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 الملخص
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية في جميع دول العالم حيث أنها تستحوذ على النسبة األعلى من بين جميع أنواع 

لى البحث في أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إالمشاريع االقتصادية، هدفت الدراسة 
رف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية والتي والتع

تعيق نموها وتطورها والتعرف على دور البنوك والمؤسسات المالية والصعوبات التي تواجهها في 
 تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.

اإلطار النظري، قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، بعد عرض 
تحليلية للواقع العملي آللية العملية التمويلية وذلك من خالل دراسة الحالة لكل من )المصرف 

وذلك باإلعتماد على  الزراعي،هيئة مكافحة البطالة و الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات(
والتعاون  روعات الصغيرة والمتوسطة كهيئة تخطيط الدولةالمصادر الرسمية التي تهمها المش

لى التقارير والدوريات والمعلومات والبيانات غير المنشورة والتي حصلت عليها إإضافة  الدولي
الباحثة من خالل اإلطالع على الواقع العملي للمؤسسات التمويلية والتي تضمنت أيضًا مقابالت 

 حة للمشروعات.شخصية مع الجهات المقرضة والمان
لى إوخلصت الدراسة  للتواصل إلى نتائج الدراسة SPSSكما تم استخدام الحزمة اإلحصائية 

تشكل طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عائقًا أمام تمويلها  مجموعة من النتائج من أهمها:
وتلعب أنظمة العمليات المصرفية السائدة دورًا معيقًا في حصول  –من قبل المؤسسات المالية 

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل
 

 المشاريع الصغيرة، تمويل، معوقات، مؤسسات، قروض -مفتاح الكلمات:
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Abstract 

 

Small and medium enterprises is one of the most important key elements 

in achieving economic and social development in all countries of the 

world where it accounts for the highest percentage among all types of 

economic projects, study aimed to look at the importance of small and 

medium enterprises, and to identify the financing constraints faced by 

small and medium enterprises in Syria and that hamper their growth and 

development and to identify the role of banks and financial institutions 

and their difficulties in financing small and medium enterprises sector in 

Syria. 

 

In order to achieve the objectives of the study, after viewing the 

theoretical framework, the researcher applying analytical and field study 

the practical reality of the mechanism of financing the process through 

case study for each of the (Agricultural Bank, Agency for Combating 

Unemployment and the General Authority for operating and development 

projects) and relying on official sources of interest to them Small and 

medium-sized enterprises as a body of the State Planning in addition to 

the reports, periodicals, information and unpublished data obtained by a 

researcher through access to practice financial institutions, which also 

included personal interviews with lenders and donor projects. 

 

 

It was also used SPSS statistical package to connect to the results of the 

study 

The study concluded set of results from the most important: The nature of 

small and medium enterprises impediment to financing by financial 

institutions - the prevailing banking systems and play an impediment role 

in small and medium enterprises access to finance. 

. 

Key Words:- small-Enterprises, Finance, Obstacles, Institutions, Loans 
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 المقدمة :أواًل: 
كل تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة في اقتصادات الدول النامية باعتبارها تش

خر ومع آى إلن تفاوتت نسبتها من بلد ا  و ، قتصادالقائمة في اإل شروعاتالمالغالبية العظمى من 
هتمام بالمشروعات الصغيرة اإل أستثمارات وبدمطلع القرن الحالي حدث تحول مهم في مجال اإل

متها لمساه نظمتها نظرا  أالمختلفة في اقتصادات مختلف الدول على اختالف  بأنواعهاوالمتوسطة 
ى قيامها بنشاط تصديري فاعل إل باإلضافةجتماعية قتصادية واإلفي الدخل القومي و التنمية اإل

صبحت قادرة على تقديم منتجات متميزة من حيث أن أقليمية والدولية بعد سواق اإلعبر الولوج لأل
ويعود ذلك  جتماعيةقتصادية واإلالنوع والسعر وبذلك تعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية اإل

تصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص إلقيجابي على اإلقتصادي المردودها اإل
عتمادها على كثافة عنصر العمل إل نظرا   تثمارإلسعمل جديدة وتحقيق زيادة متنامية في حجم ا

ا  ألن نطر ة ويعد هذا النوع من المشروعات هام جدا  في سوري .س مالأتحتاجه من ر  وانخفاض ما
مما يجعل هذه المشروعات ضرورية إلستيعاب العمالة وتخفيض  بلد ذو نمو عال للسكان ةسوري

هتمام بهذا النوع من المشروعات ونتيجة اإلنسب البطالة ورفد اإلقتصاد الوطني بالسلع والخدمات 
الذي سمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص  2007للعام  15صدر المرسوم التشريعي رقم 

 ،للمشروعات الصغيرة والمتوسطة م التمويللى تقديإمؤسسات مالية ومصرفية تهدف  بإحداث
المشاكل  مجموعة من منتعاني  1024لغاية تاريخ بقيت هذه المشاريع وبالرغم من ذلك 

المتعلقة بالترخيص والتمويل والتسويق..الخ وقد تكون مشكلة التمويل أحد أهم األسباب التي 
البدء  دحيث تحتاج هذه المشروعات إلى مصادر تمويلية، سواء عن ورها،تعيق نموها وتط

بنشاطها أو عند التوسع أو التجديد في اآلالت والمعدات، ولن تستطيع أن تحقق أهدافها أو تكفل 
 ستمرار بقائها داخل السوق دون وجود رؤوس أموال تكفي لتلبية احتياجاتها.إ

التعرف على المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة  وبالتالي ومن خالل هذه الدراسة سيتم
 والمتوسطة في سورية والصعوبات التي تواجه المؤسسات المالية في تمويل هذه المشروعات.
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 مشكلة الدراسة:ثانيًا: 
تكددوين هددذه  مددلهددم عواأحددد أمين التمويددل الددالزم إلنشدداء المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة أعددد تددي  

س المال الالزم لها. وتكمن الصعوبات بعدم قددرة ألى الرغم من قلة وبساطة حجم ر المشروعات ع
عددن  وأس المددال سددواء عددن طريددق المدددخرات الشخصددية أهددذه المشددروعات مددن الحصددول علددى ر 

طريددق البنددوك والمؤسسددات التمويليددة  نظددرا  لددبعض الخصوصدديات التددي يتطلبهددا تمويددل مثددل هددذه 
تمويدددل هدددذه المشددداريع عددددم تدددوفر الضدددمانات الكافيدددة وفقددددان هدددم خصوصددديات أالمشددداريع ، ومدددن 

بالنسدبة  كبيدرا   ا  قدراض تشدكل عبئدصحاب هذه المشاريع للجددارة االئتمانيدة حيدث تصدبح شدروط اإلأ
طرر  ششركالية الث ر  وعلدى هدذا األسداس يمكدن لهذه المشروعات، وتتندافى مدع متطلبدات تمويلهدا 

  ثمجموعة من النقاط التالية:
 ؟المشروعات الصغيرة والمتوسطةالطرق واآلليات المعتمدة في سورية لتمويل . ماهي 2
 المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ . ماهي الصعوبات التي تواجه1
عمليات تمويل المشروعات  تلعب أنظمة العمليات المصرفية السائدة دورا  معيقا  في . هل3

 والمتوسطة؟ الصغيرة
 ية الدراسة:أهمثالثًا: 

رتفدداع معدددالت إسددتثمار و دخددار واإلنخفدداض معدددالت اإلإتعدداني سددورية كأحددد البلدددان الناميددة مددن 
لى تمويالت ضخمة وكفاءات عالية إقامة المشروعات الكبيرة التي تحتاج إالبطالة ونظرا  لصعوبة 

لدق فدرص العمدل هتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تتميز بقدرتها على ختوجه اإل
نتداج السدلع إسدتثمار، كمدا تلعدب دورا  هامدا  فدي دخار الخاص وتوجيهده نحدو اإلمن خالل تعبئة اإل

التي تحتاجها األسواق المحلية وتساعد علدى زيدادة الددخل القدومي خدالل فتدرة قصديرة نسدبيا  مقارندة 
قطددداع محدددوري فدددي  بالمشدددروعات الكبيدددرة كونهدددا تددددخل بالددددورة االنتاجيدددة بشدددكل أسدددرع ولدددذلك تعدددد

  جتماعية وفي مواجهة تحديات العولمة .تحقيق التنمية االقتصادية واإل
ومن هنا، تأتي أهميدة الدراسدة فدي تسدليط الضدوء علدى المعوقدات التمويليدة للمشدروعات الصدغيرة  

والمتوسدددطة فدددي سدددورية ، ومدددا ينبغدددي للمصدددارف والمؤسسدددات الماليدددة مدددن القيدددام بددده مدددن دور فدددي 
 .المشروعات المشروعات تمويل تلك 

 هداف الدراسة:أ :أراثع
 ن هذه الدراسة سوف تركز على األهداف التالية:إمن العرض السابق لمشكلة الدراسة ف

. التعرف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا والتدي 2
 تعيق نموها وتطورها ومعرفة اسبابها.
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 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المشكالت التي تعاني منها. . التعرف على1
 هم الخدمات االئتمانية الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.أ. التعرف على 3
. التعددرف علددى دور البنددوك و المؤسسددات الماليددة والصددعوبات التددي تواجههددا فددي تمويددل قطدداع 4

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.طرح البدائل الممكنة لتطوير ا. 5

 منهجية الدراسة:خامسًا: 
 الدراسة منهجية البحث الوصفي، والميداني التحليلدي، فعلدى صدعيد البحدث الوصدفي استخدمت

سيتم الحصول على المعلومات الثانوية عن طريدق الكتدب والمراجدع العلميدة والدراسدات السدابقة 
بحددداث المنشدددورة فدددي مجدددالت علميدددة محكلمدددة وعلدددى رسدددائل الماجسدددتير والددددكتوراه المتعلقدددة واأل

لى التقارير والددوريات والمعلومدات والبياندات غيدر المنشدورة والتدي حصدلت إضافة إ ،بالموضوع
طالع على الواقع العملي للمؤسسات التمويلية والتي تضمنت ايضا  عليها الباحثة من خالل اإل

أمرررا علررر  لرررعيد الث ررر   خصدددية مدددع الجهدددات المقرضدددة والمانحدددة للمشدددروعات،مقدددابالت ش
التحليلددي، فقددد تددمل إجددراء المسددح الميددداني، وتحليددل البيانددات المجمعددة كافددة مددن خددالل  الميرردان 

 ستبيان، واستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة.اإلجابة عن اإل
 :مجتمرع وعينرة الدراسةسادسًا: 

من جميع المصارف بشقيها العام والخاص مجتمع البحث  يتكون مجتمع الدراسة: .1
والمؤسسات التمويلية األخرى التي ت عنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

المستويات اإلدارية المعنية بدراسة طلب تم توزيع االستبانة على في سورية، حيث 
مصرف عام  24) سوريةلدى المصارف العاملة في التمويل والتسهيالت االئتمانية 

إضافة  إلى الموظفين العاملين في مجال القروض في  2مؤسسات تمويلية( 3وخاص و
  .المؤسسات التمويلية 

 عينة الدراسة: .1

                                                      
توزيع االستبانة على الموظفين العاملين في قسم التسهيالت االئتمانية لدى معظم المصارف العامة )المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، تم  1

ودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، هم: بنك عو مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التجاري( و المصارف الخاصة السورية 

بيبلوس، بيمو، سورية والمهجر، سورية والخليج، األردن سورية، البنك العربي، فرنسبنك، كما تم توزيع االستبانة على موظفي اإلقراض في 

 .نية للتمويل الصغير، المؤسسة الوطالهيئة العامة للتشغيلالمؤسسات التمويلية األخرى وهي: مؤسسة التمويل الصغير األولى، 
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حتددى تكددون   اسددتبيانه علدى مجتمددع الدراسددة بأسدلوب عيلنددة عشددوائية غيدر منتظمددة 55 تدم توزيددع  
 .مناسبة للبيانات التعريفية

 اسة:فرضيات الدر ساثعًا: 
.تشكل طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عائقا  أمام تمويلها من قبل المؤسسات 2

 .المالية
.تلعب أنظمة العمليات المصرفية السائدة دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات 1

 والمتوسطة.الصغيرة 
ل عائقا  في ذات داللة معنوية بين العوامل التي تشك .التوجد فروق)اختالفات( جوهرية3

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصعوبات التي تواجه المؤسسة المالية في 
 تمويل المشروعات تبعا  لنوع المصرف )عام،خاص،مؤسسة تمويلية(.

 الدراسات الساثقة: ًا:ثامن
أسرررراليو تمويررررا المصسسررررات اللرررر ير  (، 8002، سررررمية  لرررروكري  دراسررررة :األولرررر الدراسررررة 

 .1ة  وا تجرثة ثنك الثركة الج ائرياسة تطثيقيوالمتوسطة در 
ولويدة تحريدك مختلدف المدوارد الماليدة المتاحدة المعطلدة ألدى تحديدد إهددفت الدراسدة  هدف الدراسرة:

او الخارجددة عددن الدددورة النظاميددة مددن اجددل تفعيددل الدددور المنددوط بالمؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة 
متاحة امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسدتطيع وتحديد اهم صيغ التمويل واساليب التمويل ال

تجددداوز الصدددعوبات التمويليدددة التدددي تكدددون اكثدددر مالئمدددة لطبيعدددة دور وخصدددائص هدددذه المؤسسدددات 
 وادراك مدى تميز االساليب االسالمية عن غيرها.

 أهم النتائج الت  توللت لها الدراسة:
دارة تقليديددة ومددوارد إمددد علدى نمدداذج غيددر مددريح يعت وضدعا   انيالمؤسسدات الصددغيرة والمتوسددطة تعدد

ماليددة محدددودة اساسددها التمويددل الددذاتي، وهددذا راجددع للتكدداليف والضددمانات التددي تتحملهددا المؤسسددة 
ن قرارات البندوك العامدة تبقدى مرتبطدة بالضدمانات قبدل أمقابل حصولها على القرض البنكي، كما 

 أي اعتبار اخر.
مويدل المؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطة توصدلت الدراسدة ومن خالل دراسة تجربدة بندك البركدة فدي ت

الى ان هذه المؤسسات تعاني من التهميش في ظل عدم مراعاة خصوصيتها في مختلف القدوانين 
ولذلك لجأ بنك البركة للحلول السهلة التي تساعد على ابقائه في  النقدية التي تم تطبيقها اوسنها ،

 السوق النقدية الجزائرية.
                                                      

 .8002لوكريز، سمية، أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة ماجستير اقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق  1
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متوسررطة ادار  وتمويررا المصسسررات اللرر ير  وال( 2008عثررد الرسرروا،  سرن  انيررة: الدراسرة الث
 .1ال جم ف  لثنان
ى دراسددة واقددع المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة إلددساسددي أهدددفت الدراسددة بشددكل  هرردف الدراسررة:

وخصائصددها فددي لبنددان والتعددرف علددى المشددكالت والصددعوبات التددي تواجدده نموهددا كمددا يهدددف الددى 
 المهم الذي يمكن لهذه المؤسسات ان تلعبه في نجاح االقتصاد اللبناني.تحديد الدور 

 :لهاالنتائج الت  توللت 
تعد المشكالت التمويليدة مدن المشدكالت الرئيسدية التدي تواجده المؤسسدات الصدغيرة والمتوسدطة فدي 

 لبنان وخاصة عقبة الضمانات التي تشكل حجر عثرة كبيرة في وجه هذه المؤسسات.
 لبشرية والخبرات المتراكمة تلعب دورا مهما في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الموارد ا

( ثعنررروان: األثرررر التنمررروي للمشرررروعات 2009سرررلمان، ميسرررا   ثيرررو  دراسرررة الدراسرررة الثالثرررة: 
دراسرة تطثيقيرة علر  المشرروعات الممولرة مرن  ثرا "الل ير  الممولة ف  ظرا اسرتراتيجية التنميرة 

 .8"ف  الجمهورية العرثية السورية  تنمية المشروعاتهيئة التش يا و 

هدفت الباحثة من خالل بحثها إلى تحديد األثر التنموي للمشروعات الصغيرة في الحد من ظاهرة 
البطالة، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر، وتمكين المرأة، مستعرضة  في ذلك 

عات وتحد من فاعليتها. وعليه قامت الباحثة بدراسة أهم الصعوبات التي تعيق عمل هذه المشرو 
هيئة هيئة مكافحة البطالة سابقا  في سورية )التي نفذتها المشروعات الصغيرة  عينة عشوائية من

وذلك بهدف اختبار وتحليل األثر التنموي لهذه المشروعات حاليا (  التشغيل وتنمية المشروعات
في تلك الفترة  هي المؤسسة الحكومية التنموية الوحيدة في ، باعتبار هذه الهيئة كانت المدعومة
 .المتوسطة ومتناهية الصغرو التي تعنى بتنمية ودعم المشروعات الصغيرة سورية 

صعوبة توفير تعاني من  المشروعات الصغيرةومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أنل 
الصغير بالنسبة سباب تأسيس المشروع أولى أ، كذلك إنل وتأمين الضمان الالزم للتمويل

ألصحاب هذه  الماديالوضع لتحسين  تكانللمشروعات المنفذة من قبل هيئة مكافحة البطالة 
                                                      

جامعة ، كلية االقتصاد، رسالة دكتوراه في ادارة االعمال، ادارة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان،  حسن ،عبد الرسول 1

 .2008،شقدم

 
)دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة  التنميةاستراتيجية  ظل في الممولة الصغيرة للمشروعات التنموي األثرسلمان، ميساء حبيب، "1

الدانمارك، كلية اإلدارة  شورة، األكاديمية العربية المفتوحة فين)رسالة ماجستير م "،(في الجمهورية العربية السورية  وتنمية المشروعات التشغيل

 (.1005واالقتصاد، 
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مما يشير إلى أن دخل أصحاب المشاريع قبل البدء بمشروعهم الخاص  بالدرجة األولى،المشاريع 
جميع أصحاب تائج البحث أنل وتبيلن من خالل ن لم يكن كافيا  ومستوفيا  لمتطلبات العيش،

رتفاعا  مطلقا  بعد المشروع عما كان عليه قبل إرتفع متوسط دخلهم إالمشاريع في العينة قد 
المشروعات الصغيرة ساهمت في تمكين  أنل ،كذلك من النتائج التي تم التوصل إليها المشروع

نل ( امصدر دخله)المرأة اقتصاديا  ليس من خالل امتالكها لمشروعها الخاص  ما من خالل حرية وا 
 التصرف به.

تفعيرا دور اللرناعات اللر ير  والمتوسرطة فر  عمليرة 2005)  يدان، رام   الدراسة الراثعة: 
 .1عات الل ير  والمتوسطة ف  سورياالتنمية دراسة  الة اللنا

هدددفت الدراسددة الددى معرفددة مدددى مسدداهمة المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة فددي  هرردف الدراسررة:
التنمية الصناعية في القطر وأيضا التعرف على مدى مساهمة هذه المشروعات في تشغيل  عملية

اليدددد العاملدددة والحدددد مدددن البطالدددة باإلضدددافة الدددى دراسدددة دور هدددذه المشدددروعات فدددي تحقيدددق التنميدددة 
 االقتصادية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعدة مدن االسدتنتاجات أهمهدا: أن الفدائض االقتصدادي المتحقدق فدي 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل النسبة األعظم من الفائض المتحقق فدي القطداع الصدناعي 

 الخاص، على الرغم من أن هذا الفائض دون المستوى المأمول. 
كذلك تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة المدروسة ساهمت باسدتقطاب المزيدد  

لكنهدددا أيضدددا  دون المسدددتوى المدددأمول، وأخيدددرا  فيمدددا يخدددص مدددن الوافددددين الجددددد إلدددى سدددوق العمدددل، 
الكفاءة االقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تبين مدى مالءمتها لالقتصاد السوري وتفوقها 
علددى المشددروعات الكبيددرة، كمددا أن كثيددرا  مددن المشددروعات الصددغيرة تعدداني مددن منافسددة شددديدة وأن 

لعولمة واقتصاد السوق،  إال أن ذلك ال يمنع الكثيدر منهدا مدن جزءا  منها مهدٌد باالنهيار في ظل ا
 االستمرار في السوق المحلية بل النفاذ أيضا  إلى السوق العالمية.

 
 
 
 

                                                      
رامي زيدان،  دور اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  عملية التنمية دراسة  الة اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  سوريا،تفعيا زيدان، رامي ،  1

 2005عة دمشق،اشراف الدكتور محمد سعيد النابلسي والدكتور محمود ابراهيم ، رسالة دكتوراه اقتصاد، جام
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ثعنرروان  اللررناعات اللرر ير  ودورهررا فرر   \ 1998 \ ، رثيعررةالدراسررة الخامسررة: دراسررة سررلمان
 . 1 لو( –عملية التنمية ف  سوريا 
وضداع الصدناعات الصدغيرة وخصائصدها و المشدكالت التدي تعداني منهدا حيث تعرضت الباحثة أل

في قطاع الغزل والنسيج في سوريا. واهتمدت بالسدبل الكفيلدة بددعم هدذه الصدناعات وتوسدعها بغيدة 
االستفادة من مزاياها لمصلحة االقتصاد الوطني السوري. وقد خلصت الدراسة إلى ضدرورة وضدع 

يرة تلتددزم بدده جميددع األجهددزة والمنظمددات والهيئددات الموكددل تعريددف رسددمي محدددد للصددناعات الصددغ
 إليها مهمة تنمية وتطوير هذه الصناعات. باإلضافة إلى ضرورة دعم الدولة لهذه الصناعات.

 .8(2005الدراسة السادسة: دراسة  أسامة: القاض 
طالدة فدي نفذت هذه الدراسة على مجموعة من المشروعات الصغيرة الممولة من هيئدة مكافحدة الب 

محافظة حلب  سدورية ، وذلدك فدي إطدار عدام لتقيديم تجربدة الهيئدة فدي عمليدة إقدراض المشدروعات 
 الصغيرة ومحاولة للتعرف على الصعوبات التي واجهت هذه العملية أو السلبيات لتفاديها .

ورغددم أن نتيجددة الدراسددة عمومددا  كانددت مشددجعة، بحيددث تددم قيدداس نجدداح عمليددة التمويددل مددن خددالل 
ح المشدداريع وتحسددس آثارهددا علددى المسددتويات األربعددة، الفددردي والعددائلي والمجتمعددي و أخيددرا  نجددا

علدى المسددتوى المشداريعي. إال أن هددذه الدراسدة نظددرت إلددى الموضدوع مددن المنظدور الددداخلي بعيدددا  
عددن اإلطددار االسددتراتيجي،  حيددث ركددزت علددى آليددة عمددل الهيئددة فددي عمليددة اإلقددراض أو التمويددل 

ت الصدددغيرة وأغرقدددت فدددي تفاصددديل عمدددل الهيئدددة، وذلدددك بغيدددة تحسدددين أدائهدددا مدددن خدددالل للمشدددروعا
دراسدددة آليدددة عملهدددا، وهدددذا طبيعدددي ومفتدددرض بحكدددم طبيعدددة هدددذه الدراسدددة المفتدددرض أن تسددداعد فدددي 
نتائجها في تحسين وتطوير أداء عمل الهيئة، وهذا ما أكدته وأوصت به الدراسة بأن الهيئة يجدب 

اقتصادية تنموية بشكل عام أحد مهامها التمويدل واإلقدراض إضدافة إلدى  أن تعمل بصفتها مؤسسة
 دورها االستشاري واالستثماري.

 التعقيو عل  الدراسات الساثقة:
مددن خددالل اسددتعراض هددذه الدراسددات التددي تناولددت موضددوع المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة نجددد 

لغالدددب علدددى مصدددادر التمويدددل نهدددا متنوعدددة وشددداملة لجميدددع جواندددب الموضدددوع لكنهدددا ركدددزت فدددي اأ
 .المتاحة وتعرضت لبعض المشكالت التي تعاني منها هذه المشروعات ودورها في التنمية

                                                      

 .1998،جامعة حلب، كلية االقتصاد، رسالة ماجستير في االدارة ،المشروعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في سوريا، سلمان ربيعة1

  
 .1005حالة محافظة حلب، -أسامة القاضي،دراسة حول أداء المشروعات الصغيرة الممولة بقروض من هيئة مكافحة البطالة 3
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عن الدراسات السابقة من الناحية العملية للبحث حيث تم االعتماد على وتختلف هذه الدراسة  
خالل  نك االبداعوالهيئة العامة للتشغيل وب ول هو دراسة الحالة للمصرف الزراعيجانبين األ

هم في تمويل هم المعوقات التي واجهتأواستخالص من  1024الى 1001الفترة الزمنية من 
لى إضافة إعتمادا  على التقارير الداخلية والمقابالت الشخصية إالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ئتمان المصرفي ستبانة على المستويات اإلدارية المعنية بدراسة طلبات التمويل في قسم اإلإتوزيع 
معرفة المعوقات التمويلية للمشروعات وذلك بهدف  ،والمؤسسات التمويلية في المصارف السورية

لنواحي لم تتطرق لها الدراسات السابقة،  البحثحيث تطرق  الصغيرة والمتوسطة في سورية
 وبالتالي قدرته على تحقيق إضافة جديدة في مجال البحث العلمي.  
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 األواالفلا 
 النظري للمشروعات الل ير  والمتوسطة اإلطار

 مقدمة:
تهدف الباحثة من خالل هذا الفصل إلى إعطاء نظرة عامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

من خالل اإلحاطة بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيتم مناقشته على النحو 
 اآلتي:

 
 .المعايير المستخدمة ف  تعريف المشروعات الل ير  والمتوسطة: المث   األوا

 خلائص وأهمية المشروعات الل ير  والمتوسطة.المث   الثان : 

 المشروعات الل ير  والمتوسطة والمشكالت الت  تعان  منها. تلنيف المث   الثال :
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 المث   األوا
 لل ير  والمتوسطة.المعايير المستخدمة ف  تعريف المشروعات ا

 تمهيد:
يتطلدب تحديدد مفهدوم هدذه المشدروعات  ،موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسدطة إلىالتطرق  إن

ال يمكددن تقدديم تعريددف نهدائي ومفهددوم محدددد وتحديدد مجدداالت تددخلها و  ،جددل توضديح معالمهدداأمدن 
عريددددف هددددذه للمشددددروعات الصددددغيرة ، فهددددو مفهددددوم نسددددبي يختلددددف بدددداختالف المعددددايير المتخددددذة لت

خدددتالف إمكانياتهدددا وظروفهدددا إل وفقدددا  هدددذه المعدددايير بدددين دولدددة وأخدددرى،  تختلدددفالمشدددروعات كدددذلك 
التي تتفق  التعاريفودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد من  جتماعيةقتصادية واإلإلا

قدد تختلدف فدي البلدد قتصادية في البلد المعني وتختلف في البلد اآلخر كما مع البيئة السياسية واإل
نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجدد التبداين بدين دولدة 
وأخرى ومدن مرحلدة إلدى أخدرى فدي تبندي تعريدف معدين للمشدروعات الصدغيرة فدي بلدد مدا بمدا يتفدق 

مكانياتهدددا ومقددددراتها وظروفهدددا االقتصدددادية. دف منددده، وهدددل هدددو للهددد كمدددا ويختلدددف التعريدددف وفقدددا   وا 
 المشددددروعاتفمصددددطلح  ،لألغددددراض اإلحصددددائية أم لألغددددراض التمويليددددة أو أليددددة أغددددراض أخددددرى

نتشدددر اسدددتخدامه، وأخدددذ التركيدددز علدددى أهميتددده مدددؤخرا ، علدددى الدددرغم مدددن االصدددغيرة مصدددطلح واسدددع 
وجوده عمليدا  مندذ بدايدة تشدكل المجتمعدات ويشدمل هدذا المصدطلح  األنشدطة التدي تتدراوح بدين مدن 

عمدددل لحسدددابه الخددداص أو فدددي منشدددأة صدددغيرة تسدددتخدم عددددد معدددين مدددن العمدددال وال يقتصدددر هدددذا ي
القطاع الخاص ومالكها وأصحاب األعمال والمستخدمين ولكنه يشمل  مشروعاتالمصطلح على 

  .2كذلك التعاونيات ومجموعات اإلنتاج األسرية أو المنزلية
تنبددع صددعوبة تحديددد  ر  والمتوسررطة:عوامررا لررعوثة ت ديررد تعريررف للمشررروعات اللرر ي أواًل:

مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة مجموعة من العوامل والتي يمكن إيجازها علدى 
 النحو التالي:

 العواما اال تلادية: .1
مثددال ذلددك ينقسددم النشدداط ، يختلددف كددل مشددروع حسددب فددروع النشدداط االقتصددادي الددذي ينتمددي إليدده

االستخراجية والمشروعات الصناعية التحويليدة وهدذا األخيدر  الصناعي إلى المشروعات الصناعية
يضم بدوره عددا من الفروع الصناعية من صناعات غذائية وصناعة الغدزل والنسديج والصدناعات 

                                                      
الدورة التدريبية حول تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات  المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الج ائر""،شهرزاد، زغييب 1

 .1ص: ،1002،ماي12-15،سطيف،المغاربية
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ولذا يختلف كل مشروع مدن حيدث كثافدة اليدد العاملدة ، المعدنية وصناعة الورق والخشب ومنتجاته
روع الصددغير أو المتوسددط فددي مجددال الصددناعة النسدديجية فالمشدد هيتطلبددوحجددم االسددتثمارات الددذي 

تعريدف كمدا أن  ي صدناعة السديارات ،بينمدا يكدون صدغير فد، عامل مثال( يعتبر وحدة كبيدرة500)
االقتصددادي لتبدداين درجددة النمددو  ا  عددخددر تبآالمشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة يختلددف مددن بلددد إلددى 

يمكددددن  متقدددددمبلددددد  أيأو فددددي  األمريكيددددةمتحدددددة أو الواليددددات ال فالمشددددروعات الصددددغيرة فددددي اليابددددان
وذلدك حسدب اخدتالف وضدعيتها أو كبيرة في دول نامية مثل سدوريا، اعتبارها مشروعات متوسطة 

 2االقتصادية والنقدية واالجتماعية.
 العواما التقنية: .8

 في المشروعات  فحينمدا تكدون هدذه األخيدرة أكثدر اإلندماج يظهر العامل التقني من خالل مستوى
و تمركزها في مصنع واحد وبالتالي يتجه حجم  اإلنتاجقابلية لالندماج يؤدي هذا إلى توحد عملية 

مجدزأة أو موزعدة إلدى عددد كبيدر مدن  اإلنتاجيدةبينما عندما تكون العملية  ،المشروعات إلى الكبر 
 .1المشروعات يؤدي ذلك إلى ظهور عدة مشروعات صغيرة و متوسطة

 العواما السياسية : .3
و التميدز  ،كننا هذا العامل مدن تحديدد مفهدوم المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة وتبيدان حددودها يم

و هذا مدن خدالل معرفدة  ،في المشروعات حسب رؤية صانعي السياسات واالستراتجيات التنموية 
تها بقطدداع المشددروعات الصددغيرة و المتوسددطة و المسدداعدات التددي امدددى اهتمددام الدولددة و مؤسسدد

 .3ذا القطاع لمواجهة الصعوبات التي تعترضهاتقدمها له
 تعريف المشروعات الل ير  و المتوسطة :ل الدولية معاييرال :ثانياً 

تواجه معظم الدول صعوبة في وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبين دراسة 
 فدددا  مختلفدددا  تعري(  55)عدددن المشدددروعات بدددأن هنددداك أكثدددر مدددن معهدددد جورجيدددا التكنولدددوجي أجرتهدددا 

 .4( دولة55للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في )
                                                      

متوسطة في االقتصادات الدورة التدريبية حول تطوير المشروعات الصغيرة وال المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الج ائر""، شهرزاد، زغييب 2

 .3ص: ،1002،ماي12-15المغاربية،سطيف،
الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في "أساليو تمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة"، ، رابح ،خوني 8

 .3،ص1002،سطيف،الجزائر،االقتصادات المغاربية

الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في  اريع الل ير  والمتوسطة"،، أساليو تمويا المش رابح، خوني  3

 .3ص، مرجع سابق ،1002،الجزائر،سطيف،االقتصادات المغاربية

 .102،ص8011ان )سلسلة الدراسات االنسانية( ،إدارة المشروعات الصغيرة،المجلد التاسع،العدد الثاني، حزيرالجامعة االسالمية مجلة  4
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حجم المبيعات  ، تعدد المعايير المعتمدة فمنها يعتمد على حجم العمالة  إلىوهذا االختالف يرجع 
 طبيعة الملكية ..الخ . ،حصة المؤسسة في السوق ،حجم األموال المستخدمة 

مجدال علدى معيدارين فدي تعريدف هدذا الندوع مدن وإلزالة هذا الغمدوض اعتمدد المختصدون فدي هدذا ال
أو الحديدة أو الوصدفية مدن  الكميدة المعايير النظريدة أو النوعيدة مدن جهدة والمعدايير ،المشروعات 
( وذلدددك الكميدددةإال أن المعدددايير األكثدددر اسدددتخداما  هدددي المعدددايير الثانيدددة )المعدددايير  ،جهدددة أخدددرى 

العمدال  اإلطدالقوأكثرهدا اسدتخداما  علدى  ربداح (األ،لوضوحها و سهولة استخدامها )كدرقم األعمال
 :الكمية المعاييريأتي أهم فيما و  .2)عدد العمال(

 :  جم العمالة .أ
المعددددايير الكميددددة المسددددتخدمة فددددي تعريددددف المشددددروعات الصدددددغيرة  أهددددم حدددددأعتبددددر هددددذا العامددددل ي

بددين الدددول  وهندداك اخددتالف كبيددر ،والمتوسددطة حيددث يعتمددد علددى عدددد العدداملين فددي التفرقددة بينهددا
الصدغيرة فدي الواليدات  المشدروعات المتطورة والنامية فيمدا يتعلدق بتطبيدق هدذا المعيدار حيدث تعتبدر

 1.أخرىمتوسطة وربما كبيرة في دول  ، مشروعاتواليابان  األمريكيةالمتحدة 

 :أنواعثالث  إلىوحسب هذا المعيار تنقسم المشروعات االقتصادية 
 :المشروعات اال تلادية الكثرى -1

يتجداوز عدددهم اآلالف وحتدى مئدات اآلالف فدي ، مدن العمدال كبيدرا   عدددا  وهي مشدروعات توظدف 
 عامل( وينقسم هذا النوع من المشروعات إلى: 500بعض األحيان )أكثر من 

 .المشروعات الكبرى دولية النشاط .أ
 .المشروعات الكبرى محلية النشاط .ب
 و دات االست الا الفردي: أوالمشروعات المل ر   -8

وتنشددددط هددددذه المشددددروعات فددددي مختلددددف فددددروع النشدددداط االقتصددددادي وكافددددة مجاالتدددده وهددددي تشددددترك 
 أساسدديةهددذا النددوع مدن المشددروعات يقددوم بهددا صدداحبها بصددفة  إدارة أنتتمثددل فددي  ،بخاصدية واحدددة

 3يزيد عددهم عن العشر عمال. الأوقد يساعد مجموعة من العمال عند الحاجة شريطة 

لمشددددروعات موقعددددا  وسددددطا  بددددين النددددوعين تحتددددل هددددذه او وسررررطة:المشررررروعات اللرررر ير  والمت -3
  هناك صعوبات في تعريف أن توظف بين عشرة عمال وخمسين عامل .إال ،السابقين

                                                      
الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،ماهية المصسسات الل ير  والمتوسطة وتطويرها ف  العالم ، اسماعيل، شعباني  2

 .3ص،ماي12-15،سطيف،الجزائر،وتطوير دورها في االقتصادات المغاربية

 .3مرجع سابق،ص، "توسطةأساليو تمويا المشاريع الل ير  والم "،رابح ، خوني 1

 .4ص،المرجع السابق ، رابحخوني،   3
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 التالية: لألسبابعلى معيار حجم العمال ويرجع هذا  اعتمادا  ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 مو.اختالف ظروف البلدان النامية وتباين مستويات النأ.
 في نفس البلد. آلخراختالف ظروف الصناعة من فرع ب.
المددال فددي البلدددان  رأستكثيددف العمالددة علددى  إلددىالمسددتوى التكنولددوجي المسددتخدم والددذي يميددل ج.

   1 النامية.
عتماد على هذا المعيار يكتنفه الغموض وهدذا يقودندا ألن نطدرح مجموعدة أن اإل وف  رأي الثا ثة
 من التساؤالت:

هدذا المشدروع صدغير  أنيعمل عدد معين من العمال في مشروع ما حتدى نقدول  أن هل يكفي -
 متوسط؟ أو

 وهل مشروعان يشتغل فيهما نفس العدد من العمال هما بنفس الحجم؟ -
 حد بعيد. إلىكذلك الحد الفاصل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة غير واضح وغامض  -

ومتى نقول عن  هو كبير؟ 201والذي يشغل عامل هو متوسط ؟200 فهل المشروع الذي يشغل 
 نه صغير؟مشروع أ
 النقدي: أوالمعيار المال  و. 

حجم المبيعات واالعتماد على المعيار المدالي  – األعمالرقم  -المال رأس إلىيستند هذا المعيار 
وحده في تحديد ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعترضده عنصدر االخدتالف فدي الحصديلة 

النقصدان خاصدة اذا  أوباتجداه الزيدادة  آخدر إلدىبسبب اختالف المبيعات النقدية مدن عدام  ،يةالمال
يكدون  متوسدط فدي هدذا العدام قدد ال أوفمدا نعتبدره مشدروع صدغير  ،حدث ارتفاع في معدل التضخم

 1كذلك العام المقبل والعكس صحيح.

 س الماا:معيار معاما رأ . 
 للمؤسسدة اإلنتاجيدةلعمالدة مدن المعدايير المحدددة للطاقدة س المدال ومعيدار ايعتبر كل من معيار رأ
فقد  ،نتيجة غير دقيقة في تحديد حجم المؤسسة إلىيؤدي  منهما منفردا   أيلذا فان االعتماد على 

 أنذ مددن المحتمددل إحجمهددا صددغير  أنيعنددي ذلددك  عدددد العمددال لدددى مؤسسددة مددا قليددل وال أننجددد 
فدي  علدى أنده كبيدرالمدال  رأسحسدب معيدار  يصدنف المشدروعوبالتالي  كبير نسبيا   رأسمالهايكون 
 متوسط وفقا لمعيار العمالة. أو نه مصنف كصغيرأحين 

 1. المال المستثمر رأسوينطوي هذا المعيار على عالقة عكسية بين عدد العاملين وحجم 

                                                      
.4"، مرجع سابق،صماهية المصسسات الل ير  والمتوسطة وسثا تطويرهااسماعيل ،" ، شعباني  2

 

 .22ص1001،االردن،عمان،دار الصفاء للنشر والتوزيع ادار  االعماا التجارية الل ير ، ، توفيق عبد الرحيم ،يوسف 1
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يها وفدرة العمل( وتستخدمه الدول التي لد المال  رأسس المال )يرتفع فيه معدل * معيار كثيف رأ
 2المال. رأسفي 

المال( ويستخدم هذا المعيار فدي الددول التدي  رأس *معيار كثيف العمالة )يرتفع فيه معدل العمالة
  1تعاني من بطالة )وفرة في العمالة(.

نمدددا وضدددع  للمشدددروعاتأنددده مدددن األفضدددل عددددم التقيدددد بمعيدددار محددددد الثا ثرررة  ثررررأيو  الصدددغيرة وا 
التي تختار لتتناسب مع طبيعة اقتصاد كدل دولدة وعلدى أساسدها  مجموعة من المعايير والمؤشرات

ى الصدغيرة أو المتوسدطة أو الكبيدرة ومدن ثدم يدتم االهتمدام بهدا والعمدل علد المشروعاتيتم تصنيف 
 تمويلها وتنميتها.

 تعريف المشروعات الل ير  والمتوسطة: :ثالثاً 
المشداكل التدي تواجده تحليدل هدذا  تعريف قطاع المشروعات الصدغيرة والمتوسدطة يعدد مدن أكبدر نإ

مفهدوم المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة  أناذ القطاع نظرا  لعدم وجدود تعريدف متفدق عليده دوليدا ، 
كمدا  ،والفدروع والتقنيدات األحجدامغيدر متجانسدة  ،يضم فئات عريضة من المشدروعات االقتصدادية

تتصدددف البلددددان المصدددنعة المشدددروعات تختلدددف بددداختالف الددددول ومقوماتهدددا الصدددناعية حيدددث  أن
كثدددددرة التعددددداريف  أن آخدددددروبمعندددددى  ،عكدددددس نظيرتهدددددا فدددددي الددددددول الناميدددددة ،بالديناميكيدددددة والتجديدددددد

المسددتخدمة جعددل مفهددوم المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة غددامض ويثيددر الكثيددر مددن الجدددل فددي 
تقتصددددر علددددى رقددددم  اآلخددددرفددددبعض الدددددول تعتمددددد علددددى عدددددد العمددددال والددددبعض  ،الدوليددددة األوسدددداط
يوجدد تعريدف دولدي  نده الأاعية نالمتحددة للتنميدة الصد األمدمتدرى لجندة  أخدرىومدن جهدة  ،األعمال

التدي  المشدروعاتتعريدف لكثدرة  إيجدادشامل متفدق عليده كمدا يسدتحيل فدي كثيدر مدن الددول الناميدة 
ن العديددد مددن الدددول لدديس لددديها تعريددف رسددمي لهددذا النددوع مددن أو تعمددل فددي القطدداع غيددر الرسددمي، 

 إمدداويكددون التعريددف المعتمددد  ،حيددث يددرتبط تعريددف كددل دولددة بدرجددة النمددو االقتصددادي ،الاألعمدد
وهولندددا وهندداك بعددض  ألمانيددامثددل  إداريددا   تعريفددا   أو األمريكيددةبددنص قددانوني مثددل الواليددات المتحدددة 

هدددذا  أنوممدددا الشدددك فيددده  التعددداريف المتفدددق عليهدددا مقدمدددة مدددن طدددرف بعدددض المنظمدددات الدوليدددة.
 3 ات.إلحصاءجعل من الصعوبة القيام بمقارنات دولية حتى ولو وجدت ااالختالف ي

                                                      
األول حول تاهيل   ورقة مقدمة في الملتقى الدوليالتنا ضات الكامنة ف  العولمة والثديا العادا"، " ،نحو نظام اقتصادي عادل ، سنح، رحيم  2

 .2،ص1002،اكتوبر30-15سطيف  المؤسسات،

 .45،ص1005،مصر االسكندرية ،اللناعات الل ير  ف  تنمية ا تلاديات الدوا النامية،فتحي السيد  ،عبده   1

الدورة التدريبية حول المؤسسات الصغيرة  ،متطلثات تأهيا المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  الدوا العرثية"، شعيب، بونوة و سمير، سحنون   3

 412ص:أبريل،الجزائر، 22و25والمتوسطة ومشاكل تمويلها يومي 
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 ال رض من وضع تعريف للمشروعات الل ير  والمتوسطة: .1
 يلي: وضع تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما أغراض إجماليمكن 

مددع البيانددات عددن هددذا القطدداع السددتخدامها فددي وضددع تقددارير عددن التقدددم فددي عمليددة جتيسددير  .ت
حددددددول الفددددددرص االسددددددتثمارية والعقبددددددات  للمشددددددروعاتوتقددددددديم االستشددددددارات  ،ميددددددة االقتصدددددداديةالتن

 واالتجاهات الجديدة.
تيسدددير تنميدددة وتوضددديح السياسدددات االقتصدددادية التدددي تشدددجع النمدددو بصدددفة عامدددة ونمدددو قطددداع  .ث

 2  المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
 لمتوسطة في النمو االقتصادي.ثر المشروعات الصغيرة واألدور و  أفضلتبني فهم  .ج
ليدددات استشدددارية كمددددخل آالتعدددرف علدددى المجموعدددات المسدددتهدفة بشدددكل مالئدددم بغدددرض وضدددع  .ح

 لعملية تنمية السياسات ومساعدة القطاعات الفردية.
التمويلية وغير  واإلجراءاتالتنظيمي  اإلصالحثر أتعريف القطاع بدقة يمكن من رقابة وتقيم  .خ

 1التصحيح. إجراءاتبدقة واقتراح  واألرباحتحليل التكاليف  كما يمكن من التمويلية.
 

 التعاريف المختلفة للمشروعات الل ير  و المتوسطة ف  ثعض الدوا: .8
عددرف القددانون المسددمى القددانون األساسددي  :للمشررروعات اللرر ير  والمتوسررطة تعريررف الياثرران .أ
 : على النحو التالي ،1999الصغيرة و المتوسطة في عام  تمشروعالل
  (1جدوا ر م    

 المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  الياثانتعريف 
 رأس الماا   مليون ين( عدد العاملين عالقطا

 أو أقل 300 300 اللناعة
 أقل أو 100 100 مثيعات الجملة
 أو أقل   50 50 مثيعات التج ئة

 أو أقل   50 100 الخدمات
جديررد  لتنميررة وتطرروير المنشرررت اللرر ير   أسرراليو ،الغددرف التجاريددة والصددناعية السددعودية مجلددس ،ديةالبحددوث والدراسددات االقتصددا إدارة  الملرردر:

 www.mit.govمن موقع االنترنيت ،والمتوسطة

                                                      
الدورة التدريبية حول المؤسسات الصغيرة ،"ة ف  الج ائرتنمية وتطوير المصسسات الل ير  والمتوسط"، محمد، الفرحي وعاشور ، كتوش   2

 .231ص،الجزائر،ابريل22و25يومي  ،والمتوسطة ومشاكل تمويلها

.233ص:،سابقالمرجع ال ،"تنمية وتطوير المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الج ائر" ، عاشور، كتوش  1
 

http://www.mit.gov/
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حدددت منظمدة الخلديج  :للمشرروعات اللر ير  والمتوسرطة تعريف مجلرس التعراون الخليجر  .و
الصغيرة و المتوسطة باالعتمداد علدى معيدار العمالدة و هدي المشروعات  1994عام  تلالستثمارا

يتجددداوز  أمدددا رأس المدددال ال ،عامدددل  60عدددن  ال يزيدددد عددددد العددداملين فيهددداالتدددي  المشدددروعاتتلدددك 
يزيدددد فيهدددا االسدددتثمار عدددن خمسدددة مليدددون ونصدددف دوالر هدددي  التدددي الوالمشدددروعات ، مليدددون دوالر
 2متوسطة الحجم.مشروعات 

هندددداك العديددددد مددددن الدددددول التددددي لدددديس لددددديها تعريددددف رسددددمي لهددددذا النددددوع مددددن جانددددب آخددددر، ومددددن 
فدي حدين أن ، حد أوجده القصدور الكبيدرة بالنسدبة لهدذا الموضدوع فدي تلدك الددول، وهو أالمشروعات

فعلدددى سدددبيل المثدددال نالحدددظ انددده فدددي الواليدددات المتحددددة ، دول أخدددرى لدددديها تعددداريف عديددددة مختلفدددة
كمدا يتضدح ذلدك فدي الجددول ، بدين نشداط وآخدر المشدروعاتالفدا فدي تصدنيف األمريكية هنداك اخت

 1التالي:

 

 (2جدوا ر م 

 ف  الواليات المت د  الل ير  والمتوسطة تعريف المشروعاتمعايير 

 ال جم المعيار القطاع

 عامل فما دون500 العاملين عدد الصناعات التحويلية

 مليون دوالر (5من)اقل  قيمة المبيعات السنوية تجارة التجزئة

 مليون دوالر (5اقل من ) قيمة المبيعات السنوية الخدمات

 دون عامل فما100 العاملين عدد تجارة الجملة

 مليون دوالر 17اقل من  قيمة المبيعات السنوية مقاوالت البناء

 مليون دوالر 7اقل من قيمة المبيعات السنوية تجارية خاصة أنشطة

 مليون دوالر 5اقل من  ات السنويةقيمة المبيع الزراعة

تفعيددل دور الصددناعات الصددغيرة والمتوسددطة فددي عمليددة التنميددة دراسددة حالددة الصددناعات الصددغيرة  ، رامددين زيدددا الملرردر:

 .2005 جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،دكتوراهرسالة  ،والمتوسطة في سوريا

 

                                                      
المجلد  ،المجلة العربية للعلوم ،الل ير  ف  االمارات العرثية المت د ممارسات التخطيط ف  منشا  االعماا  ، فؤاد الشيخ ،نجيب   2

 .225ص:،1000،العدداالول،السابع
 .8ص ،2008،جامعة دمشق،كلية االقتصاد ،رسالة ماجستير اقتصاد، اساليو تمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ، سمية، لوكريز 1
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امل للمشروعات الصغيرة مما تقدم يمكن القول أنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق وش
والمتوسطة، وحتى باعتماد المعايير التي ذكرت سابقا  تبقى الصعوبة قائمة في وضع تعريف 

تفاق عليها بسبب اختالف الخصائص والقدرات دقيق، فالحدود الرقمية لهذه المعايير لم يتم اإل
 جتماعية بين بلد وآخر.قتصادية واإلوالظروف اإل

روعات : يوجد ثالثة تعاريف للمشل ير  والمتوسطة ف  سوريةالمشروعات التعريف  .ت
 :الصغيرة والمتوسطة في سورية وهي

الهيئدة العامدة  إحدداثالمتضدمن  1002لعدام  35.التعريف المنبثدق عدن المرسدوم التشدريعي رقدم 2
معيددار مددزدوج مؤلددف مددن  أسدداستددم تعريددف المشددروعات علددى  للتشددغيل وتنميددة المشددروعات حيددث

 يلي: المستثمر وعدد العمال كماالمال  رأس
( وال يقدل 000 1500: هي المشروعات التي ال يتجداوز رأسدمالها)المشروعات متناهية الل ر .أ

 ليرة سورية.  100000عن
يتجاوز  وال تجاريا   أو خدميا   أو إنتاجيا   اقتصاديا   كل مشروع يمارس نشاطا   :المشروع الل ير .ب

 يقدل عددد وال، ليدرة سدورية ألدف ةوخمسدمائيقدل عدن مليدون ماله خمس ماليين ليرة سورية وال  رأس
 العاملين عن ستة.

 لوال يقد، ماله خمسة عشرة مليون ليرة سدورية رأسيتجاوز  كل مشروع ال :المشروع المتوسط .ت
ورد فدي  هدذا و عددد العداملين فيده عدن سدتة عشدر عدامال. لوال يقد، عن خمسة ماليين ليدرة سدورية

مبلددغ رأس المدال المسددتثمر للمشدروعات المدذكورة أعدداله بقدرار مددن  ندده يجدوز تعدديلأندص المرسدوم 
 2 رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 (3جدوا ر م  
 للمشروعات الل ير  والمتوسطة ف  سورية الهيئة العامة للتش يا وتنمية المشروعاتتعريف 

 رأسماا المشروع عدد العماا الثيران

 ليرة سورية 5،000،00حتى ← 2،500،000من  2عن ليق ال المشروعات الل ير 

 ليرة سورية  25،000،000حتى ←5،000،000من  22عن ال يقل المشروعات المتوسطة

 الهيئة العامة للتشغيل. بإحداث، الخاص 1002لعام 35المرسوم التشريعي، رقم الباحثة بناء  على  إعدادالمصدر: 

 

                                                      
 باحداث الهيئة العامة للتشغيل.الخاص ، 1002لعام 35 رقم، المرسوم التشريعي  2
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رة االقتصدداد والصددادر بقددرار رئدديس مجلددس الددوزراء عددام المعتمددد مددن قبددل وزا الددوطني التعريددف.8
، اعتمددد هددذا التعريددف فددي تصددنيف المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة علددى عدددد العمددال و 1005

 :2قيمة المبيعات السنوية كما يأتي
 

 (4جدوا ر م 

 تلنيف المشروعات الل ير  والمتوسطة ث سو التعريف الوطن   ثالليرات السورية(

 أو العمااعدد  الثيان

 المي انية السنوية المثيعات السنوية

 - مليون 3أقل من  20أقل من  المشاريع الل ير  جداً 

 50أقل من  مليون 50أقل من  50أقل من  المشاريع الل ير 

 مليون

 150أقل من  مليون 150أقل من  150أقل من  المشاريع المتوسطة

 مليون
 .82/8/8002الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بتاريخ التعريف الوطني للمشروعات  :المصدر

 :20211  لعام 222القرار  حسب  مجلس النقد والتسليفالتعريف الصادر عن  .3
 عن يقل وال 50 عن عمالها عدد يزيد ال التيمشروعات ال هي الل ير :مشروعات ال 

 تقل وال سورية ليرة مليون 50 عن اموجوداته إجمالي يزيد وال أصوال ، مسجلين عمال20
 .مليون ليرة سورية 20عن 

 
 عن يقل وال 150عن عمالها عدد يزيد ال التيمشروعات ال هي :المتوسطةمشروعات ال 

وال  سورية ليرة مليون 150 عن موجوداتها إجمالي يزيد وال أصوال ، مسجلين عامل 50
عريف المشروعات الصغيرة والجدول اآلتي يوضح ت، سورية ليرة مليون 50عن تقل

 :222والمتوسطة حسب القرار 
 
 

                                                      
 .82/8/8002التعريف الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بتاريخ  1

 .1022 5 51بتاريخ:  مجلس النقد والتسليف  الصادر عن 222القرار رقم   1
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 (5جدوا ر م  

 / ف  سورية666تعريف المشروعات الل ير  والمتوسطة  سو القرار /

 عدد العماا المشروع

شجمال  
 الموجودات

 ثماليين الليرات

 شضافًة شل  

 المشروعات الل ير 
10≥≥00 10≥≥00 

يدة المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة المسدددتف
 من ضمانة الهيئة العامة للتشغيل.

المشروعات 
 المتوسطة

00≥≥800 00≥≥800 
المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة المسدددتفيدة 

 من ضمانة الهيئة العامة للتشغيل.

 1022 5 51في سورية  بتاريخ: مجلس النقد والتسليف  الصادر عن 222القرار رقم   المصدر:
ات في سورية متضاربة ومتداخلة مع بعضها البعض وآخر كل هذه التعريف نإ وثرأي الثا ثة

يحدد بوضوح لم  والتعريف الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة االقتصاد
واعتبر أن المشروعات تعتبر متوسطة و صغيرة بين المشروع الصغير والمتوسط  الفوارق للتميز

 150س و قلل عدد العاملين فيه عنمليون ل. 150فيها عن  األعمالقلل رأسمالها أو رقم  إن
عامال ، وبالتالي فان الغالبية العظمى من المشروعات الموجودة في سورية هي مشروعات صغيرة 

  ومتوسطة.
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 المث   الثان 
 .خلائص وأهمية المشروعات الل ير  والمتوسطة

 تمهيد:
علددى الدددور الهددام الددذي المتوسددطة و الصددغيرة و لمشددروعات تجمددع اآلراء علددى األهميددة المتعاظمددة ل

تشدير  كمدا في الدول المتقدمة أو النامية، جتماعي سواء  ستقرار اإلقتصاد الوطني واإلتؤديه في اإل
جتماعيددة للتجددارب التنمويددة فددي العديددد مددن دول العددالم إلددى أن بعددض قتصددادية واإلالتحلدديالت اإل

ل العقدين السابقين، وتحولت من قوى استهالكية إلى الدول اآلسيوية قد حققت انجازات هائلة خال
مدن  بددمن هندا كدان ال .1 قوى إنتاجية خالقة بفضل اللجوء إلى المشروعات والصناعات الصغيرة

 التطلددع إلددى دور أكثددر فاعليددة فددي عمليددة التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة،  وربمددا أكثددر شددمولية
تدددعو  -منددذ مدددة ليسددت بالقصدديرة -اإلقليميددة المختصددة ولهددذا بدددأت تقددارير المؤسسددات الدوليددة و 

إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشدروعات الصدغيرة إضدافة إلدى المتوسدطة السديما فدي الددول الناميدة 
المشدددروعات الصدددغيرة مدددن خصدددائص أهمهدددا أنهدددا: كثيفدددة العمالدددة، منخفضدددة  مدددا تتسدددم بددده  ل ا  نظدددر 

رأة فيهددا، إمكانيددة االنتشدار الواسددع ممددا يجعلهددا تغطددي التكداليف الرأسددمالية نسددبيا ، الدددور البدارز للمدد
مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشدكل مصددرا  رئيسدا  مدن مصدادر 

 .8 الدخل وتعمل على تنمية القطاعات اإلنتاجية المختلفة
 المشروعات الل ير  والمتوسطة: وممي ات خلائص أواًل:

لصددغيرة والمتوسددطة بعدددة صددفات وخصددائص تميزهددا عددن المشددروعات الكبيددرة تتميددز المشددروعات ا
 يلي: هذه الصفات يمكن ذكر ما أهمومن 
 حيث :الال مة للثد  للمشروع مقارنًة ثالمشروعات الكثير انخفاض التكاليف الرأسمالية  .1

ى عكس تمتاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجتها إلى مقادير قلية من رأس المال، عل
فالمشروعات الصغيرة ، المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى مقادير أكبر من رأس المال

والمتوسطة هي مشروعات كثيفة العمل وتستخدم طرقا  إنتاجية بسيطة تتالءم مع وفرة العمل 
 2 .وندرة رأس المال

                                                      
 .10،ص1005عهد هيبا إلدارة األعمال ، سوريةجتماعي، محاضرة  ، ممفهوم ا تلاد السوق االريكارت ،  ،روبرت  2

 )بتصرف(. 3، ص1001الكويت:  ،المعهد العربي للتخطيط  ،جسر التنمية، العدد التاسع  سلسلة،تنمية المشاريع الل ير ، خضر، ،حسان   1

 .11،ص: 2555،مصر ،والنشر سلسلة عالم االدارة، دار غريب للطباعة ،المفاهيم العلرية إلدار  المنشرت الل ير علي: ، السلمي 3
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 إلدى األحيانثير من تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الك واالثتكار: لإلثداعالقاثلية  2.
 بأحجددامتنددتج  أنيمكنهددا  هددذه المشددروعات ال أن إلددىوهددذا راجددع  ،واالبتكددار فددي منتجاتهددا اإلبددداع
تعديالت عن طريق التركيز على الجودة والبحث عن  بإجراءتعويض النقص  إلىلهذا تلجأ  ،كبيرة

بدداءالجديد والمبتكر وتشجيع العاملين علدى االقتدراح   ل العمدل ممدا يخلدق مناخدا  فدي مشداك الدرأي وا 
 أصددحاب إلددىمدن االبتكددارات %51عددزى نسددبة ت   ففددي اليابددان مدثال   واالبتكدار اإلبددداععلددى  مسداعدا  

 2 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المسرررتخدم فررر  المشرررروعات اللرر ير  والمتوسرررطة أ رررا تطرررورًا مرررن  التكنولررروج المسررتوى . 3 

المتوسدددطة بمحدوديدددة و  المشدددروعات الصدددغيرة متتسددد حيدددث المسرررتخدم فررر  المشرررروعات الكثيرررر :
القددرة الماليدة محدوديدة الكبيرة، وذلك نظدرا  ل مشروعاتمتطلبات التكنولوجيا بالشكل الذي تتطلبه ال

التكنولددوجي إلددى حددد كبيددر علددى  لمسددتوىيعتمددد افغالبددا  مددا  أو المتوسددط، لمالددك المشددروع الصددغير
والتدي بددورها تعتمدد علدى  ،المستخدمة بسيطة ت واآلالتاإلمكانيات المحلية المتاحة فتكون األدوا

 1 .مهارة العمال

 :اإلدار االستقاللية والمرونة ف   4.
وتتسم بالطابع غير الرسمي فدي التعامدل  ،فمعظم هذه المشروعات تدار من قبل صاحب المشروع

وجددد لددوائح مقيدددة ت العدداملين وبسدداطة الهيكددل التنظيمددي ومركزيددة القددرارات بحيددث ال أومددع العمددالء 
المشدروعات الصدغيرة  أنالحدظ كمدا ي   ،خبدرة صداحب المشدروع إلدىبل ترجع عملية اتخاذ القرارات 

علددى عكددس المشددروعات الكبيددرة  ،قدددرة علددى تقبددل التغيددر وتبنددي سياسددات جديدددة أكثددروالمتوسددطة 
 3القرارات ورسمية العالقات وتدرجها. اتخاذالتي تكثر فيها مراكز 

 ات لللناعات الكثير :توفير خدم 5.
للمشددروعات  اإلنتاجيددةتقددوم المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة بدددور مددؤثر فددي دعددم ورفددع الكفدداءة 

عن طريق نظدام التعاقدد مدن البداطن المنتشدر  وأيضاالعمالة الماهرة  إعدادذلك  أمثلةومن  ،الكبيرة
تصبح الصناعات الصغيرة ل ،وزيادة القيمة المضافة اإلنتاجفي العديد من الدول لتخفيض تكاليف 

                                                      
 .12ص:،1001،مصر،العربية–مجموعة النيل  ،سلسلة المدرب العلمية،مهارات ادار  المشروعات الل ير   ، محمد،  هيكل  2

ة حول: تمويل الدورة التدريبي مشكالت المصسسات الل ير  والمتوسطة واساليو تطويررر  درتها التنافسية، عبد اهلل ،، بلوناس عبد الرحمن ،، عنتر 1

 .23،ص1003ماي 12-15المؤسسدددات الصغيرة والمتوسطدة وتطويدر دورها في االقتصاديات المغاربيددة،  سطيددف، الجزائددر، 

.42ص: ،مرجع سابق مشكالت المصسسات الل ير  والمتوسطة وأساليو تطوير  درتها التنافسية""، عنتر،عبد الرحمن 3
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السددلع  أو األجددزاءالعديددد مددن  بإنتدداجمكملددة ومغذيددة ومعتمدددة علددى الصددناعات الكبيددرة حيددث تقددوم 
 2 نصف المصنعة بمزايا اقتصادية للمشروعات الكبيرة.

 واسددعا   انتشددارا   تحقددق أن والمتوسددطة الصددغيرة للمشددروعات يمكددن: الج رافرر  نتشررارهاش تسرراعش .6
 علددى سددواء حددد علددى والكبيددرة الصددغيرة والمدددن القددرى أطددراف علددى للبلددد الجغرافيددة الرقعددة داخددل
 مدن معدين حدد إلدى حاجتهدا بسدبب غالبدا   الكبدرى المددن فدي تتركدز التدي الكبيدرة المشدروعات عكس
 ومنددده ،الريدددف مدددن والهدددروب المددددن نحدددو الداخليدددة الهجدددرة مدددن الحدددد فدددي وتسددداهم التحتيدددة البنيدددة

 االقتصدددددددادي التدددددددوازن وتحقيدددددددق التنميدددددددة حلدددددددول أهدددددددم تعدددددددد والمتوسدددددددطة الصدددددددغيرة فالمشدددددددروعات
 1.واالجتماعي

 أهمية المشروعات الل ير  والمتوسطة : :ثانياً 
ظهر في العقود األخيرة اتجاها  عالميا  يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة هو حجدر 

االقتصدددادي و شدددهدها المحددديط الزاويدددة فدددي تحقيدددق التنميدددة االقتصدددادية فدددي ظدددل التطدددورات التدددي ي
فدددي الددددول الناميدددة مدددن  السددديما وتحسدددنت نظدددرة الحكومدددات لهدددذا القطددداع السياسدددي و االجتمددداعي،

خدددالل دورهدددا الحيدددوي الدددذي لعبتددده فدددي بلددددان حديثدددة التصدددنيع و مزاياهدددا فدددي التصددددي للمشددداكل 
ويمكددن  3.ياالجتماعيددة كالبطالددة والفقددر مددن جهددة ومددن جهددة أخددرى فددي تحقيددق التكامددل الصددناع

 إبراز هذه األهمية من خالل النقاط التالية:

 األهمية اال تلادية للمشروعات الل ير  والمتوسطة : .1
 دورها ف  التنمية اال تلادية من خالا خدمة المشروعات الكثير : .أ

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدوفير احتياجدات المشدروعات الكبيدرة مدن المدواد والخددمات 
  تأهيدلكما أنهدا تعمدل علدى تخفديض تكداليف اإلنتداج و زيدادة القيمدة المضدافة و  ،تجاتهاوتشتري من

                                                      
الدورة التدريبية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تنمية وتطوير المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الج ائر""،الفرحي ،محمد،  عاشور،كتوش 2

 .3ص:،2006ابريل 18,17ي يوم، الشلف، الجزائر ومشاكل تمويلها

رسالة ، والمتوسطة ف  سورياتفعيا دور اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  عملية التنمية دراسة  الة اللناعات الل ير   ، رامي، زيدان 1

 .18ص،2005جامعة دمشق،،كلية االقتصاد ،دكتوراة

، 1002جامعة قاريونس ليبيا د،كلية االقتصاالمشروعات الل ير  والمتوسطة ف  ليثيا، ورقة مقدمة للندوة العلمية حول:  ، عبد اهلل شامية،  محمد 3

 .25ص
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فالعالقددة بينهددا وبددين المشددروعات الكبيددرة عالقددة تبادليددة واعتماديددة ونجاحهددا يتوقددف  ،اليددد العاملددة
 2على مدى قوتها و استمراريتها.

 : االرتثاط المثاشر ثاألسواق .و
 األسددواقمددا فهددي تعمددل علددى خدمددة  لمتوسددطة محدددود نوعددا  يعتبددر سددوق المشددروعات الصددغيرة وا

 1 تغري المشروعات الكبيرة بدخولها. المتخصصة والمحدودة والتي ال
كما أن معرفتها الشخصدية بدالعمالء تمكنهدا مدن التعدرف علدى احتياجداتهم ورغبداتهم ودراسدة كيفيدة 

ذلددك  إلددى باإلضددافة ،هددذه الرغبدداتتغيددرات فددي  أليتلبيتهددا وبالتددالي االسددتجابة السددريعة والمباشددرة 
فالعدد الموجود من المشروعات الصغيرة داخل ، األسواقوجودها يرتبط بدرجة كبيرة بالمنافسة في 

احتكددار  إمكانيددةصددغير ومتقددارب ممددا يصددعب مددن  اإلنتاجيددةوحجددم الوحدددات  الصددناعة كبيددر جدددا  
 3 عدد قليل من المشروعات. أوالسوق من طرف مشروع واحد 

 : التطور التقن  آلياتهم تعد أ .ت
وبتكلفددددة اقددددل مقارنددددة  أسددددرعبشددددكل  اإلنتدددداجمددددن حيددددث قدددددرتها علددددى تطددددوير وتحددددديث عمليددددات 

للتكامدددل االقتصدددادي  حيدددث تدددوفر الكثيدددر مدددن المشددداريع الصدددغيرة فرصدددا   ،بالمشدددروعات الضدددخمة
تشددير و  الرفددع مدن الكفداءة وتخصدديص المدوارد االقتصدادية. إلدىالددذي يدؤدي  األمدربمختلدف صدوره 

الدراسات في بعض دول االتحاد األوربي إلدى أن اقتصداد هدذه الددول يعتمدد أساسدا علدى المشداريع 
مليددون شددركة صددغيرة أوربيددة )مصددنفة علددى أسدداس أنهددا مشددروع 16 الصددغيرة وان هندداك حددوالي 

مددن جميددع %66موظددف وعامددل( وهددذه الشددركات تددوفر أكثددر مددن  250اقددل مددن  صددغير يعمددل بدده  
 مدددن االبتكدددارات%50وفدددي اليابدددان يعدددزى مدددا نسدددبته ، حدددة فدددي الددددول األوربيدددةفدددرص العمدددل المتا

مددن إجمددالي المشددروعات فددي %94 نسددبته والتطددور التقنددي إلددى المشدداريع الصددغيرة والتددي تمثددل مددا
 4االقتصاد الياباني.

: تساهم هذه المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم دعم وتنمية اللادرات .ث
يث تزداد كميات المنتجات المصدرة بسبب مشاركتها في عملية وتنمية الصادرات ح

الوسيلة األفضل  وت عدل هذه المشروعات ،التصدير، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية
                                                      

االقتصاد والمجتمع، فجر المغرب ،لل ير  والمتوسطة ف  الج ائرفاق االستثمار ف  المصسسات اآ ، بن ناجي ،حسين 2

 .51،ص:1،1004العدد:،الكبير

الدار الدولية للنشر والتوزيع ،صليب بطرس ،ترجمة  ،منشا  االعماا الل ير : اتجاهات ف  اال تلاد الكل  ، جان هيل ،سبنسر1

 .42ص:،2552،القاهرة،

 .1ص:،1001عمان،،دار الصفاء للنشر والتزيع تجارية الل ير ،ادار  االعماا ال، عبد الرحيم ، يوسف 3

 .10ص،مرجع سابق المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  ليثيا، ة ،عبد اهلل شامي، محمد  4



25 
 

على االقتصاد العالمي المستند استنادا  رئيسيا  على منتجات  لمواجهة التحديات المفروضة
ارب العديد من الدول التي نجحت في تنمية تج على ذلك ؤكديالمشروعات الكبيرة ، و 

مما أدى إلى تقليل  اقتصادياتها مستندة بذلك على هذا النوع من المشروعات وتطوير
 .2االستيراد من الخارج وبالتالي دعم ميزان المدفوعات

مما يحقق االستقرار والتوزيع  اللناعة ف  المناطق الريفية وال ضريةتعما عل  توطين  .ج
للسكان سكان والتنمية المتوازنة بين الريف والحضر ويقلل من الهجرة الداخلية المتوازن لل
تخفيف الفوارق الحاصلة في معدالت النمو بين األقاليم، والمساهمة في تقليل  وبالتالي

ولعلل خير  التفاوت الحاصل توزيع الدخول، وتشغيل اليد العاملة في األقاليم األقل نموا .
من تغيرات جذرية نوعا  وكما  في  هورة الصناعية في أوربا وما أحدثتمثال على ذلك هو الث

كل من الريف والمدينة، فالثورة الصناعية التي حدثت ترافقت أيضا  بحدوث ثورة زراعية 
رأسمالية، وهذا ماساهم بشكل فعلال في إعادة التوزلع المكاني للسكان بين الريف والمدينة 

الية في اإلنتاج الزراعي كان يشترط من ضمن ما يشترطه ذلك أن تغلغل العالقات الرأسم
انتزاع الملكية الصغيرة والمتوسطة من أيدي المنتجين الصغار، مما قاد في المحصلة إلى 

وجود فائض سكاني كبير خارج عملية اإلنتاج الزراعي في الريف، حيث لم يجد هذا 
 صناعية بحثا  عن العمل وهذا ماالفائض أمامه سبيال  سوى النزوح والهجرة إلى المدن ال

مملا تقدم . 1ساهم في تشويه التنمية اإلقليمية، وحدوث خلل في انتشار وتوزلع المشروعات
يمكن لنا تصور مدى أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية 

  .اإلقليمية من خالل توزعها وانتشارها في المناطق واألقاليم
المشروعات  إجماليلمشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة ليست قليلة من كما تمثل ا

المشروعات  إجماليمن  %50و %20الموجودة في الوطن العربي، حيث تمثل بين 
 كما يأتي: 3بالمائة 55و 30ويتراوح متوسط مساهمتها في الناتج المحلي بين 

 
 
 

                                                      
, the international bank for reconstruction development in the Middle East & North AfricaReport about the 2

12. -, 2003, p11word bankt, the and developmen 

رسالة ، تفعيا دور اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  عملية التنمية دراسة  الة اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  سوريا ، رامي، زيدان 8

 .10ص،2005جامعة دمشق،،كلية االقتصاد ،دكتوراة
 .882،الفصل العاشر،ص8012تقرير السنوي لعاميرةوالمتوسطة في الدول العربية،تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغالنقد العربي،صندوق  2
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 (6جدوا ر م  
 ف  ثعض الدوا العرثية الناتج الم ل مساهمة المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  

 % الدولة
 30 ماراتاإل

 30 السعودية
 35 الجزائر
 40 األردن
 53 تونس
 20 مصر
 55 لبنان

 .1021المصدر: قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤسسة التمويل الدولية،

صغيرة والمتوسطة في النداتج ويتضح من الجدول السابق التباين في مساهمة قطاع المشروعات ال
المحلدددي االجمدددالي فدددي الددددول العربيدددة، حيدددث تدددنخفض تلدددك المسددداهمة فدددي الددددول المصددددرة للدددنفط 

 األكثر تنوعا . تاالقتصادياوترتفع في الدول العربية ذات 
 االجتماعية للمشروعات الل ير  والمتوسطة: األهمية .8

كبيدرة مدن العمالدة فهدي تسداهم فدي خلدق  تستطيع المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة اسدتيعاب نسدبة
فرص العمل بنسبة أكثر مقارنة بغيرها، ويرجع ذلك إلى عدم تطلبهدا لعمالدة متخصصدة أو مؤهلدة 

ويمكدن إبدراز هدذه األهميدة مدن  وقدرتها على االنتشار بأعدداد كبيدرة داخدل الجهداز اإلنتداجي للدولدة
 خالل النقاط التالية:

: ثمة حقيقة ال يمكن فرص العما والتخفيف من مشكلة الثطالة تساهم وثشكا فّعاا ثتوفيرأ. 
تجاهلها وهي أنل عدد سكان العالم يتزايد وبمعدالت مرتفعة، وأنل النسبة األكبر من هذه الزيادة 
تحدث من الدول النامية والشعوب الفقيرة، وبالتالي فإن المفرزات الطبيعية لهذه الزيادة في عدد 

ة البطالة، وأمام تفاقم هذه المشكلة العالمية من جهة وعجز حكومات السكان هو تفاقم مشكل
الدول عن معالجتها من جهة أخرى، فإنل المسألة تبدو صعبة ومعقدلة جدا  وذلك في ظل عدم 
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وعلى  .2قدرة المشروعات الكبيرة على استيعاب األعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق العمل
يرة والمتوسطة هي مشروعات كثيفة العمالة ومنخفضة التكنولوجيا اعتبار أنل المشروعات الصغ

فهي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في حل مشكلة البطالة والفقر، فالمؤسسات الصغيرة في 
ويتوقع  1000الواليات المتحدة األمريكية تساهم في ثالثة من كل أربع وظائف جديدة في عام 

ول العربية على سبيل المثال فإنل مدينة الرياض في . وفي الد10211استمرار ذلك حتى عام 
( من مجموع المصانع، كما %52المملكة العربية السعودية بلغت نسبة المصانع الصغيرة فيها )

 .3( من القوة العمالة في المدينة%25أنلها توظلف حوالي )

 داخليا   المنتجات تسويق على( تقليديين وصناعيين حرفيين) :لألفراد الذاتية القدرات تنمية و.
 التشجيع إلى باإلضافة ،الصغيرة بالمشروعات المختصة والجهات البنوك مع والتكامل وخارجيا  
 .4الحديث االقتصاد احتياجات مع تتناسب جديدة صناعية وأنشطة بخدمات القيام على
 والتقليدية الصغيرة المشروعات تحول خالل من :متطور  مجتمعات ت قيق شل  تصدي ت.
 مشروعات إلى البيئية المشروعات جانب إلى ،واليدوية الريفية ،المنزلية المشروعات في لممثلةوا

 بيئية مشروعات في العمل تفضيلهم نتيجة وذلك تباعا   الحديثة التكنولوجيا أساليب تستخدم
 لقطاع منخفضة إنتاجية ذات نظرهم وجهة من أصبحت ألنشطة ممارستهم عن ،متطورة

 .اقتصادي
 النشدددداط فددددي الريفيددددة وخصوصددددا  :  المرررررأ  دور ترررردعيم فرررر  اللرررر ير  المشررررروعات اهمتسرررر  .

 الجدددداهزة المالبددددس صددددناعة منهددددا كثيددددرة أعمددددال فددددي نسددددائية عمالددددة تسددددتوعب حيددددث ،االقتصددددادي
 يحقدق الدذي األمدر المنتجدة األسدر بمعرفدة تمدارس التدي المشروعات أو التريكو وصناعة والتطريز
 يحد وبالتالي االقتصادي النشاط في مشاركتهم ويدعم، النساء من لعاملةا للقوى األمثل االستغالل

 .5النساء بطالة من

                                                      
، منشورات الهيئة العامة السورية "المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةزيدان، رامي، "2

 .31، ص 1020للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سورية، 

, 3ed edition, Houghton Mifflin "Small Business Management, Entrepreneurship and beyond"tton, Timothy, Ha1

Company, Boston, 2006, p: 10. 
 .254، ص1002عملان ، األردن، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر،  "،اإلدار  واألعماا، "العامري، صالح مهدي والغالبي، طاهر محسن 3

 .120،ص8002،الدار الجامعية،القاهرة،مصردارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ا أيمنعمر،  4
 .232ص،سابق مرجع، الصغيرة المشروعات ادارة ، أيمن ،عمر. د 5
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يتضددح مددن العددرض السددابق الدددور الفعددال الددذي تسدداهم فيدده المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة فددي 
جتماعيددة وهددذا بدددوره يدددعم االقتصدداد الددوطني قتصددادية الفعالددة وكددذلك التنميددة اإلتحقيددق التنميددة اإل

 زيد من معدل دخل الفرد.وي
ايجدداد مصددادر دخددل  أن التددأثير االجتمدداعي األهددم لهددذه المشددروعات هددو توليددد أو رأي الثا ثررةثررو 

للطبقددات االجتماعيدة الهشددة فدي المجتمددع لدذلك أقتددرح التركيدز علددى دور هدذه المشددروعات اضدافية 
تقدديم التسدهيالت  في مكافحة الفقر وخاصة  في ظل الظدروف الراهندة فدي سدورية وذلدك مدن خدالل

لدى زيدادة مسداهمة المدرأة السدورية فدي إضدافة قامة هذه المشاريع في المناطق الريفيدة والنائيدة باإلإل
 دارتها وذلك من خالل دورات تدريبية وتوعوية موجهة خصيصا  للمرأة.ا  قامة هذه المشروعات و إ
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 المث   الثال 
 ت  تعان  منهاالمشكالت التلنيف المشروعات الل ير  والمتوسطة و 

 والمتوسطة: تلنيف المشروعات الل ير  :أوالً 
المعددايير فددي تصددنيفها وهددذه المعددايير  بداختالفتختلدف أصددناف المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة 

 يمكن أن نجمعها في ما يلي:
 طثيعة هذه المشروعات 
 أسلوو تنظيم العما 
 طثيعة المنتجات 

 :شل طثيعتها  تلنف المشروعات الل ير  والمتوسطة  سو1- 
 المشروعات العائلية: .أ

بمسداهمة أفدراد  إنشداؤهاويدتم  ،وتستخدم األيدي العاملة العائليدة ،المنزلتعمل هذه المشروعات في 
وهددذا فددي حالددة بعددض البلدددان مثددل  ،وتنددتج فددي الغالددب منتجددات تقليديددة بكميددات محدددودة ،العائلددة

 مددا إطددارنع موجددود فددي نفددس المنطقددة فددي اليابددان وسويسددرا أو تنددتج أجددزاء مددن السددلع لفائدددة مصدد
 2يعرف بالمقاولة الباطنية.

 المشروعات التقليدية: .و
وتندتج  ،يشبه هذا الصنف من المشروعات النوع السابق حيث أنها تعتمد على اليد العاملة العائلية

كمدددا يمكدددن لهدددذه  ،منتجدددات تقليديدددة أو قطعدددا  لفائددددة مصدددنع معدددين تدددرتبط معددده فدددي شدددكل تعاقددددي
إلدى أن مكددان  إضدافة ،وعات االعتمداد علدى العمدل األجيدر وهدو مددا يميزهدا عدن الندوع األولالمشدر 
حيددث تتخدذ ورشددة صدغيرة مددع بقداء اعتمادهددا علددى األدوات ، هددو محدل مسددتقل عدن المنددزل إقامتهدا

 1 اليدوية البسيطة في تنفيذ عملها.

 المشروعات الل ير  والمتوسطة المتطور  وشثه المتطور : .ت
 اإلنتدداجالمشددروعات عددن غيرهددا مددن النددوعين السددابقين فددي اتجاههددا إلددى األخددذ بفنددون تتميددز هددذه 

أو مددن  ،أو مددن ناحيددة تنظدديم العمددل ،مددن ناحيددة التوسددع فددي اسددتخدام رأس المددال الثابددت ،الحديثددة
وتختلدددف  ،وطبقدددا لمقددداييس صدددناعية حديثدددة ،ناحيدددة المنتجدددات التدددي يدددتم صدددنعها بطريقدددة منتظمدددة

                                                      
 ،بسكرة ،دور تكنولوجيا االعالم واالتلاا ف  تسيير المعارف ثالمصسسات الل ير  والمتوسطةماجستير، مذكرة، فضيلة، فني2

 .21،ص:1005،ائرالجز 

 .32ص:، مرجع سابق، فني فضيلة 1
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فددي كددل مددن المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة شددبه  التكنولوجيدداتطبيددق هددذه  بطبيعددة الحددال درجددة
 2المتطورة.

 تلنيف المشروعات الل ير  و المتوسطة عل  أساس أسلوو تنظيم العما : -8
 ية والمشروعات غير المصنعية.نعتصنف هذه المشروعات إلى المشروعات المص

 المشروعات غير الملنعية: .أ
ويعتبدددر األول  ،ة بدددين نظدددام اإلنتددداج العدددائلي و النظدددام الحرفدددينعيتجمدددع المشدددروعات غيدددر المصددد

يدزال  )اإلنتاج العائلي( موجه لالستهالك الذاتي وهو أقدم شكل من أشكال تنظديم العمدل إال أنده ال
 أمددا الثدداني )النظددام الحرفددي( الددذي يقددوم بدده   ،يحددافظ علددى مكانددة مهمددة فددي االقتصدداديات الحديثددة

يبقددى نشداط يدددوي يصددنع بموجبدده سددلعا  ومنتجددات حسددب ، مددن الحددرفيين حرفدي لوحددده أو مجموعددة
 احتياجات الزبائن .

 المشروعات الملنعية: .و
يجمددع صددنف المشدددروعات المصددنعية كدددل المصددانع الصدددغيرة والمتوسددطة والمصدددانع الكبيددرة وهدددو 

 اإلنتاجيددةيتميددز عددن صددنف المشددروعات غيددر المصددنعية مددن حيددث تقسدديم العمددل وتعقيددد العمليددة 
 واستخدام األساليب الحديثة في التصنيع وأيضا  من حيث طبيعة السلع المنتجة واتساع أسواقها.

 تلنيف المشروعات الل ير  و المتوسطة عل  أساس طثيعة المنتجات الملنعة: -3
 تصنف هذه المشروعات إلى ثالث أقسام :

 المشروعات المنتجة للسلع االستهالكية والوسيطة. .أ
 ة للمعدات و األدوات أو سلع التجهيز.المشروعات المنتج .ب
 1المشروعات الصغيرة و المتوسطة المقاولة. .ت
 المشروعات المنتجة للسلع االستهالكية والوسيطة: .أ

السدددددلع  إنتددددداجصدددددنيف فدددددي يتمثدددددل فدددددي نشددددداط المشدددددروعات الصدددددغيرة والمتوسدددددطة ضدددددمن هدددددذا الت
جدات الكيميائيدة وغيدر ذلدك مدن المنت –المنتجدات الجلديدة  -مثدل المنتجدات الغذائيدة  االستهالكية،

الصناعات  –السلع االستهالكية. وتنقسم هذه المنتجات إلى الصناعات التالية: الصناعة الغذائية 
باإلضافة إلى  ،صناعة الورق بأنواعه –صناعة النسيج والجلد  –الفالحية أو التمويالت الفالحية 

 المنتجات إلى الصناعات التالية: هذه وتنضم أجزاء اآلالت ،السلع الوسيطة من قطع غيار إنتاج
اد البندددداء، صددددناعة مددددو لصددددناعات الميكانيكيددددة والكهربائيددددة، الصددددناعات الكيمائيددددة والبالسددددتكية، ا)

 .(المحاجر والمناجم
                                                      

 .21ص: ،مرجع سابق ،فني فضيلة  2
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ويتركز هذا النوع مدن المنتجدات فدي األسداس علدى تأقلمهدا مدع خصدائص المشدروعات الصدغيرة و 
 .العاملةستخدام لليد بسيطة و كثيفة اإل إنتاجات المتوسطة حيث تعتمد على استعمال تقني

 المشروعات الل ير  و المتوسطة المنتجة لسلع التجهي  : .و
مركبددددة و يددددد عاملددددة مؤهلددددة ورأس مددددال أكبددددر مقارنددددة  اتكنولوجيددددتتطلددددب صددددناعة سددددلع التجهيددددز 

تدددخل المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة ضدديق بحيددث  مجدداليجعددل  بالصددناعات السددابقة وهددذا مددا
أمدا فدي البلددان الناميدة  الصناعية.شمل على بعض المعدات واألدوات البسيطة وذلك في البلدان ي

فتتكفدددل هدددذه المشدددروعات فدددي تصدددليح و تركيدددب اآلالت و المعددددات خاصدددة وسدددائل التنقدددل فهدددي 
انطالقا  من استيراد أجزاء للمنتج النهائي )قطع الغيار( و إنتاج  ةتجميعيتمارس عملية تركيبية أو 

 2بعضها ثم القيام بعملية التجميع للحصول على المنتج النهائي.

 المشروعات الل ير  والمتوسطة المقاولة: .ت
و  ،تعتبر المقاولة من أهدم أشدكال التعداون الصدناعي الدذي يميدز المشدروعات االقتصدادية الحديثدة

عمددل معددين  المقاولددة هددي نددوع مددن التددرابط الهيكلددي لمؤسسددتين حيددث توكددل إحددداهما لألخددرى تنفيددذ
تقوم بتحديدها المؤسسة األولى والتي عادة  ما تكون مؤسسة كبيرة والمؤسسة ، طبقا  لشروط محددة

 . 1 الثانية تقوم بتنفيذ التعاقد و التي تكون في أغلب الحاالت مؤسسة صغيرة
وفدددي السدددنوات األخيدددرة أصدددبحت المقاولدددة إحددددى السدددمات المميدددزة و المرافقدددة للعولمدددة حيدددث تحدددل 

ات صغيرة محل الشركات الكبيرة التي عجزت عن التكيف لألوضاع الجديدة فمن أكبر اثنتي شرك
لم يبقى إال شركة واحدة  1990عشرة شركة في الواليات المتحدة األمريكية من كانون الثاني عام 

 ففدددأمددا بدداقي الشددركات فقددد تحولددت إلددى أجددزاء صددغيرة داخددل شددركات أخددرى فددي شددكل مقدداوالت. 
نتجدددون أنددده بإمكدددانهم االقتصددداد فدددي التكددداليف إذا مدددا تركدددوا مؤسسدددات أخدددرى صدددغيرة اكتشدددف الم

الصددغيرة والمتوسددطة المقاولددة المشددروعات تأخددذ و  .3مختصددة تنددتج لهددم مددا يحتاجوندده مددن معدددات 
 عدة أشكال:

المشدروعات الصدغيرة و المتوسدطة المقاولدة علدى  إقددامتنفيذ األشغال: يتمثدل هدذا الندوع فدي  .2
 ل معينة لصالح جهة أخرى وذلك في وقت عمل محدد مسبقا .تنفيذ أشكا

                                                      
 .14ص:،الجزائر ةجامعماجستير،  مذكرة ،االثداع التكنولوج  للمصسسات الل ير  والمتوسطة ،نصر الدين ، نذير 2

 21ص:،مرجع سابق، فني فضيلة  1
 .41ص،1003،الجزائر،ديوان المطبوعاتر ، العولمة وا تلاديات السوق ال ،ضياء مجيد، الموسوي 2
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 بإنتددداج: حيدددث تقدددوم المشدددروعات الصدددناعية فدددي هدددذا الشدددكل مدددن المقاولدددة الباطنيدددة اإلنتددداج .1
وصناعة قطع الغيار و المكونات وبعض األدوات حسب الخصائص و المواصفات المتفدق 

 العملية.عليها مع الجهة المستفيدة من هذه 
 1ت.تقديم الخدما .3

 عقود المقاولة من: إطاروتستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
ريف المنتجدددات كدددون المؤسسدددات الكبيدددرة تضدددمن للمؤسسدددات الصدددغيرة و المتوسدددطة شدددراء تصددد -

 منتجاتها.
وذلددك أن المؤسسددات  ةوالتكنولوجيدداالسددتفادة مددن خبددرة المؤسسددات الكبيددرة فددي المجدداالت التقنيددة  -

 2لى ضمان جودة منتجاتها.الكبيرة دائما  تسعى إ
كمدا يمكددن تصددنيف المشددروعات الصددغيرة مددن حيددث المجددال أو الهدددف أو نظددم اإلنتدداج أو الشددكل 

 :حسب الشكل البياني اآلتي القانوني
 (1الشكا الثيان  ر م  

 
 ،2002 ،األردن نعمدا ،دار الصدفاء للنشدر والتوزيدع، التجارية الصدغيرة اإلعمال إدارة ،توفيق عبد الرحيم  يوسف الملدر:

 .14ص

                                                      
 .15ص،1003،الجزائر،ديوان المطبوعات،العولمة وا تلاديات السوق ال ر ،ضياء مجيد ،الموسوي 2
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وهنا تجد الباحثة أن أبسط تصنيف ألنواع المشروعات الصغيرة وقد يكون األكثر تعبيرا  عن واقدع 
مرن مع ما ورد ذكره فدي الشدكل السدابق  ويتطابق مؤسسات التمويل لصغير في سوريةالحال لدى 
 التالي:ليصبح على الشكل   ي  المجاا

 .مشاريع  راعية وترثية ال يوان1.

 .مشاريع لناعية و رفية2.
 السيارات واألجهزة االلكترونية..الخ( كإصالح).مشاريع خدمية 3
 .(كل الشركات التجارية من بيع وتوزيع)مشاريع تجارية 3.
 

 ( 2الشكا ر م 

 مشكالت المشروعات الل ير  والمتوسطة

 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الجزء النظري الخاص بمشكالت  إلىالباحثة باالعتماد  إعدادمن  الملدر:

 
 



34 
 

 اجه المشروعات الل ير  والمتوسطة:ثانيًا( المشكالت الت  تو 
العوامدددل المهمدددة لددددفع عجلدددة النمدددو  مدددن والمتوسدددطة أصدددبح إن نمدددو قطددداع المشدددروعات الصدددغيرة

مدددددن األولويدددددات  والمتوسدددددطة وأصدددددبح هددددددف تطدددددوير قطددددداع المشدددددروعات الصدددددغيرة ،االقتصدددددادي
عمدددل  فدددرص السددديما فدددي ظدددل الحاجدددة المتزايددددة لخلدددق ،تماعيدددة فدددي أيدددة دولدددةاالقتصدددادية واالج

 يكدون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهذا باإلضافة إلى الحاجة لقطاع قو  ،ومكافحة الفقر
سدددبيل مواجهدددة التحدددديات  فددديعمليدددة التنميدددة،  فددديقدددادرا علدددى المنافسدددة، وعلدددى لعدددب دور قيدددادي 

وفدددى هدددذا السدددياق، فقدددد أصدددبح تطدددوير المشدددروعات  ،دية العالميدددةالتطدددورات االقتصدددا عدددن الناتجدددة
 كبيرة لدى الهيئات والمؤسسات البنكية وغير البنكية. أهميةيحتل  والمتوسطة، الصغيرة

ويواجددده قطددداع المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة فدددي كافدددة أنحددداء العدددالم مجموعدددة مدددن التحدددديات 
ولكددن  ،آخددر إلددىأخددرى ومددن قطدداع  إلددىمنطقددة وهددذه المشدداكل قددد تكددون مختلفددة مددن  ،والمشدداكل

هناك بعض المشاكل التي تعتبر موحدة أو متعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 .2في كافة أنحاء العالم

  التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المشكالتأهم وفيما يأتي 
 مشكلة التمويا:. 1

تعد حيث ، شكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطةتعد مشكلة التمويل من أهم الم
مواردها الذاتية غير كافية للوفاء بمتطلبات اإلنشاء والتأسيس أو عمليات التشغيل الجاري 

المعوقات التي تواجه تنمية  أحد أهمكما يعتبر الحصول على التمويل ، واإلحالل والتجديد
ع أجري في عدة دول حيث أثبت أن مشاكل التمويل المشروعات الصغيرة وهو ما أكده استطال
 كما أجريت دراسة مماثلة في أوربا أكدت نفس النتائج ،1تأتي على رأس معوقات تلك المشروعات

هي المصدر  -وتعتبر المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك التجارية والبنوك المتخصصة3
يتيسر لها  ال والمتوسطة الصغيرة وعاتالمشر ن أ إال، المعتاد للحصول على وسائل التمويل

تدبير احتياجاتها من البنوك بسبب عدم امتالكهم للضمان العيني الذي يتعين تقديمه مقابل 

                                                      
 .5، ص1002، فبراير ف  فلسطين ةالمشروعات الل ير  والمتوسطة وأهميتها ف  ال د من مشكلة الثطال فوزي ، ، أبوجزر 1

 
سطيف  ،الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها ،"مصسسات المل ر  ودور الثنوك ف  تمويلهاال" ،منصور  ،بن عمارة1

 5ص:،ماي12-15،الجزائر
3 bologna 2000 SME Conference Business Symposium; Roundtable : Enhancing the Competitiveness of SMEs in Transition Economics and 

Developing Countries in the Global Economy and their Partnership with SMEs of OECD Countries: Issues Paper. (Annex, p.6).  
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باإلضافة إلى قصور الوعي المصرفي لدى صغار الصناع والتجار مما يجعلهم أكثر ، القرض
قيل وماتفرضه من شروط نظرا  لما تضعه المصارف من عرا، في التعامل مع البنوك ترددا  

  2وماتختلقه من معوقات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
 هو عائد ويمكن القول أن إشكالية التمويل ترجع في األساس إلى جملة من المعوقات منها ما  

وبالتالي  ،هو متعلق بالبنوك ومؤسسات التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها ما
ف المعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القائمين على المشاريع تختل

 :1المعوقات التي تواجه البنوك و مؤسسات التمويل هيوبالتالي ، الصغيرة
افتقدداد عنصددر الثقددة فددي القددائمين علددى المشددروع الصددغير، ويددنجم ذلددك فددي أغلددب األحيددان عددن  .أ

 انية المقنعة للمؤسسة التمويلية.فقدان صاحب المشروع للجدارة االئتم
 عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير. .ب
 افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعامالت المصرفية. .ت
 انخفاض القدرة على تسويق المنتجات، مما ينعكس سلبيا  على المشروع. .ث
ع أصدددحاب الصدددناعات الصدددغيرة بسدددبب انخفددداض العائدددد الدددذي تحققددده البندددوك مدددن التعامدددل مددد .ج

 .ضآلة حجم معامالتهم
التدي أغلبهدا مشدروعات  والمتوسدطة الصدغيرة المشدروعات إقدراضارتفاع درجة المخداطرة فدي   .ح

أغلددب القددروض لدددى ، و بالمقارنددة مددع المشددروعات الكبيددرة يتددوفر عنهددا المعلومددات الكافيددة فرديددة ال
ي حددين أن المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة المصددارف ذات آجددال قصدديرة وذات عائددد سددريع، فدد

 .تحتاج إلى تمويل طويل األجل
 المعوقات والمشكالت التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في: أما
 ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه. .أ
اصدة، ألن أصددول ارتفداع نسدبة المديونيدة مقارندة بأصدول المشددروع، وهدذه نقطدة ذات أهميدة خ .ب

المشروع الصغير ال تدوفر أصدول الضدمان الكدافي للحصدول علدى تمويدل جديدد إذا مدا احتداج إليده 
 في فترة تشغيله من أجل االستمرار في العملية اإلنتاجية.

                                                      
1 Chris Hall, APEC and SME Policy: Suggestions for an action agenda, University of Technology, Sydney, Australia, 1995, p.4 

، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،األردن المشروعات الل ير  والمتوسطة اهميتها ومعو اتها، يهاب، امقابلة ،ماهر  ،لمحروقا د. 8

 .7ص ،2006ايار
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 تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على المشروع الصغير، وذلدك عندد غيداب الثقدة فيده .ت
مؤسسدات التمويدل والمشدروعات الصدغيرة وخاصدة فدي الددول مما يدؤدي إلدى ظهدور مشدكالت بدين 

 النامية.
أن التمويل المتاح في بعض األحيان لهذه المشاريع يعتبر غير مناسب الحتياجاتها التمويليدة  .ث

 2.نظرا النخفاض مدة االئتمان أو لعدم كفايته

دول ندرة المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هذه المشروعات وخاصة في ال .ج
النامية: وحتى إن وجدت فعادة ما تكون محدودة اإلمكانيات فضال  عن أنها تضع شروط 

صعبة لالقتراض بالنسبة لهذه المشروعات) توفير الضمانات المالية والرهونات، 
الشخصية المعروفة، اشتراط قيمة معينة من رأس المال.....(. فهذه المشروعات ال 

ألنها ال تملك السمعة التجارية المعروفة، وال المقدرة  تستطيع أن تقدم الضمان الكافي،
المالية. وبفرض توفير االئتمان الالزم إال أنه يالحظ في الكثير من األحيان أن تكلفة 

 .1الحصول عليه تفوق ما هو عليه بالنسبة للمشروعات الكبيرة
توسطة تواجه قيود تمويل ونتيجة للقيود والصعوبات المذكورة أعاله، فان المشروعات الصغيرة والم

أصددعب مددن القيددود المفروضددة علددى المشددروعات الكبيددرة مددن حيددث ارتفدداع أسددعار الفائدددة، وقصددر 
مدد القرض والمغاالة في الضمانات المطلوبة حيث تتجاوز تلك الضمانات كنسبة مئوية من قيمة 

فدددددي كددددل مدددددن سدددددورية  % 240فدددددي الجزائدددددر، وحددددوالي % 250فدددددي الدددديمن، و % 100القددددرض 
، كما أن البنوك نتيجة العتبارها أن اإلقراض للمشروعات الصدغيرة والمتوسدطة هدو أكثدر 3واألردن

مخاطرة من اإلقراض للمشروعات الكبيرة، فإنها تفضل االعتماد على سمعة المقترضين أكثدر مدن 
االعتمددداد علدددى الضدددمانات المقدمدددة وفدددي كثيدددر مدددن األحيدددان تقتصدددر القدددروض علدددى الزبدددائن ذوي 

ات الجيدددة بددالبنوك المتمثلددة غالبددا  فددي المشددروعات الكبيددرة، إمددا بالنسددبة لبقيددة المشددروعات العالقدد
فتفضددددل البنددددوك القددددروض الصددددغيرة وقصدددديرة المدددددى فددددي شددددكل سددددحوبات علددددى المكشددددوف علددددى 

                                                      
 .7ص ،،مرجع سابقالمشروعات الل ير  والمتوسطة اهميتها ومعو اتها،  ايهاب مقابلة و ماهر ،المحروق 2

 

دارتها"لشمري، تركي، المبيرك، وفاء و ا 8  .205،ص1002، جامعة الكويت، الكويت، مجلس النشر العلم ، "تأسيس المشروعات الل ير  وا 

 
2 the status of bank landing toSMEsin the Middle East and North Africa:  Robert Rocha, subika frazil, RaniaKhouri and Douglaspearce (2011),

.605, World Bank police Research working paper No.5int survey of the Union of Arab Bank and the World BankResults of a jo 
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القددروض طويلددة المدددى التددي تتماشددى أكثددر مددع االحتياجددات االسددتثمارية لتلددك المشددروعات، ممددا 
 .2لمالية الالزمة لنموها وتطورهامن الموارد ا ايحرمه

 مشكلة التسويق:. 8
تعدداني المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة مددن مشددكالت وصددعوبات تسددويقية فددي السددوقين المحلددي 
والخارجي بسبب المنافسة القوية التي تتعرض لها من جانب المشروعات الكبيدرة وشدركات التجدارة 

 الخارجية التي تستورد منتجات مماثلة.
الدددوعي التسدددويقي ويعددداني مدددن نقدددص  إلدددى ن صددداحب المشدددروع الصدددغير يفتقدددرإفددد ،عامدددةوبصدددفة 

وطبيعدة  سدعارالسدوق ومسدتويات األ أحدوالكفاءات رجال البيع والتسويق وقصور المعلومدات عدن 
الماديدددة  اإلمكانيددداتكمدددا تنقصددده  ،التصددددير ألسدددواقوالسددديما بالنسدددبة ، السدددلع والخددددمات المنافسدددة

االعتمداد  إلدىولدذلك يضدطر صداحب المشدروع الصدغير  ،وتنشديط المبيعدات على التدرويج لإلنفاق
حددد كبيددر ممددا  إلددىمنخفضددة  أسددعارعلددى الوسددطاء مددن التجددار فددي عمليددة التسددويق والددى قبددول 

ذلددك عدددم قدددرة هددذه المشددروعات الصددغيرة علددى  إلددى أضددف ،يددنعكس سددلبا علددى معدددالت الربحيددة
 1 الت الدفع للعمالء.توفير تسهي أوبعد البيع  تقديم خدمات ما

 والتنظيمية: اإلداريةالمشاكا . 3
المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة الطدددابع الفدددردي بسدددبب سددديادة  إدارةفدددي كثيدددر مدددن الددددول يسدددود 

والتدددي تتميدددز  ،العائليدددة التدددي تقدددوم علدددى مدددزيج مدددن التقاليدددد واالجتهدددادات الشخصدددية أوالشخصدددية 
بكافدة المهدام والمسدؤوليات  األفدرادعددد قليدل مدن  أوحد بمركزية اتخاذ القرار) حيث يضطلع فرد وا

 اإلداريددةوهددي ظدداهرة تشددكل قصددورا واضددحا فددي الخبددرات ، والتمويليددة والتسددويقية( واإلداريددةالفنيددة 
، اإلنتاجيدددةوعددددم االسدددتفادة مدددن مزايدددا التخصدددص وتقسددديم العمدددل فدددي زيدددادة  ،والقددددرات التنظيميدددة

 اإلداريددةوعدددم اتسدداق القددرارات بسددبب نقددص القدددرة والمهددارة  وغيدداب الهياكددل التنظيميددة للمشددروع.
 للمدير المالك غير المحترف.

                                                      
 .820،الفصل العاشر،ص8012النقد العربي،تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة في الدول العربية،تقرير السنوي لعامصندوق  1

www.amf.org.ae. 

العلوم االدارية المؤتمر العالمي الخامس،جامعة فالدلفيا،كلية  المشروعات الل ير  والمتوسطة ،استراتيجيات االستثمار والتمويا ف  ،كنجو ،كنجو 1

 .4ص:،1005والمالية،عمان،األردن،

http://www.amf.org.ae/
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الحديثددة التددي  اإلدارة أنمدداطفددي تلددك المشددروعات يختلددف تمامددا عددن  اإلدارةنمددط  أنوعليدده يتضددح 
تأخذ بمفاهيم التخصص الوظيفي وتقسيم العمل وتفويض السلطات والالمركزية في اتخاذ القرارات 

 العلمية المتطورة. اإلدارةها من نظم وغير 
 مشكلة االنتما :. 4

تعاني المشروعات الصغيرة مدن عددم وجدود جهدة معيندة تهدتم بشدؤونها وقدد يكدون سدبب ذلدك سدعة 
 األحيدانوهدذا يحرمهدا فدي الكثيدر مدن  ،وصعوبة جمعها تحت جهة معينة أمكنتهاانتشارها وتباعد 

مزاحمدددة المشدددروعات الكبيدددرة لهدددا يجعلهدددا  إنال بدددل مدددن الحصدددول علدددى االمتيدددازات والتسدددهيالت 
 والترحيل. واإلغالقعرضة للمطاردة 

 مشكلة العمالة وظروف تأمينها:. 5
عددم مالئمدة نظدم  أهمهدا ،الكوادر الفنية ألسدباب كثيدرة إلىتفتقر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

عمالدددددة المددددداهرة العمدددددل فدددددي وتفضددددديل ال ،التعلددددديم والتددددددريب لمتطلبدددددات التنميدددددة فدددددي هدددددذا القطددددداع
 للترقية. األكبروالفرص  األفضلوالمزايا  األعلى األجورالمشروعات الكبرى حيث 

 نده كثيدرا  أغيدر ، العمدل أثنداءتوظيدف عمدال غيدر مهدرة وتددريبهم  إلىلذا يضطر صاحب المشروع 
سددتفادة مددن العمددل ويتجدده لالنضددمام للمشددروعات الكبيددرة لال إتقددانيتددرك العامددل وظيفتدده بمجددرد  مددا

توظيددف عمالددة غيددر مدداهرة  إلددىفاضددطرار المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة  وعلددى ذلددك 2مزاياهددا.
وجدودة السدلع  اإلنتاجيدةمن شدأنها تخفديض  سبابا  أتشكل  ،تدريبهم وأعباءباستمرار وتحمل مشاكل 

 ارتفاع التكاليف. إلىباإلضافة ، والخدمات المقدمة

 الثيانات:مشكلة عدم توافر المعلومات و . 6
تعاني المشروعات الصغيرة و المتوسدطة مدن نقدص شدديد فدي المعلومدات و البياندات التدي تمكنهدا 

صددداحب  إدراكممدددا يترتدددب عنددده عددددم  ،سدددتثمار علدددى أسدددس اقتصدددادية رشددديدةمدددن اتخددداذ قدددرار اإل
كمدددا أن عددددم  ،المشدددروع الصدددغير لفدددرص االسدددتثمار المتاحدددة أو جددددوى التوسدددع أو تنويدددع النشددداط

و غيرهدا  سعارو الطلب السوقي و حجم الواردات المناظرة ومستويات األ اإلنتاجبتطورات  اماإللم
و  اإلنتداجمن المتغيرات االقتصدادية يجعدل مدن الصدعوبة علدى صداحب المشدروع تحديدد سياسدات 

التسدددويق التدددي تمكنددده مدددن تددددعيم قددددرة التنافسدددية فدددي السدددوق أو عالقتددده التكامليدددة مدددع المؤسسدددات 
 .1الكبيرة

                                                      
 .33ص ،مرجع سابق ،توسطة الل ير  والم استراتيجات االسثمار ف  المشروعات ،كنجو،كنجو 2

 .30، ص1002،مصر، دار النهضة العربية ،مصسسات رأس الماا المخاطر ودورها ف  تمويا المشروعات الناشئة ،عبد الباسط ،وفا 1



39 
 

 المشكالت التنظيمية والتشريعية:. 7
وصددعوبة الحصددول علددى التددراخيص  ،المشددروعات الصددغيرة إنشدداء إجددراءاتبددءا مددن تعقيددد وتعدددد 

 ،حيث تعاني المشروعات الصغيرة من تعدد الجهات التفتيشية والرقابيدة )االقتصدادية، الرسمية لها
ناهيددك عددن السياسددات  وغيددر ذلددك( ،الدددوائر الضددريبية والجمركيددة ،الضددمان االجتمدداعي ،الصددحية

فنجدد أن  الحوافز والتسهيالت والدعم. بأنظمةالكبيرة والمتمثلة  المنشآتالحكومية المتحيزة لصالح 
األنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة في العديد من البلددان وخاصدة فدي البلددان الناميدة تميدز 

 2 الكبيرة على حساب الصغيرة. المشروعات

 

أعطددددت الباحثددددة فددددي الفصددددل األول فكددددرة معمقددددة وتفصدددديلية عددددن التعدددداريف والمعددددايير  اتمررررة:خ
المستخدمة فدي تصدنيف المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة، فضدال  عدن قيدام الباحثدة بالحدديث عدن 

 أهمية وخصائص وأنواع والمشكالت التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
 
 

 
  

                                                      
 .3: ص:30العدد،مجلة العلوم االنسانية،اللناعات الل ير  والمتوسطة ف  دوا مجلس التعاون الخليج  عبد الرحمن، نوزاد، 2
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 ان الفلا الث

 خلائص النوعية لتمويا المشروعات الل ير  والمتوسطةال
 التدي التمويدل مصدادر هدم، وأالتمويدلأندواع إلدى في هدذا الفصدل سدتقوم الباحثدة بدالتعرف مقدمة: 
 النامية الدول بعض تجارب إلى باإلضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها تعتمد أن يمكن

ة، بناء  على ما سبق سيتوزع هذا الفصدل إلدى والمتوسط الصغيرة المشروعات تمويل في والمتقدمة
 ثالثة مباحث هي:

 
 

 .التمويا وارتثاطه ثدور   يا  المشروعاتأنواع المث   األوا: 

 .والمصسسات المالية ف  تمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة الملارفالمث   الثان : دور 

  الياثرررران   والمتوسررررطة وتجررررارو ثعررررض الثلرررردانللمشررررروعات اللرررر ير  اإلسررررالم المث رررر  الثالرررر : التمويررررا 

 .األردن،ملر(
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 المث   األوا
 التمويا وارتثاطه ثدور   يا  المشروعاتأنواع 

 تمهيد:
  والمتوسطة الصغيرة المشروعات تواجه التي المشكالت برزأو  همأ من التمويل مشكلة تعتبر
 وتختلف التمويل نقص إلى باإلضافة المالية شؤونال إدارة في ساسيةاأل المهارات إلى تفتقر ألنها
 فاحتياجات، بها تمر التي المرحلة باختالف للتمويل والمتوسطة الصغيرة المشروعات حاجة

 المرحلة ففيق، نطالاإل بعد تظهر التي االحتياجات تلك عن تختلف نطالقاإل عند المشروع
 لبدء األجل طويل التمويل إلى المتوسطةو  الصغيرة المشروعات تحتاج( نطالقاإل مرحلة) األولى
 الحاجة تظهر وهنا التواآل والمباني كاألراضي الثابتة األصول شراء جلأ من وذلكا، نشاطه
 وأالمشروع،  صحابأل المملوكة الفردية المدخراتتتمثل ب والتي للتمويل الداخلية المصادر إلى
 هذه أتلجال  وغالبا   ،كافية غير كونت عادة األموال هذه لكن أقاربهم بعض مدخرات تكون قد

 بالمعنى المالية األسواق للحصول على المال من مؤهلة غير نهاألالمصارف  إلى المشروعات
 من النوع لهذا ممكن غير أمر التمويل بغرض البورصة آليات استخدام فمثال   للكلمة األوسع

 اإلفصاح أو اإلبالغ بنظرية ةالمالي بالنظرية يسمى ما تحت للخضوع مجبرة ألنهاالمشروعات 
 المصارف نأ ورغم المالية قدرتها درجة تقرر رسمية جهات مامأ المالية وضعيتها عن المسبق
 اذا،  لها القروض منح على توافق أن يمكن نهأ إال. المرحلة هذه تمويل عن تحجم ما كثيرا  

 وتقوم عينية أو شخصية سواء   الضمانات تقديم خالل من، التمويل مخاطر من يجنبها من وجدت
 وقد ،الحالة هذه في والمتوسطة الصغيرة المشروعات قروض بضمان الدول بعض حكومات
 والمعدات اآلالت من الثابتة األصول على الحصول يمكن ذإ، للتمويل أخرى إمكانيات تتوافر
 لمساعدة الدول أنشأتها التي الحكومية التمويل مؤسسات بعض من أو جارئاالست بنظام

 .2والمتوسطة الصغيرة المشروعات
 طويدل تمويدل إلدى تحتداج تأسيسدها عندد والمتوسدطة الصدغيرة المشدروعات أن نسدتنتج سدبق ممدا

 األصدقاء من االقتراض أهمها من مصادر عدة على ذلك في تعتمد أن ويمكن ل،األج ومتوسط
 .الخ....باالستئجار التمويل، األجل طويلة البنكية القروض، واألقارب

 
 

                                                      
 .25ص .1993،المريخ دار، الرياض، االداري التمويا،  برجام يوجين،  فرد ن،وستو  1
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 التمويا: نواعأ أواًل:
 المتعلقدة النفقداتك الموجهدة لتمويدل رأس المدال العامدل األمدوال تلدك وهدي  :االسرت الا تمويراأ.

 العمليةوبقية مستلزمات  أجور ودفع األولية المواد شراءالسيما  للمشروع اإلنتاجية الطاقة بتشغيل
 .الجاري اإلنفاق أوجه مجموعها في تشكل والتي اإلنتاجية

  :ستثماراال تموياو.
 النقدل وسدائل أو اإلنتداج وسدائل أو والمبداني األراضي على للحصول الموجهة األموال به   ويقصد
 تلدك هدي بمعندى ،عللمشدرو  الرأسدمالين التكدوي زيدادة إلدى تدؤدي التدي االسدتثمارات مدن وغيرهدا
 توسديع أو ةجديدد إنتاجيدة طاقدة خلدق عليهدا يترتدب التدي النفقدات لمواجهدة المخصصدة األمدوال
 2 .ويعبر عن ذلك بتمويل رأس المال الثابت للمشروع الحالية الطاقة

 مدن سدتغاللإلل الموجه القرض طبيعة عن تختلف ستثمارإلل الموجه القرض طبيعة نإفوبالتالي 
 تمويدل يأخدذ مدا وعدادة الدخ..التددفقات هيكل،العائد،األخطار،الضدمانات،الشروط،المدة حيدث

 :منها وحوافز تسهيالت شكل المتوسطةو  الصغيرة المشروعات
عفاءات حوافز*   ستثماراإل تكاليف من جزء لتمويل مبالغ شكل على نقدية إعانات مثل مقدمة وا 

 شدكل علدى أو ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات قطاع على القائمة السلطات أو الحكومة تقدمها
 .يةتشجيع أسعارب أو مقابل دون أراضي تقديم مثل عينية إعانات

 لتمويدل األجدل قصديرة وقدروض سدتثماراتاإل لتمويدل األجدل ومتوسدطة طويلدة قدروض تقدديم* 
 .الغرض لهذا تعد هيئات أو مؤسسات قبل من مخفضة بفوائد أو فوائد بدون الجاري ستغاللاإل
 .وجمركية ضريبية إعفاءات منح* 
 المشداريع تشدجيعو  دعدم مجدال فدي مختصدين قبدل مدنات ستشدار واإل الفنيدة المسداعدات تقدديم* 

 .والمتوسطة الصغيرة
عادة األرباح تحويل سهولة مثل مختلفة مزايا تقديم*   1 .ستثماراإل وا 
 :والمتوسطة الل ير  المشروعات تمويا ملادر :نيا  ثا

أو البندوك  مدن البندوك التجاريدة التمويدل علدى الحصدول طريدق عدن ويدتم الرسرم  التمويا. 1
حددو قطدداع معددين كددالبنوك المتخصصددة فددي تمويددل القطدداع المتخصصددة فددي توجيدده التمويددل ن

                                                      
 .388ص,سابق مرجعالتمويا واالدار  المالية ف  المشروعات التجارية، ،توفيق أحمد ،حسن 2

 الصغيرة المشروعات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى، "التمويا مشكلة مواجهة ف  والمتوسطة الل ير  المصسسات"، عبداهلل ،االبراهيمي 1

 .323ص.1002،ابريل18، 17يومي،والمتوسطة
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الصددددناعي أو تمويددددل القطدددداع الزراعددددي أو مددددن مصددددادر أخددددرى تتمثددددل عددددادة فددددي مؤسسددددات 
تكددون مدعومددة مددن قبددل الحكومددة والجهددات الرسددمية أو مددن  المتخصصددة وعددادة مددا اإلقددراض

 2جماهير.لالكتتاب العام على ال  (والسندات األسهم) المالية األوراقخالل طرح 

  : الرسم  غير التمويا. 8

جدراءات خطدوات إتبداع إلدى الحاجدة دونشدروع للم الالزمدة األمدوال علدى الحصدول ويتم  رسدمية وا 
 والمتوسدطة الصدغيرة المشداريع لتمويدل المصدادر هدذه أبدرز ومدن ،ثبوتيدة وأوراق وثدائق وتقدديم

 تجار من المواد شراء،  األصدقاءو  العائلة من قتراضاإل،العائلية المدخرات،الشخصية المدخرات(
 ....(اآلجل الدفع مقابل الجملة

 التمويدل علدى للحصدول والمتوسدط الصدغير المشدروع لصاحب فرصا   جميعا   المصادر هذه وتمثل
 الالزمدة األمدوال علدى الحصدول في السرعة، لالتموي مصادر من النوع هذا مزايا أهم ومن الالزم
 المصددر هدذا ديمومدة عددم، المصدادر مدن الندوع لهدذا لمعيقداتا أهدم مدن أنده إال ،وسدهولة بيسدر
 1 .للتمويل والمتوسطة الصغيرة المنشأة فيه تحتاج الذي الوقت في وتوافره

 : الرسم  شثه التمويا .3
فددددي تددددوفير مصددددادر األمددددوال الالزمددددة لتمويددددل المشددددروعات الصددددغيرة  عتمددددادمددددن خددددالل اإل ويددددتم

علددى أسدداليب غيددر رسددمية وذلددك مددن  إقراضددهاوفددي  ،ةوالمتوسددطة علددى مؤسسددات التمويددل الرسددمي
 ويشمل:3خالل عدة برامج أو نظم فرعية

 : نظام ا راض المجموعة .أ
 التمويدل علدى الحصدول ويدتم جمعيدة( تجمعهدم-بتكدوين )منظمدة األفدراد مدن مجموعدة قيدامويعني 
 أن علدى لديهمع التمويدل هدذا بتوزيدع تقدوم التدي الرابطدة باسدم الماليدة المؤسسدات مدن لهدم الدالزم
 4 .والتزاماته التمويل عبء لسداد بينهم فيما متضامنين يكونوا
 قبدول علدى تقدوم التي واالئتمان االدخار جمعيات إنشاء طريق عن ويتم :التعاون  التمويا .ب

 فدي إمدا معيندة ترتيبدات فدي لألعضداء التمويدل تقدديم ثدم أعضدائها مدن والمددخرات الودائدع

                                                      
،مركز االستشارات والبحوث والتطوير،أكاديمية السادات اشكالية تمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الدوا العرثية ،محمد دوابه ،أشرف د. 2

 .8ص ، 1002للعلوم االدارية،القاهرة،العددالرابع،اكتوبر

  .4،المرجع السابق ص ,2005مارس 8-9"واآلماا الوا ع العرث  والعالم ملر ف  والتنمية لتعاونياتا،" الدولي المؤتمر 1

 .4ص،،مرجع سابق، واآلماا الوا ع العرث  والعالم ملر ف  والتنمية التعاونيات "حول الدولي المؤتمر2

.19ص , 2011,الرياض ,البشرية الموارد لتنمية العربي المؤتمر ،والمتوسطة الل ير  المشروعات  ماية سياسات ، ماهر، المحروق .د1
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 أو مدا يعدرف) االئتمانيدة االدخدار تنداوب بجمعيدات يعدرف مدا خدالل مدن أو مسدتمرة صدورة
 بالصناديق الدوارة(.

 يمثدل المجموعدة قدراضإ فدي أنده هدو التعداوني والتمويدل المجموعدة قدراضإ نظدام بدين والفدرق
 يكونون والمودعين المقرضين نإف التعاوني التمويل في ماأ منفصلة كيانات والوسطاء المقرضون
 .الوسيط
 :بصورتين ذلك يتم أن ويمكن :االئتمانية التسهيالت يقطر  عن التمويا .ت

 ذلدك مقابل في يحصلوا أن على للمنتجين اإلنتاج مستلزمات بتمويل التجار قيام: األولى الصورة
 .منتجات على

 المصدانع مدن الدالزم التمويدل أو الخامدات تدوفير طريدق عدن المغذيدة الصدناعات: الثانيدة الصدورة
 .المصانع هذه به   تقوم الذي المنتج من أجزاء إلنتاج المنتجين لصغار الكبرى
  :واإل سان الثر عل  القائم التمويا .ث
 بصورها واإلعانات والهبات والوصايا الصدقات أو الوقف أو والزكاة الحسنة القروض طريق عن

 شدكل فدي أو فدردي شدكل فدي إمدا للمحتداجين األغنيداء مدن الخيدر أهدل يقددمها والتدي المختلفدة
 .2مؤسسي

 :والمتوسطة الل ير  المشروعات  يا  دور ًا: ثالث
 انتقدل فكلمدا التمويليدة لحاجاتده سدتجابةاإل ومددى المشدروع حيداة دورة بدين طرديدة عالقدة هنداك 

 تعكدس التمويليدة لمطالبده سدتجابةاإل فدي قدلأ مشداكل صدادف أخدرى إلدى مرحلدة مدن المشدروع
 .1 المخاطر درجة انخفاض

 تأسيس:ال مر لة 1.
صادر تمويلها فدي المددخرات الشخصدية لمالدك المشدروع والعائلدة واألصددقاء، حيدث أن هدذه تجد م

ن تحقددق خسددائر فددي ود شددهرة للمشددروع وبالتددالي يمكددن أعاليددة وعدددم وجدد مخدداطرالمرحلددة تتضددمن 
المشددروعات فدددي هددذه المرحلدددة الحصددول علدددى قدددروض  تسدددتطيع ال إذنالسددنوات الدددثالث األولددى. 
تقددديم ضددمانات حكوميددة لتمكددين هددذه المشددروعات مددن  إلددىمعظددم الدددول  مصددرفية وبالتددالي تلجددأ
 الحصول على التمويل.

 
                                                      

 .6ص,السابق المرجع،واآلماا الوا ع العرث  والعالم ملر ف  والتنمية التعاونيات "حول الدولي المؤتمر 1

 الصغيرة المشروعات تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى،"التمويا مشكلة مواجهة ف  والمتوسطة الل ير  المصسسات"،عبداهلل،االبراهيمي 1

 .390ص,2006,ريلبا18- 17يومي,والمتوسطة
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 :النمو مر لة 2.
يصدددبح مدددن المهدددم للمشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة الدددتمكن مدددن الوصدددول إلدددى مصدددادر تمويدددل 

تفعة، خارجية بالرغم من البقاء في مرحلة خطورة مرتفعة يوازيها قدرة على توليد معدالت عوائد مر 
ولكنها ال تستطيع في هدذه المرحلدة جدذب رأس المدال المخداطر إنمدا يدتم مدأل الفجدوة التمويليدة عدن 

 هدذه خدالل المهدم ومدنطريق مؤسسدات متخصصدة فدي تمويدل المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة 
 تحقيدق ويمكدن ،التوسدع جدلأ مدن الخدارجي التمويل زيادة في اإلفراط المشروع يتفادى أن المرحلة

 .المحتجزة باألرباح ستعانةباإل كذل
  : النضوج مر لة. 3

 وقدد ،األجدل قصدير للتمويدل المسدتمر حتيداجاإل مدع النقديدة التددفقاتباسدتقرار   ةالمرحل هذه تتسم
وبعدد أن يصدبح لهدذه المشدروعات  لتمويدل األجدل طويدل التمويدل مدن قليدل إلدى المشدروع يحتداج

 .2على القروض المصرفية وجذب رؤوس األموالالحصول  بإمكانهاالشهرة المطلوبة يصبح 
 :االن دار مر لة 4.

فددددي هدددذه المرحلددددة مشددداكل عدددددة منهدددا: عدددددم قددددرة إدارتهددددا الماليدددة علددددى إدارة  لمشدددروعاتتواجددده ا
ممدا يضدطرها لطلدب المزيدد مدن القدروض مدن مختلدف المصدادر لتمويدل  ،التدفقات النقدية بفاعليدة

 .1لاحتياجاتها من رأس المال العام

 مسدتوى يقدل التوسدع مرحلدة ففدي ،خداص تمويدل وضدع مرحلدة لكدل أن سدبق ممدا يتضدح كمدا
 إلدى حاجدة فدي وهدو سريع فنموه ،ذاتيا   التمويل توفير عن عاجزا   يزال ال المشروع لكن ،المخاطر
 دورا   يلعدب الذاتي والتمويل ،المخاطر تتناقص والنضج التطور مرحلتي في ماأ .ستثماراإل أموال

 أعبداء سدداد الذاتيدة إمكاناتهدا تضدمن حيدث سدتدانةاإل علدى قددرة المشدروعات وتكتسدب ملموسدا  
 التمويدل لوسدائل المجدال لتدرك المخداطر مال رأس مؤسسات دور تراجع إلى يؤدي مما ،القروض
  .التقليدية

 
 

                                                      

جامعة ، كلية االقتصاد، رسالة دكتوراه في ادارة االعمال، ادار  وتمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  لثنان ، حسن، عبد الرسول 8

 .22،ص2008،دمشق

 

 .822،ص8002دمشق:منشورات جامعة دمشق،،طةإدارة المشروعات الصغيرة و المتوس.بيان. الخضر علي و حرب 8
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 الثان  المث  

 .والمتوسطة الل ير  المشاريع تمويا ف والمصسسات المالية  الملارفدور 
 

 يد:تمه
عتبار فرضية من خالل التعامل مع موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب األخذ في اإل 

 ويعتبدر أن شرط نجاح هذه المشروعات هو أن توليها الدولدة أهميدة ضدمن سياسداتها االقتصدادية.
التمويددل مددن أهددم المتطلبددات لتنميددة المشددروعات الصددغيرة و المتوسددطة، شددأنه فددي ذلددك شددأن بقيددة 

ويعددد نقددص التمويددل مددن العقبددات  تطلبددات مثددل اإلطددار القددانوني والتسددويقي والبحددث والتطددوير.الم
ويرجع السبب في ذلك إلى أن هدذه المشدروعات تعتبدر مدن   ،سة التي تواجه هذه المشروعاتالرئي

أوجددده االسدددتثمار عاليدددة المخددداطرة، لعددددم كفايدددة األصدددول أو صدددغر حجدددم رأس المدددال، أو نقدددص 
 التعرض لمخاطر السوق. الضمانات، أو

 :ف  تمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة الملارف ردو  :أوالً 
المصدددارف فدددي تمويدددل المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة واضدددحا  وخاصدددة  المصدددارفيظهدددر دور 

التجاريددددة والمتخصصددددة ويتددددراوح هددددذا الدددددور مددددابين تأسدددديس الصددددناديق التددددي تقددددوم بتمويددددل هددددذه 
كمدا  ،وحدات خاصة داخل البنوك لتمويدل هدذه المشدروعات إنشاءا أو ستثمار فيهالمشروعات واإل

اسددعة فهددي تشددمل األمددوال الموجهددة ألمددوال و ل ات الصددغيرة والمتوسددطةيتضددح أن حاجددة المشددروع
ذا علمندا أنده لديس باسدتطاعتها إستغالل وتزداد حاجدة المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة للبندوك إلل

 إمكانياتهداعتمداد علدى ويبقدى اإل ،لمالية خاصة في الدول الناميةالبورصات واألسواق ا إلىاللجوء 
 2 الذاتية انطالقا  من التدفقات النقدية المتولدة داخلها.

 وتأخذ الخدمات التمويلية الت  تقدمها الثنوك لهذه المشروعات أشكااًل عديد  مثا:
  والتي تتفق مع معدالت نشاط ودخل بعض المشروعات األجلالقروض قصيرة. 
 :حيث يتم فتح حساب ائتماني جديد عندد انتهداء مددة القدرض وسدداد التزامدات  القروض المتكررة

 وفي هذه الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات االئتمانية للعميل. ،العميل
  القروض متناهية الصغر أو التسهيالت االئتمانية للسحب على المكشدوف )بددون ضدمان( التدي

 التعامالت اليومية للمشروعات الصغيرة.متطلبات تمويل  تالءم

                                                      

 .85ص،مرجع سابق ،الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية،فتحي السيد  ،عبده 2
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 .شراء حسابات القبض بخصم أو تمويل شراء األصول 
تقتصددر علددى  ن قدددرة البنددوك علددى تمويددل المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة الإوعلددى أيددة حددال فدد

ئتمددان لهددذه المشددروعات بددل يمتددد دور البنددوك فددي هددذا تددوفير التمويددل المباشددر مددن خددالل مددنح اإل
رة غيدددر مباشدددرة ليشدددمل التمويدددل للمؤسسدددات الماليدددة غيدددر البنكيدددة التدددي تقدددوم بددددورها المجدددال بصدددو 

 بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 :يلي ماعتبار اإلبوعند تقديم هذه الخدمات البد على البنوك أن تأخذ 

 .أن تكون المنافذ الخاصة بتقديم هذه الخدمات قريبة من مواقع المشروعات 
  مبسطة لمنح القروض. اتإجراءاستخدام 
 بين الحصول عليه. بين التقديم لطلب القرض وما التقليل من الوقت ما 

وهذه الخصدائص جميعدا  يجدب أن تتدوفر فدي وحددات البندوك المتخصصدة التدي تخددم المشدروعات 
 2. والمتوسطةالصغيرة 

 مصسسات اإل راض المتخللة: :ثانياً 
في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب البنوك جاء إنشاء المؤسسات اإلقراضية المتخصصة 

ئتمان طويل األجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تركز توفير اإل التوجه نحو
 فيه نشاطها االئتماني في مجال القروض قصيرة األجل، للحصول على الربح السريع. 

يالت االئتمانية المتوسطة وعليه كان البد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسه
وطويلة األجل لمختلف القطاعات االقتصادية، وذلك وفقا  لشروط وأساليب محددة ومميزة عن 

تاحة المجال أمام  تلك المتبعة في البنوك، في محاولة للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية، وا 
 تصاد الوطني.مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في االق

 
والمؤسسات اإلقراضية المتخصصة إما أنل تعود ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص، حيث  
ساهم في إنشائها عدد من األفراد والشركات الخاصة )سواء مصارف أو شركات تأمين أو ي

أو مؤسسات أخرى خاصة(، أو أن تكون مشتركة بين القطاع الخاص والدولة،  نأشخاص طبيعيي
إقراضية إلى وجود فكرة لدى المقترضين بأن الدولة  ؤسسةمفي أي أنله يؤدي تدخل الدولة  إال

هي التي تعمل على دعم وتقديم القروض عبر تلك المؤسسة، فيشجع األفراد على الحصول على 
هذه القروض واستخدامها ألغراض غير تلك التي تم اإلعالن عنها م سبقا  عند الحصول عليها، 

                                                      

، العدد الثامن ،المعهد المصرفي المصري،مفاهيم مالية، دور الثنوك التجارية ف  تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة، البنك المركزي المصري 2

 .2ص 
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عدم االلتزام بالتسديد، أو عدم اعتبارها التزاما  ماليا  يجب القيام بتسديده في األوقات ويحاولون 
 .2المحددة

 وفيما يأتي عرض لبعض أنواع هذه المؤسسات:
 المصسسات واللناديق التمويلية: -أ

مثدل  بإنشداءشبه حكومية إلى حدد مدا، تقدوم الحكومدات  غالبا  ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو
مؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمسداهمة فدي تطويرهدا هذه ال

 لها، والعمل على زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة. عن طريق توفير التمويل الالزم
 :NGOsاللناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير ال كومية الم لية األجنثية  -و

حدددددة لتدددددوفير الخددددددمات االقتصدددددادية لل جمعيدددددات والهيئدددددات نظدددددرا  للحاجدددددة المجددددداء تأسددددديس هدددددذه ال
واالجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشدرائحه العديددة وتتوجده هدذه الجهدات عدادة  لقطاعدات وفئدات 

 محدودة مسبقا .
وتكثر هذه الصناديق في الدول الغربية وخاصدة الصدين واليابدان، حيدث تعمدل اليابدان علدى إنشداء 

تقدددوم ببيعهدددا للقطددداع  ،يع الصدددغيرة والمتوسدددطة وبعدددد تمكنهدددا مدددن خدددوض المنافسدددة السدددوقيةالمشدددار 
، حيدث 1ما يسمى بالخصخصة، وكذلك توجدد هدذه الصدناديق فدي دول الخلديج ومصدر أوالخاص 

مؤسسدددات تمويدددل المشدددروعات الصدددغيرة  أهدددموجدددود الصدددندوق االجتمددداعي للتنميدددة، والدددذي يعتبدددر 
  40الصددندوق، الصددندوق القددومي المصددري بددالقرار الجمهددوري رقددم والمتوسددطة، حيددث أنشدد  هددذا 

، لتددوفير فدرص عمددل جديددة والمسدداهمة فدي حددل مشدكلة البطالددة، والتعامدل مددع اآلثددار 1991لعدام 
الجانبيدددة لبرندددامج اإلصدددالح االقتصدددادي والتكيدددف الهيكلدددي، وتخفيدددف وطدددأة إجراءاتددده عدددن كاهدددل 

 محدودي الدخل
ي تعبئددة المددوارد الماليددة والفنيددة العالميددة والمحليددة السددتخدامها فددي تددتلخص مهددام هددذا الصددندوق فدد

تحقيق حلول عاجلة، كتنفيذ برامج تتضمن مشروعات عديدة في مجالي اإلنتاج والخدمات، وذلدك 
لخلق فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتدة لمسداعدة الفئدات األكثدر احتياجدا ، وتحقيدق تنميدة اجتماعيدة 

يددددة المؤسسددددات بدددددعم قدددددراتها التنظيميددددة ورفددددع أدائهددددا الفنددددي لالحتفدددداظ وبشددددرية لهددددا. وأيضددددا  لتنم
 باستمرارية برامج الصندوق ومشاريعه.

                                                      
 ت"، بحث مقدم ضمن سلسلة دراسات سياساالتش يا وتنمية المشروعات الل رىعمل العربية، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، "منظمة ال 1

، ليبيا، التشغيل وتخطيط القوى العاملة: وحدات تدريبية لتطوير مهارات مخططي التشغيل، الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب، بنغازي

 .25، ص 1002 ،2ط
 .2ماهر ،مرجع سابق،ص ،المحروق 8
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وهو أحد آليات الصندوق االجتمداعي  ،وكذلك هناك برنامج آخر يسمى برنامج تنمية المشروعات
دخدل األفدراد  للتنمية لدعم إقامة مشدروعات صدغيرة جديددة والتوسدع فدي القدائم منهدا وتحديثده لزيدادة

تاحة فرص عمل جديدة، بما يساهم في حل مشكلة البطالة ويعمق وع الشباب وغيرهم بأهمية  يوا 
العمددل الحددر، ويعمددل البرنددامج علددى إتاحددة االئتمددان والمعونددة الفنيددة والتدددريب للمسدداعدة فددي تنفيددذ 

ر فددرص مشددروعات تتقدددم بهددا جهددات مؤهلددة للصددندوق، وتكددون ذات جدددوى فنيددة واقتصددادية تددوف
 .2عمل جديدة

 اإل ررراض اللرر ير  والمتوسررطة مررن  ثررا  الثنرروك ومصسسرراتالمشررروعات معو ررات تمويررا  :ثالثرراً 
 :المتخللة

يؤدي تدخل الدولة في أي مؤسسة إقراضية، إلى خلق فكرة لددى المقترضدين بدأن الدولدة هدي التدي 
ى الحصول على هذه تعمل على دعم وتقديم القروض من خالل تلك المؤسسة، فيشجع األفراد عل

 القدددروض واسدددتخدامها ألغدددراض غيدددر تلدددك التدددي تدددم اإلعدددالن عنهدددا مسدددبقا  عندددد الحصدددول عليهدددا
عدددم اعتبارهددا التزامددا  ماليددا  يجددب القيددام بتسددديده فددي األوقددات  ويحدداولون عدددم االلتددزام بالتسددديد، أو

ة جداء محاولدة لسدد وال بدد هندا مدن التدذكير بدأن إنشداء المؤسسدات اإلقراضدية المتخصصد المحددة.
جددزء مددن الفجددوة التمويليددة، وتددوفير التمويددل لكددل قطدداع مددن القطاعددات بصددورة متخصصددة، فهدددف 
هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصدحيح سدوق االئتمدان، غيدر أنهدا لدم تدتمكن مدن تجندب 

مدن تجداوزه مخاطر المجازفة في تقديم القروض، وهذا الجزء من المجازفة تمكنت البنوك التجاريدة 
وفيمددا يلددي عددرض ألهددم المعوقددات  الصددغيرة.مشددروعات أمددام تمويددل ال بوضددعها الضددمانات كعددائق

 1التي تعترض البنوك في تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
  عدم وجود دراسات جدوى سليمة وموضوعية: 1.
مويلهدا وغالبدا  ال توجدد متطلبات البنوك لمنح االئتمان وجدود دراسدة جددوى للمنشدأة المطلدوب ت أحد
الصدغيرة دراسددات جددوى بالمسددتوى المطلددوب وذلدك نظددرا  الرتفداع تكلفددة إعدددادها  المشددروعاتلددى 

الصددددغيرة المشددددروعات والتدددي تصددددل فددددي بعددددض األحيدددان إلددددى أرقددددام عاليددددة ال يسدددتطيع أصددددحاب 
 تقديمها.

                                                      
العدد  ،المعهد الملرف  الملري،مفاهيم مالية، دور الثنوك التجارية ف  تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة، يلبنك المركزي المصر ا1

  .3ص،الثامن

لى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة "، بحث مقدم إمعو ات تمويا المنشرت الل ير  من وجهة نظر ملرفيةباعامر، " ،سمير 8

 .6.ص1001،وسبل دعمها وتنميتها، الرياض 
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  ضعف الضمانات: 2.
سسدددددات التمويدددددل عندددددد منحهدددددا التمويدددددل تدددددأتي الضدددددمانات فدددددي مقدمدددددة األولويدددددات االئتمانيدددددة لمؤ 

، وفددددي الواقددددع العملددددي ال تتددددوافر لدددددى المشددددروعات الصددددغيرة للمشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطة 
الضمانات الالزمة للتمويل، ومن ثم تحجدم البندوك عدن تمويدل تلدك المشدروعات نتيجدة والمتوسطة 

 2.عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل
  الم اسثية:ت عدم انتظام السجال3. 

علدددى دراسدددة السدددجالت الماليدددة والحسدددابات للمؤسسدددات القائمدددة تعتمدددد البندددوك فدددي مدددنح االئتمدددان 
والمتوسددطة بسددبب عددددم الصددغيرة  المشددروعاتغالبيددة  وهددذا غيددر متددوفر لدددىالختاميددة المنتظمددة 

فدي ويكت اإلمكاندات وانخفداض حجدم النشداطالخبدرة و إمساك دفاتر منتظمة لضدعف  تمكن أصحابها
 أصحابها بإمساك سجالت إحصائية شخصية ، كما أن البعض يتجنب المشكالت الضريبية .

  عدم القدر  عل  شعداد ملف ائتمان :4.
الصددغيرة للخبددرة المصددرفية والقدددرة علددى إعددداد ملددف ائتمدداني يمكددن المشددروعات تفتقددد العديددد مددن 

داد ذلددك الملددف وفقددا  لألعددراف تقديمدده إلددى البنددوك للحصددول علددى التمويددل الددالزم، حيددث يعددد إعدد
 .1المصرفية الصحيحة من المعايير الهامة للحصول على التمويل

  المخاطر :رتفاع درجة ش 5.
الصدغيرة بارتفدداع درجددة المخداطر نظددرا  لطبيعددة تكوينهدا والتددي تعتمددد فددي  المشددروعاتتتسدم غالبيددة 

 الماليددة ممددا يشددكل عائقددا   الغالبيددة علددى شددخص واحددد أو عائلددة واحدددة إضددافة إلددى ضددعف المراكددز
ذات  المشدددروعاتحيدددث تهدددتم البندددوك دائمدددا  بتمويدددل  المشدددروعاتأمدددام قيدددام البندددوك بتمويدددل تلدددك 

 .3المخاطر المنخفضة

                                                      
"، بحث مقدم إلى ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة معو ات تمويا المنشرت الل ير  من وجهة نظر ملرفيةباعامر، " ،سمير 1

 .5.ص2002وسبل دعمها وتنميتها، الرياض ،

مية يأكاد ،مركز االستشارات والبحوث والتطوير، اشكالية تمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الدوا العرثية"" ،أشرف محمد  ،هدواب د. 8

 .22ص،2006اكتوبر ،العدد الرابع ،القاهرة ،السادات للعلوم االدارية

مرجع  ،مركز االستشارات والبحوث والتطوير ،لعرثية"اشكالية تمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الدوا ا" ، أشرف محمد،دوابه  2

 22صسابق،
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حداثدة  إلدىويعدود ذلدك  :اإل راضيةضعف  درات المصسسات التمويلية وعدم مالئمة نماذجها  6.
، وفي دراسة نفذت 2ات الصغيرة والمتوسطةمع المشروع خبرة المقرضين وضعفها بالنسبة للتعامل

دولدة  22بنكدا  فدي  235بالتعداون بدين اتحداد المصدارف العربيدة والبندك الددولي شدملت 1005عام 
عربية للتعرف على استراتيجيات تلك البندوك فدي اإلقدراض إلدى المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة، 

ى المخدداطر المتعلقددة بتلددك القددروض، وعلددى الخدددمات التددي توفرهددا لتلددك المشددروعات باإلضددافة إلدد
تبدددين أن نسدددبة كبيدددرة مدددن البندددوك العربيدددة، خاصدددة البندددوك الحكوميدددة، تشدددكو مدددن ضدددعف قددددراتها 
الداخليدددة للتعامدددل مدددع قدددروض المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة، واعتمادهدددا علدددى أسددداليب غيدددر 

كبيرة، وال تأخذ بعدين متطورة لتقييم طلبات القروض والتي تتماشى أكثر مع قروض المشروعات ال
 .1االعتبار خاصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  الل ير : للمشروعاتعدم مالئمة ليغ التمويا الثنكية التقليدية  7.
التي يمكن أن  المشروعاتحيث تضع البنوك العديد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في 

 المشدروعاتالمعدايير والشدروط غالبدا  مدع طبيعدة وخصدائص تحصل على تمويل وال تتناسدب هدذه 
إلدددى تمويدددل متوسدددط والمتوسدددطة الصدددغيرة  المشدددروعاتحيدددث تحتددداج غالبيدددة  والمتوسدددطة الصدددغيرة

سددتثمار وهددو مددا ال يتوافددق مددع معددايير مددنح التمويددل بددالبنوك وطويددل األجددل ألغددراض اإلنشدداء واإل
تددي تتناسددب مددع طبيعددة غالبيددة المددوارد الماليددة والتددي تفضددل دائمددا  مددنح قددروض قصدديرة األجددل وال

 .بالبنوك والتي تتسم بأنها قصيرة األجل
  سياسة سعر الفائد : 8.

حيدث  ،تعتبر سياسة سعر الفائدة من المعوقات الرئيسدية لتمويدل المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة
عليها  واإلشرافالقروض فائدة مرتفعة بالقدر الذي يغطي التكاليف الثابتة لتقييم  أسعار يتم فرض

 من قبل مؤسسات التمويل وخاصة بالنسبة لطالبي القروض من المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة
كمددا أن هندداك قضددية جوهريددة أخددرى تتعلددق بالبعددد الددديني للعديددد مددن أصددحاب المشدداريع الصددغيرة 

  3والمتوسطة حيث يرفضون التعامل بالفائدة لكونها ربا محرمة.
                                                      

 .820،الفصل العاشر،ص8012تقرير السنوي لعام،تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة في الدول العربية،النقد العربيصندوق  1
www.amf.org.ae. 

2 Robert Rocha, subika frazil, RaniaKhouri and Douglaspearce (2011), the status of bank landing toSMEsin the Middle East and North Africa: 

Results of a joint survey of the Union of Arab Bank and the World Bank, World Bank police Research working paper No.5607. 

مرجع  ،مركز االستشارات والبحوث والتطوير ،"اشكالية تمويا المصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الدوا العرثية" ،رف محمد أش ،دوابه د. 3

 .25صسابق،

http://www.amf.org.ae/
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فإّن أي نشاط تمويل  تمارسه أي مصسسة لتمويا المشروعات الل ير   وثرأي الثا ثة
الثّد أن تعترض مسيرته ثعض  -ث ض النظر عن طثيعة هذه المصسسة –والمتوسطة 
، وتتنوع هذه المعوقات بتنوع الجهات الٌمقرضة، فإذا كانت مصرفا  تجاريا  تتمثل المعو ات

ذا كانت  المعوقات في صعوبة توفير المقترض للضمانات الالزمة للحصول على التمويل. وا 
لتزام بالغاية الحقيقية من المؤسسة الم قرضة )الممولة( متخصصة تتمثل المعوقات في عدم اإل

ذا كانت الجهة المقرضة جهة حكومية فإنل الحصول على القرض أو في عدم اإل لتزام بالتسديد. وا 
 وليس من الضروري تسديده.المقترض يتعامل مع القرض على أنله معونة أو دعم 

اقدددراض البنددوك العربيدددة لقطدداع المشدددروعات الصدددغيرة درجدددة أهميددة محدددددات  والشددكل التدددالي يبددين
 :اليمين البنوك الخاصة والى اليسار البنوك العامة إلى األعمدةوتمثل  والمتوسطة

 (3الشكا ر م 

 ير  والمتوسطةدرجة أهمية م ددات ا راض الثنوك العرثية لقطاع المشروعات الل  
 مهم جدًا(  %من المث وثين الذين يعتقدون أن العاما مهم أو

 
 source :Rocha et al.(2011)مرجع سابق ، 
 

 ت،في عدم شفافية المشروعا المتمثلة البنية التحتية المصرفيةنتبين من الشكل السابق تواضع 
األسباب الرئيسية  وضعف نظام المعلومات االئتمانية وعدم وجود ضمانات موثوق بها والتي تعد
 لعزوف البنوك عن اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

وبناء  على ما سبق ذكره نجد بأنل كال  من المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ال تقوم 
، سواء تمويل الالزم للمشروع الصغير أو المتوسط دون وجود ضماناتباإلقدام على منح ال

ضمانات عقارية أو ضمانات شخصية أو كمبياالت أو غيرها من أنواع الضمانات المقبولة 
، وهنا تبرز أهمية الضمانات كعنصر أساسي للحصول على التمويل، وتظهر لدينا مشكلة لديها

          

 

 

 
 

        
          
           
 
 
 
 
 

     

 

 

 

79
88 84

64

33 28
46

99
82 87

50
40

24
37

0

20

40

60

80

100

120



53 
 

على توفير الضمانات المطلوبة، وبالتالي  مشروعاتلتتمثل في عدم قدرة بعض أصحاب ا جديدة
، مما استدعى ا التمويلية في ظل غياب الضماناتتوفير احتياجاته مشروعاتال تستطيع هذه ال

 .تدخل الحكومات هنا لتوفير بديل مناسب وهو ضمان مخاطر القروض
 أساليو داعمة لتمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة :راثعاً 
 مخاطر  روض المشروعات الل ير  والمتوسطة:ضمان مصسسات  .1

تعمددددل البنددددوك والمؤسسددددات الماليددددة كوسدددديط مددددالي بددددين أصددددحاب المدددددخرات والودائددددع مددددن جهددددة 
ومسددتخدمي هددذه األمددوال مددن جهددة أخددرى، وممارسددة هددذه الوسدداطة الماليددة بددين الطددرفين توضددح 

لهمدا تزيدد مدوارده علدى احتياجاتده العالقة التي ينشأ عنها االئتمان، فاالئتمان عالقة بين طدرفين أو 
وطبيعددة العالقددة التددي  ،وهددم )المدددخرون( والثدداني تزيددد احتياجاتدده علددى مددوارده وهددم )المقترضددون(

غيددر مباشددر عددن  تنشددأ بينهمددا تأخددذ أحددد شددكلين: مباشددر دون وسدداطة مددن أي طددرف خددارجي، أو
 طريق طرف ثالث غالبا  ما يكون البنوك.

النشدداط مخدداطر ماليددة كثيددرة تحدددث آثددارا  سددلبية واضددحة، وغالبددا  مددا  وتكتنددف ممارسددة البنددوك لهددذا
تددنجم هددذه اآلثددار عددن عدددم تسددديد األمددوال التددي تقرضددها البنددوك لألفددراد لظددروف اقتصددادية سدديئة 
تصديب المقترضددين، ومددن هنددا كدان علددى البنددك أن يعمددل علددى ضدمان حقدده واسددترداد أموالدده حتددى 

المددودعين، والسددترداد هددذه األمددوال يشددترط البنددك الحصددول علددى  يددتمكن مددن الوفدداء بالتزاماتدده تجدداه
 2.المشروعات الصغيرة منها والكبيرةالضمانات مقابل توفير التمويل لمختلف 

 في تسهيل حصول المشروعات الصغيرة  مؤسسات ضمان مخاطر القروضوتساهم آليات تدخل 
مدع المصدارف  اإلقدراضمخداطر  والمتوسطة على القروض بشروط ميسرة نسبيا ، من خالل تقاسم

 :إلىتهدف وتقليص تكلفة الحصول على القرض حيث 
أصدددحابها علدددى  ال يقددددرتدددوفير الضدددمان للمشدددروعات ذات الجددددوى االقتصدددادية، التدددي  .أ

الحصدددول علدددى التمويدددل نظدددرا  لعددددم قددددرتهم علدددى تدددوفير الضدددمانات الالزمدددة للحصدددول 
 عليه.

مدن  ال يدتمكنر للعميدل المقتدرض، الدذي تغطية جزء مدن الخسدائر الناجمدة عدن أي تعثد .ب
ن هدددذه المؤسسدددات تعمدددل علدددى تشدددجيع البندددوك علدددى إ، وفدددي مثدددل هدددذه الحالدددة فدددالسدددداد

 تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

                                                      
 .10ص، مرجع سابق، المشروعات الل ير  والمتوسطة أهميتها ومعو اتها،ماهر  ،المحروق2
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، ومنهدا تعمل هذه المؤسسات على توفير الضمانات للبنوك، لتمويل الموجدودات الثابتدة .ت
 .العامليوجه لتمويل رأس المال  ما

لبيانددات المتدددوفرة أن الدددول العربيدددة التددي لهدددا بددرامج نشدددطة لضددمان القدددروض، مثددل تدددونس وتفيددد ا
 إجمددداليولبندددان والمغدددرب، لهدددا أيضدددا  نسدددب أكبدددر لقدددروض المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة فدددي 

 .2القروض المصرفية
 التمويل : اإليجار .8

 التمويل : اإليجارأ.تعريف 
فدداق تعاقدددي بددين المددؤجر والمسددتأجر لتددأجير أصددل علددى أندده اتالتمددويلي  اإليجدداريمكددن تعريددف 

ويسددتبقي المددؤجر لنفسدده حددق ملكيددة األصددل، ويعطددي للمسددتأجر حددق  معددين يختدداره المسددتأجر،
 المحدد. اإليجاراستعمال األصل خالل مدة زمنية متفق عليها مقابل دفع 

النمو االقتصادي  التمويلي من أهم الصيغ االستثمارية وأكفأها في رفع معدالت اإليجارويعتبر 
حتياجددات التمويليددة للمشددروعات، و السدديما أندده نظددرا  إلددى طبيعتدده وسددهولة تطبيقدده واسددتجابته لإل

يعدددد بدددديال  جيددددا  لهدددا فدددي حددداالت قيامهدددا بالتوسدددع اإلنتددداجي والتشدددغيلي، بددددال  مدددن لجوئهدددا إلدددى 
، كونده يقدددم االقتدراض مدن البنددوك أو قيامهدا بطدرح أسددهم جديددة ومدا يكتنددف ذلدك مدن صددعوبات

لقيمة األصول المراد الحصول عليها وهو ما ال يتوافر عادة في أي  %200تمويال  كامال  بنسبة
 من األساليب التمويلية األخرى.

الوسددائل التددي يمكددن للمشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة أن تحصددل مددن خاللهددا  يعددد أحددد وبددذلك
شددرائها وتحمددل تبعددات  إلددىون الحاجددة المطلوبددة للتشددغيل د اإلنتاجيددةعلددى األصددول الرأسددمالية 

وهددي بددذلك تحقددق للمشددروع فائدددتين أساسدديتين األولددى: سددرعة الحصددول علددى األصددول  تمويلهددا،
وذلدددك مدددن  سدددتثمارات،المطلوبدددة للتشدددغيل واالنتفددداع بهدددا والثانيدددة: زيدددادة اإل اإلنتاجيدددةالرأسدددمالية 

األخدرى بالمشدروع.  سدتخداماتلإل خالل تخفيف األعباء علدى المدوارد الماليدة للمشدروع وتوفيرهدا
في حين توفر للمؤجر )البنوك أو المؤسسات التابعة لها( مجاال  واسعا  لالستثمار بعوائد مناسبة 

 ، قوامه ملكية األصول الرأسمالية المؤجرة ذاتها.وبضمان كاف
الم وتبين إحصاءات البندك الددولي السدنوية أن حجدم عمليدات التدأجير التمدويلي علدى مسدتوى العد

، بينمددددا ال يددددزال التعامددددل بهددددذه الصدددديغة 10022مليددددار دوالر بنهايددددة العددددام  243وصددددل إلددددى 

                                                      
،الفصل 8012،التقرير السنوي لعامةوالمتوسطة في الدول العربية،تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرالنقد العربيصندوق  1

 . www.amf.org.ae.882العاشر،ص

http://www.amf.org.ae/
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التمويلية محدودا  في معظم الدول العربية ومنها سورية وذلك لغيداب األطدر القانونيدة التدي تدنظم 
 .1هذا النوع من الخدمات في أغلب الدول العربية

 :األنواع الرئيسية للتمويا عن طريق التأجير .و
I.  بين المؤجر والمستأجر غير قابلة  األجل: هو عبارة عن عالقة تعاقدية طويلة التأجير التمويل 

خالل العمر اإلنتاجي لألصل، مقابل  نتفاع به  لإللغاء، يتم بموجبها تمويل استعمال األصل، واإل
عقد، معظم يجارية المدفوعة خالل مدة الما يبلغ إجمالي القيم اإل يجارية محددة، عادة  إقيمة 

تكلفة األصل محل اإليجار أو كاملها فضال  عن هامش ربحي مناسب للمؤجر، واحتفاظه 
بملكية األصل حتى نهاية العقد، وامتالك المستأجر لخيار شراء األصل عند نهاية مدة التعاقد 

 أو إعادته للمؤجر، أو تجديد العقد بشروط أفضل.
II. : اإلنتاجيجل يغطي مدة تقل كثيرا  عن العمر هو عقد تجاري قصير األ التأجير التش يل  

المتوقع لألصل المؤجرة، ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص مدن أبرزهدا: 
تغطدي إال جدزءا   يسمح باستهالك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر ألن مدة التعاقدد ال أنه ال

ن المدددؤجر يقدددوم بتقدددديم بعدددض الخددددمات محدددددا  مدددن العمدددر االقتصدددادي لألصدددل، فضدددال  عدددن أ
 الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم، ونفقات التأمين على األصل.

 سدريعة تكنولوجيدا لتغيرات تتعرض التي السلع حاالت في خاصة التأجير من النوع هذا ويستخدم
 المسدتأجرة مؤسسدةلل يعطي كما التشغيل عقد فترة طيلة بها االحتفاظ عدم إلى المستأجر يدفع ما

 أحددث باسدتخدام لهدا يسدمح ممدا، العقدد مددة اسدتيفاء قبدل لمالكده اإلنتداجي األصدل إعدادة حدق
 .3تمويلي تأجير إلى العقد تحويل ثم ومن األصل تجريب إمكانية وكذلك، متاحة تكنولوجيا

  :األعماا  اضنات نظام  .3
 اإلمكانات كل فيه مناسب هزمج مكان من، السبل كل توفر متكاملة عمل منظومة هي الحاضنة
 تدوفرمحددودة متخصصدة  إدارةوتدار هذه المنظومة عدن طريدق ، ة لبدء المشروع وتنميتهالمطلوب
 فشدلها إلدى تدؤدي التدي المشداكل على والتغلب ،الصغيرة المشاريع نجاح نسب لزيادة الالزم الدعم

                                                                                                                                                        
، العدد 82المجلد التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات السكك الحديدية، جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مجلة  1

 .202،ص1801الثالث،

،الفصل 8012،تقرير السنوي لعامتفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيةالنقد العربي،صندوق  8

 .882العاشر،ص
، العدد 82، المجلد التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات السكك الحديدية جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،مجلة  2

 .211،ص8011الثالث،
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 تكدون أن أو للدولدة تابعدة تكدون أن المؤسسدات لهدذه ويمكدن .  2بالتزاماتهدا الوفداء عدن وعجزهدا
 دعمدا   لهدا يعطدي المؤسسدات هدذه مثدل فدي الدولدة تواجدد أن غيدر ،مختلطدة أو خاصدة مؤسسدات

  . 1أقوى

 اآلتية: الخدماتوتقدم الحاضنة 
 المشروعات تواجه التي والقانونية واإلدارية والمالية الفنية للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد .أ

 3 والمتوسطة الصغيرة
 أمدام المتاحدة التمويدل ومصدادر بفدرص التعريدف أو مباشدرة ماليدة مسداعدات تقدديم .ب

 .المشروعات
 .والمعدات لآلالت التجاري االئتمان فرص تقديم .ت
 .وجدولتها العامة والسيولة والقروض التمويل مستلزمات تحديد على المشروع مساعدة .ث
 لتنميدة ألساسديةا القضدايا بعدض حدول المحتضدنة للمشدروعات مكثفدة تدريبية دورات عقد .ج

 الريادة. روح
 حول توصيات تقديم مع )وغيرها المصارف(المالية بالمؤسسات االتصال على مساعدتها .ح

 4. الالزمة التمويل مبالغ حول المقترحات تقديم وكذلك، المقترحة المشاريع نجاعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
 .94ص،القاهرة مصر، الجامعية الدار،الل ير المشروعات ادار ، علي أيمن ،عمر2

 .52ص،سابق مرجع،"ال اضن نظام الج ائر ف  والمتوسطة الل ير  والمصسسات اللناعات دعم تر ية و حسن ، رحيم،1

 .192ص2002،مصر، العربية–مجموعة النيل ، سلسلة المدرو العلمية، مهارات ادار  المشروعات الل ير  ،محمد، هيكل3

 .81ص، تاريخ بدون، لبنان,بيروت،  والنشر للطباعة الجامعية الدار،الدولية األعماا ادار ، السالم عبد قحف 4
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 المث   الثال 
 (، ملر،األردن،الياثان عض الثلدانللمشروعات الل ير  والمتوسطة وتجارو ث اإلسالم التمويا 
 تمهيد:

تعددددد عقبددددة التمويددددل واحدددددة مددددن المعوقددددات المهمددددة لقيددددام المشددددروعات الصددددغيرة، فأصددددحاب هددددذه 
ما يكونون من المهنيين وال تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم،  المشروعات عادة  

للبندوك للحصدول بموجبهدا علدى قدروض  التدي يمكدن تقدديمها مصرفية كما ال يوجد لديهم ضمانات
ومددن جانددب آخددر فددإن مصددادر التمويددل فددي صددورة قددروض بفائدددة ترهددق هددذه المشددروعات، إذ تعددد 
فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقدد ميدزة تنافسدية مدع 

مدددن الدددراغبين فدددي إقامدددة  بددده  ، كمدددا يتخدددوف عددددد ال بدددأس  بارتفددداع تكاليفهددداالمشدددروعات األخدددرى 
المشروعات الصغيرة من الربا التي تلحق بالقروض بفائدة، ومن هنا توجد مجموعدة مدن المميدزات 
التددي تجعددل اعتمدداد أسدداليب التمويددل اإلسددالمية واجبددة التطبيددق مددن أجددل النهددوض بالمشددروعات 

 .2الصغيرة، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها
 :اإلسالم التمويا  ممي ات. أوالً 

المحافظددة علددى الهويددة الذاتيددة للمسددلمين فددي ظددل العولمددة والتأكيددد علددى قدددرة المسددلمين علدددى  .أ
التدددأثير المتبدددادل واإلسدددهام اإليجدددابي فدددي نظدددام العولمدددة بتقدددديم مدددا لدددديهم مدددن أسددداليب ونظدددم تفيدددد 

 الجميع.
ة بحيدث يحصدل كدل طدرف علدى تحقق أساليب التمويدل اإلسدالمية العدالدة بدين طرفدي المعاملد .و

مددن نظددام اإلقددراض بفوائددد الددذي يحصددل المقددرض علددى حقدده مددن مبلددغ القددرض والفوائددد  حقدده بدددال  
سدداليب ان أقددد يحدددث أو ال يحدددث، ومددن جانددب آخددر فدد ، بينمددا يظددل حددق المقتددرض محددتمال  دائمددا  

يدؤدي إلدى قيدام التمويل اإلسالمية تضمن استخدام التمويل المتداح فدي مشدروعات حقيقيدة وهدو مدا 
تنميددددددددة تفيددددددددد المجتمددددددددع بينمددددددددا فددددددددي األسدددددددداليب األخددددددددرى قددددددددد تسددددددددتخدم األمددددددددوال فددددددددي حاجددددددددات 

بعيدددة عددن المشددروعات المقدمددة للتمويددل ممددا يكددرس حددال الددديون والفقددر فددي  )اسددتهالكية(شخصية
 .المجتمع

هذا التنوع  تتميز أساليب التمويل اإلسالمية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات، ويظهر ت.
أندددده توجددددد أسدددداليب قائمددددة علددددى المعاوضددددات التددددي أساسددددها العدددددل مثددددل المشدددداركات  وخصوصددددا  

واالئتمان التجداري وبجانبهدا توجدد أسداليب قائمدة علدى اإلحسدان مثدل القدروض الحسدنة والصددقات 

                                                      
د العلوم ، الملتقى الدولي األول لمعهتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ الصيرفة االسالمية، محسن، عواطف ،" سليمان ناصر، 1

 .1،ص8002ينايير،الجزائر، 84-82االقتصادية حول االقتصاد االسالمي الواقع ورهونات المستقبل 
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التطوعيدددة والزكدددداة والوقدددف، أمددددا أسدددلوب اإلقددددراض بفوائدددد فهددددو أسدددلوب وحيددددد يضددديق مددددن نطدددداق 
 .2لالتموي

  والمتوسطة الل ير  المشروعات لتمويا اإلسالمية الثنوك أمام المتا ة الليغ أهمثانيًا: 

 :المشاركة ثلي ة التمويا .أ
 العلميدة الموسدوعة وتقر ،اإلسالمية البنوك تعرضها التي التمويل أدوات أهم حدأ المشاركة تعتبر

 . والمتوسدطة الصدغيرة للمشروعات نا  ضما أكثر بالمشاركة التمويل أن اإلسالمية للبنوك والعملية
 الجددوى دراسدات نقدص بسدبب كبيدرة الصدغيرة للمشدروعات الفشدل معددالت أن المعدروف فمدن

 1 .التمويل ضعف وطبعا   التخطيط ونقص اإلدارة كفاءة عدم أو االقتصادية

 المشدروع مدع اإلسدالمي المصدرف بموجبده يشدترك تمدويلي أسدلوب أنهدا علدى المشداركة وتعدرف
 حسدببف الخسدارة أمدا عليده يتفقدان مدا بحسدب بينهمدا الدربح ويدوزع. للمشدروع الدالزم المدال ديمبتقد

 بالقددر تكدون البندك ومشداركة المشروع صاحب باإلدارة ويقوم ،المال رأس في طرف كل مساهمة
 المشروع صاحب يحصل كما، تقصير أو إهمال حدوث عدم إلى واالطمئنان حقوقه لحفظ الالزم
 3 .للمشروع إدارته مقابل الربح من حصة لىع المصرف من

 (المتناقصة المشاركة خاصة)تطبيقية صور من عنها يتفرع وما المشاركة صيغة أن القول يمكنو 
 التكلفدة قلدة مدن بده   يمتداز لمدا نظدرا   والمتوسدطة الصدغيرة للمشدروعات ناجحدا   تمويليدا   أسدلوبا   تعتبر
 المصدرف بدين فالمشداركة المشدروعات هدذه أصحاب كاهل على مادي عبء أي يشكل ال بحيث

 خططهدا مراجعدا   ،جانبهدا إلدى المصدرف وقدوف تدوفر والمتوسدطة الصدغيرة المشدروعات وأصدحاب
 يزيدد مدا القطداع ذلدك لمشدروعات والتحليليدة االقتصدادية الدراسدات خدالل مدن لها مشورته ومعطيا  

 تجعلده التمويدل مدن حصدة فدي المشدروع صداحب مسداهمة أن كمدا .والتقددم النمو على قدرتها من

                                                      
، الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ الصيرفة االسالمية، محسن، عواطف ،" سليمان ناصر،1

 .8،ص8002ينايير،الجزائر، 84-82قع ورهونات المستقبل االقتصادية حول االقتصاد االسالمي الوا

 

 المشروعات تمويل حول التدريبية والدورة"والمتوسطة الل ير  للمشروعات ثالمشاركة التمويا االسالمية التمويا أساليو من"، المرسي محمد ،الشين 1

 .4ص,2003يما25,-28الجزائر،سطيف،المغاربية االقتصاديات في ودورها والمتوسطة الصغيرة

، بسكرة، الزائلة للموارد كبديل الصحراوية الفالحة تنمية حول الدولي الملتقى،"الفال   للقطاع فوائد ثال التمويا ليغ، محمد صدور ،كمال ،زريق 3

 .154ص,2002أكتوبر22,-23الجزائر
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 نشداط نمدو زيدادة مدع المصدرف ربحيدة زيدادة إمكانيدة إلدى إضدافة.المشدروع نجداح علدى حريصدا  
 2.المتوسط أو الصغير المشروع

 :المضارثة ثلي ة التمويا و.
 اآلخر ويقدم ،المال صاحب ويسمى المال أحدهما يقدم طرفين بين عقد عن عبارة هي المضاربة
 التعاقدد عندد عليهدا متفدق شدائعة بنسدبة بينهمدا قسدمة الدربح يكدون بحيدث ضداربالم ويسدمى العمدل

 مدال رأس مدن ولديس الدربح مدن تكدون النسدبة هدذه بدأن هندا الددتأكيد مدع ،والربدع والثلدث كالنصدف
 المدال صداحب يتحمدل أي، قدمده مدا حسدب منهمدا كدل يتحملهدا الخسدارة حدال فديو  ،المضداربة

 1 .جهده خسارة)المضارب(لالعم صاحب ويتحمل، ماله خسارة

 مدا اذا ،والمتوسدطة الصدغيرة للمشدروعات األمدوال رؤوس بتدوفير التمويليدة الصديغة هدذه تسدمحو 
 .األمثدل االسدتخدام لهدا تضدمن شدروطا   لهدا توضدع أن بشدرط اإلسالميةالمصارف  قبل من طبقت

 بهم خاصة ريعمشا بإقامة يرغبون الجامعات خريجي الشباب خاصة األشخاص من الكثير مثالف
 أساسديا   مخرجدا   يكدون أن يمكدن بالمضداربة التمويدل فدان وبدذلك إلقامتهدا اإلمكانيدات يجددون وال

 نتيجدة ويقتسدمان ،المشدروع بدإدارة ويقدوم التمويدل إمكانية البنك يقدم أن أساس على لهؤالء ومهما  
 نإفد الخسدارة حالدة يوفد د،العقد إبدرام عندد مقددما   عليهدا يتفدق معلومدة نسدبة علدى بنداء   المشدروع
 .ماله خسارة يتحمل المال صاحب المصرف

 ملكيدة تدؤول أن ويمكدن، وعملده جهدده مقابدل شديء أي علدى مشدروعال حصدلي ال المقابدل وفدي
 نصيبه شراء بغية البنك لصالح أرباحه من جزء عن يتنازل أن بعد، كلية المضارب إلى المشروع
 تبقى أن يمكن كما ،جهده إال يمتلك ال كان أن بعد له ملكا   النهاية في المشروع ليصبح ،تدريجيا  

 3. المشروع صاحب البنك تقدير إلى يعود وهذا دائمة المضاربة

 عدم في تتمثل والمتوسطة الصغيرة للمشروعات بالنسبة سلبيات له للمضاربة النموذج هذا أن إال
 يملكدون ال لمتوسدطةوا الصدغيرة المشداريع أصدحاب معظدم أن علدى عدالوة ،الدربح مدن التأكدد

 المصرف أن كما ،الحالة هذه في األطراف بين األرباح توزيع عملية يعيق مما واضحة حسابات
 المال صاحب تدخل عدم المضاربة شروط من ألن العمل أثناء المشروع صاحب مراقبة يمكنه ال

                                                      
.10ص،سابق مرحعالسالمية ا الملرفية ثالليغ والمتوسطة الل ير  المصسسات تمويا ، محسن عواطف ، سليمان ،ناصر 2

 

 على وأثرها التمويل سياسات حول الدولي الملتقى"،والمتوسطة الل ير  للمصسسات االسالم  التمويا من نماذج" ،رشدي محمد  و حسن ،رحيم 1

 6ص,2006نوفمبر21,22,النامية والدول الجزائر حالة راسة، دوالمؤسسات االقتصاديات

 .38ص,تاريخ بدون,للكتاب الوطنية المؤسسة ،االسالم  ملرف عل  تطثيقية دراسة مع تطورها نشأتها ميةاالسال لثنوكا،  محمد ، بوجالل 3
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 ندادرا   إال بةالمضدار  بصديغة مولت ال اإلسالمية المصارف معظم أن إلى باإلضافة هذا، العمل في
 هدذه مدن سدتفادةاإل مكدن، يالصدعوبات تلدك علدى التغلدب حالدة وفدي لكدن .آنفدا   المدذكورة لألسدباب
 المدوارد شدح ظدل فدي خاصدة والمتوسدطة الصدغيرة المشدروعات تمويدل فدي كبيدر بشدكل الصديغة
 .2المشروع بداية في خاصة الكافي رأس المال المشروعات تلك أصحاب امتالك وعدم المالية

 :المراث ة ثلي ة التمويا. ج
 المرابحة ألن ذلك، لديها األموال لتشغيل وسيلة أفضل المرابحة عقد في اإلسالمية البنوك وجدت
 البندوك معظدم أخدرى جهدة ومدن جهدة مدن األمدوال تحريدك بسرعة والمشاركة المضاربة عن تمتاز

 األجدل طويلدة سدتثماريةاإل جيدةاإلنتا القطاعدات فدي سدتثماراإل تستطيع وال النشأة حديثة اإلسالمية
 المشداركة تحتدل ما نوعا   متسعة ستثماريةاإل القاعدة حيث البلدان في أنه نالحظ الصدد هذا وفي

 فدي األولدى المرتبدة تحتدل المرابحدة بيدوع بينمدا البندوك مالتامعد فدي األولدى المرتبدة والمضداربة
  .الخليجية الدول ثلم رئيسيا   دورا   التجارة فيها تلعب التي البلدان مالتامع

 بالحصدول لهدا يسدمح، تمويدل كصديغة المرابحدة علدى والمتوسطة الصغيرة المشروعات اعتماد إن
 السدلعة اسدتالم عندد مباشدرة الدثمن دفدع بددونمختلدف اآلالت والمدوارد الماليدة التدي تحتاجهدا  علدى
، ومدن أخدرى احتياجدات لتغطيدة تسدتخدمها ماليدة وفدورات تحقيدق فرصدة للمشدروعات يدوفر وهدذا

ن هذا األسلوب في التمويل يناسب البنك أيضا  ألنه يحصل على عائد مدع ضدمان إناحية أخرى ف
 .1استرداد ماله، وله أن يطلب ضمان طرف ثالث في حالة البيع بالمرابحة لآلمر بالشراء

 تجارو ثعض الثلدان ف  تمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة: ثالثًا:
قتصدددددادية أدوات وعناصدددددر التنميدددددة اإل والمتوسدددددطة واحددددددة مدددددن أهدددددمرة المشدددددروعات الصدددددغي تعدددددد
جتماعيدددة، فدددي معظدددم دول العدددالم، حيدددث اعتمددددت العديدددد مدددن الددددول عليهدددا فدددي عمليدددة البنددداء واإل

االقتصادي واستطاعت من خاللها العبور من دائرة الدول الفقيرة لتدخل فدي مصداف الددول الغنيدة 
الددول الناميدة والمتقدمدة نحدو دعدم وتنميدة المشدروعات الصدغيرة اتجهت الكثير من  الكبرى، ولذلك

ز مددوجيلددي اسددتعراض  وفيمددا جتمدداعي نظددرا  ألهميتهددا.قتصددادي واإلوالمتوسددطة وتعزيددز دورهددا اإل
فددي  فددي مواجهددة مشدداكل تمويددل المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطةلإلسددتفادة منهددا   ك التجدداربلددلت

 سورية .
 

                                                      
 .11ص، سابق مرجع االسالمية الملرفية ثالليغ والمتوسطة الل ير  المصسسات تمويا، محسن ،عواطفو  ناصر ،سليمان 2

،كلية العلوم االقتصادية وعلوم رة والمتوسطة ودورها في االقتصاديات المغاربيةتمويل المشروعات الصغيونوغي،الدورة التدريبيةحول "فتحية ، 8

 .10،ص8002ماي 82-80التسيير،سطيف،
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 التجرثة الياثانية: .1
مددن  %55،55اليابددان علددى المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة اعتمددادا  كبيددرا  إذ تمثددل يعتمددد 

تعدددد التجربدددة مدددن اليدددد العاملدددة و  %50مجمدددوع المشدددروعات ويشدددغل هدددذا القطددداع أكثدددر مدددن 
ن إتحتذي به كل الدول التي تسعى لتنمية اقتصادها وكما هو معلوم فد ناجحا   اليابانية نموذجا  

المشدروعات حيدث أن ، صناعية على المشروعات الصدغيرة والمتوسدطةاليابان بنت نهضتها ال
وانتهجددت الحكومدة اليابانيددة ، ت الصدغيرة والمتوسدطةاالصددناع إلنتداجال تجميددع إالكبيدرة مداهي 

سياسدددة اسدددتهدفت تدددوفير المسددداعدات والددددعم الدددالزم للمشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة ادراكدددا  
القدددددانون األساسدددددي  1963اليابدددددان فدددددي عدددددام  ألهميتهدددددا فدددددي تحقيدددددق التنميدددددة وقدددددد أصددددددرت

 الدذي أعطدى تعريفدا  ، 1999وتم تعديلده فدي عدام ، 154للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما شدد القانون على ضدرورة القضداء علدى  ا  ومحدد واضحا  

  .2روعاتمشكل العراقيل التي تواجه هذه ال
 بانية على الركائز التالية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:واعتمدت الحكومة اليا

تحدددديث وبنددداء هياكدددل تنظيميدددة للمشدددروعات الصدددناعية الصدددغيرة تضدددم المشدددروعات ذات  -
 النشاط الواحد.

 انشاء العديد من مؤسسات التمويل والضمان. -
ي الددى المسدداواة بددين المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة الخاصددة والمشددروعات التددي تنتمدد -

 للقطاع الحكومي في المزايا والشروط التعاقدية.
دعددم المشددروعات الصددغيرة و المتوسددطة المتعثددرة وذلددك مددن خددالل تددوفير قددروض بدددون  -

 فوائد.
توثيق الروابط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة وفقا  لنظدام التعاقدد مدن البداطن ذلدك مدن  -

لتقنيدددددات والمعلومدددددات بدددددين خدددددالل تطبيدددددق نظدددددم مرندددددة تسدددددهل تددددددفق رؤوس األمدددددوال وا
 المشروعات.

كمتوسط مع فترة سماح  %1،5منح تسهيالت ائتمانية بأسعار فائدة مخفضة تصل الى  -
 سنة. 25تصل الى 

                                                      
التجرثة الياثانية ف  دعم المشروعات الل ير  الوطني حول استراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في الجزائر، لملتقى ا 1

 .24،ص1021ابريل  5-2،كلية العلوم االقتصادية والتجارية،جامعة مرباح ورقلة ،أيام ستفاد  منها للج ائروالمتوسطة والدروس الم
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الحكومدددة اليابانيدددة سياسدددة لتنميدددة المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة تركدددز كمدددا اعتمددددت 
لدديها  لتغطيدة مدا وسدطةبالدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمت ةعلى عدة برامج متعلق

طدددددار حظيدددددت هدددددذه نتاجيدددددة وفدددددي هدددددذا اإلمدددددن عجدددددز علدددددى تلبيدددددة متطلبدددددات العمليدددددة اإل
 التمويل منها: وسائلالمشروعات بتعدد 

: تحتل البنوك في اليابان مكانة هامة في تمويدل المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة الثنوك  .أ
وظيفدات فدي حدين أنهدا ال مدن اجمدالي الت %33،5بحدود  2522اذ بلغت النسبة في عام 

 في الواليات المتحدة األمريكية. %25،2تمثل سوى 
كهيئدة  2555نشدئت الهيئدة فدي عدامأ   الهيئة الياثانيرة للمشرروعات اللر ير  والمتوسرطة: .و

تنفيذيدددة لسياسددددات الدولدددة الخاصددددة بهددددذه المشددداريع التددددي تهدددددف الدددى تددددوفير المسدددداعدات 
نيدددة أو تمويليددددة أو تسدددويقية أو اداريددددة عددددن كانددددت مسدددداعدات ف للمشددداريع الصددددغيرة سدددواء  

 طريق:
 نشددداء بعدددض المؤسسدددات التمويليدددة لتدددوفير التمويدددل والددددعم الدددالزم للمشدددروعات الصدددغيرة إ

 والمتوسطة.
 لددددزام الشددددركات التددددي تحصددددل علددددى مناقصددددات حكوميددددة أن يكددددون نصدددديب المشددددروعات إ

 من قيمة المناقصة. %30الصغيرة والمتوسطة ليس أقل من 
 يجاد نظام ضدمان القدروض المقدمدة ا  لحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة و تسهيل ا

 للمشاريع.
 فالس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسدة التأمين على المشروعات الصغيرة من مخاطر اإل

مجموعددة مددن المؤسسددات الماليددة والتأمينيددة ، ويمكددن للمشددروع الصددغير المسدداهمة بقسددط 
 .2هيئة تنمية المشروعات بسداد ديون المشروع المتعثر تأمين يدفع شهريا  وتقوم بموجبه

التدددي أ نشددأت سدددنة        :ضرررمان القرررروض المقدمرررة للمشررروعات اللررر ير  والمتوسرررطة مصسسررة .ت
سدهل عمليدة التمويددل لهدذه المشدروعات مدن المؤسسددات  باليابدان وهددو مدا فرعدا   52وتمتلدك  2552

كمددا تقددوم ، لتمويددل التددي تمددول الصددناعاتالتمويليددة حيددث تقددوم بضددمان المشددروعات لدددى هيئددات ا
 1 التي تطلب التمويل. شروعاتدراسات الجدوى للم بإجراء

                                                      
التجربة اليابانية في دعم المشروعات الصغيرة الوطني حول استراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في الجزائر، الملتقى  1

 .10،ص8018ابريل  2-2،كلية العلوم االقتصادية والتجارية،جامعة مرباح ورقلة ،أيام ها للجزائروالمتوسطة والدروس المستفادة من
، الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة  والمتوسطة  ودورها ،أساليو تمويا المشاريع الل ير  والمتوسطة رابح و حساني، ورقية  خوني،1

 .2، ص1003ماي  12-15زائر،في االقتصادات المغاربية، سطيف، الج
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 عفا  من الضرائو:اإل . 
قامدددة المشدددروعات إلدددى جاندددب الددددعم التمدددويلي نظدددام ضدددريبي يشدددجع إتخدددذت الحكومدددة اليابانيدددة إ

 منها: عفاءات الضريبيةالصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق النائية من خالل اإل
 عفاء الصناعات من ضريبة العمل وضريبة العقارات.إ *
 تخفيض الضريبة على االرباح غير الموزعة. *
 .تخفيض ضريبة الدخل *
حيث يقوم بتقديم قروض تدوازي قيمدة  :1966انشا  لندوق لت دي  المعدات وتأجيرها عام ج.

بلة احتياجات أصحاب المشروعات اآللة المطلوبة ويتم تنفيذ ذلك عن طريق تأجير الماكينات لمقا
 2 الصغيرة والمتوسطة ويكون هذا التمويل بعلم الحكومة المحلية والحكومة المركزية.

ان عرض هذه التجربة الناجحدة تمنحندا االسدتفادة مدن نتائجهدا مدن خدالل اسدقاطها علدى االقتصداد 
 ياته وموارده.بما يتالئم وظروف المجتمع وامكانمنها خذ األ ناوبالتالي يمكن السوري

 
 :التجرثة األردنية. 8

العظمى مدن النشداط االقتصدادي  األغلبية األردنيمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
هدددي  األردنمدددن المؤسسدددات العاملدددة فدددي  %97أن أكثدددر مدددن  إلدددى اإلحصدددائياتالخددداص وتشدددير 

ات وقد أولت الحكومد من العمالة %50من  أكثرصغيرة ومتوسطة الحجم ويعمل فيها  مشروعات
عندددى الجاندددب المدددالي مدددن محدددور دعدددم المشدددروعات ي  أهميدددة لهدددذا القطددداع و  األردنالمتعاقبدددة علدددى 

الصددددغيرة والمتوسددددطة بتددددوفير التمويددددل الددددالزم سددددواء بصددددورة مباشددددرة مددددن خددددالل صددددندوق التنميددددة 
 ردنيدددةاألبصدددورة غيدددر مباشدددرة مدددن خدددالل الجهددداز المصدددرفي والشدددركة  أو أميدددروالتشدددغيل وبدددرامج 
 لضمان القروض.

  لضمان القروض األردنيةتجرثة الشركة : 
 برأسدمال 1994عدام قدروض" كشدركة مسداهمة عامدة محددودة لضدمان ال األردنيدةتأسست "الشركة 

ي الصددناعي فدد اإلنمداءمددن قبدل بنددك  بددإدارةالددولي  اإلنمدداءمليدون دينددار وذلدك بمبددادرة مددن وكالدة 7
مات التدددي توفرهدددا الشدددركة فهدددي تشدددمل برندددامج ضدددمان منتجدددات الضدددمان والخدددد أمدددا .1993عدددام 

والددذي يحتددوي علددى ضددمان مخدداطر قددروض المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة وبرنددامج : القددروض
وخصص  ،صحاب الدخل المتوسط وبرنامج ضمان التمويل الصناعيضمان القروض السكنية أل

                                                      
 .17ص،2006،مصر ،مؤسسة النشر حسين عبد المطلب األسرج ،مستقثا المشروعات الل ير  ف  ملر، حسين عبد المطلب  ،األسرج 2
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برندددامج ائتمدددان ضدددمان  ئتمدددان التجددداري الدددذي يشدددملجاندددب هدددذا البرندددامج برندددامج ضدددمان اإل إلدددى
 2 الصادرات وبرنامج ضمان المشترين المحلين.

وعليه، فإنها تهدف من خالل ممارستها لنشاط ضمان القروض إلى تحقيق مجموعة من األهداف 
 الغايات هي:و 
 الممنوحدة تقديم الضدمانات الالزمدة لتغطيدة مخداطر قدروض المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة .2

ت المالية المشاركة بمختلف آجالها وأنواعها تغطية كلية أوجزئية، و من قبل البنوك والمؤسسا
الموجهدددة لتأسددديس المشددداريع االقتصدددادية أوتوسددديعها بغيدددة رفدددع كفاءتهدددا اإلنتاجيدددة والتسدددويقية، 

 وذلك  بهدف خلق فرص العمل وتوفير إمكانيات كسب أوادخار العمالت األجنبية.
دنيدة فدي أي قطداع في مجال ائتمان الصادرات األر  تقديم الضمانات الالزمة لتغطية المخاطر .1

مجدال يحقدق مصدلحة الشدركة بشدكل  قتصادية بشكل عام وفدي أي قطداع أوالقطاعات اإل من
 خاص.

ألي مدددن المخددداطر  لقيدددام بأعمدددال إعدددادة الضدددمان والحصدددول علدددى ضدددمان مقابدددل لجميدددع أوا .3
 المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها.

 لجهات أخرى. ليات الضمان لحساب الشركة الخاص أوتوفير عم .4
قتصددادية وتقيدديم المشدداريع، وكددذلك الدراسددات الالزمددة ألداء أعمددال  إجددراء دراسددات الجدددوى اإل .5

الشدددركة، ومراجعدددة وتعدددديل سياسددداتها بمدددا يتفدددق وتطدددور القطاعدددات االقتصدددادية المختلفدددة فدددي  
 األردن.

تقليديددة وتعددديلها وتطبيقهددا، والتدددريب علددى  أو نمدداذج مسددتحدثة أو أو وسددائلتطددوير أدوات   .6
أدوات   استخدامها في مختلف المجاالت ذات العالقة بالشركة، بما فدي ذلدك تطدوير وسدائل أو

لضددمان عمليددات التمويددل التددي تتفددق وأحكددام الشددريعة االسددالمية، وبمددا يكفددل تحقيددق غايددات 
 .1وأهداف الشركة

 

 ية "ثرنامج التمويا اللناع "التجرثة االردن تضمنت نيةومن جهة ثا : 
قتصادية الصغيرة والمتوسطة ويتمثل البرنامج في تقديم ويهدف هذا البرنامج الى دعم المشاريع اإل

الضدمانات الالزمدة للمشدروعات الصددغيرة والمتوسدطة لتشدجيع البندوك التجاريددة علدى تقدديم التمويددل 
الئتمان المصرفي الحديث وعدم التركيز سس اأعلى  جل لهذه المشاريع اعتمادا  متوسط وطويل األ

                                                      
أهيل الملتقى الدولي حول متطلبات ت، الت ديات الئيسية للمصسسات الل ير  والمتوسطة ف  الوطن العرث ، سلمى ، صالح ومحمد  ،فرحي د. 2

 .747ص ،1002،  ،الجزائرسطيف ,ابريل17-18المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يومي

،األكادمية العربية للعلوم المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتهاايهاب مقابلة،  ماهر و محروق، 8

 .14،ص8002والمصرفية،األردن،
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لعقددد يحدددد واجبددات كددل مددن الشددركة والبنددوك المشدداركة فددي  علددى الضددمانات التقليديددة وذلددك وفقددا  
 2 مظلة الضمان.

مددى  تأكيدد هدويميدز التجربدة االردنيدة فدي تمويدل المشدروعات  الصدغيرة والمتوسدطة  هم مداأ ولعلل 
تساهم به تلك الهيئات في دعم وتشدجيع جهدات  ان ومائتمهمية وجود هيئات لضمان مخاطر اإلأ

التمويل على تقديم المزيد مدن التمويدل الدى المشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة التدي كاندت محرومدة 
حتياجاتهددددا الماليددددة مددددن الجهدددداز المصددددرفي فددددي ضددددوء عجزهددددا عددددن تددددوفير إمددددن الحصددددول علددددى 
 الضمانات المطلوبة.

 
  :التجرثة الملرية .2

من التجارب الهامة في مجال تمويل المشروعات الصدغيرة والمتوسدطة علدى المصرية عد التجربة ت  
مستوى الوطن العربي وذلك عبر بعض المنظمات ذات الصلة بالمشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة 

 :1 ومنها الجهات التالية
 : جنثية وعرثيةأالقروض المقدمة من مصسسات مالية  .أ

كقددروض البنددك الدددولي وقددروض هيئددة  ة والعربيددة قروضددا  جنبيددقدددمت بعددض المؤسسددات الماليددة األ
التنمية الدولية وغيرها ويتم تقديم هذه القروض عن طريق عدد من الجهات كالبنوك وخاصدة بندك 

 التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر االئتمان وغيرها.
القطداع  ويعمدل البندك علدى تمويدل 2545ترجع نشأة البنك الى عدام  : ثنك التنمية اللناع  .ب

الصناعي الخاص وتحظى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بأولوية لدى البنك فدي 
تاتددددوفيره التمويددددل المالئددددم و  داريددددة  وذلددددك مددددن أجددددل تحددددديث القاعدددددة حددددة خدماتدددده الفنيددددة واإلا 

الصدناعية للمشدروعات الصدناعية المتوسدطة والصدغيرة وفدي سدبيل ذلدك يعمدل المصدرف علدى 
 التالية:تحقيق األهداف 

تددددعيم المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة مدددن خدددالل تقدددديم المسددداعدات الماليدددة والتمويدددل الدددالزم  -
مشروعات جديدة أو تطوير وتحسين الوحدات القائمة لكافة القطاعدات الصدناعية وخاصدة  إلنشاء

 القطاع الخاص السيما الصناعات الحرفية والصغيرة والقطاع التعاوني.

                                                      
 .25ص، مرجع سابق ت الل ير  والمتوسطة أهميتها ومعو اتها،المشروعا، ماهر .،د المحروق 2

مشكلة البطالة في جمهورية مصر  ندوة:،  " وا مشكلة الثطالة واختالالت سوق ف  اال تلاد العما والتش يا الملري ماجدة أحمد:" ،شلبي1

 .69ص ،1005،العربية
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ها بمددا تحتدداج اليدده مددن آالت وأدوات بشددروط مدددل عات الصددغيرة والحرفيددة بتنميددة وتطددوير الصددنا -
 ميسرة.

 دارة المشروعات ومساعدة أصحاب الحرف والورش الصغيرة.ا  تشجيع الخريجين على تملك و  -
عددددداد دراسددددات الجدددددوى اإلقتصددددادية وكددددذلك الهندسددددة الماليددددة  - تقيدددديم المشددددروعات الصددددناعية وا 

 ت وكوادر مدربة.للشركات القائمة من خالل إدارا
متابعدددة المشدددروعات الممولدددة للوقدددوف علدددى أيدددة انحرافدددات فدددي التكلفدددة اإلسدددتثمارية أو البرندددامج  -

 2الزمني للتنفيذ وتقديم النصح والمشورة.
بلددغ معدددل  1021وحقددق المصددرف تقدددما  ملحوظددا  فددي مجددال تمويددل هددذه المشددروعات وفددي عددام 

تقابلهددا زيددادة فددي معدددل  %55لمتوسددطة نحددو النمددو فددي محفظددة قددروض المشددروعات الصددغيرة وا
وذلدك مدن خدالل تقدديم حدزم تمويليدة مدن المنتجدات والبدرامج التدي  %230نمو عدد العمالء بنحدو 

 .1تناسب فئات هذه الشريحة
  المتوسطة: شركة ضمان مخاطر االئتمان الملرف  للمشروعات الل ير  و .ت

الممندددددوح للمشدددددروعات الصدددددغيرة  ئتمدددددان المصدددددرفيمدددددن اإل %50تقدددددوم الشدددددركة بضدددددمان نسدددددبة 
 نشطة االقتصادية.والمتوسطة في كافة األ

 : اللندوق االجتماع  للتنمية .ث
بهدف المساهمة في حل مشدكلة البطالدة واسدتهدف الصدندوق الطبقدة  1991عام نش  الصندوق أ  

ق والذي والمرأة والشباب الخريجين ويعتبر برنامج تنمية المشروعات أحد أهم برامج الصندو  الفقيرة
نشدداء مشددروعات صددغيرة وحرفيددة والتوسددع فددي إتاحددة التمويددل للشددباب لمسدداعدتهم فددي إلددى إيسددعى 

ويدتم تدوفير التمويدل للمشدروعات الصدغيرة ، مشروعاتهم الصغيرة القائمة لتوفير فرص عمدل جديددة
 نتاجية.إنتاج ومصاريف التشغيل لدورة معدات والخامات ومستلزمات اإلالالت و اآللتمويل 

 معية التأمين التعاون  عل  المشروعات الل ير :ج .ج
تيسر هذه الجمعية على أصحاب المشروعات الحصول على القروض الممولدة مدن الصدندوق فدي 

يتددوافر فيهددا الضددمانات المطلوبددة للبنددوك أو أي تغطيددة تأمينيددة أخددرى والجمعيددة  الحدداالت التددي ال
ا يحقددق تكامددل أصددحاب المشددروعات مخصصددة بمزاولددة عمليددات التددأمين علددى أسددس تعاونيددة بمدد

يشدكل ضدمانة جماعيدة تبادليدة فيمدا بيدنهم وتصددر  الصغيرة والمتوسطة في تدوفير الضدمانات ممدا
                                                      

مرجع سابق ،مجلة العلوم االقتصادية والتسير ،لمشروعات الل ير  والمتوسطةتجرثة جمهورية ملر العرثية ف  تمويا ا، محمد المرسي  ،الشين2

 .2ص

  egypt.com-www.idbe،بنك التنمية الصناعي، 8018السنوي لعام التقرير  8

http://www.idbe-egypt.com/
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حسب قيمدة القدرض وذلدك ( %55-%50)الجمعية وثيقة ضمان مستحقات قروض تضمن نسبة 
 –تدددريب الددى تقددديم استشددارات و  باإلضددافةمقابددل اشددتراك وقسددط تددأمين ضددمان مسددتحقات القددرض 

نمددوذج لمشددروعات ذات فددرص جيدددة للنجدداح مددن خددالل مركددز تنميددة  150دراسددات جدددوى وتقددديم 
حاضدددنات )يغطدددي الصدددندوق العجدددز فدددي ايدددرادات ال وصدددندوقالتصدددميمات والتنميدددة التكنولوجيدددة 
 .(عتماد على الذات وتوفير تمويل ودعم مالي وفني وتسويقالحاضنة حتى تصل الى مرحلة اإل

النظريددددة تعتبددددر هددددذه المسدددداعدات والبددددرامج الداعمددددة لتمويددددل المشددددروعات الصددددغيرة مددددن الناحيددددة 
والمتوسدددددطة جيددددددة اال أن العبدددددرة فدددددي التطبيدددددق العملدددددي فعلدددددى الدددددرغم مدددددن تعددددددد وتندددددوع البدددددرامج 

قيسددددت  ذا مدددداإن النتددددائج متواضددددعة أال إوالمسدددداعدات المقدمددددة للمشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطة 
سددددبب تعدددددد الجهددددات المسددددؤولة عددددن قطدددداع المشددددروعات الصددددغيرة بالمقدددددمات وهددددذا قددددد يكددددون ب

 إلنشدداءجددراءات الحصددول علددى موافقددة إلددى تعقددد إ باإلضددافةوالمتوسددطة دون وجددود التنسدديق بينهددا 
يشعر بوجودها العديد  ستشارات الفنية والتي المشروع جديد ونقص خدمات البحوث والتطوير واإل

 2من أصحاب هذه المشروعات.

نشددطة المشددروعات الصددغيرة نشدداء الشددركات الداعمددة ألإذ بتجربددة مصددر فددي تشددجيع ويمكددن األخدد
والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيري التي تعد أحد الوسائل التي يمكن للمشاريع الصدغيرة أن 

حيددث يقددوم المقددرض )شددركة أو مؤسسددة أو  ،تحصددل مددن خاللهددا علددى رأس المددال الددالزم للمشددروع
تمدويلي تحددد طريقدة  م تأجيرهدا الدى المقدرض وذلدك مدن خدالل عقدود تدأجيربشراء المعدات ثد بنك(

( سدددنوات يسدددتطيع 5-3الددددفع ويحدددتفظ المقتدددرض بملكيدددة االصدددل وفدددي نهايدددة مددددة التدددأجير مدددثال)
سددتثمار السددوري أن صدداحب المشددروع تملددك األصددل مقابددل سددداد مبلددغ محدددد ويمكددن لصددندوق اإل

  يتبنى هذه الفكرة.
 للمشروعات الل ير  والمتوسطة ف  ثعض الثلدان: اإلسالم مويا نماذج الت :راثعاً 
ومن خالل البنوك  إسالميةتقدم نجد أن تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصيغ  مما

وبمدددا أن هدددذه البندددوك تخضدددع لرقابدددة البندددك المركدددزي الدددذي يعمدددل  ،تعتبدددر حديثدددة نسدددبيا   اإلسدددالمية
حددد أفددان ذلددك يعتبددر  ،ضددعية مالئمددة للبنددوك التجاريددة التقليديددةأساسددا  مددن خددالل نظددم وقددوانين و 

 اإلسدددالميومدددن المالحدددظ غيددداب التمويدددل  ،لتلدددك المؤسسدددات اإلسدددالميةمعوقدددات تمويدددل البندددوك 
قددد يكددون أكفددأ  اإلسددالميم مددن أن التمويددل للمشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة فددي سددوريا علددى الددرغ

 ت الصغيرة والمتوسطة.ويل المشروعامن التمويل التقليدي في تم
 في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: اإلسالميةوفيما يلي نورد تجارب بعض البنوك 

                                                      

 .187ص، 1002تجارة،جامعة القاهرة ،الطبعة الثانية ، كلية ال دار  المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  الوطن العرث ا، هالة، عنبة 2
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 : 1اليمن  ثنك األما تجرثة. 1
 الخاص كأول بنك للتمويل 1001سنة ل 13بالقانون رقم  الصغيرنشأ بنك األمل للتمويل أ  

لجهود الحكومة  ة إنشاء البنك تتويجا  تعد عمليي الشرق األوسط و شمال إفريقيا و ف الصغير
اليمنية ممثلة بالصندوق االجتماعي للتنمية و برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة 

 .بدأ البنك بمزاولة نشاطه رسميا   1005وفي عام اإلنمائية و مساهمة من القطاع الخاص 
سر ذات الدخل المنخفض ماعية لأل  تاالجإلى تحسين األوضاع االقتصادية و  يسعى بنك األملو 
متميزة من خالل توفير خدمات مالية  :غيرة أصحاب المشاريع الص المحدود في اليمن خصوصا  و 

استطاع بنك األمل وفي فترة قصيرة تقديم منتجات مالية متنوعة لتصل آلالف المستفيدين  حيث
مستوى عال من ألصغر وضمن في اليمن ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التمويل ا

في العالم العربي يوفر المنتجات و  الصغيرعد بنك األمل أول بنك للتمويل وي   المهنية واالحتراف.
 الخدمات المالية المطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية و هي :

ختلف التمويل المقدم للزبائن من حيث النوع و الحجم كما هو مبين في يالتمويا :  .8
 تالي:ال الجدول

 (7ر م  الجدوا
 الل ير اإلسالم  أنواع التمويا ف  ثنك األما للتمويا

 فتر  السداد
  أشهر(

  جم التمويا
  لاير يمن (

 أنواع التمويا

 من 84 – 06
200000 
 إلى

1000000 
 

المستوى االقتصادي،  عبارة عن تمويالت تمنح لمجموعة من النساء المتقاربات في
قة واحدة(، و يقمن بإدارة أنشطة صغيرة تدر عليهن ذوات سكن متقارب )في منط

 الدخل.

 األما مجموعة

 من 84 – 06
1000000 

 إلى
100000000 

  األما فردي يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة 

06 – 84 
 

 من
200000 
 إلى

5000000 

هو منتج موجه للموظفين العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط )ذوي الدخل 
 . ت( لتمويل كافة االحتياجات التمويلية واالستهالكية الخاصة بهمالثاب

 األما شراكات

 من 84 – 06
350000 
 إلى

500000 

عبارة عن منتج يستهدف مستفيدي صندوق الرعاية االجتماعية الذين يحصلون على 
مساعدات ربع سنوية من الحكومة، إذ يقوم البنك بمنحهم تمويالت لتأسيس مشاريع 

 مدرة للدخل.صغيرة 

 األما رعاية

 4102 21 14بتاريخ   www.alamalbank.com، اعتمادا على المعطيات المتوفرة على موقع بنك األمل حثةالمصدر: من إعداد البا
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ية يعمل البنك وفق رؤية عامة بضرورة تقديم كافة الخدمات المال األما: دخارات واإل  .3
و  اإلدخاراتتندرج ذوات الدخل المحدود و  المشاريع الصغيرة وخاصة األسر ألصحاب
دخارات ك األمل بتقديم ثالث أنواع من اإلبن إذ يقوم تلك الخدمات تحت الودائع

 هي :اإلضافة إلى  نوعين من الودائع و ب
 ا أو نساء  كانو  سنة رجاال   22: هذا المنتج موجه للذين تتجاوز أعمارهم ادخار األما  .أ

من ذوي الدخل المحدود والمنخفض وغيرهم بهدف تكوين رؤوس أموال خاصة بهم 
لمساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم واالعتماد على مصادرهم الذاتية. ي فتح الحساب 

 يمني. لاير 2000برصيد افتتاحي 
سنة و  22عبارة عن منتج يستهدف األطفال الذين لم يتجاوزوا دخار أطفاا األما : ش .ب

بإشراف  يشجعهم على االدخار و رسم طموحاتهم المستقبلية حيث تكون هذه الحسابات
  .حتى بلوغ الطفل السن القانونية ولي األمر

عاما  و  22كافة العمالء الذين تزيد أعمارهم عن هذا المنتج يخدم  ال ساو الجاري : .ت
يداع و سداد أقساط اإليرغبون بالتعامل مع البنك و استخدام حسابهم في السحب و 

 .لاير يمني 500الحد األدنى لفتح الحساب التمويالت. 
عبارة عن منتج موجه للعمالء الراغبين في استثمار إيداعاتهم في البنك  الودائع ألجا : .ث

شهرا(، حيث يقوم البنك باستثمار  21أو  5، 2، 3لمدة معينة حسب اختيار العميل )
اإلسالمية، ويتم توزيع األرباح في نهاية الفترة المتفق  هذه األموال وفقا  ألحكام الشريعة

 .لاير يمني 100000الحد األدنى لفتح الحساب  عليها.
في  الصغيرفي مجال التمويل  ألول مرة أطلق اإلسالم :لندوق االستثمار  .ج

إلبراز المسئولية  أسس ستثمارية،دات اصندوق استثمار إسالمي في صورة شها العالم 
لرجال األعمال و المستثمرين والميسورين حيث يتم االستثمار في  االجتماعية 

 500000تساوي  دةالصندوق وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية. الحد األدنى لقيمة الشها
مشاركة البنك في توفير فرص العمل وخفض  يمني وتهدف هذه الصناديق إلى لاير

تم إطالق هذا المنتج  قد و يرة.من خالل دعم المشاريع الصغ معدالت الفقر والبطالة
، و خالل نفس السنة استطاع البنك تجميع أكثر من مليار 1020ألول مرة في مارس 

 اآلتي:كما هو موضح في الجدول  2لاير يمني
 (8ر م  الجدوا

 8010لعام  ثنك األماعدد و  جم م فظة لناديق االستثمار ف  
 العدد الثيان

 4 عدد اللناديق
 15000000000 ق  لاير يمن (رأسماا اللندو

 2004200000000 شجمال  رأسماا لناديق االستثمار  لاير يمن (
 .1024 21 14بتاريخ   www.alamalbank.com، على موقع البنك  12، ص 1020المصدر: التقرير السنوي لبنك األمل لسنة 
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عن تأمين إسالمي داخلي للتمويالت التي تمنح للزبائن، حيث  هذه الخدمة عبارة :تكافا .ح
 مدته، و في حالة وفاة الزبون أو يقسط علىو  ضافة مبلغ رمزي إلى مبلغ التمويليتم إ

لاير يمني كمراسيم  100000عجزه كليا يتم سداد التزاماته القائمة إضافة إلى دفع مبلغ 
 دفن و معونة.

عدة يشترك فيها مع الجهات المانحة والقطاع العام اليمني يقوم البنك بتقديم برامج  كما
متمثلة في تأسيس مشاريع صغيرة يستند عليها الفقراء لتدر دخال  عليهم ليتمكنوا من 
تحسين ظروفهم االقتصادية ويأتي في مقدمة تلك الجهات صندوق الرعاية االجتماعية 

دمات مالية مستدامة وبمبالغ الذي يفتح أمام المستفيدين من الصندوق الحصول على خ
 كفيلة بتأسيس أنشطة خاصة بهم

  . 

 (9الجدوا ر م 
 8014-8010ثنك األما خالا ف   عدد القروض المو عة و القروض النشطة

 8014 8013 8018 8011 8010 الثيان
عدد القروض 

 المو عة
25،522 21،505 11،245 12،255 15،151 

 عدد القروض
 النشطة

24،530 25،545 12،234 34،354 40،225 

م فظة القروض 
 ار ملي النشطة
 (يمن  لاير

225 235 2،140 1،400 3،221 

 
 .  www.alamalbank.com، على موقع بنك األمل 15، 12، ص 4210المصدر: من إعداد الباحثة، اعتمادا على التقرير السنوي لسنة 

استطاع سنة  1022رغم صعوبة األزمة التي مرت بها اليمن خالل سنة  نجاحهأثبت البنك 
استطاع االحتفاظ بزبائنه، و قد ارتفع عدد القروض النشطة من قرض و  11،245صرف  1021

وتمكن البنك في .1021قرض نشط سنة  12،234إلى  1022قرض نشط سنة  25،545
مليار لاير يمني من إجمالي  3،2تمويل وبمحفظة تزيد عن  15،151من صرف  1024عام

لتستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة  %24الطلبات لتصل نسبة االستهداف إلى مايزيد عن 
 20آالف لاير يمني الى  20وكذلك أصحاب الدخل المحدود حيث تتفاوت مبالغ التمويل من 

ن المدخرين جذب أكبر عدد م 1024بنك األمل استطاع سنة  كما أن مليون لاير يمني .وتمكن
لاير يمني. و  ارملي 3،425مدخر و قدرت محفظة االدخار ما يقارب  35،222عددهم إذ بلغ 

http://www.alamalbank.com/
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يعود ذلك إلى تنوع خدمات البنك مثل إطالق منتج صناديق االستثمار الذي يعتبر األول من 
 :يمميزات متمثلة فيقدم و منتج الحساب الجاري الذي  عالميا   الصغيرنوعه في صناعة التمويل 

 .يفتح الحساب مجانا  وبدون رسوم 
 .سرعة إتمام إجراءات فتح الحساب في أي فرع 
  إمكانية السحب واإليداع لعمالء اإلدخار من مدخراتهم من أي فرع من فروع البنك وقد مثلت

هذه الخطوة ميزة تنافسية كبيرة لمنتجات االدخار التي يقدمها البنك لعمالئه وهو ما أثر 
 منتج.إيجابيا  على ال

  تحتسب على الحساب عوائد مالية وفقا  لمبادئ الشريعة اإلسالمية )مبدأ المضاربة في توزيع
 األرباح(.

 
ستثمارية على توزيع التمويل البنك اإل إستراتيجيةتتضمن السودان :  اإلسالم فيلا ثنك . 8

لمتطلبات العمالء  تحقيقا  و  اإلسالميةللبعد التنموي للمصارف  قتصادية تحقيقا  على القطاعات اإل
 جتماعية.قتصادية مع التنمية اإلربط التنمية اإل إلى إضافة اإلسالميونشر الوعي المصرفي 

صيغ لتمويل المشروعات الصغيرة منها صيغة المرابحة الويستخدم بنك فيصل العديد من 
يم امتيازات وقد قام البنك بتقد واإلجارةالمضاربة والسلم والمزارعة  إلى باإلضافةوالمشاركة 
الصغيرة مثل تخصيص فروع لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، مع قبول  للمشروعات

دورات  وعقد مجانا  قتصادية والمحاسبية ستشارات الفنية واإلوتقديم اإل الضمانات الشخصية،
للتمويل  %21للتمويل بالمرابحة و %22تدريبية ألصحاب المشاريع وتوزيع نمط التمويل بين 

 .2بالمشاركة
فدددي الفصدددل الثددداني علدددى موضدددوع تمويدددل المشدددروعات الصدددغيرة سدددلطت الباحثدددة الضدددوء خاتمرررة: 

والمتوسدددطة ودورة حياتهدددا كمدددا تطرقدددت إلدددى مصدددادر تمويلهدددا وبيندددت دور المصدددارف والمؤسسدددات 
الماليدة المتخصصدة فددي إقدراض هدذه المشدداريع وناقشدت أهددم الصدعوبات التدي تعتددرض البندوك فددي 

شدداريع الصدغيرة والمتوسددطة، وتطرقدت إلددى األسدداليب الداعمدة لتمويددل هدذه المشدداريع مددن تمويدل الم
مؤسسات ضمان مخاطر القروض، التأجير التمويلي، وحاضنات األعمال وبيندت دور المصدارف 
اإلسددالمية فددي تمويلهددا مدعمددة ذلددك بتجددارب بعددض المصددارف اإلسددالمية وتجددارب بعددض الدددول 

 .اليابان..الخ(األردن،-)مصر
 

                                                      
ربية،كلية العلوم االقتصادية ونوغي فتحية ،الدورة التدريبية حول :تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغا 1

 .10،ص8002ماي 82-80وعلوم التسيير،سطيف،المغرب،
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 الثال الفلا 

 وا ع المشروعات الل ير  والمتوسطة والتمويا الل ير والمتوسط ل لدراسة العمليةا
 ف  سورية

 مقدمة:
هذا الفصل يتناول األوضاع القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا وأهم التحديات 

لمشكالت التمويلية التي والمشكالت التي تواجه تقدمها وتطورها والتركيز بشكل خاص على ا
وصف برامج تمويل المشروعات إضافة  إلى  ،يجاد الحلول المناسبة لهاإتعترض طريقها ومحاولة 

المشروعات، واإلضاءة على تجربة هيئة مكافحة البطالة و الهيئة العامة  الصغيرة والمتوسطة
نك االبداع ، المصرف للتشغيل، مؤسسة التمويل الصغير األولى، المؤسسة الوطنية للتمويل، ب

المباحث (، وسيكون ذلك من خالل 1024-1001الزراعي التعاوني( وذلك خالل الفترة الزمنية )
 :التالية

و المشكلة التمويلية الت   ف  سورية المث   األوا : دراسة ت ليلية لوا ع المشروعات الل ير  و المتوسطة

  .تعان  منها

 .لمشروعات الل ير  والمتوسطة ف  سوريةاف  ع التمويا مث   الثان : دراسة ت ليلية لوا ال

لمشروعات الل ير  والمتوسطة لدى الملرف ف  االمث   الثال : دراسة ت ليلية للمعو ات التمويلية  

 .ال راع  كملرف  كوم 
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االمث   األو  

 ية الت  تعان  منها:والمشكلة التمويل ف  سورية دراسة ت ليلية لوا ع المشروعات الل ير  والمتوسطة
  :تمهيد

علددددى المشددددروعات الصددددغيرة  اإلعتمددددادقتصدددداديات الحديثددددة هددددو إلتجدددداه الجديددددد فددددي تنميددددة ان اإلإ
حددداث النمددو وتحقيددق التنميددة وذلددك بمددا تمارسدده مددن أنشددطة إوالمتوسددطة والتركيددز علددى دورهددا فددي 

اليدة لى ما تملكه من فعل إقتصادية متعددة من حيث الطبيعة ومختلفة من حيث القطاعات بالنظر إ
وسرعة في التأقلم مع متغيرات المحديط االقتصدادي علدى عكدس النظدرة السدابقة التدي تدرى بوجدوب 

 2اعتماد الصناعات والمؤسسات العمالقة والضخمة كبوابة إلحداث تنمية اقتصادية شاملة.
لة احث بسبب قب يكبير أل د  دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تح عدل ت  و 

 البيانات والدراسات الميدانية.
 :ف  سوريةوا ع المشروعات الل ير  والمتوسطة : أوالً 
قتصدداد السددوق االجتمدداعي الددذي مددن أحددد إقتصدداد المخطددط مركزيددا  الددى نتقددال سددوريا مددن اإلإن إ

ي رفدددد متالكهدددا دورا  فعددداال  وحيويدددا  فددددعاماتددده األساسدددية دعدددم المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة إل
االقتصاد الوطني وتقديم سلع وخدمات منافسة يتطلب تفعيل هدذا الددور وضدع اسدتراتيجية مالئمدة 

ر تنافسددددية ثدددوتنفيدددذها بمدددا يشددددجع المشدددروعات الصددددغيرة والمتوسدددطة علددددى أن تتطدددور وتصددددبح أك
عتبدار الفدرص والمخداطر على أن تأخذ هذه االسدتراتيجية بعدين اإل ،ر في السوقستمرالتستطيع اإل

 لتي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية.ا

هميددة تلددك أعيهددا بو جددراءات والقددرارات مددن منطلددق العديددد مددن اإل واتخددذت الحكومددة السددورية مددؤخرا  
 :1ودفعا  لتطورها وتجلى ذلك من خالل روعاتالمش
في وزارة االقتصاد الصغيرة والمتوسطة  مشروعاتمتخصصة للمركزية إحداث مديرية  .2

 :3وقد أ سندت إليها عدة مهام أهمها 1005جارة الخارجية وذلك في عام والت

                                                      

 تأهيل متطلبات حول الدولي الملتقى،" اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"،عبد اللطيف بلغرسة ،سعيد بريبش 2

 .319ص،2006ابريل 17-  18،الشلف جامعة العربية، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 .1021هيئة االستثمار السورية ، السنوي السابع لالستثمار في سورية التقرير 1

السورية:  موقع وزارة االقتصاد واخارجية  3 

x.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=531http://www.syrecon.org/inde 

http://www.syrecon.org/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=531
http://www.syrecon.org/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=531
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 الصغيرة والمتوسطة في قطاعات النشاط االقتصادي  مشروعاتالمساهمة في النهوض بال
 ة بالتعاون مع الجهات المعنية . المختلفة الصناعية والتجارية والخدمي

  اإلجراءات الحكومية المتعلقة المساهمة في دراسة كيفية التوصل إلى إدارة ومعالجة
الصغيرة والمتوسطة عن طريق اإلنترنت بما يكفل تقليل الوقت والتكاليف  مشروعاتبال

 مة بالتعاون مع الجهات المعنية. واإلجراءات الرسمية الالز 
 ة بالتعاون الصغيرة والمتوسط مشروعاتبتكار في الالمساهمة في تطوير ثقافة اإلبداع واإل

 عنية . مع الجهات الم
 عين العام والخاص. هتمام بتطوير وتعميق الشراكة بين القطااإل 
 تصال بين الوزارة ومركز األعمال والمؤسسات السوري وتقوم بتلقي تكون المديرية نقطة اإل

 التي ترد للوزارة بهذا الخصوص.  ومعالجة كافة المراسالت
 نية المحلية واإلقليمية والدولية التنسيق مع الجهات السورية المعنية بموضوع المعونات الف

الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إعداد ملفات طلب هذه المعونات  مشروعاتالخاصة بال
 .بالتنسيق مع مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها

 .دراسة ما يحال إليها من الوزير أو من معاون الوزير المختص 
م أي شيء ي ذكر بخصوص تنمية المشروعات الصغيرة بتقدي 1024أنل المديرية لم تقم حتى إال 

 على أرض الواقع. ءشيوالمتوسطة ومازالت مهامها نظرية لم ي طبق أي 
 ال يشدترطمصرف االبداع للتمويل الصغير الذي  بتأسيسالقاضي  1020لعام 5القانون رقم  -1

 .المستفيدين تقديم ضمانات على دائما  
ستثمار تجلى وتشجيع اإل جراءات لدعم النموزمة من اإلطالق مصرف سوريا المركزي لحإ -3
لزامي المفروضة على الودائع من قبل المصارف التي تقدم حتياطي اإلبرزها في خفض نسبة اإلأ

( تاريخ 5532رقم ) وفقا  للقرار 2القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة لتلك المشاريع
الوزراء والذي خفلض نسبة االحتياطي اإللزامي  الصادر عن السيد رئيس مجلس 1022 5 1

النقدي الواجب على المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية االحتفاظ بها لدى مصرف 
( من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير %5سورية المركزي إلى نسبة ال تقل عن )

                                                      
 .11مرجع سابق ص،كساتها االجتماعية واال تلاديةعالمشاريع الل ير  والمتوسطة ف  سورية و من، مجد، جمعة 2
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عدلل نسب متطلبات االحتياطي اإللزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل  حيثوالودائع ألجل
 :2المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح على النحو التالي

نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيالت والتمويالت المستعملة  1تخفيض بمقدار .2
ة تسهيالت لغاية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى متوسط إجمالي محفظ

 .%15 -22وتمويالت المصرف المستعملة تتراوح بين 
نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيالت والتمويالت المستعملة  8تخفيض بمقدار .1

لغاية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيالت 
 .%35 -12وتمويالت المصرف المستعملة تتراوح بين 

نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيالت والتمويالت المستعملة  3مقدار تخفيض ب .3
لغاية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيالت 

 .%45 -32وتمويالت المصرف المستعملة تتراوح بين 
مسدتعملة نقطة مئوية إذا كانت نسدبة متوسدط التسدهيالت والتمدويالت ال 5تخفيض بمقدار  .4

لغايدددة تمويدددل المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة إلدددى متوسدددط إجمدددالي محفظدددة تسدددهيالت 
 .%45الت المصرف المستعملة أكبر من وتموي
ن المشدددروعات المتوسدددطة إفددد يةفاإلشدددراجدددراءات التدددي اتخدددذتها الحكومدددة والجهدددات إلوبدددالرغم مدددن ا

 :بما يأتيمثل مازالت تعاني من مجموعة من العوائق وتتفي سورية والصغيرة 
 . 1سورية وجود تعاريف متعددة وغير موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في -
حيدث بيندت دراسدة  .القطاع الخاص في سدورية غيدر دقيقدةإن اإلحصائيات المتوفرة حول حجم  -

أن المشددروعات فددي سددوريا تتسددم بكونهددا مشددروعات صددغيرة  لإلحصدداءقددام بهددا المكتددب المركددزي 
وصددلت نسددبة  1022ألخددر تعددداد سددنة  ( عامددل ووفقددا  5-2راوح عدددد عمالهددا بددين )ومتوسددطة يتدد

 من اجمالي المشاريع في سوريا. %50المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 
ومن حيث التراخيص بينت النتائج التدي قدام بهدا المسدح االحصدائي ان نسدبة المشدروعات غيدر  -

 . 3من اجمالي المشروعات %33،4بلغت  عامل (25-2)المرخصة  والتي تضم 

                                                      
  الطلب وودائع التوفير  من مجموع الوادئع تحت %20يجدر الذكر أنل نسبة االحتياطي اإللزامي الواجب على المصارف االحتفاظ بها  كانت سابقا

 (.325والودائع ألجل حسب القرار رقم )

 . 1022 05 01( الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 5532( من القرار رقم )3المادة )2

 .3ص 1024تموز ،2العدد ،وا ع االستثمار األجنث  وخارطة لطريق االستثمار ،مجلة هيئة االستثمارالسورية 1

 .8011االستقلا  ف  القطاع الخاص لعام نتائج مسح ،الحصاءالمكتب المركزي لل 3
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وتهيمن على هذه المشروعات الملكية الفردية والشراكة، إضدافة إلدى ذلدك، هنداك قطداع كبيدر غيدر 
الصدددغيرة  المشدددروعاتسدددواء فدددي المنددداطق الحضدددرية والريفيدددة، وتشدددكل  د  رسدددمي ومتنددداثر علدددى حددد

ف نسددبتها مددن عمالددة واسددتثمارات القطدداع الخدداص وتختلدد %90والمتوسددطة فددي سددورية أكثددر مددن 
 50في قطاع التجارة السياحة و  % 80حسب القطاعات والنشاطات االقتصادية فهي تصل إلى 

لددى  % فددي قطدداع  % 20فددي قطدداع الصددناعة وتتراجددع إلددى  % 30فددي قطدداع الزراعددة والبندداء وا 
 النقل والمواصالت.

ية أو الفردية علدى فهو اعتماده على الصيغ العائل المشروعاتا األمر الالفت في هذا النوع من مل أ
كشددركات األشددخاص والتوصددية البسدديطة ومحدددودة المسددؤولية  حسدداب األشددكال األخددرى التعاقديددة

وحتى شركات األموال مما يجعلها أقل قدرة على االستجابة لمتطلبدات التطدوير واالبتكدار والكفداءة 
 2اإلدارية واإلنتاجية.

 (10جدوا ر م  

  سو النشاط االنتاج تو ع المشروعات الل ير  والمتوسطة 

 نسثة عدد النشاط

 1,80% 9089 الليد ال راعة و

 16,13% 81475 اللناعات الت ويلية

 62,68% 316521 التجار 

 2,55% 12855 مطاعم

 1,45% 7338 نقا وتخ ين

 4,07% 20531 عقارات

 0,21% 1052 تعليم

 3,90% 19691 ل ة

 6,19% 31283 خدمات اجتماعية

 1,03% 5179 عاتالقطاثا   

 %200 505024 المجموع االجمال 
 .1022، نتائج مسح االستقصاء في القطاع الخاص لعاملإلحصاءالمصدر: المكتب المركزي 

                                                      
دور منظمات االعماا ف  تطوير اال تلاد السوري نموذج الشركات الل ير  ورقة عمل حول:" ،جمعية العلوم االقتصادية ،عامر،خربوطلي 2

 .12ص،2005 7 30،دمشق ،والمتوسطة("
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 .الصدغيرة للمشدروعاتالتجدارة هدو القطداع األول المسدتقطب  السدابق أن قطداع الجددوليتضح من 
فددي سددورية للعمددل  والمتوسددطة يرةالصددغ المشددروعات( مددن % 63فقددد اجتددذب هددذا القطدداع نحددو ) 

( مدددددن %16قطددددداع الصدددددناعات التحويليددددة هدددددو القطددددداع الثدددداني حيدددددث عمدددددل فيدددده نحدددددو ) و ، فيدددده
تعمل في قطاعي الصغيرة والمتوسطة  المشروعات( من % 79و بذلك يكون نحو )  المشروعات

( %4) و نحددو  ،جتماعيددةيعمددل فددي الخدددمات اإلهددا من %2نحددوالتجددارة والصددناعات التحويليددة. و 
 في العقارات. 

 :ةالمشكالت الت  تواجه المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  سوري :ثانياً 
عدم توفر التمويا علر  حدى المشكالت الرئيسية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ش

كلة والمعوقات المالية المتعلقة بالتمويل تعدد المشد المدى المتوسط و الطويا ف  الو ت المناسو.
 . روعاتالرئيسية  وأساس لكثير من المشكالت األخرى التي تعاني منها هذه المش

 تية:سثاو اآلاأل شل ويمكن ارجاع هذه المعو ات 
التمويدددل طويدددل األجدددل نتيجدددة غيددداب المنتجدددات  ة  )خاصددد لرررعوثة ال لررروا علررر  التمويرررا .2

تقددددديم المعلومددددات نتيجددددة لعدددددم قدددددرة المشددددروعات علددددى  والخدددددمات الماليددددة المناسددددبة وأيضددددا  
المطلوبدددددة للبندددددك لتؤهلهدددددا للحصدددددول علدددددى التمويدددددل مثدددددل دراسدددددات الجددددددوى وخطدددددط العمدددددل 

 .2والضمانات المطلوبة(
جدراءات المتعلقدة تعتبدر اإل : جررا ات الروتينيرة الطويلرة والمعقرد الثيرو راطية ال كوميرة واإل .1

وطويلدددة ومكلفدددة معقددددة علدددى التمويدددل المصدددرفي بحصدددول المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة 
عددزف الكثيددر مددن تلددك المشددروعات عددن السددعي للحصددول علددى تونتيجددة لددذلك ، وتسددتغرق وقتددا  

العائلدة أو  القروض من المصدارف أو المؤسسدات الماليدة وتسدعى للحصدول علدى التمويدل مدن
قددددر اسدددتبيان السياسدددات الدددذي أعدددده مركدددز االعمدددال والمؤسسدددات السدددوري والمدددواد "8األقدددارب.
من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تسدع للحصدول علدى التمويدل مدن  22ن %المرجعية أ
وبينددددوا رغبددددتهم  ،جددددراءات الطويلددددة والمعقدددددة للحصددددول علددددى القددددروض البسددددبب االمصددددارف 

حصدددول هدددذه وتعدددود صدددعوبة  ."فيمدددا لدددو تدددوفر التمويدددل بسدددهولة بتطدددوير أو توسددديع عملهدددم 
 الطلددددبالمتعلقددددة بتقدددديم ، راءات المصدددرفيةجدددلدددى تعقيددددد اإلإعلدددى التمويددددل نظدددرا  المشدددروعات 

 .طويال   وقتا   تتطلبدارية جراءات اإلاإله كما أن هذه وتحليل ومراجعته

                                                      
 .31مرجع سابق ،و منكساتها االجتماعية واال تلادية المشاريع الل ير  والمتوسطة ف  سورية ،مجد  ،جمعة2

 .25،ص1005،مركزريادة األعمال السوري، تقرير التنافسية الوطني األول  1
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مثدل رسددم  ،التمويدل حيدث ينطددوي األمدر علدى رسددوم مختلفدة تكلفددةتزيدد مثدل تلددك المعوقدات مدن  و
لك ارتفدددداع وكدددذ التمويدددل ورسدددم السددددحب ورسدددم الطددددابع ورسدددم تقيددديم خطددددة العمل)دراسدددة الجدددددوى(

مسددتوى الضددمانات أو الكفدداالت كمددا أن  عليهددا نظددرا  لمخاطرهددا المرتفعددة معدددالت الفائدددة المطبقددة
 .2الشخصية الذي تطلبه المصارف السورية يعادل على األقل ضعفي مبلغ القرض المطلوب

بيندددت دراسدددة قدددام بهدددا المكتدددب  حيدددث لرررعوثة ال لررروا علررر  الترررراخيص وارتفررراع تكلفتهرررا: .3
 . 1من المشروعات في سوريا غير مرخصة 33،4ن حوالي %أب إلحصاءلالمركزي 

 ساسرية لل لروا علر  التمويراأعقثرة تعد لعوثة ال لوا عل  الترراخيص وف  رأي الثا ثة  
 . ي  يعد سند الترخيص من أهم الشروط اال مة لل لوا عل  القرض

للنفاذ للمؤسسات المالية وبالتالي عدم القدرة استراتيجية لتنمية المشروعات تنفذ  دال يوج .4
  .الفاعلة الداعمة لهذه المشروعات ةستراتيجياإلبسبب غياب 
فإن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها: عدم وجود صيغة واضحة للدعم المالي إذ بقي وثرأي الثا ثة 

الدعم يخضع لقانونية الدعم المصرفي وهذا ليس دعما  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب 
 ء  سواتطويرها خاصة تعمل على تنمية هذه المشروعات و  الستراتيجيةأصحاب القرار  عدم تبني

أو من جهة الخدمات التمويلية  إلدارية والتسويقية التي تحتاجهامن جهة الخدمات الفنية ا
 .االمالئمة إلنشائها واستمراره

الصددناعة،  وزارة)تعردد تعرراريف المشررروعات اللر ير  والمتوسررطة وتثعيتهررا ألكثررر مرن جهررة  .5
سدورية  الخارجيدة، مصدرفالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، وزارة االقتصاد والتجدارة 

 .3المركزي( وتتداخل هذه التعارف مع التعريف المعتمد لدى الهيئة السورية لالستثمار
سررتهداف هررذه المشررروعات ثثرررامج الرردعم ومررن شلرر  لررعوثة شوفرر  رأي الثا ثررة هررذا يررصدي 

تمويا نظرًا للعوثة التميي  ثينها وت ديدها ثد ة وتداخلها  ير  أن مشرروعًا وا ردًا ثينها ال
 نظرًا للتعريف الذي نعتمده. كثيراً  أو متوسطاً  أول يرًا يمكن اعتثاره 

 رده الى:الذي يمكن وهناك مشكالت اخرى متعلقة ثضعف كفا   المشروعات  .2
 ا وغياب االبتكار والتجديد في المنتجات.قلة استخدام التكنولوجيا وصعوبة الحصول عليه. 2

                                                      
 .33مرجع سابقالمشاريع الل ير  والمتوسطة ف  سورية و منكساتها االجتماعية واال تلادية،جمعة، ،مجد 2

 .8011ا  ف  القطاع الخاص لعام االستقلنتائج مسح ، المكتب المركزي للالحصاء 8

 .1024 22 14مقابلة تاريخ  مقابلة شخصية مع د.رفعت حجازي ،مستشار هيئة تخطيط الدولة، 3
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سدددوق المحليدددة بسدددبب ضددديق المنافدددذ التسدددويقية التدددي يدددتم مدددن خاللهدددا تصدددريف الضددديق حجدددم . 1
 المنتجات.

 داريددة.اإلعمددال لضددعف المهددارات والخبددرات ضددعف الخدددمات االستشددارية الخاصددة بقطدداع األ. 3
 .2سسات التدريب المناسبةلمهارة اليد العاملة المنتجة بسبب عدم توفر مؤ  وتدني

 
مماسبق نستنتج أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من جملة من المشكالت التي تعيق 

المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  فتقار للمعلوماتاإلب تطورها والتي تتمثل
هم طبيعة هذه الالزمة لف الدقيقةسورية، إضافة  إلى غياب البيانات اإلحصائية العامة و 

 .عملها في سورية صعبا   المشروعات مما يجعل من تحليل آلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
ندوة حول تسخير التكنولوجيا لتحسين القدرة  ،" " المشروعات الل ير  والمتوسطة ف  الجمهورية العرثية السورية،وزارة الصناعة ،نادية  ،عوكر 2

 .35،ص2007نوفمبر، 3-4،مصر ،واالنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالتنافسية 
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 المث   الثان : دراسة ت ليلية لوا ع التمويا ف  المشرروعات اللر ير  والمتوسرطة فر  سرورية
 (8014-8008خالا الفتر   

 
 تمهيد:
وتحسين الوضع  طالةالب من أجل التخفيف من معدالت مؤسسات التمويل الصغير أ حدثت

زيادة دخل األسرة المعيشية ل نشائها،إتمويل المشروعات التي يتم  إلى هدفتو قتصادي السوري اإل
عملية النمو  زل لع والخدمات األخرى وحفسل وتخفيض معدالت البطالة وخلق طلب على ال

ل سياسات قتصادي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي من خالاإل
لتمويل ورغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتشجيع تنمية صناعة ا .قراض مالئمةإ

مازالت هذه الصناعة هي األصغر في المنطقة ولكنها تنمو ، الصغير والمتوسط في سورية
والطلب التقديري يتجاوز مليون  عميلالف  225 حوالي إلىوصل عدد المستفيدين  يا  بسرعة وحال

مؤسسات  2 إلى 5عدد المؤسسات التي تعمل في هذا المجال زادت من  علما  بأن، شخص
سوق وهذا غير كافي لردم الفجوة األساسية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و  .2حاليا  

التمويل الصغير السورية بسيطة وغير تنافسية تتصدرها مؤسسة التمويل الصغير األولى في 
خرى للتنمية والتمويل مثل صندوق أوالهيئة العامة للتشغيل وعدة برامج بداع وبنك اال سورية

وتتصف هذه والحد من الفقر  ن المرأةالتنمية الفردوس والمؤسسة الوطنية للتمويل ومشروع تمكي
 .ن واحدآهداف تنموية وتمويلية بأنها تحمل أالبرامج ب

 ة:ي: ولف ثرامج التمويا الل ير والمتوسط ف  سور أوالً 
 :وتنمية المشروعات هيئة مكاف ة الثطالة والهيئة العامة للتش يا .1

لعدام  71رقدم الوطني لمكافحدة البطالدة بالقدانون  البرنامج لتنفيذ هيئة مكافحة البطالةشكل تأسيس 
السورية تجداه دعدم المشدروعات الصدغيرة وقدد تدم تخصديص  االقتصادية تحوال  في السياسة 2001

كرأسددمال يمددنح للهيئددة كددي تقددوم بتمويددل مشددروعات  مددن الحكومددة السددورية يةمليددار ليددرة سددور  50
جدل تمنحهدا الهيئدة وفدق شدروط صغيرة للعاطلين عن العمل وذلك عن طريدق قدروض متوسدطة األ

، صدناعية، خلق فرص عمل جديدة وحقيقية لمن يفتقر للعمل وذلك لمشاريع زراعية بهدفمحددة 
 1 .سياحية وتجارية

                                                      
 .8014تقريرعن واقع التمويل الصغير،مكتب التمويل الصغير، هيئة تخطيط الدولة 1
 19،ندوة الثالثاء االقتصادية الحادية والعشرون ،ندو  التنمية اال تلادية واالجتماعية ف  سوريا"" ، سمير ،. سعفان1

 .19ص 2008شباط 
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نشدددئت أ  عطددداء القدددروض للمشددداريع الصدددغيرة والمتوسدددطة و إرئيسددديان للهيئدددة همدددا البرنامجدددان ال -
الهيئدة علدى نمدوذج الصدندوق االجتمداعي للتنميدة فددي مصدر وتلقدت مسداعدة تقنيدة فدي مرحلددة 

أشدهر وبفائددة  6سدنوات مدع فتدرة سدماح  4مدن المددير السدابق للصدندوق. مددة القدرض  البداية
وتمددنح كددل القددروض للمشدداريع الجديدددة نصددف سددنوية اط ويددتم التسددديد علددى أقسدد ،سددنويا   4%
 .حسب رأي الهيئةوتوفر فرص عمل جديدة أعماال  أكثر  ت نش ألنها 

 وزارة الزراعة واالصالح الزراعي والوحدات االرشداديةمن خالل  المستهدفين إلىالوصول يتم  -
مددددن خددددالل ط بشددددكل بسدددديالهيئددددة  عملددددت ،رشدددداد الزراعددددي)فددددي المندددداطق الحضددددرية( وخدددددمات اال

وتددم  هددي المنظمددة الرئيسددية بينهددا والصددندوق السددوري للتنميددة)فردوس( ،المنظمددات غيددر الحكوميددة
عدداد الطلدب إأهليدة المقتدرض وتسداعد فدي  تددرس الجهدات. هدذه مليدون ل.س 30التعاون بمقدار 

 أحد فروع الهيئة األربعة عشر. إلىالذي يقدم 
( ثددم تعيددد المصددارف اقراضددها %2لعددام )بفائدددةمصددارف القطدداع ا إلددى هدداتقددرض الهيئددة أموال -

التدي تتلقاهدا وتقدوم بمراجعدة طلبدات القدروض  مخداطر عددم السددادالمصدارف  تتحمدل ،%4بفائدة 
مددن خددالل فددروع الهيئددة. وفددي واحددد علددى األقددل مددن المصددارف المشدداركة يقددوم موظفددو المصددرف 

 2 بزيارة المقترض ويتحققون من المشروع.
 المنجزات التالية: 1002-1002ل الفترة من وقد حققت الهيئة خال -

 ( مشروعا .21000( مليار ل.س على تمويل المشروعات وتم تمويل )25انفاق نحو )1.

( %32وقددروض المشددروعات الصددغيرة نحددو ) %68شددكلت القددروض األسددرية نسددبة مددا يعددادل 2.
 من المجموع.

مدددن  إلدددى الفئدددات المسدددتهدفة لتددددل بدددأن هنددداك صدددعوبة فدددي الوصدددول الكامددد التقيددديمأن نتدددائج  إال
 إلدى( من المشاريع التدي تدرسدها الهيئدة ال تجدد طريقدا  %44فهناك ) ،الخدمات التي تقدمها الهيئة

وخاصدة طدالبي القدروض  ،التمويل لصعوبة توفير الضدمانات المصدرفية مدن قبدل طدالبي القدروض
 .1األسرية وهم بوجه العموم من الفقراء

"الهيئدددة العامدددة للتشدددغيل وتنميدددة  أ نشدددئتي دعدددم وتنميدددة المشدددروعات سدددتكماال  لخطدددة الحكومدددة فدددا  و 
لتصددبح الهيئددة الجديدددة "مؤسسددة" دائمددة بعددد أن  ،محددل هيئددة مكافحددة البطالددة لتحددل المشددروعات"

لعددام  39كانددت "برنامجددا " محدددد المدددة بخمددس سددنوات وفددق مددا جدداء فددي المرسددوم التشددريعي رقددم 

                                                      
1  BRANDSMA J, BuRJORJEED, nasr, M, 2004-UNDP Syria: Micro finance review. UNDP, Damascus, P4. 

 .10ص 2008 مرجع سابق،، ندو  التنمية اال تلادية واالجتماعية ف  سوريا"" ، سمير ،سعفان 8
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ضمن جملة من التغيرات فدي المدنهج والرؤيدا  1002ية عام والتي باشرت أعمالها منذ بدا 2006
 واآلليات. 

 (11  جدوا ر م

 :ة مكاف ة الثطالةالمصشرات العددية والنقدية للهيئ

 المضمون الثيان

 مليار ليرة سورية 19 الحقيبة المالية

 ألف قرض  82 عدد القروض

 ألف قرض 29 عدد قروض المشاريع الصغيرة

 ف قرضأل 53 قروض أسرية

 مليون ليرة سورية 4500 قيمة القروض األسرية

 سنويا   %2-4 نسبة الفائدة

 كافة أرجاء سوريا مناطق االنتشار
 .1002،التقارير السنوية،هيئة مكافحة البطالة الملدر:

الجاندب السدلبي  أن وقد تضمن التشريع الجديد عددا  من المزايدا فقدد وسدع قاعددة المسدتفيدين، غيدر
رجاع الهيئدة لتعدود مؤسسدة ا  المزايا والمرونة التي كانت تتمتع بها هيئة مكافحة البطالة و  لغاءإهو 

بيروقراطية حكومية بفاعلية أضعف وقد تراجع نشاطها نتيجة لذلك ونتيجة لتدخل الهيئدة المركزيدة 
 2 للرقابة والتفتيش في عملها.

 :الهيئة العامة لمكاف ة الثطالةثرنامج عما  .أ
استحداث مجموعة من البرامج التي تحقق أهدافها في المساهمة في حل مشكلة قامت الهيئة ب

 البطالة من خالل توليد فرص عمل جديدة للمتعطلين عن العمل، وهذه البرامج هي:
 :الثرنامج األوا: تنمية المشروعات 

ة كان العمود الفقري والمحور الرئيسي لعمل الهيئة، وشكل المكون األكبر من الموارد وبنسب
، وكان يتكون من 1004من موارد الهيئة منذ نيسان  %50وقد ارتفعت هذه النسبة إلى  50%

جزأين األول: المشروعات الفردية الصغيرة القائمة على أسس اقتصادية مجدية والتي تمول 
مليون ل. س، وبشروط ميسرة لتوليد فرص عمل  3ألف إلى  200بقروض تتراوح قيمتها بين 

                                                      
 .165ص ،الالمركزية والتنمية المحلية، لا السادس.دمشق الف2006-2010الخطة الخمسية العاشر   – 2006هيئة تخطيط الدولة ، 2
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ألف ل.س  200ما الجزء الثاني فهو القروض األسرية والتي يبلغ حدها األقصى جديدة ودائمة. أ
 .2لتمويل نشاطات فردية مدرة للدخل وفرص عمل إضافية مساندة لألسرة

 و يوضح الجدول التالي حجم القرض وفرص العمل المرتبطة به:

 (18جدوا ر م 

 هيئة مكاف ة الثطالةلدى  وفرص العما الل ير   جم القروض

قدار التمويا الذي تقدمه الهيئة  م
 ألف ا.س

 ال د األدن  من
 فرص العما
المطلوو 
 ت قيقها

 مال ظات التلنيف

 صاحب المشروع فقط فردي 2 500حتى  200أكثر من 
 صاحب المشروع + عامل فردي 1 550حتى  500أكثر من 
 فرص عمل إضافية 3شريكين +  جماعي 5 2500حتى  550أكثر من 
 فرص عمل إضافية 3شركاء +  3 جماعي 2 1000حتى  2500أكثر من 
 فرص عمل إضافية 5شركاء +  3 جماعي 2 1500حتى  1000أكثر من 
 فرص عمل إضافية 5شركاء +  3 جماعي 20 3000حتى  1500أكثر من 

 .14مكافحة البطالة،مرجع سابق صالمصدر:دراسة عن الهيئة العامة ل

 عتمد على حجم القرض كما هو موضح في الجدول التالي:وبالنسبة ألسعار الفائدة فهي ت
  (13 ر م  جدوا

 لدى هيئة مكاف ة الثطالة أسعار الفائد 
 السنوية نسثة الفائد    يمة القرض  ا.س( نوعية القرض

 القائم الجديد
 - %5 3،000،000  حتى 200،000من أكثر  المشروعات الصغيرة-2

  حتى 3000،000من كثر أ توسعة المشروعات القائمة -1
5،000،000 

- 5% 

 .14مرجع سابق ص عن الهيئة العامة لمكافحة البطالة، المصدر: دراسة

                                                      
،الهيئة 8006ول اية  8008تجرثة هيئة مكاف ة الثطالة ف  تمويا المشروعات االسرية والل ير  والمتوسطة من الفتر  الممتدد  من تقرير عن  2

 .3العامة لمكافحة البطالة،ص
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 :الثرنامج الثان : مشاريع األش اا العامة 
عامة بالدرجة األولى، تحددها دراسة الجدوى المرافق التحتية و البنية الوهي مشاريع خدمات 

يع على رفع الطاقة اإلنتاجية بنوعية حديثة، وتحسين االقتصادية لها، وتعمل هذه المشار 
وتمولل بمنح وبقروض. وقد تم إيقاف العمل  ،الخدمات، حسب األولويات في مختلف المحافظات

بناء على توجيهات الجهات الوصائية للهيئة وحولت مخصصاته  1004بهذا البرنامج منذ نيسان 
 2المالية إلى برنامج تنمية المشروعات.

 امج الثال : التدريو والتنمية المجتمعية: الثرن 
من الموارد، وذلك بتمويل أنشطة التدريب الفردي والتأهيل المؤسسي  %20وقد خ صص له 

يضاف إلى ذلك مشروعات اجتماعية موجهة لزيادة  لألفراد المستفيدين والجهات الوسيطة.
 1اطق األكثر احتياجا .مشاركة المرأة والعناية بالبيئة والخدمات االجتماعية في المن

 تقييم ثرنامج تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة: .و
لجدددددأت الهيئدددددة بنددددداء  علدددددى قدددددانون إحدددددداثها وتحقيقدددددا  ألهددددددافها فدددددي االسدددددتثمار والتشدددددغيل 
والمسدددددداهمة فددددددي حددددددل مشددددددكلة البطالددددددة مددددددن خددددددالل توليددددددد فددددددرص عمددددددل أمددددددام الشددددددباب 

لفقدددددددددري بتمويدددددددددل إنشددددددددداء المتعطلدددددددددين إلدددددددددى مجموعدددددددددة مدددددددددن األدوات يتمثدددددددددل عمودهدددددددددا ا
، وقدددددد بلدددددغ المشددددروعات الصدددددغيرة والمتوسددددطة لمدددددا لهدددددذه المشددددروعات مدددددن مزايدددددا كثيددددرة 

 1001( مندددددددذ بدايدددددددة البرندددددددامج فدددددددي عدددددددام 15355جمدددددددالي عددددددددد القدددددددروض المنفدددددددذة )إ
 ( فرصة عمل.205432، وحققت)1005 21 32وحتى 

 (14جدوا 
 8005ال   8008اممن علدى الهيئة  وفرص العما ثيان ثالمشروعات الل ير 

 عدد فرص العما الم ققة عدد المشروعات الل ير  الثيان
1001 234 532 
1003 5،324 15152 
1004 5،210 32420 
1005 2،524 15252 
1002 3،315 23302 
 205432 15355 اإلجمالي

 .1005-1004-1003-1001 لألعوام: التقارير السنوية لهيئة مكافحة البطالة الملدر

                                                      
 .4،مرجع سابق:ص1022تقرير عن تجربة هيئة مكافحة البطالة  2

 .1003 5 13قرار التعليمات الموحدة للمصارف بشأن مشروعات هيئة مكافحة البطالة ،  1المادة  1
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مشروعا  )يعتبر هذا العام عام تأسيس  234ظ أنله في بداية عملها قامت الهيئة بتمويل نالح
لة تدريجيا  ويصل إلى  ، 1004مشروعا  عام  5،210الهيئة( ليرتفع عدد المشروعات الممول

لة  لة، حيث بلغ عدد المشروعات الممول  3،315ونالحظ بعدها تراجع عدد المشروعات الممول
، وتم هذا التمويل بحسب ما هو مخطط له سابقا  عند بدء العمل بالهيئة إذ 1002مشروعا  عام 

 هو العام األخير من عمر الهيئة. 1002يفترض أن يكون عام 
بمدددددا أن الهيئدددددة ال تملدددددك مصدددددرفا  خاصدددددا  بهدددددا ولدددددم يكدددددن يوجدددددد فدددددي سدددددورية مصدددددرف مخدددددتص و 

الموجددددودة كجهددددة بتمويددددل المشددددروعات الصددددغيرة لددددذلك لجددددأت إلددددى توقيددددع عقددددود مددددع المصددددارف 
إقراضدددددددها مبلغدددددددا ، لتمويدددددددل المشدددددددروعات الصدددددددغيرة والمتناهيدددددددة  اوسددددددديطة وكفيلدددددددة يدددددددتم بموجبهددددددد

الصدددددددغر لألفدددددددراد العددددددداطلين عدددددددن العمدددددددل، حسدددددددب القطاعدددددددات الجغرافيدددددددة والمنددددددداطق الجغرافيدددددددة 
ويتضدددددددمن هدددددددذا العقدددددددد شدددددددروطا  نمطيددددددددة محدددددددددة، عدددددددن طبيعدددددددة المشدددددددروع ومعدددددددددل  ،المحدددددددددة

ب، وبرنددددددددامج السددددددددداد، والمتابعددددددددة والتقيدددددددديم، وفتددددددددرة اإلمهددددددددال ونسددددددددبة الفائدددددددددة، وبرنددددددددامج السددددددددح
، ومددددددددا إلددددددددى ذلددددددددك مددددددددن شددددددددروط تضددددددددمن وصددددددددول األمددددددددوال إلددددددددى األفددددددددراد ن وجدددددددددتإ المنحددددددددة

ئتمددددددان إلالمسددددددتحقين بيسددددددر وسددددددهولة. ويمددددددنح المصددددددرف نسددددددبة مددددددن الفائدددددددة لتغطيددددددة مخدددددداطر ا
فدددددددددروع للمصدددددددددرف  202ويبلدددددددددغ عددددددددددد فدددددددددروع المصدددددددددارف المتعامدددددددددل معهدددددددددا  وأتعددددددددداب اإلدارة.

فدددددددددرع  24إضدددددددددافة الدددددددددى  ،فدددددددددرع للتدددددددددوفير 23فدددددددددرع للمصدددددددددرف الصدددددددددناعي و 22الزراعدددددددددي  و
تقدددددوم هددددذه الفدددددروع  السدددددورية. حيددددثلمصددددرف التسدددددليف موزعددددة ومنتشدددددرة فددددي كافدددددة المحافظددددات 

باسددددتقبال الطلبدددددات الموافدددددق عليهدددددا والمحالددددة اليهدددددا مدددددن قبدددددل فددددروع الهيئدددددة لتبددددددأ مرحلدددددة جديددددددة 
ض  ليدددددددتم اسدددددددتكمال األوراق الخاصدددددددة والمطلوبدددددددة واجدددددددراء الكشدددددددف مدددددددن مراحدددددددل متابعدددددددة القدددددددر 
ومددددن ثددددم تصددددرف الدفعددددة  ،صددددرف الدفعددددة األولددددى مددددن القددددرضالددددى الددددالزم ، ليصددددار بعددددد ذلددددك 
 . واألصدددددولمدددددن تنفيدددددذ الدفعدددددة األولدددددى مدددددن القدددددرض  وفدددددق  للتأكددددددالثانيدددددة بعدددددد اجدددددراء الكشدددددف 

انيدددددددة واسدددددددتكمال التدددددددرخيص النهدددددددائي لدفعدددددددة الثا تنفيدددددددذيدددددددتم صدددددددرف الدفعدددددددة الثالثدددددددة اال بعدددددددد  ال
( 202500الجديدددددددة حددددددوالي ) التمويددددددل للمشددددددروعات الصددددددغيرةبلددددددغ عدددددددد طلبددددددات و ، للمشددددددروع

أصدددددحابها فدددددي دورات تدريبيدددددة  انضدددددم مدددددنلخمدددددس مدددددن عمرهدددددا، اخدددددالل السدددددنوات  طلبدددددا  أوليدددددا  
( متدددددددددربا  أن يقدددددددددم دراسددددددددة جدددددددددوى 55525( واسددددددددتطاع )22453خاصددددددددة بدراسددددددددة الجدددددددددوى )

ددددددولل منهدددددا والبددددددالغ )إلدددددى الهي وقددددددد تدددددم فعددددددال   .( دراسدددددة مشدددددروع إلددددددى المصدددددارف40525ئدددددة وح 
. ويوضددددددددح الجدددددددددول التددددددددالي توزيعددددددددا  لهددددددددذه المشددددددددروعات حسددددددددب ( مشددددددددروعا  15355تمويددددددددل )

 .القطاعات االقتصادية
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 (15جدوا ر م  
 8005 ت  عام  8008عام  لدى الهيئة منثيان المشروعات الممولة 

 منفذ  فعالً القروض ال نوع النشاط
 9718 زراعي
 4635 صناعي
 12555 خدمي
 27359 المجموع

 .1005-1004-1003-1001 لألعوام: التقارير السنوية لهيئة مكافحة البطالة الملدر
وعليدددده نجددددد أن هندددداك فجددددوة حاصددددلة بددددين المحددددال مددددن الطلبددددات والمنفددددذ منهددددا ، حيددددث تصددددل 

الدددددى عددددددم تدددددوفر  فررررر  رأي الثا ثرررررة د.والسدددددبب يعدددددو %25نسدددددبة المنفدددددذ الدددددى المحدددددال حدددددوالي 
 . الضمانات التي تطلبها المصارف من العميل قبل منحه القرض

ونظدددددرا  لكدددددون مدددددوارد الهيئدددددة أمدددددوال عامدددددة واجبدددددة االسدددددترداد فدددددي شدددددريحة عاليدددددة المخددددداطر  "
االئتمانيددددددة فاندددددده مددددددن الضددددددروري اسددددددتيفاء شددددددروط الضددددددمان والكفدددددداالت مددددددن قبددددددل المصددددددرف 

داريددددددددة جددددددددراءات اإلف الحصددددددددول علددددددددى التددددددددراخيص وتعقيددددددددد اإلرتفدددددددداع تكدددددددداليإضددددددددافة الددددددددى إ
بالحصدددددددول علدددددددى التدددددددراخيص الالزمدددددددة بسدددددددبب تعددددددددد الجهدددددددات المانحدددددددة لتدددددددرخيص الخاصدددددددة 

المشددددددروع الواحددددددد ، والمصدددددداريف الكبيددددددرة الواجددددددب علددددددى الشددددددخص سدددددددادها لقدددددداء الحصددددددول 
 ال المشددددددروع مددددددثال  سددددددبغددددددض النظددددددر عددددددن رأس م عليهددددددا مقارنددددددة  مددددددع رأس مالهددددددا الصددددددغير،

يددددددفع نفدددددس تكددددداليف التدددددرخيص التدددددي يددددددفعها مشدددددروع ألدددددف  500المشدددددروع الدددددذي رأس مالددددده 
 ."2مليون 50رأس ماله 

نتائج أعماا الهيئة العامة للتش يا وتنمية المشروعات ثالنسثة للمشروعات  .ت
 (:8011ول اية  8002المتوسطة خالا الفتر  من  

مانة الهيئة خالل األعوام إجمالي المبالغ التي قامت المصارف بتمويلها بضبلغ 
مليون ليرة سورية حجم  22،5منها ليرة سورية  25،352،200( 1022 -1002)

ه للمشروعات الصغيرة بنسبة التمويل ال مليون ليرة سورية حجم  15،2، و%50موجل
ه للمشروعات المتو  ساهمت  حيث من إجمالي التمويل %30سطة بنسبة التمويل الموجل

  %22بتمويلها والمصارف الخاصة بنسبة  %25لها بنسبة المصارف العامة بتموي

                                                      
 .80/2/8014شخصية،تاريخ ،الهيئة العامة للتشغيل،مقابلةتنمية المشروعات الصغيرةأحمد خليل،مدير مكتب 1
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 (4الشكا ر م  

 
 (8011 ت   8002الملدر: ثيانات تم ال لوا عليها من  ثا الهيئة العامة للتش يا لألعوام  

 
الشكل السابق يوضح حجم التمويل الذي حصلت عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 .(1022-1002من عام )
 إن نتددائج عمددل ت والمعو ررات الترر  واجهررت الهيئررة فرر  تمويررا المشرراريع:أهررم اللررعوثا .ث

الهيئدددة خدددالل عمرهدددا القصدددير كاندددت مشدددجعة وقدددد تلمدددس المجتمدددع نتائجهدددا العمليدددة فيمدددا 
يخددص تخفدديض معدددل البطالددة مددن خددالل خلددق فددرص عمددل جديدددة وحقيقيددة وزيددادة عدددد 

المنددداطق النائيدددة األكثدددر  رض الواقدددع ال سددديما فددديأالمشدددروعات الصدددغيرة واألسدددرية علدددى 
 احتياجا .

لخلق أكبر عدد من فرص العمدل، وذلدك  استراتيجيةإن أهم ما طرحته الهيئة هو التخطيط لوضع 
عدددن طريدددق برندددامج تنميددددة المشدددروعات وتنفيدددذ عقدددود التدددددريب للتشدددغيل المضدددمون، برفدددع سددددوية 

ثدداني لجهددد خارطددة البطالددة يعتبددر الوجدده ال العمددل. الددذياالهتمددام بالتدددريب وفددق احتياجددات سددوق 
، بجهدددد مؤسسدددي للتعدددرف علدددى أدوات التددددخل االسدددتثماري وأندددواع 1003التدددي أنجدددزت فدددي عدددام 

وطبيعدددة المشدددروعات الصدددغيرة التدددي تمولهدددا الهيئددددة. باإلضدددافة إلدددى دراسدددة خارطدددة المشددددروعات 
ية هنديدة . مدن قبدل مدع شدركة استشدار 1005الصغيرة التي تم إنجازها خالل الربع األول مدن عدام 

بحيددث تكددون نتددائج هددذه الخارطددة بمثابددة دليددل  ،متخصصددة مددع مشدداركة فريددق وطنددي مددن سددوريا
 استثماري للمستثمرين الصغار في المجاالت التي تساهم في حل مشكلة البطالة حسب المناطق.
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إجمالي حجم التمويل المقدم من المصارف للمشاريع الصغيرة 
ترة والمتوسطة المضمونة من قبل الهيئة العامة للتشغيل خالل الف

(2011-2008)من 
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 :2وقد عانت الهيئة خالل فترة عملها من صعوبات كثيرة أهمها اآلتي
واالتكاا عل   ،وانتشار ثقافة االئتمان ورو  المثادر  ،مجتمعلعوثات تتعلق ثثقافة ال -1

 الدولة:
تبين للهيئة من خالل الممارسة أن هنالك إرث ثقافي اجتماعي متراكم، حول عالقة ثقافة الفرد 

تكون أن من  قتراض من الدولة أو مؤسساتها، يعيق سرعة تحقيق أهداف الهيئة. وبدال  مع اإل
ة اضطرت الهيئة إلى إعادة الفرصة والكشف لبعض هؤالء المستفيدين اإلجراءات سريعة وشفاف

 مرات لضمان صحة المعلومات ودقة وعدالة التقييم.  2أكثر من 
نه قرض من الدولة وبالتالي الدولة رحيمة أإن الفكرة السائدة عند هذه النوعية من المتعاملين 

حالة األفراد المخالفين فورا  ، وربما تتساهل وتنسى. وهو ما دفع الهيئة بمالدائما   إلى  حقة وا 
سترداده حاال   والحجز على الضمانات  القضاء إللزامهم بالتنفيذ التام للمشروع، أو إلغاء القرض وا 

 دون تردد. 
 ولهذا فإن الهيئة لجأت باستمرار لتعميق الشفافية والنزاهة بقوة في ممارسة أفرادها، وحاولت أيضا  

إلزالة أي لبس محتمل. كما أنها عالجت  ا  ذا كانت كل خدماتها مجانعهم. ولهمع من تعاملت م
على سمعة  بسرعة وحسم أي بوادر لسوء االستغالل عرفت بها أو سمعت عنها وذلك حفاظا  

 الدولة والهيئة.
 
 : الفئات التي يعول عليها إنشاء مشروعات جديدةخصائص  -2
 

متعطلة عن العمل والتي يجب أن تساهم في حيث أبرزت دراسة قامت بها الهيئة أن الفئات ال
نها تتصف بخصائص غير ريادية، أتنمية المشروعات الصغيرة،  معظمها من الشباب. إال 

 وتواجه مصاعب عديدة،  نذكر أهمها:

  تدني المستويات التعليمية بين هذه الفئة. -

 لهم. أبرزت الدراسة محدودية الفاعلية الذاتية  -

 .2يةضعف الخبرة المهن -

 األنظمة/ الضمانات الملرفية: -3

اعتمدت الهيئة على النظام المصرفي القائم، بالرغم من األنظمة والتشريعات القديمة لديه، ليكون  
وسيطا  في إيصال األموال إلى المتعطلين وتحصيلها. ونظرا  لكون موارد الهيئة أمواال  عامة واجبة 

                                                      
 .84،ص8010ة دراسة  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،الهيئة العامة لمكافحة البطال 1
 .15ص،دراسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،الهيئة العامة لمكافحة البطالة 8



89 
 

تمانيدددة فانددده مدددن الضدددروري اسدددتيفاء شدددروط الضدددمان االسدددترداد فدددي شدددريحة عاليدددة المخددداطر االئ
 والكفاالت من قبل المصرف. 

ن التحدي الذي واجه الهيئة تمثل في تطوير أنظمة تشغيل المصارف لتصبح أكثر مرونة إولهذا ف
سدتثمارية فدي أسدواق شدبه مفتوحدة ومتناميدة. وكدان التعامدل وحداثة وقادرة على تلبية المتطلبات اإل

 عنق الزجاجة في نشاط الهيئة.المصرفي يشكل 

 مين مكان المشروع ثناً  عل  أنواع الملكية وال يا  :ألعوثة ت -4

وتندوع أشدكال ختلفة في عمل المصالح العقارية وتعقيدد اإلجدراءات إن تداخل الجهات الحكومية الم
للقدروض م الضدمانات الالزمدة التوثيق هي أهم اإلشكاليات التدي يعداني منهدا المسدتثمرون فدي تقددي

 المصارف. اتجاه

وقد أثر هذا الواقع على االستثمار من حيدث أثدر توثيدق الملكيدة علدى تدداول األصدول الماديدة مدن 
مختلددددددف النددددددواحي ال سدددددديما علددددددى مسددددددتوى الضددددددمانات المصددددددرفية وأثرهددددددا فددددددي جددددددذب وتشددددددجيع 

 االستثمارات.

واألسددرية تبددين لهددا أن ومددن خددالل التجربددة العمليددة للهيئددة فددي مجددال تمويددل المشددروعات الصددغيرة 
تعددود جددذورها إلددى تقددادم الددزمن علددى  ،مين أمدداكن مشدداريعهمأمعظددم مشدداكل المسددتفيدين بالنسددبة لتدد

أسددددداليب توثيدددددق الملكيدددددة وعدددددن المشدددددكالت الناجمدددددة عدددددن عجدددددز معظدددددم المسدددددتفيدين أو الدددددراغبين 
 ة وجود إشدكالياتستفادة من الهيئة باستخدام قسم كبير من ممتلكاتهم العقارية كضمانات نتيجباإل

قانونيدددة فددددي عمليدددة توثيقهددددا وصدددعوبة انجدددداز تددددراخيص الكثيدددر مددددن المشدددروعات بسددددبب أوضدددداع 
 العقارات المقامة عليها.

وأن استخدام العقارات كوسيلة ضمان يخضع إلى أكثر مدن شدكل لوثيقدة الملكيدة وحسدب المنداطق 
هددا فددي السددجل المؤقددت وثلثهددا وأن ثلددث العقددارات مسددجلة فددي السددجل العقدداري الرسددمي الدددائم وثلث

سدددتفادة منهمدددا مدددن قبدددل األخيدددر جمعيدددات ومنددداطق ومخالفدددات، وأن الثلثدددين اآلخدددرين ال يمكدددن اإل
 . 2مالكيها إال بعد أن يسجل في السجل العقاري الدائم

تخضع  رتفاع  تكاليف ال لوا عل  التراخيص وتعقيد اإلجرا ات اإلدارية الخالة ثها:ش -5
البيئة  -البلدية  من الهيئة إلى موافقات عديدة من الجهات المعنية وهي: المشاريع الممولة

                                                      
 ،الهيئة 8002ولغاية  8008تجربة هيئة مكافحة البطالة في تمويل المشروعات االسرية والصغيرة والمتوسطة من الفترة الممتددة من تقرير عن  1

 .81لصغير،صمكتب التمويل ا،العامة لمكافحة البطالة 
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ن أهم ما يعاني منه و  .الزراعةوزارة  -الصناعة –السياحة  -الصحة   المستهدفون من البرنامجا 
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المذكورة أعاله لكي يتمكن من  صعوبة هو

 في تنفيذ المشروع.الحصول على التمويل والبدء 
أي  مددن أصددعب المراحددل التددي يمددر بهدداال تددزال تشددكل عمليددة الحصددول علددى التددرخيص اإلداري 
قددرار أصدددر السدديد رئدديس مجلددس الددوزراء مشددروع جديددد، وخاصددة المشددروعات الصددغيرة. ومددع أن 

لددددزم فيدددده الوحدددددات اإلداريددددة بمددددنح التددددرخيص اإلداري خددددالل أسددددبوع واحددددد مددددن تقديمدددده مددددن قبددددل أ
قع والتعليمدات التنفيذيدة المطبقدة اإال أن الو ، مستفيد، على أن تستكمل بقية اإلجراءات خالل عامال

ع التنظيم العمراني وعدم وجود مناطق صناعية كافية يشكل و وال يزال موضلم تسهل األمر كثيرا. 
عدددن التكلفدددة ناهيدددك  ،البلدددديات واإلدارات إلصددددار التدددراخيص المطلوبدددة مأمدددا حقيقدددا   قانونيدددا   عائقدددا  

 الباهظة لها.

ودمجهدا فدي السدوق النظاميدة فإنهدا والمتوسدطة الصدغيرة  لمشدروعاتوبما أن الهيئة تسعى لتنظيم ا
ندده شدددرط أومددع اشددترطت أن تمددنح الدفعددة األخيددرة مدددن القددرض عنددد إنجدداز التدددرخيص المطلددوب. 

دددمكلدددف أحياندددا إال أن الهيئدددة ال تدددزال ت واسدددترداد قيمدددة نددده ضدددروري لضدددمان نجددداح المشدددروع أر صل
 القرض. ولكنها في الوقت ذاته تحاول تسهيل موضوع التراخيص.

المشاريع التي تم تمويلها من قبل الهيئة للعداطلين عدن العمدل والتدي يتدراوح تمويلهدا  معاملة مل وقد ت
المشداريع الكبيدرة التدي يدتم تمويلهدا مدن قبدل المصدارف كمليدون ل.س  3 الىألف ل.س  200من 

 2552لعدام   20االسدتثمار رقدم  قدانون مسدتفيدة مدن التسدهيالت التدي منحهدا  مويلهداأو التي تم ت
 .2مليون ل.س 200من حيث الموافقات والتكاليف، علما  بأن سقف اإلقراض هنا يتجاوز 

على الرغم من أن الهيئة قد حققت نتائج جيدة على صعيد تمويل  وف  رأي الثا ثة
عادة تقييم للتمكن من الوصول الى أكبر إأنها تحتاج الى ال إالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

السياسات هناك عشوائية في و  شريحة ممكنة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إن الدراسات األولية للهيئة توضح أن كل مليون ليرة يمكن أن توجد فرصة عمل حيث  العامة

ثة شركاء. ثم أ جبر الشركاء على تشغيل واحدة  وعليه فقرض الثالثة ماليين يحتاج إلى ثال
لذلك فقد أصبحت ، سبعة عمال آخرين ليسدد المشروع تأمينات اجتماعية عن عشرة عمال

ل.س فوائد إضافة لرسوم التأمينات  250000التزامات المشروع الثابتة تساوي إلى: 
ن قرض أئة حسب شروط الهيوأيضا   مما يزيد من األعباء المادية للمشروع. االجتماعية

                                                      
 ،الهيئة 8002ولغاية  8008تجربة هيئة مكافحة البطالة في تمويل المشروعات االسرية والصغيرة والمتوسطة من الفترة الممتددة من تقرير عن  1

 .88-مكتب التمويل الصغير،ص’العامة لمكافحة البطالة 
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ويصعب على أصحاب المشروعات ضمانات عقارية بأربع ماليين  بثالثة ماليين ل.س يحتاج
لى إالصغيرة والمتوسطة توفيرها حيث هناك فجوة بين المنفذ والمحال من طلبات القروض 

 كما أوضحنا سابقا . %25المصارف 

 غا خان(:مصسسة التمويا الل ير األول  ف  سورية  اآل. 8
لعام  18قانون رقم في إطار ال 1001في العامفي سورية عملياتها خان للتنمية  غااآل كالةبدأت و 
نخراط في نشاطات تنموية في البالد وتندرج هدذه النشداطات مدن الذي مكن الشبكة من اإل 2002
التمويدل الصدغير وتتمثدل رسدالة المؤسسدة  إلدىالتعلديم والتدراث الثقدافي والتنميدة الريفيدة  إلىالصحة 

 األساسية في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
غدددت الوكالددة أكبددر سددريعا  و مددن النمددو  جيددةمسددتويات  إلددىوصددلت  الوكالددةعمددل سددنوات و خدالل 

( فروع في القطر تنتشر في محافظات طرطوس 7وللوكالة )، مؤسسة للتمويل الصغير في القطر
 ومديندة مصدياف. ومندذ تأسيسدها قددمت الوكالدة قروضدا   ،السدويداء ،دمشدق ،حلدب ،حماه ،الالذقية

 2 شهريا . %1)مقترض. وتتقاضى الوكالة رسوما  ثابتة تبلغ ) 212500 شملت حوالي

وبددرأي الباحثددة ان نسددبة ا% شددهريا  ليسددت نسددبة منخفضددة فهددي تعددادل معدددل الفائدددة السددنوية فددي 
 المصارف العامة العاملة في سورية.

 أ حدثتالذي سمح بترخيص مؤسسات مالية ومصرفية  25 لتشريعي رقمومع صدور المرسوم ا
اإلقراض فإلى  تقدم طيفا  واسعا  من الخدمات التي ترافق عمليات و لتمويل الصغيرلمؤسسة  إلى

نتج عنها تطوير جانب الدراسات االجتماعية واالقتصادية المستفيضة للمجتمع المستهدف والتي ي
ستفيدين في مات المقدمة يقدم موظفو القروض المساعدة والمشورة للممستمر وتنوع أكبر في الخد

ل أو البحث عن مصادر أفض ،دراسات الجدوى لمشروعاتهم أو في الدخول إلى أسواق جديدة 
.للحصول على المواد األولية الالزمة   

 أ.شروط اإلقراض:

 وليس على، اعين منهج التمويل الصغير يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التكافل االجتمإ
الحالة نظاما  فريدا  للقروض يستند إلى ضمانات بديلة قد تكون أكثر أوجدت هذه  ،األصول الثابتة

وتتعامل المؤسسة في  ،قوة وتأثيرا من توفر األصول الثابتة أو تتمثل بعامل الضمان االجتماعي
ه البعض وتلعب هذه الحالة مع مجموعات متكافلة متضامنة من األفراد يضمن كل منها بعض

ساسيا  في أدورا   للمقترض والكفيلئتمانية اإلسمعة الو ، جدية المشروع والجدوى االقتصادية منه
                                                      

1-UNDP SYRIA: Micro finance view, UNDP, Damascus, p37, 38, 2004. 
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موضوع الضمان وباألخذ بعين االعتبار أن مؤسسة التمويل الصغير األولى هي مؤسسة تنموية 
الذي تضيفه  غير ربحية في بيئة تتسم بالتحديات وكلفة التشغيل العالية، يكون رسم الخدمة
 . 2المؤسسة إلى المبلغ اإلجمالي للقرض الضامن الرئيسي إلستدامة المؤسسة

ختيار عمالئها بعناية ومتابعة القدرض إوقد تعاملت المؤسسة مع األزمة بحذر حيث عملت على "
باهتمددام كبيددر ولددذلك بقيددت معدددالت المتددأخرات فددي محفظددة القددروض بحدددودها الدددنيا وبأقددل نسددب 

مؤسسددة مجموعددة مددن اإلجددراءات للتعامددل التخددذت إالمؤسسددات الماليددة المحليددة حيددث علددى صددعيد 
جدراء دراسدة كاملدة  مع المقترضين الذين تمنعهم ظروفهم من تسديد القرض عبر التواصل معهدم وا 

بحسدب معطيداتهم فقامدت المؤسسدة بدإجراء  ىألوضاعهم الحالية والتعاطي مدع كدل حالدة علدى حدد
متعثددرة وطددرح قددروض بمبددالغ أكبددر للمهجددرين والمتضددررين مددن األحددداث إعددادة جدولددة للقددروض ال

 .1"ااألخيرة ليستعيدوا أعمالهم مع األخذ بعين االعتبار الظروف اإلنسانية التي يمرون به
 

 العددية والنقدية لمصسسة التمويا الل ير: المصشرات .ب
 (16 ر مجدوا 

 آلغا خان(لمصسسة التمويا الل ير االمصشرات العددية والنقدية 
 المضمون الثيان

 212500 عدد القروض الممنوحة

 حسب قيمة القرض ا  شهر   14-3 فترة السداد

ردية وفي حال وجود كفيلين اثنين من المجتمع المحلي في القروض الف الضمانات
 حلية)القروض الصحية( يتم االكتفاء بكفالة لجنة القريةقروض المجتمعات الم

 المضمون الثيان

 عن طريق اعادة جدولة الدين جة التعثرمعال

 قيام مندوبين بزيارة العمالء في مواقع مشروعاتهم الزبائن إلىاستراتيجية الوصول 

الذين ال يستطيعون الحصول   أولئكتعطى القروض لمحدودي الدخل و  الفئات المستهدفة
 على تمويل

 ،التجارة ،خدمات النقل، ري بالتنقيطالالبالستيكية، البيوت ، شراء المواشي النشاطات الممولة
 الزراعة

                                                      
  www.akdn.comالموقع االلكنروني الخاص بشبكة االغا خان   1

 .80/10/8014مع بانة سيفو،مديرة قسم القروض في مؤسسة التمويل الصغيرةاالولى،تاريخ  شخصية مقابلة 8

http://www.akdn.com/
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 (16تاثع الجدوا ر م   الثيان
 ،كفيلين مناسبين ،عقد القرض ،)دراسة جدوى للمشروع بالتعاون مع المنظمة الوثائق المطلوبة

 سند امانة موقع من الزبون(
 ل.س 252،123،000 محفظة القروض
 اء حمصذقية طرطوس حماه السويدالال مناطق االنتشار
 استشارية. خدمات، تدريبية دورات، صغيرةقروض  المنتجات

 .1024مؤسسة التمويل الصغير األولى، التقرير السنوي لعام  الملدر:

 (17جدوا ر م  
 لقروض مصسسة التمويا الل ير التو ع القطاع 

 النسثة القطاع

 %33 تجاري

 %13  راع 

 %25  ورش

 %22 خدم 

 %5 ترميم و سكن

 .1024مؤسسة التمويل الصغير األولى، التقرير السنوي لعام  لدر:الم

بنسدبة الممولدة  مشدروعاتوالتجارية كان لها الحصة األكبر مدن ال زراعيةال المشروعاتنالحظ أن 
 مشدروعاتندواع المن إجمالي عدد المشدروعات، ويشدمل النشداط التجداري مختلدف أ %52مقدارها 

اضدددددي، محطدددددة محروقدددددات، معدددددرض سددددديرميك، سدددددوبر مثدددددل) مطعدددددم، روضدددددة أطفدددددال، ندددددادي ري
 .الزراعية  مشروعات، يليها ال....(تمارك
ري لتنمية الريف )فردوس( تأسس الصندوق السو  اللندوق السوري لتنمية الريف  فردوس(:. 3

التي تتصدى لمشكالت الفقر والتنمية يقددم  األولىغير الحكومية  المؤسسةوكان  1002زفي تمو 
 ،ادلددب حمدداه، قريددة فددي سددت محافظددات هددي: حلددب 60القددراض الصددغير فددي الصددندوق خدددمات ا

مقتددرض وبقيمددة اجماليددة تبلددغ  3200مددنح الصددندوق قروضددا  لحددوالي القنيطددرة.، حمددص ،الالذقيددة
وحتدى  تلقى تمويله بشكل أساسي من االتحاد االوربي ومانحين محليين ل.سمليون  500حوالي 
سدددنويا  ومددددة  %4,5بمعددددل فائددددة ثابتدددة عدددن حددددود كاندددت قدددروض الصدددندوق تمدددنح  2004العدددام 

 .2شهرا  وتسدد القروض على دفعات شهرية 30قصوى للقرض تبلغ 
                                                      

 . 8014 تخطيط الدولة هيئة،مكتب التمويل الصغير،تقربر حول التمويل الصغير 1
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 (12جدوا ر م  

 المصشرات العددية والنقدية للندوق الفردوس
 المضمون الثيان

 ألف ليرة 2،500000أعلى قرض تم منحه  سقف القرض
 سنوات 4-1من  مدة القروض
 %4,5 سعر الفائدة
 دفعات صغيرة بشكل منتظم يتفق عليها طريقة التسديد
 وقت لتنظيم إلعطائهمقصيرة قبل المباشرة بتسديد األقساط وذلك  مدة السماح
 3646 عدد القروض

 .1024سورياتقرير الوضع الراهن عن حالة التمويل الصغير في  ،هيئة تخطيط الدولة ،مكتب التمويل الصغير الملدر:

أطلقت المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير أعمالها الوطنية للتمويا الل ير: المصسسة . 4
بالشراكة مع األمانة السورية للتنمية والجمعية العلمية سورية  مليون ليرة 330رسميا  برأسمال 

 .السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

 االحترافيةع الخدمي والتجاري والصناعات المبتكرة و يغطي منتج التسليف جميع ما يشمله القطا
مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الباإلضافة إلى الورشات والحرف والمهن اليدوية، حيث تقدم 

بحسب تعريف المؤسسة لهذين  نوعين من القروض وهي القروض الصغيرة والقروض المتوسطة
 :إلىحتياجات مقسمة ف اإل، وتتنوع هذه القروض حسب اختالالنوعين من القروض

  :للمشاريع القائمة روض دروثنا 
  االستهالكية للحاجات مواردنا: روض 
 للمشاريع الجديدة:   روض ثوادرنا 
 للمرأة. :  روض  دراتنا 
  لذوي الشهداء : رض وطن 

خدمة شرائح المجتمع ذوي الدخل المحدود و لدت جمؤسسة الوطنية للتمويل و الوبما أن 
البنوك الخاصة والعامة لعدة  أسباب أهمها:  إلىواجهون الصعوبة في الوصول المنخفض ممن ي

ضعف المالءة المالية، والضمانات الصعبة، والبيروقراطية في التعامل، والحصول على 
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قطاع عام أو  الخدمات، بينما تقتصر ضمانات المؤسسة على سند دين، أو كفالة موظف )
دراسة  على حاليا  ويتم العمل  .ة، أو رهن مجوهرات ذهبية(، أو كفيل تاجر، أو رهن سيار  خاص

( ليقوم بمنح قروض لتأسيس مشاريع وخاصة لرواد األعمال  لبرنامج تمويلي)قروض بوادرنا
 .2جديدةال
 تددددم تأسدددديس مصددددرف اإلبددددداع  ملرررررف اإلثررررداع للتمويررررا اللرررر ير و المتنرررراه  اللرررر ر: .5

قددددددد تدددددم تأسدددددديس المصددددددرف بالشددددددراكة ، و 1020  لعددددددام 5رقددددددم   قدددددانون الاسدددددتنادا  إلددددددى أحكددددددام 
و القطدددددددداع  بالهيئددددددددة العامددددددددة للتشددددددددغيل وتنميددددددددة المشددددددددروعاتالحكومددددددددة السددددددددورية ممثلددددددددة  بددددددددين

الخدددددداص و األجفنددددددد كشددددددريك اسددددددتراتيجي ضددددددمن إطددددددار عملدددددده علددددددى إنشدددددداء مصددددددارف للفقددددددراء 
 ليرة سورية. مليون 322  تأسيس المصرففي الوطن العربي، و يبلغ رأس مال 

 
المصددددددرف علددددددى تقددددددديم الخدددددددمات الماليددددددة المسددددددتدامة ألصددددددحاب المشدددددداريع الصددددددغيرة ويعمددددددل 

المددددددرة للددددددخل، كمدددددا يعمدددددل علدددددى نشدددددر ثقافدددددة التمويدددددل متنددددداهي الصدددددغر بدددددين النددددداس، والقيدددددام 
 بأي نشاط يخدم أهدافه الرئيسية والغايات التي أ نش  من أجلها.

 
ر ذات الدددخل المددنخفض والمحدددود ويهدددف إلددى تحسددين األوضدداع االقتصددادية واالجتماعيددة لألسدد

وبشددكل خدداص أصددحاب المشددروعات الصددغيرة و المسدداهمة فددي الحددد مددن ظدداهرتي البطالددة والفقددر 
فددي سددورية وتخفيددف وطأتهمددا علددى الشددرائح الفقيددرة فددي المجتمددع السددوري وخاصددة النسدداء والشددباب 

لسياسديات واألولويدات عتماد على الذات وذلك من خالل ممارستها ألنشطتها وفدق اإلوصوال  إلى ا
وتمكين األفراد من الشرائح المسدتهدفة للبددء بمشدروعاتهم الخاصدة  الواردة في الخطة العامة للدولة

 .1القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم
 :3ويقوم المصرف بتقديم نوعين من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

  يركدز هدذا التمويدل بشدكل أساسدي علدى المشداريع الصدغيرة.  ر :اللر ي المشرروعات رض
وهددو متددوفر للرجددال والنسدداء الددذين يددديرون مشدداريع قائمددة، مضددى علددى عملهددا مددا ال يقددل 
عن ستة أشهر. حيث يستخدم المستفيدون تمويالتهم لشراء موجودات أو أصدول ثابتدة أو 

 .رأس مال عامل

                                                      
  www.alwataniya.sy الوطنية للتمويل الموقع االلكتروني الخاص بالمؤسسة1

 ،المادة السادسة.1020 1 25( تاريخ 5قانون احداث مصرف االبداع رقم) 8

  ebdaabank.comwww.الموقع االلكتروني لمصرف االبداع  2

http://www.alwataniya.sy/
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 الدذين يدديرون مشداريع  المشدروعاتلى أصحاب يركز هذا التمويل ع قرض االستثماري:ال
قائمددة، مضددى علددى عملهددا مددا ال يقددل عددن اثنددا عشددر شددهر. حيددث يسددتخدم المسددتفيدون 

 تمويالتهم لشراء موجودات أو أصول ثابتة أو رأس مال عامل.
أن االسدددددتدامة  للمقتدددددرض إذتعتبدددددر شدددددروط االقدددددراض بحدددددد ذاتهدددددا نوعدددددا  مدددددن المسددددداعدة "

هدددددو المعيدددددار األكثدددددر حسدددددما  فدددددي نجددددداح المصدددددرف فدددددي تمويدددددل واالسدددددتمرار فدددددي العمدددددل 
االئتمددددداني للعميدددددل والمتابعددددددة  مالتقيددددديعلدددددى  المصدددددرف هدددددذه المشدددددروعات حيدددددث يعتمدددددد

المسدددددددتمرة للقدددددددرض كمدددددددا تلعدددددددب سدددددددمعة المقتدددددددرض والعدددددددادات والتقاليدددددددد واالخدددددددالق دورا  
 .2"أساسيا  في موضوع الضمان للكفيل والمكفول

 
 (19جدوا ر م  

 31/18/8014ل اية  العددية و النقدية لثنك االثداعالمصشرات 
 سجا تجاري أو لناع ، عقد القرض، كفيا مناسو،  الوثائق المطلوثة

 سندات دين، شيكات(
 .سا 500000 سقف القرض
 شهرياً  %1.5 معدا الفائد 

 دمشق، ريف دمشق، السويدا ، طرطوس التو ع الج راف 
 28،732،843 م فظة القروض

 1191 قروض االجمالية الملروفةعدد ال
 101،310،000  يمة القروض االجمالية الملروفة

 ، قسم التطوير والتدريب، مصرف االبداع.1024المصدر: التقرير السنوي لعام 
 

o  :تختلف بحسب نوع ومبلغ القرض لكنها تتمحور في:الضمانات المطلوثة 
o  أو كفيلينكفيل اجتماعي. 
o .أورهن سيارة 
o ف حكومي.موظ أو كفيل 
o سندات دين تنفيذية. 
o .شيكات بقيمة القرض 

لعمدل مؤسسدات  المدنظم المتمثلدة فدي نقدص االطدار القدانونيصدعوبات بعدض الالمصدرف يواجه و "
 ويددرى المصددرف أن حجددم رأس المددال الالتمويددل الصددغير وخصوصددا  جانددب التمويددل االسددالمي. 

عددددالوة علددددى وجددددود صددددعوبة فددددي  يددددتالئم بالقدددددر الكددددافي مددددع حجددددم المحفظددددة القائمددددة والمخططددددة
اسددددتقطاب االدخددددارات الكافيددددة لتعددددويض ضددددعف رأس المددددال بسددددبب قلددددة عدددددد الفددددروع والخدددددمات 

                                                      
 .10/18/8014ابراهيم،مدير قسم التطوير والتدريب ،مصرف االبداع، مقابلة شخصية تاريخ أ.محمد  1



97 
 

صددعوبات متعلقددة بضددعف ثقافددة التمويددل الصددغير  االلكترونيددة، اضددافة إلددى ذلددك يواجدده المصددرف
وعلدى الدرغم  الصغيرلدى المستهدفين بسبب حداثة التجربة في سورية وعدم انتشار ثقافة التمويل 

  بالمقارنة مع المخاطر المرتبطة بها.من انخفاض أسعار الفائدة 
الكثير من المستهدفين ألنهم يرفضون التعامل مع المصرف بسبب حرمة تشكل الفائدة عائقا  أمام 

يمدول المشدروعات الصدغيرة بصديغ  فتح فرع جديد له إلىيسعى المصرف ، وفي هذا االطار ذلك 
  .2")المرابحة، االيجار التمويلي والتشغيلي ، حسابات االدخار( ةالتمويل االسالمي

 الوا ع ال ال  وخلائص التمويا الل ير والمتوسط ف  سورية:ثانيًا: 
، ويعود السبب إلى عدم وجود ال ت اا لناعة التمويا الل ير ف  سوريا ل ير  وم دود .2

محليا ، إال أن الحكومة السورية أبدت رغبتها  البيئة المحفلزة والممكلنة )والمثبتة( للتمويل الصغير
المرسوم وحماسها لتطوير قطاع التمويل الصغير وتعزيزه، حيث أصدرت الحكومة السورية 

مصسسات  ثإ دا يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص الذي  1005لعام  25التشريعي رقم 
 األدنىيحدد الحد .الل ر لمتناه واالتمويا الل ير تقديم  إلىتهدف  مالية ملرفية اجتماعية

صندوق  في   مليون ليرة سورية يودع نقدا  150من هذه المؤسسات بمبلغ قدره   يأ لرأسمال
 .1المركزيمصرف سورية 

ومصددرف االبددداع للتمويددل الصددغير والمتوسددط  ى )أغددا خددان(لددوهددي مؤسسددة التمويددل الصددغير األو 
 والمؤسسة الوطنية للتمويل.

 
فيمدا يتعلدق بتندوع و ومصسسات الت  تقروم ثالتمويرا طراثع التمويرا اللر ير  .ي لو عل  ثرامج8

منددتج اإلقددراض الصددغير هددو المنددتج الرئيسددي  المنتجددات التددي تقدددمها مؤسسددات التمويددل الصددغير،
، وهكددذا فددإن مجددال صددناعة التمويددل الصددغير ال يددزال ةالتددي تقدمدده غالبيددة المؤسسددات فددي سددوري

س المدال أاقتصدار التمويدل علدى تمويدل ر و ث صدغر مبلدغ القدرض وذلدك مدن حيدة ضعيفا  في سدوري
 العامل وذلك بالنسبة للمشاريع القائمة.

 
يصدل إلدى مليدون زبدون محتمدل فدي حدين  .وجود طلو مت ايد عل  التمويا اللر ير فر  سروريا3
مقتددرض طبقددا  لنتددائج دراسددة السددوق  15،552شددطين حددوالي لددغ العدددد اإلجمددالي للمقترضددين النيب

، وبددالرغم مددن ذلددك، فددإن وجددود 1023عددام  عملددت عليهددا مؤسسددة الوطنيددة للتمويددل الصددغير التددي

                                                      
 .10/18/8014ابراهيم،مدير قسم التطوير والتدريب ،مصرف االبداع، مقابلة شخصية تاريخ أ.محمد  1
 .1005 02 15( الصادر بتاريخ 25( من المرسوم التشريعي رقم )3المادة )1
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عددزى إلددى عدددم تلبيددة احتياجددات الزبددائن المحتملددين فقددط بددل ي  هددذه الفجددوة بددين العددرض والطلددب ال 
أيضدددا  إلدددى التدددوزع الجغرافدددي لمؤسسدددات التمويدددل الصدددغير ومحدوديدددة التندددوع فدددي المنتجدددات التدددي 

 .2اتقدمه
 
:فددي ظددل الظددروف الحاليددة اسدددتمر  معظررم المصسسررات القائمررة تو فررت عررن مرررنح القررروض .4

االبدددداع بمتابعدددة  واالغدددا خدددان ومصدددرف، االجتماعيدددة مشدددروع تمكدددين المدددرأة التدددابع لدددوزارة الشدددؤون
الهيئدددة العامدددة للتشدددغيل وتنميددة المشدددروعات ومؤسسدددة بدايدددة  وتوقفدددت كدددل مددن .عمليددات االقدددراض
 مات التمويل.خد والفردوس عن تقديم

 
وتعتقددد  ،مددع غيدداب شددبه كامددل لخدددمات المدددخرات ، ان خرردمات االئتمرران هرر  فقررط المترروفر  .5

مدددددن  50%أغلدددددب المؤسسدددددات القائمدددددة أن الطلدددددب سددددديكون كبيدددددرا  علدددددى خددددددمات االدخدددددار وأن 
 .صميم سهل ومالئم الحتياجات السوقالمستفيدين سيقدمون على هذه الخدمات لو توفرت وفق ت

 
 و ملرررادر رأس المررراا المقررردم لخررردمات التمويرررا اللررر ير هرررو مرررن الجهرررات المان رررة:أغلررر .6

خددان للقددروض الصددغيرة فددي سددوريا تلقددت رأس مالهددا مددن الوكالددة األم وهددي شددبكة  األغددافمؤسسددة 
المتواجدددة فددي سويسددرا والصددندوق السددوري لتنميددة الريددف )فددردوس( الددذي تلقددى  للتنميددةخددان  األغددا

 .1من مانحين محليين 40%التحاد االوربي ومن ا 60%تمويله بنسبة 
فددي السددوق السددورية نتيجددة التخصددص الجغرافددي لكددل مؤسسددة ممددا يتددرك  : غيرراو التنافسررية. 7

 .3العديد من طالبي هذه الخدمات خارج اطار الخدمة
ن مفهدددوم التمويدددل الصدددغير هدددو مفهدددوم جديدددد علدددى السددداحة السدددورية، كمدددا أن أممدددا سدددبق نسدددتنتج 

مدددن ناحيدددة التشدددريع لدددم يقددددم بددددايتها مقارندددة مدددع الددددول المحيطدددة بمنطقتندددا فت فدددي صدددناعته مازالددد
أي مزايا ضريبية معينة أو اعفاءات خاصة تشجيعية، ومن هدذه المزايدا  1005  لعام25المرسوم 

عددددم خضدددوع المدددنح ، ومسدددتوردات هدددذه المؤسسدددات مدددن التجهيدددزات الالزمدددة للتشدددغيل، للمطدددارح 
يتطرق مقترح القدانون لإلجدراءات المتبعدة فدي حدال أرادت هدذه المؤسسدات  الضريبية المختلفة، ولم

 القانون أساليب التمويل اإلسالمي.المطالبة بحقوقها لدى المدينين المتعثرين، ولم يلحظ مقترح 

                                                      
 .14،ص8012ؤسسة الوطنية للتمويل الصغيرتقرير عن التمويل الصغير في سورية،الم 1
 .10ص،8014ويل الصغيرتقرير عن التمويل الصغير في سورية،المؤسسة الوطنية للتم 8
2 ts(2010),p59The National strategy for micro finance in Syria , UNDP Publishing righ 
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 المث   الثال 
 لمشروعات الل ير  والمتوسطةف  او ات التمويلية عدراسة الم

 ري كملرف  كوم لدى الملرف ال راع  التعاون  السو 
 : ال راع  أواًل: لم ة عامة عن الملرف

، ويعتبدر مدن أقددم المصدارف العاملدة 2222آب عدام  25تأسس المصرف الزراعي التعداوني فدي 
مكاتدب، وتدم تحديدد رأس  5فرعدا  و  202في سوريا وأكثرها انتشدارا  حيدث وصدل عددد فروعده إلدى 

والدددذي  1005عدددام  30سدددوم التشدددريعي رقدددم ( مليدددارات وذلدددك بموجدددب المر 20مدددال المصدددرف بدددد )
تحددول بموجبدده إلددى مصددرف تنميددة ريفيددة شدداملة وأصددبح بإمكاندده أن يقددوم بتقددديم جميددع الخدددمات 

( تدددداريخ 22، وبموجددددب القددددانون )2والتسددددهيالت االئتمانيددددة بمختلددددف أنواعهددددا  ولجميددددع المعدددداملين
 . 1رة سوريةمليار لي 5تم زيادة رأس المال اإلسمي للمصرف إلى  1005 2 25

ويعددد المصددرف الزراعددي التعدداوني أحددد أهددم المفاصددل األساسددية فددي عمليددة التنميددة المسددتدامة فددي 
سددوريا، مددن خددالل الدددلور الددذي يقددوم بدده فددي دعددم التنميددة الزراعيددة والريفيددة ، إذ تددمل تددأمين التمويددل 

حدين إلدى التمويدل مدن الالزم من قبل المصرف لتنفيذ الخطة الزراعية العامدة، وتلبيدة حاجدات الفال
الصدناعية والتسدويقية التدي تقدوم  المشدروعاتأجل تحسين اإلنتاج الزراعي وزيادته، وكذلك تمويدل 

المقامددددة فددددي الريددددف و تشددددجيع وتطددددوير عمليددددات  بتصددددنيع المنتجددددات الزراعيددددة والمهددددن والحددددرف
تدداج الزراعددي اسددتثمار المددوارد الطبيعيددة بشددكل أفضددل، كمددا يقددوم المصددرف بتددأمين مسددتلزمات اإلن

، مددن خددالل معدددالت الفائدددة المتدنيددة التددي تطبددق مدددعومعددن طريددق بيددع األسددمدة الزراعيددة بسددعر 
على القروض الممنوحة للفالحين بالقياس إلى معدالت الفائدة المطبقة لدى المصارف العاملة في 

المجدولة بموجب عن اإلعفاءات من الفوائد والغرامات التي تم تطبيقها على الديون  القطر، فضال  
 قوانين ومراسيم التقسيط.

                                                      
 .2005لعام  30تشريعي رقم المرسوم الـ  1

 .1005 2 25، 22د المصرف الزراعي التعاوني د القانون  1
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 تطور النشاط االئتمان  للملرف:  نياً:ثا
البد لدى المصرف الزراعي الصغيرة والمتوسطة  قبل البدء بدراسة المعوقات التمويلية للمشروعات

الددذي  للقطدداع الخدداصمددن التعددرف علددى حجددم التسددهيالت االئتمانيددة التددي قددام المصددرف بمنحهددا 
 اتجاهات نموها وتطورها خالل سنوات الدراسة. و  وعات الصغيرة والمتوسطةيمثل المشر 

 :ف  الملرف ال راع  التعاون  ثالنسثة للقطاع الخاصتطور  جم القروض د  2
 (80ر م   جدوا

لملرف ال راع  التعاون  خالا السنوات القطاع الخاص ف  اتطور  جم القروض ف  
8007-8011 

قروض القطاع  العام
 الخاص

اجمالي القروض 
 الممنوحة

األهمية النسبية 
لقروض القطاع 

 الخاص
1005 5،225،254،515 2،252،532،523 52،13% 
1002 5،524،253،223 22،022،521،225 52،54% 
1005 5،254،413،151 13،255،253،532 41،55% 
1020 5،455،024،022 25،245،552،250 53،10% 
1022 25،512،522،301 30،221،254،222 51،52% 

 المراجعة والحسابات. مديرية الزراعي،الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف  د: إعداالملدر
 

 :يما يأتنتبين من الجدول السابق 
نصدددف القددروض الممنوحدددة مددن قبددل المصدددرف الزراعددي وذلدددك لتمويددل القطددداع  بمدددا يقددار تددم اسددتخدام  -

مشاريع القطاع الخاص بشكل متدوازي مدع بداقي القطاعدات  اي أن المصرف يساهم في تمويلالخاص 
 .يقوم بتمويلهاالتي 

، ومددن الممكددن ارجدداع الزيددادة الحاصددلة  1005عددام  ازداد مبلدغ القددروض الممنوحددة مددن قبددل المصددرف -
فدددي رصددديد القدددروض إلدددى زيدددادة االقبدددال علدددى القدددروض، بسدددبب تمويدددل الفالحدددين  بغدددض النظدددر عدددن 

( 5342بموجدب قدراري مجلدس الدوزراء رقدم ) 1005-1002 لك للموسم الشدتويالمديونية والمالءة، وذ
 .2 1020 21 23( تاريخ 2002ورقم ) 0510 22 5تاريخ 

                                                      
 .15م، ص1020 الزراعي التعاوني د التقرير السنوي للمصرف 2
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، %53023بمعددل  1020عدن فدي عدام  قراضاتاإلارتفاع ملحوظ في كتلة  1022في عام يالحظ  و -
قصدددير األجددل بمبلدددغ  مدددنح المؤسسددة العامدددة إلكثددار البدددذار فددي محافظددة الحسدددكة قرضددا   هددوو السددبب 

  مليددار ليددرة سددورية وصدددور مجموعددة مددن القددرارات االسددتثنائية مددن الجهددات الوصددائية سدداهم فددي 505 
  القاضددي بتمويدل الفالحددين 4255ومنهدا قددرار السديد رئدديس مجلدس الددوزراء رقدم   اإلقراضدداترفدع كتلدة 

للمصدرف وذلدك للموسدم الشدتوي بمستلزمات اإلنتاج وذلك بغض النظر عدن المديونيدة المسدتحقة األداء 
1020-10222. 

 :  للملرف ال راع  التعاون  القروض ث سو اآلجاا  جم ر تطور 8
 (81الجدوا ر م  

 م. 8011 – 8007تطور  جم القروض ث سو اآلجاا للملرف ال راع  التعاون  خالا السنوات من  

 آجاا طويلة آجاا متوسطة  آجاا  لير  العام
1005 5،013،233،522 2،152،023،222 555،024،312 
1002 5،520،040،234 525،252،454 335،015،515 
1005 1،055،015،212 502،455،425 2،254،322،150 
1020 22،345،515،225 2،221،252،105 225،252،152 
1022 25،053،045،525 2،525،142،032 22،340،321،542 
 المراجعة والحسابات. ةالزراعي، مديريارير السنوية للمصرف الباحثة باالعتماد على التق د: إعداالملدر

 
 (88الجدوا ر م  

-8007األهميررة النسررثية للقررروض الممنو ررة مررن  ثررا الملرررف ال راعرر  ث سررو اآلجرراا خررالا السررنوات   
8011.) 

 آجاا طويلة آجاا متوسطة  آجاا  لير  العام
1005 45050% 22022% 41021% 
1002 45052% 21003% 35052% 
1005 55021% 2043% 35055% 
1020 21055% 5025% 15053% 
1022 55043% 11002% 22055% 

 الملدر : شعداد الثا ثة ثاالعتماد عل  الثيانات الوارد  ف  التقارير السنوية للملرف ال راع  التعاون . 

                                                      
 .5ص 1022، الزراعي التعاوني التقرير السنوي للمصرف . 1
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لسدنوات مدن نجد من توزيدع القدروض حسدب اآلجدال المختلفدة )قصديرة د متوسدطة د طويلدة( خدالل ا
تم استخدام مدا يقدارب نصدف القدروض الممنوحدة مدن قبدل المصدرف الزراعدي أنه  1002-1022

 ةالقصدددير القدددروض آلجدددال قصددديرة وذلدددك فدددي جميدددع سدددنوات الدراسدددة أي يهدددتم المصدددرف بالتمويدددل 
 األجل.  والطويلة األجل ذات الدورة السريعة لرأس المال على حساب القروض المتوسطة

ن المصدددرف يقدددوم بمدددنح قدددروض بموجدددب أنظمدددة خاصدددة )قدددروض هيئدددة مكافحدددة والجددددير ذكدددره أ
المدرأة والحدد مدن الفقدر، قدروض  مشروع تمكدينالبطالة، قروض بنك االستثمار األوروبي، قروض 

 الري الحديث( ويعتبر المصرف وسيطا  في منح هذه القروض. 
 : ار تنفيددذ ضددمن إطددقددام المصددرف بمددنح هددذه القددروض   ررروض هيئررة مكاف ررة الثطالررة

المتضمن احداث هيئة مكافحة  1002لعام  52أحكام ومضمون المرسوم التشريعي رقم 
البطالة وتحديد مهامها وكيفية عملها والذي يهدف إلى تقبل مناخ التشغيل وتنشديطه بمدا 
يساعد على توليد فرص عمل جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائم منها 

 والمحدث عن طريق: 
  .التخطيط والتنسيق والترويج النتشارها 
  .تمويل هذه المشروعات 
  .مساعدتها في الحصول على ما تحتاجه من خدمات 
 .عادة تدريب العاملين فيها  تدريب وا 
 الجديدة والقائمة، وذلك من خالل تسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والخاصدة والجمعيددات والمؤسسدات الخاصددة  االتفداق مددع المؤسسدات الماليددة والمصدارف الحكوميددة 
المتخصصة بذلك في الجمهورية العربية السورية على تمويدل هدذه المشدروعات، وسداهم المصدرف 
الزراعدددي مدددع الهيئدددة فدددي تمويدددل هدددذه المشدددروعات، وعددددد المشددداريع التدددي تدددم تمويلهدددا عدددن طريدددق 

 قسم التسليف.  -قروض، وذلك وفقا  للتقرير الصادر عن مديرية ال5555المصرف الزراعي 
ويعتبر  .1005هذا وتوقف المصرف عن منح القروض الخاصة بهيئة مكافحة البطالة منذ العام 

تخددداذ كافدددة اإلجدددراءات الالزمدددة لضدددمان شهدددذه القدددروض، وللمصدددرف  مدددنحالمصدددرف وسددديط فدددي 
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مددع  قيدداتفااالتقيمددة القددرض الممنددوح للمشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة مددع فوائددده ضددمن  سددتردادش
 .2الهيئة وبما ال يتعارض مع الهدف االنمائي للهيئة

والجدول التالي يوضح حجم القروض التي تم منحها عن طريق المصرف الزراعي خالل فترة 
 عمل الهيئة.

 (83 جدوا
 األرقام بماليين الليرات( الت  مولها الملرف ال راع    روض هيئة مكاف ة الثطالة

 مثلغ القروض المنفذ  األعوام
1001 1221 
1003 3015 
1004 1521 
1005 2022 
 5555 المجموع

 مديرية القروض،المصرف الزراعي. الممنوحة وفق أنظمة خاصة، المصدر: القروض

وبالتددالي فددإن إجمددالي المبددالغ التددي قددام المصددرف الزراعددي بتمويلهددا بضددمانة الهيئددة خددالل األعددوام 
 . 1003ا في عام مليون ل.س كان أعاله 5555بلغت  1001-1005
  ررروض ثنررك االسررتثمار األوروثرر  ( قدددم بنددك االسددتثمار األوروبددي :EIB خددط اعتمدداد )

مليدددون يدددورو مدددن أجدددل تمويدددل مشددداريع رأسدددمال مؤسسدددات القطددداع الخددداص  40مقددددراه 
الصغيرة ومتوسط الحجم فدي سدوريا )الصدناعة والصدناعة الزراعيدة والسدياحة والخددمات( 

المصدارف العامدة ومنهدا المصدرف الزراعدي التعداوني حيدث حيث تم التمويل عدن طريدق 
معدددالت  تيشددرف المصددرف الزراعددي )الوسدديط( علددى كيفيددة إدارة القددرض بدداليورو وحدددد

الفائدة من قبدل بندك االسدتثمار األوروبدي، وهدي معددالت غيدر  ثابتدة وتبلدغ حصدة البندك 
األوروبدددي فدددي  والمصدددرف الزراعدددي )الوسددديط( ملدددزم أمدددام بندددك االسدددتثمار %3الوسددديط 

تسديد األقساط المستحقة بتدواريخ اسدتحقاقها حتدى لدو لدم يسددد العميدل، وقدد يترتدب فائددة 
لتددزام ببرنددامج التسددديد للقددرض الرئيسددي وتناسددبها لددذلك علددى المصددرف اإل 00015تددأخير 

                                                      
 وني. القروض الممنوحة وفق أنظمة خاصة، مديرية القروض، المصرف الزراعي التعا  2
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ستقراض بين العميل والمصرف الوسيط( مدع مع برنامج التسديد للقرض الثانوي )عقد اإل
  مطلوبة.الفائدة ال

 تفدداق مددالي ش: يددتم مددنح هددذه القددروض بموجددب  ررروض تمكررين المرررأ  وال ررد مررن الفقررر
داري بددين وزارة الزراعددة واإلصددالح الزراعددي والمصددرف الزراعددي التعدداوني، حيددث يقددوم  وا 
المصدددرف بددددور الوسددديط أيضدددا  بمدددنح هدددذه القدددروض ويحصدددل مقابدددل ذلدددك علدددى عمولدددة 

( لصدددالح المشدددروع %2لح المصدددرف، وصدددال %2للقدددروض المتوسدددطة ) %21قدددراض إ
وتضاف هذه العمولة إلى رأسمال القرض المقرر منحه، على أن يتم سدادها على أربعة 
أقساط متسداوية بتداريخ اسدتحقاق رأس مدال القدرض، أمدا بالنسدبة للقدروض قصديرة األجدل 

عدددد ت  لصدددالح المشدددروع( و  %1لصدددالح المصددرف، و  %1) %4فتحسددب العمولدددة بنسدددبة 
ليددرة سددورية  250000وض متناهيددة الصددغر، حيددث ال يتجدداوز سددقف القددرض هددذه القددر 

 2وتمنح بشكل أساسي للمرأة الريفية.
 ر  والمتوسررطة لرردى الملرررف ال راعرر : دراسررة المعو ررات التمويليررة للمشررروعات اللرر يثالثرراً  

 التعاون : 

 تمهيد: 

وارد الماليددة لكددن البنددوك تلجددأ المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة للبنددوك مجبددرة نتيجددة حاجتهددا للمدد
رتفداع معددالت المخداطرة لدديها، وهندا تضدطر المشدروعات الصدغيرة شتبتعد عنها نتيجة هشاشتها و

والمتوسددطة ذات معدددل النمددو العددالي للتقليددل مددن اسددتثماراتها ومسددتويات التشددغيل بهددا. فددي حددين 
لمشروعات من اقريبة بنوك محلية  بإحداثهذه الصعوبة  تجاوزتمكنت دول أخرى في العالم من 

الصغيرة والمتوسطة مما ساعد على نمو هدذه المشدروعات مدن جهدة وتطدور عالقتهدا بدالبنوك مدن 
جهة أخرى، فدي حدين نجدد أن عالقدة البندوك العامدة فدي سدوريا بالمشدروعات الصدغيرة والمتوسدطة 

خصصدة رسمية ومجردة من دور الشريك الفعلال خاصة في ظدل عددم وجدود البندوك الخاصدة والمت
في تمويل هذا النوع من المشروعات، األمر الذي زاد في مشاكل االسدتثمار وزيدادة معددل البطالدة 

 في سوريا عموما . 
و يمكدن إرجدداع المعوقددات التمويليددة للمشددروعات الصددغيرة المتوسددطة لدددى المصددرف الزراعددي إلددى 

 أربع أسباب رئيسية حددتها الباحثة كما يلي: 
 د نقص السيولة.  2
جراءات منح القرض.  د 1  شروط وا 

                                                      
  د القروض الممنوحة وفقا  ألنظمة خاصة، مديرية القروض، المصرف الزراعي التعاوني. 1
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 د ضعف نظام الرقابة.  3
 د معوقات أخرى متعلقة بأصحاب المشروعات.  4

 ر نقص السيولة:  1

ستالف بضمانتها لدى مصرف سوريا المركزي أحد المصدادر التدي عد عملية حسم األسناد أو اإلت  
البندد الرابدع مدن قدانون    5يحصل من خاللها المصرف الزراعي علدى التمويدل وذلدك وفقدا  للمدادة 

ويقدوم مصدرف سدوريا المركدزي  1005لعدام  30المصرف الزراعي الصادر بمرسوم تشريعي رقدم 
بتحصدديل قيمددة السددند فددي موعددد اسددتحقاقه عددن طريددق الحسدداب الجدداري لفددرع  المصددرف الزراعددي 

اسددتحقاق  هددذا الفددرع ليصددبح برسددم التحصدديل علددى أن ال تقددل مدددة إلددىالمفتددوح لديدده، ويعيددد السددند 
  يوم. 300السند عن شهر وال تزيد عن 

-1005المحسومة وفوائد الحسم خالل سنوات الدراسة من  تويبين الجدول التالي حجم السندا
  م.1022

 (84جدوا ر م  
 . 8011-8007 جم السندات الم سومة وفوائد ال سم خالا سنوات الدراسة من 

  جم المستندات الم سومة العام
  %(ائد  ال سممعدا ف س( ا.

1005 4،555،332،032 2،12 
1002 20،045،514،420 2،54 
1005 23،011،005،224 2،45 
1020 25،420،522،251 1،52 
1022 12،324،552،552 1013 

 المصدر : الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية، مديرية المحاسبة، المصرف الزراعي. 
يدددادة ملحوظدددة فدددي حجدددم السدددندات المحسدددومة لددددى المصدددرف مدددن الجددددول السدددابق نتبدددين وجدددود ز 

 :المركزي حيث بلغ معدل الزيادة في حجم السندات المحسومة خالل أعوام الدراسة على التوالي
(202% ،15020%،12025%،32%) 

يجعلدده يلجددأ إلددى  الددذي وهددذا إن دلل فإنمددا يدددل علددى تدددني السدديولة لدددى المصددرف الزراعددي األمددر
رض لدددددى مصددددرف سددددوريا المركددددزي لتددددأمين السدددديولة الالزمددددة مددددن أجددددل تسددددديد م أسددددناد القددددسلددددح

  لعدددام 210االلتزامدددات المترتبدددة علدددى المصدددرف باإلضدددافة إلدددى صددددور المرسدددوم التشدددريعي رقدددم  
والذي نص على وجوب إعادة حسدم جميدع السدندات المشدمولة بالمرسدوم المدذكور والتأكيدد  1022
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رف لددى مصدرف سدورية المركدزي لتعدويض نقدص السديولة الحاصدل لددى على حسم السندات من قبل فروع المصد
ويمكن القول أن نقص السيولة الذي يعاني منه المصرف يعود إلى مجموعة من الصعوبات والعقبات ، 2المصرف

التي تعترض عملية التحصيل نتيجة لصدور عدة مراسديم وقدوانين جدولدة بخصدوص تأجيدل الدديون أو جددولتها أو 
من الفوائد والغرامات باإلضافة إلى بعض قرارات مصرف سورية المركزي التي كان لهدا دور كبيدر فدي اإلعفاءات 

  ، وهذه المراسيم والقوانين هي:1التأثير على سيولة المصرف ومقدرته التمويلية
o والذي تضمن إعفاء المزارعين من غرامدات وفوائدد 1005  لعام 15رقم   قانونال ،

 .1002لديون المستحقة األداء قبل نهاية عام التأخير في حال سداد ا
o  والددذي تضددمن جدولددة قددروض 1022 5 15تدداريخ  212المرسددوم التشددريعي رقددم ،

المصدددرف الزراعدددي التعددداوني الممنوحدددة لغايدددات زراعيدددة إضدددافة إلدددى اإلعفددداء مدددن 
 الفوائد العقدية وغرامات التأخير

o   من جدولددة القددروض ، والددذي تضدد1021 2 5  تدداريخ 52المرسددوم التشددريعي رقددم
والتسددهيالت الممنوحددة للصددناعيين المتددأخرين عددن سددداد التزامدداتهم تجدداه المصددارف 

 . 3العامة
وقد أثرت هذه القوانين والمراسيم سدلبا  علدى نسدبة التحصديل وكاندت كداآلتي خدالل سدنوات الدراسدة 

 . 1022إلى  1005من 
 (85جدوا ر م  

 م.8011شل   8007سنوات الدراسة من  خالا لقروض الملرف ال راع  نسثة الت ليا

 نسثة الت ليا العام

1005 54% 
1002 35% 
1005 45% 
1020 53% 
1022 40% 

 . المصرف الزراعي القروض، مديرية السنوية،الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة في التقارير  المصدر:

                                                      
 .25ص،مرجع سابق، 1020التقرير السنوي للمصرف 1

 . 1024 5 22د مقابلة شخصية مع م. رانيا زيدان، رئيسة قسم التحصيل و م. حيدر حيدر، رئيس قسم القروض، 1

،مديرية القروض،قسم التحصل،المصرف الزراعي  212المرسوم التشريعي رقم  و  52المرسوم التشريعي رقم  و  1005  لعام 15  القانون رقم : د 3

 التعاوني.
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يون المسددتحقة األداء والمقسددطة بموجددب بتسددديد الددد ينينحيددث تبددين النسددب أعدداله عدددم التددزام المددد

سدديولة المصددرف  ممددا أثددر علددى التددأخيرالقددوانين والمراسدديم، رغددم االعفدداءات مددن غرامددات وفوائددد 
 وقدرته التمويلية.

جرا ات منح القرض : 8   ر شروط وا 
يعددد سددند الحيددازة والددرخص إضددافة إلددى الضددمانات مددن المسددتندات األساسددية للحصددول علددى أي 

فدي حدين  استرداد أموالدهوجهة نظر المصرف تعد هذه اإلجراءات ضرورية لضمان ، ومن 2قرض
 تعجز المشروعات عن توفيرها لألسباب التالية :

د صعوبة الحصول على التراخيص الفنية واإلدارية الالزمة لعمدل المشداريع وعالقتهدا مدع  2
تددوفير التمويددل الددالزم أكثددر مددن جهددة يعيددق السددعي للدددخول فددي  مشدداريع اسددتثمارية وكددذلك يعيددق 

 لها. 
د صددعوبة نقددل الملكيددة مددن المددورث للورثددة وارتفدداع رسددوم وتكدداليف اإلفددراز ونقددل الملكيددة  1

 .1وعدم جدية الورثة في نقل هذه الحيازات الصغيرة، وخاصة عندما تكون ذات صفة زراعية
 
مشدداريع ذات د تفتددت الحيددازات الزراعيددة إلددى حدددود تعيددق االسددتثمار وتحددول دون إقامددة  3

 مشدددروعاتوخاصدددة فدددي األمددداكن التدددي ال يسدددمح لهدددا بإقامدددة  ،ريعيدددة جيددددة تعدددود علدددى أصدددحابها
صناعية أو صناعية زراعية أو حرفيدة أو مهنيدة.. إلدخ. وهدذا يحدول دون الحصدول علدى التمويدل 

 . يةمع الريفي في سور تلفئة واسعة من المج
 
ظدددات مملوكدددة علدددى الشددديوع أو غيدددر د معظدددم العقدددارات واألراضدددي فدددي كثيدددر مدددن المحاف 4

 محددة ومحررة مما يعيق تثبيت الملكية والحصول على التمويل الالزم. 
 
د تركز المشاريع بمنطقة معينة دون أخرى وعدم وجود خارطة مشداريع اسدتثمارية محدددة  5

يعيدددق إقامدددة أي مشدددروع ممدددا بدددالنوع والحجدددم مقتدددرح إقامتهدددا علدددى مسدددتوى كدددل محافظدددة ومنطقدددة 
 .3عل من الصعب الحصول على التراخيص وبالتالي التمويل الالزمويج

 

                                                      
 . 2د نظام عمليات المصرف، مديرية القروض، المصرف الزراعي السوري، ص 2

 .1024 5 24د مقابلة شخصية مع م.زيدان سعادات، مدير القروض، المصرف الزراعي التعاوني.   1
 .211، مديرية القروض، المصرف الزراعي، ص1022د الخطة الزراعية للمصرف الزراعي التعاوني لعام  3
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د وجددددود عقددددارات كثيددددرة فددددي الريددددف السددددوري مثقلددددة بإشددددارات دعدددداوى تقيددددد حددددق الملكيددددة  2
 . 2وصعوبة ترفيعها أو إزالتها مما يعيق الحصول على الترخيص الالزم لها

 
راعدي مدع متطلبدات المتعداملين حتدى إضافة إلدى ذلدك لدم تتدأقلم البندوك العامدة ومنهدا المصدرف الز 

في أبسط العمليات الجارية إلى جانب تفشي البيروقراطيدة فدي المنظومدة المصدرفية السدورية وكثدرة 
 اإلجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

  
  ر ضعف نظام الر اثة : 3

مكاتدب  5فدروع و  202لجمهورية العربية السدورية بعددد ا يغطي نشاط المصرف الزراعي جغرافيا  
ويقدددع علدددى عاتقددده تمويدددل جميدددع األنشدددطة المتعلقدددة بتنميدددة الريدددف والنشددداط الزراعدددي، ولدددذلك يجدددد 
المصرف صعوبة في الرقابة على جميع الفروع لكثرتها إضافة إلى غياب نظام األتمتة واالعتماد 

ملفددات المحفظددة  مددن حيددث،علددى المراسددالت البريديددة وعدددم قدددرة اإلدارة مددن مراقبددة عمددل الفددروع 
المركددددزي مددددن حيددددث تصددددنيف  ةومدددددى تقيددددد الفددددرع بقددددرارات اإلدارة و مصددددرف سددددوري ،االئتمانيددددة

، وبالتددالي 1ملتددزم بالسدددادالومدددى اتخدداذ اإلجددراءات بحددق المدددين غيددر  ،ومعالجددة الددديون المتعثددرة 
 . فإن ضعف نظام الرقابة يضعف من أداء المصرف بشكل عام ويؤثر على نشاطه التمويلي

 
كمدددا أدت الظدددروف االسدددتثنائية التدددي يمدددر بهدددا بلددددنا الحبيدددب سدددوريا إلدددى تعثدددر العديدددد مدددن فدددروع 

فرعا ( نتيجة لوقوعها ضمن المناطق الساخنة )حمص، دير الزور د  33المصرف )والبالغ عددها 
مددن الفددروع  ونتيجددة للظددروف الحاليددة قددد تعرضددت  ا  حلددب د إدلددب( مددع اإلشددارة إلددى أن هندداك عدددد

تخريب في بعضها والتدمير والحرق في البعض اآلخر إضافة إلى أنه تم إيقاف عمدل أكثدر مدن لل
( فرع من فروع المصرف مما انعكس سلبا  على أداء المصرف وحدد  مدن قدرتده مدن الوصدول 40)

 .3إلى جزء هام من المشروعات التي تحتاج إلى التمويل
 
 ر معو ات أخرى متعلقة ثأل او المشروعات: 4
 إال أنهدا تبقدى مدن بدين التكداليف مقارندة  مدع المصدارف ى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة عل

التدي تشددكل عائقدا  أمددام الكثيدر مددن المسدتثمرين مددن حيدث التكلفددة أو مدن حيددث المبددأ ألن فئددة 
                                                      

 د مقابلة مع م. زيدان سعادات، مدير القروض، المصرف الزراعي التعاوني.  2

 الزراعي التعاوني. ف ر صالم،لمخاطرمديرية ا، ( وتعديالته المتعلق بتصنيف الديون1004لعام  555د قرارمجلس النقد و التسليف رقم) 1

 .24،ص، مديرية القروض، المصرف الزراعي1022د التقرير السنوي للمصرف لعام  3
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عريضدددة مدددن المجتمدددع تدددرى أن التقنيدددات البنكيدددة المعمدددول بهدددا فدددي البندددوك العامدددة ندددوع مدددن 
يدددة وبالتدددالي مهمدددا كدددان سدددعر الفائددددة منخفضدددا فدددال تتعامدددل مدددع البندددك بحجدددة المعدددامالت الربو 

 عقائدية. 
  عدددم وعددي العميددل بمدددى االلتددزام بتسددديد المبددالغ المسددتحقة فددي موعدددها ممددا أثددر علددى سدديولة

المصرف، وأدى إلى غياب الثقة بين المصرف والعميدل حيدث اتبدع المصدرف أسداليب متعدددة 
 . 2تيات األخرىفي دراسة الضمانة والثبو 

  نفددداذ وبيدددع ا  ضدددعف نوعيدددة الضدددمانات المقدمدددة مدددن قبدددل المقترضدددين، وفدددي صدددعوبة تسدددجيل و
 .1الضمانات، خاصة الضمانات المنقولة، في حالة فشل المقترضين في تسديد ديونهم

مدددن صدددعوبة مدددن الحصدددول علدددى  ممدددا سدددبق نسدددتنتج أن المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة تعددداني
معاملدددة تفضددديلية الزراعدددي نظدددام عمليدددات المصدددرف  لددددىاليوجدددد حيدددث  التمويدددل مدددن المصدددرف 

ضافة إزة اللمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث شروط واجراءات منح القرض ويعد سند الحي
صددحاب المشددروعات أساسددية للحصددول علددى القددرض ويصددعب علددى للضددمان مددن المسددتندات األ
صدير األجددل علدى حسدداب المتوسدط والطويددل المصدرف علددى التمويدل قالصدغيرة توفيرهدا ، واعتمددد 
تحتاجددددده أكثدددددر مدددددن التمويدددددل القصدددددير خاصدددددة  الصدددددغيرة والمتوسدددددطة حيدددددث أغلدددددب المشدددددروعات

وقددد تددم اسددتخدام مددا يقددارب نصددف القددروض الممنوحددة مددن قبددل  المشددروعات فددي طددور التأسدديس،
 المصرف الزراعي آلجال قصيرة وذلك في جميع سنوات الدراسة.

 
حثدددة مدددن خدددالل هدددذا الفصدددل واقدددع وصدددعوبات تمويدددل المشدددروعات الصدددغيرة عرضدددت البا خاتمرررة:

الهيئدددددة العامدددددة والمتوسدددددطة فدددددي سدددددورية مشددددديرة إلدددددى بدددددرامج التمويدددددل كهيئدددددة مكافحدددددة البطالدددددة و 
للتشغيل،مؤسسة األغدا خدان، صدندوق السدوري لتنميدة الريف)الفردوس(،المؤسسدة الوطنيدة للتمويدل 

ا قامدددت بدراسدددة الصدددعوبات التدددي تعتدددرض المصدددرف الصدددغير ومصدددرف اإلبدددداع والتمويدددل ، كمددد
 الزراعي السوري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
 
 
 

                                                      

 .1024 5 21المهندس حيدر حيدر، رئيس قسم القروض، مقابلة شخصية تاريخ  2

 

 .115صر ،الفصل العاش1023تقرير السنوي لعامال ربية،والمتوسطة في الدول الع تفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرة ،صندوق النقد العربي 8
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 الفصل الرابع

 شجرا ات الدراسة الميدانية

 مقدمة:

معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة الباحثة بدراسة  ستقوم في هذا الفصل
بتقديم ميزات  بالمرونة فيما يتعلق فر لدى المصارف نظام عمليات يتمتعيتوا وهلنظر المصارف 

تم تصميم إستبانه لهذا الغرض وتوزيعها على تفضيلية لهذا النوع من المشروعات، حيث 
الموظفين العاملين في قسم التسهيالت االئتمانية لدى المصارف العاملة سورية إضافة  إلى 

ستقوم الباحثة بتحليل نتائج االستبانة إلثبات صحة أو نفي  مؤسسات التمويل األخرى، ومن ثم
 فرضيات الدراسة.

 أدوات الدراسة. -أوالً 

 ثثات أدا  الدراسة. -ثانياً 

 .ختثار فرضيات الدراسةش -ثالثاً 
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 أدوات الدراسة  أواًل:
ن األسدئلة من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم تصميم استبيانه تتضدمن العديدد مد

المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها، باإلضدافة إلدى عددد مدن األسدئلة التدي تتنداول خصدائص عيلندة 
( 2والملحددق رقددم ) اسددتبانة 21اسددتبانة اسددترد منهددا  55وبلددغ عدددد اإلسددتبانات الموزعددة  الدراسددة،

 والتي تحوي على المحاور التالية : يوضح نموذج االستبيان.
:عدد المتغيرات  عائقا  أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةالعوامل التي تشكل  -2

 5  .  
الصعوبات التي تواجه المؤسسة المالية)البنك( في تمويل المشروعات الصغيرة  -1

  . 5: عدد المتغيرات  والمتوسطة

وبعدض االختصاصديين  قسدم المصدارف   كليدة االقتصداد  وتم عرض االسدتبانة علدى أسداتذة فدي 
جددراء التعددديالت الالزمددة فددي ضددوء مالحظدداتهم. وقددد اسددتخدمرف فددي المصددا مقيدداس  ةالباحثدد توا 

لكرت الخماسي لمعرفدة اسدتجابة أفدراد العيلندة لفقدرات االسدتبيان،. وقدد كاندت بددائل اإلجابدات علدى 
 النحو التالي:

 

 المعيار
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 2 1 3 4 5 ي الدرجة  االتجاه االيجاب
 الدرجة   االتجاه السلبي  

مطبق في المحور األول والثاني ) العوامل 
 والصعوبات التي تواجه المؤسسات المالية 

2 1 3 4 5 

  5تجاه المتغير من خالل المتوسط ودرجة القياس الكلية  إوتم حساب الوزن النسب لتحديد 
واتجاه سلبي عندما  % 20النسبي أعلى من  تجاه إيجابي عندما يكون الوزنوبالتالي يكون اإل

 . % 20و حيادي عند الوزن النسبي  % 20يكون الوزن النسبي أقل من 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليدل البياندات التدي تدم تجميعهدا، فقدد تدم اسدتخدام العديدد مدن األسداليب و 
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيدة

Social Science ( SPSS)  وفيمددا يلدي مجموعددة مدن األسدداليب اإلحصددائية   12اإلصددار
 تحليل البيانات:المستخدمة في 
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دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسدي ، ولتحديدد  -2 تم ترميز وا 
 ستخدم في محاور الدراسة، طول فترة مقياس ليكرت الخماسي ) الحدود الدنيا والعليا( الم

(، ثددم تقسدديمه علددى عدددد فتددرات المقيدداس الخمسددة للحصددول 4=2-5) تددم حسدداب المدددى -1
قدل قيمدة فدي أ( ، بعدد ذلدك تدم إضدافة هدذه القيمدة إلدى 0002=5 4على طول الفقدرة أي )

 .المقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا
رات والنسدب المئويدة للتعددرف علدى الصدفات الشخصدية لمفدردات الدراسددة تدم حسداب التكدرا -3

 التي تتضمنها أداة الدراسة.العبارات وتحديد استجابات أفرادها تجاه 
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفدراد الدراسدة  Meanالمتوسط الحسابي -4

ب لددم بأندده يفيددد فددي ترتيددعددن كددل عبددارة مددن عبددارات متغيددرات الدراسددة األساسددية، مددع الع
 .العبارات حسب أعلى متوسط حسابي

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -5
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات . -2
لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  -5

 " .3والمتوسط الحيادي "
 One way Novaاختبار الفروق  -2

 
 : ثثات ولدق أدا  الدراسة:ثانياً 
 االستبيان، في المتمثلة الدراسة أداة إعداد من نتهاءاإل بعد :وثثاتها الدراسة أدا  لدق اختثار-

 تصل حتى الدراسة عيلنة اتمفرد على توزيعها في الشروع وقبل صورتها المبدئية، في وتصميمها
 أجل ومن الدراسة، هذه بيانات لجمع كأداة واستخدامه هاعتماد الذي سيتم النهائي شكلها إلى

 ما ستقيس أن ها من التأكد أي مقبولة، وثبات صدق دالالت فيها بحيث تتوافر الدراسة أداة اختبار
 ووضوح للتحليل، تخضع أن   يجب التي الدراسة متغيرات لكلوشمولها  أجلهما، من صممت
 :التالي النحو اختبار االستبيان على تم فقد دمها،من سيستخ لكل مفهومة تكون حتى فقراتها

  اللدق:  -1

للبيئة  مالءمتهاو   وتوافقها، ،وتناسقها القياس، فقرات دقة من والتأكد األداة، صدق لتحقيق
 من جملة بإجراء ةالباحث تقام قياسها، المراد المتغيرات قياس على وقدرتها البحثية،

 :التالية االختبارات الحكمية
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  :الظاهري اللدق -

 بعرض االستبيان ةالباحثت قام الدراسة أداة صدق من وللتأكد المحكمين، بصدق يعرف ما وهو
 األكاديميين المحكمين من على عدد عرضها إلى باإلضافة في الدراسة،) المشرف على )األستاذ

 اأوصو  بعدما ،االقتصاد  ةكلي في الهيئة التدريسية أعضاء من المتخصصين، األساتذة من
بعض  شملت الفقرات، بعض على والشكلية الموضوعية، بعض التعديالت بإجراء جميعا  

عادة اللغوية التصحيحات ضافة والعبارات، الفقرات لبعض صياغة وا   واستبعاد البعض لها، وا 
 ةالباحث تقام المحكمون، أبداها التي والتوجيهات المالحظات تلك إلى واستنادا   اآلخر، بعضها
بعض  وبناء صياغة إعادة تم حيث المحكمين، رأي عليها اتفق التي الالزمة ديالتالتع بإجراء

 حتى والقياس، التحليل عملية في أهميتها عدم من التأكد تم التي اآلخر، بعضها وحذف الفقرات،
 .(1رقم) الملحق في موضحة هي كما النهائية بصورتها االستبيان استمارة أصبحت

 
  :الداخل  اللدق -

 والدرجة فقرة كل بين رتباطاإل معامل إيجاد خالل من التكويني، الصدق باختبار يعرف ما وهو
 الدراسة، متغيرات منها تتكون التي الفقرات لكل بالنسبة وذلك له، مستقل تابعة متغير لكل الكلية

 والجداول ،المستقلة و المتغيرات التابعة من المتغيرات لكل بيرسون ارتباط معامل باستخدام
 :ذلك توضح تاليةال
 

  العواما التالية تشكا عائقًا أمام تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة .2

 (   86جدوا   
 األوالم ور لوالدرجة الكلية االول  يوضح معامالت االرتثاط ثين الفقر  

 
اإلجراءات المصرفية 
 المطبقة للتحقق من العميل

 معنوية الداللة الحسابية

 هذه في يةاالئتمان القدرة ضعف

 المشروعات
 7.001 75.0  معامل االرتباط

 7.000 75.0  معامل االرتباط االقتراض ثقافة وجود عدم

 المالية البيانات تقديم على القدرة ضعف

 المطلوبة
 7.001 75.6  معامل االرتباط

 جدوى دراسات اعداد على القدرة عدم

 وموضوعية سليمة اقتصادية
.7 75.7  معامل االرتباط 77  
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 من البنوك تحققه الذي العائد انخفاص

 المشروعات أصحاب مع التعامل

 والمتوسطة الصغيرة

 7.77 75.0  معامل االرتباط

(22تابع الجدول )     

 .750  معامل االرتباط المخاطرة درجة ارتفاع
75777  

 

 هذه عن المتوفرة المعلومات دقة عدم

 المشروعات
 75777 7560  معامل االرتباط

 000. 7566  معامل االرتباط الفنية المهارات صنق

 75700 7500  معامل االرتباط القرض ادارة تكاليف ارتفاع

 المصدر:إعداد الباحثة
للمحدور معامل االرتبداط بدين كدل فقدرة مدن فقدرات المجدال األول والدرجدة الكليدة  (12)جدول يوضح 
وتراوحت بين  α= 0005ة عند مستوي معنوية ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالاألول 
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 0015-0022

من أهم اللعوثات الت  تواجه المصسسة المالية الثنك( ف  تمويا المشروعات الل ير  .8
 والمتوسطة

 (  87جدوا   

 لثان  الم ور لوالدرجة الكلية الثانية يوضح معامالت االرتثاط ثين الفقر   

 

إجراءات الرقابة 
الداخلية المطبقة 
 في المصارف

 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 المطلوبة الضمانات بطبيعة
 000. 7560  معامل االرتباط

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 الفائدة بمعدل
 001. ..75  معامل االرتباط

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 المطبقة العموالت وعبموض
 .750  معامل االرتباط

7500. 
 غير دال احصائيا  

(00تابع الجدول رقم  )      

 بمدة يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 الممنوح القرض
 000. .750  معامل االرتباط

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 القرض سداد بشروط
 000. 75.0  معامل االرتباط

 بفترة يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 للقروض الممنوحة السماح
 015. 75.00  معامل االرتباط

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم

 المصرفية والنصائح االستشارات بتقديم

 بالمشروع الخاصة
 000. .750  معامل االرتباط

 في العاملين لدى المصرفية الخبرة نقص

 الصغيرة اتالمشروع مع التعامل

 والمتوسطة
 000. 75.0  معامل االرتباط

 000. 7500  معامل االرتباط القرض طلب لدراسة الالزمة الفترة طول

 
 المصدر:إعداد الباحثة.
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجدة الكليدة للمحدور  15جدول )يوضح 
وتراوحددت  α= 0005رتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوي معنويددة الثدداني ، والددذي يبددين أن معددامالت اال

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. 0052-0035بين 
 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معاما ألفا كرونثاخ  الثثات / -8

ت النتدائج كمدا هدي مبيندة فدي طريقدة ألفدا كرونبداخ لقيداس ثبدات اإلسدتبانة، وكاند ةالباحثد تاستخدم
 :(12ل )جدو 

 ( 82 جدوا  
 يوضح  نتائج اختثار ألفا كرونثاخ  لقياس ثثات اإلستثانة 

معاما ألفا  المجاا
 عدد المت يرات كرونثاخ

  العواما التالية تشكا عائقًا أمام تمويا المشروعات الل ير 
 والمتوسطة

00251 5 

مويا من أهم اللعوثات الت  تواجه المصسسة المالية الثنك( ف  ت
وعات الل ير  والمتوسطةالمشر   

00225 5 

 22 00224 الكل 

و  0022كاندددت جيدددددة  ( أن قيمدددة معامدددل ألفدددا كرونبددداخ 12مدددن النتدددائج الموضدددحة فدددي جددددول )
وهددي قدديم جيدددة وجميددع القدديم السددابقة  0023و  0025تددراوح بددين تالمتغيددرات المتعلقددة بكددل محددور 

على ثقة تامة  ااستبانة الدراسة مما يجعله من صدق وثبات تقد تأكد ةكون الباحثتوبذلك مقبولة 
 بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 سرراو التكرررارات والنسررو المئويررة للتعرررف علرر  اللررفات الشخلررية لمفررردات الدراسررة وت ديررد 
 دراسةالت  تتضمنها أدا  الالعثارات استجاثات أفرادها تجاه 

 البيانات التعريفية. -

 
 (   92جدول ) 

 توزع عينة الدراسة حسب البيانات التعريفية 

 
 النسبة المئوية % العدد

 العمر

 20.7 17 سنة فأكثر ..من 

 28.0 23 سنة ..إلى  ..من 

 51.2 42 سنة ..إلى   .0من 
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Total 82 100.0 

 المؤهل العلمي

 11.0 9 معهد متوسط

 37.8 31 جامعي

 45.1 37 ماجستير

 6.1 5 دكتوراة

Total 82 100.0 

 التخصص

 23.2 19 علوم مالية و مصرفية

 22.0 18 إدارة أعمال

 25.6 21 محاسبة

 29.3 24 أخرى

Total 82 100.0 

 به تعمل الذي المصرف
 لوظيفي

 19.5 16 مصرف عام

 59.8 49 مصرف خاص

 20.7 17 مؤسسة تمويلية

Total 82 100.0 

  لخبرة العملية

 11.0 9 سنوات .أقل من 

 20.7 17 سنوات .-.من 

 32.9 27 سنوات 0-.من 

 35.4 29 سنوات 0-0من 

Total 82 100.0 

 
-15من هم في الفئة  % 52( أن العينة توزعت حسب الفئة العمرية إلى  15يبين الجدول ) 

 بينما  % 1005سنة فأكثر  45و الفئة من  % 12سنة بنسبة  35-44سنة  ثم الفئة  من  35
جامعي  % 35و  % 2ثم دراسات عليا بنسبة  % 45توزع بين ماجستير بنسبة  المصها العلم 

محاسبة  % 1502علوم مصرفية ومالية و  % 13 التخلصمعهد ، والتوزع حسب  % 22و 
ا ثه ملرف الملرف الذي عمأخرى وتوزعت العينة حسب  % 15إدارة أعمال و  % 11و 

وتوزعت العينة حسب ، % 80.7و مصسسة تمويلية  % 59.2و خاص  % 19.5عام 
 سنوات  5-3 % 10سنوات و  5-5من  % 31سنوات و  5-5من  % 35إلى  الخثر  العملية

والمتوسطات واالن راف المعياري مع مستوى الداللة   ساو التكرارات والنسو المئوية -
   اه ف  الرأي لمت يرات ال ساثية لت ديد معنوية االتج

العواما التالية تشكا عائقًا أمام تمويا المشروعات الل ير  المحور االول ) -1
 (والمتوسطة
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 (03رقم )جدول 

 

التوزع النسبي والمتوسطات واالنحراف المعياري مع مستوى الداللة التجاه الرأي في 

 متغيرات المحور األول

 

 العدد

%
سبة 

 الن

ط
س

متو
ف  

حرا
مان

ي
عيار

ي 
سب

ن الن
الوز

 

%
 

T
 

S
ig

 

 في االئتمانية القدرة ضعف
 المشروعات هذه

 %43.9 36 موافق بشدة

1.98 1.12 39.51 -8.26 0.000 

 %30.5 25 موافق

 %13.4 11 حيادي

 %8.5 7 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

3 3.7% 

 االقتراض ثقافة وجود عدم

 %58.5 48 موافق بشدة

1.99 1.27 39.76 -7.2 0.000 

 %4.9 4 موافق

 %17.1 14 حيادي

 %18.3 15 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

1 1.2% 

 تقديم على القدرة ضعف
 المطلوبة المالية البيانات

 %54.9 45 موافق بشدة

1.85 1.05 37.07 -9.8 0.000 

 %13.4 11 موافق

 %23.2 19 حيادي

 %8.5 7 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 اعداد على القدرة عدم
 اقتصادية جدوى دراسات

 سليمة

 %57.3 47 موافق بشدة

1.68 0.9 33.66 -13.2 0.000 

 %20.7 17 موافق

 %18.3 15 حيادي

 %3.7 3 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 تحققه الذي العائد فاصانخ
 مع التعامل من البنوك

 المشروعات أصحاب
 والمتوسطة الصغيرة

 %65.9 54 موافق بشدة

1.40 0.64 28.05 -22.4 0.000 

 %30.5 25 موافق

 %1.2 1 حيادي

 %2.4 2 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

         

 المخاطرة درجة ارتفاع

 %56.1 46 بشدة موافق

1.57 0.83 31.46 -15.5 0.000 

 %37.8 31 موافق

 %0. 0 حيادي

 %4.9 4 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

1 1.2% 

 0.000 13.11- 34.63 0.87 1.73 %48.8 40 موافق بشدة المتوفرة المعلومات دقة عدم
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 %35.4 29 موافق المشروعات هذه عن

 %9.8 8 ياديح

 %6.1 5 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 الفنية المهارات نقص

 %50.0 41 موافق بشدة

1.73 0.87 37.07 -9.83 0.000 

 %28.0 23 موافق

 %8.5 7 حيادي

 %13.4 11 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 لقرضا ادارة تكاليف ارتفاع

 %50.0 41 موافق بشدة

2.15 1.35 42.93 -5.71 0.000 

 %13.4 11 موافق

 %14.6 12 حيادي

 %15.9 13 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

5 6.1% 

 3505أي أن المتوسط الحسابي النسبي يمثل   2052ساوي ي للفقرة األولى  المتوسط الحسابي  -
تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=-8.26مددة ،وقيوهددي منخفضددة   %

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
 لهعععذه االئتمانيعععة القعععدرةفعععي  ضععععفهنددداك موافقدددة مدددن قبدددل أفدددراد العيندددة علدددى هدددذه الفقدددرة  أي 

  وعاتالمشر
 % 39أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.99سداوي ي للفقرة الثانيدة  المتوسط الحسابي 
تسددددداوي  (Sig).القيمددددة االحتماليدددددة واتجددددداه سدددددلبي و  الحسددددابية  t=-7.2،وقيمدددددة وهددددي منخفضدددددة  

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
حسعععب اراء عينعععة  القتعععراضل ثقافعععة يوجدددد موافقددة مدددن قبدددل أفدددراد العيندددة علدددى هدددذه الفقدددرة  أي ال

 الدراسة
 35002أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   2025سداوي ي للفقرة الثالثدة  المتوسط الحسابي 

تسددداوي  (Sig).حتماليدددة القيمدددة االواتجددداه سدددلبي و  الحسدددابية  t=-9.8،وقيمدددة وهدددي منخفضدددة   %
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك

 المالية البيانات تقديم على القدرة في ضعفهناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي 

 . المطلوبة
 % 3302أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل  2022سداوي ي بعدةللفقدرة الراالمتوسدط الحسدابي 
تسدددداوي  (Sig).القيمددددة االحتماليددددة واتجدددداه سددددلبي و  الحسددددابية  t=-13.2وقيمددددة  ،وهددددي منخفضددددة

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
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 جعععدوى دراسعععات اععععداد علعععى قعععدرةاليوجدددد فدددراد العيندددة علدددى هدددذه الفقدددرة  أي موافقدددة مدددن قبدددل أ

  سليمة اقتصادية
أي أن المتوسددددددط الحسددددددابي النسددددددبي يمثددددددل  1.40سدددددداوي يللفقددددددرة الخامسددددددة المتوسددددددط الحسددددددابي 

 (Sig).القيمدة االحتماليدة واتجداه سدلبي و  الحسدابية  t=-22.4وقيمدة  ،وهي منخفضدة  %28.05
0.05تعتبددر هددذه الفقددرة دالددة إحصدائيا  عنددد مسددتوى داللددة لددذلك  00000تسداوي   ،  وهددذا يعنددي

 تحققعه العذي العائعدفعي  انخفعاصهنداك أن هناك موافقة من قبل أفدراد العيندة علدى هدذه الفقدرة  أي 

  والمتوسطة الصغيرة المشروعات أصحاب مع التعامل من البنوك

 %3202ي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل أ 2052سداوي يدسدة للفقرة الساالمتوسط الحسابي 
تسدددداوي  (Sig).القيمددددة االحتماليددددة واتجدددداه سددددلبي و  الحسددددابية  t=-15.5وقيمددددة  ،وهددددي منخفضددددة

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
 المخاطرة درجةفي  ارتفاعهناك راد العينة على هذه الفقرة  أي موافقة من قبل أف

 34.6أي أن المتوسددط الحسددابي النسددبي يمثددل  2055سداوي ي للفقددرة السددابعة  المتوسدط الحسددابي 
تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=-15.5،وقيمددة وهددي منخفضددة   %

0.05ة إحصائيا  عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دال 00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
 هعذه ععن المتعوفرة المعلومعاتفعي  دقة عدمهناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي 

 المشروعات
 37.07أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.73سداوي يللفقدرة الثامندة المتوسدط الحسدابي 

تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=+4.11،وقيمددة وهددي منخفضددة   %
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك

 فنيةال المهارات في نقص يوجد موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي
 4105أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1025سداوي ي للفقدرة التاسدعة  المتوسط الحسابي 

تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=-5.71،وقيمددة وهددي منخفضددة   %
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك

 .القرض ادارة تكاليففي  ارتفاع يوجدموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي 

 
من أهم اللعوثات الت  تواجه المصسسة المالية الثنك( ف  تمويا ) الثانيالمحور  -9

 (المشروعات الل ير  والمتوسطة
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 (    01جدول )  

حراف المعياري مع مستوى الداللة التجاه الرأي في التوزع النسبي والمتوسطات واالن

 متغيرات المحور الثاني

 

 العدد

%
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 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 المطلوبة الضمانات بطبيعة

موافق 
 بشدة

33 40.2% 

1.73 0.8 34.63 -14.32 0.000 

 %53.7 44 موافق

 %0. 0 حيادي

 %4.9 4 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

1 1.2% 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 الفائدة بمعدل

موافق 
 بشدة

25 30.5% 

1.78 0.62 35.61 -17.5 0.000 

 %63.4 52 موافق

 %3.7 3 حيادي

 %2.4 2 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 المطبقة العموالت بموضوع

موافق 
 بشدة

30 36.6% 

1.63 0.48 32.68 -25.52 0.000 

 %63.4 52 موافق

 %0. 0 حيادي

 %0. 0 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 لممنوحا القرض بمدة

موافق 
 بشدة

36 43.9% 

1.74 0.84 34.88 -13.4 0.000 

 %45.1 37 موافق

 %3.7 3 حيادي

 %7.3 6 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 القرض سداد بشروط

موافق 
 بشدة

37 45.1% 

 0.82 34.39 -18.25 0.000 

 %43.9 36 موافق

 %4.9 4 حيادي

 %6.1 5 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 للقروض الممنوحة السماح بفترة

موافق 
 بشدة

44 53.7% 

1.59 0.70 31.71 -18.25 0.000 

 %34.1 28 موافق

 %12.2 10 حيادي

 %0. 0 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 
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 يتعلق فيما العمليات نظام مرونة عدم
 المصرفية والنصائح االستشارات بتقديم

 بالمشروع الخاصة

موافق 
 بشدة

33 40.2% 

2.07 1.12 41.46 -7.49 0.000 

 %30.5 25 موافق

 %11.0 9 حيادي

 %18.3 15 غير موافق

غير موافق 
 شدةب

0 .0% 

 في العاملين لدى المصرفية الخبرة نقص
 الصغيرة المشروعات مع التعامل

 والمتوسطة

موافق 
 بشدة

51 62.2% 

1.48 0.70 29.51 -19.53 0.000 

 %30.5 25 موافق

 %4.9 4 حيادي

 %2.4 2 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 طلب راسةلد الالزمة الفترة طول
 القرض

موافق 
 بشدة

42 51.2% 

1.65 0.82 32.93 -14.91 0.000 

 %39.0 32 موافق

 %3.7 3 حيادي

 %6.1 5 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

0 .0% 

 

 % 3402النسدبي يمثدل  أي أن المتوسدط الحسدابي 2053يسداوي  ة األولدىللفقدر المتوسط الحسدابي 
تسددداوي  (Sig).القيمدددة االحتماليدددة واتجددداه سدددلبي و  الحسدددابية  t=-14.32يمدددة وق ،وهدددي منخفضدددة

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصدائيا  عندد مسدتوى داللدة  00000 ،  وهدذا يعندي أن هنداك
تعلدق نظدام العمليدات فيمدا يفدي عدم مرونة  هناكموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي  

 بطبيعة الضمانات المطلوبة
 35.6أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.78يسداوي  للفقدرة الثانيدة  المتوسدط الحسدابي 

تسداوي  (Sig).القيمدة االحتماليدة واتجداه سدلبي و  الحسدابية  t=-17.5وهي منخفضة  ،وقيمة  %
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك

نظدام العمليدات فيمدا يتعلدق فدي عدم مرونة هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي  
 بمعدل الفائدة

 32.6أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.63يسداوي  للفقدرة الثالثدة  المتوسدط الحسدابي 
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية واتجاه سلبي و  الحسابية  t=-25.52وهي منخفضة  ،وقيمة  %

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
نظدام العمليدات فيمدا يتعلدق  فدي عددم مروندة هنداكموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقدرة  أي 

 بموضوع العموالت المطبقة
 34.8أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.74يسداوي  للفقدرة الرابعدة  المتوسدط الحسدابي 

تسداوي  (Sig).القيمدة االحتماليدة واتجداه سدلبي و  الحسدابية  t=-13.4وهي منخفضة  ،وقيمة  %
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0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
نظدام العمليدات فيمدا يتعلدق فدي عددم مروندة  هنداكموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقدرة  أي 

 بمدة القرض الممنوح
أي أن المتوسدددط الحسدددابي النسدددبي يمثدددل   1.72يسددداوي  للفقدددرة الخامسدددة  المتوسدددط الحسدددابي 

القيمددددة االحتماليددددة واتجدددداه سددددلبي و  الحسددددابية  t=-18.25وهددددي منخفضددددة  ،وقيمددددة  % 34.39
.(Sig)  0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000تساوي  ،  وهدذا

نظدددام فدددي عددددم مروندددة  هنددداكيعندددي أن هنددداك موافقدددة مدددن قبدددل أفدددراد العيندددة علدددى هدددذه الفقدددرة  أي 
 شروط سداد القرضالعمليات فيما يتعلق ب
 31.71أي أن المتوسط الحسدابي النسدبي يمثدل 1.59يساوي  للفقرة السادسة  المتوسط الحسابي 

تسدداوي  (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=-18.2وقيمددة  ،وهددي منخفضددة %
0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك

نظدام العمليدات فيمدا يتعلدق  فدي عدم مرونة  هناكموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي 
 بفترة السماح الممنوحة للقروض

أي أن المتوسددددط الحسددددابي النسددددبي يمثددددل   2.07ييسدددداو   للفقددددرة السددددابعةالمتوسددددط الحسددددابي 
 (Sig).القيمددة االحتماليددة واتجدداه سددلبي و  الحسددابية  t=-7.4وهددي منخفضددة  ،وقيمددة  41.46%
0.05لددذلك تعتبددر هددذه الفقددرة دالددة إحصدائيا  عنددد مسددتوى داللددة  00000تسداوي   ،  وهددذا يعنددي

نظددام العمليددات فددي عدددم مرونددة  هندداكأن هندداك موافقددة مددن قبددل أفددراد العينددة علددى هددذه الفقددرة  أي 
 م االستشارات والنصائح المصرفية الخاصة بالمشروعفيما يتعلق بتقدي

 29.5أي أن المتوسدط الحسدابي النسدبي يمثدل   1.48يسداوي  للفقدرة الثامندة  المتوسط الحسدابي 
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية واتجاه سلبي و  الحسابية  t=-19.53وهي منخفضة  ،وقيمة  %

0.05عند مستوى داللة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا   00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
الخبدرة المصدرفية لددى العداملين فدي نقدص   هنداك موافقة من قبل أفراد العينة علدى هدذه الفقدرة  أي
 في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 32.9سدابي النسدبي يمثدل أي أن المتوسدط الح  1.65يساوي  للفقرة التاسعة  المتوسط الحسابي 
تسداوي  (Sig).القيمدة االحتماليدة واتجداه سدلبي و  الحسدابية  t=-14.9وهي منخفضة  ،وقيمة  %

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00000  ،  وهدذا يعندي أن هنداك
 لدراسة طلب القرضفترة زمنية طويلة  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  أي 
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 (09جدول )  

ترتيب المحاور حسب اهتمام وتطبيق متغيرات الدراسة في المصارف السورية في مجال 

 المعوقات التمويلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

تمويا  وجود عواما تشكا عائقًا أمام
 المشروعات الل ير  والمتوسطة

05.7 75.0 .6 1 

وجود لعوثات الت  تواجه المصسسة 
المالية الثنك( ف  تمويا المشروعات 

 الل ير  والمتوسطة

0500 75.. ..50 2 

 
 المصدر:إعدادالباحثة.

 

صل ترتيب اتجاه وموافقة الباحثين حول متغيرات الدراسة حيث نجد أن من ح( 28) يبين الجدول

عواما تشكا عائقًا أمام تمويا المشروعات وجود هو المبحوثين  آراءعلى المرتبة األولى في 
المؤسسات المالية أي أن  %22وبوزن نسبي  1420بمتوسط اجابات   الل ير  والمتوسطة

تمويل للمشاريع الصغيرة  في مساهمةاللديها عوامل سلبية في السورية العامة والخاصة 

وجود لعوثات الت  تواجه المصسسة المالية الثنك( ف  تمويا المشروعات أتي ثم ي والمتوسطة
 34.8والو ن النسث   0.44وان راف معياري  1.71الل ير  والمتوسطة ثمتوسط 

 :الدراسة اختثار فرضيات ثالثًا:
قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية ليتم اختبارها بهدف الوصول للنتائج المالئمة لهدف 

من أجل  One sample t-testجراء اختبار الفرضيات تم تطبيق اختبار بحث: حيث تم اال
أم ال. وبتطبيق  3لف معنويا  مع القيمة المتوسطة معرفة إن كان متوسط االستجابات يخت

 االختبار نحصل على ما يلي :
 فروض الث  :

 الفرضية األولى :

عائقًا أمام تشكا ات الل ير  والمتوسطة طثيعة المشروع يوجد داللة ا لائية لالعتقاد ثأن
 . سو آرا  عينة الدراسة تمويلها من  ثا المصسسات المالية

طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لالعتقاد بأن احصائيةيوجد داللة الفرضية العدم : 
 حسب آراء عينة الدراسة عائقا  أمام تمويلها من قبل المؤسسات الماليةتشكل 

تشكل طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لالعتقاد بأن احصائيةيوجد داللة  بديلة الفرضية ال
 حسب آراء عينة الدراسة عائقا  أمام تمويلها من قبل المؤسسات المالية

 :تم اجراء االختبار وكانت النتائج التالية 
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 (00جدول ) 

 رضية األولىالداالت اإلحصائية المتعلقة باختبار متغيرات المتعلقة بالف 

 Mean 
االنحراف 
 المعياري

أ متوسط الخط
 المعياري

 
 طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

05.7 75.0 756. 

Test Value = 3 

t Df 
معنوية 
الداللة 
ةالحسابي  

اختالف 
 المتوسط

االختالف عند درجة 
.0ثقة   % 

 األعلى األدنى

-0.5.0  .0 75777 -0500  -05.  -0576  

بيعة لمشروعات وجهة نظر العينة فإن هناك عالقة ذات داللة حول وجود عوائق في ط من
، وانحراف  3وهو أصغر من  202حيث بلغ متوسط استجابات العينة  الصغيرة والمتوسطة

 صغير ) ال يوجد تشتت في أراء المبحوثين حول هذه العوائق  ( وقيمة   0055معياري يساوي 
t=-18.39 أصغر من القياسية   00000ة سلبية والداللة المعنوية الحسابية هي سلبية أي عالق

 طبيعة  يوجد داللة احصائية لالعتقاد بأنولذلك نرفض الفرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عائقا  أمام تمويلها من قبل المؤسسات المالية حسب آراء 

 عينة الدراسة
 لثانية :الفرضية ا

يوجد داللة ا لائية لالعتقاد ثأن أنظمة العمليات الملرفية السائد  تشكا دورًا معيقًا ف  
 عمليات تمويا المشروعات الل ير   سو أرا  عينة الدراسة.

لالعتقاد بأن أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل دورا   احصائيةيوجد داللة  فرضية العدم :ال
 حسب أراء عينة الدراسة.تمويل المشروعات الصغيرة معيقا  في عمليات 
لالعتقاد بأن أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل  احصائيةيوجد داللة  الفرضية البديلة :

 حسب أراء عينة الدراسةدورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة 
 ( 03جدول ) 

 ت المتعلقة بالفرضية الثانيةالداالت اإلحصائية المتعلقة باختبار متغيرا

 
N المتوسط 

االنحراف 
 المعياري

أ متوسط الخط
 المعياري

 

لعوثات أنظمة العمليات الملرفية الت  تواجه المصسسة 
 المالية الثنك( ف  تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة

.0 0500 75.. 757. 

Test Value = 3 

T Df 
معنوية 
الداللة 
ةالحسابي  

اختالف 
لمتوسطا  

االختالف عند درجة 
.0ثقة   % 

 األعلى األدنى

-065.  .0 75777 -050.  -05..  -0500  

هناك عالقة ذات داللة احصائية حول وجود صعوبات أنظمة  من وجهة نظر العينة فإن
 2052حيث بلغ متوسط استجابات العينة  العمليات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
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أراء المبحوثين صغير ) ال يوجد تشتت في   0044، وانحراف معياري يساوي  3ن مأصغر وهو 
سلبية أي عالقة سلبية والداللة المعنوية الحسابية هي  t=-26.4( وقيمة حول هذه العوائق

 يوجد داللة  ونقبل الفرضية البديلة العدمولذلك نرفض الفرضية أصغر من القياسية   00000
أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل  لالعتقاد بأن احصائية

 حسب أراء عينة الدراسة.المشروعات الصغيرة 
 الثالثة:الفرضية 

العواما الت  تشكا عائقًا ف  جوهرية ذات داللة معنوية ثين    اختالفات (ال توجد فروق
تواجه المصسسة المالية ف  تمويا المشروعات الل ير  والمتوسطة و اللعوثات الت  

 تثعًا لنوع الملرف عام، خاص، مصسسة تمويلية(تمويا المشروعات 
ال توجد فروق) اختالفات ( جوهرية ذات داللة معنوية بين العوامل التي  فرضية العدم :

تشكل عائقا  في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الصعوبات التي تواجه المؤسسة 
 ويل المشروعات تبعا  لنوع المصرف)عام، خاص، مؤسسة تمويلية(المالية في تم

توجد فروق) اختالفات ( جوهرية ذات داللة معنوية بين العوامل التي الفرضية البديلة : 
تشكل عائقا  في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الصعوبات التي تواجه المؤسسة 

 لمصرف)عام، خاص، مؤسسة تمويلية(المالية في تمويل المشروعات تبعا  لنوع ا
 (35جدوا ر م  

 داالت اختثار المت يرات المتعلقة ثالفرضية الثالثة
 

 
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

الخطأ في 
 االنحراف

F 
ة معنوية الدالل
 الحسابية

عوامل تشكل 
عائقا  أمام 
تمويل 

المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 14. 55. 1.78 16 مصرف عام

.0190 .8800 

مصرف 
 خاص

49 1.80 .62 .09 

مؤسسة 
 تمويلية

17 1.82 .57 .14 

Total 82 1.80 .59 .07 

الصعوبات 
التي تواجه 
المؤسسة 

المالية)البنك( 
في تمويل 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

 10. 38. 1.67 16 مصرف عام

.1380 .8700 

مصرف 
 خاص

49 1.73 .43 .06 

مؤسسة 
 تمويلية

17 1.69 .54 .13 

Total 82 1.71 .44 .05 

 
المصرف و في  2052 المصرف العام( أن متوسط االجابات في 35يبين الجدول ) -2

 F=0.019و قيمة دالة اختبار التباين  2021وفي المؤسسات التمويلية  2020 الخاص
نوية الداللة الحسابية ومع 1وهي قيمة صغيرة مقارنة مع القياسية عند درجة حرية 
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1.78

1.80

1.82

1.761.771.781.791.801.811.821.83

مصرف عام

مصرف خاص

مؤسسة تمويلية

الفروق في العوامل التي تشكل عائقاً أمام تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة تبعاً لنوع المؤسسة المالية

sig=0.982  ال توجد فروق  نقبل فرضية العدم  إذا   0005وهي أكبر من القياسية
اختالفات ( جوهرية ذات داللة معنوية ثين العواما الت  تشكا عائقًا ف  تمويا 

 المشروعات الل ير  والمتوسطة تثعًا لنوع الملرف عام، خاص، مصسسة تمويلية(
 ، مؤسسة تمويلية(.خاص،عام)تثعًا لنوع الملرف

 
 2053 المصرف الخاصو في  2025 المصرف العامأن متوسط االجابات في  وايضا   -8

وهي قيمة  F=0.138و قيمة دالة اختبار التباين  2025وفي المؤسسات التمويلية 
 sig=0.87ومعنوية الداللة الحسابية  1صغيرة مقارنة مع القياسية عند درجة حرية 

   اختالفات (ال توجد فروقنقبل فرضية العدم  إذا   0005قياسية وهي أكبر من ال
اللعوثات الت  تواجه المصسسة المالية ف  تمويا جوهرية ذات داللة معنوية ثين 

 .تثعًا لنوع الملرف عام، خاص، مصسسة تمويلية(المشروعات 

 
 :ات الماليةوفيما يلي مخطط ايضاحي للفروق بين متغيرات العوامل والصعوبات لدى المؤسس

 
 (5الشكل رقم )
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1.67

1.73

1.69

1.621.641.661.681.701.721.74

مصرف عام

مصرف خاص

مؤسسة تمويلية

ي تمويل ف( البنك)الفروق في الصعوبات التي تواجه المؤسسة المالية
ةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبعاً لنوع المؤسسة المالي

 
 (6الشكل رقم)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الخصائص الديموغرافية

طبيعة و لالعتقاد بأن أنظمة العمليات المصرفية السائدة  احصائيةداللة فروق ذات يوجد  ال
حسب يرة تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات الصغالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أراء عينة الدراسة تبعا  للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث ) الفئة العمرية ، 
 الشهادة العلمية ، التخصص (.

بين افراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية و  One Way Anovaبإجراء اختبار الفروق 

 الشهادة واالختصاص ( 

 تم الحصول على النتائج التالية :

 ( 06جدول )  

 داالت االختبار للفروق بين أراء عينة الدراسة حول طبيعة المشروعات وانظمة العمليات 

 الفروق
 

مجموع 
 المربعات

Df متوسط المربعات F 
معنوية الداللة 

 الحسابية

حسب الفئات 
 العمرية

طبيعة 
 المشروعات

 0.991 0.009 003. 2 006. بين المجموعات

أنظمة 
 العمليات

المجموعات بين  1.865 2 .932 5.268 0.007 

 حسب الشهادة

طبيعة 
 المشروعات

 0.493 0.808 284. 3 851. بين المجموعات

أنظمة 
 العمليات

 0.335 1.149 224. 3 671. بين المجموعات

حسب 
 االختصاص

طبيعة 
 المشروعات

 0.378 1.043 363. 3 1.088 بين المجموعات

أنظمة 
 العمليات

تبين المجموعا  .271 3 .090 0.452 0.716 
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الراء  أن  قيمة دالة اختبار التباين( 32)يبين الجدول :  الفروق  سو الفئات العمرية -1
القياسية أكبر من  00552والداللة المعنوية   00005العينة حول طبيعة المشروعات 

وسطة طبيعة المشروعات الصغيرة والمتبأن لالعتقاد  احصائيةداللة ذات واليوجد فروق 
وكذلك أن قيمة دالة االختبار   تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة

F=5.26  لالعتقاد بأن  احصائيةداللة ذات أذا يوجد فروق  00005والداللة المعنوية
أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات 

 العمرية حسب الفئة  الصغيرة

آلراء العينة  أن  قيمة دالة اختبار التباين( 32)يبين الجدول :  الفروق  سو الشهاد  -8
واليوجد القياسية أكبر من  0045والداللة المعنوية   0020حول طبيعة المشروعات 

تشكل طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن لالعتقاد  احصائيةداللة ذات فروق 
 وكذلك أن قيمة دالة    ليات تمويل المشروعات الصغيرةدورا  معيقا  في عم

 

ذات داللة احصائية لالعتقاد أذا اليوجد فروق  0.33والداللة المعنوية  F=1.14االختبار 
بأن أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات 

  . الصغيرة

آلراء  أن  قيمة دالة اختبار التباين( 32)ول يبين الجد:  الفروق  سو االختلاص -3
القياسية أكبر من  0035والداللة المعنوية   2004العينة حول طبيعة المشروعات 

طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن لالعتقاد  احصائيةداللة ذات واليوجد فروق 
قيمة دالة  وكذلك أن   تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة

 احصائيةداللة ذات أذا اليوجد فروق  0.71والداللة المعنوية  F=0.45االختبار 
لالعتقاد بأن أنظمة العمليات المصرفية السائدة تشكل دورا  معيقا  في عمليات تمويل 

 . والمتوسطة المشروعات الصغيرة
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 و التوليات النتائج
  : النتائجأوالً 

 المعطيات توصلت الباحثة الى النتائج التالية:بعد دراسة وتحليل       
تشكل طبيعة المشروعات  تم التوصل الى النتائج التالية بالنسبة للفرضية األولى .2

 الصغيرة والمتوسطة عائقا  أمام تمويلها من قبل المؤسسات المالية وذلك من حيث:
 .إرتفاع تكاليف إدارة القرض 
 على تقديم البيانات المالية  ضعف قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المطلوبة.
 .ضعف القدرة االئتمانية في هذه المشروعات 
 .غياب ثقافة اإلقتراض لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تلعب أنظمة العمليات  تم التوصل الى النتائج التالية بالنسبة للفرضية الثانية .1
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  المصرفية السائدة دورا  معيقا  في عمليات تمويل

 وذلك من حيث ما يأتي:
  عدم مرونة نظام عمليات المصارف فيما يتعلق بطبيعة الضمانات المطلوبة

 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  عدم مرونة نظام عمليات المصارف فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على

 سطة.القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتو 
  عدم مرونة نظام عمليات المصارف فيما يتعلق بموضوع العموالت المطبقة

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  عدم مرونة نظام عمليات المصارف فيما يتعلق بشروط سداد القروض

 الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التي تشكل عائقا   ال توجد فروق) اختالفات ( جوهرية ذات داللة معنوية بين العوامل .3

في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الصعوبات التي تواجه المؤسسة المالية 
 .في تمويل المشروعات تبعا  لنوع المصرف)عام، خاص، مؤسسة تمويلية(

المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، إضافة   فتقار للمعلوماتاإل .4
الالزمة لفهم طبيعة هذه المشروعات  الدقيقةئية العامة و إلى غياب البيانات اإلحصا
 .عملها في سورية صعبا   مما يجعل من تحليل آلية
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د عدم وجود تعريف م .5 ، مما يعيق وجود لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريةلوحل
 . مشروعاتإطار قانوني وتشريعي ينظم عمل هذه ال

الصغيرة والمتوسطة على توفيرها، فحسب  رتفاع تكلفة الضمانات وعدم قدرة المشاريعإ .2
ن قرض بثالثة ماليين ل.س يحتاج الى ضمانات عقارية بأربع ماليين أشروط الهيئة 

كما أن مستوى الضمانات الذي تطلبه المصارف السورية يعادل ضعفي المبلغ 
 المطلوب.

ديد غياب الثقة بين المصرف والعميل نتيجة لعدم وعي العميل بمدى االلتزام بتس .5
تباع أساليب متعددة في دراسة إالمبالغ المستحقة في موعدها مما دفع المصرف الى 

الضمانة والثبوتيات األخرى األمر الذي أثر على قدرة صاحب المشروع من الحصول 
 على التمويل الالزم.

ارتفاع نسبة المخاطرة في تمويل هذه المشروعات والذي يعود الى مجموعة من  .2
ات التي تعترض عملية التحصيل نتيجة لصدور عدة مراسيم وقوانين الصعوبات والعقب

جدولة بخصوص تأجيل الديون أو جدولتها اضافة لإلعفاءات من الغرامات حيث لم 
من  54تتجاوز نسبة تحصيل القروض لدى المصرف الزراعي خالل فترة الدراسة %

 اجمالي القروض.
حساب المتوسط والطويل حيث  إعتماد المصارف على التمويل قصير األجل على  .20

أغلب المشروعات تحتاجه أكثر من التمويل القصير خاصة المشروعات في طور 
وقد تم استخدام ما يقارب نصف القروض الممنوحة من قبل المصرف  التأسيس ،

 الزراعي آلجال قصيرة وذلك في جميع سنوات الدراسة.
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 : التولياتثانياً 
لمتوسطة فإن مسألة التمويل الصغيرة وا المشروعاتمعطيات اقع و حليل و على ما تقدم من ت بناء  
وعلى هذا األساس  في سوريةالصغيرة والمتوسطة المشروعات جوهر إشكالية نمو وتطور  تعتبر

 .فإنه يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

ل تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة من خال .1
منحها امتيازات مادية كاعفاءات ضريبية على األرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك 

 المشروعات.
تكييف النظام المصرفي السوري مع االحتياجات الحالية وتطوير أساليب وأدوات التمويل بما  .8

 يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
روعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مشاركا  في احداث صندوق يقدم التمويل المناسب للمش .3

 رأس مال هذه المشروعات تجنبا  لمخاطر عدم السداد.
ايجاد جهة محددة متخصصة تتولى مسؤولية وضع برنامج متكامل لدعم المشروعات  .4

الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة وتوفر اآلليات المناسبة لمساعدتها في الحصول على 
 التمويل الالزم.

احداث مؤسسة لضمان القروض في سورية تعمل على ضمان مخاطر االئتمان المرتبطة  .5
 بالقروض التي تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع انشاء وتوفير الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير منتجات المشروعات  .6
 الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويل ذاتي لها.

يوفر قاعدة من البيانات لكل مايتعلق بتأسيس وانشاء المشروعات تأسيس بنك للمعلومات  .5
الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن تغذيتها بشكل مستمر بفرص األعمال الجديدة والتشريعات 

 والمستجدات .

تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعم مؤسسات وهيئات التمويل الصغير والمتوسط،  .2
 ولة المستقبلية.وتطوير عمل هذه المؤسسات حسب خطط الد
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(1انًهذك سلى)  

 

ٔانز٘ اػطٗ انذك نًجهظ انُمذ ٔانتغهٛف انتشخٛص ثبدذاث يؤعغبد يبنٛخ  2002نؼبو  15انًشعٕو انتششٚؼٙ 

 يصشفٛخ اجتًبػٛخ
 

 

15انًشعٕو انتششٚؼٙ سلى /  / ثُبء ػهٗ ادكبو انذعتٕس سئٛظ انجًٕٓسٚخ  

 

 

.. ٚشعى يبٚهٙ 1انًبدح /  ثبنتشخٛص ثإدذاث يؤعغبد يبنٛخ يصشفٛخ اجتًبػٛخ ٚغًخ نًجهظ انُمذ ٔانتغهٛف  /أ /

تٓذف انٗ تمذٚى انتًٕٚم انصغٛش ٔانًتُبْٙ انصغش ثبالضبفخ انٗ خذيبد يبنٛخ ٔيصشفٛخ اخشٖ نششائخ يؼُٛخ 

ًٚكٍ اٌ تذذث ْزِ انًؤعغبد يٍ لجم يؤعغبد أ  /ة.يٍ انغكبٌ ٔتغًٗ ْزِ انًؤعغبد فًٛب ثؼذ انًؤعغبد

أ اجُجٛخ يشٕٓد نٓب ثبنخجشح ٔانًؼشفخ ثٓزا انُٕع يٍ انُشبط كًب ٚشتشط فٙ انجٓخ ْٛئبد عٕسٚخ أ ػشثٛخ 

ثجٕص نٓزِ  /ج.انخبسجٛخ طبنجخ انتشخٛص اٌ تذظٗ ثًٕافمخ يغجمخ يٍ يجهظ انٕصساء ػهٗ انؼًم فٙ عٕسٚخ 

يغجك يٍ  انًؤعغبد ثؼذ انتؤعٛظ ادخبل ششكبء اخشٍٚ يؼٓب فٙ تٕعٛغ َطبق ػًهٓب ٔٚشتشط انذصٕل ػهٗ ارٌ

ٚجٕص نهًصبسف  /د. يجهظ انٕصساء نًشبسكخ جٓبد خبسجٛخ ٔرنك ثُبء ػهٗ تٕصٛخ يٍ يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف

انؼبيخ انًغبًْخ فٙ ادذاث يثم ْزِ انًؤعغبد ٔرنك ثًٕافمخ يغجمخ يٍ يجهظ انٕصساء ثُبء ػهٗ التشاح ٔصٚش 

ٓب فٙ سأط انًبلانًبنٛخ ٔتٕصٛخ يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف تذذد فٛٓب َغجخ يغبًْت تشتًم انُشبطبد  ../2 /انًبدح . 

انًغًٕح ثٓب نٓزِ انًؤعغبد ػهٗ لجٕل انٕدائغ ٔتمذٚى انمشٔض انصغٛشح ٔخذيبد انتؤيٍٛ انصغٛشح انًشتجطخ 

ثمشٔضٓب انًمذيخ نهششائخ انغكبَٛخ انًغتٓذفخ ٔنٓب انمٛبو ثبػبدح انتؤيٍٛ ػهٗ انمشٔض انصغٛشح انًمذيخ يٍ لجهٓب 

ٖ ششكبد انتؤيٍٛ انًشخصخنذٖ ادذ ٚذذد انذذ االدَٗ نشأعًبل اٖ يٍ ْزِ انًؤعغبد ثًجهغ  ../3 /انًبدح . 

250لذسِ / يهٌٕٛ نٛشح عٕسٚخ ٕٚدع َمذا فٙ صُذٔق يصشف عٕسٚخ انًشكض٘ كًب ٚغًخ نهًؤعغبد انمبئًخ  /

جهظ انُمذ ٔانتغهٛف ثؼذ اػتجبس جضء يٍ دبفظخ لشٔضٓب انمبئًخ فٙ عٕسٚخ جضءا يٍ سأط انًبل دغجًب ٚمشسِ ي

ٚجٕص نًجهظ انُمذ  ../4 /انًبدح . انمٛبو ثتمٛٛى نٓزِ انًٕجٕداد يٍ لجم يذلك دغبثبد لبََٕٙ يؼتًذ يٍ لجهّ

ٔانتغهٛف تكهٛف انًؤعغبد انؼبيهخ فٙ ْزا انًجبل أ اٖ يُٓب ثضٚبدح سأعًبنٓب تجؼب نذسجخ ًَٕ َشبطبتٓب 

انًؼتًذح نكفبٚخ سأط انًبل ٔفؼبنٛبتٓب ٔتذمٛمب نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ ًٚكٍ نهًغبًٍْٛ غٛش انغٕسٍٚٛ فٙ  ../5 /انًبدح . 

 .ْزِ انًؤعغبد اٌ ٚغذدٔا لًٛخ دصصٓى ثشأط انًبل ثبنمطغ االجُجٗ ثغؼش انصشف انذش انغبئذ ٕٚو انتغذٚذ 

يٍ انفشٔع  /.. ًٚكٍ نكم يٍ ْزِ انًؤعغبد ثًٕافمخ يغجمخ يٍ يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف اَشبء شجكخ6انًبدح / 

. ٔانًكبتت ٔادذاث ٔدذاد خذيبد يصشفٛخ يتُمهخ فٙ انًُبطك انتٙ ٚشٖ فٛٓب دبجخ نٓزِ انخذيبد /.. 2انًبدح / 

اٌ تٕدع فٙ دغبة يجًذ دٌٔ  /أ .. تهتضو انًؤعغبد انًشخصخ ٔفمب الدكبو ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ ثًب ٚهٗ

ئخ يٍ سأعًبنٓب انًذفٕع ٔٚؼتجش انًجهغ ػُصشا يٍ فبئذح نذٖ يصشف عٕسٚخ انًشكض٘ يجهغب ٚؼبدل خًغخ ثبنً

ة/ اٌ تؼٍٛ ػُذ يجبششح انؼًم يفٕضب خبسجٛب أ اكثش . ػُبصش يٕجٕداتٓب انثبثتخ ٚؼبد انٛٓب ػُذ تصفٛخ اػًبنٓب

. ج/ اٌ تتمٛذ ثبنًؼبٚٛش انًذبعجٛخ انذٔنٛخ. نهًشالجخ تتى تغًٛتّ يٍ لجم انًؤعغخ فٙ د/ اٌ تغتخذو انتمُٛبد انذذٚثخ 



ٚتضًٍ انُظبو االعبعٗ نهًؤعغخ جًٛغ االدكبو انُبظًخ نؼًهٓب ٔاداساتٓب ٔٚخضغ  ../8/انًبدح . ػًهٛبتٓب

ٚضغ يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف انمٕاػذ ٔانضٕاثظ  ../9/انًبدح . نهًصبدلخ ػهّٛ يٍ لجم يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف

الد انفبئذح انًمتشدخ اخزا فٙ االػتجبس االدتشاصٚخ انالصيخ العتًشاس ٔعاليخ ػًم انًؤعغخ ٕٔٚافك ػهٗ يؼذ

تخضغ انًؤعغبد انًذذثخ ٔفك ادكبو ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ ../10 /انًبدح . انطجٛؼخ انخبصخ نغبٚبتٓب ٔفؼبنٛبتٓب

نهًشالجخ ٔاالششاف ٔيتبثؼخ االداء يٍ لجم يجهظ انُمذ ٔانتغهٛف يٍ خالل اجٓضح يصشف عٕسٚخ انًشكض٘ راد 

ششاف ْٛئخ االششاف ػهٗ انتؤيٍٛ فًٛب ٚتؼهك ثبَشطتٓب فٙ يجبل انتؤيٍٛ انصغٛش ٔتهتضو انؼاللخ كًب تخضغ إل

انًؤعغبد ثتمذٚى انجٛبَبد انذٔسٚخ انتٙ ٚطهجٓب انًصشف انًشكض٘ كًب تهتضو ثبنغًبح نًشالجٙ انًصشف ثإجشاء 

داخهٍٛٛ ٔفمب نتؼهًٛبد يجهظ  انضٚبساد انًٛذاَٛخ انتٙ تتطهجٓب سلبثتّ كزنك ٚجت ػهٛٓب تؼٍٛٛ يشالجٍٛ يصشفٍٛٛ

أ .. ٚتى تؼبيم انًؤعغبد انًذذثخ ٔفك ادكبو ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ /11/انًبدح . انُمذ ٔانتغهٛف ثٓزا انشبٌ

ٚغًخ  ..ة.ثبنؼًالد االجُجٛخ ػُذ انضشٔسح يٍ خالل انًصبسف انتجبسٚخ انًشخصخ نهتؼبيم ثبنؼًالد االجُجٛخ

ا انًشعٕو انتششٚؼٙ ثتذٕٚم االعتذمبلبد انتبنٛخ انٗ انخبسج ٔرنك ثبالعتُبد انٗ نهًؤعغبد انًُشؤح ٔفك ادكبو ْز

انفٕائذ ٔانؼٕائذ ٔانتكبنٛف االخشٖ انًتشتجخ ػهٗ سأط يبل  /1/..يٛضاَٛبتٓب ٔدغبثبتٓب انغُٕٚخ انًصذلخ اصٕال

فٙ يجبنظ اداسح  تؼٕٚضبد َٔفمبد عفش االػضبء /2/. انًؤعغخ انًذفٕع يٍ لجم انًغبًٍْٛ غٛش انغٕسٍٚٛ

ثبنًئخ يٍ صبفٗ االجٕس ٔانًشتجبد ٔانًكبفآد  50 /3/. انًؤعغبد ٔيذٚشٚٓب انؼبيٍٛ يٍ غٛش انغٕسٍٚٛ

/ ثبنًئخ يٍ تؼٕٚضبد َٓبٚخ انخذيخ انًغتذمخ نهخجشاء ٔانفٍُٛٛ انؼبيهٍٛ فٙ انًؤعغخ يٍ غٛش انغٕس100ٍٛٚٔ/  

جم انًغبًٍْٛ غٛش انغٕسٍٚٛ ٔدصٛهخ تصفٛخ سأعًبل لًٛخ دصص سأط انًبل انًجبػخ أ انًغتشدح يٍ ل /4/.

ٚذظش ػهٗ انًؤعغبد انًذذثخ ثًٕجت ادكبو ْزا  ../12/انًبدح .انًؤعغخ انؼبئذ نهًغبًٍْٛ غٛش انغٕسٍٚٛ

يضأنخ  ..أ..انًشعٕو انتششٚؼٙ تؼبطٗ االػًبل انًجُٛخ فًٛب ٚهٗ عٕاء كبٌ رنك ثصٕسح يجبششح أ غٛش يجبششح

د انتجبسٚخ ٔانصُبػٛخ ٔانضساػٛخ أٔ أٖ َشبط اخش نٛظ نّ ػاللخ ثبالػًبل ٔانخذيبد انًبنٛخ االػًبل ٔانُشبطب

ٔانًصشفٛخ انًغًٕح ثٓب فٙ ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ أ فٙ انُظبو االعبعٙ نهًؤعغخ ثًب ٚتفك ٔادكبو ْزا 

. انًشعٕو انتششٚؼٙ صساػٛخ أ خذيٛخ أٔ ة .. انًغبًْخ أ انًشبسكخ فٙ يؤعغبد صُبػٛخ أ تجبسٚخ أ 

تخضغ انًؤعغبد  ../13/انًبدح .ج.. تًهك انؼمبساد اال الدتٛبجبد يكبتت انًؤعغخ ٔيضأنخ اػًبنٓب . عٛبدٛخ

انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ انًشخصخ ٔفك ادكبو ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ انٗ ادكبو انمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انُبفزح ٔػهٗ 

نؼبو  141االخص انمبٌَٕ  2002نؼبو / 23/ ٔانمبٌَٕ 2001نؼبو / 22ٔانمبٌَٕ ٔتؼذٚالتّ  /1949/ / 

/ نؼبو 33/34/43ٔانًشاعٛى انتششٚؼٛخ رٔاد االسلبو / ٔرنك فٙ كم يب الٚتؼبسض يغ ادكبو ْزا  /2005/

ٚجشٖ انتشخٛص نهًؤعغبد انًشاد ادذاثٓب ثًٕجت ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ  ../14/انًبدح . انًشعٕو انتششٚؼٙ

هظ انُمذ ٔانتغهٛف ٔٚصبدق ػهٛٓب سئٛظ يجهظ انٕصساءٔفك اجشاءاد ٚضؼٓب يج  . 

/ ُٚشش ْزا انًشعٕو انتششٚؼٙ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ15انًبدح /  . 

ثشبس االعذ سئٛظ انجًٕٓسٚخ  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2انًهذك سلى)  
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 إشراف

عبد الرزاق قاسمالدكتور:  
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                                                              جامعة دمشق                   

 كلية االقتصاد                                                        

 مصرفيةالمالية و العلوم القسم 
 

استبيان حول المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 في سورية

المعوقات " االستبانة التي بين يديك هي احدى أدوات البحث العلمي لدراسة بعنوان
وذلك كبحث أكاديمي لنيل " التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية

 .درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية

المعلومات  ان تعاونكم معنا هو دعم للبحث العلمي في سورية، مع العلم بأن كافة
ال لغرض إسيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل بها بسرية تامة ولن تستخدم  التي

 .البحث العلمي

 شكرًا لحسن تعاونكم

 

 

 

 

 قمرالمللي : الباحثة

 عبد الرزاق القاسم .د :باشراف 



 

 ألفراد العينة الديموغرافية الخصائص-1

 العمر

 سنة 52أقل من 

 سنة 43-52من 

 سنة 33-42 من

 سنة 33أكثر من 

 

 الدرجة العلمية

 معهد متوسط

 جامعي

 ماجستير

 دكتوراه

 

 الخبرة العملية

 سنوات 4أقل من 

 سنوات 2-4من 

 سنوات 7-2من 

 سنوات 9-7من 

 سنوات 9أكثر من 

 

 الذي تعمل به مصرفال

 مصرف عام

 مصرف خاص

 مؤسسة تمويلية أخرى

 

 المصرف الذي تعمل بهنشاط 

 تقليدي

 إسالمي

 مؤسسة تمويلية 

 
يوجد قسم خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 في مصرفك

 نعم

 ال

 
تتضمن سياسة المصرف تحديد سقف سنوي لمبلغ القروض 

 والمتوسطةالمخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة 

 نعم

 ال

 

 

 



عائقللاأ امللام تمويللل المشللروعات العوامللل التاليللة تشللكل  -2
 :الصغيرة والمتوسطة

موافللللللللق 
 بشدة

 محايد موافق
غيللللللللللللللر 

 موافق

غيلللللللللللر 
موافلللللق 

 بشدة

      ضعف القدرة االئتمانية في هذه المشروعات

      عدم وجود ثقافة االقتراض

      ضعف القدرة على تقديم البيانات المالية المطلوبة

اقتصددددادية سددددليمة  عدددددم القدددددرة علددددى اعددددداد دراسددددات جدددددوى
 وموضوعية

     

انخفاص العائد الذي تحققه البندوك مدن التعامدل مدع أصدحا  
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

     

      ارتفاع درجة المخاطرة

      عدم دقة المعلومات المتوفرة عن هذه المشروعات

      نقص الخبرة في االدارة

      ارتفاع تكاليف ادارة القرض

 

مللللللن اعلللللللم الصلللللللعوبات التلللللللي تواجللللللل  الم سسلللللللة  -3
 في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة( البنك)المالية

موافلللللللللق 
 بشدة

 محايد موافق
غيللللللللللللللر 

 موافق

غيللللللللللر 
موافلللللق 

 بشدة

بطبيعدددة الضدددمانات  عددددم مروندددة نعدددام العمليدددات فيمدددا يتعلددد 
 المطلوبة

     

      بمعدل الفائدةعدم مرونة نعام العمليات فيما يتعل  

يتعلدد  بموضددوع العمدددوالت عدددم مرونددة نعددام العمليدددات فيمددا 
 المطبقة

     



      بمدة القرض الممنوحعدم مرونة نعام العمليات فيما يتعل  

      بشروط سداد القرضعدم مرونة نعام العمليات فيما يتعل  

بفترة السدماح الممنوحدة عدم مرونة نعام العمليات فيما يتعل  
 للقروض

     

تقدددديم االستشدددارات ب عددددم مروندددة نعدددام العمليدددات فيمدددا يتعلددد 
 والنصائح المصرفية الخاصة بالمشروع

     

نقدددددص الخبدددددرة المصدددددرفية لددددددى العددددداملين فدددددي التعامدددددل مدددددع 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

     

      طول الفترة الالزمة لدراسة طل  القرض
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