خططــت للحصــول 

 على أي نوع من التمويل؟
 

 yes got financing نعم حصلت على التمويل  

 I planned but did not get financing خططت ولكن لم أحصل على تمويل ask G6a 

 no I did not want financing ال لم أرغب في التمويل GOTO G10 

    

G6a why didn’t you get financing? لماذا لم تحصل على تمويل؟  

    

    

G7 For what purpose? ألي سبب؟  

 To expand the business  األعمال التجاريةلتوسيع  

 To increase inventory لزيادة المخزون  

 To recruit and hire new employees لتعيين وتوظيف موظفين جدد  

 To improve your business’s cash flow لتحسين التدفق النقدي ألعمالك  

 To move business to a new location لنقل األعمال إلى موقع جديد  

 To introduce new products / service  خدمة جديدة / لتقديم منتجات  

 To go digital (ecommerce, technological 
development, …) 

التجارة اإللكترونية ، التطور )لإلنتقال إلى العالم الرقمي  

 ...(التكنولوجي ، 
 

 To do / improve marketing  تحسين التسويق / للقيام  

 To overcome unpaid invoices / expenses  النفقات غير المسددة / لتسديد الفواتير  

 To update and upgrade equipment لتحديث وتطوير المعدات  

    

G8 Where did you receive the financing from? من أين حصلت على التمويل؟  

 Personal savings مدخرات شخصية  
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# 
FORMAL/INFORMAL 

QUESTIONNAIRE 
Arabic Form FILTER 

G- FINANCE SECTION 

 Sold assets (property, car…)  (الممتلكات ، السيارة )بيع األصول...  

 Credit Cards بطاقات االئتمان  

 Loan from family/friends  األصدقاء / قرض من العائلة  

 Bank loan قرض مصرفي  

 Micro loan from NGOs or Micro Finance 
Organizations 

الحكومية أو مؤسسئئات قرض صغير من المنظمات غير  

 التمويل للقروض الصغيرة
 

 Investment from family/friends  األصدقاء / االستثمار من األسرة  

 Investment from partners االستثمار من الشركاء  

 Donations from individuals/ religious/ 
political/…) 

  …(/ سياسية  / دينية  / تبرعات من أفراد 

 Other Specify:  أخرى حدد :  

    

G9 
What was the total amount of financing you 
got including the set-up 

ما هو المبلغ اإلجمالي للتمويل الــذي حصــلت عليــه بمــا 

 في ذلك عن إنشاء الشركة
 

 Below IQD 5,000,000  دينار عراقي 5،000،000أقل من  

 5,000,000 to 24,000000  24،000000إلى  5،000،000من  

 24,000,001 – 120,000,000 24,000,001 – 120,000,000  

 120,000,001 -  1,200,000,000 120,000,001 -  1,200,000,000  

 Above 1,200,000,000  1،200،000،000أكثر من  

    

G10 
Do you currently require financing or plan on 
getting financing in the future? 

ا إلــى تمويــل أو تخطــط للحصــول علــى  هــل تحتــاج حاليــ 

 تمويل في المستقبل؟
 

 Yes نعم  

 No ال GOTO G14 

    

G11 For what purpose? ألي سبب؟  

 To expand the business لتوسيع األعمال التجارية  

 To increase inventory  المخزونلزيادة  

 To recruit and hire new employees لتعيين وتوظيف موظفين جدد  

 To improve your business’s cash flow لتحسين التدفق النقدي ألعمالك  

 To move business to a new location لنقل األعمال إلى موقع جديد  

 To introduce new products / service  خدمة جديدة / لتقديم منتجات  

 To go digital (ecommerce, technological 
development, …) 

التجارة اإللكترونية ، التطور )لإلنتقال إلى العالم الرقمي  

 ...(التكنولوجي ، 
 

 To do / improve marketing  تحسين التسويق / للقيام  

 To overcome unpaid invoices / expenses  النفقات غير المسددة / لتسديد الفواتير  

 To update and upgrade equipment لتحديث وتطوير المعدات  

    

G12 
If financing is available, what is the amount 
that you would require? 

ا ، فما هو المبلغ الذي ستحتاجه؟  اختيار واحد فقط  إذا كان التمويل متاح 

 Below IQD 5,000,000  دينار عراقي 5،000،000أقل من  

 5,000,000 to 24,000000  24،000000إلى  5،000،000من  

 24,000,001 – 120,000,000 24,000,001 – 120,000,000  

 120,000,001 -  1,200,000,000 120,000,001 -  1,200,000,000  

 Above 1,200,000,000  1،200،000،000أكثر من  
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FORMAL/INFORMAL 

QUESTIONNAIRE 
Arabic Form FILTER 

G- FINANCE SECTION 

G13 
Where do you plan on getting the financing 
from? 

  من أين تخطط للحصول على التمويل؟

 Personal savings مدخرات شخصية  

 Sold assets (property, car…)  (الممتلكات ، السيارة )بيع األصول...  

 Credit Cards بطاقات االئتمان  

 Loan from family/friends  األصدقاء / قرض من العائلة  

 Bank loan قرض مصرفي  

 Micro loan from NGOs or Micro Finance 
Organizations 

قرض صغي من المنظمات غير الحكوميئئة أو مؤسسئئات 

 التمويل للقروض الصغيرة
 

 Investment from family/friends  األصدقاء / االستثمار من األسرة  
 Investment from partners االستثمار من الشركاء  

 Donations from individuals/ religious/ 
political/NGOs…) 

المنظمئئات غيئئر / السياسئئية/ الدينيئئة  / تبرعات من األفئئراد

  ...(الحكومية
 Other Specify:  أخرى حدد :  
   

 

G14 
Do you think that access  to financing for your 
business is ___READ___ 

هل تعتقــد أن الحصــول علــى تمويــل لقطــاع عملــك  هــو 

 ___ قراءة___  
 

 Very Difficult صعب جدا  

 Somewhat Difficult صعب نوعا ما  

 Not Difficult سهل ليس من الصعب 

    

G15 
in your opinion what is rendering access to 
financing difficult ? (do not mention answers) 

في رأيك ما الذي يجعل الحصــول علــى التمويــل صــعب ا؟ 

 (ال تذكر اإلجابات)
if G14 =1 or 2 

 lack of collateral نقص الضمانات  

 avoiding risk by financer  الممولتجنب المخاطر من قبل  

 weak track record سجل  ضعيف لألعمال  

 high interest rates/ required return  العائد المطلوب / أسعار الفائدة المرتفعة  

 only large companies are privileged فقط الشركات الكبيرة محظية 
فقط مخصئئص للشئئركات 

 الكبيرة
 lack of government support  الدعم الحكومينقص  

 other specify:   أخرى حدد :  

    

G16 
Why in your opinion you were not granted the 
financing you required? 

 ask if G2 or G6 = 2 لماذا برأيك لم تحصل على التمويل المطلوب؟

 lack of collateral نقص الضمانات  

 avoiding risk by financer  المخاطر من قبل الممولتجنب  

 weak track record سجل ضعيف لألعمال  

 other specify:  أخرى حدد :  

    

G17 

let’s suppose that you want financing for your 
business today.  What are the sources of 
financing that you know of and available? 
Who else? 

مــا هــي مصــادر .  تريد تمويل عملــك اليــوملنفترض أنك  

 التمويل التي تعرفها والمتوفرة؟ من أيضا؟
 

 Credit Cards بطاقات االئتمان  

 Loan from family/friends  األصدقاء / قرض من العائلة  

 Bank loan قرض مصرفي  

 Micro loan from NGOs or Micro Finance 
Organizations 

المنظمات غير الحكوميئئة أو مؤسسئئات قرض صغيرمن  

 التمويل للقروض الصغيرة
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# 
FORMAL/INFORMAL 

QUESTIONNAIRE 
Arabic Form FILTER 

G- FINANCE SECTION 

 Investment from family/friends  األصدقاء / االستثمار من األسرة  

 Investment from partners االستثمار من الشركاء  

 investment funds/ venture capital  رأس المال االستثماري / صناديق االستثمار  

 Donations from individuals/ religious/ 
political/…) 

  …(/ سياسية  / دينية  / تبرعات من أفراد 

 Other Specify: أخرى حدد :  

    

G18a What was your total revenue in (Read Year)?  
ــة مــا هــو إجمــالي إيراداتــك قــراءة ) فــي الســنوات االتي

 ؟(السنة

If refused to 
provide revenue 
figure, read the 
ranges in G18b 

 2019… ٢٠١٩...   

 2018… ٢٠١٨...  

 2017… ٢٠١٧…  

    

G18b Read the revenue ranges for each year اقرأ نطاقات اإليرادات لكل عام  

 Revenue Range نطاق اإليرادات 
2019  /  2018  /  

2017 

 Less then IQD 6,000,000  دينار عراقي 6،000،000أقل من 
____  /  ____  /  

____ 

 6,000,000 - 21,000,000 6،000،000 - 21،000،000 
____  /  ____  /  

____ 

 21,000,001 - 36,000,000 21،000،001 - 36،000،000 
____  /  ____  /  

____ 

 36,000,001 - 51,000,000 36،000،001 - 51،000،000 
____  /  ____  /  

____ 

 51,000,001 - 66,000,000 51،000،001 - 66،000،000 
____  /  ____  /  

____ 

 66,000,001 - 81,000,000 66،000،001 - 81،000،000 
____  /  ____  /  

____ 

 81,000,001 - 96,000,000 81.000.001 - 96.000.000 
____  /  ____  /  

____ 

 More than IQD 96,000,000  دينار عراقي 96.000.000أكثر من 
____  /  ____  /  

____ 
    

G19 
What was the share of the following costs 
(__read__) from your total cost in 2019 

مــن __( المقــروءة)__ مــا هــي حصــة التكــاليف التاليــة 

 ٢٠١٩التكلفة اإلجمالية في عام 
 

 Cost Item 2019 تكلفة البند 

 Telecom: __% االتصاالت __ :٪   

 Energy (electricity, heating, cooling,..): __%  (: __ كهرباء ، تدفئة ، تبريد ، )الطاقة..٪   

 Transportation: __% وسائل النقل __ :٪   

 Raw material: __% مواد خام __ :٪   

 Rent: __% تأجير __ :٪   

 Accounting fees:__% رسوم المحاسبة%__:   

 Salaries: __% الرواتب __ :٪   

 Others: __% اآلخرين __ :٪   

 TOTAL 100 المجموع% 

 Some costs may not apply, make sure total adds up to 100% 

قد ال يتم تطبيق بعل التكاليف ، تأكــد مــن أن اإلجمــالي يصــل  

 ٪١٠٠إلى 
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G20 
Do you maintain proper accounting and 
bookkeeping? 

هل تقوم بالمحاسبة الدورية وتحتفظ بالــدفاتر الحســابية 

 ؟
 

  Yes نعم  

  No ال  

    

    

G21 Why not? لم ال؟ ask if G20 = No 
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

H- EXPECTATIONS 

     

H1 
In your opinion how will the (__read__) become 
in the next year? 
(Read ANSWERS for each statement) 

فــي العــام القــادم؟ __( إقــرأ)__ كيف تتوقــع أن يكــون   

 (اقرأ اإلجابات لكل عبارة)
  

 The overall business environment in your sector مستوى بيئة األعمال العامة ضمن قطاع عملك   

 The economy in general االقتصاد بشكل عام   

 The security situation الوضع األمني   

 Your business comparted to other businesses عملك مقارنة بالشركات المنافسة   

 ANSWERS: اإلجابات :   

 Decline انخفاض   

 
Stay the same (Do not read this answer, 

only register if respondent does not see any 
change) 

ال تقرأ هذه اإلجابة ، قم بالتسجيل فقط إذا لم  ) كما هو 

 ( يرى المستفتى أي تغيير
  

 Improve تحسن   

     

H2 

What are the most important challenges that you 
think your business may be confronting  in the 
coming year (if COVID-19, note down and prompt 
on other challenges)? 

ما هي أهم التحديات التي تعتقد أن عملــك قــد يواجههــا 

، فقــم بتــدوين  COVID-19إذا ذكــر )فــي العــام المقبــل 

 ؟(التحديات األخرى وطرحها

  

 [open ended] [إجابة مفتوحة]   

     

H3 
What are the opportunities that if they occur will 
have positive impact on your business  in the 
coming year ? 

ما هي الفرص التي إذا حدثت سيكون لها تأثير إيجــابي 

 على عملك في العام المقبل؟
  

 [open ended] [إجابة مفتوحة]   

     

H4 
What in your opinion is the type of governmental 
support you consider important to improve your 
business? 

ا  ما هو في رأيك نوع الدعم الحكومي الذي تعتبره مهمــ 

 لتحسين عملك؟
 

 

 
Infrastructure (electricity, water, sewage, paving) 

كهرباء ، مياه ، صرف صحي ، طرقئئات )البنية التحتية  

   (و أرصفة

 Financial loans قروض مالية   

 Fixed and proper places to practice business أماكن ثابتة ومناسبة لممارسة األعمال   

 Raw materials for production and services مواد أولية لإلنتاج والخدمات   

 To ease the official procedures (routine)  (الروتينية)لتسهيل اإلجراءات الرسمية   

 Security األمان   
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# FORMAL QUESTIONNAIRE Arabic Form FILTER NOTE 

I- COVID-19 

 Now I want to ask you about the effect of 
COVID 19 on your business. 

   . على عملك COVID 19اآلن أريد أن أسألك عن تأثير 

     

I1 

How did the COVID-19 pandemic affect 
your turnover in percentage? (interviewer 
make sure to understand if positive or 
negative) 

مــا علــى مــردود عملــك ،    COVID-19كيف أثر جائحة  

تأكد من فهم مئئا إذا كانئئت إيجابيئئة أم )  المئوية؟  هي النسبة  

 (سلبية

  

 Increased: … % اجابة واحدة فقط ٪: ... زيادة  

 
Decreased : … %  انخفضت … :٪ 

  

 
  

  

I2 

Can you explain how did it affect your staff 
or salary payments (interviewer, prompt on 
possible answers, multiple answers 
possible) 

هــل يمكنــك شــرح كيــف أثــر ذلــك علــى موظفيــك أو 

المحاور ، موجه على اإلجابات الممكنة  )مدفوعات الرواتب 

 (، اإلجابات المتعددة ممكنة

 

 
 Staff increased (exclusive answer)  (إجابة حصرية)زيادة عدد الموظفين ask I3  
 Staff Decreased انخفض عدد الموظفين ask I3  

 Staff remained the same as well as 
salaries 

 ظل عدد الموظفين على حالهم وكذلك الرواتب
GOTO NEXT 
SECTION  

 Put staff on  leave  وضع الموظفين في إجازةتم 
GOTO NEXT 
SECTION  

 Put staff on partial working hours with 
partial salaries   

 تم تخفيض ساعات العمل مع رواتب جزئية
GOTO NEXT 
SECTION  

 Decreased salaries but kept working 
hours 

 تم تخفيض الرواتب ولكن مع االحتفاظ بساعات العمل
GOTO NEXT 
SECTION  

    
 

I3 By how many? بكم؟   
 

staff increased: …  عدد زيادة الموظفين… :   
 

staff decreased: … عدد إنخفاض الموظفين… :   
 

    

I4 
Do you think the government's actions 
taken are appropriate for the COVID-19 
situation? 

هــل تعتقــد أن اإلجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة مناســبة 

 ؟COVID-19لوضع 
  

 Yes نعم   
 No ال   
  

   
  

   
I5 Why? لماذا ؟   
 

    
 

    

I4 
Please propose 3 governmental measures 
to help companies maintain their 
businesses with COVID-19. 

إجراءات حكومية لمســاعدة الشــركات فــي   3يرجى اقتراح  

 COVID-19الحفاظ على أعمالها مع جائحة 
  

   
  

I5 

If the COVID-19 situation lasts for a long 
period, what are the most important 
business tools, programs, and needs that 
will facilitate the completion of your 
business from home? 

لفترة طويلة ، مــا هــي أهــم  COVID-19إذا استمرت حالة  

ــرامج التــي تحتاجهــا لتســهيل  والمســتلزماتاألدوات  و الب

 إنجاز عملك من المنزل؟
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 ( 4) رقم الملحق

 الثالث  المحافظات في  فيها والمشتغلين المؤسسات  أعداد تقدير
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 ( 4الملحق رقم )
 تقدير أعداد المؤسسات والمشتغلين فيها في المحافظات الثالث 

 
Average Family Size  

Survey Base: 2,803 
Variable Total 

   Governorate 

Baghdad Basra Nineveh 

Total  2803 1566 558 679 

S11 – Family 
Size 

Total A 2803 1566 558 679 

Mean B 7.30 7.14 7.47 7.53 

Standard 
deviation 

 
4.02 4.39 3.44 3.53 

 

Sampled Individuals within HH in comparison to Population 

  Total Baghdad Basra Nineveh 

sample individuals with the 
HH 

C= A X B 
20,462 

11,181 4,168 5,113 

population D 14,765,244 8,126,755 2,908,491 3,729,998 

multiplier E= D ÷ C 722 727 698 730 
 

Working in MSME  

Survey Base: 2,483 
 Total 

Governorate 

Baghdad Basra Nineveh 

Total  2483 1387 496 600 

S13 – Families 
with at least 
one member 
working in a 
MSME 

Total P 2483 1387 496 600 

Mean Q 1.26 1.25 1.13 1.39 

Standard deviation 
 1.09 1.18 0.78 1.10 

 

Working in MSMEs  
  Total Baghdad Basra Nineveh 

Members within the sample 
working in MSMEs 

R= P X Q 2830 1734 496 600 

Ratio of Employment in MSMEs S= R ÷ C 14% 15.5% 13.4% 16.3% 

Population working in MSMEs T= S X D 2,259,641 1,260,125 391,087 608,429 

 

Survey Base: 2017 Full CAPI 

conducted   Total 

Governorate 

Baghdad Basra Nineveh 

Total sample  2017 1099 401 517 

B1    Number 
of persons 
working in 
MSMEs 

Mean V 1.93 1.75 2.03 2.22 

Standard deviation 
 2.08 1.86 2.75 1.90 

 

MSME in 3 Governorates  Total 

Governorate 

Baghdad Basra Nineveh 

 

Number of MSMEs in 3 Governorates 
W= T÷ V 1,186,790 720,072 192,650 274,067 

 


