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 المتابعة  وآليات  الربحية  غير  المنظمات  من  المقدمة  التمويل  صيغ  دورأصرح بأن هذه الرسالة "
هي نتاج جهدي الخاص باستثناء    "،السوري   الشمال  في   الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تنمية  في

، وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب إليها  تمت اإلشارة  المراجع التي
 علمي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية.
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 اإلهداء
 شهداء الثورة السورية المباركة : إلىإلى من روت دماؤهم الطاهرة أرض سورية الحبيبة

 إلى الثوار الصابرين المرابطين على الجبهات 

بعد هللا عز وجل فيما وصلت إليه والدي وأمي   علي    الفضل  يإلى النور الذي يضيء سماء حياتي وصاحب

 حفظهما هللا وجزاهما هللا عني كل خير 

 ربي زوجتي الغالية إلى من ملكت خاطري ووجداني وكانت لي سندًا وعونًا رفيقة د

 عبدالمنعمولدي و  ماريا ابنتيإلى 

 خوتي وأصدقائي األعزاء إ إلى 

 إلى طلبة العلم 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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 شكر وتقدير 
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد األولين  

 وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:واآلخرين وعلى آله  
أتقدم بعظيم االمتنان، وعميق الشكر،  أن  بعد شكر هللا عز وجل على نعمه واعترافًا بالجميل    لييطيب  

الصدر الرحب، والقلب الطيب، والفكر الواسع،  اإلى من تفضل باإلشراف على إعداد هذه الرسالة، صاحب
، قسم اإلدارة  -كلية االقتصاد    المدرس في جامعة حلب في المناطق المحررةحسام خديجة  الدكتور    كل من

 قسم اإلدارة،  -كلية االقتصاد    المدرس في جامعة حلب في المناطق المحررة  والدكتور عبدالحكيم المصري 
بالعمر المديد،    مامن كل قلبي، داعيًا له  ما، فأشكرهما وتوجيهاته  ما بنصائحهيوماً   علي    لم يبخالن  االلذ 

 والعلم الغزير.
تقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير وفائق االحترام للجنة الحكم على الرسالة وعلى المالحظات التي أكما  

فضله سعة وغزارة في العلم، ومتعهم  قدموها إلثراء هذا البحث، جزاهم هللا عني خير الجزاء، وزادهم هللا من  
 هللا بالصحة والعافية. 

 لرئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة. بالشكر والتقديرأتقدم وكما 
 ألسرة كلية االقتصاد في جامعة حلب في المناطق المحررة. الشكر موصول أيضاً 

 تقدم بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا البحث بصورته الحالية.أكما 
 بلدي.لديني و  سال هللا تعالى أن يوفقني لما هو خيروأ

                                                                

 الباحث                                                                      
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 المستخلص
 وآليات   الربحية  غير  المنظمات  من  المقدمة  التمويل  صيغ  دورإلى التعرف على    الدراسة  تهدف

بعض   السوري   الشمال  في  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تنمية  في  المتابعة دراسة  خالل  من 
 .المنظمات العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

أصحاب المشاريع المستفيدين من التمويل الممنوح من المنظمات غير  على  وقد تم توزيع استبانة  
 على قطاعات إنتاجية مختلفة.  موزعةالربحية بصيغ القرض الحسن والمرابحة والهبات 

 ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
النتائج   • من  صتبين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  التمويل  يعدم  الصغيرة   اريعللمش غ 

، استمرارية المشروععلى مؤشرات تنمية المشروع متمثلًة في المتغيرات التابعة "  الصغر  والمتناهية
 ".تنمية عدد العاملين في المشروع، زيادة رأس مال المشروع، أرباح المشروع

  والمتناهية الصغراريع الصغيرة  المش   تنمية ليات المتابعة في  داللة معنوية آل  اذ  اً ثر أهناك  وتبين أن   •
 . في الشمال السوري 

 المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.على تنمية  لصيغ التمويلثير أت وتبين وجود •
وتبين أن الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مستمر وبشكل كبير ومن كال   •

 الجنسين، وهو مناسب جدًا لفئة محدودي الدخل.
المشاريع إلى اختيار صيغة تمويل المرابحة والسبب في ذلك يعود لكبر حجم  ويميل أصحاب   •

 التمويل بصيغة المرابحة مقارنة بحجم التمويل بصيغتي القرض الحسن والهبات. 
 : أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة تفض أ ولقد
العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصًة أنه   للمنظمات زيادة الدعم  •

 . وأن كل المشاريع مستمرة ال يوجد مشاريع مغلقة
 . من قبل المستفيدين العمل على تفعيل دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع •
 تأمين خدمة التدريب الكافي ألصحاب المشاريع على إدارة مشاريعهم بشكل سليم.  •
 م المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل تقديم التسهيالت واإلعفاءات الالزمة.دع •
 في مجال المشاريع الصغيرة.  الدولاالستفادة من تجارب  •
 بالنسبة لجهة التمويل يجب وضع آليات متابعة دقيقة وواضحة ومستمرة خالل عمر المشروع. •
 ويساعدهم على ضبط الواردات والنفقات.   اريعصحاب المش أل  العمل  نظام محاسبي يسهلااللتزام ب •
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 البحث  مقدمة. 1
حالة من الفوضى بسبب األزمة الدائرة في    في الشمال السوري المحرر  يعيش المجتمع السوري 

البالد والتي أدت إلى أوضاع كارثية مدمرة على جميع المستويات، فالمصانع والمنشآت والبنى التحتية 
على   والراغب  مدمرة بالكامل، كما أدت الهجرة القسرية الداخلية إلى تجمع عدد كبير من الشباب القادر

في المجتمع  هي الشمال السوري، وهذا كله أدى الى انتشار ظاهرة البطالة  العمل في منطقة جغرافية واحدة و 
 .السوري 

بدأت المنظمات الدولية العاملة في شتى المجاالت    2011في العام    السورية  الثورة  ع انطالقمو 
اإلغاثية والطبية واإلنسانية والتنموية بالدخول إلى مناطق الصراع في الشمال السوري ومارست العديد من 

كالنشاط الطبي   التمويل الالزم  ؛يواإلغاثاألنشطة  باتباع صيغ عديدة ل  وقدمت  لمشاريع الصغيرة وذلك 
الناشئة على االستمرارللتمويل لتشجيع أصحاب   وكذلك المساهمة في إيجاد مشاريع جديدة   ،المشاريع 

وقد واجهت هذه المنظمات العديد من الصعوبات والمشكالت   .تؤمن فرص عمل للشباب العاطل عن العمل
 ت كالفالمنظمات التي اتبعت التمويل بصيغة القرض الحسن واجهت العديد من المش  ،حسب نوع التمويل

كما واجهت مشكلة تأخر بعض   ،تمويل مشاريع أخرى   أعاقلعل أبرزها تأخر فترة سداد القرض األمر الذي  
 المقترضين في سداد األقساط المستحقة عليهم األمر الذي سبب مشكالت في تأخر تمويل مشاريع أخرى، 

عاملة في هذا الشأن من مصادر  التمويل  وهو الهبات التي تقدمها المنظمات ال  آخر    ما انتشر نوع  ك
الناشئة   كالتواجهت العديد من المش   وقد  ، كعطاء كامل غير مسترد متابعة المشاريع  لعل أبرزها عدم 

منح  بسبب  مما سبب ضياع التمويل    لم يستمر في مشروعه الناشئ،  اآلخر  هاوبعُض    ،بشكل صحيح
التمويل  صيغ على هذا البحثلذلك كان البد من تسليط الضوء بشكل موسع في لغير مستحقيه،  التمويل

 . المشاريع الصغيرة تنميةها لتحقيق والعقبات التي تواجه
 بحث مشكلة ال. 2

وزيادة حدة التصعيد في مختلف األراضي   ،2012في العام    عامها الثاني  السوريةالثورة مع دخول  
 اً مما ترك آثار   بسبب توسع األعمال العسكريةتراجع األوضاع االقتصادية والمعيشية  إلى  السورية أدى ذلك  

والحل المتبع في األزمات تنمية أو إعادة إحياء   ،زيادة البطالة وغالء األسعار :مثل ؛سلبية على المجتمع
مناطق  ال  فيالمنظمات    وقد توسعت أنشطة  ؛المشاريع الصغيرة التي هي نواة تعافي االقتصاد وقت األزمات

وشكلت قطاعًا واسعًا لزيادة الحاجة لهذه المنظمات نتيجًة لتدخلها في كافة مناحي الحياة ونتيجة المحررة،  
فمنها المنظمات الطبية ومنها المنظمات العاملة في مجال التمويل    ؛ممارستها للعديد من األنشطة واألعمال

التمويل وتعددت أشكالها والمنظمات التي تمنحها واختلفت   تنوعت مصادروقد    .لدعم المشاريع الناشئة
  ؛وكذلك اختلفت نتائجها  ،الشروط من منظمة إلى أخرى واختلفت آليات متابعتها من منظمة إلى أخرى 

تدر دخاًل ألصحابها فيه األموال وأصبحت مشاريع مستدامة  ومنها ما    ،فمنها ما كان جيدًا استخدمت 
يحاول البحث اإلجابة ، ومن هنا  واجتماعياً   فشاًل ذريعًا وكانت نتائجه سلبية مالياً   انتهى بفشل هذه المشاريع

   التساؤالت اآلتية: على
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 هل يوجد فروق في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تبعًا الختالف صيغة التمويل؟  .1
الصغر   .2 والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  متابعة  آليات  في  يوجد فروق  صيغة  هل  تبعًا الختالف 

 التمويل؟ 
النتائج المراد  يؤدي إلى اختالف   والمتناهية الصغر  هل اختالف صيغ التمويل للمشاريع الصغيرة .3

 ؟تحقيقها من حيث تنمية المشروع
النتائج المراد يؤدي إلى اختالف    والمتناهية الصغر  للمشاريع الصغيرة  ةمتابعالآليات    هل اختالف .4

 ؟المشروعتحقيقها من حيث تنمية 
 الرئيسة  مصطلحات البحث . 3

 التمويل
)بتال وآخرون،  أسلوب للحصول على المبالغ النقدية الالزمة لرفع أو تطوير مشروع أو مؤسسة ما  

 . (46، ص2011
 المشاريع الصغيرة 
 . (117، ص2006)حرب،  التي يعمل بها تسعة أشخاص أو أقل  هي المشاريع

 المشاريع المتناهية في الصغر 
( دوالر أمريكي 30000وتعادل )/ ليرة سورية  1500000مالها /  المشاريع التي ال يتجاوز رأس  هي

 1، وعدد العاملين فيها يتراوح من  ( دوالر أمريكي2000وتعادل )  / ليرة سورية100000وال يقل عن /
 .  (31، ص2009)سلمان،  عمال 5إلى 

 لقرض الحسنا
 & Muneer)عليها دون أي حصة في ربح أو خسارة المقترضقرض يعود في نهاية مدة متفق هو 

khan, 2019, p832) . 
 التمويل بالمرابحة

نقدًا ويعده أن    ثالثمن الطرف الممول شراء سلعة من طرف    المقترضوهي أن يطلب الطرف  
 . (41، ص2003)فرحان،  يشتريها بثمن آجل يربح فيه الطرف الممول مبلغًا أو نسبة متفق عليها

 الهبات )التبرعات( 
عقد يتطلب إرادة واحدة هي اإلرادة المنشئة للعقد، وهو ينقل ملكية المال المتبرع به إلى الطرف    هي

 . (69، ص2011)قحف،  اآلخر أي إلى المتبَرع له
 لمتابعة ا

 (. 17، ص2010)حماد،    الصحيح  هي التأكد من أن المشروع يجري وفق ما هو مخطط له، وفي االتجاه
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 نموذج البحث . 4
 : النموذج اآلتيالمتمثل بصيغ التمويل وآليات المتابعة من خالل    ةالمستقل  اتستتم دراسة أثر المتغير 

 (1رقم ) شكلال
 البحث  نموذج

  

 
 
 فرضيات البحث . 5

 الفرضية الرئيسة األولى:  
 والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  متابعة  آليات  في  0.05  معنوية  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو  فروق   توجد  ال

 صيغة  المشروع،  ملكية  المشروع،  به  يعمل   الذي  القطاع)  الختالف  تبعاً   السوري   الشمال  في  الصغر
 (.التمويل

 :كاآلتي فرعية فرضيات عدة إلى الفرضية هذه تجزئة وتم
 متابعة  آليات  في  0.05  معنوية  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو  فروق   توجد  ال:  األولى  الفرعية  الفرضية
 .المشروع به يعمل الذي القطاع الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع
 متابعة   آليات  في  0.05  معنوية  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو   فروق   توجد  ال:  الثانية  الفرعية  الفرضية
 .المشروع ملكية الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع
 متابعة   آليات  في  0.05  معنوية  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو  فروق   توجد  ال:  الثالثة  الفرعية  الفرضية
 .التمويل صيغة الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع

 
 

 التابعة  المتغيرات  المستقلة المتغيرات

 التمويل صيغ 

 المشروع استمرارية  الحسن  القرض

  تنمية
 المشاريع 

 المشروع أرباح زيادة  والمنح الهبات

  مال   رأس  زيادة  المرابحة 
 المشروع 

 المتابعة  آليات

  بالخطة، بالبرامج،) االلتزام
 .( المحاسبة بأسس بالسداد،

 العاملين  عدد نمو 
 المشروع  في

  الدورية  الزيارات

  المشورة  تقديم

 من إعداد الباحث 
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 الفرضية الرئيسة الثانية:  
  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تنمية  في  0.05  معنوية  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذو   فروق   توجد  ال

 (. التمويل صيغة المشروع، ملكية المشروع، به يعمل الذي القطاع) الختالف تبعاً  السوري  الشمال في
 :كاآلتي فرعية فرضيات عدة إلى الفرضية هذه تجزئة وتم

 المشاريع تنمية  في  0.05 معنوية مستوى   عند إحصائية داللة ذو  فروق  توجد ال: األولى الفرعية الفرضية
 . المشروع به يعمل الذي القطاع الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة
 المشاريع  تنمية في 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية  داللة ذو فروق   توجد ال: الثانية  الفرعية الفرضية
 .المشروع ملكية الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة
 المشاريع  تنمية في 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية  داللة ذو فروق  توجد ال: الثالثة الفرعية  الفرضية
 .التمويل صيغة الختالف تبعاً  السوري  الشمال في الصغر والمتناهية الصغيرة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة   : الثالثةالفرضية الرئيسة  
 والمتناهية الصغر في الشمال السوري بوجود صيغ التمويل كمتغير معدل. 

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية: 
الشمال السوري  ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في   .1

 وفقًا لصيغة التمويل بالقرض الحسن. 
ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري   .2

 وفقًا لصيغة التمويل بالمرابحة.
ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري   .3

 فقًا لصيغة التمويل بالهبات.و 
 أهمية البحث . 6

بالنسبة للمنظمات العاملة في المناطق المحررة في مجال  قدم بحثًا  يفي كونه س   تنبع أهمية البحث
الصغر   والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  معرفة  من    مكنهميتمويل  نتائجه في  من  لتمويل  ا  صيغاالستفادة 

والدور الكبير الذي تلعبه في   ونجاحًا في متابعة تنفيذ هذه المشاريع،األكثر استخدامًا    المتابعةآليات  و 
المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تعمل على استقطاب عدد كبير من   ألن هذه  اريعتنمية هذه المش 

، وتعزيز قدرات العاملين القدامى في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الوافدين الجدد إلى سوق العمل
 .، وتساهم هذه المشاريع في محاربة الفقرالصغر

المشاريع   تنميةمن خالل معرفة عوامل    هذه األبحاثمثل    حيث يمكن للمنظمات االستفادة من
 .ال سيما أن إدارة هذه المنظمات موجودة خارج سورية ،الصغيرة

 ويمكن إيجاز أهمية البحث في النقاط اآلتية:
 .التمويل في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرأثر توضيح  .1
 . والمتناهية الصغرتوضيح أثر آليات المتابعة في المشاريع الصغيرة  .2
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أهمية .3 الصغيرة    توضيح  الصغرالمشاريع  للمنظمات    والمتناهية  المناطق بالنسبة  في  العاملة 
 . المحررة

   في المناطق المحررة. تسليط الضوء على صيغ التمويل األكثر انتشاراً  .4
 البحث ف اهدأ. 7

التمويل التي تقدمها المنظمات في تنمية المشاريع الصغيرة   دور صيغ إظهار    البحث إلى  اهدف هذي
تنفيذ في متابعة    نفعاً األكثر  متابعة  الآليات  تسليط الضوء على  ، و مناطق المحررةفي ال  والمتناهية الصغر 

التمويل وانعكاساتها    صيغ  ، والتعرف علىالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من قبل المنظمات الممولة
التمويل للتطبيق على الحالة   صيغبيان مدى صالحية  ، و والمتناهي الصغر  على تنمية المشروع الصغير

 ويمكن إيجاز األهداف في النقاط اآلتية:  .لمناطق المحررةالسورية في ا
  في  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تنمية  في  المنظمات   تقدمه  ذيال  التمويل  دور   إظهار .1

 .المحررة المناطق
 الصغيرة   المشاريع  تنفيذ  متابعة  فياستخدامًا ونجاحًا    األكثر  المتابعة  آليات  على  الضوء  تسليط .2

 . الممولة المنظمات قبل من الصغر والمتناهية
 . الصغر والمتناهي الصغير المشروع  تنمية على نعكاساتهااو  التمويل صيغ على التعرف .3
 .المحررة المناطق في السورية الحالة على للتطبيق تمويلال صيغة صالحية مدى  بيان .4

 وعينته  البحث مجتمع . 8
الب مع  تعاونت  التي  للتمويل االمنظمات  حياة  صندوق  ومؤسسة  وطن  منظمة  من  كل  هي  حث 

  تمويل  مجال في  العاملة  المنظماتتلك    من   المستفيدين  جميعهم    البحث  مجتمع  األصغر وبالتالي فيكون 
  وتحليلها التمويل، على الحاصلين األفراد على استبانة توزيع وسيتم الصغر، والمتناهية الصغيرة المشاريع
 . الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   spssاإلحصائي التحليل برنامج باستخدام
 على  االستبانات  توزيع  خالل  من  االستبيان  بطريقة  البيانات  جمععلى    البحث  في  الباحث  يعتمدو 

  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  بتمويل  تعنى  التي  المنظمات  من  التمويل  على  الحاصلين  األفراد
 . بالمرابحة والتمويل والهبات الحسن  القرض بأسلوب

( يبين عدد المستفيدين الكلي من المنظمات العاملة في مجال تمويل المشاريع خالل 1جدول رقم )ال
 2019-2018عامي 

 الهبات  المرابحة  القرض الحسن  المنظمة م
 - 61 639 مؤسسة صندوق حياة للتمويل األصغر  1
 135 - - منظمة وطن  2

  منظمة خاص بكل ال المصدر: المكتب اإلحصائي 
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 حدود البحث الزمانية والمكانية . 9
المنظمات والمؤسسات  المستفيدين من المنح والقروض الممنوحة من  ويشمل  الحدود المكانية:   .1

 الشمال السوري.  في للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرالتي تقدم خدمات التمويل 
 . (2019-2018الحدود الزمانية: تمتد الفترة الزمنية من عام ) .2

 والتعقيب عليها  الدراسات السابقة. 10
 السابقة . الدراسات 10.1

ستعرض البحث ي  يأتيتمويل المشاريع الصغيرة وفيما  حدثت عن  تعددت وتنوعت الدراسات التي ت 
أهم هذه الدراسات:

 بعنوان:   (Muneer &khan, 2019)دراسة 10.1.1
"QARD-AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY 

ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF  

PROGRAM IN BANGLADESH". 

 لمساعدة   الماسة  للحاجة  استجابة  جاء والذي  ،  FKW  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور البرنامج 
الذي منح قروضًا صغيرًة  ،  (الحسن  القرض)  فوائد  بدون   الصغير  القرض  مشروع  وبدأ  اإلعصار  ضحايا

، وقد تم  2007عام  )القرض الحسن( الستعادة سبل العيش بعد اإلعصار الذي ضرب بنغالديش في  
وقد كان البرنامج  أسرة الختبار دور برنامج القرض الحسن في الحد من الفقر،    1600إجراء التحليل على  

 فعااًل في الحد من الفقر وساعد على تحسين الوضع االقتصادي للمستفيدين من البرنامج.
  1.46  بحوالي  أقل  FKW  في  للمشاركين  بالنسبة  فقراء  يكونوا  أن  احتمال  أن  التحليل  نتائجوقد بينت  

  بشكل  االقتراض  تكلفة  من  يقلل  FKW  من  الحسن  القرض  ن، فإذلك  على  عالوة  ، المشاركين  غير  من  مرة
  وضعهم  تحسين  على  تساعدهم  قد  والتي  األصول،  من  المزيد  تجميع   للمشاركين  يمكن   وبالتالي  كبير 

 . االقتصادي
)العكاوي،    . 10.1.2 المشاريع   دور  (: 2018دراسة  إنجاح  في  المضاربة  بصيغة  التمويل 

"دراسة حالة: حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية وحاضنة الكلية الجامعية   الريادية في فلسطين
 في غزة". 
  الريادية في تمويل المشاريع  المضاربة ودورهاب التمويلإلى التعرف على مفهوم  الدراسة ت هذههدف

  ت تحديد الخصائص التي يتصف بها المشروع ليصبح رياديًا ومدى تمتع المشاريع في فلسطين بها، وتناول و 
الشامل الحصر  أسلوب  باستخدام  فلسطين،  في  المالية  المعامالت  في  المضاربة  صيغة  تطبيقات    أهم 

المضاربة بالشكل الصحيح عدم تطبيق صيغة أظهرت النتائج وقد ، مشروعاً  200البالغ عددها للمشاريع 
، وضعف الوعي المعرفي لدى أصحاب المشاريع لدى أصحاب المشاريع الريادية في المجتمع الفلسطيني

الريادية في فهم صيغة المضاربة، وضعف المحفزات للتعامل مع هذه الصيغة، وعدم وجود دور فاعل 
واالهتم التعريف  في  المشاريع  تمويل  مجال  في  العاملة  على للمؤسسات  والتحفيز  المضاربة  بصيغة  ام 

 .التمويل من خاللها
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 بعنوان:   (Saikia, 2017)دراسة .10.1.3
"Microfinance through SHG-Bank Linkage Programme in Assam" 

  في   Assam  والية  في  الفقراء  دعم في  ودوره  األصغر  التمويل  مفهوم   شرح  إلى  الدراسة  هذه  هدفت
 الفقراء   دخل  مستوى   رفع  في  دور  له  كان  جداً   صغيرة  بمبالغ  التمويل  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  .الهند

 للتمويل  اً إيجابي  اً تأثير   هناك  وأن  الفقر،  حدة  من   للتخفيف  فعالة  آلية  وهو  معيشتهم،  مستويات  وتحسين
 2017  مارس 31  في  آسام  والية  في٪  42.57  بنسبة  اً نمو   البناء   برنامج  أظهرو،المجتمع  على  األصغر

 . 2016-2015 بعام  مقارنة
(: أدوات التمويل اإلسالمي ودورها في تمويل التنمية  2017دراسة )نصر هللا،  .  10.1.4

 االقتصادية في فلسطين )دراسة تطبيقية على المصارف والمؤسسات اإلسالمية في قطاع غزة(. 
  المالية  والمؤسسات المصارف في غير الربوي  التمويل  أدوات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 عن   الكشف  وأيضاً   غزة،   قطاع  في  االقتصادية  التنمية  تمويل   في  دورها  ودراسة  فلسطين،  في  اإلسالمية
 حيث غير الربوي،    التمويل  أدوات  استخدام  جراء  اإلسالمية  البنوك  عليها  تحصل  أن  يمكن  التي  المنافع
 خالل  من  فلسطين  في  االقتصادية  التنمية  تمويل  في  المالية  والمؤسسات  المصارف  دور  الباحث  تناول
  تم  التي   البيانات  خالل  من  وأيضاً   فقط،  غزة  قطاع  في  المالية  والمؤسسات  المصارف  من  البيانات  جمع

 وحتى  م2014 عام من الزمنية الفترة خالل فلسطين وبورصة والمصارف النقد  سلطة من عليها الحصول
 واستخدمت   مالية،  مؤسسات  5  على  الدراسة  أجريت  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  واعتمد  م،2017  عام

 مؤسسات،   7  وعددها  اإلسالمية  والمصارف  المؤسسات  في  العاملين  من  فئة  لكل  العشوائية  العينة  طريقة
 . عميالً  70 وعددهم التمويل صيغ بإحدى  تمويل على حصلوا الذين والعمالء

 اإلسالمية   المصارف  تقدمها  التي  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  من  األكبر  الجزء  أن  نتائجال  أظهرتوقد  
 الشريعة   مع   تتوافق  ألنها ؛  للعمالء  مفضلة  بالمرابحة  التمويل   طريقة  وأن   ،العامة  التجارة  نحو  موجهة

 انخفاض   عن  فضالً   االقتصادية  القطاعات  جميع  يشمل  المرابحة  نظام  وأن  سهلة  وإجراءاتها  اإلسالمية
 . المخاطرة درجة

(: أثر التمويل بصيغة المرابحة على الناتج المحلي اإلجمالي  2017دراسة )يوسف،    .10.1.5
 م(. 2014-1996الحقيقي في السودان، دراسة تطبيقية )

الدراسة  هدف هذه  أثر  ت  معرفة  المحلي ال  مساهمةإلى  الناتج  على  التمويل  إجمالي  في  مرابحة 
معرفة اتجاه كل من  إلى م(، إضافة  2014-1996اإلجمالي الحقيقي ومن ثم على التنمية في السودان )

ربوية والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي عبر  المساهمة المرابحة في إجمالي التمويل بصيغ التمويل غير  
 الزمن.

المرابحة في إجمالي التمويل   تمويل  أن متوسط مساهمةت إليها الدراسة  وصل ت ومن أهم النتائج التي  
بلغ حوالي  49بلغ   فقد  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فترة   20.43%، ومتوسط  مليار جنيه خالل 
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ربوي والناتج المحلي الة بين مساهمة المرابحة في إجمالي التمويل غير  يالبحث، كما أن هنالك عالقة طرد
 م(. 2014-1996مالي الحقيقي في السودان )اإلج

أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السودان في تزايد كلما تزايدت مساهمة    وقد بينت الدراسة
ربوي  الربوي، فعندما تزيد مساهمة المرابحة في إجمالي التمويل غير  الالمرابحة في إجمالي التمويل غير  

جمالي %، أما مساهمة المرابحة في إ0.65% فإن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يزيد بنسبة  1بنسبة  
% عبر الزمن سنويًا، بينما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 2.22التمويل فقد اتضح أنها تنمو بمعدل  

 % عبر الزمن سنويًا. 4.5ينمو بمعدل 


  في   والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  التمويلية   المعوقات(:  2015  المللي،)  دراسة  .10.1.6
 .سورية

 قات المعو     على  والتعرف  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  أهمية  في  البحث  إلىت هذه الدراسة  هدف
 على   والتعرف  وتطورها  نموها  تعيق   والتي  سورية  في  والمتوسطة   الصغيرة  المشاريع  تواجه  التي  التمويلية

 .سورية  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  قطاع  تمويل  في   تواجهها  التي  والصعوبات  المالية  المؤسسات  دور
 خالل  من  وذلك  التمويلية  العملية  آللية  العملي  للواقع  تحليلية  ميدانية  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامتوقد  

  ،(المشروعات  وتنمية  للتشغيل  العامة  والهيئة  البطالة  مكافحة  هيئة  الزراعي،  المصرف)  من  لكل  الحالة  دراسة
  أمام  عائقاً   والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  طبيعة  تشكل:  أهمها  النتائج  من  مجموعة  إلىت الدراسة  خلص  وقد

 حصول   في  معيقاً   دوراً   السائدة  المصرفية  العمليات  أنظمة  وتلعب  المالية،  المؤسسات  قبل  من  تمويلها
 .التمويل  على والمتوسطة الصغيرة المشاريع

 (: أثر برامج التمويل على تنمية المشاريع متناهية الصغر2014دراسة )عمار،  .  10.1.7
 )دراسة حالة اإلغاثة اإلسالمية __ قطاع غزة(.

 وذلك الصغر متناهية   المشاريع تنمية على التمويل برامج أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  مؤسسة   في  الحسن  والقرض  المرابحة  بصيغتي  الصغيرة  المشاريع  تمويل  برنامج  أثر  دراسة  خالل  من

 الوصفي   المنهج  الدراسة  واستخدمت.  غزة  قطاع  في  الصغر  متناهية  المشاريع  تنمية  على  اإلسالمية  اإلغاثة
 المرابحة   بصيغتيه  البرنامج  من  اً مقترض  1674  أصل  من  اً مقترض  298  من  مكونة  عينة  باختيار  التحليلي،
 .مختلفة جغرافية ومناطق مختلفة إنتاجية قطاعات على موزعين الحسن والقرض

  قدرته  وازدياد   المشروع  واستمرارية  التمويل  بين  عالقة  وجود:  أولى  جهة  من  النتائج  أظهرت  وقد
 وجود   عدم  أخرى   جهة  ومن  القرض،  سداد  في  ساهمت  التي  السيولة  وتوفير  المال  رأس  وزيادة  التنافسية

 استمراريته،   في  متمثالً   المشروع  نمو  على  المشروعات  وخصائص  التمويل  برنامج  لسياسات  واضح  تأثير
 الصغيرة   بالمشاريع  المحيطة  الظروف  أن  كما   فيه،  العاملين  عدد  نمو   أو  المال  رأس  وزيادة  أرباحه  ونمو

 . نموها من الحد في كبير   دور لها غزة بقطاع
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10.1.8  .  ( المشاريع دور  (:  2014،دحالندراسة  تنمية  في  النسائية  اإلقراض  مؤسسات 
 الصغيرة األسرية في فلسطين.

  فلسطين،  في األسرية الصغيرة المشاريع تنمية في  النسائية اإلقراض مؤسسات دور الدراسة تناولت
  دور أن إال  أمورهم، لتسيير قروض   على  بالحصول الراغبين  تكفي قد إقراض  مؤسسات وجود من وبالرغم

 قامت   الدراسة  ألهداف  وتحقيقاً   .اآلن  حتى   تماماً   واضح  غير   المقترضات  فئة  على  وأثره  المؤسسات  هذه
  الدراسة   مجتمع  من  عشوائية  عينة  على  الدراسة  تطبيق  تم   حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  باستخدام  الباحثة

  مؤسسة   الغوث،  وكالة  -الصغير  التمويل  دائرة)  إقراض  مؤسسات  ثالث  من  مقترضة  898  عدده  البالغ
  تحديد وتم  منهم، استبانة 240 استرداد تم مقترضة،  269 العينة بلغت وبالتالي( اإلسالمية اإلغاثة فاتن،

  ،(القرض  حجم)  في  متمثل   الصغيرة  المشاريع  تنمية   وهو  واحد  تابع   متغير   شملت  حيث  الدراسة  متغيرات
 نظام   وجود  الشهري،  القسط  حجم  الفوائد،  حجم  السماح،  فترة  السداد،  فترة)  وهي  مستقلة  متغيرات  وسبعة

 (.االقتصادي واالستقرار السياسي الوضع مالية، غير خدمات وجود القروض، على ومتابعة رقابة
 : همهاأ  نتائجتوصلت هذه الدراسة إلى  وقد

 قبل   من  الممنوح  القرض  وحجم  القرض  على  الفائدة  حجم  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  -1
 . النسائية اإلقراض مؤسسات

 . النسائية اإلقراض مؤسسات قبل من الممنوح القرض وحجم السداد فترة بين طردية عالقة وجود -2
 مؤسسات  قبل  من  الممنوح  القرض  وحجم  واالقتصادي  السياسي  الوضع  بين  طردية  عالقة  وجود  -3

 . النسائية اإلقراض
 

 تطبيقية )دراسة  الصغيرة المشاريع تنميةفي  التمويل(: دور 2010دراسة )الدماغ، . 10.1.9
 في قطاع غزة(.  NGOsالممولة من مؤسسات اإلقراض  النسائية المشاريععلى 

في تنمية   NGOsالبحث في دراسة وتحليل دور التمويل المقدم من مؤسسات اإلقراض    هدفتمثل  
مدى اختالف دور التمويل بين مؤسسات و ،  2008-  1995المشاريع النسائية الصغيرة في قطاع غزة للفترة  

اسة  حيث تم تطبيق هذه الدر ،  اإلقراض، وأثر هذا االختالف على المؤشرات االقتصادية الخاصة بالمشاريع
من قبل ثالث مؤسسات إقراضُ اختيرت بناًء    اً مختار   اً نسائي   اً مشروع  130على عينة عشوائية تبلغ حوالي

الممولة المشاريع  عدد  استبان   ،على  توزيع  تم  على   ةوقد  الدراسة  هدف  لخدمة  خصيصًا  تصميمها  تم 
المشاريع هذه  المتغيرا  ،صاحبات  أهم  بتناول  االستبانة  هذه  مدخالت  تحليل  العملية وتم  في  المؤثرة  ت 

التمويلية ضمن نموذج قياسي تم التوصل إليه. وبناء على نتيجة التحليل تم قبول كاًل من نسبة التمويل  
الذاتي من رأس المال المستثمر ومتوسط الدخل الشهري للمشروع، كمتغيرين مستقلين يؤثران على نسبة 

 التمويل المقدم من مؤسسة اإلقراض كمتغير تابع. 
 : رت نتائج الدراسة اآلتيأظهو 
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. عدم وجود ارتباط بين عدد القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض وبين ارتفاع وانخفاض رأس المال  1
 المستثمر للمشروع.

 . هناك ارتباط تام بين نسبة التمويل الذاتي لرأس المال المستثمر وبين رأس المال المستثمر للمشروع.2
لمال المستثمر للمشروع وبين ارتفاع وانخفاض متوسط الدخل الشهري . ليس هناك ارتباط بين رأس ا3

 للمشروع. 
 . يتناقص رأس المال المستثمر للمشروع بارتفاع سعر الفائدة المحدد من قبل مؤسسة اإلقراض. 4

 "."Evaluation of Microgrants  (Franklin, 2010). دراسة10.1.10
المنح الصغيرة القائم في والية ميشيوتا األمريكية حيث تم مقابلة  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم برنامج  

مستفيدًا من هذه المنح ومعرفة مدى فاعليتها وتحقيق االستقاللية للمستفيدين، حيث حصل كل مستفيد   83
$. وقد تم استخدام المنح لعدة أهداف غالبيتها لبدء مشاريع جديدة، أو توسيع 1000على منحة قيمتها  

% من المستفيدين أقروا بالتأثير اإليجابي لهذه المنح على 70ائمة. وقد كان من نتائج البحث أن  مشاريع ق
 30% منهم أوضح أنهم استطاعوا دعم أنفسهم وتحقيق االستقاللية االقتصادية، كما أن  60حياتهم، و

 الصحية.منهم استطاعوا االدخار منذ تلقي المنح والتي ساعدتهم في تحسين ظروفهم التعليمية و 
دراسة10.1.11   .(Matovu, 2006)   :Micro finance and poverty all 

eviation-acase study of Uganda finance truth"" . 

تأثيره على  ناحية  من  بالتمويل األصغر  تتعلق  أسئلة  اإلجابة عن عدة  إلى  الدراسة  هدفت هذه 
المدخرات كوسيلة لتقليل المخاطر، إضافة إلى دور التمويل  المستوى االقتصادي لألسر وإمكانية استخدام 

األصغر في تمكين النساء القرويات ومساعدة الفقراء للخروج من دائرة الفقر. وقد تم تطبيق البحث على 
 مجموعة من النساء القرويات في مدينة كايونجا في أوغندا من خالل االستبيانات والمقابالت.

ة أن غالبية النساء أجمعوا على التأثير اإليجابي لبرامج التمويل في زيادة وقد كان من نتائج الدراس 
القدرة على االدخار وشراء الممتلكات. كما   دخولهن وتحسين مستوياتهن المعيشية والتي ساعدتهن في 
أنهن أكدن على أن االدخار ساعدهن  على مواجهة األزمات التي قد تحدث في المستقبل والحصول على 

جديد لتوسيع نشاطاتهن االقتصادية القائمة. كما أن التمويل حقق تغييرًا حقيقيًا في حياتهن واحترام  تمويل
 الذات وزيادة الثقة بالنفس. 

 التعقيب على الدراسات السابقة . 10.2
لنا من خالل سات كانت تركز على مصادر  اأن معظم هذه الدر السابقة  الدراسات    عرض  تبين 

السوري   الشمالتمويلية كالمضاربة والمشاركة عن طريق البنوك أو المنح الحكومية في حين أن الوضع في  
تمويل   كما أنمختلف تمامًا، فال وجود للمصارف العاملة وندرة المؤسسات الحكومية في الشمال السوري،  

باتباع صيغ تمويلية عديدة لعل أبرز   عن طريق المنظمات يتم غالباً  والمتناهية الصغرالمشاريع الصغيرة 
وعلى حد علم الباحث والدراسات التي تم االطالع   .هذه الصيغ هي الهبات والتبرعات والقرض الحسن 

وبالتالي فإن أبرز ما يميز    ،الدراسات السابقة لمواضيع تخص الهبات والقرض الحسن  تتطرق لم  عليها  
الدراسات    الدراسة  هذه تناولهعن  المتابعة  التمويل    صيغلدور    االسابقة هو  المشاريع   تنميةفي  وآليات 
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)حسب   الشمال السوري   في  ىاألول   الدراسة  افي الشمال السوري المحرر، كونه  والمتناهية الصغر  الصغيرة
ال الباحث(  الضوء علىتي  تعلم  صيغ  سلط  تنميةالتمويل    دور  المتابعة في  الصغيرة   وآليات   المشاريع 

بالنفع والفائدة لجميع المنظمات العاملة في الشمال   الدراسة  ههذ  تعودبأن    الباحث، ويأمل  والمتناهية الصغر
 مجال.ال  هذا مرجعًا علميًا للباحثين في تكون السوري وأن 
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 تمويل المشاريع الصغيرة  :نيالفصل الثا
 والمتناهية الصغرالمبحث األول: المشاريع الصغيرة 

 . مقدمة 1
 . تعريف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 2
 . أهمية المشاريع الصغيرة3
 . خصائص المشاريع الصغيرة 4
 . خصائص المشاريع المتناهية الصغر 5
 مجاالت عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -6
قات التي تواجه المشاريع الصغيرة 7  . المعو  

 الخالصة 
  المبحث الثاني: صيغ تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

 . مقدمة 1
 . مفهوم التمويل والتمويل األصغر 2
 . أهمية تمويل المشاريع المتناهية الصغر3
 . مصادر التمويل4
 . أبرز صيغ التمويل غير الربوية5
  . صيغ التمويل المنتشرة في المناطق المحررة 6

 لحسن . التمويل بالقرض ا6.1
 . التمويل بالمرابحة 6.2
  . التمويل بالمنح والهبات6.3

 الخالصة 
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 المبحث األول: المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
 مقدمة . 1

المحرك األساسي القتصاد الدول المتقدمة والنامية على    والمتناهية الصغر  تعد المشاريع الصغيرة
ويمثل    االستراتيجيات الهامة والحيوية للنهوض بالمجتمعات في كافة الظروف،  تعتبر إحدى حد سواء، كما  

من دور في خلق فرص لهالما    أحد عوامل النمو االقتصادي  والمتناهية الصغر  االهتمام بالمشاريع الصغيرة
ومن أمثلة ،  زيادة الدخل وتنويعهو   والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة من خالل تأمين فرص عمل  العمل

هذه الدول تجربة اليابان التي تمكنت من تجاوز مشكلة افتقارها للموارد الطبيعية والثروات الباطنية من 
  . كافة أنحاء العالم  خالل اعتمادها على المشاريع الصغيرة التي غدت بفضلها بلدًا يصدر منتجاته إلى

وعلى صعيد الدول النامية برزت تجربة بنغالدش التي قدمت نموذجًا يحتذى به من خالل تأسيس بنك 
وقد تم نقل تجربة البنك إلى دول أخرى مثل مصر،    .الفقراء الذي قدم اآلالف من القروض الصغيرة للفقراء

د من دول العالم في تحقيق النمو االقتصادي،  في العدي  والمتناهية الصغر  وبعد نجاح المشاريع الصغيرة
الحكومة السورية العتماد   الدافع األساسي وراء اتجاه  للبطالة  اتجهت نحوها سورية، وقد كان التصدي 

، وقد كانت البداية الحقيقية لتوجه الحكومة السورية عبر  والمتناهية الصغر  استراتيجية المشاريع الصغيرة
 ة. تأسيس هيئة مكافحة البطال

 دول   جميع في  األولى  المراكز تحتل  التي  االقتصادية القطاعات  ضمن  من  الصغيرة  المشاريع  دتعو 
 المشاريع   فكرة  تستحوذو   .لهم  اً جد  مناسبة  فهي  الدخل  محدودي  األشخاص  المشاريعهذه    تناسب  حيث  العالم،

 برأس  يبدأ وجميعها كثيرة ومشاريع فروع إلى الصغيرة المشاريع  وتتفرع ،الشباب أكثر عقول على الصغيرة
 وزيادة   الدول،  اقتصاد  دفع  على  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تعمل  فقد  العمال،  من  قليل  وعدد  بسيط  مال

 . البطالة من للشباب والتخلص العمل فرص
 الدول  في  االقتصادي  القرار  صناع  لدى   كبرى   أهمية  تحتل  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  قضيةوإن  

 ؛ واالجتماعية االقتصادية التنمية في محوري  دور من المشاريع لهذه لما سواء، حد  على والنامية المتقدمة
 . قليلة رأسمالية وتكلفة كبيرة بمعدالت الوظائف توليد على قدرتها في أساسية بدرجة أهميتها وتتجسد

 والمتناهية الصغر  تعريف المشاريع الصغيرة. 2
 أو   وأخرى   مؤسسة  بين  الفاصلة  الحدود  وضع  صعوبة  في  الموحد  التعريف  إيجاد  صعوبة  تكمن

 ذات   بلدان  بين  القطاع  مؤسسات  مقارنة  أو  الفاصلة،  الحدود  تختلف  النشاط  باختالف  إذ  وآخر،  قطاع
 . المختلفة التنمية مستويات

 : (20، ص2005)قريشي،  هي المؤسسات لهذه الموحد التعريف إيجاد في تتحكم التي العوامل ومن
 النامية   والدول  المتقدمة  الصناعية  الدول  بين  النمو  درجة  اختالف. التباين في النمو االقتصادي:  1

،  (اقتصادية  ووحدات  مؤسسات،)  االقتصادية  الهياكل  وزن   وأيضاً   دولة،  كل  إليه  وصلت  الذي  التطور  يعكس
  مؤسسة  اعتبارها يمكن مصنع بلد أي  في أو األمريكية  المتحدة  الواليات  أو اليابان في  الصغيرة  فالمؤسسة
 والنقدية  االقتصادية  أوضاعها  اختالف  حسب  وذلك  جزائر،ال  مثل   نامية  دولة  في  كبيرة  أو  متوسطة
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 إلى   بلد  من  يختلف  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تعريف  أن  مفادها  نتيجة  إلى  نصل  لذلك،  واالجتماعية
 .االقتصادي النمو درجة لتباين تبعا آخر

  قطاعات   بعض  أن  نجد  مختلفة  لفروع  المؤسسات  بين  المقارنة  عند. تنوع النشاط االقتصادي:  2
  المثال  سبيل على بها، العمل عنصر يقل وبالتالي أخرى، قطاعات من أقل رأسمالية بكثافة تتميز النشاط
 في   صغيرة  كمؤسسة  تصنف  حين  في  النسيج،  قطاع  في  كبيرة  كمؤسسة تعتبر  عامل  500  تضم  مؤسسة

 واحد   تعريف  إيجاد  االقتصادي  النشاط  اختالف  أمام  الصعب  من  لهذا  السيارات،  صناعة  قطاعات
 . العمال عدد أساس على يقوم والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات

 مثال. إليه تنتمي الذي النشاط فروع حسب مؤسسة كل تختلف. تعدد فروع النشاط االقتصادي: 3
 وهذا   تحويليةال  صناعةال  ومؤسسات  ستخراجيةاال  صناعةال  مؤسسات  إلى  الصناعي  النشاط  ينقسم  ذلك

 والصناعات والنسيج الغزل وصناعة غذائية صناعات من الصناعية، الفروع من  عدداً  بدوره يضم األخير
 وحجم   العاملة  اليد  كثافة  حيث  من  مؤسسة  كل  تختلف  ولذا  ومنتجاته،  والخشب  الورق   وصناعة  المعدنية

 السيارات  صناعة  في   تنشطالتي    المتوسطة  أو  الصغيرة  فالمؤسسة  نشاطها،   يتطلبه  الذي  االستثمارات
 أو  متوسطة  تعتبر  قد  األخيرة  فهذه  الحجم  حيث  من  ( الغذائية  الصناعة)  األخرى   المؤسسة  عن  تختلف

 .كبيرة
 ولقد تعددت المفاهيم والتعاريف للمشاريع الصغيرة التي تنسب إلى جهات مختلفة منها:  

)زنديق،  عاماًل    50يعرف البنك الدولي المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشاريع التي يعمل بها حتى  

 . (57، ص2017
  بدوام  موظًفا   75  إلى  5  بين  ما   توظف  التي  المشاريع  بأنها   ماليزيا   في  الصغيرة  المشاريع  تعرفو 

 دوالر أمريكي(   72330)  وتعادل  ماليزي   رينجيت  300000  بين   ما  الشركة  مبيعات  حجم  ولديه  كامل
  موظًفا  30  إلى  5و  التصنيع،  لقطاع  دوالر أمريكي(  3616500وتعادل )  ماليزي   رينجيت  مليون   15و

 إلى  دوالر أمريكي(  723300وتعادل )  ماليزي   رينجت  300000  بين  تتراوح  مبيعات  ولديهم  كامل  بدوام
 .(Radzi et al, 2017, p30) دوالر أمريكي( 723300) وتعادل الخدمات لقطاع ماليزي  رينجت مليون  3

وتعرف المشاريع الصغيرة بأنها األنشطة التي تعمل لحسابها الخاص، أو في منشأة صغيرة تستخدم  
المصطلح على منشآت القطاع الخاص ومالكها وأصحاب األعمال عددًا معينًا من العمال، وال يقتصر هذا  

المنزلية أو  األسرية  اإلنتاج  ومجموعات  التعاونيات،  أيضًا  يشمل  ولكنه  ، 2018)المصري،    والمستخدمين 

 .(19ص
بها أقل من   التي يعمل  بأنها الصناعات  الدولية الصناعات الصغيرة    10وتعرف منظمة العمل 

يندرج  عاماًل  99عاماًل، وما يزيد عن   99إلى  10عمال، والصناعات المتوسطة التي يعمل بها ما بين 
 . (27، ص2009)سلمان،  كبيرةالصناعات ال ضمن

 ي: أتالصغيرة والمتوسطة كما ي المشاريعريف واعتمد االتحاد األوروبي معايير جديدة لتع
 .أفراد 10هي التي يعمل بها أقل من شاريع المتناهية الصغر الم

  .فرداً  50الصغيرة وهي التي يعمل بها أقل من  المشاريع
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 . (313، ص2018)نارجس وسمير، فردًا  250المتوسطة وهي التي يعمل بها أقل من  المشاريع
 : اآلتيعلى أساس حجم النشاط إلى  مشاريعم اليتقس تم في الدول العربية 

  5000عمال وتستثمر أقل من    5(: التي تشغل أقل من  MICROالصغيرة جدًا )  المشاريع  -1
 دوالر )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.

 15000وتستثمر أقل من    عامالً   15إلى    5(: التي تشغل من  SMALLالصغيرة )  المشاريع  -2
 دوالر )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.

  15000وتستثمر من    عامالً   25إلى    16(: التي تشغل من  MEDIUMالمتوسطة )  المشاريع  -3
 . (1091، ص2011)الفليت، دوالر )عدا األبنية والعقارات الثابتة(  25000 -

متفاوتة، وقد وضعت مؤسسة  وتعرف الدول المختلفة المشر  متناهي الصغر بطرق   Accionوع 
العالمية وهي شبكة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر تعريفًا لتلك المشاريع بأنها مشاريع أعمال صغيرة  

أفراد وقد يكون مركزها خارج البيت، وتكون   5الحجم في القطاع غير الرسمي وعادة ما توظف أقل من  
متناهية الص وقد تكون مصدرًا آخرًا من    ،الدخل الوحيد لألسرة في غالب األحيان  غر مصدر المشاريع 

مصادر دخلها. ومن األمثلة على هذه المشاريع متناهية الصغر أكشاك البيع الجزئي، مشاغل الخياطة، 
 .(6، ص2006)إليا،  مشاغل الخشب ومواقع البيع في األسواق

التي  كما   المشاريع  بأنها  الصغر  المتناهية  المشاريع  أن  الوتعرف  من خمسة    فيها   يشارك   يجوز  أكثر 
الخدمات، وأنشطة   تشارك في مجموعة كبيرة ومتنوعة من عمليات البيع الصغيرة،، و أشخاص في المشروع

 .(Lateh et al, 2017, p26) اإلصالح والمشاريع
المشاري القانون  حدد  فقد  سورية  بها  أما في  يعمل  التي  تلك  بأنها  الصغيرة  /ع  /6من  إلى   /9  /

 . (117، ص2006)حرب، أشخاص 
/  1500000مالها /  كما تم تعريف المشاريع المتناهية الصغر بأنها المشاريع التي ال يتجاوز رأس

/  ليرة سورية /دوالر 200وتعادل /  / ليرة سورية100000وال يقل عن /  /دوالر أمريكي30000وتعادل 
 .(31، ص2009)سلمان،  لاعم 5إلى  1، وعدد العاملين فيها يتراوح من أمريكي

من التعاريف السابقة يستنتج الباحث التعريف التالي للمشاريع المتناهية الصغر بأنها المشاريع  
أما ،  لاعم  5إلى    1يتراوح من  د العاملين فيها  دوالر أمريكي، وعد  10000التي ال يتجاوز رأسمالها  

  10000وال يقل عن    دوالر أمريكي  25000المشاريع التي ال يتجاوز رأسمالها  الصغيرة فهي  لمشاريع  ا
 . لاعم 10إلى  6يتراوح من ، وعدد العاملين فيها دوالر أمريكي

 أهمية المشاريع الصغيرة . 3
يتطلب    المكثفة  العمالة  على  الصغيرة  المشاريع  تعتمد وتشير العمالة المكثفة إلى اإلنتاج الذي 

 الصغيرة  المشاريع  وتميل  ،إدخال عمالة أعلى للقيام بأنشطة اإلنتاج بالمقارنة مع كمية رأس المال المطلوبة
  خلق  في  مهماً   دوراً   تلعب   فهي  الكبيرة،   شاريعبالم  مقارنة  عدالة  أكثر  بصورة  الشخصي  الدخل  توزيع  إلى

 األسر من للعمال معقولة أجور مقابل عمل فرص توفر ما كثيراً ، و الفقر حدة من يخفف بما العمل فرص



17 

 

 

 تخصيص   كفاءة  رفع  في  الصغيرة  المشاريع  تسهم، و للدخل  البديلة  المصادر  إلى  يفتقرن   الالتي  والنساء  الفقيرة
 الدول   تلك  وضع  يعكس  بما  العمالة  كثيفة  اإلنتاجية   األساليب  تبني  إلى  تميل  فهي  النامية،  الدول  في  الموارد

 .األسواق في المشاريع تلك نشاط توسع كما. المال رأس وندرة العمل قوة وفرة حيث من
عاماًل، وتشكل نسبة العاملين في    250بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم بتشغيل حتى  إن  و 

% من إجمالي العمالة في التصنيع في العديد من الدول، وهنا يمكن القول بأن 60هذه المشاريع أكثر من  
 .(Tunde et al, 2017, p30)المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القطاع الخاص للنهوض بالفقراء 

هناك إجماع  و كما يمثل االهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم عوامل النمو االقتصادي،  
على أهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع وأثره اإليجابي على تنمية الدخل، وتشكل أهمية تلك المشاريع 

تشكل نسبة مساهمة المشاريع في مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف، فعلى سبيل المثال  
من   بأكثر  والمتوسطة  و50الصغيرة  األردن،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المغرب، %48  في   %

% من نسبة التوظيف  60% في جنوب إفريقيا، كما تساهم هذه المشاريع بنسبة  56% في الهند، و40و
% من  61ظيف في الهند، و% من نسبة التو 45% من نسبة التوظيف في المغرب، و48في األردن، و

 .(45، ص2011)بتال وآخرون، نسبة التوظيف في جنوب إفريقيا 
وتعد المشاريع الصغيرة أساس المشاريع الكبيرة فكثير من الشركات العمالقة كانت فيما سبق مشاريع 

ي الصغر  فردية صغيرة ثم نمت وتوسعت وكثر عدد العاملين فيها، لذلك تعد المشاريع الصغيرة والمتناهية ف
الداعم األساسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية فهي المصدر األساسي لتأمين فرص عمل للداخلين في 
سوق العمل ألول مرة أو للعاطلين عن العمل وليس بالضرورة أن تتميز األيدي العاملة بالمهارة العالية 

 . (79، ص2014)منصور، تاجية إضافة إلى إمكانية زيادة مهارة العاملين فيها، ورفع سويتهم اإلن
 :(77، ص2006)البحيصي،  اآلتيةتكمن أهمية المشاريع الصغيرة في النواحي و 

 مصدر رخيص لخلق فرص عمل جديدة  .3.1
قادرة على خلق فرص أن المشاريع الصغيرة  أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت محليًا ودوليًا  

إن الكبيرة، مع األخذ في االعتبار حجم رأس المال المستثمر، وبعبارة أخرى ف عمل أكثر مقارنة بالمشاريع  
 ر. العمل في المشروع الصغير هي أقل من مثيلتها في المشروع الكبي ةتكلفة خلق فرص

 حاضنة للمهارات واإلبداعات الجديدة  .3.2
الذين    المجتمعتعطي فرصة ذهبية ألصحاب المهارات واإلبداعات من أفراد    ةإن المشاريع الصغير 

نه في كثير  إوا بتحقيق أحالمهم في امتالك مشروع خاص حيث  ؤ يمتلكون قدرات مالية محدودة من أن يبد
حتى   بشكل متواصل ومنتظم  تنموالمشاريع الكبيرة أو العابرة للقارات قد بدأت صغيرة ثم    تكون من األحيان  

إلى ما هي عليه اآلن، ونذكر من هذه المشاريع شركة كوكا كوال التي أسسها أحد الصيادلة عام   صلت
مال قليل ال يتجاوز بضعة آالف من الدوالرات ووصلت إلى أن أصبح حجم أعمالها يقدر    برأس  1886

 . بمئات الماليين من الدوالرات
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 عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي .3.3

ألن تصبح قوة    المشاريع الصغيرة تعطي الفرصة لدخول الفئات التي تعيش على هامش المجتمع
فاعلة فيه عبر إنشاء المشاريع الصغيرة، وهذه الفئات ال تمتلك القدرات المالية أو األكاديمية أو العالقات 

ها على هامش العملية اإلنتاجية في المجتمع، ءالعامة التي تمكنها من إنشاء مشاريع كبيرة وذلك يعني بقا
وذلك يعمل على ،  من خالل تبني نهج المشاريع الصغيرة  إلى العملية اإلنتاجيةوتسهيل دخول هذه الفئات  

دمجهم في العملية اإلنتاجية المبدعة مما يؤدي إلى إزالة التوتر الذي يغلف عادة شكل العالقة بين هذه 
 الفئات وباقي شرائح المجتمع.

 مستلزماتتغذية المشاريع الكبيرة بالإمداد و  .3.4
الخدمات من خالل تقديم الكثير من  لمشاريع الكبيرة  ة اعلى مساندتعمل المشاريع الصغيرة  حيث  

ومثال على ذلك مصانع السيارات والطائرات في المساندة والتي ليس مجديًا للمشاريع الكبيرة أن تنتجها،  
حولها إلمدادها بكثير من قطع  والموجودةاليابان تعتمد على سلسلة صناعات تقوم بها المشاريع الصغيرة 

الغيار الالزمة لها، وهذا ما يدلل على أهمية المشاريع الصغيرة بالنسبة للكبيرة، حيث يرتبط نجاح المشاريع 
الصغيرة بالنجاح المتحقق والمتكرر في المشاريع الكبيرة وهذا ما يمكن أن نصفه بالعالقة التكاملية وليس 

 . التبادلية
 لتكيفالقدرة على ا .3.5

تتميز المشاريع الصغيرة بأنها أكثر قدرة من المشاريع الكبيرة ذات االستثمار الضخم في رأس المال 
هذه القدرة الكبيرة و الثابت على التكيف مع الظروف والمستجدات التي يمكن القتصاد ما أن يتعرض لها، 

تحويل  و خطوط اإلنتاج،  تخفيضو على التكيف تنعكس على أرض الواقع في سهولة نقل مكان المصنع، 
 العملية اإلنتاجية.

 استغالل المدخرات البسيطة .3.6
يملكون   الذين  الرياديين  فإن  الصغيرة  المشاريع  في  لالستثمار  المطلوب  المال  نظرًا لصغر رأس 
صغيرة  مشاريع  تأسيس  خالل  من  والمتواضعة  البسيطة  مدخراتهم  تشغيل  يستطيعون  بسيطة  مدخرات 

تعمل على جلب مدخرات الناس البسيطة إلى العملية اإلنتاجية بداًل من أن تظل جامدة   خاصة، هذه الميزة
 وبدون استغالل.

 أحد آليات دمج المرأة في النشاط االقتصادي .3.7
نظرًا لصغر حجم المدخرات التي تمتلكها المرأة بشكل عام ونظرًا لمحدودية البدائل المتاحة أمامها،  

صغيرة ذات استثمار بسيط وتتطلب مهارات إدارية متواضعة، يعتبر آلية هامة جدًا إن إقامة مشاريع  ف
 .بداًل من أن تظل متفرجة على ما يحدث حولها تمكن المرأة من أن تصبح أداة إنتاجية فاعلة
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ويرى الباحث ضرورة االهتمام بالمشاريع الصغيرة لما لها من أهمية في تشغيل عدد كبير من  
والعمل   وغير المستغلة  حريك عجلة التنمية االقتصادية واالستفادة من كل الموارد المتاحةاليد العاملة وت

 على تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي. 
 خصائص المشاريع الصغيرة . 4

التي تجعلها تحتل   العالم المختلفة، بمجموعة من الخصائص  تمتاز المشاريع الصغيرة في دول 
 مةً ءَ ة لدى الكثير من الدول، بل إن تلك المزايا تجعل هذه المنشآت أكثر مالمرتبة متقدمة من األهمي

لطبيعة النشاط االقتصادي ذات العالقات المتشابكة مع القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى ومن تلك 
 : (61، ص2014)دحالن،  المزايا

كافة اإلجراءات والعمليات اإلدارية والفنية، ب   قومغالبًا ما يكون مالك المشروع هو مديره حيث ي -1
السبب في ذلك كون هذه المشاريع أسرية في أغلب ويقوم باتخاذ القرارات ويراقب كافة األعمال و 

، ولذا فإن نجاح المشروع وتطوره وتوسعه أو فشله وتراجعه يعتمد على القدرات اإلدارية  األحيان
هذه المشاريع الصغيرة أنها سهلة اإلدارة وال    ايا والفنية التي يملكها مالك المشروع، إال أن من مز 

 . في إدارتها وهي بذلك تكون على حجم قدرات مالكها تحتاج إلى الخبرات المتقدمة جداً 
، وذلك لتدني حجم المدخرات لدى انخفاض حجم األموال الالزمة إلقامة المشاريع الصغيرة -2

المستثمرين والرياديين من أصحاب هذه المشاريع، وكلما ارتفعت تكلفة إقامة المشروع كلما زاد  
الزم له، وعليه فإن تكلفة خلق فرص العمل فيها  العبء على صاحبه في كيفية تدبير التمويل ال

   متدنية مقارنة بالمشاريع الكبيرة.
االعتماد على الموارد المحلية لعملية التشغيل واإلنتاج في المشروع، وعلى األسواق المحلية  -3

، وهذا يقلل من الحاجة إلى استيراد مواد خام وبتكاليف قد تفوق  لعملية تسويق منتجات المشروع
أسعار الموا تقلبات  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  المشروع  تحاشي  إلى  إضافة  المحلية،  الخام  د 

 . الصرف والتقلبات السياسية
تمكن األفراد من رفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي من خالل عملية االدخار واالستثمار   -4

 المستمر والمتواصل الذي يولد دخاًل ثابتًا. 
 واالنتشار الجغرافي والنمو.تمتاز بسرعة التوسع  -5
 تمتاز بأنها مشاريع مكملة لبعضها البعض ومكملة للمشاريع الكبيرة.  -6
 على الدخول والخروج من السوق بسهولة مع أدنى حد من الخسائر. تهاقدر  -7
 ، والعمل على استثمارها في مجاالت عدة. تمتاز بالقدرة العالية على جلب المدخرات -8
 للمشاريع الصغيرة محدودة. اإلنتاجية  ةطاقلا  -9

 انخفاض مستوى األجور فيها. -10
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 خصائص المشاريع المتناهية الصغر . 5
 :(83، ص2010)غانم،  تتميز المشاريع المتناهية الصغر بجملة من الخصائص أهمها

والوضع األكثر ر وعدد العمال محدود  حجم المشروع وعدد العاملين به: حجم المشروع صغي  -1
للمشروع مالك واحد  وجود  المتناهية   شيوعًا هو  المشاريع  بعض  المشروع، وهناك  يعمل وحده في  وهو 

 .الصغر يتعاون بها أفراد العائلة بدون أجر وأحيانًا بأجر
الدخل  -2 المشروع  محدودية  على  وا :  للقائمين  المالكون  المفي  ن  و لعامليتميز  تناهية المشاريع 
، ولهذا يتم توجيه برامج التنمية االقتصادية قد يصل لحد الفقربأنهم من ذوي الدخل المحدود، و الصغر  

يعينهم   ليتم مساعدتهم لتحقيق دخل  واالجتماعية وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة لهذه الطبقة المعدمة 
وتحقيق دخل يعينهم على اكتساب   على التحول من االعتماد على المساعدات والهبات إلى تنمية أنفسهم

 . لقمة العيش بكرامة
معظمها مشاريع غير مسجلة رسميًا: تتميز المشاريع المتناهية الصغر بشكل عام بعدم قدرة    -3

 مالكيها على تسجيلها وإشهارها رسميًا في أنظمة التسجيل التجارية والصناعية والزراعية بالدولة.
شروع المتناهي الصغر يمارس عمله غالبًا من المنزل أو في مكان العمل )البيت(: صاحب الم  -4

 مكان قريب من المنزل. 
العائد: غالبًا ال يحصل أفراد األسرة الذين يعيشون معًا في منزل واحد عدم القدرة على تحديد    -5

، ومن أفضل األمثلة على ذلك على مخصصات مالية محددة أو أجر واضح مقابل مشاركتهم في اإلنتاج
بذلك   تقوم  وهي  المنزلية،  المنتجات  لبعض  إنتاجها  خالل  من  زوجها  بمساعدة  الزوجة  حساسها  إلقيام 

اإلنتاج والتسويق   تجاهبالمسؤولية   األبناء في  اشترك  المعيشي لألسرة، وإذا  المستوى  أسرتها، ولتحسين 
ر أو عوائد مباشرة، وكل ما يمكن أن يحصلوا عليه للمنتجات المنزلية فهم غالبًا ال يحصلون على أج 

 .تحسين مستواهم المعيشي، ورضا الوالدين، ومصروف وبعض الهدايا
الموارد:  -6 مدخالت(   محدودية  )أو  موارد  استخدام  الصغر  المتناهية  المشاريع  خصائص  من 

 .محدودة
  المخاطر عالية  -7

 ي: تهية الصغر على النحو اآليمكن تلخيص المخاطر التي تواجه المشاريع المتنا
 : تراجع الدخل وانخفاض الطلب يقلل من النتائج المتوقعة وبالتالي زيادة المنافسة. مخاطر المنافسة •
 زيادة التكلفة وعدم استقرار سعر البيع.: مخاطر الربح •

 مجاالت عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة -6
 : يأتي  مما كل إلى والمتوسطة الصغيرة للمشاريع العمل مجاالت  تقسيم يمكن

 الصناعي  المجال - أ
  وأصحاب   الحرفية  األعمال  يشمل  الصناعي  المجال  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  عمل  إن

 أو   لالستهالك  قابلة  تصبح  بحيث  أخرى   إلى  حالة  من  الخام  المواد  بتحويل  يقومون   الذين  اليدوية  المهن
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 الجلدية،   والمنتجات  واألثاث،  المالبس  صناعة، ومن أمثلتها  أخرى   منتجات  تصنيع  في  الستخدامقابلة ل
 والميكانيك  بالخراطة  الخاصةوالمشاريع    الحرفية،  المهنو   البالستيكية،  المنتجاتو   الغيار،  قطعو   السجاد،و 

 إلخ.  والحدادة
 الزراعي المجال - ب

  والبيوت   الصغيرة  المزارع  فيشمل  النباتي  أما  الحيوانية  والثروة  النباتي  بشقيه  الزراعي  المجالأي  
 . النحل وخاليا المواشي تربية فتشمل الحيوانية الثروة وأما والخضراوات الحبوب إلنتاج البالستيكية

 التجاري  المجال - ت
 أن   وبدون   جوهرها  في  التغيير  دون   السلع  لبيع  الصغيرة  التجارية  المشاريع  التجاري   المجال  ويشمل

 المتاجر   ماركت،  السوبر  مثل،  تجزئةال  وتجارة  جملةال   تجارة  وهنالك  إنتاجية  عملية  أي  عليها  يجري 
 ..."األدوية مخازن  التوزيع، وكاالت عطور، مالبس، إكسسوارات،"  المتخصصة

 الخدمي  المجال - ث
 والنقل  المالبس وإصالح الصحي والمجال والقانونية والمحاسبية االستشارية الخدمات تقديم ويشمل

 االتصاالت،   مراكز  االنترنت،  محالت  الطبية،  العيادات  تجهيز  أبرز األمثلة  ومن  ،من الخدمات  وغيرها
  الغاز،  توزيع  مراكز  بقاالت،  التدريب،  مراكز  الثقافية،  والمراكز   السينما  دور  صالح،اإلو   صيانةال  محالت

 .(29ص ،2014 البرغثي،)والمكتبات 
 المجال العقاري  - ج

 .(25، ص2003)فرحان، ومن أمثلتها المقاوالت واألراضي 
 قات التي تواجه المشاريع الصغيرة و ِّ المع. 7

عملية نمو وتطور المشاريع الصغيرة العديد من المشكالت والمعوقات التي قد تؤدي إلى    تواجه
توقف العديد منها، وهذه المعوقات قد تكون مختلفة من منطقة ألخرى ومن قطاع آلخر، ولكن يوجد بعض 

الم بعض  وتعتبر  العالم،  أنحاء  كافة  في  الصغيرة  المشاريع  تواجه  موحدة  تعتبر  التي  عوقات المعوقات 
)دحالن،   أهم هذه المعوقات  يأتي خلة مع بعضها البعض، ومنها ما هو عائد ألسباب خارجية، وفيما  امتد

 : (59، ص2014
صعوبة الحصول على التمويل في بداية المشروع، وصعوبة زيادة رأس المال فيما بعد أي   -1

 في مرحل تطويره.
المشاريع الصغيرة وعلى قدرتها على  ارتفاع معدالت التضخم تؤثر بشكل سلبي على ربحية   -2

 المنافسة.
ن المشاريع الصغيرة تضطر إلى دفع أسعار فائدة  إارتفاع تكلفة االقتراض والتمويل: حيث   -3

 مرتفعة مقارنة بما تدفعه المشاريع الكبيرة، مما ينعكس على ربحية هذه المشاريع.
ات تمويلية بسبب حجمها التمويل: ففي كثير من األحيان تواجه المشاريع الصغيرة صعوب -4

وحداثتها، فهي ال تملك الكثير من الضمانات وتعاني من نقص السجل االئتماني، ونظرًا لمواجهة 
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هذه المشاريع للمشاكل المستمرة من مرحلة اإلنشاء وحتى التطوير فإن الكثير من البنوك ال تتجرأ 
 دعة لديها.وتوفر التمويل الالزم لهذه المشاريع خوفًا على األموال المو 

المشاريع  -5 أصحاب  على  تؤثر  فكما  السلبي  التأثير  مزدوجة  المشاكل  من  وتعد  الضرائب: 
البيانات  فالصغيرة من حيث ارتفاعها   توفر  هي أيضًا تضيق عمل جهاز الضرائب نظرًا لعدم 

 الالزمة عن هذه المشاريع.
النامية في جانب األنظمة    اإلجراءات الحكومية والبيروقراطية: والتي كثيرًا ما تظهر في الدول -6

 والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المشاريع الصغيرة. 
الموارد الطبيعية وعدم القدرة على تخزين بعض الموارد األخرى   -7 الموارد األولية: فندرة  قلة 

التي  يعتبر في حد ذاته مشكلة من المشكالت  اللجوء إلى االستيراد عند الحاجة لها  وضرورة 
 الصغيرة. تواجه المشاريع

المنافسة: كمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج، ومنافسة منتجات المشاريع الكبيرة العاملة  -8
 في نفس المجال. 

 مشاكل تتعلق بجودة اإلنتاج والتي قد تؤثر على القدرة التنافسية. -9
 مة بعض التشريعات والقوانين، والتي قد تظلم المشاريع الصغيرة. ءعدم مال -10

قات التي تواجه المشاريع الصغيرةويرى الباحث أن أبرز   والمتناهية الصغر هي عدم توفر    المعو ِّ
وعدم متابعة هذه المشاريع بشكل   أسواق لتصريف المنتجات والبضائع، وضعف تمويل هذه المشاريع 

 ، والتغيرات الكبيرة في أسعار صرف العمالت. جيد
 الخالصة

التطرق إلى مفهوم المشاريع الصغيرة ومفهوم المشاريع المتناهية الصغر،  من خالل ما سبق تم  
عمل هذه المشاريع،   هوأهمية هذه المشاريع وخصائصها ومجاالت عمل هذه المشاريع والمعوقات التي تواج

وعلى جميع الجهات المعنية االهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور حيوي هام 
وتحقيق االستقرار   في النهوض بالمجتمعات والحد من الفقر وزيادة فرص العمل وزيادة دخل العاملين فيها

 . االقتصادي واالجتماعي
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 المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرصيغ تمويل  :الثانيالمبحث 
 مقدمة . 1

أحد أهم مراحل إنشاء أي  يعتبر  التمويل أحد أهم الوظائف التي تقوم بها اإلدارة المالية، كما    يعد
أصحاب المشاريع الجديدة منها    تواجه  التي  المشكالت  أكبر  إضافة إلى كونه أحد  مشروع أو توسعته،

سواء كان المشروع ،  األحوال  من  حال  بأي   الهين  باألمر  ليس  المالي  الدعم  على  الحصول  أن  كما   ،والقائمة
في جميع دول   يرةيحظى تمويل المشاريع الصغيرة بأهمية كبو   .صناعيًا أو زراعيًا أو تجاريًا أو خدمياً 

جتمع العالم، وخاصًة في أماكن النزاعات والحروب، وتعد هذه المشاريع أحد أهم الوسائل التي يواجه بها الم
والنفسية واالجتماعية  االقتصادية  السلبية  ومخرجاتها  الحرب  باألموال ظروف  المشاريع  إمداد  أن  كما   ،

، وإن توفر التمويل الكافي من المشاكل الكبيرة التي تواجهها هذه المشاريع  يعدالالزمة إلنشائها أو توسيعها  
 .لعمل المشاريع يساعد في دفع عجلة التنمية واالستقرار

 والتمويل األصغر  مفهوم التمويل. 2
تعددت التعاريف التي تناولت موضوع التمويل ومفهومه حسب عمل كل جهة، كما اختلفت وجهات 
نظر الباحثين في تقديم تعريف محدد للتمويل، وقد تطور مفهوم التمويل في بداية القرن العشرين تطورًا 

 التمويل وهي: كبيرًا وسنعرض هنا بعض التعاريف التي توضح مفهوم
"هو أن يقدم شخص آلخر ثروة، من نقود أو أشياء ليتخذ اآلخر بشأنها قرارات استثمارية.  :  التمويل

)قحف،   أو بتعبير آخر أن يقدم شخص آلخر عناصر إنتاجية دون أن يطلب منه السداد الفوري لقيمتها

 .  (12، ص2004
أو   مشروع  تطوير  أو  لرفع  الالزمة  النقدية  المبالغ  على  للحصول  أسلوب  بأنه:  التمويل  ويعرف 

 . (46، ص2011)بتال وآخرون، مؤسسة ما 
ي  أ: توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام، بأنه التمويلكما تم تعريف 

 . (27، ص2017)يوسف، إليها إمداد المشروع باألموال الالزمة في أوقات الحاجة 
السابقة   التعاريف  بأنه توفير احتياجات المشروع    الباحث  تنتجيسمن  للتمويل  التالي  التعريف 

وفق الخطة الموضوعة وبما يضمن استمرار عمل خالل عمر المشروع  النقدية والعينية على حد سواء  
 المشروع دون توقف أو انقطاع. 

التمويل وهو التمويل األصغر لتمويل المشاريع المتناهية الصغر  وقد انتشر حديثًا نوع آخر من  
تو  مالية خاصة للطبقة األشد فقرًا في المجتمع ويهدف إلى  يقدم خدمات  التمويل  الدخل لهم،  فير  وهذا 

 وتوفير فرص العمل ومن ثم الحد من الفقر وبما يمكنهم من ضمان استمرار مشاريعهم. 
 توفير الخدمات المالية للعمالء ذوي الدخل المنخفض ألصغربأنهيعرفالتمويلا  التمويل األصغر

 . (Hagos&Kohli, 2017, p103)لتحسين مستود الدخل الخاص بهم
للفقراء   الخدمات المالية والمنتجات بمبالغ صغيرة جداً   التمويل األصغر على أنه توفيركما وعرف  

 . ( Saikia, 2017, p125) معيشتهممستويات الدخل وتحسين مستويات  لتمكينهم من رفع
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والهدف من التمويل أساسًا هو تسهيل المبادالت واألنشطة الحقيقية. فالنشاط الحقيقي هو التبادل 
النشاط االقتصادي، وهو الخطوة األولى نحو التمويل هو  إما بغرض االستثمار أو االستهالك، و  عماد 

لو كان األفراد يملكون المال الالزم إلتمام هذه األنشطة لما  تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع، و 
 . (84، ص2013)السويلم، كان هناك مبرر للتمويل

 أهمية تمويل المشاريع المتناهية الصغر . 3
تحتل المشاريع المتناهية الصغر أهمية كبيرة في كل البلدان، كون هذه المشاريع تخلق فرص عمل 

 وتساهم في خفض التكاليف واالستفادة من الموارد المتاحة وغير المستغلة. وتزيد الدخل لألفراد 
 بما يأتي:  الصغر المتناهية المشاريع تمويل أهميةويمكن إيجاز 

 إنسان  بليون   1.2  هناك  فإن  الدولي  البنك  تقديرات  في  نهإ  حيث:  فقراً   األشد  األسر  إلى  الوصول  -1
 .يومياً  واحد دوالر من أقل على يعيشون  أسرة مليون  250 أي

  في بليون إنسان على أقل من دوالر في اليوم، و   1.2يعيش  حيث    :النساء  تمكين  إلى  الوصول  -2
 في   نقص   إلى  العموم  في  النساء  فقر  ويؤدي  العالم،  أطفال  تربية  عن  المسؤوالت  هن  النساء  كون ت  العادة
جيدة   لها  المتاحة  الفرص  تكون   الجيد  قتصادياال  الوضع  ذات  األسر نإ  حيث  ألطفالهن  االجتماعي  النمو

 يستثمرن   وأنهن  لالئتمان،  جيد  موضع  هن  النساء  أن  على  الخبرة  وتدل  ،ةجيد  بصورة  الطفل  نمو  في  تساهمو 
 الذي  األعلى  االجتماعي  المستوى   من  يستفدن  ذاتهن  في  النساء  أن  كما   أسرهن،  أحوال  تحسين  لصالح
 . (33ص ،2010 الشايب،) أفضل دخل  تحقيق يستطعن عندما البيت داخل في يحققنه

 مصادر التمويل . 4
تعتمد دراسة أي جدوى اقتصادية للمشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة على مصادر األموال الالزمة 
لسير عملها، وتكلفة كل مصدر من هذه المصادر التمويلية، وتختلف هذه المصادر باختالف كل مشروع 

 وطبيعة كل مشروع. بحسب حجم 
 قصير األجل يلالتمو .  4.1

ويقصد به األموال التي تحصل عليها المنشآت من الغير ويتم االلتزام بسدادها خالل فترة ال تزيد  
 عن عام

 وله أنواع هي: 
 التجاري  االئتمان. 4.1.1

االئتمان التجاري بأنه نوع من التمويل قصير األجل التي تحصل عليه المنشأة من  يمكن تعريف  
الموردين، ويتمثل في قيمة المشتريات اآلجلة للسلع التي تستخدمها في العملية الصناعية، ويعتبر االئتمان 

تطيع الحصول التجاري وسيلة مألوفة في العمليات التجارية في معظم المؤسسات، ويمكن للشركة التي ال تس 
على االئتمان من المؤسسة المالية أن تحصل على ائتمان تجاري من الشركة البائعة، وتحصل الشركة  
البائعة على معلومات عن الشركة المشترية وتستطيع أن تحكم على مدى قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها،  
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الئتمان التجاري على حجم المشتريات وكذلك على معدل المخاطرة المتضمن، وغالبًا ما يتوقف مقدار ا 
 .(41، ص2014)بلقاسم، وعلى القيود االئتمانية الممنوحة 

 المصرفي االئتمان. 4.1.2
ويقصد باالئتمان المصرفي في هذا الصدد القروض قصيرة األجل التي تحصل عليها المنشأة من  

ئتمان التجاري، ويأخذ االئتمان المصرفي البنوك، ويأتي هذا النوع من االئتمان في المرتبة الثانية بعد اال
أحد صورتين: الصورة األولى مبلغ إجمالي تقترضه المنشأة مرة واحدة، على أن تقوم بالوفاء بقيمة القرض 
والفوائد في التواريخ المتفق عليها، أما الصورة الثانية فهو مبلغ إجمالي يمثل حدًا أقصى لما يمكن أن 

 . (527، ص2007)هندي، متفق عليها، وهو ما يطلق عليه بالسقف االئتماني تقترضه المنشأة خالل فترة 
ويمكن لصاحب المشروع أن يحصل على التسهيالت االئتمانية من البنوك التجارية والمؤسسات  
 المصرفية، واألمر يتوقف على طبيعة حاجة المشروع، ويتعهد المشروع بسداد القرض والفوائد المستحقة 

 .(387، ص2014)كافي، 
 التجارية األوراق. 4.1.3

هي أوراق تجارية أو سندات تصدرها الشركات الكبرى وتعتمد على هذا النوع من األوراق للتمويل  
 . (692، ص2008)العامري والغالبي،  قصير األجل وتكون مضمونة بسمعة أو شهرة الشركة التي أصدرتها 

 هناك عدة أنواع من هذه األوراق وهي: و 
الصك: وهو األداة التي يقوم أو يأمر فيه الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من  •

حسابه لديه إما إلى الساحب نفسه وإما إلى شخص آخر وإما لحامله، كما يعتبر أداة وفاء يقوم  
 مقام النقود ويقتضي الدفع بمجرد االطالع.

يأمر فيها الساحب أو ما يسمى مح • )الدائن( شخصًا الكمبيالة: وهي صك  الكمبيالة أي  رر 
يسمى المسحوب عليه )المدين( بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين لشخص معين أو لحامل  

أداة ائتمان ووفاء ويختلف فيها تاريخ السحب    الكمبيالة  ، وتعتبر هذا الصك ويسمى )المستفيد(
 عن تاريخ الوفاء. 

محرر بدفع مبلغ معين في تاريخ معين  السند األذني: وهو صك يتعهد فيه شخص يسمى ال •
 .(54، ص2014)الشمري، يسمى )المستفيد( لشخص آخر 

 . القبوالت المصرفية4.1.4
االستعما واسعة  من  وهي  مضمونة  كانت  إذا  المخاطر  من  خالية  وتكون  الدولية،  التجارة  في  ل 

األجل والتي من الممكن أن مصرف ذي مركز مالي متين ورصين، وتعتبر من مصادر التمويل القصير  
المصرفية تتمثل في قبول المصارف لإلسناد نيابة  والقبوالت ،أو جزءًا منه تكون بدياًل لالئتمان المصرفي

عن عمالئها وعلى سبيل المثال إذا باع الزبون )ص( بضاعة إلى الزبون )ح(، فقد يوافق الزبون )ص( 
ع شريطة أن يكون هذا السند مقبواًل من مصرف الزبون على دفع قيمة البضاعة المبيعة بسند مؤجل الدف
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مع العرض أن المصارف تقدم هذه الخدمة للزبائن الذين يتمتعون بمراكز    )ح( بداًل من الزبون )ح( نفسه
 . (55، ص2014)الشمري،  يوماً 180 –   30مالية جيدة، وتتراوح مدة هذه القبوالت ما بين 

 الخزينة أذونات .4.1.5
 أدوات  من   أداة   وتعد  المركزي،  المصرف  أي  الدولة  خزينة  إلى  نسبة  الخزينة  أذونات  تسمية  تعود

 . الحكومة قبل من األجل قصيرة االقتراض
 احتياجاتها   لتمويل  الحكومات  إليها  وتلجأ  الحكومي  الدين  أدوات  من  أداة   بأنها  الخزينة  أذونات  وتعرف

 . للتسويق وقابلية سيولة النقد سوق  أدوات أكثر الخزينة أذونات وتعد  العامة، نفقاتها لمواجهة الموسمية،
- 3)  بين  تتراوح  وآلجال  حامله،  بصفة  تصدر  ما  عادة  بأنها  الخزينة  ألذونات  آخرورد في تعريف  و 

 أساس   على  الثانوية  السوق   في  تداولها  يتم  حيث  األجل  قصيرة  المالية  األوراق  ضمن  وتصنف  شهرًا،(12
 بغرض   لمواطنيها  الحكومات  وتصدرها  النقد،  سوق   في  الهامة  األدوات  من  الخزينة  أذونات  وتعد  الخصم،

 ضريبة   من   ومعفياً   لحاملها  مجزياً   عائداً   تضمن  كأن   مغرية   بشروط  ذلك  وتحقق  االدخار،  على  تشجيعهم
  القيم   هذه  وتسمى  ومضاعفاتها، (  مثالً $  1000)  من   تبدأ   اسمية  بقيمة   األحيان  أغلب  في  وتصدر  الدخل،

 المصرف  يحددها التي القيمة فهي االسمية القيمة أما فعلية، وقيمة اسمية قيمة هناك أي االسمية، بالقيم
 المزاد   وفق  الواحد  لألذن  المستثمر  يضمنها  التي  القيمة  فهي(  الشراء  قيمة)  الفعلية  القيمة  وأما  المركزي،
 االسمية  القيمة  من بالخصم األذون   شراء ويتم المحدد، الموعد في بدفعها المصرف أمام ويلتزم التنافسي،

 األذونات،  تلك  على  العائد  بمثابة  لألذونات(  الشراء  سعر)  الفعلية  والقيمة  االسمية  القيمة  بين  الفرق   ويكون 
، 2010)العراسي،    األذون   لتلك  االسمية  القيمة  كامل  على  حائزها  يحصل  األذونات  استحقاق  أجل  انتهاء  وعند

 .(61ص
 التمويل طويل األجل .  4.2

تتمثل مصادر التمويل طويلة األجل في األسهم العادية واالحتياطيات واألرباح المحتجزة، واألسهم 
 السندات. و الممتازة، والقروض طويلة األجل 

 العادية  األسهم - أ
وتتمثل القيمة االسمية يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية،  

عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية   اً ما يكون منصوص  بالقيمة المدونة على قسيمة السهم وعادةً 
على عدد األسهم العادية المصدرة، فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي ال تتضمن األسهم الممتازة مقسومة  

وتتمثل القيمة السوقية بالقيمة التي يباع بها السهم في السوق، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من  
 القيمة االسمية أو القيمة الدفترية.

ع حامل السهم العادي ببعض الحقوق من أهمها الحق في التصويت في الجمعية العمومية تويتم 
والحق في نقل األسهم بالبيع   ،الحد األدنى من األسهم الذي يقره قانون الشركة  كالمستثمر يمتلإذا ما كان  

  تعد، كما  قررت الجمعية العمومية توزيعها  أو بأي طريق آخر، والحق في الحصول على األرباح إذا ما
ة نظر المستثمر  مسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال، وأما بالنسبة  لعيوب األسهم العادية من وجه
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فمن أبرزها أن حاملها ليس له الحق في المطالبة بتوزيعات إذا لم تحقق المنشأة أرباحًا أو إذا حققت أرباحًا 
ولم يتقرر توزيعها، يضاف إلى ذلك أنه في حالة اإلفالس يأتي حملة األسهم العادية في ذيل القائمة من  

 . (533، ص2007هندي، )حيث ترتيب حصولهم على نصيب في أموال التصفية 
 الممتازة األسهم - ب

يمثل السهم الممتاز مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، مثل السهم العادي، وتجمع 
، فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي في بعض النواحي األسهم الممتازة بين سمات األسهم العادية والسندات

حامله محدودة بمقدار مساهمته، كما    ةملكية ليس له تاريخ استحقاق، وأن مسؤوليأهمها: أنه يمثل صك  
ال يحق لحملة هذه األسهم المطالبة بنصيبهم من األرباح إال إذا قررت اإلدارة إجراء توزيعات، وأخيرًا قد  

على النحو   وذلك  يكون لحملة األسهم الممتازة األولوية في شراء أي إصدارات جديدة من األسهم الممتازة
 .المتبع في األسهم العادية

ومن ناحية أخرى تشبه األسهم الممتازة السندات في أن نصيب السهم من األرباح محدد بنسبة 
معينة من قيمته االسمية، وأنه ال يجوز لحملة األسهم العادية الحصول على نصيبهم في أموال التصفية 

يتسم التمويل باألسهم الممتازة ببعض العيوب و منها،    قبل أن يحصل حملة األسهم الممتازة على نصيبهم
 .(541، ص2007)هندي،  من أهمها ارتفاع تكلفتها نسبياً 

 األجل  طويلة القروض - ت
حقاقها إلى تهي قروض تحصل عليها المنشأة من المؤسسات المالية كالبنوك وقد يصل تاريخ اس 

 ثالثين عامًا. 
يتم االتفاق على شروطه )معدل الفائدة، تاريخ االستحقاق...( بالتفاوض بين المقرض والمقترض،  

 )سعر الفائدة(   وعلى الرغم من أن تكلفة هذا النوع من التمويل تتمثل في نسبة محدودة من قيمة القرض
ي السوق متجهة إال أن المقرض قد يصر على عدم ثبات هذه النسبة، خاصة إذا كانت معدالت الفائدة ف

أما بالنسبة لسداد قيمة القرض فقد يتم مرة واحدة في تاريخ استحقاق متفق عليه، أو قد يتم  نحو االرتفاع، 
 . (543، ص2007)هندي،  على أقساط متساوية في تواريخ معلومة

 السندات - ث
ول على  شآت، ويعطي لحامله الحق في الحص نيمثل السند مستند مديونية طويلة األجل تصدره الم

يتمثل    )كوبون(  الحق في سعر فائدة دوري   أيضاً   القيمة االسمية للسند في تاريخ االستحقاق، كما يعطيه
وهذا   وللسند قيمة سوقية قد تزيد أو تقل أو تساوي القيمة االسمية،  ،في نسبة مئوية من القيمة االسمية

يعني أن هناك فرصة ألن يحقق حامل السند أرباح رأسمالية كما قد يمنى بخسائر رأسمالية، هذا وتحدد 
المالي  المركز  تتوقف على  والتي  لها حامله،  يتعرض  التي  المخاطرة  درجة  ضوء  السوقية على  القيمة 

وفي الدول التي   .السوق   للمنشأة، والظروف االقتصادية السائدة وعلى األخص مستوى أسعار الفائدة في
رأس سوق  بها  لدرجة   يمر  وفقًا  مجموعات  المنشآت في  تصدرها  التي  السندات  يتم تصنيف  مال قوى 

المخاطر التي تتعرض له، وقد تشترط المنشأة المصدرة للسندات أن يكون لها الحق إذا رغبت في استدعاء  
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قابل ذلك على قيمة عند االستدعاء تفوق السندات أي إعادة شرائها، وعادة ما يحصل حامل السند في م
قيمته االسمية، ويطلق على مقدار الزيادة مكافأة أو عالوة االستدعاء، ويمثل حق استدعاء السندات ميزة 
للمنشأة، ففي حالة انخفاض أسعار الفائدة في السوق يمكن للمنشأة إصدار سندات جديدة بمعدل كوبون 

، وقد ال يقتضي األمر في بعض األحيان ذات معدل الكوبون المرتفعمنخفض، لتحل محل السندات القديمة  
إصدار سندات جديدة لتمويل عملية السندات القديمة، ويحدث هذا إذا كانت المنشأة تقوم باحتجاز جزء 
من أرباحها بصفة دورية الستخدامها لهذا الغرض، وغني عن البيان أنه يمكن للمنشأة استدعاء السندات 

)هندي،   يوجد شرط االستدعاء في نشرة االكتتاب، إذ تستطيع المنشأة شراء ما يعرض للبيعحتى إذا لم  

 .(544، ص2007
 المحتجزة األرباح - ج

السنة   نشاطها في  ممارسة  من  الشركة  حققته  والذي  للتوزيع  القابل  الفائض  من  الجزء  ذلك  هي 
 . (13، ص2014)فراح، الجارية أو السنوات السابقة 

المختلفة تقوم بتمويل    اريعاألرباح المحتجزة من المصادر الذاتية أو الداخلية للتمويل، فالمش وتعتبر  
مثل   النقدية  غير  والمخصصات  المحتجزة  األرباح  بواسطة  المالية  احتياجاتها  من  به  يستهان  ال  جزء 

 اإلهالك. 
بأنشطة الش  القيام  ركة فمن المتوقع  إن الهدف الرئيسي لمعظم المشاريع هو تحقيق الربح، فعند 

على  توزيعها  أو  استثمارها،  إعادة  لغرض  الشركة  في  بها  االحتفاظ  يمكن  األرباح  وهذه  أرباح،  تحقيق 
على  الباقي  وتوزيع  الشركة  داخل  منها  بجزء  االحتفاظ  أيضًا  يمكن  كما  الشركة،  أصحاب  المساهمين 

نظرًا ألنها األرباح  توزيع  سياسة  أهمية  تظهر  هنا  ومن  تحققها    المساهمين،  التي  األرباح  تحدد مصير 
الشركة، فتحدد مقدار التوزيعات على المالك وبالتالي تحدد مقدار األرباح التي سيتم حجزها داخل المشروع، 
في  األخيرة  الكلمة  أن  رغم  المالي،  للمدير  الجوهرية  المشاكل  من  تعتبر  األرباح  في  التصرف  ومسألة 

باعتبار أن من مسؤوليات الجمعية العمومية للمساهمين الموضوع تكون للجمعية العمومية للمسا همين 
 . (404، ص1987)توفيق،  اعتماد سياسة توزيع األرباح التي يقترحها مجلس اإلدارة 

نه إذا لم تقم الشركة باستخدام هذه  إويعتبر التمويل من خالل األرباح المحتجزة تموياًل حرًا، حيث  
بإرجاعها   ستقوم  التمويل  في  أن  األرباح  ذلك  ويعني  االستثمار،  وراء  من  كعوائد  من  لمساهميها  كثيرًا 

الشركات  بالملكية، حيث تفضل  التمويل  استخدام األرباح المحتجزة كشكل من أشكال  الشركات تفضل 
استخدام هذا النوع من التمويل على التمويل من خالل إصدار أسهم جديدة ألن التمويل باألرباح المحتجزة 

لتمويل من خالل إصدارات جديدة بسبب اضطرار الشركة لدفع تكاليف إصدار لهذه األسهم،  أقل تكلفة من ا
ال يملكون معلومات جيدة عن الشركة وبالتالي قد إضافة إلى احتمال أن يكون المستثمرين الخارجيين  

 . (19، ص2017)قشطة، يؤدي ذلك إلى اإلعراض عن شراء أسهمها الجديدة المصدرة 
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 االهتالكات  - د
الزمن أو   برهي عملية تناقص القيمة المحاسبية ألصل من األصول وذلك كنتيجة الستعماله ع

 التطور التكنولوجي. 
كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها االستثمارات عند تدهور قيمتها  

 الصافية.مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها 
ويعرف االهتالك أيضًا بأنه طريقة لتجديد االستثمارات أي أن الهدف من حساب االهتالك هو 
ضمان تجديد االستثمارات عند نهاية عمرها اإلنتاجي، ويلعب االهتالك دورًا اقتصاديًا يتمثل في اهتالك 

ثمرة في األصول الثابتة بهدف إعادة متتالي لالستثمارات، ودورًا ماليًا يتمثل في إعادة تكوين األموال المست
تجريدها في نهاية حياتها اإلنتاجية، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة  

 . (38، ص2014)بلقاسم، إلى يوم صرفها 
 والمخصصات المؤونات - ه

األعباء والخسائر مخصصة لمواجهة  هي  عرف المؤونة على أنها انخفاض نتيجة الدورة المالية و ت
المحتملة الوقوع، كما تعرف بأنها انخفاض غير عادي في قيمة األصول وعلى المؤسسة أن تسعى لتفادي 

 ، وإن تكوين المؤونة مقيد بعدة شروط منها: االنخفاض
 أن تكون أسباب انخفاض قيمة األصل المعني قد نشأت خالل نفس السنة.  •
 .(38، ص2014)بلقاسم، أن يكون وقوع هذا النقص موضوعي  •

 أبرز صيغ التمويل غير الربوية . 5

 البيع باآلجل .  5.1
هو عقد بيع لسلعة مملوكة لبائعها، يتم تسليمها عند العقد، ويدفع ثمنها في موعد الحق، ويكون  

بتأجيل دفع الثمن مع تعجيل تسليم  ، فمعنى التمويل فيه هو إذن يهذا الثمن اآلجل أكثر من الثمن الحال
 . (36، ص2011قحف، ) السلعة
 عقد السلم . 5.2

ي يحصل على ثمن السلعة عند العقد،  ذعقد السلم هو عكس البيع باآلجل فهو تمويل للمنتج ال
مقابل التزامه بتسليم السلعة في المستقبل فهو بذلك ينشئ دينًا عينيًا بكمية من السلع المبيعة، يستحق 

 .(43، ص2011قحف، ) تسليمها في أجل محدد في العقد
 االستصناع التمويل ب.  5.3

مع سداد ديون الحقة يكون    شيء خاص لغرض معين  عقد تصنيعيعرف التمويل باالستصناع بأنه  
 . (Al-feel, 2019, p1042) لطرفين في حالة استيفاء المواد والشروطًا لملزم

يمكن تعريف االستصناع بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد األطراف بإنتاج شيء معين، وفقًا لمواصفات  و 
يتم االتفاق عليها وبسعر وتاريخ تسليم محددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من تصنيع وإنشاء 

نفسه إذ بإمكانه أن وتجميع وال يشترط في االستصناع أن يقوم الطرف المتعهد بتنفيذ العمل المطلوب ب
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صيغة  وتعد  ومسؤوليته،  إشرافه  تحت  بالتنفيذ  تقوم  أخرى  جهات  إلى  منه  بجزء  أو  العمل  بذلك  يعهد 
االستصناع من الصيغ التمويلية التنموية حيث تساهم في إنشاء وحدات جديدة مثل تصنيع خطوط إنتاج  

ذا النوع من صيغ التمويل التي تريد  جديدة أو إنشاء مبان سكنية، إذ نجد أن المنشآت الصغيرة تفضل ه
التوسع في حجم أعمالها عن طريق زيادة خطوط اإلنتاج الحالية أو إنشاء وحدات عقارية لوحدات التجميع 

 . (321، ص2009)عبدالرحمن، وغير ذلك من أساليب التوسع 
 المشاركة .  5.4

المشروع بتقديم صاحب تعرف المشاركة على أنها أسلوب تمويلي تشترك بموجبه جهة التمويل مع 
المال الالزم للمشروع، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فبحسب مساهمة كل طرف 

زم لحفظ حقوقه مشاركة جهة التمويل تكون بالقدر الالبفي رأس المال، ويقوم باإلدارة صاحب المشروع  
واالطمئنان إلى عدم حدوث إهمال أو تقصير، كما يحصل صاحب المشروع من جهة التمويل على حصة 

للمشروع إدارته  مقابل  الربح  أن من  المعروف  فمن  للمشاريع  ضمانًا  أكثر  بالمشاركة  التمويل  ويعتبر   ،
ادية أو عدم كفاءة اإلدارة  معدالت الفشل للمشاريع الصغيرة كبيرة بسبب نقص دراسات الجدوى االقتص

 .(58، ص2015)المللي،  ونقص التخطيط وطبعًا ضعف التمويل
،  تقسيمها على أساس االتفاقو عقد متبادل بين الطرفين، يتم تحديد نسبة الربح  بأنها لمشاركة كما عرفت ا

 . (Pervez, 2011, p15)  معدل ثابت أساس أو إعطاء الربح على ال يجوز تحديد مبلغ مقطوعو 
 المضاربة.  5.5

اتفاق بين   في الربح بمال من جانب وعمل من جانب، وبالتالي هي  ة  كَ ر  شَ   تعرف المضاربة بأنها
طرفين يبذل أحدهما فيها ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه في االتجار والعمل بهذا المال على أن يكون 

، وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأس ماله ربح ذلك فيما بينهما على حسب ما يشترطان
 .وضاع على المضارب كده وجهده

ماله، وال يتحمل المضارب أي خسارة   ة بما ال يتجاوز رأسوفي المضاربة يتحمل المستثمر خسار 
)العبادلة، هذا المال  سوى جهوده ووقته، وفي المقابل يلتزم بأي خسائر ناتجة عن اإلهمال أو إساءة استخدام  

 . (69، ص2017
كما عرفت المضاربة بأنها مشاركة بين طرفين، األول صاحب رأس المال الذي يقدم المال واآلخر 

ل أو المضارب الذي يقدم جهده وخبرته، على أن يتم تقاسم األرباح بين الطرفين حسب نسبة شائعة العام
من الربح يتفق عليها طرفا عقد المضاربة، وإذا حصلت الخسارة فتكون على صاحب رأس المال، وتكون 

 .(31، ص2018، )العكاويخسارة العامل بمقدار جهده الذي بذله، بشرط عدم التقصير في أداء مسؤولياته 
 عقد المزارعة . 5.6

هي عقد مشاركة على المحصول الزراعي بين مالك األرض والفالح المزارع، الذي يقوم بأعمال  
 . (51، ص2011حف، )ق الزراعة، وينبغي أن تذكر في العقد نسبة توزيع المحصول بين الطرفين
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بتوفير األرض، واآلخر يزرعها، والناتج  مشاركة بين طرفين أحدهما يقوم    كما عرفت المزارعة بأنها
ومن زرعها من جهة أخرى، وقد   من جهة  قد يكون الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل، بين صاحب األرض

تم تطبيق هذه الصيغة في دول عديدة مثل السودان وباكستان وغيرها من الدول العربية واإلسالمية، وقد 
 . (60، ص2017)العبادلة،  إلى تنمية كبيرة في المشاريع الزراعية  تأد

 اإلجارة بالتمويل .  5.7
وبه يتم تأجير أصل مملوك لشخص ما لالنتفاع به مقابل إيجار محدد يدفع على أقساط محددة 

 . (25، ص2018)العكاوي، المبالغ وتاريخ الدفعات 
 باإلجارة  التمويل صيغة . أنواع5.7.1

، وتقوم بإبرام اتفاق بينها  ويقصد به بيع منفعة لمدة معلومة بعوض معلومالتأجير التمويلي:    .5.7.1.1
سنوات على أن يقوم المستأجر باستئجار األجهزة والمعدات  10 – 5وبين المستأجر وغالبًا ما يكون من 

 . (67، ص2017)العبادلة، من الشركة الستخدامهم في العملية اإلنتاجية مقابل مبالغ مالية معينة 
 شروط التأجير التمويلي . 5.7.2

وضوابط وضعت لتنفيذ عقود التأجير، والتي تعتبر عقود التأجير التمويلية من العقود  هناك شروط
 :اآلتيةالرأسمالية إذا توافرت فيها الشروط 

ر في نهاية المدة -أ  .تؤول ملكية األصل المستأَجر للمستأج 
 % من العمر االقتصادي لألصل المؤجر. 75أال تقل فترة عقد اإليجار عن  -ب
العادلة  90لقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات االستئجار عن  أال تقل ا  -ت % من القيمة 

 . (27، ص2011)بارود، لألصل عند بدء االستئجار 
فهو يشبه صفقات الشراء التأجيري قصير األجل، مثاًل يقوم المؤجر ذو  التأجير التشغيلي:    .5.7.1.2

الخبرة في تشغيل وصيانة وتسويق اآلالت أو غيرها من األصول الرأسمالية بشرائها لغاية تأجيرها إلى 
مستأجرين لفترات محددة بدفعات إيجارية وشروط مغرية، ويتحمل المؤجر تبعات ملكية األصل من حيث 

 . (54، ص2016)شعالن، لتسجيل والصيانة مقابل قيام المستأجر بدفع األقساط وتشغيل األصل التأمين وا
 التمويل بالقرض الحسن.  5.8

يعتبر التمويل بصيغة القرض الحسن من أبرز صيغ تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 
إعطاء الحق للشخص المقترض باالنتفاع وتقوم هذه الصيغة على أساس  في المناطق المحررة،    المنتشرة

 .وال يجوز أن يكون سبياًل لالسترباح وتنمية رأس مال المقرض بالمال شرط أن يقوم برد مثله
 الحسن  القرض تعريف . 5.8.1

القرض الحسن لغًة: هو القطع، قرضت الشيء أقرضه بالكسر قرضًا: قطعته، والقرض: ما تعطيه  
 . (43، ص2014)صالح، من مال 

نهاية مدة متفق عليها بدون أي حصة في ربح أو خسارة وأما اصطالحًا فهو   قرض يعود في 
 .(Muneer khan, 2019, p832) المقترض
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)تشاقير، لقرض الحسن بأنه عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي آلخر، ليرد مثله  اكما عرف  

 . (7، ص2014
بأن يدفع المقرض مبلغًا من المال إلى المستقرض على أن يرده له عند   القرض الحسن كما عرف

إيساره بال زيادة مشروطة أو متعارف عليها سواء  كانت نقدًا أو عينًا أو منفعًة، وإنما يبتغي بعمله هذا وجه 
 . (32، ص2009)قنطقجي وآغا،  هللا تعالى

المقرض يقطع للمقترض قطعة من    وقد سمي القرض قرضًا ألنه قطعة من المال المقرض أي أن
 . (12، ص2010)أردنية،  مال على أن يقوم المقترض بإرجاع هذا المبلغ الحقًا دون زيادة أو نقصان

)نصر هللا،  وتعتبر صيغة التمويل بالقرض الحسن والسلم والمرابحة من صيغ التمويل قصيرة األجل  

 . (40، ص2017
 التنمية  في الحسن القرض دور. 5.8.2

، فمصادر التنمية موجودة داخل أي إن التنمية عملية ذاتية وداخلية تعتمد على النفس العصامية
الفكر   وضع  وقد  المتاحة،  األولية  المواد  وفي  الهائلة،  البشرية  الطاقة  في  ممثلة  نامي  أو  متخلف  بلد 

يقابل العمل، واإليجار يقابل  االقتصادي الرأسمالي لكل عنصر من عناصر اإلنتاج عائدًا يقابله، فاألجر  
 . (118، ص2010)أردنية، األرض، والفائدة تقابل رأس المال، والربح يقابل التنظيم واإلدارة 

 يتكلف ال الذي للمستثمر التمويل توفير خالل من التنمية عملية في دوره يحقق الحسن  القرض إن
  من  المستثمر   تمكن  إضافية  أرباح  إلى  الفائدة  هذه  محوالً   الربوية  البنوك  عليه  تفرضها   التي  الفائدة  عناء
 وهذه   البطالة  من   والتخفيف  العاملة  األيدي  على  الطلب  زيادة  وبالتالي  استثماره  زيادة   ثم   ومن  ادخاره  زيادة
 .التنمية عملية جوهر هي اآللية

،  بالغة أيضاً   االستثمارية الكبيرة أهميةوكما أن للقروض االستثمارية الصغيرة أهمية فإن للقروض  
فنحن نعلم أهميتها في عملية التنمية التي حققت وفورات الحجم وزيادة األرباح والقضاء على البطالة من 

 .(45، ص2014)صالح، خالل توفير آالف فرص العمل التي تعتبر البلدان النامية في أمس الحاجة لها 
المستثمر بالقرض الحسن من خفض تكاليف إنتاجه ومن ثم تخفيض سعر  ومن جانب آخر يتمكن  

ثم زيادة الطلب على منتجاته  الداخلية والخارجية ومن  المنافسة في األسواق  إنتاجه والذي سيمكنه من 
المنخفضة السعر وزيادة الطلب تؤدي إلى إحالل سلعته بدل السلع المماثلة المستوردة وزيادة صادراته، 

، 2008)سيف،    لحالتين نوفر عملة أجنبية إضافية ُتعتبر العملية التنموية في أمس الحاجة لهاوفي كال ا

.  (139ص

  كانت   حيث  للسالم،  نوبل  جائزة  على  الحائز  يونس  محمد   البروفيسور  تجربة  في  نجده  ما   فمثالً 
 المصرفي  النظام أن البروفيسور هذا رأى  إذ بنغالديش، مثل  كامل   بلد تنمية خدمة في صبت كبيرة تجربة
 جدهم   بلغ  مهما   أحوالهم  تحسين  يستطيعون   وال  واحد،  قرش  توفير  للفقراء  يتيح   ال   بنغالدش  في  القائم  الربوي 

  أموالهم،  عوائد  من  االستفادة  لهم   يتيح  مال  رأس  سوى   يحتاجون   ال  أنهم   واكتشف  العمل،  في  واجتهادهم
  الرد،  لموعد  تحديد  ودون   فائدة،  بدون   الخاص  ماله  من  بسيطاً   مبلغاً   الفقراء  من   امرأة   42  أقرض  ثم  ومن

 بدون   حسنة  قروض  والمحتاجين  الفقراء  تقرض  بأن  الربوية  المصارف  إقناع  وقتها   في  يستطع  لم  أنه  إال
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 وقد   فائدة،  وبدون   ضمانات  بدون   صغيرةً   قروضاً   الفقراء  بإقراض  بدأ  إذ  عاتقه  على  الموضوع  وأخذ  فائدة،
 في   المركزي   البنك  اقتنع  1979  عام  وفي  الفقراء،  من  أسرة  500  حياة  وغير  باهراً   نجاحاً   مشروعه  نجح

 المشروع  حجم  من  زاد  1981  عام  وفي  القرية،  مشروع  أي(  جرامين)  مشروع  وتبنى  الفكرة  بنجاح   بنغالديش
 ووصل   ضمانات،   تتطلب  ال  والتي  الصغر   المتناهية  القروض  نظام   فاعلية  تبين   وقد  مقاطعات،  5  ليشمل
 . فرعاً  86 يخدمها عميل ألف 59 إلى 1993 عام  جرامين بنك عمالء

  نجاح  من التجربة  هذه حققته لما  الحسن القرض مجال في مهمة خطوة جرامين بنك تجربة وتعتبر
 . (15-10ص ،2007 سعيد،) بنغالديش في التنمية خدمة في باهر

 الحسن  القرض أهداف. 5.8.3
 ي: أتيمكن أن تتمثل األهداف الرئيسية للقرض الحسن فيما ي

 مساعدة المحتاجين وتحسين العالقة بين الفقراء واألغنياء.  .1
 إنجاز عمل جيد يرضي هللا سبحانه وتعالى.  .2
 تعزيز االقتصاد الوطني.   .3
تجارية    .4 ومشاريع  ألعمالهم  جديد  سوق  إنشاء  في  الفقراء  خبراتهم مساعدة  باستخدام  جديدة 

 ومهاراتهم. 
 المساهمة في تحقيق مجتمع آمن.   .5
 .(Mohieldin,2012,p79) القضاء على مشكلة البطالة في المجتمع  .6
 شروط القرض الحسن . 5.8.4

 : اآلتيةشروط اليشترط لصحة القرض الحسن 
 ألن القرض تمليك مال ومن عقود التبرع.  ، أي حرًا بالغًا عاقالً أن يكون المقرض أهاًل للتبرع -1
 القبض: فال يتم القرض إال بالقبض ألن فيه معنى التبرع. -2
 . (42، ص2017)نصر هللا،  أال يكون قرضًا جر نفعًا إلى المقرض -3
 مزايا القرض الحسن . 5.8.5

 ي: أتفيما يبالنسبة للمقترضين تتمثل مزايا التمويل بصيغة القرض الحسن 
لغايات اإلنتاجية في مختلف المجاالت، والغرض غراض استهالكية وليقدم القرض الحسن أل  -1

 من ذلك هو مساعدة المستفيد من القرض على تحسين مستوى دخله. 
تيسير وتخفيف إعسار العمالء وترويج نشاطهم حتى يتمكنوا من ممارسة هذا النشاط واستعادة    -2

 . (416، ص2013)غربي، قدرتهم على سداد التزاماتهم 
 التحديات التي تواجه التمويل بالقرض الحسن. 5.8.6

صطدم بعدة بالرغم من المنافع التي ستتحقق من خالل التمويل بطريقة القرض الحسن، إال أنه ي
 عقبات منها: 
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إن المصارف الربوية تقوم على توظيف واستثمار األموال وتحقيق تنمية المجتمع، ويعني ذلك   -1
 أن المصارف ليست مؤسسات خيرية، أو بيوت أنشئت للتبرع واإلحسان. 

ال  -2 وذلك  الحسن،  للقرض  المانحين  في محدودية  المقرض  يتأمله  الذي  المادي  الحافز  نعدام 
المقرض العاد من خيارات  األهم  الجانب  واالنتفاع هو  الربح  تحقيقه، حيث أصبح  أجل  من  ة، ويسعى 

 والحافز الذي ينشده من خالل تقديمه القرض.
عدم توفر القناعة لدى طالبي التمويل غالبًا حجم القرض الحسن الواحد قليل مما يؤدي إلى    -3

 تحقيق أهداف التكافل االجتماعي والعدالة االجتماعية. بقدرة القرض الحسن في تمويل المشاريع اإلنتاجية و 
 أو  باالنخفاض  سواء  النقد  سعر   قيمة  في  التغير  نتيجة  للنقود،  الشرائية  القدرة  في  التقلبات  -4
 انخفاض  فعند أيضًا،  األفراد دخول وتغير والمجتمع الفرد  على ضارة آثار  ذات ستكون  وبالتالي االرتفاع،

 اإلقراض،   عند   عليه  كانت  عما  الشرائية  القوة  لديه  وتختلف  المقرض  على  الضرر  سيعود  الصرف  سعر
 عليه،   سيء  مادي  أثر  إلى  وسيؤدي  المقترضعلى  نعكس سلبًا  سي  ذلك  فإنسعر الصرف    ارتفاع  وعند

 تقلب   فإن  وبالتالي  القبض،  عند  القرض  قيمة  من  أكبر  قيمة  دفع  تكلفه  خالل  من  أكثر  العبء  ويصبح
 .التمويل أو اإلقراض عملية تجاه اً كبير  اً عائق ستكون  الشرائية المقدرة

  القرض   إلى  يحتاجون   الذين  األشخاص  من  اً كثير   ألنعدم قدرة المقترض من تقديم ضمانات    -5
 الحسنة   القروض  تقديم  أمام  حائالً   تقف  معقدة  مشكلة  النقطة  هذه  وتشكل  الفقراء،  طبقة  من  هم  الحسن
ضرر يلحق بالمقرض فردًا كان أم   ذلك  ينتج عنفتأخر المقترض عن الوفاء بالقرض  ، فإذا  ويسر بسهولة

مؤسسة، وهذا يتطلب أخذ ضمانات كافية على المقترض ألجل تمكين المقرض من استرجاع حقوقه كاملًة، 
 .مناسب للمقترض ر، ولكنه غيوهذا الحل مناسب للُمقر ض

سن في عملية التمويل، مما أدى إلى جعلها بال تأثير  قلة التجارب في استخدام القرض الح   -6
 .(123، ص2010)أردنية، يذكر في صياغة نظام مالي خال من الفوائد 

 خطر عدم التسديد. -7
خطر ضعف إدارة األموال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والتي من ضمنها القروض الحسنة مما    -8

  وقد يحدث تآكل رأس المال كنتيجة لذلك في نهاية األمر مال الخاص بها    يؤدي إلى حدوث فجوة في رأس
 . (135، ص2016)عياش ومناصرة، 

 التمويل بالمرابحة .  5.9
 . تعريف المرابحة 5.9.1

اتفاق بين البنكالبنك    المرابحة  األصل )األصول( كما هو محدد   ورائد األعمال حيث سيشتري 
المبلغ المستحق عليه على قد يدفع صاحب المشروع    ،هامش ربح متفق عليهبوبيعها إلى رائد األعمال  

 . (Bazza et al, 2014, p439) في تاريخ الحق دفعة واحدة دفعات أو
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ن فيها البائع كما عرفت المرابحة بأنها العملية التي تكون بين طرفين هما البائع والمشتري، ويمته
التجارة فيشتري السلع دون الحاجة إلى االعتماد على وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحًة 

 .(50، ص2016)شعالن، بثمن وربح يتفق عليه 
بأنها تحمل قيمًا متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم    أيضاً   عرفت المرابحةو 

)يوسف، بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثاًل فيتم شراء المعدات مرابحًة  

 . (10، ص2014
  المرابحة   أن  حين  في.  األصل  في  تموياًل   وليس  التجارة  من  معين  نوع  بأنها  المرابحة  تعرف  حين  في

 ربحاً   ويتضمن  للمشتري   التكلفة  يكشف  البائع  أن  أي"  الربح  زائد  التكلفة"  أساس  على  تجارية،  صفقة  هي
 . ( Mumani, 2014, p41) له معيناً 

يستخدم التمويل بالمرابحة لتوفير أهم احتياجات المشروع وأكثرها حساسيًة وهو المخزون السلعي  
ة جاهزة، ويؤخذ على هذا األسلوب أنه محدود في السلع وما من مواد أولية ومستلزمات إنتاج وبضاع

)أبو   شاكلها وال يغطي االحتياجات النقدية التي هي المحرك األساسي لتشغيل دورة العمليات في المشروع

 . (103، ص2016العز، 
الثمن األول، مئويًة أو  مبلغ مقطوع، أو في صورة نسبة من  ويصح أن يكون الربح في صورة 

 . (91، ص2012)المصري،  ين بالحسابغيرها، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الطرفان عالمَ 
 شروط المرابحة . 5.9.2

 باإلضافة إلى الشروط العامة للعقد كاألهلية فإن شروط المرابحة هي: 
 تحديد مواصفات السلعة تحديدًا كاماًل ونافيًا للجهالة والنزاع.  -1
معلومًا للمشتري الثاني )العميل(، ألن المرابحة من بيوع األمانة    أن يكون الثمن األول للسلعة  -2

 والتي يشترط فيها معرفة الثمن األصلي. 
 أن يكون الربح معلومًا ألنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط  لصحة البيع. -3
 أن يضاف إلى الثمن األول كل ما يعتبر نفقًة في عرف التجار ليكون هو الثمن األصلي. -4
الثاني   -5 المشتري  إلى  يبيعها  أن  قبل  صحيح  بعقد  السلعة  األول(  )المشتري  البائع  يتملك  أن 

 )العميل(. 
في حالة تطبيق هذه الصيغة من طرف البنك اإلسالمي، فعليه أن يتحمل تبعة الهالك قبل    -6

بين األفراد   التسليم ويتحمل أيضًا تبعة الرد بالعيب الخفي، ويجب هنا من باب أولى في حالة التعامل
 . (109، ص2002)ناصر، 
 يأتي عقد المرابحة يجب أن يتضمن ما . 5.9.3

 حقوق والتزامات األطراف  -1
 موضوع العقد -2
 ثمن الشراء المتوقع وكافة المصاريف المباشرة والربح المتفق عليه  -3
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 الضمانات المقدمة  -4
 . (233، ص2010)قنطقجي، طريقة السداد  -5
 التمويل بصيغة المرابحةمزايا . 5.9.4

وزيادة اعتمادها عليه لم يأت من فراغ، وإنما بسبب  لدى مؤسسات التمويل  إن تطبيق بيع المرابحة  
 توافر العديد من المزايا التمويلية والتطبيقية في هذا النوع من البيوع ومن أهم هذه المزايا: 

، يتم االتفاق عليه عند توقيع عقد التمويلمؤسسة  يضمن بيع المرابحة عائدًا محددًا مسبقًا ل  -1
 والعميل )المشتري(. المؤسسةالمرابحة بين 

درجة تأكد مرتفعة فيما يخص التدفقات النقدية الواردة بالمقارنة مع تلك مؤسسة التمويل  ضمن  ت  -2
ف من  لك من خالل الضمانات التي يطلبها المصر ذالمتعلقة باألساليب األخرى كالمشاركة والمضاربة، و 

 العميل.
 مؤسسة التمويل ال يحتاج تنفيذ المرابحة إلى جهود وخبرات متخصصة، كما أنها ال تكلف    -3

 مصاريف إدارية فيما يخص المخزون وإدارته واحتمال السرقة والتلف، مما يجعلها عملية قليلة التكاليف.
سواًء    -4 المختلفة  التمويلية  الحاجات  المرابحة  أسلوب  يناسب  لإلنفاق  المرونة:  منها  كان  ما 

ة، أم لإلنفاق االستثماري لشراء اآلالت والمعدات، إضافًة إلى مرونة ر االستهالكي كاألثاث، والسكن، والسيا
 هذا األسلوب في تمويل شراء المستوردات. 

يمثل أسلوب المرابحة أداة تمويلية مثالية لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تحتاج للتمويل   -5
 ري قصير األجل لعملياتها المختلفة المتعلقة بالمواد الخام وبعض المعدات قصيرة األجل. الدو 

أو طالبي التمويل، مؤسسات التمويل  أسلوب المرابحة سهل الفهم والتطبيق من قبل موظفي    -6
تطبيقها    خاصًة وأن البلدان اإلسالمية اعتادت على سعر الفائدة ذات العائد الثابت والتي تشبه المرابحة في

 . (246، ص2014)العجلوني،  إلى حد كبير 
 مآخذ وانتقادات موجهة لصيغة المرابحة . 5.9.5

وشروطه  البيع  بمشروعية  يتعلق  ما  منها  المرابحة،  لصيغة  واالنتقادات  المآخذ  من  العديد  يوجد 
وأحكامه، إضافة إلى اآلثار السلبية لتطبيقها من المنظور االقتصادي والبعد االجتماعي واألخالقي، فمن  

خالل بيع العينة، سواء من  الناحية االجتماعية واألخالقية فإن هذه الطريقة توفر بيئة مناسبة للتحايل من 
الناحية التطبيقية فإن الكثير من مؤسسات التمويل ال تأخذ بمبدأ التيسير    أما منقبل البائع أو المشتري،  

 . (247، ص2014)العجلوني،  على المعسر، وإنما تقوم مباشرة بخصم قيمة القسط من الكفالء ودون سابق إنذار  
 دور المرابحة في التنمية . 5.9.6

بعد إضافة   ل الممول المخاطرة الناتجة عن شراء السلعة واالحتفاظ بها لفترة معينة ثم بيعها يتحم
مبلغ معين عليها كعائد مقابل المخاطرة، وهكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة، وفي 

إال ع الرجوع  يملك حق  الممول ال  الصغير( فإن  )المشروع  النهائي  المستخدم  تعثر  البضاعة حالة  لى 
وهذا يعني أن المبلغ الذي سيتم تسديده   رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم،  الممولة وال يمكن فرض
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ال يزداد بمرور الزمن مثل القروض التقليدية، وحتى تحقق المرابحة الهدف المطلوب منها وهو المساهمة 
دات اإلنتاجية )خطوط اإلنتاج( أو شراء المواد في تنمية المشاريع الصغيرة يجب أن تهتم بتمويل شراء الوح

الخام ومستلزمات التشغيل التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية، والمرابحة بهذا يمكن لها أن تلعب 
دورًا حيويًا في دعم نشاط المشاريع الصغيرة باستخدامها كصيغة لتوفير مستلزمات اإلنتاج لتلك المشاريع 

تص من جانب، وفي  شراء هذا  ترغب في  التي  والكبيرة  المتوسطة  والمشاريع  األفراد  إلى  منتجاتها  ريف 
 .  (9، ص2011)األسرج،   الصغيرة المشاريعمنتجات بعينها فيمكن تلبية هذه الطلبات من إنتاج  

 التمويل بالهبات . 5.10
 . تعريف الهبة5.10.1

معنى   تحت  ويندرج  عوض،  أو  منفعة  بال  تمليك  على  تدل  والمنح الهبة  والهدية  الصدقة  الهبة 
 والمساعدات. 

 . (43، ص1996)الجندي،  كما تم تعريف الهبة بأنها تمليك الواهب العين الموهوبة له، بال عوض
والهبة تطلق على ما ال يقصد له بدل وهي تمليك بال عوض، فهي تمنح للفرد وهو حر التصرف  

 . (48، ص2003)فرحان،  للقلوب ونشر المحبة بين الناسفيها، وقد شرعها هللا لما فيها من تأليف 
كما تم تعريف عقد المنحة أو التبرع بأنه عقد يتطلب إرادة واحدة هي اإلرادة المنشئة للعقد، وهو  

 . (69، ص2011)قحف،  ينقل ملكية المال المتبرع به إلى الطرف اآلخر أي إلى المتبَرع له
التالي للمنحة أو الهبة: بأنها تقديم مال نقدي أوعيني  نستنتج من التعاريف السابقة التعريف  

)أي المنحة تكون مخصصة لدعم مشروع لذلك  غير مسترد، ولكنه مشروط بالهدف الذي منحت ألجله
 .ال يجوز إنفاق مبلغ المنحة على غير المشروع المخصص

يمكن استخدام الصدقات التطوعية في تمويل المشاريع الزراعية من خالل تقديم مبالغ نقدية في 
شكل رأس مال يوجه لشراء أدوات ومستلزمات اإلنتاج والعمل، ويتيح ألصحاب المشاريع اإلنتاجية من 

 . (81، ص2017)العبادلة، محالت مجانية لتصريف منتجاتهم افتتاح تسويق منتجاتهم عبر 
 الذي   الوقت  ومقدار  العمل  خطط  بقوة  مباشرة  يتأثر  الصغيرة  المشاريع  ألصحاب  المنح  نجاح  إن

 دون   جيد   بشكل   تعمل   الناشئة  ن المشاريعإ، حيث  المنح  عائدات  استخدام  كيفية  وتخطيط  إلعداد  تستغرقه
بدءًا   قوية  عمل  خطط  لتطوير   المتقدمين  عام   بشكل  الصغيرة  المنح  تشجع  أن  يجب، لذا  متطور  تخطيط

من دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع ومتابعة هذه المشاريع والتأكد من تحقيقها ألرباح واستمرار هذه 
 . (Franklin, 2010, p13) المشاريع

 مدى مالئمة التمويل بالهبة للمشاريع الصغيرة . 5.10.2
من تعريف الهبة بأنها تمليك بال عوض، ومن عدم جواز االشتراط فيها فإنها من الممكن أن تكون 
من مصادر تمويل المشاريع الصغيرة وذلك لما لهذه الصيغة من مرونة تمكن الشخص من حرية التصرف 

 .(49، ص2003)فرحان، بمحل العقد الموهوب له سواء  أكان عينًا أو نقدًا 
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 التمويل المنتشرة في المناطق المحررةصيغ . 6
 التمويل بالقرض الحسن.  6.1

  والمؤسسة   األصغر،  للتمويل  حياة  صندوق   مؤسسة  التمويلية  الصيغة  هذه  اتبعت  التي  المنظمات  أبرز
 . شفق ومنظمة البذار إلكثار العامة
 التمويل بالمرابحة .  6.2

 .األصغر للتمويل حياة صندوق  مؤسسة التمويلية الصيغة هذه اتبعت التي المنظمات أبرز
 التمويل بالمنح والهبات .  6.3

أبرز المنظمات التي اتبعت هذه الصيغة التمويلية منظمة وطن ومنظمة تكافل الشام ووحدة تنسيق 
 الدعم. 

 الخالصة
التمويل وصيغ أهمية التمويل ومصادر  تطرقنا في هذا البحث إلى مفهوم التمويل والتمويل األصغر و 

التمويل بشكل عام، كما تطرقنا إلى الحديث عن أبرز صيغ التمويل المنتشرة لدى المنظمات العاملة في 
 مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري المحرر. 
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 آليات متابعة المشاريع الصغيرة وتنميتها  :الثالثالفصل 
 المبحث األول: آليات متابعة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

 . تعريف المتابعة1

 . أهداف المتابعة2

 . آليات المتابعة3

 . أدوات المتابعة والتقييم 4

 . تصنيف عمالء المشاريع الصغيرة5

 غير الربحية العاملة في الشمال السوري . أبرز آليات متابعة المشاريع في المنظمات 6

 المبحث الثاني: تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 

  . المقدمة1

 . تعريف التنمية والنمو 2

 . خصائص التنمية 3

 . مؤشرات تنمية المشروع 4

 . كيف ينمو المشروع؟5

  المبحث الثالث: تجارب بعض الدول في مجال المشاريع الصغيرة 

 التجارب العالمية. 1.

 . التجارب العربية2

 . تجارب المناطق المحررة 2.4.3

 . بعض إشكاليات التمويل المقدم من المنظمات غير الربحية في الدول العربية2

 . عوامل النجاح والفشل في التجارب الدولية والعربية3

الصغيرة والمتناهية  . الدروس المستفادة من التجارب الناجحة للدول في مجال تنمية المشاريع  4
  الصغر
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 الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع متابعة آليات: األول المبحث
 . تعريف المتابعة 1

الصحيح   االتجاه  وفي  له،  مخطط  ما هو  وفق  يجري  المشروع  أن  من  التأكد  ،  2010)حماد،  هي 

 .(17ص
كما تم تعريف المتابعة بأنها عملية تعقب المتغيرات في نتائج البرامج أو المشاريع على مر الزمن، 
الموعد  في  السنوية  التشغيلية  الخطط  في  العمل كما جاءت  مواعيد  مثل  أنشطة  المتابعة عادًة  وتغطي 

 .(12، ص2015)عبيد، المحدد، وكذلك متابعة النفقات للتأكد من أن التنفيذ المخطط تم فعاًل 
 أهداف المتابعة . 2

 فترة  خاللإن الهدف من عملية المتابعة والتقييم هو األخذ بعين االعتبار المالحظات التي تصدر 
وبالتالي التقليل من احتمال إمكانية فشل المشروع أو المخاطرة، وتتم المتابعة بشكل منتظم    إنجاز العمل

 في نجاح المشروع. إيجابي   ر  بهدف متابعة تقدم المشروع، وبالتالي يكون لها تأثي 
 ومن أبرز أهداف المتابعة:

توفير متطلبات  تحقيق وتفعيل مبدأ الشراكة بين الجهة الداعمة والجهة المستفيدة من خالل   .1
 النجاح للمشروع. 

 متابعة سير عمل المشروع وفق األهداف الموضوعة له.  .2
 التحقق من سير المشروع وفق الجدول الزمني المرسوم.  .3
 التحقق من االلتزام بالموازنة المعتمدة حسب البنود المحددة. .4
 تقييم أداء الجهة والفريق المنفذ للمشروع.  .5
النجاح للمشروعالتحقق من قدرة الشركاء على   .6 وعطاء،    المساعدة على تحقيق  ،  2012)نماء 

 .(20ص
 آليات المتابعة . 3

 تتم المتابعة من خالل اآلليات التالية: 
 االجتماعات واللقاءات الدورية  .1
 اللقاءات غير الدورية  .2
 ( 51، ص2015)عبيد، التواصل اليومي  .3

 أدوات المتابعة والتقييم . 4
 الميدانية للمشروعالزيارات . 4.1

تهدف هذه الزيارات للتحقق ميدانيًا من سير المشروع وفق ما هو مخطط له، ويقوم فريق العمل  
بتنفيذ الزيارات الميدانية أثناء تنفيذ المشروع، أما عدد هذه الزيارات فتعتمد على الخطة الموضوعة حول 

 آلية المتابعة.
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األولي عما توصل إليه المشروع من إنجازات لها   إن الهدف من هذه الزيارات هو أخذ االنطباع
عالقة بخطة هذا المشروع ومناقشة التقدم الذي يحرزه من خالل مؤشرات األداء والمخرجات والمعيقات 

 التي يواجهها وإيجاد الحلول المناسبة وتبادل الخبرات.
 اللقاء مع شركاء المشروع وأي جهة لها عالقة بالمشروع . 4.2

اعات ميدانية لدعم عملية المتابعة، وبالتالي مناقشة التقدم الذي تحرزه هذه العملية  يتم عقد اجتم
والمعوقات التي تواجهها، وتخضع هذه االجتماعات أيضًا لسياسة الجهة الداعمة في المتابعة حسب الدليل  

اللق هذه  يحدد  الذي  المتابعة  دليل  في  مبين  هو  وكما  المشروع  مرحلة  وحسب  لديها  اءات المعتمد 
 واالجتماعات. 

 التقارير الفنية. 4.3
 يطلب من الجهة أن تقدم التقارير التالية:

 التقرير األسبوعي - أ
 التقرير نصف الشهري - ب
 التقرير الشهري - ت
 التقرير الفني الربع سنوي - ث
 التقرير المالي الربع سنوي -ج
 تقرير نهاية المشروع-ح

 استطالعات آراء المستفيدين. 4.4
المستفيد ورصد انطباعاته من العوامل المهمة في تقييم مستوى الرضا عن المشروع  عملية إشراك  

لدى الجمهور المستهدف، ولذلك يتم العمل على تطبيق أداة القياس المحددة للتعرف على قدرة المشروع 
 على إشباع رغباته الرتباط هذا األمر بمستوى التأثير للمشروع على الفئة المستهدفة.

 قياس األثر القبلي والبعدي عملية . 4.5
حتى يتم معرفة مدى تأثير المشروع على الفئة المستهدفة وتحقيقه ألهدافه البد من العمل على  
أو   عالجها  أجل  من  المشروع  قام  والتي  الموجودة  الظاهرة  حجم  ومعرفة  للمشروع  القبلي  الواقع  قياس 

على ذلك، ولذا البد من العناية بالرصد   التخفيف منها مما يتطلب التعامل مع إحصائيات رقمية تساعد
القبلي لحجم الظاهرة، ومن ثم معرفة كيف ساهم هذا المشروع في الحد منها أو التخفيف من آثارها أو 
عالجها مما سيساعد على التعرف على قدرة المشروع في التأثير وقياس نسبة النجاح المتحققة له بناًء  

 .(21، ص2012 )نماء وعطاء، على األهداف الموضوعة
 تصنيف عمالء المشاريع الصغيرة . 5

وحتى يكتب ألي تمويل ائتماني النجاح البد لمؤسسة التمويل من رقابة ومتابعة التمويل الممنوح 
ن قرب من خالل الزيارة الميدانية بصفة مستمرة لصاحب المشروع عللتأكد من حسن استخدامه، والنظر  

ذي يسعى إلى  الصغير أو المتوسط، لتكون أول من يمد يد العون والمشورة له عن الحاجة، فالممول ال
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استعادة تمويله ال ينبغي أن يكون بعيدًا عن الكيفية التي يستخدم بها هذا التمويل، وإذا حدث وتعثر العميل  
صاحب المشروع الصغير أو المتوسط فيجب على المؤسسة المالية أن تنظر لكل حالة من حاالت التعثر  

 رة والمتوسطة إلى ثالثة أصناف: على حدة، وفي هذا الصدد يمكن تصنيف عمالء المشاريع الصغي
 الصنف األول: وهو العميل القادر وغير الراغب في السداد أي العميل المماطل. 

العميل الراغب في السداد وغير القادر مؤقتًا، فهو عميل يعاني صعوبات   وأما الصنف الثاني: وه
التمويل الوقوف معه ومساعدته إجراءات تعسفية، بل ينبغي على مؤسسة    ةُ مؤقتة فيجب أال تتخذ حياله أي

للخروج من أزمته، وقد تقتضي تلك المحاولة تقديم مؤسسة التمويل تموياًل إضافيًا للمشروع أو تأجيل سداد 
التمويل المستحق إلى تاريخ الحق، أو حتى إسقاط جزء من قيمة التمويل الممنوح، حيث إن لجوء مؤسسة  

 ة االت قد يترتب عليه إفالس المشروع وقد ال تكفي أموال التصفيالتمويل إلجراءات متشددة في مثل هذه الح
لحصول مؤسسة التمويل على مستحقاتها بالكامل فضاًل عن أن إفالس المشروع وخروجه من السوق يعني  
خسارة المؤسسة المالية لواحد من العمالء، وقد تمتد الخسارة ألبعد من ذلك، فتصرف مؤسسة التمويل قد  

مويل، وبالتالي حرمان يثير الرعب في نفوس بقية عمالء المشاريع الصغيرة، مما يجعلهم يعزفون عن الت
، كما أن مؤسسة التمويل بذلك تتجنب عناء اإلجراءات القانونية اريعاالقتصاد القومي من إنتاجية تلك المش 

 الطويلة والمعقدة.
أما الصنف الثالث: فهو العميل الراغب في السداد ولكنه غير قادر حاليًا أو مستقباًل على سداد ما 

فر لمؤسسة التمويل من التفاهم معه، وعادة ما يقتضي ذلك تصفية المشروع، عليه من التزامات، وهنا ال م
وهذا اإلجراء في ظل هذه الظروف التي ال تبعث على األمل ال يعد في مصلحة مؤسسة التمويل فحسب، 

في مصلحة المشروع أيضًا وذلك ألن استمرار نشاط المشروع المتردي من شأنه أن يزيد من    وإنما أيضاً 
 . (341، ص2006)دوابه، التي يتعرض لها المشروع ومؤسسة التمويل على السواء  المشاكل

 الشمال السوري المنظمات غير الربحية العاملة في أبرز آليات متابعة المشاريع في  .6
 إن أبرز آليات المتابعة هي كل مما يأتي: 

المال، الدخل، حجم الزيارات الدورية لموقع المشروع ويتم فيها التأكد من ازدياد رأس   -1
تعليم، المستوى الصحي ألفراد العائلة، الالمبيعات، وهل انعكس ذلك إيجابيًا على أفراد أسرته )

 تحسن مستوى المعيشة، ....(. 
تقديم االستشارات للعميل )مثل تحويل قيمة المبيعات من السوري إلى الدوالر أواًل بأول  -2

 لتالفي مشكلة تقلبات سعر الصرف(
 أواًل بأول واالطمئنان عليه همن العميل عن وضع السوق لمتابعة نشاطات االستفسار -3
 )بالخطة، بالبرامج، بالسداد، بأسس المحاسبة(االلتزام التأكد من  -4

عمومًا واآلليات المتبعة   وقد استعرضنا في هذا المبحث تعريف المتابعة وأهدافها وآليات المتابعة
 في الشمال السوري. 
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 الصغر والمتناهية الصغيرة المشاريع تنمية: الثاني المبحث
 . المقدمة 1

أغلب  في  االقتصادي  للنشاط  األساسية  الركيزة  هي  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تعتبر 
البلدان والتي تساهم في دفع عجلة النمو ذات االنتشار الواسع ونتيجة مساهمتها في تحقيق االستقرار،  

اريع بقدرتها على تلبية حاجات السوق المحلية وتأمين فرص عمل للشباب والحد من حيث تتمتع هذه المش 
 وكذلك األمر هي رديف للمشاريع الكبيرة حيث تشكل األساس للمشاريع الكبيرة. ،والفقر البطالة تيظاهر 

 والنمو تعريف التنمية . 2
مكان آخر، إذ تمثل ارتقاء المجتمع  تعرف التنمية لغًة على أنها النمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى  

الطاقات  استغالل  من حسن  إليه  تصل  وأفضل، وما  أعلى  وضع  إلى  الثابت  الوضع  من  به  واالنتقال 
 .(72، ص2015)النسور،  الموجودة والكامنة التي تتوفر لديها، وتوظيفها لألفضل

ة بعض الناس في مجتمع  بينما تعرف اصطالحًا على أنها العملية التي ينتج عنها زيادة فرص حيا
ما، دون نقصان فرص حياة البعض اآلخر في نفس الوقت ونفس المجتمع، وهي زيادة محسوسة في 
اإلنتاج والخدمات شاملة متكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرًا وتأثرًا، مستخدمًة األساليب العلمية الحديثة 

 .(72، ص2015)النسور،   في التكنولوجيا والتنظيم واإلدارة
عرفت هيئة األمم المتحدة التنمية بأنها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة وقد  

لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، والمساهمة في تقدمها بأقصى 
 . (16، ص2010)لعجال، قدر مستطاع 

 تمر  أن  يجب  التي  االقتصادي  للنمو  المتعاقبة  راحلالم  من  سلسلة  أنها  على  التنمية  كما عرفت
 (. (Matovu, 2006, p15 البلدان جميع عبرها

 في   الزيادة  أي  حجمها  في  الزيادة في كل شيء ففي المنظمة مثاًل نجد أن  الزيادة  يعني  النموأما  
 . (71، ص2006)تاوريريت،  العاملين عدد

كما يمكن القول بأن النمو هو ناتج الزيادة في الطلب التي تؤدي إلى الزيادة في المبيعات التي 
 . (17، ص2009)آمنة،  تمكن من االستثمار في وسائل إنتاج إضافية 

واصطالحًا فإن النمو يختلف عن التنمية، فالنمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي  
ين من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة وتراكمية عبر  تحدث في جانب مع

 .(38، ص2015)قزادري، فترة من الزمن في اإلنتاج والخدمات 
كمؤشر   وتعتبر االستدامة المالية من أهم األهداف التي تحاول مؤسسات اإلقراض الوصول إليه

 .على نمو المشاريع
هي محاولة مؤسسات وبرامج اإلقراض تغطية عملياتها وتكاليفها المالية من    الماليةفاالستدامة  

 خالل االنتشار في مناطق أوسع، ولتقديم قروض عالية الجودة، إضافة إلى إنجاز محفظة قروض جيدة 
 . (43، ص2004)الصفدي، 
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ع المقترض من أن بأنها الوضع الذي يستطي  االستدامة الماليةويعرف صندوق النقد الدولي مفهوم  
تغيير جوهري في النفقات واإليرادات العامة مستقباًل  يستمر في خدمة ديونه، دون الحاجة إلى إحداث 

 .(41، ص2014)الريفي،  
ويتحقق معيار استدامة المشروع من تقدير مدى استمرار نتائجه، أو احتمال استمرارها بعد انتهاء 

 . (45، ص2010)حماد، المشروع وتوقف الموارد 
األدوات  أهم  خاص  بشكل  الصغر  في  والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  تعتبر  النامية  الدول  وفي 
أهدافها   تحقيق  في  للمساهمة  الدول  تلك  من  العديد  اعتمدتها  فقد  الفقر،  حدة  من  للتخفيف  المستخدمة 

يوفر االحتياجات األساسية   نها توفر فرص عمل مقابل أجور للعمال من األسر الفقيرة، بماإالتنموية، حيث  
،  رعما )الغذائي    لمعيشة تلك األسر مما يؤدي إلى زيادة مستويات معيشة الفقراء وارتفاع معدالت األمن

 . (36، ص2014
 :  خصائص التنمية . 3

:  (68، ص2017)أبو النصر ومحمد،  إن أبرز خصائص التنمية هي 

 مقصودة ومخططة.  التنمية عملية .1

 ضرورية للتغيير المنظم.  التنمية عملية .2

 التنمية عملية ليست جزئية وإنما كلية شاملة. .3

  ينفسه، وأ  التنمية عملية داخلية ذاتية أي أن مقوماتها وبذورها موجودة في داخل كيان المجتمع .4
 قوى خارجية ال تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانوية.

 ديناميكية.  التنمية عملية .5

 مستمرة. التنمية عملية .6

 مية ضرورية لكل مجتمع. التن .7

 المشاركة الشعبية في جميع مراحل العمل التنموي.  أهمية .8

 العدالة في جميع مراحل وإجراءات التنمية. هميةأ  .9

 ضرورة توفير التركيبات المؤسسة التي تساعد على نمو اإلمكانيات الذاتية إلى حدودها  .10
 . المثلى

 من مراحلها.  عمليات التنمية في أي مرحلةضرورة إزاحة المعوقات التي تعوق . 11      
 البعد البيئي في جميع مشروعاتها.  ضرورة أن تراعي التنمية. 12     
 التنمية لها أنواع عديدة حسب المجال الذي تعمل به مثل: التنمية االجتماعية، والتنمية. 13     

 االقتصادية، والتنمية التعليمية، والتنمية الصحية. 
 التنمية لها مستويات عديدة حسب المستوى الجغرافي الذي تعمل عليه مثل: التنمية . 14     

 الدولية اإلقليمية، والتنمية القومية، والتنمية المحلية )تنمية المجتمع المحلي(.
 مستدامة.  التنمية البد أن تكون تنمية. 15     
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 المشروع  تنمية مؤشرات . 4
 المشروع يةاستمرار  .1
 المشروعأرباح  .2
 زيادة رأس مال المشروع .3
 .(3ص ،2014 عمار،) نمو عدد العاملين في المشروع .4

المشروعأما    وتلقيه   المشروع  إنشاء  منذ  االستمرار  على  المشروع  قدرة  بأنها  تعرفف  استمرارية 
  أصحابه   على  بالفوائد  يعود  الذي  االقتصادي  للنشاط  المشروعهذا    مزاولة  وأيضاً   التمويل،  لعمليات
 المشروع  استمرارية  وتشير  كما  عليه،  المفروضة  االلتزامات  تسديد  على  المشروع  قدرة  وبالتالي

 غياب  من  الرغم  على  الذاتية  موارده  من   بدعم  والعمل  االستمرار  على  المشروع  قدرة  إلى  واستدامته
  التي   والمعوقات  التحديات  أكبر  من  االستمرارية  خطة  وتعد  ،الخارجي  الدعم  نفاذ  أو  أو انقطاع

 . (4ص ،2018 حمودة،) الممولة المشاريع تواجهها
  موارده الستخدام كافية معقولة زمنية لفترة ومستمر باق المشروع إلى أن المشروع استمرارية شيروت

 كذلك  وكافية  المستثمر،   المال  لرأس  جسيمة  خسائر  وبدون   ومتوقع  مخطط   هو   لما  طبقا  االقتصادية
  وإبقاء   المجتمع،  بحقوق   خسائر  إلحاق  دون   األمثل  االستخدام  االجتماعية  البيئة  موارد   الستخدام

  وإزالة   المنافع  تحقيقأي  )  المجتمع  على  السالبة  الخارجية  آثاره  وتالفي  الموجبة  الخارجية  آثاره
 . (391ص ،2016 وعثمان، شعت) (األضرار
الستمرارية المشاريع بأنها قدرة المشروع على البقاء بعد انتهاء  التعريف اآلتي  يقدم الباحث  وبالتالي  

 التمويل المقدم للمشروع مع استمرار تقديم الخدمات التي يقدمها المشروع والفوائد التي يجنيها.
فهو عبارة عن مكافأة لصاحب المشروع ألنه خاطر بأمواله وتحمل مخاطر االستثمار  الربح  أما عن  

 . (14، ص2011، )عليالمجال  هذافي 
 هما  للربح مفهومان هناكف أرباح المشروعأما عن 

 االقتصادي المفهوم -أ
 . معينة زمنية فترة خالل االقتصادية للوحدة الصافية القيمة في التغير  مقدار ويعني 

 المحاسبي  المفهوم -ب
 والمصروفات  معينة   زمنية  فترة  خالل   الصغير  المشروع  قبل  من   المحقق  الدخل  بين  الفرق   ويعني 

 .(401، ص2014)كافي،  الدخل هذا  لتحقيق الفترة هذه خالل المشروع هذا تكبدها التي
وبالتالي تحقيق الغاية من    وكلما كانت اإليرادات أكبر من المصروفات فإن المشروع يحقق ربحاً 

 . إنشاء المشاريع
فعندما يحقق المشروع أرباحًا فإن هذه األرباح تضاف إلى رأس ،  زيادة رأس مال المشروعأما عن  

 عما كان عليه.مال المشروع وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة رأس مال المشروع 
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 العاملين   عدد  في  السنوية  الزيادة  مجموع  بأنه  يعرففإنه    نمو عدد العاملين في المشروعأما عن  
، فكلما زادت أنشطة المشروع وتوسعت أعماله أدى ذلك إلى زيادة الحاجة لموارد بشرية إضافية المشروع  في

 (. 9ص ،2011 البنوان،)لسد احتياجات المشروع من العنصر البشري 
 كيف ينمو المشروع؟ . 5

  في   تكون   وقد  النمو،  مرحلة  إلى  واالستدامة  التشغيل  بدء   من   مختلفة  بمراحل  تمر   المشاريع  جميع
ل  جداً   صغيرة  مشروعات  بدايتها   عملياتها  قاعدة  توسيع  إمكانية  لديها  كان  إذا  لكن  واحدًا،  شخصاً   ُتشغ  
 مراحل  من  مرحلة  كل  وتتطلب  وأقوى،  أكبر  لتصبح  تتطور  أن  من  يمكنها  قد  فهذا  الزبائن،  من  المزيد  لخدمة
 على   للحفاظ  وذلك  لإلدارة  جديدة  مهارات  ويوظف  جديدة  مشاكل  على  يركز   أن  المشروع  صاحب  من  النمو
 .(4ص ،2017 والمتوسطة، الصغيرة المشاريع دليل) للمشروع جيد نمو

ن  إتحدثنا في هذا المبحث عن مفهوم التنمية وخصائص التنمية ومؤشرات تنمية المشروع، حيث  
 الهدف األسمى للمشاريع هو النمو واالستمرار والتطور.
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 الدول في مجال المشاريع الصغيرةالمبحث الثالث: تجارب بعض 
الصغيرة المشاريع  قطاع  نحو  والمتقدمة  النامية  الدول  من  كثير  الصغر  اتجهت  في    والمتناهية 

نستعرض بعض التجارب العالمية في  يأتيودعمها وتنميتها لما لها من دور اقتصادي واجتماعي، وفيما 
 . هذا المجال

 التجارب العالمية . 1.
 اليابانتجربة . 1.1

ال يخفى ما للتجربة اليابانية من أهمية بالغة في مجال تنمية المشاريع الصغيرة ال سيما الصناعية  
منها، كما ال يخفى مدى تأثر كثير من التجارب العالمية بالتجربة اليابانية، نظرًا لما اعتمدته اليابان من  

ها ركيزة النمو االقتصادي، حيث انتهجت خطة واضحة المعالم لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة باعتبار 
 في ذلك عدة سياسات واعتمدت جملة من النظم والبرامج منها: 

إنشاء نظام خاص إلرشاد المنشآت الصغيرة: يقوم من خالله األخصائيون بتقديم الخدمات   -1
 اإلرشادية ومن أهمها:

 المنشآت وطلباتهم.خدمات استشارية عالوة على الرد على استفسارات أصحاب  ➢
 دراسة الوضع القائم للمنشآت الصغيرة والتغلب على العقبات القائمة. ➢
 دراسة المواقع الالزمة إلنشاء المشاريع الصغيرة وتقديم اإلرشادات الخاصة بذلك.  ➢

اتباع سياسة تجارية خاصة لحماية الصناعات الصغيرة: حيث وضعت اليابان نظم الحماية   -2
وتقييد االستيراد وبعض اإلجراءات الخاصة بإعانة الصادرات، وقد اتبعت نظام الحواجز الجمركية واعتبرتها  

ناعات االلكترونية خاصة سوق االلكترونيات، حتى تقدمت الصو الوسيلة األساسية لحماية المستهلك المحلي  
 واكتسبت ميزة تنافسية في األسواق الدولية، وأصبحت سلعًا صناعية قادرة على النفاذ إلى األسواق الخارجية. 

التطور في    -3 وضع قانون يشجع على تحديث الصناعات الصغيرة: بهدف مسايرتها لحاالت 
وتح التكنولوجية  للتنمية  نظام  إنشاء  خالل  من  االقتصادية،  أشكال البيئة  تخصيص  وتم  المعدات  ديث 

 متنوعة من المساعدات لتحديث الصناعات الصغيرة بحيث تتكامل مع الصناعات الكبيرة.
 وضعت الحكومة اليابانية برامج للتدريب خاصة بالمشاريع الصغيرة وأهمها:  -4

نية  برامج التدريب المهني والتقني: تلك البرامج الخاصة والمتخصصة بالنواحي الفنية والتق ➢
بما يحقق رفع مستوى مهارة العمال في العمل، ويعيد تأهيلهم بما يناسب متطلبات العمل، ال  

 سيما في مجاالت الهندسة اآللية والهندسة الكهربائية.
البرنامج الموسع لتحسين اإلدارة: نظرًا النخفاض مستوى المديرين اإلداري في الصناعات   ➢

ا البرنامج إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المنشآت الصغيرة الصغيرة، فقد عمدت اليابان من خالل هذ
إمداد   كذلك  المجال،  هذا  في  الحديثة  التكنولوجيا  وتقديم  اإلدارة،  مجاالت  تحسين  طريق  عن 

 المنشآت الصغيرة بالمعلومات المتعلقة باإلجراءات والقوانين التي تحتاجها. 
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مة لتشجيع الصناعات الصغيرة  اتخذت اليابان إجراءات مالية عديدة وأنظمة ضريبية داع ➢
وضع نظام ضريبي خاص يشجع على  و كتقديم اإلعفاءات أو التخفيضات الضريبية المتنوعة،  

إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية، والتخفيض الضريبي على تأجير اآلالت، أو عند 
على استهالك ترخيص وتسجيل المباني الخاصة بالصناعات الصغيرة، كذلك اإلعفاء الخاص  

 اآلالت والمعدات، واإلعفاء من ضريبة حيازة ملكية الوحدة الصناعية الصغيرة.
تعدد جهات التمويل وتنوع أشكال المؤسسات التي تهتم بتمويل المنشآت الصغيرة في اليابان،    -5

مة حيث توجد جهات تمويل حكومية وجهات تمويل خاصة إضافة إلى جهات التمويل المشتركة بين الحكو 
 والقطاع الخاص لتقديم القروض الالزمة للصناعات الصغيرة بشروط مشجعة.

التشجيع على التعاقدات الفرعية من الباطن في الصناعات الصغيرة في اليابان، وقد تبين حتى   -6
% من المشاريع الصغيرة في الصناعة التحويلية هي عبارة عن مشاريع متعاقدة من  75اآلن أن نحو  
ال مع  نحو  الباطن  وأن  الكبيرة،  المشاريع 60مشاريع  لبعض  مكمل  الصغيرة هي جزء  المشاريع  من   %

والسيارات  السفن  أجزاء  بتجميع  تقوم  والمكونات حيث  إنتاج األجزاء  التخصص في  من خالل  الكبيرة، 
 ومهمات السكك الحديدية واآلالت االلكترونية إلى غير ذلك

نشآت الصغيرة من خالل سياسات االقتصاد الكلي  من المالحظ أن اليابان عمدت إلى دعم المو 
التي تتمثل في برامج الحماية واإلرشاد والضرائب، كما قامت بصياغة القوانين التي تدعم المنشآت الصغيرة، 
وإنشاء جهات متعددة تقدم الدعم االستشاري والتدريبي وكذلك تقديم التمويل الالزم وبشروط داعمة ومشجعة 

 . (50ص، 2014، أبو ناجي)
 تجربة كوريا الجنوبية. 1.2.

كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها االقتصادية يعاني من التخلف والركود، وتعتبر المشاريع  
مليون   3الصغيرة والمتوسطة بمثابة جزء ال يتجزأ من االقتصاد الكوري، ويصل عددها حاليًا إلى أكثر من  

نسبة   تشكل  من  99.80منشأة،  االقتصادية، %  القطاعات  كافة  في  العاملة  للمشاريع  الكلي  المجموع 
% من مجموع القوى 87مليون عامل، أي نحو    12.04مليون عامل من أصل    10.480وتوظف نحو  

 م.2003العاملة في كوريا عام 
% من مجمل المشاريع العاملة في الصناعة  99.4وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا نحو  

 % من إجمالي القيمة المضافة المتولدة في هذا القطاع.52.8ويلية، وتساهم بنحو التح 
ات تحولت الحكومة الكورية من تركيز سياستها على الصناعات الخفيفة كثيفة ي  ومنذ بداية السبعين

إلى الصناعات الثقيلة والكيماوية، بسبب تآكل حصة كوريا من التصدير نظرًا للمنافسة من قبل    العمل
الدول النامية في أسواق المنتجات كثيفة العمل، وبما أن تشجيع إقامة الصناعات الثقيلة والكيماوية يتطلب 
وجود صناعات مساندة متطورة جيدًا، أصبح تخلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة اختناق  

المشاريع التي نمت وتطورت   في مجريات عملية التنمية الصناعية، لذا كثفت الحكومة جهودها لتشجيع هذه
 خالل هذه الفترة. 
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وقد وفرت الحكومة العديد من الحوافز لهذه الصناعات، منها اإلعفاءات الضريبية، وسياسة القروض 
إعفاءات أو تخفيضات و وتخفيضات ضريبية للسنوات األولى من عمر المشروع،    ،بمعدالت فوائد مميزة

 صناعة المحلية مثل المعدات الرأسمالية. جمركية على الواردات التي ال تنافس ال
على  بالتركيز  الحكومة  بدأت  الكبيرة،  للصناعات  المساندة  الصناعات  تطوير  أجل  فمن  وهكذا، 

 تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير برامج وحوافز متعددة للمساعدة.
جديدة بشكل مستمر خالل عقد التسعينات  أعداد المشاريع ال  توبفضل سياسات الدعم المتنوعة ازداد

مشاريع خاصة بهم أو  في العمل بوتغيرت الريادة وبيئة األعمال بشكل مثير وازداد أعداد الشباب الراغبين 
البطالة  الريادة هو  الواعدة، ويعزى السبب في اإلقبال على أعمال  المتوسطة  في المشاريع الصغيرة أو 

 االستقرار الوظيفي. العمالية وعدم 
كما يعزى زيادة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الكوري ككل إلى تحول االقتصاد 
الكوري نحو االقتصاد المعتمد على المعرفة، وسياسات الدعم الحكومية لمشاريع التكنولوجيا ذات المخاطرة 

 العالية. 
لع الستينات هو ارتباطها بتنمية المشاريع الصغيرة وكان أهم ما يميز خطط التنمية الكورية في مط

 والمتوسطة حيث قامت باآلتي: 
م، يهدف إلى 1961إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أول أغسطس    -

ائتمانية  وتسهيالت  قروض  تقديم  طريق  عن  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  االقتصادية  األنشطة  دعم 
 جنبية، إضافة إلى تقديم الخدمات االستشارية في األعمال اإلدارية والفنية.بالعمالت المحلية واأل 

م، وهي منظمة شبه حكومية،  1978إنشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عام    -
تقوم بتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، 

اإلدارة والتسويق والمعلومات، وخدمات التدريب، كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة في وضع   خدمات فيو 
 السياسات االقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تأمين  1981سن قانون تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام    - م من أجل 
 المشاريع. التشغيل الدائم لهذه 

م، والذي يتم بموجبه اختيار 1983برنامج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام  -
الحوافز   1000 لها  وتقدم  والتطوير،  للنمو  عالية  إمكانيات  لديها  كل عام، والتي  الواعدة  المشاريع  من 

النمو في  البرنامج  هذا  ويساهم  والعناية،  الرعاية  من  والمزيد  بسبب   والتسهيالت  المشاريع  لهذه  السريع 
 المنافسة فيما بينها. 

وقد تباينت اإلجراءات والسياسات التي تبنتها كوريا الجنوبية ونفذتها من وقت آلخر، ولكن أكثر  
 السياسات واإلجراءات التي أثبتت كفاءة وفاعلية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي: 

 برامج تشجيع التصدير  -1
 اريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيا جديدة تمويل المش  -2
 الدعم المالي  -3
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- 1988في إجمالي الصادرات الكورية لألعوام    والمتوسطةبلغت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة  
بلغت قيمة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو  39.7م نحو  2004  90.385% سنويًا، وقد 

)الصوص،   م1988أضعاف ما كانت عليه صادراتها عام    4زيادة تعادل  م، أي ب 2004مليار دوالر عام  

 . (23، ص2010
 التجربة الهندية .  1.3

تعد الهند من أوائل الدول الصناعية التي اهتمت بدور الصناعات والمنشآت الصغيرة، ففي عام 
الصغيرة والحرفية، عن م وبقرار سياسي وجهت كل أجهزة الدولة في الهند بتقديم الدعم للصناعات 1948

وشراء  المساعدة،  الخدمات  وتقديم  والضرائب  الرسوم  تخفيض  مثل  المشجعة  السياسات  وضع  طريق 
في بعض األحيان بواسطة الحكومة، وقد بدأ التحول الكبير في الصناعات   اً المنتجات التي ال تجد سوق

ت اإلنتاجية التي يعمل فيها أكثر  م، حيث سمح بإدخال العديد من النشاطا1966الصغيرة في الهند عام  
العاملين   50من   عدد  وصل  وقد  الريفية،  والتنمية  والزراعة  الصغيرة  الصناعات  منظومة  في  عاماًل 

مليون دوالر، مما جعلها   5000مليون عاماًل، وجملة إنتاج الصناعات إلى    8بالصناعات الصغيرة حوالي  
، 2014)هباني،    % من صادرات الهند الصناعية35د، و% من اإلنتاج الصناعي في الهن 40تساهم بحوالي  

 .(103ص
وحتى تضمن المشاريع الصغيرة النفاذ إلى األسواق العالمية، دخلت في عالقات تعاقد من الباطن، 
بعملية تجميع أو شبه تجميع،   تقوم  تنتج أجزاء أو مكونات  الكبرى، أو  أو مشاركة مع فروع الشركات 

م بيعه بواسطة التعاقد نفسه، مما يدل على نجاح نموذج التعاقد من الباطن، بغرض إدراجها ضمن منتج يت
إلى أكثر  لتصل م 1950مشروع قائم عام  60000هذا ونجد أن عدد المشاريع الصغيرة في الهند حوالي 

م بنسبة 1983- 1973م، كما زاد إنتاج الصناعات الصغيرة في الفترة من 1983من مليون مشروع عام 
 . (104، ص2014)هباني،  %، مما ساهم في امتصاص البطالة 100العمالة بنسبة %وزادات 50

 تجربة إندونيسيا  1.4
تعتبر مشكلة البطالة مصدر القلق األكبر في إندونيسيا، حيث يرتفع معدل الزيادة السكانية والقوى 

تمكين هذه الصناعات من  العاملة بوجه عام، إال أن انخفاض معدالت النمو للمشاريع الكبيرة يحول دون 
استيعاب القوى العاملة المتزايدة، في الوقت الذي أصبح القطاع الزراعي غير قادر على خلق فرص عمل  

 كافية. 
 لذلك اتخذت إندونيسيا بعض السياسات لتطوير المنشآت الصغيرة: 

a.  .تحسين قدرة هذه المنشآت في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعات الزراعية 
b.  .زيادة وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى األسواق العالمية وزيادة الفرص التسويقية 
c. .توفير التمويل الالزم لهذه المشاريع 
d.  .تعزيز وتقوية اإلمكانيات اإلدارية والتنظيمية 
e.  (27، ص2010)الصوص، تقوية شبكات العمل والشراكة. 
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 التجربة الماليزية  1.5
التجربة الماليزية نسبيًا في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من قصر عمر  

إال أنها أثبتت تميزًا ملفتًا بين الدول الناجحة في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمومًا، بسبب 
ماليزية، إدراكها أهمية هذه المشاريع في التنمية الشاملة ودورها في تعزيز النهوض بالصناعة الوطنية ال

% من إجمالي المشاريع الصناعية الماليزية لعام  90حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من  
م، وقد تميزت هذه التجربة بحجم المساندة والدعم الكبيرين اللذين تقدمهما الحكومة الماليزية في 2005

الداعمة وتقديم الكثير من التسهيالت   سبيل تنمية هذه المشاريع وذلك عبر سلسلة من اإلجراءات والسياسات
% بهدف دعم الصناعة 60والمزايا، كما تشترط في جميع التسهيالت أال تقل نسبة الملكية الماليزية عن  

 الوطنية المحلية ولعل من أهمها: 
م، تسعى من  1996أنها أسست هيئة متخصصة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام    -1

صغيرة ومتوسطة تتمتع بالكفاءة والمرونة وقادرة على إنتاج منتجات ذات قيمة   خاللها لخلق مؤسسات
 مضافة عالية.

والجديدة،   -2 القائمة  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  ميسرة  لتقديم قروض  متخصص  بنك  إنشاء 
مليون رينجت، ومعدالت فائدة متدنية بحد أعلى    5وبشروط مشجعة من سقوف تمويل عالية تصل إلى  

بما فيها فترة سماح    15-10فترة سداد من  % و 4 الثابتة  سنتين وحتى ثالث   تصل إلىسنة لألصول 
 سنوات بالنسبة لرأس المال العامل. 

تقديم التسهيالت المالية والضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ شكل إعفاءات ضريبية    -3
% من كلفة  50مة الماليزية بما ال يقل عن  والتسهيالت المالية غالبًا ما تكون على شكل منح من الحكو 

 مها عن طريق هيئة تنمية المشروعات.يتقديتم المشروع 
( NPCتقديم برامج تدريبية داعمة ألداء هذه المنشآت تنفذ من قبل مؤسسة اإلنتاجية الوطنية )  -4

 المتميزة وغيرها. مثل برامج إدارة الجودة، وبرامج إدارة اإلنتاجية، وبرامج اإلدارة 
تقديم المنح والحوافز النوعية لبعض األنشطة المستهدفة بهدف دعم قطاعات معينة )تكنولوجيا   -5

 - المنتجات للنساء( أو بهدف تطوير أنشطة معينة خاصة بالمنشآت )التسويق  -المعلومات واالتصاالت
ة كحوافز االستثمار لشركات التكنولوجيا،  التعبئة والتغليف..( سواء من قبل هيئة التنمية الصناعية الماليزي

حوافز تعزيز العالقات الترابطية الصناعية، وحوافز إنتاج اآلالت والمعدات المتخصصة وغيرها، أو من  و 
، 2009)سلمان،  قبل هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية كمنحة تنمية األسواق ومنحة ترويج االسم التجاري  

 .(60ص
 الواليات المتحدة األمريكية تجربة  1.6

اتبعت الواليات المتحدة األمريكية سياسة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية لدعم وتشجيع قطاع  
ي  ذالصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعت تعريف لهذه الصناعات يختلف باختالف النشاط ال 
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يجية لتحقيق التطور في هذا القطاع، ومن اإلجراءات كما أعدت العديد من الخطط والبرامج االسترات  ،تقوم به
 ي: أتالتي تم اتخاذها في الواليات المتحدة األمريكية للنهوض بالصناعات الصغيرة ما ي

إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي منظمة حكومية    1953أنشأ الكونغرس عام  - أ
ال المشاريع  وتنمية  إلقامة  القومية  السياسة  بتنفيذ  مساعدة وتختص  إلى  وتهدف  صغيرة 

ومساعدة  مشروعاتهم  وتنمية  وتطوير  وإقامة  تنفيذ  في  األمريكيين  المشاريع  أصحاب 
أصحابها في إقامتها وتشغيلها وتزويدها بالخدمات االستشارية والمساعدات المالية وتقديم  

أو اإلدارة  طريق  عن  مباشر  بشكل  مؤسسات    بشكل  القروض  طريق  عن  مباشر  غير 
قرض المباشر يتم بواسطة إدارة المشاريع الصغيرة لع فاير اتسليف أخرى بضمان إدارة المش 

نفسها، أما القرض غير المباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى ولكنها مضمونة  
 .% من إدارة المنشآت الصغيرة99بنسبة 

% في قانون الضرائب  20ريبية تصل إلى  الصغيرة والمتوسطة إعفاءات ض  اريعمنح المش - ب
 . 1981االتحادي الصادر عام 

االستعانة بالجامعات والمعاهد ومراكز تطوير المنشآت لتقديم االستشارات وحلقات النقاش - ت
 . والتدريب وغيرها ألصحاب هذه الصناعات

الت- ث في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  زيادة  لتشجيع  التجارة  برنامج في وزارة  جارة  إنشاء 
كز تنتشر في جميع أنحاء أمريكا مما أدى إلى  امر  105االلكترونية حيث يتبع هذا القسم 

للمشروعات غير  الالزم  التمويل  توفير  وأيضًا  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  زيادة عدد 
 ي: أتالقادرة وبشروط ميسرة، ويتمثل دورها فيما ي

ير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توف •
 .وميسرة

 . مساعدة المشاريع الصغيرة في بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية •

 .منح قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية •

من   • والمتوقعين  الحاليين  المشاريع  ألصحاب  والفنية  اإلدارية  المهارات  وتنمية  تطوير 
 . تدريبيةخالل توفير برامج 

القروض  • بتقديم  تعنى  التي  الخاصة  االستثمار  شركات  وتنظيم  بترخيص  اإلدارة  تقوم 
 . للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

صغيرة   • مشاريع  ملكية  في  مشاركتهم  زيادة  أجل  من  األقليات  ومساعدة  المرأة  دعم 
 . ومتوسطة

 .مساعدة ومساندة المشاريع الصغيرة التي تتعرض للكوارث الطبيعية •

 .(32، ص2016)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، اء حاضنات األعمال وتنميتها إنش  •
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 التجارب العربية . 2
 التجربة المصرية .  2.1

تعتبر التجربة المصرية في مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أنجح التجارب العربية 
الصغيرة   بالمشاريعالرغم من حداثتها نسبيًا، وتعود نقطة البداية في برنامج الحكومة المصرية لالهتمام  على  

 م وذلك عند إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية. 1991والمتوسطة إلى عام 
لسنة   المصرية  االقتصاد  وزارة  من  المستفادة  اإلحصائيات  عدد    2003تشير  أن   المشاريع إلى 

% من القوى العاملة فيها،  66% من مجموع عدد المشاريع، ويغطي نسبة  90الصغيرة والمتوسطة يمثل  
اصة % من القيمة الصناعية من الدخل الوطني، مع العلم أن حجم المؤسسات الصناعية الخ80كما تنتج  

% من مجموع المؤسسات الصناعية الخاصة، نتيجة للمعوقات والقيود المترتبة 54غير المسجلة قدر ب
التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة   لبيانات  التسجيل، وتبعًا  بلغ مجموع اإلنتاج  2005على  م فقد 

لغت نسبة مساهمة ب% من الناتج المحلي، و 24.8مليون دوالر بنسبة    23734الصناعي في مصر حوالي  
%، أما فيما يتعلق بالصادرات فقد قدرت نسبة مساهمة هذه المشاريع 40هذه المشاريع في هذا الناتج  

 .( 81، ص2017)زنديق،  % من مجموع الواردات16% من مجموع صادرات القطاع الصناعي، و40.6ب
 ي: أتي ومنها ما تتعدد البرامج والمساعدات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر 

أواًل: المساعدات في مجال التمويل: تقدم بعض الهيئات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة  
 عددًا من المساعدات في مجال التمويل نذكر منها: 

م، بغرض تنمية الموارد  1991الصندوق االجتماعي للتنمية: وقد أنشئ هذا الصندوق سنة    -1
دوره كشبكة أمان اجتماعية، تعمل على تخفيف اآلثار  إلى  االقتصادية، إضافة    البشرية ودفع عجلة التنمية

 السلبية لبرامج اإلصالح االقتصادي المصري، والحد من مشكلة البطالة.
يقدم الصندوق مجموعة من اآلليات المؤسسية الجديدة لتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة و 

 من أهمها: 
الحاضنات الصناعية وحاضنات األعمال، ويعمل على توفير المناخ المالئم لقيام نشاط  برنامج   • 

 صناعي وتقديم الرعاية والتأهيل.
 برنامج مركز لتنمية األعمال الصغيرة • 
برنامج تنمية الصناعات المعدنية لتوفير المعلومات الفنية واالقتصادية الصحيحة، إضافة إلى  • 

 ياز التجاري.برنامج تنمية حقوق االمت
تنمية   -2 اللجنة في  تتلخص أهداف  لرجال األعمال(:  )اللجنة االقتصادية  جمعية رجال األعمال 

المالية ومنح   تقديم التسهيالت  إلى  الصغيرة والمتوسطة وزيادة مداخيلها، إضافة  وتطوير المشاريع 
 مع نوعية العمل، القروض قصيرة وطويلة األجل، ويراعى في منح القروض أن يكون حجمه متوافقاً 

م خدمات  2000وأن يتم منحه في الوقت المناسب وبفائدة مناسبة وقد قدمت هذه اللجنة حتى عام  
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)زنديق،   مليون دوالر أمريكي  125ألف مشروع، وقد قدر إجمالي القروض المقدمة حوالي   60لحوالي  

 . (82، ص2017
من    يلعب :  والعمالة  التسويق  مجال  في  المقدمة  المساعدات:  ثانياً   الصناعية  التنمية  بنك كل 
 يشتركان  حيث  والمتوسطة، الصغيرة للمشاريع التسويق مجال في بارزاً  دوراً  للتنمية االجتماعي والصندوق 

  يقرضها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  منتجات  لعرض  الدولية،  واألسواق  المعارض   في  خاص  بجناح
 االجتماعي   الصندوق  ويقوم  تكنولوجيا،  من  العلم  يقدمه ما  بأحدث  الخارجية  األسواق وفتح  لتسويقها،  البنك

 والتدريب  الثانية بالقواعد وتعريفهم  المطلوبة، اإلجراءات  يخص فيما الجدد للمصدرين  العون  بتقديم للتنمية
 .(82ص ،2017 زنديق،) والتصدير والبيع العرض أساليب على

 السعودية التجربة .  2.2
 :لقد نفذت السعودية العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المهنية،   بدون فائدة ضمن برنامج قروض البنك  اً بنك التسليف السعودي: يعطي البنك قروض •
 . تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم الذي يهدف إلى

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يكفل المنشآت الصغيرة التي ال يتجاوز حجمبرنامج كفالة   •
 .مليون ريال للحصول على قروض 20مبيعاتها 

  برامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة ومنها برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني  •
الصغيرة   لمشاريعوتمول المؤسسة ا   ،والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة

يتجاوز   مال ال  رأس  إقامتها في حدود  الشباب في  يرغب  ريال  200التي  و ألف  يتم ، 
مجال    التمويل بعد إجراء دراسات جدوى للمشاريع وإلحاق أصحابها في دورات تدريبية في

 .عملهم وفي مجال االستثمار
المثال    لخاصة ومنها على سبيلإضافة إلى هذه القنوات الرسمية هناك العديد من القنوات الخيرية ا

ماله   الصغيرة، ورأس  صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز، وصندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع
المحدودة. ويمول الصندوق المشاريع   مليون ريال ممول بالكامل من قبل شركة عبد اللطيف جميل  100

ألف   100قرض للمشروع الواحد ال تتجاوز  ال  أشخاص، وقيمة  10الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن  
 .(35،  2010)الصوص، سنوات  5 –  3ريال، تسدد خالل 

 التجربة األردنية.  2.3
االقتصادي   النشاط  من  العظمى  األغلبية  األردن  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  قطاع  يمثل 

العاملة في األردن هي مشاريع % من المؤسسات    97الخاص وتشير اإلحصائيات إلى أن أكثر من  
من العمالة وقد أولت الحكومات المتعاقبة على   50صغيرة ومتوسطة الحجم ويعمل فيها أكثر من %  

بتوفير   والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  دعم  محور  من  المالي  الجانب  ويعنى  القطاع  لهذا  أهمية  األردن 
 نميةالتمويل الالزم سواء بصورة مباشرة من خالل صندوق الت
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والتشغيل وبرامج أمير أو بصورة غير مباشرة من خالل الجهاز المصرفي والشركة األردنية لضمان  
 .القروض

 :تجربة الشركة األردنية لضمان القروض
مال    برأس  م1994تأسست الشركة األردنية لضمان القروض كشركة مساهمة عامة محدودة عام  

. م1993إدارة بنك اإلنماء الصناعي في عام  وتحت  ء الدولي  مليون دينار وذلك بمبادرة من وكالة اإلنما7
أما منتجات الضمان والخدمات التي توفرها الشركة فهي تشمل برنامج ضمان القروض والذي يحتوي على 

وبرنامج ضمان القروض السكنية ألصحاب الدخل   ،ضمان مخاطر قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يل الصناعي، وخصص إلى جانب هذا البرنامج برنامج ضمان االئتمان  وبرنامج ضمان التمو   ،المتوسط

 ن.يالتجاري الذي يشمل برنامج ائتمان ضمان الصادرات وبرنامج ضمان المشترين المحلي
وعليه، فإنها تهدف من خالل ممارستها لنشاط ضمان القروض إلى تحقيق مجموعة من األهداف  

 :أو الغايات هي
الالزمة لتغطية مخاطر قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممنوحة تقديم الضمانات   .1

أو جزئية،  كلية  تغطية  وأنواعها  آجالها  بمختلف  المشاركة  المالية  والمؤسسات  البنوك  قبل  من 
والموجهة لتأسيس المشاريع االقتصادية أو توسيعها بغية رفع كفاءتها اإلنتاجية والتسويقية، وذلك 

 وتوفير إمكانيات كسب أو ادخار العمالت األجنبية.  بهدف خلق فرص العمل
تقديم الضمانات الالزمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات األردنية في أي  .2

قطاع من القطاعات االقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل 
 .خاص

ابل لجميع أو ألي من المخاطر القيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مق .3
 .المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها

 .توفير عمليات الضمان لحساب الشركة الخاص أو لجهات أخرى  .4
إجراء دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع، وكذلك الدراسات الالزمة ألداء أعمال   .5

 .يتفق وتطور القطاعات االقتصادية المختلفة في األردنالشركة، ومراجعة وتعديل سياساتها بما 
تطوير أدوات أو وسائل أو نماذج مستحدثة أو تقليدية وتعديلها وتطبيقها، والتدريب على  .6

بما في ذلك تطوير وسائل أو أدوات  بالشركة،  استخدامها في مختلف المجاالت ذات العالقة 
عة اإلسالمية، وبما يكفل تحقيق غايات وأهداف  لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشري

 الشركة. 
 ومن جهة ثانية تضمنت التجربة األردنية برنامج التمويل الصناعي 

ويهدف هذا البرنامج الى دعم المشاريع االقتصادية الصغيرة والمتوسطة ويتمثل البرنامج في تقديم  
البن لتشجيع  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  الالزمة  التمويل  الضمانات  تقديم  التجارية على  متوسط  الوك 

وطويل األجل لهذه المشاريع اعتمادًا على أسس االئتمان المصرفي الحديث وعدم التركيز على الضمانات 
 التقليدية وذلك وفقًا لعقد يحدد واجبات كل من الشركة والبنوك المشاركة في مظلة الضمان. 
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ل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تأكيد مدى أهمية  ولعل أهم ما يميز التجربة األردنية في تموي
وجود هيئات لضمان مخاطر االئتمان وما تساهم به تلك الهيئات في دعم وتشجيع جهات التمويل على 
على  الحصول  من  محرومة  كانت  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  إلى  التمويل  من  المزيد  تقديم 

، 2015)المللي،  بة  في في ضوء عجزها عن توفير الضمانات المطلو احتياجاتها المالية من الجهاز المصر 

 .(64ص
 التجربة السورية .  2.4

 في سورية التطور التاريخي لمؤسسات التمويل الصغير. 2.4.1
م، مستندة  2003( للقروض الصغيرة عملها عام  AKAMبدأت مؤسسة التمويل الصغيرة األولى )

( للتنمية الريفية FMFIمبادرات مماثلة في مناطق أخرى من العالم مثل برنامج )إلى الخبرة المكتسبة من 
في باكستان وبرنامج دعم األعمال الريادية في طاجيكستان، حيث استطاعت القروض الصغيرة من تمكين 

 واجتماعية أفضل.  المجتمعات واألشخاص للوصول إلى حياة اقتصادية
أطلقت شركة السعدي مشروع باب رزق جميل التنموي بهدف دعم الشباب آخذين بعين االعتبار   كما

والذي يهدف إلى توجيه   الدور األساسي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي،
يع بعناية، بأعمال إنتاجية من خالل تقديم الدعم المادي واختيار المشار الجهود لمساعدة الشباب للقيام  

مراقبة عمل هذه المشاريع ى  لإواها االقتصادية وتدريب المستفيدين على حسن إدارتها إضافة  والتأكد من جد
 وتحسين أدائها لرفع دخل شريحة من المجتمع ودعم الشباب من خالل إيجاد فرص عمل لهم.

العام م، 1949ة في عام  أما األونروا فهي وكالة تابعة لألمم المتحدة تأسست من قبل الجمعية 
وتعمل في سورية على توفير فرص إلدرار الدخل لالجئين الفلسطينيين إضافة إلى المجموعات الفقيرة 
التكميلية  المالية  والخدمات  القروض  أيضًا  وتقدم  منهم،  بالقرب  وتعمل  تعيش  التي  األخرى  والمهمشة 

استدامة وخلق فرص العمل والتقليل ى  ألصحاب المشاريع الصغيرة واألسر، حيث تعمل تلك االستثمارات عل
 من الفقر وتمكين المستفيدين من هذه القروض وتحديدًا المرأة.

تشمل مجاالت التعليم   البرامج من  م، عدداً 2001منذ نشأته عام    فردوس  مشروع  وفي دمشق أطلق
وتقديم قروض صغيرة من دون فائدة ليقدم وتغطية احتياجات التنمية األساسية،  والتمويل بقروض صغيرة  

استقرارها  وتعزيز  دخلها  وزيادة  أعمالها  توسيع  في  والمساعدة  الدعم  الريفية  والمجتمعات  للعائالت 
 االقتصادي. 

م تم إطالق مصرف اإلبداع للتمويل الصغير والمتناهي في الصغر بهدف تحسين 2010وفي عام  
وضاع االقتصادية واالجتماعية لألسر ذات الدخل المنخفض والمحدود وبشكل خاص أصحاب المشاريع األ

 ، حيث يهدف المصرف إلى الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في سوريةالصغيرة والمتناهية في الصغر
إلى االعتماد  وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في المجتمع السوري وخاصة النساء والشباب وصواًل  

، وتمكين األفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشاريعهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى على الذات
 المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم. 
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واقتصاد  المنزلي  االقتصاد  المرأة في  دور  تفعيل  يعمل على  الذي  الريفية  المرأة  تمكين  ومشروع 
الفقر عبر ت تديرها المرأة الريفية لتحقيق االستقرار السوق والحد من  مويل مشاريع صغيرة مولدة للدخل 

لألسرة، وينشط هذا المشروع في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تعاني من مشكالت عدة ناتجة 
 عن الجفاف المتكرر. 

وفي جبل الحص في مدينة حلب أقيم مشروع تنمية المجتمع الريفي وذلك بالتعاون مع برنامج األمم  
لترسيخ نظام مؤسسي وطني للتمويل الصغير وكإحدى الوسائل المساعدة في   UNDPالمتحدة اإلنمائي  

 مكافحة الفقر وتنمية قدرات المجتمع المحلي للوصول إلى التنمية المستدامة.
م بموجب  2003زيزون في محافظة حماه أسس مكتب التنمية والحد من الفقر في العام  وفي منطقة  

الوثيقة الموقعة بين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وهيئة تخطيط الدولة ومحافظة حماه، إثر انهيار سد 
مشاريع مدر  دعم  شأنها  من  المنطقة  منح قروض قصيرة األجل ألهالي  المكتب على  ويعمل  ة زيزون، 

 للدخل، إضافة إلى تنظيم دورات مهنية وتأهيلية وتعليمية في المجاالت كافة. 
وفي ريف إدلب أقيم مشروع التنمية الريفية بهدف تحسين مستوى األمن الغذائي ومستوى الدخل  
لمجموعات المزارعين والنساء الريفيات عن طريق توسيع رقعة األراضي الصالحة للزراعة وتحسين الوصول 

وإدخال ممارسات أفضل للزراعة وإدارة المياه من أجل استخدام مستدام للموارد، ويتضمن المشروع   للمياه
استخدام مبادئ التمويل الصغير لتأسيس صندوق القرية بشروط إقراضية ميسرة لتمويل مشاريع مدرة للدخل 

ع الصندوق الدولي للتنمية  ويقوم بتمويل المشرو   ض  ابالنسبة للنساء الريفيات ولهؤالء الذين ليس لديهم أر 
الزراعية إيفاد والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والحكومة السورية وكذلك ستقدم منحة 

  .(53، ص2012)داؤد،  من مشروع األمم المتحدة اإلنمائي من أجل التمويل الصغير
 هيئة مكافحة البطالة في سورية . 2.4.2

البطالة   مكافحة  )هيئة  المؤقتة  العامة  الهيئة  بها  وفق   (2006-2002ويقصد  أحدثت  والتي  م 
 .   (76، ص2009)سلمان،  م لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة في سورية2001/ للعام 71القانون رقم /

وهي هيئة حكومية إنمائية استثمارية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، أسست لتنفيذ  
م مهمتها الرئيسة االستثمار  2001/ الصادر عام  71البرنامج الوطني لمكافحة البطالة بموجب القانون /
 :اآلتيةفي التشغيل والتنمية، وأهم أهدافها تتركز في النقاط 

درة الفردية في االستثمار المنتج طويل األمد لتوفير فرص عمل دائمة في  تشجيع المبا -1
البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لمحدودي الدخل  القطاع الخاص للمساهمة في حل مشكلة 

 . عن العمل واألنشطة اإلنتاجية والخدمية للعاطلين المشاريعوذلك عن طريق تمويل 
التنمية االقتصا -2 تنمية المجتمع لضمان مستقبل   ومشاريعدية  المشاركة في دعم جهود 

 . (79، ص2014)منصور،  أفضل لسورية
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 مهام هيئة مكافحة البطالة 
 برامج أساسية: ةعملت هيئة مكافحة البطالة منذ تأسيسها على تمويل وتنفيذ ثالث

 برنامج تنمية المشاريع الصغيرة واألسرية )المتناهية في الصغر(: -1
 المرافق العامةبرنامج األشغال في  -2
 برنامج التدريب وتنمية المجتمع  -3

 برنامج تنمية المشاريع الصغيرة واألسرية )المتناهية في الصغر( 
% من إجمالي استثمارات الهيئة، حيث 70وهو العمود الفقري لعمل الهيئة، فقد خصص له نحو  

ت هذه المشاريع على ماليين ل.س، وتوزع  3ألف و100يتراوح سقف التمويل في هذه المشاريع ما بين  
 مشاريع زراعية وصناعية وخدمية.

ليرة سورية وهي مشاريع    100000أما المشاريع المتناهية في الصغر فقد بلغ سقف القرض الواحد  
 . (79، ص2014)منصور، مدرة للدخل تهدف لمساعدة األسر في إيجاد فرص عمل بسيطة 
% من استثمارات الهيئة، في 20يعادل    أما برنامج األشغال العامة واإلسكان فقد خصص له ما

% من استثمارات الهيئة 10حين أن برنامج التأهيل والتدريب وتنمية المجتمع فقد خصص له ما يعادل  
 . (203، ص2006)إليا، 

 الصعوبات والمشاكل التي تعرضت لها هيئة مكافحة البطالة 
اإلصالح االقتصادي لسد فجوة اقتصادية  جاءت هيئة مكافحة البطالة متزامنًة مع مشروع برنامج  

واجتماعية في مرحلة انتقالية تتمثل باالنتقال من سيادة التخطيط المركزي وهيمنة الدولة على االقتصاد  
االقتصادي فقد  برنامج اإلصالح  مشروع  إقرار  ولعدم  الخاص،  القطاع  وتفعيل  السوق  آلية  اعتماد  إلى 

 واجهت تحديات صعبة هي:
رفية ناجمة عن االختالف بين أنظمة عمليات المصارف المصممة للتعامل مع  صعوبات مص  -أ

وبين طبيعة عمل الهيئة التي تتعامل مع عاطلين   ،الزبائن بحسب مالءمتهم وقدرتهم على تقديم الضمانات
بها عمليات المصارف، إضافة إلى  تتطلب أوضاعهم مرونة ال تسمح  عن العمل محدودي اإلمكانات 

بيروقراطية التي تحكم عملها وتتجه المصارف لعمليات اإلقراض ذات المبالغ الكبيرة وتتهرب الروتين وال
 من القروض الصغيرة التي تشكل هيكل عمل الهيئة.

صعوبات تتعلق بخصائص القوى العاملة وخصائص البطالة الموجودة في سورية حيث يوجد   -ب
 ى ارتفاع معدل النمو السكاني.ضخامة في العمالة وضعف المستوى التعليمي، إضافة إل

رقم    -ت القانون  يمنع  حيث  االجتماعية  التأمينات  مؤسسات  مع  م 1959لعام    62مشكالت 
الهيئة الذين يؤسسون   المسجلين فيوتعديالته تسجيل رب العمل في التأمينات، مما استثنى أعدادًا كبيرة من  

/ مشروع فردي يتضمن شركاء  2500ي // ألف مشروع صغير وحوال14صغيرة وفردية فهناك /  اريعلمش 
، 2014)منصور،  تعدهم مؤسسة التأمينات االجتماعية بمثابة رب عمل واحد وتحرمهم من التسجيل لديها  

 .(83ص
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البطالة   بين عامي    81456وقد منحت هيئة مكافحة   54195ومنها    2006  –  2002قرضًا 
على شكل قروض صغيرة، أما   %(33.5)  27261%( على شكل قروض متناهية في الصغر، و66.5)

منهم من قروض متناهية  66570شخصًا أفاد  175614إجمالي عدد المستفيدين خالل هذه الفترة فبلغ 
%(. وقدرت الهيئة أن هذه القروض أوجدت 62من قروض صغيرة )  109044%(، و38في الصغر )

بينها    185459 متناهية في الصغ90)  167662وظيفة من  من    9546ر، و%( من خالل مشاريع 
 . (400، ص2017)شريقي وعلي، من خالل برامج التدريب وبناء القدرات    8251خالل برامج األشغال العامة و

حدثت  وقد  سورية في مجال المشاريع الصغيرة  ال  اربتجال  أولىمن    تجربة هيئة مكافحة البطالةتعد  و 
حلت الهيئة   2006فيها بعض األخطاء ومنها غياب المتابعة الحقيقية لضمان نجاح مشاريعها، وفي العام  

المشاريع  لتمويل  القروض  قدمت  التي  البطالة  مكافحة  هيئة  مكان  المشروعات  وتنمية  للتشغيل  العامة 
ولكنها كانت   2014ى عام  الصغيرة، واقتصر عمل الهيئة الجديد على تقديم التدريب، واستمر عملها حت

فترة من الجمود بالنسبة للمشاريع الصغيرة ولم يكن النجاح حليف الهيئة الجديدة ألنها ركزت على التدريب 
 . (400، ص2017)شريقي وعلي، فقط ولم تقدم الدعم المادي ألصحاب المشاريع الصغيرة 

 تجارب المناطق المحررة. 2.4.3
 للتمويل األصغر في سوريةمؤسسة صندوق حياة 

تضاعفت الحاجة إلى خدمات التمويل العسكرية    العملياتمع انطالق الثورة السورية وتزايد حجم  
متناهي الصغر مع زيادة الفقر في سورية، وأحد األسباب الرئيسة لذلك هو اختفاء المرافق االقتصادية 

كبير من العمال    قسمالواسعة النطاق مثل المصانع واألسواق والمزارع والتجارة الدولية، ونتيجًة لذلك أصبح  
العاطلين عن العمل، ومن ثم هاجر   زيادة كبيرة في أعدادإلى    لكوأدى ذوالموظفين خارج سوق العمل  

ن مدنهم وقراهم نتيجة حملة التهجير القسري التي مورست على الشعب السوري الثائر وقد كثيرون منهم م
 لعيش في ظروف قاسية للغاية ينتفي فيها الشعور بالكرامة اإلنسانية واألمن المعيشي.ُأجبروا على ا 

المؤسسات العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية   ى حدإتعتبر مؤسسة صندوق حياة  و 
بما يحقق نمو   التمويل الالزم للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر  تقديم  الصغر حيث تعمل على 

خفيض معدالت وتطور هذه المشاريع، والعمل على تنمية المشاريع وتطويرها إلتاحة فرص عمل دائمة، وت
الصغيرة  المشاريع  وتشغيل  وتأهيلهم إلقامة  الشباب  لتدريب  صندوق حياة  مؤسسة  تسعى  كما  البطالة، 

 والمتناهية في الصغر.
 وصيغة   الحسن  بالقرض  التمويل  صيغة  خالل  من   التمويل  لطالبي  التمويل  بمنح  المؤسسة  وتقوم

 . فقط بالمرابحة التمويل
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 إحصائيات صندوق حياة 
الجدول   في  التأسيس  اآلتينستعرض  منذ  حياة  صندوق  مؤسسة  أعمال  بتاريخ    إحصائية 

صندوق  مؤسسة  وقد تم الحصول على هذه المعلومات من    2019-12-31وحتى تاريخ    08/01/2014
 .حياة للتمويل األصغر

 حصائيات صندوق حياةإ 2 رقم جدولال
2019-12-31اإلحصائيةحتىتاريخ  

 مالحظات الوحدة النتيجة البيان م

 - قرض 1,462 عددالقروضالممنوحةمنذالتأسيس 1

دوالر 1,592,950 إجماليمبالغالقروضالممنوحةمنذالتأسيس 2
 أمريكي

- 

 - قرض 1,122 عددالقروضالمسددةبالكاملمنذالتأسيس 3

دوالر 1,406,137 إجماليمبالغالقروضالمسددةمنذالتأسيس 4
 أمريكي

- 

 - قرض 340 عددالقروضالقائمة 5

دوالر 186,813 حجمالمحفظةالقائمة 6
 أمريكي

- 

 - قرض 0 عددالقروضالتيتحتويعلىأقساطمتعثرة 7

دوالر 0 مجموعالمبالغالمتعثرة 8
 أمريكي

- 

دوالر 0 الفاقد 9
 أمريكي

- 

 - % 0 نسبةالفاقد 10

 - % 0 نسبةالتأخر 11

 - مشروع 0 عددالمشاريعالخاسرة 12

دوالر1مردودالنفقاتالتشغيليةلكل 13 دوالر 9 
 أمريكي

- 

دوالر 1,090 متوسطمبلغالقرض 14
 أمريكي

- 

دوالر 100 الحداألدنىللقروض 15
 أمريكي

- 

دوالر 1,500 الحداألعلىللقروض 16
 أمريكي

- 

التأسيسعددالقروضالممنوحةفيسنة 17  - قرض 102 

 - مجموعة 362 عددمجموعاتالتضامنمنذالتأسيس 18

 - شهرية أقساط طرقالسداد 19
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 - بلدة 45 عددالبلداتالتيشملهاالمشروع 20

دوالر 117794 إجماليمبالغقروضالمرابحة)مشتريات( 21
 أمريكي

قيمةالمواد
المشتراةمن
قبلالصندوق
ليتمبيعها
 مرابحة

دوالر 130080 إجماليمبالغقروضالمرابحة)مبيعات( 22
 أمريكي

قيمةالمواد
المباعةمنقبل
الصندوق
 لطالبيالتمويل

دوالر 12286 صافياألرباح 23
 أمريكي

- 

دوالر 94294 إجماليأقساطسدادالمرابحة 24
 أمريكي

- 

 - قرض 61 عددقروضالمرابحة 25

المرابحةالقائمةعددقروض 26  - قرض 52 

 - قرض 9 عددقروضالمرابحةالمسددةبالكامل 27

 - قرض 20 عددالنازحين 28

 - قرض 13 عددالمعاقين 29

 - قرض 47 عددالنساء 30

 - % %100 معدلالسداد 31

 إحصائيات مؤسسة صندوق حياة للتمويل األصغر من 
 للتمويل األصغرآلية عمل مؤسسة صندوق حياة 

 لبي التمويل بصيغتي القرض الحسن والمرابحة  اتقوم مؤسسة صندوق حياة بتقديم التمويل الالزم لط
 .يتم استرداد القرض خالل سنة كاملة 
عشر شهرًا   ييتم البدء بالدفعة األولى وعلى اثن  حيث  يوم  50تبدأ فترة االسترداد بعد   

  .دفعة متساوية ةعشر  يتباثن
التزام العميل  كان  في حال    المشروع في حالة نمو وتطور مستمر وغير مغلق وكان 

بسداد األقساط جيدًا يتم قبول تسجيل العميل وتأهيله للحصول على القرض من المستوى األعلى  
 .إذا رغب العميل

يعتبر حضور العميل لدورة في إدارة المشاريع قبل منح التمويل الالزم شرطًا أساسيًا   
 . شروط الحصول على التمويلمن 

 .$ 1200$ إلى  600المرحلة األولى تتراوح قيمة القرض ما بين  
 .$ 2400$ إلى  1200في المرحلة الثانية تتراوح قيمة القرض ما فوق  
لم تساعد الظروف للبدء بالمرحلة الثالثة من التمويل وذلك بسبب ضعف التمويل الذي   

 . للمرحلتين األولى والثانيةأخر قرارات منح التمويل 
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 أنواع المشاريع الممولة:  
 %63مشاريع تجارية بنسبة  .1
 %23مشاريع صناعية بنسبة  .2
 %14مشاريع خدمية بنسبة  .3

 آليات متابعة المشاريع الممولة من صندوق حياة
 تتم متابعة المشاريع الممولة بصيغة المرابحة  

  صيغة المرابحة و  الحاصلة على تمويل بصيغة القرض الحسنيقوم صندوق حياة بمتابعة المشاريع  
 : اآلتيةوفق اآلليات 

الزيارات الدورية لموقع المشروع ويتم فيها التأكد من ازدياد رأس المال، الدخل، حجم المبيعات،   .1
العائلة، تحسن مستوى  الوهل انعكس ذلك إيجابيًا على أفراد أسرته ) تعليم، المستوى الصحي ألفراد 

 شة، ....(. المعي
تقديم االستشارات للعميل )مثل تحويل قيمة المبيعات من السوري إلى الدوالر أواًل بأول لتالفي  .2

 مشكلة تقلبات سعر الصرف( 
 االستفسار من العميل عن وضع السوق لمتابعة نشاطات العميل أواًل بأول واالطمئنان عليه .3

 منظمة وطن من الممولة المشاريع متابعة آليات
  خالل  المتضررة  األسر  بدعم  تعنى  منحازة،  وغير  سياسية  غير  مستقلة،  حيادية،  إنسانية  منظمة  هي

 على   تعملو   الطارئة،  اإلنسانية  القضايا  لمعالجة  متكاملة  برامج   عبر   شامل   منهج   وفق  تعمل   السورية،  الثورة
 .المستهدفة المناطق في المدني المجتمع وتطوير دعم في االستثمار
  الحيوانية  والثروة الخضار لمشاريع دعم عن عبارة المشروع األوروبي،  االتحاد مشروع بتنفيذ تقومو 
 .المستهدفة المجتمعات في الصغيرة المشاريع تنمية بهدف والزيتون،

 إحياء  -استعادة -مقاومة: المشروع اسم
 .الغذائي األمن مشكلة لمعالجة ثالثي نهج عن عبارة وهي
 .األتاربفي مدينة  اً مستفيد 135 المشروع من المستفيدين عدد يبلغ
 قسيمة  طريق عن تقدم دوالر، 1100 وتعادل يورو، 1000 هي مستفيد لكل المقدمة  المنحة قيمة

 ./ثابتة أصول/ بالمشروع خاصة عينية مواد شكل على المعتمدين التجار من تصرف
 آليات المتابعة في منظمة وطن

 : هي وطن منظمة في والتقييم المراقبة فريق بها يقوم التي المتابعة آليات
 للمشاريع الدورية بالزيارات القيام .1
  المشاريع،  هذه  ألصحاب  أرباح   من  حققت  وماذا  للمشاريع  المقدمة  المنح  فائدة  على  االطالع  .2

 ال؟؟  وأ المشاريع نمو إلى المنح هذه أدت وهل ألصحابها، الدخل زيادة في ساهمت وهل
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 ثالثا : تكافل الشام 
وقد    المجاالتقامت منظمة تكافل الشام بعمل دورات للراغبين بالدخول إلى سوق العمل في كافة  

 800بلغت قيمة المنحة حوالي    )مواد عينية خاصة بكل مشروع حسب نوع المشروع(  قدمت منح عينية
 دوالر أمريكي. 

 رابعا : المؤسسة العامة إلكثار البذار 
قامت المؤسسة العامة إلكثار البذار بالتعاون مع الهالل األحمر القطري بمشروع لدعم مزارعي 

، وقد شاركتهم وحدة 2018حتى عام  2014القمح في المناطق المحررة بصيغة القرض الحسن من عام 
 دوالر أمريكي.   500، وقد بلغت قيمة القرض الحسن للهكتار الواحد  2018الدعم في مشروع عام    تنسيق

 خامسا : وحدة تنسيق الدعم 
  اً تدريبي   اً نفذت وحدة تنسيق الدعم بالتعاون مع مجلس محافظة حلب في المناطق المحررة برنامج

 1300في مدينة دارة عزة وقدمت منحًا عينية ونقدية للمستفيدين من البرنامج، وقد بلغت قيمة المنحة  
 دوالر أمريكي لكل مستفيد. 

 سادسا : منظمة شفق
قامت منظمة شفق بتنفيذ مشروع دعم ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر باستخدام  

 القرض الحسن. 
 في الدول العربية  المقدم من المنظمات غير الربحية التمويلبعض إشكاليات . 2

 العملي   الواقع  يعكس  حيث  والمتابعة،  الرقابة  نظام  ضعف  العربية  الدول في  التمويل إشكاليات  ومن
 الميدانية،   المتابعة  حساب  على  الدفترية  بالمتابعة  االهتمام  العربية  الدول  في  الصغيرة  للمشاريع  التمويل  لمنح
  يمثل  ما  وهو  له،  خصص  ما  غير  في  التمويل  الستخدام  الصغير  المشروع  لصاحب  المجال  ترك  يعني  مما

 حال   في  التمويل  من  النتيجة  تحقق  عدم  أو  استحقاقه  حال  سداده  على  قدرته  بعدم  وإنذاراً   للتمويل،  إهداراً 
 .المشروع تنمية وهو المنح

 والمتابعة   بالرقابة  يقوم  ال  للتنمية  االجتماعي  الصندوق   أن  عن  مصرية  ميدانية  دراسة  كشفت  وقد
 (. 337ص ،2006 دوابه،) العميل يتعثر عندما خاصة مشكلة، تحدث عندما إال
 عوامل النجاح والفشل في التجارب الدولية والعربية . 3

 عوامل النجاح في التجارب الدولية والعربية. 3.1
 خالل وسائل اإلعالمنشر ثقافة ريادة األعمال من  -1
االتجاه نحو غرس ثقافة ريادة األعمال في البرامج التعليمية في مراحل مبكرة، وكذلك تقديم    -2

 برامج تعليمية متكاملة في ريادة األعمال تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في ريادة األعمال.
ز الشباب على  يحفتعقد مؤتمرات باالشتراك مع الغرف التجارية والمؤسسات التمويلية بهدف    -3

 ممارسة العمل الريادي. 
 إنشاء عدد من المراكز الريادية على مستوى الدولة لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للرياديين.  -4
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  خصوصًا في جامعات و لريادية،  تقديم جوائز مادية وشهادات تقدير للمتميزين في المشاريع ا   -5
 الدول المتقدمة.

 الريادة في أنشطتهم.منح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة لتساعدهم بتعزيز  -6
 إنشاء العديد من المنظمات الحكومية لمساعدة وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  -7
وض ميسرة السداد وبنسبة فائدة  الدعم المالي من المؤسسات المالية والبنوك في شكل قر تقديم  -8

 منخفضة بدعم وضمانة من الدولة 
 تأمين أسواق لتصريف منتجات هذه المشاريع. -9

  .(24، ص2017)الباجوري، كفاءة المراقبة والمتابعة للمشاريع في كافة مراحل المشروع  -10
 عوامل الفشل في التجارب الدولية والعربية. 3.2

ال في المراكز المتخصصة بريادة وسائل اإلعالم في نشر ثقافة ريادة األعمال إإغفال استخدام    -1
 األعمال وحاضنات األعمال. 

 قلة عدد المراكز الريادية التي تقدم الدعم والعون للمشاريع الريادية.  -2
واالتجاه إلى ضعف الترابط والتواصل بين الرياديين، والتواصل بين الرياديين وخبراء الريادة،    -3

 دعم المشاريع الكبيرة فقط.
 فئات المجتمع.  بقيةإن برامج الريادة تركز فقط على الطالب والشباب الخريجين دون  -4
الروتينية    -5 األعمال  وتزايد  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  تمويل  عملية  وصعوبات  إجراءات 

 .للحصول على التمويل
 .والمتابعة للمشاريعضعف المراقبة  -6
 .عدم تأمين أسواق إضافية لمنتجات المشاريع -7
 . (24، ص2017)الباجوري، حجم التمويل الممنوح للمشاريع قليل  -8

 الدروس المستفادة من التجارب الناجحة للدول في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .  4
تنمية المشاريع الصغيرة  اً مختصر   اً كان هذا بشكل عام عرض العالمية في مجال  التجارب   ألهم 

الصغر التجربة   والمتناهية في  تطوير  التجارب في  من هذه  االستفادة  وإمكانية  بهدف االطالع عليها، 
 أن:  نجد حيث السوري  المناطقالمحلية في 
ظل التطورات هذه المشاريع ال تستطيع النمو والتطور بدون الدعم الحكومي المباشر لها في   -1

 العالمية وانفتاح األسواق الدولية وسيادة مبادئ المنافسة وآليات السوق الحرة. 
إصدار التشريعات وصياغة السياسات التي حققت لها االستقرار والحماية والنمو والتطور   -2

وإنشاء المؤسسات واألجهزة التي تقوم بإمدادها بالقروض الالزمة ومساعدتها على تسويق منتجاتها  
 وحمايتها من التغيير واإلفالس.

انتهاج سياسات لدعمها تتمثل على وجه الخصوص اإلعفاء من الضرائب والنظم التمويلية   -3
 واالستشارات الفنية واالقتصادية.المساندة إضافة إلى التدريب والتأهيل 



65 

 

 

الصعبة    استخدام الصناعات الحديثة للتكنولوجيا قليلة العمالة وإحالل الواردات وتوفير العملة -4
 وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.

ضرورة العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتفعيل   -5
 دورها في عملية التنمية االقتصادية. 

من   -6 التعاقدات  خالل  من  الحكومية  العطاءات  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  مشاركة 
الشركة   وتحديد نسبة معينة من قيمة العطاء ُتلزمي يرسى عليها العطاء  الباطن مع الشركات الت

 بتوريد احتياجاتها من المشاريع المسجلة رسميًا كمشاريع صغيرة أو متوسطة مثلما تفعل اليابان. 
إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها االفتراضية للمشاريع الصناعية الصغيرة   -7

والمتوسطة من خالل تخفيض أسعار الفائدة على القروض الصناعية وإعطاء فترات سماح أطول  
الة وزيادة اإلنتاج وتقليل الواردات وتوفير نظرًا لمساهمة المشاريع الصناعية في استيعاب البط

 العمالت الصعبة. 
المتعلقة بارتفو   إنشاء صندوق لضمان القروض بحيث يساهم في تذليل المع -8 اع وتعدد قات 

تقديمه كضمانات للجهات المقرضة كما  إلى الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقروض إضافة 
 في تجربة كوريا. 

 عدم السماح للشركات الكبيرة بممارسة نشاط ثانوي ينافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  -9
ربة كوريا في هذا تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويمكن األخذ بتج -10

 الصدد. 
 توفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  -11
والمتوسطة  إنشاء مؤسسة أو هيئة حكومية أو حتى وزارة خاصة بها كوزارة المشاريع الصغيرة   -12

 في سريالنكا لرعاية هذه المشاريع نظرًا ألهميتها االقتصادية.
تقوم على أساس برامج أكاديمية  بحيث  م باألنظمة التعليمة في الجامعات والمعاهد العليا  االهتما -13

توفر برامج متخصصة في ريادة األعمال وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو أهم   كماوتعليمية  
رص عمل ما تحتاج إليه الدولة في الوقت الراهن كركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة وإيجاد ف

 مناسبة للشباب. 
ضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني حاضن للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يمكن  -14

التي تواجهها وتوفر لها الحماية الالزمة من خالل   التعامل السريع مع المشاكل  هذه المنشآت من 
ن والمستغلين لمحدودية  إجراءات نظامية وقانونية خاصة حتى ال تقع مثل هذه المنشآت فريسة للعابثي

 قدرات هذه المنشآت في التقاضي. 
الصغيرة   -15 الصناعية  المنشآت  في  للعمل  فنيًا  الشباب  وتأهيل  لتدريب  مؤسسية  آليات  توفير 

 والمتوسطة. 
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للمشاريع   -16 جدوى  دراسات  بإعداد  من  االهتمام  والتأكد  الجديدة  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية 
النواحي الفنية والمالية والتسويقية واإلدارية وحساب المخاطر المحتملة للقائمين سالمة المشروع من  

 بهذه المشاريع.
ضرورة توفير أليات مؤسسية تساعد في تقديم الخدمات التسويقية لمنتجات الصناعات الصغيرة  -17

التسويق   عمليات  في  التثقيفية  البرامج  وتوفير  وخارجيًا،  محليًا  دراسات والمتوسطة  وإعداد  والتوزيع 
المعنية  المؤسسات  مع  ممتدة  تجارية  اتفاقيات  ذلك عقد  بما في  الصناعات  السوق ألصحاب هذه 

 .(41، ص2016)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  بالدول األخرى لشراء منتجات هذه الصناعات
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 . مقدمة 1
الذي يعتبر من  و الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    spss  حصائياستخدم الباحث البرنامج اإل

 (. statistical package for the social sciences) حصائيالبرامج المهمة في التحليل اإل 
 . معلومات عامة عن المشاريع الممولة 2

مجتمع البحث كاماًل ، و مستفيد  61البالغ عددهم    لمرابحةة اتم اعتماد مجتمع البحث كاماًل لصيغ
 .مستفيد 135صيغة الهبات البالغ عددهم ل

  240مستفيد، وقد تم اختيار عينة حجمها    639أما مجتمع البحث لتمويل القرض الحسن فهو  
 في تحديد حجم العينة. Steven Thompsonمفردة بناء على المعادلة الرياضية التي اقترحها 

 
 العينة حجم n المجتمع، حجم N حيث أن:

 D 0.05 وتساوي  الخطأ نسبة ،P 0.50=  والمحايدة الخاصية توفر نسبة  
 Z 1.96 وتساوي  0.95 الداللة لمستوى  المقابلة المعيارية الدرجة    

من الصعوبات التي واجهت الباحث عدم تعاون المنظمات مع الباحث، حيث تم التواصل مع العديد  
المنظمات العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري المحرر،  من 

 ولم تبد معظم المنظمات استعدادها لمشاركة البيانات الخاصة بالمشاريع الممولة من قبلها ألسباب خاصة.
قبلها، منظمة ومن المنظمات التي استطاع الباحث الحصول على بيانات للمشاريع الممولة من  

للتمويل األصغر المشاريع   نسب( معلومات عن  2يوضح الشكل رقم )و ،  وطن ومؤسسة صندوق حياة 
 وطن ومؤسسة صندوق حياة للتمويل األصغر منظمةالممولة من قبل 

 نسب المشاريع الممولة  (2الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 

أن أعاله    الشكلالباحث من   يالحظ 
  مجتمع % من إجمالي  69نسبته    مشروع أي ما  301  للتمويل األصغر قد مولتمؤسسة صندوق حياة  
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التي الومعظم هذه المشاريع حسب    اً مشروع  135الدراسة مقارنة مع منظمة وطن التي مولت   معايير 
 لصغر. ا في نها مشاريع متناهيةأذكرها الباحث صنفت ب

بسبب عدم وجود مناخ استثماري آمن في   هو  المشاريع متناهية الصغر   غلبة هذهعزي الباحث  يو 
 المناطق المحررة.

 صيغ التمويل نسب. 3
 تم تمويل المشاريع الصغيرة من خاللها  التي ( معلومات عن صيغ التمويل3يوضح الشكل رقم )

 والمتناهية الصغر 
 ( نسب صيغ التمويل3الشكل رقم )

حصل بها أصحاب المشاريع على التمويل كان في أغلبها قرض حسن يخص الصيغ التي  أما بما 
  اً مشروع  135% تليها المنح حوالي  55بنسبة هي األعلى بين الصيغة األخرى    اً مشروع  240يقارب    بما

 %.   14نسبة ب% بينما كانت صيغة المرابحة 31بنسبة 
التمويل بصيغة المرابحة    أن مؤسسة صندوق حياة للتمويل األصغر تمنحويعزي الباحث ذلك بسبب  

كمرحلة ثانية من التمويل وذلك بعد تجاوز المستفيد للمرحلة األولى من التمويل، كما أن حجم التمويل 
 الممنوح بصيغة المرابحة يبلغ ضعف حجم التمويل الممنوح بصيغة القرض الحسن تقريبًا.

 الصغر بصيغة المنح.  تمويل المشاريع المتناهيةل اً أما عن منظمة وطن فقد نفذت مشروع
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 . البيانات الديمغرافية لصاحب المشروع4
 البيانات الديمغرافية لصاحب المشروع 3جدول 

 النسبة المئوية  التكرار     
 الجنس 

  

 92 401 ذكر 
 8 35 نثىأ

 100 436 المجموع 
 مستوى التعليم

 
 
 
  

 5.7 25 جامعي
 6.4 28 معهد 
 12.8 56 ثانوي 

 26.6 116 عداديإ 
 48.8 211 ابتدائي 

 100 436 المجموع 
 29.3 128 سنة  30أقل من  العمر

 29.3 128 سنة  40أقل من 
 41.4 180 سنة 40أكبر من 

 100 436 المجموع 
 المصدر: من إعداد الباحث 

التمويل للمشاريع هم من جنس الذك الحاصلين على  بما و يتضح من الجدول أعاله أن أغلب  ر 
 . %8أنثى حصلت على التمويل لمشاريعها أي ما نسبته  35% مقابل 92أي ما نسبته  401يقارب

الرجل العمل وكسب الرزق    عاتق   على  يحمل كون طبيعة مجتمعنا هو مجتمع    يعزي الباحث ذلك
نثى على التمويل. كما  بذلك وهذا ما يقلل نسبة حصول األ  ةنثى غير مكلفسرة بينما األنفاق على األ واإل

على الدعم هم من فئة حملة الشهادة االبتدائية أي مستوى تعليمهم  ا يالحظ الباحث أن أغلب الذين حصلو 
  % واألقل هم من ذوي مستوى التعليم الجامعي49أي بنسبة تصل ل    211منخفض حيث كان عددهم  

 %.  6أي بنسبة تصل  25 وعددهم
ذلك الباحث  أما حملة   ويعزي  المتدني،  العلمي  التحصيل  ذوي  العاملة هم من  اليد  غالبية  كون 

التفكير جديًا   إلىحملة الشهادة االبتدائية  يقوداإلجازات وغيرهم فهم موظفون في أغلب األحيان، وهذا ما 
م الحاجة والعوز والعمل  في افتتاح مشاريع خاصة بهم تدر عليهم دخاًل وتفتح لهم مجاالت متعددة وتكفيه

 في القطاع الخاص الذي يستهلكهم بالكامل مقابل أجور رمزية وزهيدة ال تكفي ألبسط أساسيات الحياة.
 40وحسب البيانات الموضحة في الجدول يتبين لنا أن أصحاب المشاريع الذين أعمارهم أكبر من  

ء فإنه يدل على اهتمام الرجال وهذا إن دل على شي %41.4أي بنسبة تصل ل  180سنة كان عددهم 
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والمجتمع الذي   بقطاع المشاريع الصغيرة كون معظم المنتمين لهذه الفئة العمرية كانوا من الموظفين سابقاً 
 . نعيش فيه يرتب على الرجل مسؤولية اإلنفاق على األسرة أكثر من المرأة 

 . معلومات عن حالة المشروع5
   المشروعمعلومات عن حالة  4 رقم  جدولال

 النسبة المئوية  التكرار 
عمر المشروع 

 بالسنوات 
 
 
 
 
  

 58.7 256 أقل من سنة 
 4.8 21 سنة واحدة  

 11.7 51 سنتين
 16.5 72 ثالث سنوات 
 3.4 15 أربع سنوات 

 4.8 21 ت خمس سنوا
 100 436 المجموع 

حالة المشروع عند 
 الحصول على التمويل 

  

 41.3 180 قائم
 58.7 256 جديد

 100 436 المجموع 
  اآلالت نوعية

 المستخدمة 
 11.2 49 ميكانيكية

 88.8 387 يدوية 
 100 436 المجموع 

 85.1 371 فردية ملكية المشروع 
 14.9 65 ملك لألسرة 

 100 436 المجموع 
 المصدر: من إعداد الباحث 

بنسبة تصل   اً مشروع  256التي عمرها أقل من سنة يبلغ    المشاريعيتبين من الجدول بأن عدد  
تأخر المنظمات بالعمل   إلىو أن معظم المشاريع حديثة اإلنشاء  يرجع ذلك إلى  % وهي األعلى و 58.7

% 3.4نسبة تبلغ  بمشروع و   15سنوات هي األقل بعدد    4ذات عمر    المشاريعبينما كانت  ،  في هذا المجال
تخوف الناس من افتتاح مشاريع خاصة بهم لعدم توفر مصادر    هو  ثوالسبب في ذلك حسب رأي الباح

 اريع وكما يتضح من الجدول بأن أغلب المش ، وحالة عدم االستقرار األمنيلهذه المشاريع  ةالتمويل الالزم
 اريع المش   ، أما عدد%  58.7وبنسبة    اً مشروع  256حصولها على التمويل إذ يبلغ عددها    دهي جديدة عن

وكما يتضح من الجدول بأن ،  %   41.3وبنسبة    اً مشروع  180فهو    لحظة حصولها على التمويلقائمة  ال
%، أما عدد المشاريع التي 11.2بنسبة تصل ل    49عدد المشاريع التي تستخدم آالت ميكانيكية يبلغ  

بأن عدد المشاريع الفردية   أيضاً   ويتضح من الجدول،  %88.8وبنسبة    387تستخدم آالت يدوية هو  
 %. 14.9وبنسبة  65%، أما عدد المشاريع التي تعود ملكيتها لألسرة هو 85.1بنسبة تصل ل  371
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 . القطاعات التي استثمرت بها المشاريع 6

 قطاعات التي استثمرت بها المشاريع ال( 4يبين الشكل )
 التي استثمرت بها المشاريع( القطاعات 4الشكل رقم )

ألن هذا القطاع يزداد نشاطه    %46.4في قطاع التجارة بنسبة تصل    لقد استثمرت أغلب المشاريع
% بينما كان األقل هو االستثمار في القطاع 42.4يليه قطاع الصناعة بنسبة  في األوضاع غير المستقرة،  

مؤسسة  %11.2الخدمي   والحيواني ألن  النباتي  بشقيه  الزراعي  القطاع  مشاريع  الدراسة  نجد في  ولم   ،
 تمويل األصغر ال تمنح تموياًل للمشاريع الزراعية بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها.صندوق حياة لل

الباحث ذلك ألسباب   أبرزها انحسار العمل في القطاع الخدمي بسبب األوضاع األمنية ويعزي 
القطاع  نحو  )أي  طعام وشراب  من  األساسية  الحياة  متطلبات  تأمين  نحو  الناس  معظم  واتجاه  السائدة 

  يمكن االستغناء عنها. ال ي(، وكذلك اتجه الناس نحو الصناعات القائمة والفاعلة التيالتجار 
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 . عدد العاملين في المشاريع 7

 ( يبين عدد العاملين في المشاريع 5الشكل رقم )
 ( عدد العاملين في المشاريع 5الشكل رقم )

 المشاريع  هذه  في  العدد  يتراوح  حيث  الصغر  متناهية  هي  المشاريع  كل  أن  السابق  الشكل  من   يتضح 
 .شخص 2 – 1 بين

أن معظم المشاريع الممولة هي مشاريع متناهية الصغر يكون فيها إلى  ويعزي الباحث السبب    
 أو شخصين وهي غالبًا مشاريع عائلية. اً عدد العمال شخص
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 . اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدخل وعمر المشروع 8
 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدخل وعمر المشروع  5 رقم جدول

 من إعداد الباحث المصدر: 
ن متوسط  إأن أغلب أصحاب المشاريع من األسر الفقيرة حيث  أعاله    يالحظ الباحث من الجدول

 حسب ما ورد في االستبانات.  اً $ شهري119.12دخلهم حوالي 
إلى كون معظم هؤالء األشخاص من أصحاب المهن والموظفين بوظائف سابقة  ويعزي الباحث ذلك  

 المذكور. وا بالعمل كعمال ومتوسط األجور ال يتجاوز المبلغؤ وقد تعطلت أعمالهم وبد
متوسط عمرها حوالي سنة واحدة وذلك بسبب قلة عدد  والدةبينما كان أغلب هذه المشاريع حديثة ال

 أساس تطور االقتصاد الوطني.  هي المشاريع التي
الذينو  عدد األشخاص  أن  الباحث  التمويل عن    يقل  يالحظ  قبل  مالهم  النسبة 500رأس  $ هم 
 $.  500رأس مالهم قبل التمويل عن  يزيد لذين% مقارنة مع الفئة األخرى ا92األعلى 
$ وهو أعلى من رأس مال الفئة األولى التي رأس  878.6س المال قبل التمويل  أبلغ متوسط ر و 

تأثر قيمة المتوسط الحسابي بالقيم المتطرفة ممن كان رأس إلى  $ ويعزي ذلك الباحث  500مالها أقل من  
 $. 3000مالهم قبل التمويل 

أن معظم األشخاص الحاصلين على التمويل هم من أصحاب الدخل   هوالباحث    برأيوالسبب  
 المحدود جدًا والراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريعهم الخاصة التي تضمن لهم حياة كريمة. 

$ للمشروع الواحد 1313ن حوالي  و بينما بلغ متوسط رأس المال الممول الذي حصل عليه المستثمر 
في رأس المال الكلي حيث   اً يالحظ الباحث أن هناك تحسنكما  ،  ختالف نوع المشروعمبلغ يختلف باالوهذا  

 $. 1201مال كانت الرأس ل$ وأن أقل قيمة 1291.4بلغ بالمتوسط حوالي 
 مما سينعكس على االقتصاد الكلي. ،وهذا مؤشر يعكس نمو المشروع اقتصادياً 

 N 
Valid 

Mean Median Minimum 
 

Maximum 
 

اإلجمالي  األسرة  دخل 
 الشهري 

436 119.1858 105 50 210 

 5 0 0 1.156 436 عمر المشروع بالسنوات 
عند  المشروع  مال  رأس 

 / التمويل التمويل/قبل
436 878.6468 400 (100-500)$ (500-3000)$ 

 36 400  شخاص عدد األ
 2400 1100 1200 1312.844 436 ممولالرأس مال 

 5400 1210 1600 2191.491 436 مجموع رأس المال
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 المشروع  وتنمية. النسب المئوية آلليات المتابعة 9
 المشروع  وتنميةالنسب المئوية آلليات المتابعة   6  رقم جدولال

 النسبة المئوية  التكرار   

آل
بعة 

متا
ت ال

يا
 

 % 100 436 موافق بشدة ؟ هل تمت الزيارات الدورية للمشروع

 ؟ تقديم النصح واإلرشادات هل تم
 %0.9 4 موافق

 %99.1 432 موافق بشدة

 ؟بالبرنامج االلتزام تم هل
 %4.5 20 موافق

 %95.5 416 موافق بشدة

 ؟ بالخطة االلتزام تم هل
 %0.9 4 موافق

 %99.1 432 موافق بشدة
 % 100 436 موافق بشدة ؟ بالسداد  االلتزام تم هل

 ؟ المحاسبة بأسس االلتزام تم هل
 %50 218 موافق بشدة

 %50 218 موافق

مية
تن

 
روع

مش
ال

 وإغالقه؟  المشروع استمرار 

 %28.8 126 موافق
 %51.3 224 موافق بشدة

 %15.3 67 محايد
 %3.2 14 غير موافق 

 %3.2 14 غير موافق بشدة

 ؟إضافيةتحقيق أرباح 

 %1.14 5 موافق
 %56.1 245 موافق بشدة

 %19.7 86 محايد
 %11.6 51 غير موافق 

 %10 44 غير موافق بشدة

 المشروع؟ مال رأس زيادة

 %2.29 10 موافق
 %50 218 موافق بشدة

 %21.3 93 محايد
 %17.2 75 غير موافق 

 %2.29 10 غير موافق بشدة

 المشروع؟  في العاملين عدد زيادة
 %9.17 40 موافق

 %43.5 190 موافق بشدة
 %31.4 137 محايد
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 %15.1 66 غير موافق 
 %4.8 21 غير موافق بشدة

 ؟ تحقيق استدامة مالية للمشروع  

 %5 22 موافق
 %44.2 193 موافق بشدة

 %11.2 49 محايد
 %1.6 7 غير موافق 

 %3.89 17 غير موافق بشدة

 ؟ تخفيض تكاليف اإلنتاج 

 %10.55 46 موافق
 %52.5 229 موافق بشدة

 %19.4 85 محايد
 %15.1 66 غير موافق 

 %2.29 10 موافق بشدةغير 

 
لصاحب  واالدخار  الدخل  مستوى  زيادة 

 ؟ المشروع

 %19.4 85 موافق
 %53.4 233 موافق بشدة

 %12.1 53 محايد
 %8.94 39 غير موافق 

 %5.96 26 غير موافق بشدة

 توفير فرص عمل جديدة؟ 

 %31.4 137 موافق
 %43.5 190 موافق بشدة

 %15.1 66 محايد
 %4.81 21 غير موافق 

 %5 22 غير موافق بشدة
 المصدر: من إعداد الباحث 

جاباتهم  إ ليات المتابعة كانت دقيقة ومستمرة فاألغلب كانت  آ يالحظ الباحث من الجدول أعاله أن  
يدل    على شيء فإنما  %. وهذا إن دل100فق بشدة بنسبة  امن قبل الممول للمشروع مو   اتحول الزيار 

 . تحقيق الغاية من منح التمويلنجاح عملية التمويل و على جدية الممول وهدفه إل
%.  95.5فق بشدة بنسبة  اية االلتزام بالبرنامج من قبل الممول فكانت اإلجابة مو آلوفيما يتعلق ب

ن طرف لية االلتزام بالسداد ممر بالنسبة آليعكس أهمية البرنامج وجدية الممول. وكذلك األ  وهذا أيضاً 
 %.100نسبة السداد  تالمستثمر فكان

فكانت اإلجابات متراوحة    صل على التمويلاصاحب المشروع الحزام بالمحاسبة من قبل  تأما عن االل
 %.50بين الموافق والموافق بشدة بنفس النسبة 
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في كل المشاريع    اً استمرار و   ،بكل المؤشرات  اً يخص نمو المشروع يالحظ الباحث أن هناك نمو وفيما  
انعكس بدوره على نمو رأس المال    يحققت الغاية المرجوة منها من خالل زيادة األرباح الشهرية الذ  التي

كانت اإلجابات و ،  %31.4بنسبة    (محايد)مؤشر نمو عدد العاملين    ت إجاباتبينما كان،  الكلي للمشروع
نسبته  أي ما 190نحو  بشدة( موافق) كانت اإلجابات ب، و %9.17نسبته  أي ما 40نحو  (موافق) ب

43.5% 
 اختبار الفرضيات  . 10

 الفرضية األولى . 10.1
المشاريع الصغيرة   آليات متابعةفي    0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    فروق وجد  ال ت

المشروع، القطاع الذي يعمل به المشروع، ملكية عا  الختالف )تب  والمتناهية الصغر في الشمال السوري 
 . صيغة التمويل(

 وتم تجزئة هذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كاآلتي:
آليات  في    0.05عند مستوى معنوية    ذو داللة إحصائية  فروق وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية األولى

القطاع الذي يعمل به    تبعا  الختالف  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري   متابعة
 .المشروع

آليات  في    0.05عند مستوى معنوية    ذو داللة إحصائية  فروق وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية الثانية
 . المشروع يةتبعا  الختالف ملك المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري  متابعة

آليات  في    0.05عند مستوى معنوية    ذو داللة إحصائية  فروق وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية الثالثة
 تبعا  الختالف صيغة التمويل.  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري  متابعة

المشاريع   متابعة آلياتفي  ذو داللة إحصائية  فروق وجد والختبار الفرضية الفرعية األولى: ال ت
 . تبعا  الختالف القطاع الذي يعمل به المشروع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

، ال بد من إجراء اختبار  ال  ولمعرفة فيما إذا كانت هذه االختالفات بين المتوسطات جوهرية أم
جانسًا إذا كانت للتأكد من تساوي التباين بين مجموعات العينة، حيث يكون التباين مت  Leveneليفين  

وهنا يلجأ الباحث إلى استخدام   (  0.05)  من  معنوية االختبار غير دالة إحصائيًا، أي أن قيمتها أكبر
عندما  وعلى العكس من ذلك    (  One- Way ANOVAتحليل التباين أحادي الجانب  االختبار المعلمي )

( ال يكون هناك تجانس في التباين بين المجموعات، وهنا 0.05تكون قيمة معنوية االختبار أقل من )
 .للتأكد من معنوية الفروق  (Kruskal-Wallis)يلجأ الباحث إلى استخدام االختبار الالمعلمي 

 
 
 
 
 



78 

 

 

المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب  متابعة آليات الختالف  Levene( اختبار 7جدول رقم )
 متغير القطاع

 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفين  المتغير
آليات متابعة المشاريع الصغيرة 

 متناهية الصغروال
.632 433 .532 

  (SPSS, V.25المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )  
عينة البحث ل  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  متابعة  آليات( أن  7) رقم  الجدولنالحظ من       

 أن   ، األمر الذي يعنيالقطاع الذي يعمل به المشروعحسب متغير    غير دالة إحصائيًا في اختبار ليفين
 . ANOVAشرط تساوي التباين بين المجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 

الختالف آليات متابعة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب  ANOVA( تحليل 8جدول رقم )
 متغير القطاع

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

 قيمة
F الداللة   المعنوية

 اإلحصائية 

آليات متابعة  
المشاريع الصغيرة  

متناهية الصغروال  

 079. 025. 2 051. بين الفئات 
 

.924 
غير   

 جوهرية
 321. 433 138.858 داخل الفئات 

التباين 
 الكلي 

138.909 435 
 

 المصدر: من إعداد الباحث      
( رقم  الجدول  من  جوهريةوجود  عدم    (8نالحظ  متابعةآل  اختالفات  الصغيرة   ليات  المشاريع 

 . 0,05القطاع الذي يعمل به المشروع عند مستوى معنوية حسب متغير والمتناهية الصغر 
وبنفس الطريقة التي تم بها اختبار الفرضية الفرعية األولى سيتم اختبار الفرضية الفرعية الثانية والثالثة 

 كالتالي:
 الفرعية الثانية: الفرضية 

المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب  متابعة آليات الختالف  Levene( اختبار 9جدول رقم )
 ملكية المشروع

 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفين  المتغير
آليات متابعة المشاريع الصغيرة 

 متناهية الصغروال
.079 434 .778 

  (SPSS, V.25باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحث   
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عينة البحث ل  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  متابعة  آليات( أن  9) نالحظ من الجدول     
شرط تساوي التباين أن  ، األمر الذي يعني  ملكية المشروعحسب متغير    غير دالة إحصائيًا في اختبار ليفين

 . ANOVAبين المجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 
الختالف آليات متابعة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب  ANOVA( تحليل 10جدول رقم )

 متغير ملكية المشروع 

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

 قيمة
F 

الداللة   المعنوية
 اإلحصائية 

آليات متابعة  
المشاريع الصغيرة  

متناهية الصغروال  

 857. 274. 1 274. بين الفئات 
 

.355 
غير   

 جوهرية
 319. 434 138.635 داخل الفئات 

التباين 
 الكلي 

138.909 435 
 

 المصدر: من إعداد الباحث      
( رقم  الجدول  من  جوهريةوجود  عدم    (10نالحظ  الصغيرة    اختالفات  المشاريع  متابعة  آلليات 

 . 0,05ملكية المشروع عند مستوى معنوية حسب متغير والمتناهية الصغر 
 ة: الفرضية الفرعية الثالث

المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر   متابعة آلياتالختالف  Levene( اختبار 11جدول رقم )
 حسب صيغة التمويل 

درجات  قيمة ليفين  المتغير
 الحرية

 المعنوية

آليات متابعة المشاريع الصغيرة 
 متناهية الصغروال

.265 433 .767 

  (SPSS, V.25المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )  
عينة البحث  ل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر متابعة آليات( أن 11) الجدولنالحظ من      

شرط تساوي التباين  أن  ، األمر الذي يعني  صيغة التمويلحسب متغير    غير دالة إحصائيًا في اختبار ليفين
 . ANOVAبين المجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 
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المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب  متابعة آليات الختالف  ANOVA( تحليل 12جدول رقم )
 متغير صيغة التمويل 

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

 المعنوية Fقيمة
الداللة  

 اإلحصائية 

آليات متابعة المشاريع 
متناهية الصغيرة وال

 الصغر

بين 
 الفئات 

.176 2 .088 .274 
 

.760 
 

غير  
 جوهرية

داخل 
 الفئات 

138.733 433 .320 

التباين 
 الكلي 

138.909 435 
 

 المصدر: من إعداد الباحث      
( رقم  الجدول  من  جوهريةوجود  عدم    (12نالحظ  الصغيرة    اختالفات  المشاريع  متابعة  آلليات 

 . 0,05صيغة التمويل عند مستوى معنوية حسب متغير والمتناهية الصغر 
 الثانية  الفرضية. 10.2

ت  معنوية  وجد  ال  مستوى  إحصائية عند  داللة  ذو  الصغيرة  في    0.05فروق  المشاريع  تنمية 
تبعا  الختالف )القطاع الذي يعمل به المشروع، ملكية المشروع،   والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

 . صيغة التمويل(
 وتم تجزئة هذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كاآلتي:

تنمية  في    0.05فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية األولى
 .تبعا  الختالف القطاع الذي يعمل به المشروع  لسوري المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال ا

تنمية  في    0.05فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية الثانية 
 تبعا  الختالف ملكية المشروع.  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

تنمية  في    0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  فروق ذو  وجد  ال ت:  الفرضية الفرعية الثالثة
 تبعا  الختالف صيغة التمويل.  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

تنمية المشاريع الصغيرة في    ذو داللة إحصائية  فروق وجد  والختبار الفرضية الفرعية األولى: ال ت
 . تبعا  الختالف القطاع الذي يعمل به المشروع  والمتناهية الصغر في الشمال السوري 

ليفين  ولمعرفة فيما إذا كانت هذه االختالفات بين المتوسطات جوهرية أم ، ال بد من إجراء اختبار  
Levene  جانسًا إذا كانت معنوية للتأكد من تساوي التباين بين مجموعات العينة، حيث يكون التباين مت

، وهنا يلجأ الباحث إلى استخدام االختبار  (0.05)من    أي أن قيمتها أكبراالختبار غير دالة إحصائيًا،  
وعلى العكس من ذلك عندما تكون قيمة   (  One- Way ANOVAتحليل التباين أحادي الجانب المعلمي )
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( ال يكون هناك تجانس في التباين بين المجموعات، وهنا يلجأ الباحث 0.05معنوية االختبار أقل من )
 .للتأكد من معنوية الفروق  (Kruskal-Wallis)إلى استخدام االختبار الالمعلمي 

الختالف تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب متغير   Levene( اختبار 13جدول رقم )
 القطاع 

 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفين  المتغير
تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية  

 الصغر
.299 433 .742 

  ( SPSS, V.25المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )  
غير تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لعينة البحث  ( أن  13) نالحظ من الجدول     

شرط    أن  ، األمر الذي يعنيحسب متغير القطاع الذي يعمل به المشروع  دالة إحصائيًا في اختبار ليفين
 . ANOVAتساوي التباين بين المجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 

تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب متغير الختالف    ANOVA( تحليل  14جدول رقم )
 القطاع 

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

الداللة   المعنوية F قيمة
 اإلحصائية 

تنمية المشاريع 
الصغيرة 

والمتناهية  
 الصغر

 1.386 441. 2 882. بين الفئات 
 

.251 
 

غير  
 جوهرية

داخل 
 الفئات 

137.823 433 .318 

التباين 
 الكلي 

138.705 435 
 

 المصدر: من إعداد الباحث      
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية    وجود اختالفات جوهريةعدم    (14نالحظ من الجدول رقم )

 . 0,05القطاع الذي يعمل به المشروع عند مستوى معنوية حسب متغير الصغر 
وبنفس الطريقة التي تم بها اختبار الفرضية الفرعية األولى سيتم اختبار الفرضية الفرعية الثانية والثالثة 

 كالتالي:
 الفرضية الفرعية الثانية: 

والمتناهية الصغر حسب ملكية الختالف تنمية المشاريع الصغيرة  Levene( اختبار 15جدول رقم )
 المشروع

 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفين  المتغير
تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية  

 الصغر
.740 434 .390 

  ( SPSS, V.25المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )  
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غير عينة البحث  لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  ( أن  15) نالحظ من الجدول     
شرط تساوي التباين أن  ، األمر الذي يعني  حسب متغير ملكية المشروع  دالة إحصائيًا في اختبار ليفين

 . ANOVAبين المجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 
الصغيرة والمتناهية الصغر حسب متغير الختالف تنمية المشاريع  ANOVA( تحليل 16جدول رقم )

 ملكية المشروع

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

 المعنوية F قيمة
الداللة  

اإلحصائي 
 ة

تنمية المشاريع 
الصغيرة 

 والمتناهية الصغر

 962. 307. 1 307. بين الفئات 
 

.327 
غير   

 319. 434 138.399 داخل الفئات  جوهرية
  435 138.705 التباين الكلي 

 المصدر: من إعداد الباحث      
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية    وجود اختالفات جوهريةعدم    (16نالحظ من الجدول رقم )

 . 0,05ملكية المشروع عند مستوى معنوية حسب متغير الصغر 
 الفرضية الفرعية الثالثة: 

الختالف تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب   Levene( اختبار 17رقم )جدول 
 صيغة التمويل

 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفين  المتغير
تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية  

 الصغر
.086 433 .917 

  (SPSS, V.25المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي )  
غير عينة البحث  لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  ( أن  17) نالحظ من الجدول     

شرط تساوي التباين بين أن  ، األمر الذي يعني  حسب متغير صيغة التمويل  دالة إحصائيًا في اختبار ليفين
 .ANOVAالمجموعات متحقق، وبالتالي نستخدم اختبار 
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الختالف تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حسب   ANOVA( تحليل 18جدول رقم )
 متغير صيغة التمويل 

 المتغير
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

مربع 
 المتوسط 

 المعنوية F قيمة
الداللة  

 اإلحصائية 

تنمية المشاريع 
الصغيرة 

والمتناهية  
 الصغر

 315. 101. 2 202. بين الفئات 
 

.730 
 

غير  
 جوهرية

داخل 
 الفئات 

138.504 433 .320 

التباين 
 الكلي 

138.705 435 
 

 المصدر: من إعداد الباحث      
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية    اختالفات جوهريةوجود  عدم    (18نالحظ من الجدول رقم )

 . 0,05صيغة التمويل عند مستوى معنوية حسب متغير الصغر 
 . الفرضية الثالثة 10.3

ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري  
 بوجود صيغ التمويل كمتغير معدل. 

 عنها الفرضيات الفرعية التالية: ويتفرع 
ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال   .1

 السوري وفقا  لصيغة التمويل بالقرض الحسن. 
ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال   .2

 مويل بالمرابحة. السوري وفقا  لصيغة الت
ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال   .3

 السوري وفقا  لصيغة التمويل بالهبات.
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وجد )أثر( ذو داللة إحصائية آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة  ي: ال  الثالثةالفرضية  
 ل السوري. والمتناهية الصغر في الشما

 ( مصفوفة االرتباط  19الجدول رقم )
Correlations 

 المتابعة آليات المشاريع تنمية  
Pearson Correlation 810. 1.000 المشاريع تنمية 

 1.000 810. المتابعة  آليات
Sig. (1-tailed) 000. . المشاريع تنمية 

 . 000. المتابعة  آليات
N 436 436 المشاريع تنمية 

 436 436 المتابعة  آليات
حيث   ،تنمية المشاريعو بين آليات المتابعة  قوية  يتضح لنا من الجدول أعاله وجود عالقة ارتباط  

 .  0.810بلغ قيمة معامل االرتباط
 ( يبين قيمة معامل االرتباط  20الجدول رقم )

bModel Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.810 0.657 0.656 0.33133 
a. Predictors: (Constant), آليات المتابعة 
b. Dependent Variable: المشاريع تنمية  

مل االرتباط بين المتغير التابع المتمثل بتنمية المشاريع في امن الجدول أعاله يتضح لنا قيمة مع
المستقلة   والمتغيرات  السوري  بالزياراتالشمال  االلتزام  المتابعة:  بالنصائح،  )آليات  خ( إل  ..... ،  االلتزام 

 يجابي.إأي أن االرتباط معنوي و  0.810تساوي 
% 66أي أن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي    0.657تساوي  بينما نالحظ أن قيمة معامل التحديد  

أما المشاريع  تنمية  في  الحاصل  التباين  المتبقية    من  ت34النسبة  )االستقرار %  أخرى  لعوامل  عود 
 .لخ(إ السياسي.....
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 ( تحليل التباين الناتج عن وجود تأثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريع 21الجدول رقم )
bANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 91.062 1 91.062 829.510 a.000 

Residual 47.644 434 0.110   
Total 138.705 435    

a. Predictors: (Constant), آليات المتابعة 
b. Dependent Variable: المشاريع تنمية    

أي أن هناك  Sig = 0  <0.05يتضح لنا من خالل الجدول أعاله ومن خالل القيمة االحتمالية 
 . داللة معنوية آلليات المتابعة في تنمية المشاريع في الشمال السوري  اذ اً ثر أ

الفرضية )أ(: ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال 
 السوري وفقا  لصيغة التمويل بالقرض الحسن. 

 قيمة معامل االرتباط  (22) الجدول رقم
Model Summary 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

 التمويل صيغة
 حسن قرض  =

(Selected) 
1 0.830 0.688 0.687 0.31576 

a. Predictors: (Constant),  المتابعة  آليات  
يجابي بين آليات إو   جيدأي أن االرتباط    0.830االرتباط  نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة معامل  
المعدل   المتغير  وفق  المشاريع  وتنمية  االرتباط  لالمتابعة  معامل  مربع  قيمة  كانت  بينما  الحسن  لقرض 

ثير المتغير المستقل المعدل )القرض الحسن( تفسر أليات المتابعة بتآلن المتغير المستقل  أأي    0.688
 قيمة التغير الحاصل في تنمية المشاريع.% من 69نسبته  ما
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 ( تحليل التباين الناتج عن وجود تأثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريع 23الجدول رقم )
b,cANOVA 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 52.438 1 52.438 525.922 .000c 

Residual 23.730 238 0.100   
Total 76.168 239    

a. Predictors: (Constant),  المتابعة  آليات    
b. Dependent Variabl:  تنميةالمشاريع     

 c. Selecting only cases for which حسن قرض  = التمويل صيغة   
ننا نقبل الفرضية أأي     sig = 0.000 <0.05 ن قيمة االحتمالية  أمن الجدول السابق نالحظ  

 ثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريع  أت بوجودالبديلة القائلة 
 ( يبين قيمة المعامالت لمعادلة االنحدار 24) الجدول رقم

a,bCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0.532 0.147  3.629 .000 

 000. 22.933 0.830 0.36 0.831 المتابعة  آليات

a. Dependent Variable: تنميةالمشاريع    
b. Selecting only cases for  حسن قرض  = التمويل صيغة   
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المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية  الفرضية ب:  
 السوري وفقا  لصيغة التمويل بالمرابحة. 

 يبين معامل االرتباط ( 25الجدول رقم )
Correlations 

 المتابعة  آليات المشروع تنمية  
Pearson Correlation 0.845 1.000 المشروع تنمية 

 1.000 0.845 المتابعة  آليات
Sig. (1-tailed) 000. . المشروع تنمية 

 . 000. المتابعة  آليات
N 61 61 المشروع تنمية 

 61 61 المتابعة  آليات
 

  ارتباط المشاريع وهو وتنميةيتضح لنا من الجدول أعاله أن االرتباط قوي بين آليات المتابعة 
أي أن االلتزام بآليات المتابعة بحذافيرها يؤدي إلى ، 0.845طردي حيث نالحظ قيمة معامل االرتباط 

، ويعزي الباحث السبب كون هذه المشاريع حسب المعايير  المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تنمية
 مشاريع متناهية الصغر. هي التي ذكرها الباحث 

 معامل االرتباطقيمة ( يبين 26الجدول رقم )

bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .845a .713 .708 .31694 

a. Predictors: (Constant),  المحاسبة  بأسس االلتزام تم هل 
b. Dependent Variable:  المشروع تنمية  

بين آليات    قوي  أي أن االرتباط= R   845.ن قيمة معامل االرتباطأيتضح لنا من الجدول أعاله 
 . تم ذكر ذلك سابقاً وقد المشاريع  وتنميةالمتابعة 

% من 72ن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي أ  يأ 0.713أما عن قيمة مربع معامل االرتباط = 
غ التمويل أو المناخ االقتصادي يثير صأالمتبقية قد تعود لت المشاريع والنسبة تنميةالتغير الحاصل في 

 تمويل دور بارز في تفسير سبب النمو.لكما قد يكون ل، المشاريع تنميةالمتوافر على 
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 تحليل التباين الناتج عن وجود تأثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريع ( 27الجدول رقم )
bANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14.747 1 14.747 146.810 b.000 

Residual 5.926 59 .100   
Total 20.673 60    

a. Predictors: (Constant),  المحاسبة  بأسس االلتزام تم هل   
     b. Dependent Variable:  المشروع تنمية     

آلليات المتابعة على  اً ثير أأي أن هناك ت sig = 0   <0.05يتبين لنا من الجدول أعاله قيمة 
 المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري.  تنمية

ال يوجد أثر آلليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال الفرضية ت:  
 لصيغة التمويل بالهبات.السوري وفقا  
 ( يبين قيمة معامل االرتباط ومعامل التحديد 28الجدول رقم )

Model Summary 

Model 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
 منح = التمويل صيغة

(Selected) 
1 0.758 0.574 0.571 0.36514 

    a. Predictors: (Constant), المتابعة آليات  
 آلياتيجابي بين  إأي أن االرتباط جيد و   0.758نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط  

أي   0.574بينما كانت قيمة مربع معامل االرتباط  منح  وفق المتغير المعدل ال  المشاريعالمتابعة وتنمية  
نسبته   ثير المتغير المستقل المعدل )صيغة التمويل المنح( تفسر ماأليات المتابعة بتآلن المتغير المستقل  أ

 % من قيمة التغير الحاصل في تنمية المشاريع.  58
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 ( تحليل التباين الناتج عن وجود تأثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريع 29الجدول رقم )
ANOVAb,c 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 23930 1 23.930 179.488 a.000 

Residual 17.732 133 0.133   
Total 41.663 134    
a. Predictors: (Constant), المتابعة آليات    
b. Dependent Variable: المشاريع تنمية     

c. Selecting only cases for which  منح   = التمويل صيغة   
ننا نقبل الفرضية البديلة أأي     sig =0<0.05 ن قيمة االحتمالية  أ من الجدول أعاله نالحظ   

 .ثير آلليات المتابعة على تنمية المشاريعأت بوجودالقائلة 
 النتائج . 11
من   • داللة    البحثتبين  ذات  فروق  وجود  صعدم  بين  للمش يإحصائية  التمويل  الصغيرة   اريعغ 

، استمرارية المشروععلى مؤشرات تنمية المشروع متمثلًة في المتغيرات التابعة "  الصغر  والمتناهية
 ".تنمية عدد العاملين في المشروع، زيادة رأس مال المشروع، أرباح المشروع

  اريع الصغيرة والمتناهية الصغرالمش   نموليات المتابعة في  داللة معنوية آل  اذ  اً ثر أهناك  أن  وتبين   •
 . في الشمال السوري 

 المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.على تنمية  لصيغ التمويلثير أت وتبين وجود •
الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مستمر وبشكل كبير ومن كال  وتبين أن  •

 لفئة محدودي الدخل.الجنسين، وهو مناسب جدًا 
كبر حجم إلى  يميل أصحاب المشاريع إلى اختيار صيغة تمويل المرابحة والسبب في ذلك يعود  و  •

 التمويل بصيغة المرابحة مقارنة بحجم التمويل بصيغتي القرض الحسن والهبات. 
 التوصيات . 12
والمتناهية الصغر وخاصًة أنه  زيادة الدعم للمؤسسات العاملة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة   •

 ال يوجد مشاريع مغلقة. 
العمل على تفعيل دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة والقائمة للحصول على التمويل  •

 والتأكد من فهم صاحب المشروع لطبيعة عمل المشروع الخاص به في السوق.
 اريعهم بشكل سليم. تأمين خدمة التدريب الكافي ألصحاب المشاريع على إدارة مش  •
حث الجهات الرسمية على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل تقديم التسهيالت  •

 واإلعفاءات الالزمة.
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 االستفادة من التجارب العربية والدولية في مجال المشاريع الصغيرة. •
 المشروع. ربالنسبة لجهة التمويل يجب وضع آليات متابعة دقيقة وواضحة ومستمرة خالل عم •
 توفير نظام محاسبي يسهل العمل لهم ويساعدهم على ضبط الواردات والنفقات. •

 الخالصة. 13
دور صيغ التمويل المقدمة من المنظمات غير الربحية وآليات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  

وذلك من خالل اختبار مجموعة   المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في الشمال السوري 
 من المتغيرات ودراسة العالقة بينهما. 

تبين لنا من خالل البحث أن التمويل مهم بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك  وقد 
فإن وجود آليات متابعة دقيقة ومستمرة يضمن نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك بناًء على 

 لفرضيات. اختبار ا
  



91 

 

 

 المراجع 
 . المراجع العربية1

 . الكتب1.1
 . المقاالت والدوريات 1.2
 الرسائل والبحوث العلمية . 1.3

 . المراجع اإلنكليزية2
2.1. Books 

2.2. Articles And Periodicals 

2.3 Scientific Message 



  



92 

 

 

 . المراجع العربية1
 الكتب .  1.1

 األردن،   األردنية،  الجامعة  اإلسالمي،  التمويل  صيغ  في  االبتكار   أحمد،  محمد  علي  العز،  أبو .1
2016. 

  والمتوسطة،   الصغيرة  المشروعات  تنمية  في  التمويل  دور  تفعيل  عبدالمطلب،  حسين  األسرج، .2
2011. 

  الصغر،  متناهي  التمويل  أساسيات  دراسية،  وحاالت  نصوص:  الصغر  متناهي  التمويل  ماركو،   إليا، .3
 .2006 العربية، المنطقة من دراسية حاالت

 دار   مؤشراتها،-أبعادها-مفهومها  المستدامة  التنمية  مدحت،  وياسمين  مدحت  ومحمد،  النصر  أبو .4
 .2017 األولى، الطبعة المصرية، الكتب

  جامعة  العربي،  العالم  في  االقتصادية  التنمية  مفتاح   األعمال  ريادة  عبدالوهاب،  خالد  الباجوري، .5
 . 2017 والتكنولوجيا، للعلوم مصر

  الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  العربية  النهضة  دار  المالية،  اإلدارة  أساسيات  أحمد،   جميل  توفيق، .6
1، 1987. 

 للفكر   العالمي  المعهد  اإلسالمية،  الشريعة  في  للتمويل  كأداة   القرض  الشحات،  محمد  الجندي، .7
 .1996 األولى، الطبعة القاهرة، اإلسالمي،

  مصر  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  واقع  دراسة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي   الجهاز .8
 . 2016 ،(2015- 2009) الفترة خالل

 . www.malrajhi.com، 2012 ، وعطاء  نماء ،المشاريع متابعة دليل .9
 .2017 األردني، المركزي  والبنك سند والمتوسطة، الصغيرة المشاريع دليل .10
 الثانية،   الطبعة  بيروت،  ناشرون،  -  للعلوم  العربية  الدار  الفقراء،  بنك  تجربة  علي،  مجدي  سعيد، .11

2007. 
 للنشر   العلمية  اليازردي  دار  وتطبيقات،  مداخل:  المصرفية  العمليات  إدارة  راشد،  صادق  الشمري، .12

 .2014 األردن، والتوزيع،
  المشاريع  وتطوير  تنمية  مجال  في  الناجحة  الدولية  التجارب  بعض  زهير،   سمير  الصوص، .13

 وزارة   قلقيلية،  محافظة  مكتب   فلسطين،  في  بها   االحتذاء  يمكن   نماذج ..  المتوسطة  الصغيرة
 .م2010 فلسطين، الوطني، االقتصاد

  وائل  دار  واألعمال،  اإلدارة  منصور،  محسن  وطاهر  محسن  مهدي   صالح  والغالبي،  العامري  .14
 .2008 الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر

  فهرسة  ،( معاصر  مالي  مدخل)  وأدواته  اإلسالمي  التمويل  نظرية  في  مقدمة  طه،  أحمد  العجلوني، .15
 . 2014 النشر، أثناء الوطنية فهد الملك مكتبة



93 

 

 

  تجربتها  ضوء  على  اإلسالمية  البنوك  في  األموال  واستخدامات  مصادر   عمار،  عبدالحليم  غربي، .16
 .2013 سورية، الفداء، أبي دار والمحاسبية، المصرفية

 الطبعة   للنشر،  الوطنية  فهد   الملك  مكتبة  اإلسالمي،  االقتصاد  في  التمويل  مفهوم  منذر،   قحف، .17
 . 2004 الثالثة،

  للنشر   شعاع  الحسن،  القرض  صندوق   عثمان،  محمود  وإبراهيم   مظهر   سامر   وآغا،  قنطقجي .18
 . 2009 والعلوم،

 دار   اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات  المصارف  في  التمويل  صناعة  قنطقجي،  سامر  قنطقجي، .19
 .   2010 األولى، الطبعة للنشر، العالمية الفداء أبي

 . 2011 الشرعية، للبحوث العالمية األكاديمية اإلسالمي، التمويل أساسيات منذر، قحف، .20
 المجتمع   مكتبة  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  إدارة:  وتكنولوجيا  بيئة  يوسف،  مصطفى  كافي، .21

 . 2014 األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العربي
   .2012 األولى، الطبعة القلم، دار اإلسالمي، التمويل يونس، رفيق المصري، .22
  حول  تطبيقية  دراسة  مع  اإلسالمية  للبنوك  األجل  قصير   التمويل  صيغ  تطوير   سليمان،   ناصر، .23

 الطبعة   التسيير،  وعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية  ورقلة،  جامعة  اإلسالمية،  البنوك  من  مجموعة
 . 2002 الجزائر، األولى،

 الطبعة   الحديث،  العربي  المكتب  معاصر،  تحليلي   مدخل  المالية  اإلدارة  إبراهيم  منير  هندي، .24
 . 2007 السادسة،

 . 2014  األولى،  الطبعة  المصرية،  الكتب  دار  وأنواعها،  المالية  الصكوك  يوسف،  حسن  يوسف، .25
 والدوريات المقاالت .  1.2

  الصغيرة  المشاريع  تمويل  في  الخاصة  المصارف  دور   وآخرون،  حسين  أحمد   بتال، .1
 العدد  ،4  المجلد  واإلدارية،  االقتصادية للعلوم  األنبار  جامعة مجلة  العراق،  في  والمتوسطة

7، 2011. 
 استطالعية  دراسة الصغيرة المشروعات تمويل في حديثة أساليب نحو عصام، البحيصي، .2

  قطاع وتطوير  تنمية  مؤتمر ل  مقدم بحث غزة، قطاع في الصغيرة المشروعات ألصحاب
 الفترة  في  بغزة  اإلسالمية  الجامعة  في  التجارة   بكلية  المنعقد  اإلسرائيلي  االنسحاب  بعد  غزة
 .2006 فبراير، 15-13 من

- واالجتماعية  يةداالقتصا  التنمية  في  والمتوسطة   الصغيرة  المشروعات  دور   بيان،   حرب، .3
 ، 2 العدد ،22 المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة السورية، لتجربةا

2006. 



94 

 

 

 العربية،  الدول  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تمويل  إشكالية  محمد،  أشرف  دوابة، .4
  يومي   العربية  الدول  في  والمتوسطة   الصغيرة  المؤسسات  تأهيل  متطلبات  الدولي  الملتقى

 .2006 الجزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة أفريل، 18و17
 االقتصاد   أبحاث  مركز  اإلسالمي،  التمويل  أصول  إلى  مدخل  ابراهيم،  بن  سامي  السويلم، .5

 . 2013 السعودية، األولى، الطبعة اإلسالمي،
  -   2001)  سورية  في  الصغيرة  المشاريع  تجربة  في  قراءة  وراما،  مدى   وعلي،  شريقي .6

  ، 2017  ،5  العدد  ،39المجلد  العلمية،  والدراسات  للبحوث  تشرين  جامعة  مجلة  ،(2017
 . 405 -391ص

 الخارجي   للمراجع  الحكومي  الدور  خليل،  عادل  وعبدالرحمن  بدر  محمد  أحمد  وعثمان،  شعت .7
 السابع،   المجلد  العليا،  الدراسات  مجلة ،"ميدانية  دراسة"  المشروعات  استمرارية  ضمان  في

 . 401-378ص ،2016 والعشرين، الخامس العدد
 دراسة :  االقتصادي  النشاط  في  وأثرها  اإلسالمية  التمويل  صيغ  عزيز،   ماهر  عبدالرحمن، .8

 الرابع،   العدد  الثالث،  المجلد  العراق،  -  المنتدى   حولية  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  حالة
 . 344 -303ص ،2009

  والمتوسطة،   الصغيرة  للمؤسسات  كبديل   اإلسالمي  التمويل  وسميرة،   زبير  ومناصرة،  عياش .9
 . 140-113ص ،2016 الثالث، العدد الثاني، المجلد والدراسات، للبحوث ميالف مجلة

  االقتصادية   التنمية  في  ودورها  غزة  قطاع   في  الصغيرة  المشاريع  جميل،  عودة  الفليت، .10
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1129. 
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2006. 
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 . 2018فلسطين، التجارة، كلية بغزة، اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة ،"غزة
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 االستبيان
 

 )اسم المستفيد( ..................................................................   المحترمـــ/ـــــةالسيد/ة  
دور صيغ التمويل المقدمة من  لدراسة بعنوان "  جمع البياناتاالستبانة التي بين يديك هي إحدى أدوات  

"  والمتناهية الصغر في الشمال السوري المنظمات غير الربحية وآليات المتابعة في تنمية المشاريع الصغيرة  
لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال، وهذه االستبانة سيتم توزيعها على المستفيدين كرسالة مقدمة  وذلك  

 )اسم المنظمة( ...............................   من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في
للبحث العلمي في المجتمع السوري، مع العلم أن كافة المعلومات التي سيتم  إن تعاونكم معنا هو دعم  

 الحصول عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي. 
 شاكرًا لكم حسن تعاونكم                                           

 
 الباحث: محمد عبدالمنعم مرعي                                                               

 حسام خديجةإ شراف: د.                                                              
 إ شراف: د. عبدالحكيم المصري                                                              

 

جامعةحلبفيالمناطقالمحررة
كليةاالقتصاد

 قسمإدارةأعمال
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 للمستفيد  : البيانات الشخصيةأوالً 

 :العمر -1
              أنثى        الجنس:           ذكر   -2
 ثانوي                   إعدادي         مستوى التعليم: ابتدائي  -3

 ماجستير                 جامعي         معهد متوسط                         
 )             (   :دخل األسرة اإلجمالي الشهري  -4

 للمستفيد  : بيانات المشروعثانياً 
 )            ( سنة  عمر المشروع بالسنوات  1
 )            ( سنة  عدد سنوات الخبرة في مجال المشروع  2
  رأس مال المشروع عند التمويل 3
  ممولالرأس مال  4
  الكلي  مجموع رأس المال 5
زراعة              صناعة     تجارة     القطاع  6

 خدمي     
 جماعية فردية         ملكية المشروع  7

 ملك لألسرة  
 متجول في المنزل      مستقل       المشروع  8
 قائم جديد        حالة المشروع عند الحصول على التمويل  9

 غير ذلك استئجار       ملك         مكان المشروع 10
العاملين في المشروع عند الحصول عدد   11

 على التمويل 
 صاحب المشروع فقط   
 غير صاحب المشروع، العدد )        (  

 ال يوجد آالت يدوية    ميكانيكية     نوعية اآلالت المستخدمة  12

 : بيانات التمويل ثالثا  
 منح   مرابحة     قرض حسن     بأي صيغة حصلت على التمويل   1
  سنة الحصول على التمويل  2
 أربعة ثالثة     مرتين     مرة     كم مرة حصلت فيها على التمويل 3
عدد مرات الحصول على تمويل من جهات  4

 تمويل أخرى 
 

 مكونات رأس مال المشروع 5
 %( 100مالحظة: المجموع )

 تمويل ذاتي )             (%   
 (% اقتراض من المنظمات )              
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 تمويل مرابحة )             (%  
 اقتراض من الموردين  )             (%  
 ديون من األسرة واألصدقاء )        (%  
 منحة  )             (%  
 أخرى  )             (%  

 مسجل لدى..........  غير مسجل     تسجيل المشروع  6
 ال نعم       المشروع يعتمد على الموسمية  7
 ُاستثمر )القرض/المرابحة/المنحة( في:  8

 %( 100مالحظة: المجموع )
 شراء المزيد من المخزون )           (% 

 شراء آالت ومعدات وعدد )          (%  
 صيانة )             (%  
 شراء منتجات جديدة )             (%  

  أرباح المشروع /$$/  9

 المتابعة آليات  رابعا :
 ( في الحقل المناسب. √وذلك بوضع عالمة ) على األسئلة التالية، موافقتك درجة من فضلك حدد

موافق  العبارات ت
غير   محايد  موافق بشدة

 موافق
غير  

موافق 
 بشدة

      هل تمت الزيارات الدورية للمشروع؟  1
      هل تم تقديم النصائح واإلرشادات؟  2
      نامج؟االلتزام بالبر هل تم  3
      خطة؟ االلتزام بالهل تم  4
      سداد؟ االلتزام بالهل تم  5
      أسس المحاسبة؟ االلتزام بهل تم  6

 نمو المشروع  خامسا :
 برأيك وبالمقارنة مع وضع المشروع قبل منح التمويل، هل كنت تتوقع قبل منح التمويل.... 

موافق  العبارات ت
غير   محايد  موافق بشدة

 موافق
غير  

موافق 
 بشدة

      استمرار المشروع؟  1
      تحقيق استدامة مالية للمشروع  2
      تحقيق أرباح إضافية 3
      تخفيض تكاليف اإلنتاج  4
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 زيادة رأس مال المشروع؟ 5
 )رأس المال قبل التمويل +المبلغ الممول 

 + صافي النشاط( 

     

لصاحب زيادة   6 واالدخار  الدخل  مستوى 
 المشروع 

     

      عدد العاملين في المشروع؟  زيادة 7
      توفير فرص عمل جديدة؟ 8
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Abstract 
This study aims to identify the role of funding formulas provided by non-profit 

organizations and follow-up mechanisms in developing small and micro 

enterprises in northern Syria by studying some organizations working in the field 

of financing small and micro enterprises in northern Syria. 

A questionnaire was distributed to the owners of projects benefiting from the 

funding granted by non-profit organizations in the form of Qard Hassan, 

Murabaha and donations, distributed on different productive sectors. 

The study reached a set of results, the most important of which are: 

• The results showed that there were no statistically significant differences 

between the financing formulas for small and micro enterprises on the 

project development indicators represented in the dependent variables 

“project continuity, project profits, increase in project capital, and 

increase the number of workers in the project.” 

• It was found that there is a significant impact of the follow-up 

mechanisms on the development of small and micro enterprises in 

northern Syria. 

• It was found that the financing formulas had an effect on the development 

of small and micro enterprises. 

• It was found that the demand for financing small and micro enterprises is 

continuous, and greatly, by both sexes, and it is very suitable for the low-

income group. 

• Entrepreneurs tend to choose a form of murabaha financing, and the 

reason for this is due to the large volume of financing in the form of 

murabahah compared to the size of financing in the form of good loan and 

grants. 

The study reached a set of recommendations, the most important of which are: 

• Increasing support for institutions working in the field of financing small 

and micro projects, especially since there are no closed projects. 

• Work to activate the economic feasibility studies for projects. 

• Ensuring adequate training service for project owners to properly manage 

their projects. 

• Supporting small and micro enterprises by providing the necessary 

facilities and exemptions. 

• To benefit from the experiences of countries in the field of small projects. 

• Regarding the funding side, accurate, clear and continuous follow-up 

mechanisms must be put in place throughout the life of the project. 

• Commitment to an accounting system that facilitates work for them and 

helps them control imports and expenditures. 

 




