
  مرح مؤيد حسن. م
  

 >>  
  

)١٣٥( 

 

 
 

 
  

  
  

  تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
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وجودة في مدينـة    يتناول البحث المشاريع الصغيرة التجارية والصناعية والخدمية الم         

ويبرز االختالالت الموجودة في هذه التنظيمـات       ، الموصل بالدراسة ويتعرف على واقع عملها     
بوصف أن الخلل في العمل اتجاه سلبي في مجـال التنميـة يجـب              ، أثناء ممارسة العمل فيها   

ح والثاني لتوضـي  ، ضم البحث ثالث مباحث األول كان لتوضيح اإلطار المنهجي للبحث         ، تالفيه
  .العوامل المؤثرة في عمل المشاريع الصغيرة أما المبحث الثالث فكان للجانب الميداني للبحث

The disturbances of work in the small projects 
A field study to industrial area at left side in city of Mosul  

Lect. Marah . M. Hasan  
Abstract  
      the research dealing with the commercial, industrial and services 
small projects in city of Mosul and identify it real work, Explain the 
trouble at this locations during time work because trouble of work that 
will reflected on the process of development negatively, the research 
included three point, firstly to explain the methodical side, secondly to 
explain the effective factory at work of small projects and third point 
focus on the field side of research  

 
تفيد العديد من الدراسات العلمية الحديثة بأن النظريات التقليدية في مجال التنمية لـم                

إذ كانت تنظر للعمل على انه نشاط اقتصادي الهـدف          ، تتناول مفهوم العمل إال في نطاق ضيق      
                                         

 مركز دراسات الموصل/ درسم 



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية -
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منه زيادة إنتاج المجتمع كما وكيفا في سبيل تحقيق الحاجـات االجتماعيـة والماديـة للفـرد          
أما من وجهة نظر التنمية البشرية فان العمل فضال عن ما سـبق لـه خـصائص                 ، مجتمعوال

وأبعاد إنسانية ومجتمعية تجعله من أهم العمليات االجتماعية واإلنسانية التي تساهم في تطور             
وبالتالي فأن النظرة إلى العمل قد تغيرت بشكل كبير عـن مـا             ، المجتمع إنتاجيا وفنيا وثقافيا   

  .في السابقكانت عليه 
 وقد أصبح االعتقاد السائد حاليا لدى الكثير من صانعي القرارات والسياسات بأهميـة               

الدور الذي يؤديه العمل في المشاريع الصغيرة للتنمية في الدول الصناعية والنامية على حـد               
 تشكل  ففي العراق ، هذا أدى إلى زيادة أعداد تلك المشاريع الصغيرة في كل أنحاء العالم           ، سواء

من مجموع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خـالل المـدة         % ٩٩المشاريع الصغيرة ما نسبته     
مشروع عـام   ) ١٧٩٢٩(وقد بلغ عدد المشاريع الصغيرة في العراق حوالي        ، ٢٠٠١-١٩٨٨
  . وحسب اإلحصاء المتوفر)١(عامل ) ٥٠٢٠٧( يعمل فيها نحو٢٠٠٣

ي أدائها لعملها نتيجة لعوامـل مختلفـة        وتعاني تلك المشاريع الصغيرة من اختالالت ف        
داخل المشروع او خارجه تعيق الحصول على العمل بأبهى صورة وبالتالي يعـد ذلـك معوقـا     

لذا جاءت فكرة البحث ليكشف عن تلك المعوقات والعوامل المؤثرة في حدوثها بغيـة              ، للتنمية
  .تالفيها لتحقيق التنمية المنشودة

المبحث األول اإلطار المنهجي للبحـث وتنـاول الثـاني          مباحث تناول   ) ٣(ضم البحث     
، أما المبحث الثالث فخصص للجانـب الميـداني       ، العوامل المؤثرة في عمل المشاريع الصغيرة     

  .تبعه عرض النتائج ومن ثم المقترحات والتوصيات
 

 
 وبخاصة في المشاريع الصغيرة بمزايا قد تؤدي بنا إلى         يمتاز العمل في القطاع الخاص      

وذلك إذا أحسن اسـتخدام وتوجيـه العوامـل         ، وصفه محورا ضروريا لغرض تحقيق التنمية     
والتي يكون مصدرها إما بيئة العمل نفسه او المحـيط      ، المؤثرة في إنجاح أي عمل او مشروع      

و استثمارها بالشكل الصحيح فـأن ذلـك   أما في حال الفشل في توجيه تلك العوامل ا    ، الخارجي
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سيؤدي حتما إلى حدوث اختالالت في مجال العمل لتلك المشاريع الصغيرة والتي تعـد تنظيمـا       
  .وهذا بالتالي ينعكس بآثاره السلبية على التنمية، اجتماعيا
إن فائدة العمل في المشاريع الصغيرة بالنسبة للتنمية تتمثل بقابليـة تلـك المـشاريع              

نة وقدرتها على التكيف لمواجهة الظروف غير الطبيعية وخاصة في فترة األزمات وهذا ما           المر
كما آن العديد من المشاريع الصغيرة تعد ضرورة فـي الـسوق            ، تعجز عنه المشاريع الكبيرة   

لتمكين المشاريع الكبيرة من انجاز أعمالها إذ تمدها بما تحتاج إليه من أدوات او مواد وسيطة                
هذا فضال عن اإلبداع و األفكار الجديدة واالبتكارات التي تكون وليدة العمـل فـي               ، اجفي اإلنت 

كما أن للمشاريع الصغيرة دورا في التخفيف من حدة البطالة في المجتمع            ، المشاريع الصغيرة 
وأخيرا إن انتظام األفراد في األعمال او المشاريع األهلية الخاصـة           ، لما توفره من فرص عمل    

جتماعية واقتصادية وثقافية مستقلة عن كيان الدولة يعني دخول المجتمـع مرحلـة             في اطر ا  
  .)٢(الرشد

غير إن التغيرات المتسارعة وهي سمة العصر وقد تؤدي إلى حدوث اخـتالالت فـي                  
العمل في تلك المشاريع تترك آثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية على العمـال والعمـل              

 المثال التغيرات التقنية السريعة فبالرغم من أهميتها قد تكون سببا في            منها على سبيل  ، نفسه
فاآللة تؤدي إلى قتل ملكات اإلنسان وتقضي على طاقاته وتدمر قدراته اإلبداعية            ، اختالل العمل 

والفكرية واليدوية وقد تؤدي أيضا إلى البطالة فضال عن اختالالت تتعلق بالتمويل فرغم وجود              
مصارف ورغم البرامج التي تديرها المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير          عدد كبير من ال   

إال أن التمويل ما زال قاصرا ويقف حجر عثرة أمام نمو المـشاريع             ، التمويل الالزم للمشاريع  
  .الصغيرة
لذا جاء هذا البحث ليتناول ما تتعرض له المشاريع الصغيرة في مجتمعنـا الموصـلي                 

في منطقـة   ،  والتجارية من اختالالت في عملها والعوامل المؤثرة في ذلك         الصناعية والخدمية 
  .تكثر فيها تلك المشاريع وهي المنطقة الصناعية في الجانب األيسر من مدينة الموصل

 
  التعرف على واقع عمل المشاريع الصغيرة في مدينة الموصل -١
 .قترحات لمعالجتهاتشخيص اختالالت العمل في تلك المشاريع وتقديم الم -٢



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية -
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يعد البحث إضافة جديدة في حقل علم اجتماع التنمية ألنه يركز على مجال هـام فيهـا        
وهو العمل ضمن تنظيم اجتماعي مترامي األطراف إذ يهتم بدراسة العوامل المؤثرة على انجاز              

األهداف المنشودة  العمل من اجل تحسينه وتحريره من العوامل المعوقة حتى يتمكن من تحقيق             
  . للتنمية المستدامة بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية

كما تتجلى أهمية البحث في زيادة االهتمام القطري والعـالمي بالمـشاريع الـصغيرة              
وتعمل على تشجيع المنافسة    ، والمتوسطة لكونها أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل        

  .يع مع السوق ومتطلباته ألنها تتميز بديناميكية عاليةفضال عن قدرتها على التكيف السر
 

بعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية استخدم فيه منهج المسح االجتمـاعي عـن                
  .طريق العينة فضال عن المنهج المقارن

 
كثـر  تم اعتماد األشخاص أصحاب المشاريع الصغيرة عينة للبحث بوصفهم الفئـة األ             

ولغرض تحديـد حجـم     ، معرفة بمشاريعهم وباالختالالت في العمل التي تعترض تلك المشاريع        
إال أننا لم نستطع الحصول على العـدد الفعلـي   ، العينة كان البد من معرفة حجم مجتمع البحث      

للمشاريع الصغيرة المقامة في المنطقة الصناعية رغم الزيارات المتكررة  لدائرة بيئة نينـوى              
إذ امتنعت تلـك المديريـة عـن        ، مسؤولة عن تسجيل تلك المشاريع ومنح موافقات اإلنشاء       ال

لذا استندت الباحثة إلى    ، اإلدالء بأي معلومة بحجة ضرورة اخذ الموافقات المسبقة من الوزارة         
المخبرين من المنطقة الصناعية نفسها في تقدير تقريبي ألعداد المشاريع التجارية والصناعية            

 مشروعا تجاريـا    ٢٠ مشروعا خدميا بوصفها األوسع انتشارا و      ٢٥وقد تم اعتماد    ، يةوالخدم
  .مشروع صغير باإلجمال ) ٦٠( مشروعا صناعيا كعينة للبحث أي ١٥و

 
كان االستبيان إحدى أدوات البحث والذي وجه إلى أصحاب المشاريع لإلجابة عليه وقد               

الذين ابدوا آرائهـم وتـصحيحاتهم      موعة من الخبراء    تم وضع األسئلة التي عرضت على مج      
هـذا فـضال عـن    ، بعد ذلك تم توزيع االستبيان على العينة بصورته النهائيـة    ، لبعض فقراته 
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االستعانة بالمقابالت التي أجريت مع عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة لالطالع على الواقـع       
لذين يعملون في الميدان للحصول على بعض       كما استعان البحث بالمخبرين ا    ، الفعلي في عملهم  

  .وال ننسى االستعانة باألدبيات التي كتبت حول الموضوع، المعلومات
 
  .الجانب األيسر من مدينة الموصل/ المشاريع الصغيرة في المنطقة الصناعية/ المجال المكاني
  مالكي و أصحاب المشاريع الصغيرة/ المجال البشري

  ١/١٢/٢٠١٣ -١/٩/٢٠١٣الفترة المحصورة بين / انيالمجال الزم
 

  
    ١٠٠   ×           =  ية ئوالنسبة الم

  
  ١٠٠×   =                                        الوزن الرياضي 

  
  

  لم أتعرضتكرار فقرة  / لك أحيانا    تكرار فقرة  / أك     تكرار فقرة دائماً / دك 

  نةحجم العي/ ن 

 
disorders 

هو مظاهر غير طبيعية تعمل على إحداث الضعف والوهن فـي التنظـيم االجتمـاعي               
والتنظيم االجتماعي الـذي سـيتم       ، )٣( وواجباته على الوجه الصحيح      تحرفه عن القيام بدوره   

  .مشاريع الصغيرة في مدينة الموصلالكشف عن المظاهر غير الطبيعية فيه هو ال
labor 
يعرف بأنه الجهد اإلنساني المبذول في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات من اجل تحقيق               

وقد يكون العمل تطـوعي لـيس مـن         .)٤ (هدف اقتصادي والذي يستلم مقابله ثمن او تعويض       
ود من العمل في بحثنا هـو       إال أن المقص  ، وراءه هدف اقتصادي ولكنه يحقق أهدافا اجتماعية      

  .العمل في المشاريع الصغيرة التي تحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية معا

 ١ × لك  + ٢ × نك + ٣× أ         ك 

 ٣× ن 

 

 الكل

 الجزء



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية -
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small projects   
تعرف بأنها مجموعة من األنشطة االستثمارية المرتبطة والتي تنفذ بطريقـة منظمـة             

ائج التي ترضـي صـاحب      ولها نقطة بداية واضحة ولها دورة حياة محددة لتحقيق بعض النت          
والمشاريع الصغيرة بشكل عام هي     ، )٥(العمل وقد يكون المشروع تجاريا او خدميا او اجتماعيا        

تلك المشاريع التي تستخدم عددا قليال من العاملين وتدار من قبل المـالكين وتخـدم الـسوق                 
  .)٦(المحلية 

 ويتم تصنيف هـذه المـشاريع   ،وهناك أيضا ما يعرف بالمشاريع المتوسطة والمشاريع الكبيرة 
او معيار رأس المـال او معيـار        ) وهو األكثر شيوعا  (حسب معايير متعددة كمعيار عدد العمال     

وتختلف الدول فيمـا بينهـا فـي تـصنيف        ، اإلنتاج او معيار حجم ونوعية الطاقة المستخدمة      
 عدد العاملين فـي     فمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي يريان أن        . المشاريع

 فـي حـين صـنفت األردن المـشاريع       )٧(،عامل) ٥٠-١٠(المشاريع الصغيرة يتراوح ما بين    
أما في العراق فهي تلـك التـي        ، )٨(شخص) ٢٤-٥(الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها ما بين       

ويعزى هذا التباين إلـى تبـاين إمكانـات وقـدرات الـدول         ، تستخدم اقل من عشرة أشخاص    
فالمشاريع التي تعد صغيرة او متوسطة الحجم في الدول الصناعية تعـد            ، القتصاديةوظروفها ا 

إال أن الجميع يتفق على أن المشاريع الصغيرة عادة ما تكون ضمن            ، )٩(كبيرة في الدول النامية   
  .إطار القطاع الخاص بعكس المشاريع الكبيرة فهي من حصة حكومات الدول

الصغيرة هي مجموعة منوعة من التنظيمات االجتماعيـة يـتم          أما تعريفنا اإلجرائي للمشاريع     
فيها مزاولة اإلعمال الصناعية او الخدمية او التجارية او يمتلكها أصحابها ويشّغلون عمالـة               

 أشخاص او اقل لينتجوا سلعة او يقدموا خدمة في ورشة او مصنع او محـل                ١٠فيها بحدود   
  .وبالتالي تعود بالنفع عليهم وعلى اآلخرين

industrial area 
تتعدد استعماالت األرض في المدينة لتشتمل على عـدة منـاطق سـكنية وصـناعية                

و تعرف المنطقة الصناعية بأنها منطقة معينة من األرض تقع       ، )١٠(وتجارية وترفيهية و دينية     
ق خطـة   ضمن النسيج الحضري مخصصة للصناعة تم تقسيمها او تخطيطها بشكل مناسب وف           
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شاملة تحقق التكامل في الهيكل الحضري وظيفيا وجماليا وتقدم كافة التـسهيالت والخـدمات              
وقد يطلق عليها أيضا المدينـة      ، )١١(التي تتطلبها المنطقة من اجل خلق بيئة صناعية مناسبة          

والمنطقة الصناعية في مدينة الموصل تضم أيضا المشاريع التجارية المختلفة مـن           .الصناعية  
حالت وكذلك معارض بيع السيارات ومشاريع خدمية كالورش والمطاعم وغيرها فضال عـن             م

  -:لذا فأن تعريفنا اإلجرائي للمنطقة الصناعية، المعامل والورش الصناعية
وتضم في  ،  هي مساحة من األرض خصصتها الدولة لممارسة األعمال ضمن مشاريع         

ومشاريع خدمية كالورش والمطاعم و     )  ورش المعامل و (األغلب المشاريع الصغيرة الصناعية     
  ).معارض و محالت متنوعة(مشاريع تجارية 
 

إن نجاح او فشل العمل في أي مشروع تنموي صغير او كبيـر يعتمـد أساسـا علـى          
لعوامل صمام األمان الـذي يـدفع       إذ قد تعد هذه ا    ، مجموعة من العوامل المترابطة فيما بينها     

بالمشروع إلى األمام ويحقق أهدافه التنموية المنشودة بالنسبة للفرد والمجتمع إذا اسـتخدمت             
وفي حال عدم التمكن من التعامل مع تلك العوامل بموضوعية وحكمـة فـأن       ، بصورة صحيحة 

رتها على أداء عملهـا  هذا بالطبع سيعود بالضرر على تلك المشاريع ويخل بنظامها ويفقدها قد     
ا كما يؤدي إلى عدم الرضا عن العمل وقلة اإلنتاج والشعور باالغتراب وهذا             ،كما هو مخطط له   

ما نسميه باختالل العمل على سبيل المثال وجود نقص واضح في قواعد البيانات االجتماعيـة               
كومية بدافع عـدم    اذ ان ما توفر تحتكره الجهات الح      ، واالقتصادية والسلوكية لكثير من الدول    

وفيما يلي إيضاح ألهم العوامل المؤثرة في عمـل أي مـشروع وتوجهاتـه              . )١٢(اجازة نشرها 
  .االيجابية والسلبية

من بين العوامل المؤثرة على عمل المشاريع الصغيرة هو العمالة مـن حيـث        / اليد العاملة -١
وق االجتماعيـة فيمـا بينهـا       أعدادها ونوعها والخبرة التي تمتلكها والخلفية الثقافية والفـر        

  .والعالقات اإلنسانية التي تتعامل بها
، فمن حيث عدد العمال البد من توفر عدد كاف من اليد العاملة يتناسب مع حجم العمل                 

إال أن هناك اختالال في هذا المجـال يتمثـل بغيـاب    ، هذا العدد يحدد من قبل صاحب المشروع      
،  منها المشاريع او أي عمل يستخدم عددا مـن األفـراد           فالغياب ظاهرة مرضية تعاني   ، العمال
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فهو قصور من جانب العمال في الحضور للعمل في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه مما يخلق                 
وقد يحدث العكس أي زيادة في أعداد العاملين عن         ، )١٣(مشكلة إذ يعرقل اإلنتاج ويفقد التناسق     

اهرة البطالة المقنعة إذ تذهب كثير مـن القابليـات          الحاجة الفعلية مما يؤدي إلى ما يعرف بظ       
، وهذا معوق تنموي واخـتالل فـي مجـال العمـل    ، واإلمكانات سدى دون استثمار حقيقي لها  

  .)١٤(ويمكن رؤية هذه الحقيقة في الدول التي تكثر فيها العمالة الوافدة مثل دول الخليج
لى العمل الصناعي فقد يكـون      إن العمل في المشاريع الصغيرة ال يقتصر بالضرورة ع          

وان العمل فـي أي مجـال       ، مشروع زراعي او خدمي او مشروع تجاري او صحي إلى آخره          
فئات هي فئة المتخصصين وهـي تحتـاج إلـى تأهيـل     ) ٣(مهني يحتاج إلى توفر عمالة من   

 وفئة الفنيين التقنيين ويتم إعدادهم فـي      ، وإعداد على مستوى عال في الجامعات كالمهندسين      
وفئة العمال ويتم إعدادهم     ، المعاهد والمدارس المهنية مثل مساعدو المهندسين ومراقبوا العمل       

ضمن برامج خاصة للتعليم والتدريب المهني بعد التعليم اإللزامي مثل العامل المـاهر وشـبه               
  .)١٥(الماهر

م و من اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة والمؤثرة في التنمية هـو عـدم تـالؤ                 
المخرجات التعليمية مع الحاجة في سوق العمل فال يوجد اهتمام من الدولة في توفير الكـوادر            

على سبيل المثال عدم تقـديم      ، الفنية الوسيطة التي تخدم القطاع الخدمي والتجاري والصناعي       
فضال عـن انـه بعـد التطـور         ، الحوافز والدعم للمدارس المهنية لتخريج كوادر فنية مؤهلة       

 في المجال التكنولوجي يجب االهتمام بالتدريب المهني والفني وخاصة فـي المجـال              الحاصل
الصناعي الذي يعتمد على استخدام التقنية الحديثة كاستخدام الحاسـوب فـي طـرق اإلنتـاج          

  .)١٦(الحديث
إن اختيار العمالة الصالحة للعمل على أساس االستعدادات والقدرات ليس كافيا فهـي               

فللتدريب فوائده المتعددة ليس فقط زيادة الكفاءة اإلنتاجية فهـو     ، ريب والتوجيه تحتاج إلى التد  
يقضي او يحد من حدوث بعض المشكالت مثل كثرة إصابات العمـل وكثـرة التلـف وسـوء                  

وعن طريق التدريب يتم تعلم الطرق السليمة للعمـل واالطـالع           ، االستخدام ويقلل من النفقات   
  .)١٧( وهو مطلب تنمويعلى احدث ما وصل إليه العلم
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أما العالقات اإلنسانية بين العاملين في أي مشروع فان لها تأثيرها المباشر على نجاح                
ونعني بالعالقات اإلنسانية كافة الروابط والـصالت التـي تقـوم بـين إدارة           ، او اختالل العمل  

فنمـو  ، )١٨(المشروع والعاملين فيه وبين العاملين مع بعضهم وبيـنهم وبـين العمـل نفـسه             
وقـد  ، المشروع وازدهاره يعتمد على نشاط العاملين فيه ومدى شعورهم بـالترابط واالنتمـاء    

فالجماعات غير الرسمية التـي     ، أظهرت نتائج بعض الدراسات مدى أهمية العالقات اإلنسانية       
تكون عالقات فيما بينها تمارس تأثيرا واسعا على سلوك وإنتاجية العمـال فقـد تلجـأ هـذه                  

فالعمـل نـشاط    ،اعة إلى تقييد العمل من اجل المحافظة على وحدة الجماعـة وتماسـكها            الجم
جماعي وان الحاجة إلى التقدير واألمن والشعور باالنتماء له أهمية كبيرة في إشباع الحاجـات     

  .ونجاحه)١٩(وتحقيق الرضا عن العمل
معيقا لعمل وتنميـة    وفي هذا االتجاه يدخل التصادم الثقافي بين العاملين في المشاريع             

تلك المشاريع فقد تتباين الخلفيات الطبقية او الدينية او المذهبية او القومية بين العاملين ممـا   
يؤدي إلى تكوين جماعات فرعية داخل المشروع تنعزل اجتماعيا عن الجماعة األخـرى علـى             

  .الرغم من قيامها بعمل واحد مما يؤدي إلى الخلل في العمل
عامل أيضا عامال مهما من لعوامل المؤثرة في عمل المشاريع الصغيرة إذ          ويأتي عمر ال    

يعد عمل العامل الصغير السن خلال واضحا سوف نقوم بإيضاحه مفصال فـي فقـرة الرقابـة                 
  .والتشريعات

  
كو وحسب تقريـر اليونـس    ،  تعد التقنية الحديثة روح التغير االجتماعي المرتقب لكل مجتمع            

فاستعمال آلة معينة والقدرة على صيانتها والتحكم في إنتاجها بحيث يخضع           . تعد التقنية ثقافة  
للمواصفات التي صممت اآللة بها هي كلها أمور ال تقتضي فقط مستوى محـدد مـن التعلـيم               
والمعرفة في فروع التخصص بل تتطلب أيضا قبل ذلك أن يحمل المرء المتعامـل مـع اآللـة                  

 )٢٠(األفكار والقيم التي تنتمي إلى المناخ الفكري والثقافي المحيط بتلك اآللة أصال           مجموعة من   
لذا وحتى يؤدي عامل التقنية مهامه في العمل بنجاح وخاصة في مجتمعنـا الـذي يـستورد        ، 

التقنية من الدول المصنعة لها يجب مراعاة انتقاء التقنية المناسبة لبيئتنـا والمتجاوبـة مـع                
، )٢١(قتصادية واالجتماعية وتطوير تلك التقنية بما يناسبنا بعيد عن التقليد األعمـى     أوضاعنا اال 
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بخاصة أن مجتمعنا العراقي ونتيجة لما مر به من ظروف حصار وحـروب قـد تـأخر تقنيـا              
من المنشئات الـصناعية قـد   % ٨٠وأصبحت آالت المعامل والورش قديمة حتى أن ما نسبته       

اذ وجد الشارع العراقي نفسه أمام تدفق هائل من الـسلع           ، ٢٠٠٣توقفت عن العمل حتى عام      
الواردة من الخارج والتي تتمتع بميزات تنافسية أفضل من السلع المحلية وتباع بفارق سعري              

األمر الذي أدى إلى تهميش الصناعات المحلية  السيما أن المنتج المستورد مدعوم مـن       ، كبير
هذا فـضال عـن   ، )٢٢(بع أحدث خلال في عمل تلك المشاريعوهذا بالط،  قبل الدولة المصدرة له  

الصعوبات المصاحبة الستيراد التقنية الحديثة واألجهزة او استيراد المواد األولية الداخلة فـي             
الصناعة او الخدمة المقدمة للفرد من فرض ضرائب ورسوم كمركيـة إلـى مـشكالت النقـل         

المشاريع إلى اللجوء إلـى اآلالت المـستهلكة        وارتفاع التكاليف إلى آخره مما يؤدي بأصحاب        
وإعادة صيانتها واستخدامها او تدوير وإعادة تصنيع بعض المواد األولية ممـا يـؤثر علـى                

  .الجودة بالطبع وهذا خلل في العمل أيضا ومعوق للتطور
 

المهمة في تطور المجتمعات ونجاح     يعد االستقرار األمني والسياسي ألي بلد من الركائز                
وحدوث أي اضطراب في احد الجوانب السياسية او األمنية للبلد تؤدي           ، مشاريعها االستثمارية   

ففي فلسطين على سبيل المثال أكدت دراسـة أن مـا           ، إلى حدوث خلل في أداء تلك المشاريع      
يل واإلغالق المتكـررة    من المستثمرين يجمعون على أن التبعية الكبيرة إلسرائ       % ١٠٠نسبته  

وفي العـراق الـذي شـهد تقلبـات         . )٢٣(للمعابر هي من أهم المعوقات التي تواجه االستثمار       
سياسية كثيرة وضعف امني ترك بآثاره السلبية على كل مفاصـل الحيـاة ومنهـا المـشاريع            

إلـى  فهناك االنسدادات العديدة للطرق وكثرة السيطرات التي تؤخر وتعيق الوصول           ، الصغيرة
العمل في الوقت المناسب كما تعيق وتعرقل الحصول على السلعة والخدمة التي تنتجهـا تلـك                

هذا فضال عن ما يتعـرض لـه        ، وكذلك الحال بالنسبة للحصول على المواد األولية      ، المشاريع
، أصحاب المشاريع من عمليات االبتزاز من جماعات إرهابية وكثرة عمليات النصب واالحتيـال    

  .ألمور بمجموعها تشكل خلال وظيفيا في عمل المشاريع الصغيرةآن تلك ا
  



  مرح مؤيد حسن. م
  

 >>  
  

)١٤٥( 

 

 
لذا البد أن تقوم الدولـة      ،  بما أن معظم المشاريع الصغيرة تتركز في المنطقة الصناعية              

كـاليف  بتوفير خدمات البنية التحتية لكي تستطيع تلك المشاريع أداء عملها بنجاح وتقليـل الت             
ومن بين تلك الخدمات اإلمدادات الكهربائية عاليـة الطاقـة وخاصـة            ، على صاحب المشروع  

إن ، )٢٤(للمعامل وإمدادات المياه كبيرة الحجم وخطوط غاز كبيرة السعة وخدمات رفع النفايات           
عدم توفير خدمات البنية التحتية للمنطقة الصناعية يشكل عائق وخلل للعمل وتؤثر على كلفـة         

خدمة والمنتج فعدم توفر الكهرباء الوطني المستمر على سبيل المثال يؤدي إلـى االسـتعانة               ال
  .بالمولدات الكهربائية مما يرفع من الكلفة المالية للمشروع

وبما أن المناطق الصناعية تقع ضـمن     ، أما بخصوص طرق المواصالت ووسائل النقل       
بد من توفير طرق مواصالت جيدة مؤديـة     فال  ، مساحة من األرض بعيدة عن المناطق السكنية      

إليها إذ أن للنقل أهميته للمشاريع لنقل األفراد او السلع التـي يجـب أن تنقـل بأقـل تكلفـة        
لذا قد يلجا أصحاب المشاريع إلى النقل الخاص او         ، وبأسرع وقت ومن دون أن تتعرض للتلف      

 والمـوانئ ، لجوي وهي األكثر تكلفة   ومن وسائل النقل المعتمدة الشاحنات والنقل ا      ، النقل العام 

  .)٢٥(والسكك الحديدية وهي اقل تكلفة
 

 تؤثر السياسة العامة للدولة على عمل المشروعات الصغيرة ويظهر تأثيرهـا بأسـلوبين             
والثاني القـوانين واألنظمـة     ، األول الدعم والمساعدات الحكومية لتشجيع المشاريع الصغيرة      

ويشارك في هذا الدور الرقابي كل من وزارة البيئـة ووزارة           ، رقابة على عمل تلك المشاريع    لل
  .)٢٦(الصحة و وزارة العمل والهيئات الشعبية المسؤولة عن البيئة والبلدية

ويمثل الجهاز الرقابي العمود الفقري إلدارة العمل إذ منحـه المـشرع حـق دخـول                  
لمعلومات واستجواب العمال وأصحاب العمل مجتمعـين       المشروع بحرية تامة والحصول على ا     

وترك له حرية إبداء النصح والمـشورة       ، او منفردين واالطالع على كل ما أوجبه قانون العمل        
لقد اهتمت الدول على اختالف أنظمتها االقتـصادية واالجتماعيـة بهـذا            ، او تحرير العقوبات  

امه أيضا مراقبة ظروف الوقاية والسالمة      ومن مه ، الجهاز وركزت عليه منظمة العمل الدولية     
كما له جانب وقائي هو العمل على الوقايـة         ، ومراقبة السجالت والعالمات واالتصال بالنقابات    
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وتعمل األجهزة الرقابيـة    ، )٢٧(من حوادث العمل واألمراض المهنية وحل النزاعات بين العمال          
ل ذلك عدم السماح بتـصريف أي مـادة         على مراقبة المخلفات السائلة والصلبة للمشاريع مثا      

قابلة لالشتعال وعدم السماح بتصريف الزيوت والشحوم غير القابلة للذوبان في الماء إذ يجب              
ومن األعمال الرقابية أيـضا     ، أن تعالج معالجة خاصة قبل طرحها في أنابيب الصرف الصحي         

داد المـصانع غيـر المرخـصة      إذ تزايد أع  ، )٢٨(التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية     
والتي تنتج بدون مواصفات وسيطرة نوعية بسبب انحسار دور الدولة الذي أدى إلى اإلضـرار   

وهذا اختالل فـي  ، بسمعة المنتج العراقي وبالتالي أدى إلى عزوف الناس عن البضائع المحلية      
  .عمل المشاريع وبالتالي خلل تنموي

ال وإعدادهم لتحمل أعباء الحيـاة مـن أساسـيات          وفي اتجاه آخر يعد االهتمام باألطف       
ومتطلبات التنمية وأكد ميثاق حقوق الطفل العربي على حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها              

وان تنظم عمالته بحيث ال تبدأ إال فـي سـن           ، له من االستغالل واإلهمال الجسماني والروحي     
عرضه للمخاطر او تعرقـل تعليمـه او   مناسبة بحيث ال يتولى عمال او حرفة يضر بصحته او ي          

ومن مخاطر نزول األطفال إلى العمل تسرب كثير من األطفال          .  )٢٩(تحجب نموه العقلي والبدني   
عن الدراسة وتركهم لها واللجوء إلى العمل إضافة إلى استغالل نسبة كبيـرة مـنهم ووجـود             

عاية اسر تحميهم ويجـد     انعكاسات نفسية على الطفل عندما يجد أقرانه في المدارس وتحت ر          
سن العمل لألطفـال    ١٩٨٧ لسنة ٦١وفي العراق حدد قانون العمل رقم     ، نفسه في الشارع يعمل   

 عاما وشرع فصال كامال لعمالة األطفال حدد فيه أوقات عملهـم واسـتراحتهم ويمنـع                 ١٥ب
ـ   ، امتهان حقوقهم  ال واليوم في العراق ما يقارب من مليون وثالثمائة ألف طفل يعمل فـي أعم

لذا تقوم وزارة العمـل والـشؤون       ، )٣٠(مختلفة في الورش والمعامل وهذا خلل آخر في العمل        
االجتماعية بتشكيل فرق للرقابة والتفتيش وتقوم بزيارات ميدانية الى المشاريع وورش العمل            

  .)٣١(للتحري عن أي مخالفات في قانون العمل
 

إن دعـم   ، داخلة في نجاح او فشل العمل في المشاريع الـصغيرة            ويعد من أهم العوامل ال       
ومن ضمن المساعدات التي تقـدمها مـنح   ، المشاريع الصغيرة غالبا ما تقع على عاتق الدولة  
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مساحات معينة من األراضي إلقامة المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية عليها او قد تأخذ             
اقد الحكومة مـع بعـض المـشاريع إلنتـاج الـسلع            شكل إعفاء ضريبي لعدة سنوات او تتع      

  .واخبرا تأخذ تلك المساعدات طريق تقديم القروض والمنح، )٣٢(والخدمات
 على المواد   ةقد يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة عدة مشكالت منها الرسوم الكمركي           

ل والتخـزين   فضال عن ارتفاع تكاليف اإلنشاء والتـشغي      ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج     
والتوزيع والصيانة فيدفعهم هذا إلى طلب الدعم المالي من الدولة إذ أن األموال الشخصية في                

وتكون مساهمة الدولة في تمويل المشالريع عن طريـق مؤسـسات           ، الغالب تكون غير كافية   
، ويمكن أن تصنف إلى مؤسسات متخصـصة بالتمويـل        ، تمويلية مملوكة كليا او جزئيا للدولة     

ويكون التمويل قصير   ، )٣٣(مؤسسات أخرى مثل التأمين والضمان االجتماعي     ، نوك التجارية الب
  .او متوسط او طويل األمد

إن التمويل عامل هام في نجاح العمل في المشاريع الصغيرة والقـضاء علـى الخلـل                  
لى حشد  إذ تعمل المؤسسات التمويلية ع    ، الناتج من عدم الكفاية المالية كما أنها مطلب تنموي        

كما أن التمويـل يـساهم   ، وتجميع المدخرات ثم توجيهها إلى االستثمار في المشاريع المختلفة     
إذ أن معظـم  ، في القضاء على البطالة إذ تعمل على خلق مشاريع جديدة أي فرص عمل جديدة      

وقـد أكـدت    ، )٣٤(الداخلين على عالم العمل الحر ال يملكون المال الكافي لتمويل مـشاريعهم             
  .اسات أن توفر رأس المال من العوامل األساسية التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجدر

وفي العراق تأسست الشركة العراقية لتمويل المشاريع الـصغيرة والمتوسـطة عـام               
تهدف إلى تحويل المنح التي تحصل عليها إلى رأس مال لإلقراض يقدم إلى المصارف         ، ٢٠٠٩

إذ هنـاك مـا     ، قراض للمشاريع الصغيرة او المتوسـطة     المساهمة التي يوجد فيها وحدات اإل     
ويتراوح المبلـغ   % ١٠ولكن بفائدة تبلغ    ، يقارب مئة الف مشروع صغير ومتوسط في العراق       

  . )٣٥( الف دينار عراقي الى ستة ماليين ةمن ثالثمائ
 

 
عند اختيار الموقع إلقامة أي مشروع صغير أم متوسط أم كبير يجب النظر إلى جملـة                  

من العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية منها بعد المشروع عن السوق والمـواد األوليـة        



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية -
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وغالبا ما تتجمع المشاريع الـصغيرة      ، واأليدي العاملة وخدمات النقل وطبيعة المناخ إلى آخره       
  وخاصة في الدول النامية في مكان محدد داخل المدينـة تحـدده بلديـة المدينـة       والمتوسطة

وذلك لكونها مشاريع خفيفة تلبي الحاجات االستهالكية للسكان        ، ودائرة التخطيط العمراني فيها   
وترتبط مع السوق مباشرة وبالتالي فأنها تتداخل مع االستعماالت األخرى التجارية والخدميـة             

  .)٣٦(على عكس الصناعات الثقيلة التي يكون موقعها خارج المدينة، نفي بعض األحيا
إن الفائدة من تجميع المشاريع في مكان واحد هو لتوفير البنى التحتية التي تحتاجهـا                 

كمـا إن تجمعهـا     ، تلك المشاريع كما يساعد ذلك على إنشاء مصانع وورش بمواصفات جيدة          
كما أن تجمعها يحفـز أصـحاب       ، زة الشرطة واألمن  يسهل من توفير الحماية لها من قبل أجه       

رؤوس األموال على العمل بمبدأ المناولة او العقد بالباطن وهو اشتراك عدة مشاريع او ورش               
  .هذا فضال عن بعدها عن المناطق السكنية، في إنتاج منتج معين

وفي مدينة الموصل منطقتان صناعيتان احداهما في الجانـب األيمـن مـن المدينـة                 
وهذه تكون محصورة من نهاية شارع بـاب شـمس     ) عينة البحث (واألخرى في الجانب األيسر   

حتى بداية شارع الكرامة من جهة ومن نهاية حي الميثاق إلى بداية منطقة كوكجلي من جهـة             
  .أخرى

تضم المنطقة الصناعية للجانب األيسر من المدينة عـددا مـن المـشاريع الـصغيرة                 
فالمشاريع الصناعية تتمثل بالمعامـل وتـضم معامـل أنتـاج           ، لخدميةالصناعية والتجارية وا  

االجباس والعصائر والسكاكر والملح ومعامل التعبئة والتعليب لبعض المواد الغذائية ومعامـل            
أما المـشاريع الخدميـة فتـضم ورش        ، إنتاج الثلج والمياه المعدنية ومعامل المناديل الورقية      

ها من تصليح محركات السيارات إلى حدادي السيارات إلى         تصليح السيارات بمختلف تخصصات   
كهربائية السيارات وورش تصليح تبريد السيارات وورش صبغ السيارات هذا إلى جانب ورش             
عمل األبواب والشبابيك وكراجات غسل وتشحيم السيارات ومحالت تبـديل زيـوت الـسيارات     

يـة فتتمثـل بمحـالت بيـع المـواد          أما المشاريع التجار  ،فضال عن وجود المقاهي والمطاعم    
  .االحتياطية و معارض بيع وشراء السيارات
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  البيانات العامة)  ١(جدول 

  المجموع  خدمي  صناعي  تجاري  نوع المشروع

  ٦٠  ٢٥  ١٥  ٢٠  العدد
%  ١٠٠  ٤١،٦  ٢٥  ٣٣،٤  

مدة إقامة المشروع 
  بالسنوات

  لمجموعا   فأكثر١٠  ٩-٧  ٦-٤  ٣-١

  ٦٠  ٢٢  ١٨  ٩  ١١  العدد
%  ١٠٠  ٣٦،٧  ٣٠  ١٥  ١٨،٣  

التحصيل الدراسي 
  لصاحب المشروع

دراسات 
  عليا

كلية او 
  معهد

  المجموع  أمي  ابتدائية  ثانوية

  ٦٠  ٢  ٢٧  ١٩  ١٠  ٢  العدد
%  ١٠٠  ٣،٣  ٤٥  ٣١،٧  ١٦،٧  ٣،٣  

ملكية 
  المشروع

  المجموع  مجموعة شركاء  لشخص واحد

  ٦٠  ٤٣  ١٧  العدد
%  ١٠٠  ٧١،٧  ٢٨،٣  

بالنسبة لما يتعلق بعدد المشاريع التجارية والخدمية والصناعية فقد سبق أن أوضـحنا     
إذ كانت المشاريع الخدمية بما تمثله من ورش تـصليح  ، عند حديثنا عن العينة كيفية احتسابها 

، ألغراض متعددة فضال عن المطاعم والمقاهي هي األكثر انتشارا مقارنة بالمشاريع األخـرى            
لتها المشاريع التجارية بما تمثله من محالت بيع األدوات االحتياطية ومعارض السيارات وما              ت

وكانت حصة المشاريع الصناعية هي األقل وهذا يعكس ضعف الجانب الصناعي بالرغم            ، شابه



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
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 اإلمكانات الماديـة    ىمن كون المشاريع صغيرة وقد يعود سبب ذلك إلى حاجة تلك المشاريع ال            
  .العالية او الخبرة المتخصصة في العمل مقارنة بالمشاريع التجارية والخدمية الموجودة

، كما يمكن مالحظة أن اغلب تلك المشاريع قد مضى على تأسيـسها سـنوات عديـدة                 
والنسبة التي تلتها كانت للمشاريع     ،  سنوات ١٠فالنسبة األكبر قد مضى على تأسيسها أكثر من       

سنوات أي بعد االحتالل وانهيار بعض المؤسسات الرسـمية         ) ٩-٧(تي مضى على تأسيسها     ال
  .مما أدى إلى اتجاه البعض لألعمال الحرة

وعند النظر إلى التحصيل الدراسي ألصحاب تلك المشاريع نلحظ انخفـاض التحـصيل               
نيـة وهـم صـغار      وهذا يرجع إلى أن معظم هؤالء قد بدأوا حياتهم المه         ، العلمي عند األغلبية  

أما ، السن ثم أكملوا مشوارهم المهني بفتح مشاريع خاصة بهم بعد أن كانوا يعملون عند الغير              
النسبة األقل كانت لمن يحمل شهادة جامعية او معهد او من أصحاب الـشهادات العليـا التـي          

امـة   إلق ءاضطرتهم ظروف الحياة وكسب الرزق وعدم توفر فرص العمل الحكومية إلى االلتجا           
  .مشاريع صغيرة لهم

وبالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن معظم أصحاب تلك المشاريع لم تكن لهم القـدرة        
المالية او الخبرة الكافية على فتح تلك المشاريع لوحدهم بل استعانوا بآخرين شاركوهم بالمال              

  .والخبرة والعمل لفتح تلك المشاريع
ع الصغيرة وأصحابها  في المنطقـة الـصناعية         بعد هذا العرض اإلجمالي عن المشاري       

الجانب األيسر البد من الدخول إلى تفاصيل عمل تلك المشاريع و االختالالت التي تعاني منهـا       /
  -:وفيما يلي تفصيل بذلك، من زوايا متعددة

 
  للعاملين في المشاريعالتحصيل الدراسي )  ٢(جدول 

                   نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري
  م.تا  ك  م.ت  ك  م.ت  ك  التحصيل الدراسي

  ٥  ٢  ٥  ١  ٢  ٨  معهد او جامعة
  ٤  ٦  ٤  ٢  ٥  ٢  مدارس مهنية
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  ٣  ٨  ٣  ٥  ١  ٩  متوسطة او إعدادية
  ١  ١٩  ١  ١٣  ٣  ٥  ابتدائية 

  ٢  ١٧  ٢  ١٠  ٤  ٣  من دون شهادة
ير او كبير نحتاج إلى أشخاص يملكون الخبرة والمعرفـة العلميـة     في أي مشروع صغ     

وقد تتكون الخبرة أما عن طريق الممارسة او عن طريـق المعلومـات           ، لتشغيل تلك المشاريع  
وعدم توفر عاملين يمتلكون قدرا كافيـا مـن        ، العلمية التي يحصل عليها الشخص من دراسته      

، ثر على عمل بعض المشاريع وبالتالي يشكل خلال تنمويا        التعليم يعد خلال في اليد العاملة قد يؤ       
ومن مالحظة الجدول السابق يتبين انخفاض المستويات التعليميـة وخاصـة للعـاملين فـي               

إذ احتلوا المواقع المتقدمة من التسلسل المرتبي في حين احتل          ، المشاريع الصناعية والخدمية  
تحسنا نسبيا في المستوى التعليمي للعاملين فـي        كما نالحظ   ، التعليم الجامعي المرتبة األخيرة   

  .المشاريع التجارية مقارنة بالمشاريع الخدمية والصناعية
  الحاجة إلى اليد العاملة المتخصصة في العمل)  ٣(جدول 

                     نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري
  %  ك  %  ك  %  ك  وجود متخصصين

  ٢٨  ٧  ١٣،٤  ٢  ٢٠  ٤  نعم
  ٧٢  ١٨  ٨٦،٦  ١٣  ٨٠  ١٦  ال

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
مثلما تعد الحاجة إلى مستوى تعليمي جيد مطلبا تنمويا وانخفاضه يعد خلال في عمـل               

فأن الحاجة إلى متخصصين في العمل من أصحاب المشاريع او العاملين فيها مطلبا             ،المشاريع  
بأشخاص متخصـصين فـي العمـل       فالمدارس المهنية على سبيل المثال ترفد المجتمع        ، آخر

التجاري والصناعي وأعمال الميكانيك والكهرباء وما شابه يمكن االستفادة مـن تخصـصاتهم             
ولغرض التعـرف إن كانـت      ، وإمكاناتهم العلمية والعملية في المشاريع على اختالف أنواعها       

تـوفر تلـك    مشاريعنا تمتلك تلك اليد العاملة المتخصصة أم ال قمنا بسؤال المبحـوثين عـن               
التخصصات في مشاريعهم وكانت اإلجابة بأن األنواع الثالثة من المشاريع النسبة األكبر مـن              



  اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة
  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية -
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، العاملين فيها من غير ذوي االختصاص وهذا يؤثر سلبا على اإلنتاج ونوعية الخدمة المقدمة             
  . فعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يعد خلال في ميدان العمل

  ) ٤(جدول 
  فاية اليد العاملة في المشاريع ك

            نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري
  %  ك  %  ك  %  ك  كفاية اليد العاملة

  ٧٢  ١٨  ٦٠  ٩  ١٠٠  ٢٠  نعم
  ٢٨  ٧  ٤٠  ٦  -  -  ال

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
  تسلسل مرتبي  ك  أسباب عدم كفاية اليد العاملة

  ٢  ٨  كثرة التغيب عن العمل
  ١  ١٢   بسبب االنتظام بالدراسة قلة العاملين

  ٣  ٥  المطالبة بأجور مرتفعة
  ٥  ٣  نوع العمل متعب ومرهق

  ٤  ٤  طول ساعات العمل
إن وجود األيدي العاملة الكافية في أي مشروع خدمي أم صناعي أم تجـاري يـساعد                  

دي إلى  على السرعة في إنتاج العمل او تأدية الخدمة وعدم توفر العاملين ألي سبب كان قد يؤ               
وفـي  ، عرقلة العمل او توقفه خاصة إذا كان العامل من أصحاب الخبرة والدراية فـي العمـل               

عينتنا لم نالحظ ظهور مشكلة نقص األيدي العاملة نهائيا في المشاريع التجارية ربمـا يرجـع        
 ونجده بنسبة بسيطة في األعمال الخدمية وترتفع هذه النسبة أكثر         ، ذلك إلى سهولة العمل فيها    

 مبحـوث  ١٣وعند سؤال ال ، في المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى أعداد اكبر من العاملين       
الذين أجابوا بوجود النقص لديهم عن سبب النقص في توفر األيدي العاملة كان الـسبب األول                
هو انتظام العاملين في الدراسة وهذا ما يحدث للعاملين الذين يعملون في فترة العطلة الصيفية               

يكون هناك اعتماد عليهم في العمل وعند حلول الموسم الدراسـي الجديـد يتركـون العمـل             و
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وكان السبب الثاني هو كثـرة      ، ويلتحقون بالدراسة وهذا نجده واضحا في المشاريع الصناعية       
التغيب ألسباب تتعلق بالعامل نفسه او ألسباب خارجة عن إرادته مثل غلق الطريق وما شـابه           

  .األخرى التي يمكن متابعتها من الجدول السابقتليها األسباب 
  العالقات بين العاملين)  ٥(جدول 

   نوع المشروع      خدمي  صناعي  تجاري
  العالقات بين

   العاملين
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٠  ٥  ٢٦،٧  ٤  ٥٥  ١١  تعاونية 
  ٥٦  ١٤  ٦٠  ٩  ٣٥  ٧  تنافسية
  ٢٤  ٦  ١٣،٣  ٢  ١٠  ٢  عدائية

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
إن نوع العالقات التي تربط العاملين مع بعضهم البعض ذات اثر كبير على سير العمل                 

فان صلحت تلك العالقات وكانت مبنية على االحترام المتبادل والتعاون فـي            ، داخل أي مشروع  
أما إذا حدث العكس وكانت العالقات عدائيـة و تحـدث        ، العمل أدى ذلك إلى حسن سير العمل        

 والتكتالت بين العاملين الختالفات مذهبية او الختالفات في مستوى التعلـيم او     فيها المشاحنات 
غيـر أن   ، في المهارة إلى آخره فانه بالطبع يعد خلال  ينعكس بآثاره على عمل تلك المشاريع              

إذ ، العالقات التنافسية في مجال العمل وليست العدائية ال تخلو من بعض االيجابيات في العمـل        
لعامل على تحسين العمل الذي يقدمه كما ونوعا من اجل إرضاء صاحب العمـل او               إنها تحفز ا  
وهذا ما نالحظه فعال في اغلب العالقات بين العاملين في المـشاريع الـصناعية              ، لزيادة األجر 

والخدمية إذ تكثر فيها المنافسة لوجود عدد من اليد العاملة مقارنة بالمشاريع التجارية التـي               
وهذه النتائج ايجابيـة  ، بة العالقات التعاونية لقلة األعداد العاملة في كل مشروع   ترتفع فيها نس  

فيما يتعلق بالعالقات بين العاملين في المشاريع فنسبة العالقات العدائية منخفضة قياسا بالنسب    
  .األخرى
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  العمل على تطوير الخبرة)  ٦(جدول 
                    نوع المشروع     خدمي  صناعي  تجاري

  %  ك  %  ك  %  ك  في العملتطوير الخبرة 
  ٦٤  ١٦  ٨٠  ١٢  ٥٠  ١٠  نعم
  ٣٦  ٩  ٢٠  ٣  ٥٠  ١٠  ال 

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
  تسلسل مرتبي  ك  طرق تطوير الخبرة

  ٣  ٥  االطالع على احدث ما توصل إليه العلم في ميدان العمل
  ٢  ١٤  ةتدريب الكادر العامل في المشروع من قبل متخصص او ذو خبر

  ١  ٢٩  االستفادة من خبرات المشاريع المشابهة
يالحظ في الجدول السابق أن النسبة األعلى من أصحاب المشاريع تعمل على تطـوير              
مشاريعها وزيادة خبرة العاملين فيها للوصول إلى أفضل منتج او خدمة وهو مطلب تنموي في               

 المشاريع الصناعية إذ تحتـاج تلـك   وتبدو الرغبة في مجال التطوير واضحة في، ميدان العمل 
فعلى صاحب العمل أن يعمل على      ، المشاريع إلى التقنية في العمل والمكائن والمعدات المختلفة       

االستمرار بتطوير عمله ورفده بأحدث األجهزة وتدريب العاملين عليهـا وإال فـان مـشروعه               
 اإلنتاج من حيث جودتـه      يكون عرضة للخسارة إذ تشتد روح المنافسة بين تلك المشاريع في          

وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع الخدمية والتجارية  فان المنافسة هي الـدافع األكبـر              ، وكميته
 صاحب مشروع أجابوا بأنهم يعملون على تطـوير         ٣٨ومن بين ال    ، وراء الرغبة في التطوير   

ـ        % ٦٣،٤مشاريعهم أي بنسبة     الع علـى   كان أسلوبهم في تطوير عملهم هو االستفادة واالط
إذ حصلت تلك الطريقة علـى التسلـسل        ، خبرات المشاريع المشابهة ثم تطبيقها في مشاريعهم      

المرتبي األول وهذا ابسط طريق لهم ويؤكد ما ذكرناه من وجود المنافـسة فـي العمـل بـين         
تاله تـدريب الكـادر مـن قبـل         ، العاملين داخل المشروع وبين أصحاب المشاريع المتشابهة      

 خبرة وهذه الطريقة يمكن مالحظتها في المـشاريع الخدميـة والـصناعية إذ        متخصص او ذو  
يستعان عادة بمن له خبرة طويلة في العمل في تدريب العاملين قليلي الخبـرة كمـا يـستعان                  
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مثال كيفية تشغيل او صـيانة آلـة او   . بذوي الخبرة في تعليم العاملين في المشاريع الصناعية      
الع على احدث ما توصل إليه العلم فجاء بالتسلسل األخير إذ أن هـذا        أما االط ، ماكنة إلى آخره  

االطالع يحتاج إلى التواصل االجتماعي مع العالم الخارجي عن طريق السفر او االنترنت وهذا               
  .غير متوفر لدى عينتنا

 
  واد العينية المستخدمة في المشروعمنشأ األدوات و الم)  ٧(جدول 

  نوع المشروع                خدمي  صناعي  تجاري
  %  ك  %  ك  %  ك  المنشأ   

  ٣٦  ٩  ٤٦،٧  ٧  ٢٠  ٤  محلي
  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  مستورد
                             الن المبحوثين أجابوا على أكثر من خيار لذا تم إلغاء حقل المجموع   

  

ل التقنية واألدوات والمواد الداخلة في أي مشروع صناعي أم تجاري أم خدمي             في مجا   
كان االعتماد األساس على المواد المستوردة  سواء أكانت مكائن أم أدوات عمل أم مواد أولية                

يقابلها اعتماد جزئي على بعض اإلنتـاج المحلـي كـبعض           % ١٠٠داخلة في اإلنتاج وبنسبة     
طع الغيار التي يمكن أن تصنع حسب طلب الزبون من قبل عامـل             أجزاء من ماكنة او بعض ق     

وغالبا ما يكون المنتج المحلي اقل جودة  وأغلى ثمنا ألنـه يعتمـد علـى                ) التورنا(الخراطة  
وهذا بالطبع يمثل خلال في مجال العمـل إذ         ، خامات مستعملة أصال ثم تعاد صناعتها من جديد       

مما يعطي  ، راد التقنية  او تتعلق بالصيانة إلى آخره       يواجه صاحب العمل صعوبات تتعلق باستي     
انطباعا عن ضعف التنمية التقنية والصناعية في بلدنا فإذا كان هذا حال المـشاريع الـصغيرة         

  .فكيف هو حال المشاريع الكبيرة؟
وبعد أن عرفنا أن معظم التقنية او اآلالت الداخلـة فـي عمـل المـشاريع الـصغيرة              

عرف هل يعاني أصحاب المشاريع من مشكالت متعلقة بتلـك التقنيـة أم ال    مستوردة أردنا أن ن   
بأنهم يعـانون   ) ٨(وكانت إجابات أصحاب معظم المشاريع الصناعية والتجارية كما في الجدول         

 بوبنسبة اقل تصل إلى نصف حجم العينـة تقريبـا بالنـسبة الصـطحا             ، من وجود مشكالت  
أما عـن   ،  في الجدول يعني خلال في عمل المشاريع       المشاريع الخدمية ووجود نسبة كبيرة كما     
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فعادة ما يتم استيراد تلك المـواد       ، أكثر المشكالت انتشارا فهي تأخير وصول التقنية او المواد        
من مناشئ مختلفة وتدخل إلى القطر عن طريق دول الجوار ونتيجة لعدم االستقرار الـسياسي               

فقد تخضع لعمليـات الفحـص والـشحن        ، ةواألمني في المنطقة اثر ذلك على وصول البضاع       
والتفريغ مثل استيراد السيارات او المواد األولية الداخلة في عمل معامل االجباس على سـبيل              

وتأتي مشكلة الصعوبات المالية بالدرجة الثانية من التسلسل فاالستيراد يكون بكميـات            ، المثال
رة على تشغيل او صيانة تلك التقنيـة       وتأتي عدم القد  ، كبيرة عادة وتحتاج إلى رأس مال عالي      

وهذه المشكلة تتواجد أكثر في المـشاريع الـصناعية إذ أن حداثـة اآلالت              ، بالمرتبة األخيرة 
وعدم توفر  ،  المستوردة  تحتاج إلى خبرة متجددة في كيفية التعامل معها وتشغيلها وصيانتها           

  .تلك الخبرة تعد عائقا ومشكلة يعاني منها صاحب المشروع
  

  مدى وجود مشكالت تتعلق بالتقنية او اآلالت المستخدمة في العمل )٨(جدول 
                      نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري

  %  ك  %  ك  %  ك  وجود المشكالت
  ٥٢  ١٣  ٨٦،٧  ١٣  ٩٥  ١٩  نعم
  ٤٨  ١٢  ١٣،٣  ٢  ٥  ١  ال

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
  التسلسل المرتبي  التكرار  المشكالت

  ٢  ٣٨  صعوبة مالية في عملية استيراد التقنية
  ١  ٤٤  تأخير في وصول التقنية او المواد

  ٣  ٢٣  ال أجد من يجيد تشغيل او صيانة تلك التقنية
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  مدى التعرض لصعوبات تتعلق باالستقرار األمني والسياسي) ٩(جدول 

  شروعنوع الم
  التعرض 
    للصعوبة

  خدمي  صناعي  تجاري

لم   أحيانا  دائما  
  أتعرض

ر.و  لم   أحيانا  دائما
  أتعرض

لم   أحيانا  دائما  ر.و
  أتعرض

  ر.و

تأخرك او تـأخر    
ــي   ــاملين ف الع
ــى  ــول إل الوص
ــسبب  ــل ب العم
انقطاع الطـرق   
  وكثرة السيطرات

٧٢  ٤  ١٣  ٨  ٧٣،٣  ١  ١٠  ٤  ٧٥  -  ١٥  ٥  

صعوبة وصـول   
ان الزبائن إلى مك  

ــسبب  ــل ب العم
انقطاع الطـرق   
  وكثرة السيطرات

٦٦،٦  ٤  ١٧  ٤  ٦٢،٢  ٥  ٧  ٣  ٧٣،٣  ٥  ٦  ٩  

صعوبة توزيـع   
ــتج او  المنـــ
الحـصول علــى  
المــادة الالزمــة 
ــسبب  ــل ب للعم
انقطاع الطـرق   
  وكثرة السيطرات 

-  ٤٩،٣  ١٦  ٦  ٣  ٩٣،٣  -  ٣  ١٢  ٣٦،٦  ١٨  ٢  

تعــرض بعــض 
العاملين لالعتقال  
والمــــداهمات 
 والتفتيش المستمر 
  للمنطقة الصناعية

٦٨  ٥  ١٤  ٦  ٦٦،٦  ٣  ٩  ٣  ٦٠  ٨  ٨  ٤  

  ر  تعني الوزن الرياضي. و  
وفيما يتعلق باالستقرار األمني والسياسي اتضح أن ابرز صعوبة تكمن عند أصـحاب              
المشاريع الصغيرة الصناعية متمثلة بصعوبة توزيع المنتج او الحصول على المـواد الالزمـة        

 بينمـا   ٩٣،٣آذ حصلت على وزن رياضي بلغ       ، كثرة السيطرات للعمل بسبب انقطاع الطرق و    
حصلت تلك النقطة على أوطأ األوزان في المشاريع الخدمية والتجارية والسبب فـي ذلـك أن                
المشاريع الصناعية عبارة عن معامل إنتاجية لسلعة تنتج المادة بكميـات كبيـرة ثـم تقـوم                 

حتى إلى خارج حدود مدينة الموصل في بعض        بتوزيعها على األسواق المنتشرة في المدينة او        
وهذا التوزيع يكاد يكون يوميا ممـا يـضطرهم إلـى كثـرة      ، األحيان أي إلى القرى والنواحي    

التعامل مع الشارع الذي يقطع فجأة او بصورة مستمرة مما يضطر السائق إلى تغيير الطريـق         
مل ويرفع تكاليف اإلنتاج وهـذا  في أحيان او ال يستطيع الوصول في أحيان أخرى مما يربك الع   

أما المشاريع األخرى فال تمتلك هذه الخصوصية في العمل لذا ال تظهر عندها تلك              ، خلل تنموي 
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أما الصعوبات األخرى من تأخر وصول العاملين او الزبـائن او التعـرض             ،  الصعوبة واضحة 
 وبـأوزان رياضـية     لالعتقال والمداهمة فهي صعوبات موجودة عند أنواع المشاريع الثالثـة         

  ).٩(متقاربة يمكن مالحظتها من الجدول 
 

  الخدمات غير المتوفرة للمشاريع) ١٠(جدول 
          نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري

  
  

  عدم توفر الخدمة

تسلسل   ك
  مرتبي

  ك
  

تسلسل 
  مرتبي

تسلسل   ك
  مرتبي

  -  -  -  -  -  -  مياه صالحة للشربأنابيب 
  ٣  ٤  -  -  -  -  أنابيب للصرف الصحي

كهرباء وطني مستمر طـول     
  فترة العمل

-  -  -  -  -  -  

  ٢  ١٨  ٢  ١١  ١  ٥  خدمات بلدية لرفع النفايات
  ١  ٢١  ١  ١٥  ٢  ٣  وقود كاف من غاز او نفط

  
ياه الصالحة للشرب   وفيما يتعلق باالختالالت المتعلقة بالبنية التحتية المتمثلة بتوفر الم          

إذ تتوفر المياه النقية كما يتوفر الكهربـاء        ، وتوفر الكهرباء الوطني لم نلحظ  وجود أي خلل          
الوطني بصورة مستمرة منذ الصباح حتى الثالثة عصرا وبعدها يمكن االعتماد على المولـدات              

ات إذ يعاني أصـحاب  بينما ظهر لنا خلل واضح في خدمات البلدية المتعلقة برفع النفاي     ، األهلية
رغم ، المشاريع من قلة تواجد سيارات رفع النفايات على الرغم من كثرة مخلفات تلك المنطقة             

انه من الضروري أن تجرى عمليات معينة على بعض المخلفات قبل رميهـا مثـل الـشحوم                 
 مـن  كما انه، والزيوت الداخلة في عمل بعض المشاريع الخدمية لكي ال تؤدي إلى تلوث البيئة        

الضروري أن تقوم الدولة بتوفير ما تحتاجه المشاريع وخاصة الصناعية والخدمية من وقـود              
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كالنفط او الغاز وهذا األمر غير متوفر إذ يقوم أصحاب المشاريع بشراء ما يحتاجوه بأسـعار                
  .تجارية

  مدى وجود مشاكل في النقل)  ١١(جدول 

         نوع المشروع   خدمي  ناعيص  تجاري
  %  ك  %  ك  %  ك  وجود مشاكل النقل

  ٣٢  ٨  ٩٣،٣  ١٤  ٤٥  ٩  نعم
  ٦٨  ١٧  ٦،٧  ١  ٥٥  ١١  ال

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
  تسلسل مرتبي  التكرار  نوع المشكلة

  ٣  ٦  صعوبة الحصول على وسيلة نقل مناسبة

  ٢  ١٦  ارتفاع تكاليف النقل
  ١  ٢٥  تأخير في عملية النقل

  

 المشاريع وذلك للحاجة إليه فـي نقـل المنتجـات           أن لموضوع النقل أهميته في عمل       
ومـن  ، وأي مشكلة في عملية النقل تعد خلال فـي العمـل          ، والمواد األولية واآلالت وما شابه    

ظهر إن هناك خلال واضحا في النقل وبخاصة في المشاريع الـصناعية            )  ١١(مالحظة الجدول   
) سيارات الحمل والشاحنات  (الكبيرة  التي تكون في حاجة متواصلة إلى وسائل النقل الصغيرة و         

واكبر مشكلة تواجه   % ٩٣إذ بلغت نسبة من يعاني منهم من مشاكل النقل          ، من والى مصانعهم  
فأزدحـام الطـرق ووجـود    ، أصحاب المشاريع المختلفة هي مشكلة التأخير في عملية النقـل         

الساعة الثانية ظهرا   السيطرات وغلق الطرق أمام الشاحنات وعدم السماح لهم بالسير إال بعد            
هذه المشكلة دفعت بالسواق إلى رفع أجرتهم مما ولد مشكلة ارتفـاع أجـرة              ، من أسباب ذلك  

أما المشكلة األخيرة في التسلسل هي صـعوبة الحـصول علـى            ، النقل عند أصحاب المشاريع   
  .وسيلة نقل مناسبة
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  جهة الرقابية التي تزور المشروع ال)  ١٢(جدول 

                 نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري
  م.ت  ك  م.ت  ك  م.ت  ك  الجهة الرقابية

  ٢  ١٦  ١  ١٥  -  -  دائرة صحة نينوى
  ١  ١٩  ٣  ١٠  -  -  مديرية بيئة نينوى

  ٣  ١٥  ٢  ١١  ١  ٦  بلدية الموصل
  

، العمل وتعمل على ازالتـه    تظهر أهمية الرقابة في كونها تشخص الخلل الموجود في            
وبالنسبة للجهات الرقابية التي لها عالقة بالمشاريع هي دائرة صحة نينـوى ومديريـة بيئـة         

ويبدو أن المشاريع الصناعية هي صاحبة النصيب األكبر من الرقابـة            ، نينوى وبلدية الموصل  
سؤول عن زيـارة    هذا القسم م  ) قسم الرقابة الصحية  (وبالدرجة األولى من دائرة صحة نينوى       

إذ تقوم بفحص المنتج دوريا للتأكد مـن        ، المشاريع الصناعية وخاصة الغذائية منها والمطاعم     
أما ، سالمته وفحص العمال والتأكد من ارتدائهم لزي العمل المناسب كما تمنح اإلجازة الصحية            

 المختلفـة  مديرية بيئة نينوى فهي المسؤولة عن منح موافقات إلنشاء المشاريع في المواقـع          
فـضال عـن    ، وهل هي مالئمة للبيئة آم ال وتضع شروط للمحافظة على البيئة يجب مراعاتها            

أما دور بلديـة الموصـل      ، دور دائرة التنمية الصناعية في بغداد التي تمنح شهادات التأسيس         
 فيكمن  في أن اغلب األراضي التي تقام عليها المشاريع هي ملك للدولة ممثلة بالبلديـة التـي      
تمنح األراضي إلى أصحاب المشاريع عن طريق تأجيرها لهم بعقد طويل األجل ودورها الرقابي             

أمـا العقوبـات التـي      ، يتمثل في توجيه اإلنذارات في حالة عدم دفع بدالت اإليجار المستحقة          
توجهها األجهزة الرقابية إلى المشاريع المخالفة فتتراوح بين الغرامة التي قد تصل إلى مائـة               

يون حسب مقابلة أجريت مع احد موظفي مديرية بيئة نينوى او توجيه اإلنـذارات او غلـق             مل
  . المشاريع في حال تكرار المخالفة
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  مدى االستفادة من القروض المصرفية)  ١٣(جدول 

                       نوع المشروع  خدمي  صناعي  تجاري
  %  ك  %  ك  %  ك  االستفادة من القروض

  ٤  ١  ٢٠  ٣  ٥  ١  نعم
  ٩٦  ٢٤  ٨٠  ١٢  ٩٥  ١٩  ال

  ١٠٠  ٢٥  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٢٠  المجموع
  تسلسل مرتبي  التكرار  أسباب عدم االستفادة

  ٣  ٢٣  لدي قدرة شخصية على تمويل مشروعي
  ٢  ٤٥  مبلغ الفائدة المطلوب كبير

  ١  ٥٥  ال أتعامل مع المصارف الربوية
  ٤  ١٦  صرفيةصعوبة اإلجراءات الم

  ٥  ٧  المبلغ الذي يعطيه المصرف غير كاف
  

لرأس المال أهمية في نجاح او فشل المشروع أيا كان نوعه لهذا من واجب الدولة أن                  
تقوم بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة برأس مال كاف يكون معينا لهم على بـدأ مـشاريعهم                

ر البنوك بصيغة قـروض تعطـى       وبالفعل قامت الدولة بتقديم عروض عب     ، وهو مطلب تنموي  
 من  ٥إال أن نسبة االستفادة منها ضئيل جدا إذ ال يتجاوز عدد المستفيدين             ، ألصحاب المشاريع 

وأهـم سـبب فـي    ،  صاحب مشروع رغم الحاجة الماسة إلى رأس المال لتنمية المشاريع       ٦٠
امل بالفائـدة   امتناع هؤالء من اخذ مبلغ القرض هو أن البنوك المانحة للقروض هي بنوك تتع             

أي تضع لها نسبة من األرباح  والتعامل بالفائدة محرم في ديننا اإلسالمي فضال عـن ارتفـاع        
كما أن اإلجراءات المصرفية للحصول علـى       ، نسبة الفائدة الذي اعتبر سببا تاليا في التسلسل       

يا لعمـل   مما شكل خلال تنمو   ، القرض فيها بعض الصعوبة إذ تحتاج إلى كفالة عقار او ماشابه          
  .المشاريع
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تعاني مشاريعنا الصغيرة من جملة من االختالالت في عملها مما يؤثر علـى نجاحهـا                 

وفيمـا  ، سلبا ويعيق تقدمها وتطورها وبالتالي يعيق تحقيق التنمية المنشودة في مجال العمـل     
الجانـب  / لمنطقة الصناعية يلي بيان ابرز االختالالت التي تعاني منها المشاريع الصغيرة في ا          

  األيسر من مدينة الموصل أنموذجا
انخفاض نسبة األيدي العاملة التي تمتلك قدرا كافيا من التعليم وخاصـة فـي المـشاريع                -١

  .الصناعية والخدمية
 انخفاض نسبة األيدي العاملة التي تمتلك تخصصا فنيا او علميا في مجال العمـل لجميـع                 -٢

  .تجارية والخدميةالمشاريع الصناعية وال
نسبة قليلة من أصحاب المشاريع تعاني من عدم كفاية األيـدي العاملـة والـسبب األكثـر       -٣

  .انتشارا لذلك هو انتظام العاملين في الدراسة عند حلول الموسم الدراسي الجديد
 نسبة قليلة من أصحاب المشاريع تعاني من وجود عالقات عدائيـة بـين العـاملين فـي                  -٤

  . إذ العالقات التعاونية والتنافسية هي السائدة،مشاريعها
وجود نسبة من أصحاب المشاريع ال يعملون على تطوير خبراتهم وخبرات العـاملين فـي               -٥

ثـم  ، تتدرج النسبة في ارتفاعها إذ تبلغ أعالها عند أصحاب المـشاريع التجاريـة         ، مشاريعهم
  .ير خبرتهاالخدمية ثم الصناعية التي على العكس تبذل جهدا في تطو

االعتماد الكلي للمشاريع بأنواعها الصناعية والتجارية والخدميـة علـى المـادة األوليـة              -٦
  .والتقنية والبضاعة  المستوردة وعدم االعتماد على اإلنتاج المحلي

 معاناة معظم المشاريع التجارية والصناعية التي تعتمد على المادة المستوردة من تـأخير              -٧
  .الوصول

وتظهر ، أصحاب المشاريع من صعوبة توزيع المنتج او الحصول على المادة األولية          يعاني  -٨
هذه المعاناة بوضوح عند أصحاب المشاريع الصناعية وذلك بسبب انقطـاع الطـرق وكثـرة               

  .السيطرات
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تعاني المشاريع الصغيرة بأنواعها الثالثة من قلة توفر الخدمات البلدية لرفع النفايات التي             -٩
  .ن خدمات البنية التحتيةهي من ضم

مدعوم من قبل الدولة بل يعتمدون على       ) نفط، غاز( ال يتوفر لدى المشاريع الثالثة الوقود      -١٠
  السوق التجارية

يعاني أصحاب المشاريع الصناعية باألخص من مشكلة النقل من حيث تـأخيره وارتفـاع          -١١
  .كلفته
إنشاء او تطـوير المـشاريع علـى         ضعف دور الدولة في تقديم تسهيالت مالية لغرض          -١٢

  .اختالف أنواعها واعتماد الدولة على القروض ذات الفائدة المرفوضة من قبل معظم الناس
 

ضرورة قيام الدولة بتقديم تسهيالت مادية وغير مادية الى فئـة الفنيـين وخريجـي                -١
تعلـيمهم وخبـرتهم   المدارس المهنية عند رغبتهم بإقامة مـشاريع لالسـتفادة مـن      

  .وتخصصهم في العمل
العمل على رفع الفائدة من القروض المصرفية وتقليل الروتين المصاحب لهـا لكـي               -٢

 .يتمكن صاحب المشروع من االستفادة الفعلية من القروض
عدم تقييد سيارات النقل بالسير في أوقات محددة بل السماح لهم بالسير حسب ظروف               -٣

 .حب المشروعالعمل والوقت المالئم لصا
ضرورة قيام وزارة النفط بدعم المشاريع بما يحتاجوه من الوقود بأسـعار مدعومـة               -٤

 أسوة بأصحاب المولدات
ضرورة قيام بلدية الموصل باالهتمام بالجانب الجمالي والصحي في المنطقة الصناعية            -٥

 .بالعمل على الرفع اليومي للنفايات وتنظيف الشوارع العامة والفرعية
ى إيجاد جهة منسقة تعمل على تنـسيق العمـل بـين المـشاريع الـصغيرة        العمل عل  -٦

والمتوسطة والكبيرة بحيث توفر المشاريع الصغيرة ما تحتاجه المشاريع األكبر وهـذا        
 .يؤدي إلى تقليل الجهد والكلفة
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حماية المنتجات المحلية من اإلنتاج المستورد من خالل وضع تعرفة كمركية مرتفعـة              -٧
مة على المنتجات والمواد الداخلة في مدى مطابقتهـا للمواصـفات     ووضع رقابة صار  

 .العالمية مع تشجيع وتطوير اإلنتاج المحلي
 

  الخبراء
جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم علم االجتماع/ أستاذ/    خليل محمد الخالدي  
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