الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
الجامعة االفتراضية السورية
ماجستير إدارة أعمال

تقييم أثر تجربة التمويل للمشاريع الصغيرة و المتوسطة على المستوى المعيشي
في الساحل السوري
Evaluation of the impact of the financing experience for small and medium
enterprises on the standard of living in the Syrian coast

بحث مقدم لنيل درجة ماجستر إدارة أعمال تخصصي MPA

إشراف الدكتور
تامـر مزيـد رفاعـه

إعداد الطالب
مهدي محمد سودان

-1-

اإلهداء

 -1إلى من خاطبهما هللا في كتابه العزيز (ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا)
والدي الكريم وامي الحنونه الصابرة والمثابرة لكي نبلغ الغايات واالهداف

 -2إلى النغم الصافي الممزوج بأطياب الجمال وروحانية الفكر المتسامي
أخي خضر وأختي الغاليه مها

 -3الى اقربائي (جدي وجدتي – اخوالي  -خاالتي) فهم سكرة الوجد ومكامن االرواح
وفرائد األلفاظ ومالعب االنس ولواعج الشوق

 -4الى طالب العلم والفكر وعشاق البحث العلمي االصيل اصدقائي واحبائي على هذا
الكوكب الرحب
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شكري وتقديري ومحبتي وودي الى....

الدكتور المشرف تامر رفاعه الذي علمني الف باء النفع المنشود راجيا له دوام الصحه
والعمر المديد

الى الجامعة االفتراضية التي اخذت بي الى الطريق الصحيح

الكادر االداري والتعليمي الذي علموني الحكم والصبر والمثابرة لكي نصل الى مانصبو اليه

-3-

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى إجراء تقييم شامل لتجربة التمويل الصغير للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
ودورها في القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة لألسر الريفية في الساحل السوري.
يتألف مجتمع الدراسة من األسر الريفية المتواجدة في عشر قرى من محافظتي طرطوو

و الذذقيوة،

وقد تم توزيع  100استبيان على عينة عشوائية مون هوء ء األسور بمعودل عشور نسور مون ول قريوة موزعوة
ً
مناصفة بين المحافظتين.
تم استرجاع ما مجمله  100استبانة صالحة للتحليل بنسبة استجابة بلغت  %100من المجتموع ال لوي،
حيث تم ا عتماد على نسلوب المنهج الوصفي التحليلي الوذي يعتمود علوى دراسوة الواقوع نو الظواهرة لتحقيو
الغرض من هذه الدراسة ،و ذلك بعد جمع البيانات و تحليلها با عتماد على ندوات احصائية وتحليلية مناسبة
لدراسة وتحليل المتغيرات والظواهر ا قتصادية.
خلصت الدراسة إلى وجود عذقة ذات د لة احصائية بين تمويول المشواريع الصوغيرة و التخفيوف مون
حالة الفقر و تحسين مستوى معيشة نفراد األسور الريفيوة مون خوذل خلو فورج عمول جديوة ومصوادر دخول
متنوعة ،ذلك توصل الباحث إلى وجود تأثير للخصائج الديموغرافية لألسور الريفيوة حيوث يوجود اخوتذف
بوين فئوة الراضويين عون عمليوة التمويول وإجراءاتوه وبوين فئوة غيرالراضويين حسوب الخصوائج المميوزة لهوم
(الجن  ،والمءهل العلمي،والدخل،والعمر،والحالة العائلية).
وبالتالي توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات لعل من نهمها ضرورة تخفيض نسعار الفائدة إلى
نسب معقولة  ،و إعادة النظر في الضمانات المطلوبة ،وتقليل اإلجراءات الروتينية المعقدة ،مع ضرورة
مراعاة المدة الزمنية سترداد القرض حسب نوع وإم انيات ل مشروع ،و العمل على زيادة هذه المدد نو
ربطها بعملية التسوي ألن ذلك يسهم في تخفيف العبء على المشروعات الصغيرة و إعطائها فرصة افية
لذنطذ و النجاح .

الكلمات المفتاحية:
التمويل الصغير -المشاريع الصغيرة والمتوسطة -مستوى المعيشة -محاظة طرطوس -محافظة الالذقية.
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Abstract:
The objective of this study is to conduct a comprehensive assessment of the microfinance
experience of small and medium enterprises and their role in eradicating poverty and improving
the standard of living of rural families in the Syrian coast.
The study population consists of the rural households in ten villages of Tartous and
Lattakia governorates. 100 questionnaires were distributed to a random sample of these
households with a rate of ten families from each village divided equally between the two
governorates.
A total of 100 valid questionnaires were retrieved in response to 100% of the total population.
The analytical descriptive approach was based on the study of reality or phenomenon to achieve
the purpose of this study, after collecting data and analyzing it using statistical and analytical
tools suitable for studying and analyzing economic variables and phenomena.
The study concluded that there is a statistically significant relationship between
microfinance, poverty alleviation and improvement of living standards of rural household
members through the creation of serious job opportunities and various income sources. The
researcher also found an impact on the demographic characteristics of rural households, on the
financing process and procedures and among non-nationals according to their special
characteristics (gender, qualifications, income, age and family status).
Thus, the study reached a number of recommendations, among which the most important
one is the need to reduce interest rates to reasonable rates, review the required guarantees and
reduce the complex routine procedures, taking into account the length of time to recover the loan
according to the type and potential of each project, in the marketing process because it
contributes to reducing the burden on small enterprises and give them sufficient opportunity to
start and succeed.

Keywords:
Microfinance - Small and Medium Enterprises - Standard of Living – Tartous Governorate. - Lattakia Governorate.
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الفصل األول
اإلطار المنهجي للدراسة و يشمل:

أوالً :مقدمة
يعتبر التمويل مشكلة رئيسية للمشروعات الصغيرة بالرغم من توفر عدد كبير من المصارف والمؤسساات
ٌ
المالياة المتخصصاة ونااا قااعاة لاد أصااا المشاروعات الصاغيرة واتا المتوساةة بعادم قادرتمم علا

الاصول عل التمويل الالزم إلقامة مشاروعاتمم أساوة بأصااا

إلا

عادم قادرتمم علا

تقاديم الضامااات والبياااات المالياة التا

اساتبعاد شارياة كبيارة مان أصااا

المشاروعات الكبيارة و يعاز الابع

تشاترةما الجماات المقرضاة وناذا أد

المشاروعات فا الاصاول علا القارو

ذلا

إلا

والتساميالت المصارفية ونااا

تبارز أنمياة وجاود بارام خاصاة لتمويال المشاروعات الصاغيرة مثال التمويال الصاغير بايا

ال تقتصار ناذ

البرام عل تقديم التمويل فقة ولكن أيضاً توفيرعااصر أخر بافس درجة أنمياة التمويال مثال تقاديم الادعم
و االستشارات وعرفت صااعة التمويل الصغير امواً جيداً ف الساوات األخيرة ف كل أاااء العالم وذل

اتيجة لالنتمام الدول بمذ الصااعة الت أثبتت كفاءتما وفعاليتما ف مكافاة الفقر والبةالة وتامية وتةوير

المشروعات الصغيرة.
إن المشاروعات الصاغيرة تعتبار اجار الزاوياة فا عملياة التامياة االقتصااية و االجتماعياة و يعاود ذلا
لمردودنا االقتصاد اإليجاب عل االقتصااد الاوةا مان ايا

دورناا ال ارئاد فا تاوفير فار

وتاقيق زيادة متاامية ف اجم االستثمار اظ اًر العتمادنا عل كثافة عاصر العمل وااخفا

عمال جديادة

ما تاتاجه من

رأس مال و يعتبر نذا الاوع من المشاروعات ناام جاداً فا ساورية ألن ساورية بلاد ذو اماو عاال للساكان مماا
يجعال ناذ المشاروعات ضارورية الساتيعا
والخدمات.

العمالاة وتخفاي
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اسا

البةالاة ورفاد االقتصااد الاوةا بالسال

ثانياً :الدراسات السابقة
 -1دراسةة عببةد اللطية )2018 ،بعنةوا الماةاري
المعالجات البنك المركزي العراتي ص.7-6

نادف الباا
تق ااديم بعا ا

الصةيير والمتوسةطة المهوةوو و المعوتةات و

إلا تادياد المعوقاات االقتصاادية واالجتماعياة التا تواجاه المشاروعات الصاغيرة والمتوساةة و

االجا اراءات و األلي ااات الكفيل ااة لا اال ن ااذ العقب ااات التا ا تواج ااه تة ااور المش ااروعات الص ااغيرة و

المتوسةة وذل ف سبيل تفعيل دور نذ المشروعات فا تاقياق التامياة االقتصاادية وقاد اساتخدمت البااثاة
األسلو الوصف التاليل الذ يااس

الموضوع ف سبيل الوصول إل الاتائ المةلوبة.

وقد توصلت البااثاة إلا اتيجاة مفادناا أن التمويال يعتبار مان أنام المشااكل التا تواجاه المشاروعات الصاغيرة
إضااافة إل ا الااروتين و البيروقراةيااة المرافقااة لعمليااة تقااديم القاارو

ممااا يتسااب

ف ا تااأخير الاصااول عل ا

التموياال الااالزم وذل ا عل ا الاارغم ماان الاادور الكبياار الااذ تلعبااه المشاااري الصااغيرة ف ا خلااق فاار

العماال و

القضاء عل البةالة.
وقااد أوصاات البااثااة بجش ا ار جمي ا المصااارف ف ا العمليااة التمويليااة وتقااديم إعفاااءات ض اريبية عل ا المشاااري

الصااغيرة لفتارة مااادودة والتركيااز علا الموضااوع التسااويق لمااا لااه ماان أنميااة كبيارة فا تصاريف ماتجااات نااذ
االمشاري و تأمين استم ارريتما من خالل تاقيق أكبر عائد ممكن ألصاا

نذ المشاري .

 -2دراسة عالاايب  )2010بعنوا أثر تمويل الماروبات متناهية الصير بلى مستوى معياة الهئة

المسةةةةتود ة بحةةةةد مقةةةةدو للحصةةةةول بلةةةةى درجةةةةة الماجيسةةةةتير المونةةةةى ةةةةى دار ا بمةةةةال ص:
.18:21:55

ندف البا

إل إظمار أثر تمويل المشروعات متاانية الصغر عل مستو معيشة الةبقات الفقيرة فا

المجتم مما يسانم ف دعم المؤسسات العاملة ف الصااعة والذ يكون لما ندف إجتماع وتامو .
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اسااتخدم األساالو الاظاار ماان خااالل مراجعااة المقاااالت و الكتا

التمويال الصاغير كماا اساتخدم البااا

للوقااوف علا أخاار التةااورات فا مجااال

األسالو المياداا لجما البياااات االولياة التا ساوف ياتم جمعماا

ميداايا من خالل قائمة اإلستقصاء.
وقد توصل الباا
لألسرة و مستو

إل اتيجة مفادنا وجود عالقة بين تمويل المشروعات متاانية الصغر والمستو التعليم
سكن األسرة كما توصل الباا

إل وجود عالقة بين تمويل المشروعات الصغيرة وزيادرة

رأس المال المشروع ودوام المشروع كما تبين من الاتائ أن تمويل المشروعات متاانية الصغر يساعد عل

زيادة دخل الفئات الفقيرة ف المجتم .
وقد اوص

الباا

بأاه يج

بتجمي المدخرات كما يج
أوص

بضرورة العمل عل

الاصول عل أكثر من قر

عل

الاكومات السماح للمؤسسات العاملة ف

الاظر ف أسعار الفائدة العليا للقرو
ربة المصارف المقدمة للقرو

صااعة التمويل األصغر

المماواة لعمالء التمويل الصغير كما

بشبكة واادة باي

وااد ف وقت وااد من جمات متعددة.

تظمر مااوالت العميل

 -3دراسة عمصطهى  )2018تقييو وات التمويل المصر ي للمؤسسات الصيير والمتوسطة ي الجزائر

الملتقى الوطني حول اكالية استدامة المؤسسات الصيير و المتوسطة ي الجزائر ص.17-1:

ندفت الدراسة إل الوقوف عل مختلف الصعوبات والمشاكل التا تواجمماا المؤسساات الصاغيرة والمتوساةة

إزاء التمويال المصارف
المؤسسات.

و التوجاه اااو التمويال االساالم بواباراز دور كاال أمثال لتمويال واساتدامة ناذ

استخدم الباا

المام الوصف التاليل الذ يتااس

توصال البااا

إلا اتيجاة مفادناا أن اجام القارو

المتوخاة.

اسابة تمويال مساانمة البااو فا

م أنداف نذ الدراسة ف سبيل الوصول إل الاتائ
المقدماة للقةااع الخاا

فا ت ازياد مساتمر وقاد ارتفعات

تمويال المؤسساات الصاغيرة والمتوساةة فا السااوات الالاقاة كماا تظمار

الاتاائ أن مؤشارات المروااة الداخلياة لالئتماان تظمار أن فعالياة البااو الجزائرياة ماادودة فا تمويال التامياة
االقتصادية بصفة عامة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسةة بصفة خاصة.
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بضارورة اعتمااد للتمويال اإلساالم كباديل مالئام لاال إشاكالية تمويال المؤسساات الصاغيرة

أوصا البااا

والمتوساةة فماو اظاام شاامل ياتاو علا العدياد مان الصاي المتاوعاة والمرااة والمتكاملاة كماا يمتلا التمويال
متاوعة ف عملية التمويل مثل التبرعات و المشاركة إضافة إل المداياات.

اإلسالم أسالي

 -4دراسةةة ع )2014 Aslamبعنةوا دور التمويةةل ا صةةير افسةةلمي ةةي التةهيةة ،مة حةةد الهقةةر ةةي
باكسةةتا

المجلةةة الدوليةةة للبحةةود ا كاديميةةة ةةي العلةةوو الماليةةة والمحاسةةبة وافداريةةة العةةدد  4ص:

.152–143

ندفت الدراسة إل تاليل دور التمويل األصغر اإلسالم ف تخفيف وةاأة الفقار فا باكساتان وتاأثير علا

مسااتو رضااا الااااس وتقياايم مسااتقبله ف ا باكسااتان وقااد تاام اعتماااد مااام تجريب ا بسااب
بالماتجات والمصةلاات الفاية وضيق الوقت اي

عاادم معرفااة العمااالء

تم استخدام االستبيان كأداة لجم البيااات باي

تم مالء

 60اسااتبيان ماان المااوظفين و  60ماان عمااالء مؤسسااات التموياال األصااغر اإلسااالمية كمااا تاام اسااتخدام الةاارق
الاوعية وتم تةبيق اختبار كا مرب الختبار ارتباة السمات.

و قد أظمرت الاتائ إل أن التمويل األصغر اإلسالم يلع

دو اًر ممماً ف تاسين مستو المعيشة ودخل

الفرد ومستو الوع (المستو التعليم ) والقيم األخالقية والرباية واالستدامة وموق الباياة التاتياة
ومستو التوظيف ف المجتم

أوص الباا

ويساعد ف السيةرة عل التضخم وعدم المساواة ف توزي الثروة.

بضرورة تةوير اظام التمويل األصغر اإلسالم ف البالد كما يج

استخدام الماتجاات غيار

المادفة للربح لتةوير الباية التاتية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والشوارع والميا

كما أوص بتأمين

موظفين ذو خبرة وكفاءة وتةبيق مختلف استراتيجيات للاد من المخاةر المرافقة لعملية التمويل عان ةرياق

الباو االسالمية.

 -5دراسة ع )2014 Angkoبعنوا التمويل الصيير والحد مة الهقةر بةي النسةار الريهيةات ةي انةا
مجلة دراسات الدول النامية العدد  9ص.15-1 :

ندفت الدراسة إل تاديد العالقة بين الفقر والتمويل الصغير الموجه للمرأة وذلا
الصغير يمكن أن يساعد الاساء ف الاصول عل األصول.
وقد استخدم الباا

لمعرفاة ماا إذا كاان التمويال

المام الوصف التاليل للوصول إل االنداف المةلوبة من نذ الدراسة.
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توصاال الباا ا

إل ا اتيجااة مفادنااا أن الوصااول إل ا التموياال األصااغر يمكاان أن يساااعد الاساااء عل ا اكتسااا

األصاول وتجميعماا وبالتاال تمكياامن مان تاساين أصاولمن إضاافة إلا مساتو الرفاا .ااددت الد ارساة أيضااً
وجااود عالقااة إيجابيااة بااين االسااتاواذ عل ا األصااول والمسااتو التعليم ا ماان جمااة وبااين اكتسااا

والاالااة الزوجيااة ماان ااايااة أخاار

األصااول

ونكااذا يسااتات أاااه يابغا تشااجي الاساااء علا إشا ار أافساامن فا التموياال

األصغر لتمكيامن من أن يصبان مستقالت مالياً و يسانمن بشكل إيجاب تجا أسرنم ومجتمعاتمم كذل .
 -6دراسة ع )2012 Royبعنوا التمويل الزرابي مقابل ربحية مؤسسات التمويل الصيير مجلةة سسةيا
والمحيط الوادئ لمراجعة التسويق وافدار

المدف األساس مان إجاراء ناذا الباا

العدد  3ص.17-1 :

ناو توضايح وتقيايم دور مؤسساات التمويال الصاغير فا تقاديم القار

الزراع للمزارعين ف والية اساام فا الماادعالوة علا ذلا

التمويال الصاغير التا تاوفر القاارو

المصروف إضافة إل وقت السداد.

أيضااا علا متةلباات الضاامان واجام القاار
الزراعياة كماا تاام التركياز ً

لتاقيق نذ األنداف تم استخدام المام الوصف التاليل

أكتوبر  2010ف مختلف مااةق والية اسام.وتوصاال الباا ا

باي

تم إجراء مسح عياة خالل شمر يواياو

إل ا الاتااائ الت ا أظماارت أن أكثاار ماان  94ف ا المئااة ماان المقترضااين يااتم ماااامم قاارو

ألغاا ار

زراعي ااة ع ااالوة علا ا ذلا ا

القرو

الزراعية ن مؤسسات راباة أيضاُ.

كمااا وجااد الباا ا

تام إجاراء مااولاة للعثاور علا رباياة مؤسساات

ت اام التوص اال أيضا اا إلا ا أن مؤسس ااات التموي اال الص ااغير التا ا تص اارف

أن مؤسسااات التموياال الصااغير ف ا واليااة آسااام تاقااق ربا ااً أعل ا باساابة  ٪9.43مقاراااة

بالمتوس ااة ال ااوةا العائ ااد علا ا االس ااتثمار خ ااالل الفتا ارة  2010-2008ون ااذ الاتيج ااة كاا اات ذات دالل ااة
إاصائية عاد مستو  ٪ 5عالوة عل ذل

أيضاا
كما إن مؤسسات التمويل األصغر ف والياة آساام تاقاق ً

عائاادات علا اقااوق المسااانمين باساابة  ٪19.83مقاراااة ما متوسااة العائااد علا اقااوق المسااانمين الااوةا

البال  ٪12خالل الفترة  2010-2008كما أظمرت نذ الاتيجاة ااماا ذات داللاة إاصاائية عااد مساتو 5
 ٪وبالتااال فقااد لااواظ أن مؤسسااات التموياال الصااغير ف ا واليااة آسااام تااؤد دو اًر ايوي ااً ف ا تعزيااز األاشااةة

الزراعيااة ماان خ االل توفيرنااا التموياال الز ارع ا لصااغار الم ازارعين ونااذا التموياال الز ارع ا نااو م اربح للغايااة ف ا
مجال األعمال التجارية.
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ثالثاً :موت الدراسة الحالية م الدراسات السابقة
يالاااظ ماان االسااتع ار

السااابق للد ارسااات فا مجااال تقياايم أثاار تجربااة التموياال للمشااروعات الصااغيرة و

المتوسةة وأثر عل االستم اررية ف العمل و جودة االاتاج اي

تم التعرف عل بع

دوام المشااروع وزيااادرة رأس مالااه إضااافةً إل ا تاسااين المسااتو المعيش ا ألصاااا

العوامل الت تتضمن

نااذ المشاااري

لمااذا مااا

يميز ناذ الد ارساة عان الد ارساات الساابقة أاماا ساوف تعمال علا د ارساة بيئاة جديادة لام ياتم التةارق إليماا ساابقاً
ن بيئة الساال السور بما تتميز به من ظروف و خصائ

فريدة متضماة دراسة أثار االزمة عل قةاع

الصااااعات اتيجااة الااار الت ا تعصااف بااالبالد ماااذ م اا يزيااد عاان تس ا ساااوات و أثرنااا ف ا ارتفاااع معاادالت
البةالة ألعداد كبيرة من الشبا

خالل خلق فر

و دراسة أنمية المشاري الصغيرة و المتوسةة فا معالجاة ناذ المشاكلة مان

عمل جديدة بوايجاد مصادر جديدة للدخل ف الساال السور .

رابعاً :ماكلة الدراسة
أجم ا االقتصاااديون وخب اراء التاميااة عل ا الاادور اإليجاااب الااذ تقااوم بااه مؤسسااات التموياال الصااغيرة ف ا

تامية وتةوير المشروعات الصغيرة إال أن نذا الادور االيجااب يواجاه بعادة مشاكالت تااول دون أداء التمويال

الصااغير الاادور الماااوة بااه فا تاميااة وتةااوير نااذ المشاااري الصااغيرة ممااا قلال ماان كفاءتمااا و أنميتمااا فا

التامية االقتصادية ومعرفة نذ المشكالت والسع لالما تعد أنم الخةوات العملية ف إاجاح نذا الصااعة
وعل نذا األساس يمكن ةرح إشكالية البا


من خالل السؤال التال :

نل أادثت سياسة التمويل الصغير األثر االقتصاد المةلاو لعماالء مشالري التمويال الصاغير
و المتوسة؟

ةامساً :أهدا ،الدراسة
الود ،الرئيسي لوذا البحد يتمثل ب:
إجاراء تقياايم شااامل لتجربااة التموياال الصااغير للمشااروعات الصااغيرة و المتوسااةة ودورنااا فا القضاااء علا
الفقر وتاسين مستو المعيشة لألسر الريفية ف الساال السور .
ويتفرع عن نذا المدف ا هدا ،الهربية التالية:
 .1التعرف عل الخصائ

االقتصادية واالجتماعية للمستفيدين من التمويل الصغير.
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 .2معرفة مد مسانمة مؤسسات التمويل الصغيرة ف تاقيق التامية الريفية والاد من البةالة.

 .3د ارساة المعوقاات التمويلياة التا تواجاه المشاروعات الصاغيرة والمتوساةة فا السااال الساور و التا
تعيق امونا وتةورنا.
سادساً :أهمية الدراسة
 -1ا همية النظرية
تعاا سورية كأاد البلدان الاامية من ااخفا

معدالت االدخار و االستثمار وارتفاع معادالت البةالاة

واظ ار لصاعوبة إقاماة المشاروعات الكبيارة التا تاتااج إلا تماويالت ضاخمة وكفااءات عالياة توجاه اإلنتماام
ااو المشروعات الصغيرة والمتوساةة كواماا تتمياز بقادرتما علا خلاق فار

العمال كماا أاماا تاؤد دو اًر نامااً

ف إاتاج السل الت تاتاجما األسواق المالية وتساعد عل زيادة الدخل القاوم خاالل فتارة قصايرة اسابياً

مقارااة بالمشاروعات الكبيارة كواماا تادخل بالادورة االاتاجياة بشاكل أسارع ولاذل تعاد قةااع مااور فا تاقياق

التامياة االقتصاادية و االجتماعياة

الصغير ف دعم نذ المشروعات.
ايا

تباارز األنميااة الاظريااة للباا

ومان نااا تاأت أنمياة الد ارساة فا

تساليةٌ الضاوء علا دور التمويال

ماان خااالل مسااانمته فا إثاراء الد ارسااات األكاديميااة فا مجااال الاادور

الااذ يلعبااه التموياال الصااغير والمتوسااة فا تاقيااق التاميااة الريفيااة المسااتدامة و القضاااء علا الفقاار باإلضااافة
إل ا تمكااين الم ارأة الريفيااة وتاسااين مسااتو المعيشااة لااد األس ارة الريفيااة بمااا يساااعد ف ا اشاار ثقافااة التموياال

الصغير لد غالبية أفراد المجتم باي

يعتبر نذا العمل إضافة علمية تمكن العاملين ف المجال األكاديم

من االستفادة من نذ المعلومات و إغااء أعمالمم.
 -2ا همية العملية
تظم اار األنمي ااة العملي ااة لم ااذا الباا ا

م اان خ ااالل إجا اراء د ارس ااة ميدااي ااة علا ا أر

الواقا ا و التا ا ت اادرس

العالقااات بااين المتغي ارات المختلفااة و التعاارف عل ا دور التموياال الصااغير للمشاااري الصااغيرة والمتوسااةة ف ا

تاقيااق التاميااة الريفيااة المسااتدامة و الاااد ماان الفقاار الت ا تعاااا مامااا مختلااف المااااةق ف ا الساااال السااور
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باإلضافة إل دراسة أثار التمويال الصاغير فا تاساين المساتو الصاا و التعليما و الثقااف لألسار الريفياة

ف الساال السور وتاديد أنم الصعوبات و المشكالت الت تعتر

نذ العملية.

سابعاً :متييرات الدراسة
المتييةةةرات التابعةةةة :والتا ا تش اامل المس ااتو المعيشا ا (ال اادخل الص اااة التعل اايم المس ااكن) و تاقي ااق التامي ااة
الريفية.
المتييرات المستقلة
أن المتغير المساتقل الاذ لدياه تاأثير علا المتغيارات التابعاة فما  :عملياة التمويال للمشااري الصاغيرة و

اي

المتوسةة.
المتييرات الديمو ار ية :و تشمل الجاس-المؤنل العلم  -العمر -الدخل -الاالة العائلية.

ثامناً :منوجية الدراسة وتامل
 -1أسلوب و أدوات جم البيانات:
سيتم استخدام أسلو المام الوصف الذ يعتمد علا د ارساة الواقا أو الظاانرة لتاقياق الغار

الدراسة باالعتماد عل مصدرين من البيااات:

مان ناذ

البيانات ا ولية :من خالل تصميم و تةوير استبااة تتضمن المتغيارات المزما د ارساتما لبجاباة علا أسائلة
الباا

ايا

ساااقوم بااججراء زيااارات متتابعااة إلا عياااة ماان القاار الموجااودة فا السااال السااور لجما كاماال

البيااات الخاصة بالبا

المزم دراسته.

ساايقوم الباا ا

باختيااار مجموعااة ماان

البيانةةات الثانويةةة :ماان خااالل جم ا المعلومااات المتعلقااة بالبا ا

اي ا

الم ارج ا الت ا لمااا عالقااة بموضااوع الد ارسااة والت ا تساااعد ف ا تصااميم نيكليااة البا ا

ف ا الد ارسااة

وتتضمن نذ المراج المقاالت العلمية ف المجالت العالمية و الكت

والرسائل الجامعية.

والخااو

االلكترواية و التقارير و مواق االاترت

بعااد أن يااتم تخ ازين البيااااات الم اراد جمعمااا وجاادولتما و تمثيلمااا بيااي ااً باسااتخدام البراااام االاصااائ

) "(SPSS18لاسا

االاارافات المعيارية المتوسة الاساب
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معامل االختالف إل جاا

القيم القصو

وال اادايا كم ااا س اايتم االعتم اااد علا ا أدوات ااص ااائية وتاليلي ااة مااس اابة (الاا اادار و االرتب اااة) لد ارس ااة وتالي اال

المتغيرات والظوانر االقتصادية.

 -2حدود الدراسة:
الحدود الموضوبية :سوف تقتصار الد ارساة علا تادياد تاأثير التمويال الصاغير و المتوساة فا اماو و تةاور
المشاااري الصااغيرة و المتوسااةة و دورنااا ف ا القضاااء عل ا الفقاار وتاسااين مسااتو المعيشااة و تاقيااق التاميااة

الريفية المستدامة.

الحدود البارية :تقتصر الدراسة عل األسر الريفية ف الساال السور .
الحدود المكانية :ريف ماافظت ةرةوس و الالذقية ف الساال السور .
الحدود الزمنية :سوف يتم تافيذ نذا البا

خالل الفترة الواقعة بين .2019/9/1 -2019 /6/1

 -3مجتم و بينة الدراسة:
يمثل مجتم الدراسة األسار الريفياة التا قامات بالاصاول علا القارو

القي ااام بالمش اااري الص ااغيرة والمتوس ااةة ايا ا
المتوخاة من نذ الدراسة.

مان مختلاف الجماات فا سابيل

س اايتم توزيا ا االس ااتبااة عل اايمم بغ اار

الاص ااول علا ا الاتيج ااة

تاسعاً :رضيات الدراسة
 .1ال يوجاد اخاتالف باين فئاة ال ارضايين عان عملياة التمويال بواجراءاتاه وباين فئاة غيار ال ارضايين اسا
الخصائ

المميزة لمم (الجاس والمؤنل العلم

والدخل والعمر والاالة العائلية).

 .2ال توج ااد عالق ااة ذو دالل ااة ااص ااائية ب ااين تموي اال المش اااري الص ااغيرة و التخفي ااف م اان الفق اار وتاس ااين
مستو المعيشة ألفراد األسر الريفية.

 .3ال توجد عالقة ذو داللة ااصائية بين تمويل المشاري الصغيرة و دوام المشروع.
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باا ارً :مصطلحات الدراسة
التموياال الصااغير -مؤسسااات التموياال الصااغير -المشاااري الصااغيرة و المتوسااةة -الفقاار -مسااتو المعيشااة-
التامية الريفية المستدامة.

حدى با ارً :هيكلية الدراسة
تم تقسيم البا

إل أربعة فصول تتضمن:

 الفصل األول:اإلةار المامج للدراسة ويشمل:
 المقدمة

 الدراسات السابقة
 موق الدراسة الاالية من الدراسات السابقة
 مشكلة الدراسة

 أنداف الدراسة
 أنمية الدراسة

 متغيرات الدراسة
 مامجية الدراسة

 فرضيات الدراسة
 مصةلاات الدراسة
 نيكلية الدراسة

 الهصل الثاني :المتمثل ي المتييرات التالية -1المبحد ا ول :التمويل الصيير
 تمميد

 التمويل الصغير مفمومه اشأته خصائصه
 عمالء التمويل الصغير

 أثر التمويل الصغير ف المتجم
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 دور التمويل الصغير ف تمكين المرأة

 أثر مؤسسات التمويل الصغير عل المستو المعيش لألسر الريفية
 -2المبحد الثاني :المااري الصيير و المتوسطة
 تمميد
 مفموم المشروعات الصغيرة و المتوسةة و أنميتما

 دور المشروعات الصغيرة والمتوسةة ف تجاوز مأزق التامية
 باو التمويل الصغير و التامية الريفية

 دور التمويل الصغير ف تاقيق التامية الريفية المستدامة
 -3المبحد الثالد :وات الماروبات الصيير و المتوسطة ي سورية
 تمميد

 الواق الاال لمؤسسات التمويل الصغير ف سورية

 متةلبات اجاح المشروعات الصغيرة و المتوسةة ف سورية
 المراسيم والقوااين الت تم اصدارنا بخصو

المشاري الصغيرة والمتوسةة

 المؤسسات الت تم ااشائما لدعم المشاري الصغيرة والمتوسةة ف سورية
 الهصل الثالد :الدراسة الميدانية و المتضم النقاط التالية: تمميد

 مامجية الدراسة وأدوات و أسالي

التاليل

 مجتم وعياة الدراسة
 أدوات جم البيااات
 عر

وتاليل بيااات الدراسة

 التاليل الوصف إلجابات أفراد عياة البا
 اختبار فرضيات البا

-21-

الهصل الراب :
 اتائ الدراسة العملية
 التوصيات
 الملاقات
 المراج
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الهصل الثاني
افطار النظري للدراسة
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محتويات الهصل
المبحد ا ول :التمويل الصيير
 تمميد

 التمويل الصغير مفمومه اشأته خصائصه
 عمالء التمويل الصغير

 أثر التمويل الصغير ف المتجم

 دور التمويل الصغير ف تمكين المرأة
 أثر مؤسسات التمويل الصغير عل المستو المعيش لألسر الريفية
المبحد الثاني :المااري الصيير و المتوسطة
 تمميد
 مفموم المشروعات الصغيرة و المتوسةة و أنميتما

 دور المشروعات الصغيرة والمتوسةة ف تجاوز مأزق التامية
 باو التمويل الصغير و التامية الريفية

 دور التمويل الصغير ف تاقيق التامية الريفية المستدامة
المبحد الثالد :وات الماروبات الصيير و المتوسطة ي سورية
 تمميد

 الواق الاال لمؤسسات التمويل الصغير ف سورية
 متةلبات اجاح المشروعات الصغيرة و المتوسةة ف سورية
 المراسيم والقوااين الت تم اصدارنا بخصو

المشاري الصغيرة والمتوسةة

 المؤسسات الت تم ااشائما لدعم المشاري الصغيرة والمتوسةة ف سورية
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المبحد ا ول:التمويل الصيير

أوالً :تمويد
يعتبر التمويل من أنم المشاكل الت تواجمما المشروعات الصغيرة والمتوسةة

عدد كبير من المصارف و المؤسسات المالية المتخصصة
المتوسةة يعتقدون أامم غير قادرين عل الاصول عل

المشروعات الكبيرة
الت

المشروعات الصغيرة و ات

التمويل الالزم إلقامة مشروعاتمم أسوة بأصاا

و يعز بعضمم ذل االعتقاد إل عدم قدرتمم عل تقديم البيااات والضمااات المالية

تشترةما الجمات المقرضة

الاصول عل القرو

التمويل الصغير

كما أن أصاا

عل الرغم من توافر

اي

و قد أد

المصرفية

استبعاد شرياة كبيرة من أصاا

نذا إل

المشروعات من

و ناا تبرز أنمية وجود برام خاصة لتمويل نذ المشروعات

ال تقتصر نذ البرام عل تقديم التمويل فقة

مثل

فم توفر باإلضافة إل التمويل

عااصر أخر ال تقل أنمية عن التمويل .
الساوات األخيرة ف

عرفت صااعة التمويل الصغير اموﴽ جيدﴽ ف

كل أاااء العالم و ذل

اتيجة

االنتمام الدول بمذ الصااعة الت أثبتت كفاءتما و فعاليتما ف مكافاة الفقر و البةالة وتامية المشرعات
الصغيرة (عبد اللةيف .)2018
إن المشروعات الصغيرة و المتوسةة تعتبر اجر الزاوية ف عملية التامية االقتصادية و االجتماعية
ويعود ذل إل مردودنا االقتصاد

اإليجاب عل االقتصاد الوةا

ودونا الرائد ف توفير فر

جديدة وتاقيق زيادة متاامية ف اجم االستثمار اظرﴽ العتمادنا عل كثافة عاصر العمل و ااخفا

عمل
ما

تاتاجه من رأس مال و يعتبر نذا الاوع من المشروعات نام جدﴽ ف سورية ألن سوريا بلد ذو امو عال

للسكان مما يجعل نذ المشروعات ضرورية الستيعا

الوةا بالسل و الخدمات (مداد .)2018
إل

سوف يقوم الباا

بمذا الفصل بالتعرف عل مفموم التمويل الصغير واشأته عل وخصائصه إضافة

مراجعة أثر التمويل الصغير ف

الريفية.

العمالة و تخفي

اسبة البةالة و رفد االقتصاد

المجتم من اي
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تمكين المرأة وتاسين المستو المعيش

لألسر
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ثانياً :التمويل الصيير مهوومه ناأته ةصائصه
عل

التمويل الصغير نو عبارة عن تقديم قرو
من القةاع المصرف

نذ القرو

صغيرة جدﴽ للعائالت الفقيرة الت ال تتمكن من الاصول

بمدف مساعدتمم ف

االاخراة باشاةات ماتجة أو لتامية

مشاريعمم الصغيرة .
ادخار تاويالت تأمين )

كما يعرف التمويل الصغير بااه تقديم خدمات مالية مختلفة ( قرو

للفئات الت ال تتمكن من الاصول عل نذ الخدمات من القةاع المصرف ( العتيب .)2012
كان أول با

جرامين با

خا

إلق ار

القرويين األكثر فق اًر ف

باغالدش الذ

أسسه البروفيسور

مامد يواس أستاذ االقتصاد بالجامعة ) )Chittagongوالذ قام بتأسيس أول فرع باك تاب للبا الفالا
لباغالدش (با كريش ) بعد مرالة تجريبية بدأت ساة ( )1976باسم فرع جرامين الاموذج للبا الفالا
(جرامين ونو لفظ باغال
تشتاقون تسم

يعا

الريف أو القرية) وكاات بداية العمل بقرية قر

الارم الجامع

"جوبر " سكااما من المزارعين الفقراء و الارفيين البسةاء وقد قام بماح قرو

لمدياة
للفقراء

وبذل كان اموذج و إلمام للعديد من مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة ف العالم وقد تةورت الخدمات
الت

يقدمما البا

للفقراء و م مرور الزمن فقد تم إاشاء عدة مؤسسات تاموية تابعة له ليستةي تقديم

خدمات متكاملة للفقراء وقد بل عدد المؤسسات الملاقة بالبا أكثر من  20مؤسسة واذكر ماما مايل :
 -1مؤسسة جرامين كريش وتمدف إل تاسين اظام الر .
 -2مؤسسة جرامين أدوج الت تمتم بالماسوجات اليدوية.
 -3مؤسسة جرامين للتعلم و قد أسسما البا بالتعاون م اليواسكو ف إةار مبادرة "التعليم للجمي ".
 -4مؤسسة جرامين تيليكوم المتخصصة ف وسائل اقل المعلومات إل الفقراء الريفيين.
 -5مؤسسة جرامين شاكت الت تعمل ف مجال توفير الةاقة المتجددة ف القر المارومة من الكمرباء
وقد اصل مؤسس با جرامين عل جائزة اوبل للسالم ف عام  2006م لجمود الكبيرة ف مكافاة

الفقر ف

.)1998

العالم بواق ار

الفقراء واادا

أثر اقتصاد

و اجتماع

تتميز برام المؤسسات العاملة ف ميدان التمويل الصغير بالخصائ
 .1تقديم القرو

الصغيرة و القصيرة األجل ألغ ار
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إيجاب

التالية :

رأس المال العامل .

كبير ف

الريف (ابرانيم

 .2إمكااية اصول المقتر
القرو

السابقة .

عل قرو

 .3الدف المبسة ألقساة القرو
بع

برام التمويل الصغير.

جديدة و الت تتوقف عل مد وفائه و التزاماته ف تسديد

كأسلو

 .4ارتفاع معدل التاصيل ألقساة القرو
المؤسسات التقليدية .

 .5فر

الدف األسبوع

و الشمر أو أسلو

مقاراة بمعدالت تاصيل القرو

الدف اليوم ف
عل

مستو بع

أسعار فائدة مرتفعة لتغةية التكاليف .

 .6تأمين خدمات مالية مالئمة من اي

السرعة و التوقيت و القيمة (.عامر .)2013

ثالثاً :بملر التمويل الصيير
إن عمالء التمويل الصغير نم من أصاا

الدخل المادود غير القادرين عل الوصول إل المؤسسات

المالية ف المااةق الريفية و الاضرية و شبه الاضرية و العشوائيات ونم غالباً من أصاا

الصغيرة المشتغلين لاسابمم الخا

المشروعات

.

وف المااةق الريفية يكون عميل التمويل الصغير عادة من صغار المزارعين أو ممن يقومون بأعمال تاقق
دخالً متواضعاً مثل تصاي و بي المأكوالت المازلية أو غيرنا من أاواع التجارة البسيةة .
أما ف المدن فجن أاشةة التمويل الصغير تتسم بالتاوع مثل أصاا
والباعة المتجولين ف الةرق والمواصالت العامة و غيرنم (صل

المتاجر مقدم الخدمات والارفيين
. )2017

رابعاً :أثر التمويل الصيير ي المتجم
يعتبر التمويل القوة الماركة للمشروعات

المصادر الرئيسية لتوفير فر
ف

وكذل القوة الماركة للامو االقتصاد

العمل و خلق بيئة صاية للتاافس و تاقيق العدالة االجتماعية

استخدام الموارد المتااة كما أن قيام مشروعات التمويل الصغير تؤد

إل

لمجتم و الت تؤد إل الزيادة ف اإلاتاج و تاقيق العدالة ف توزي الدخل .
اي

ف الدول الاامية يؤد إل زيادة مستويات معيشة الفقراء

و الكفاءة

استخدام الكفاءة المتااة

الاظت لجاة الجوع المابثقة عن األمم المتادة أن توفير التمويل المااس

التةوير المستدام لالقتصاد القوم

المستدام و أاد أنم

للمشروعات الصغيرة

وارتفاع معدالت االمن الغذائ

كما يؤد إل

والاظت اللجاة أيضاً أن مؤسسات التمويل الرسمية ف الدول الاامية ال

تأخذ ف الاسبان الدخول الت يمكن تاقيقما من مشروعات التمويل األصغر الت يمتلكما الفقراء ( بشارة

. ) 2014
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ةامساً :دور التمويل الصيير ي تمكي الم أر
يقوم التمويل الصغير بدور كبير ف تعزيز دور المرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة و تمكياما من

المسانمة الفاعلة ف عملية التامية الريفية من خالل توفير الظروف المااسبة لعلمما وزيادة دورنا ف دخل
األسرة و تامية مماراتما ف العمل الزراع و االقتصاد المازل الريف
تؤمن لما دخالً مااسباً من خالل الاصول عل

القرو

وزيادة فرصة عملما ف األاشةة الت

التمويلية إلاشاء المشاري الصغيرة و المتوسةة

وبالتال زيادة مشاركة المرأة ف عملية التامية الريفية بجمي مراالما ٚو زيادة وع المرأة باقوقما القااواية

و االقتصادية واالجتماعية والسياسية كما سانم التمويل الصغير بةريقة غير مباشرة ف

الاد من نجرة

األسر الريفية و الافاظ عل الةاب الريف من خالل الافاظ عل استق ارراألسر الريفية وكذل الماافظة عل

مسااات واسعة من األراض الزراعية اظ أر لقيام الاساء بالعمليات الزراعية الالزمة لقيام مشاريعمم بعد نجرة

أربا

األسر إل

عصلى .(2017

المدياة بسب

ارتفاع تكاليف المعيشة ومستلزمات الزراعة وصعوبة الاصول عليما

يعتبر دور المرأة ف االقتصاد نو أاد الماددات المامة لقدرتما عل تقديم خدمات الرعاياة الصااية

التعليم والسكن اآلمن لافسما وعائلتما كما أن لما تأثي اًر عل سلةتما ف صا القرار فضاال عان قادرتما علا

الكاالم والتصارف ضاد عادم المسااواة والظلام والعااف فا مازلماا وكاذل فا المجتما ).(Mayoux , 2002
ايا

تعتبار ملكياة رأس الماال العامال وسايلة لباااء ثقاة المارأة

لتةوير اياتما واياة أفراد أسرتما )(U.N., 1995
اس ااتمداف الاس اااء عا اادما يتعل ااق األم اار بتق ااديم

االستمداف ذو شقين:

ااتارام الاذات والقادرة علا اساتخدام صاوتما

لقد أثبت التمويل الصغير عل مر الساين اجاااه فا

رأس الم ااال العام اال بالاس اابة لم اام ويعتب اار األس اااس وراء ن ااذا

أن التمويل الصغير أداة فعالة ف تاسين وض المرأة ومن المرجح أن يكون مستو الرفا العام أعل
عادما يكون التمويل الصغير مقدم للاساء وليس للرجال.
كم ا ا ا ا ااا ي ا ا ا ا ا ارتبة وض ا ا ا ا ا ا الم ا ا ا ا ا ارأة ف ا ا ا ا ا ا األس ا ا ا ا ا ارة بما ا ا ا ا ااد قاا ا ا ا اادرتما عل ا ا ا ا ا ا تافي ا ا ا ا ااذ األوام ا ا ا ا اار المتاااا ا ا ا ااة
و زيا ا ااادة القا ا اادرة عل ا ا ا االسا ا ااتفادة ما ا اان الم ا ا اوارد الماليا ا ااة بشا ا ااكل مسا ا ااتقل يعا ا اازز سا ا اايةرتما وبالتا ا ااال

التأثير ف عمليات صا القرار المازل ).(Cheston and Khun, 2002

لما ا ااا

المشاااري الصااغيرة والمتوسااةة الت ا تمولمااا مؤسسااات التموياال الصااغير تااؤمن ماصااة اجتماعيااة مممااة
للاساااء للتفاعاال م ا األس اواق والمؤسسااات االجتماعيااة األخاار خااارج المااازل وتمكيااامم ماان اكتسااا
مفيدة ورأس المال اجتماع

اي

معرفااة

أااه العدياد مان بارام التمويال الصاغيرتقوم بتاظايم الاسااء فا مجموعاات
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لاايس فقااة لتقلياال تكاااليف المعااامالت ف ا تقااديم االئتمااان ولكاان أيض ااً لمساااعدة الاساااء ف ا البااااء واالسااتفادة

الفعالة من نذ الفر

(.)Angko, 2013

سادساً :أثر مؤسسات التمويل الصيير بلى المستوى المعياي لألسر الريهية
ف العديد من البلدان الاامية بما ف ذل سورية غالباً ما يفتقر سكان الريف إل الدعم المال بسب

عدم كفاية الباية التاتية واألاظمة المصرفية المؤيدة لساكان المادن و قاد يكاون مان الممكان التغلا

علا ناذا

الموقف من خالل تقديم أاظمة التمويل الصغير.
اظام التمويل الصغير عادة ما يعا ألية التمويل المصممة لمساعدة فقراء الريف عل تغيير أوضااعمم

االقتصادية كما يمكن أيضاً أن ياظر إليما باعتبارناا وسايلة لتاويال التامياة االقتصاادية والبيئياة واالجتماعياة
الريفية من خالل تمكين المجتمعات من إيجاد الول خاصة بما الاتياجاتما التاموية.

تكشف الاتائ األولية عن التأثير الكبير للتمويال الصاغير علا رفانياة ساكان الرياف المساتفيدين مقارااة
م غير المستفيدين كما توضح الدراسة أيضاً مالمح التةور و يوصا باالتغييرات الالزماة فا بارام التمويال

الصغير بما ف ذل وصول المرأة.

يعم اال التموي اال الص ااغير علا ا ت ااوفير الخ اادمات المالي ااة كق اارو
وتسميالت دف للفئات ذات الدخل الماخف

وم اادخرات وت ااأمين وتا ااويالت أما اوال

كما يمكن أيضاا أن يساتخدم ألغا ار

و شاراء البااذور أو رأس المااال العاماال ماان ااايااة أخاار

إاتاجياة مثال االساتثمارات

يمكاان اسااتخدامه لتااوفير افقااات األس ارة الفوريااة عل ا

الغذاء التعليم والسكن والصاة ).(Robinson, 2001
كما أن التمويل الصغير يعتبر وسيلة فعالة للفقراء لزيادة األمن االقتصاد وبالتال الاد مان الفقار كماا

إاما تمكان الفقاراء مان إدارة ماواردنم المالياة الماادودة والااد مان تاأثير الصادمات االقتصاادية وزياادة أصاولما
ودخلما ).(Robinson, 2001
توفير الموارد المالية ليس غاية ف اد ذاته ولكاماا تعتبار وسايلة لتاقياق المادف الماادد مثال تامياة سابل
المتاااة لماام

يمكان األسار مان التعبئاة و تساخير ماواردنم واساتغالل الفار
العايش ايا أن التمويال الصاغير أل
عل الااو األمثل خاصة و أن الماوارد المالياة نا األسااس لتامياة األسارة والمجتما ايا يساود اعتقااد أن

الماوارد الموجااودة تااات تصاارف األساار نا أساااس تاميااة ساابل معيشااتمم كمااا يجلا

التموياال الصااغير تغييا اًر

إيجابياً ف سبل معيشة األسرة من خالل إاتاجما و آثار االستمال وكذل آثاار االجتماعياة فا تمكاين المارأة
وتعزيز ثقافة ريادة األعمال (.)FAO, 2000; Ziaul, 2014

-30-

ياظر إل الفقر كمشكلة ريفية بالدرجة األول اي

أن أغلبية فقراء العاالم ماا يقار مان ملياار شاخ

يعيشون ف المااةق الريفية ماذ عقود ويعايش  70فا المائاة مان ناؤالء الساكان بأقال مان  1.25دوالر فا
اليوم كما تشاير اإلاصااءات األخار إلا أن ثالثاة مان كال أربعاة مان الفقاراء فا البلادان الاامياة يعيشاون فا

المااةق الريفية.

ويعتباار الفقاار ظااانرة اقتصااادية واجتماعيااة متأصاالة لااد العديااد ماان االقتصااادات والمجتمعااات والت ا

عل ا ا ا ا الا ا ا اارغم ما ا ا اان التقا ا ا اادم الماا ا ا اارز وتقا ا ا اادممم الكبيا ا ا اار ف ا ا ا ا الايا ا ا اااة البش ا ا ا ارية لا ا ا اام تكا ا ا اان قا ا ا ااادرة عل ا ا ا ا

التخل

ماه اي

أن الغالبية العظم من فقراء العالم يعيشون ف المااةق الريفية واس

التقرير الصادر

عن الصادوق الدول التامية الزراعية يظل الفقر مشاكلة ريفياة فا المقاام األول وساتظل غالبياة فقاراء العاالم

ف المااةق الريفية لعدة عقود قادمة.

كما أن عدم اصول المؤسسات الريفياة علا الخادمات المالياة الرسامية واادرة البياااات المالياة المااسابة

وعاادم االسااتدامة ف ا تقااديم الخاادمات الماليااة المةلوبااة ماان قباال مؤسسااات التموياال

الوضا السا ء خصوصااً بسااب

نااذا يااؤد إل ا تفاااقم

زيااادة وتعاادد المخااةر فا المشاااري الريفيااة وال ساايما الز ارعااة دون وجااود

آليااات مااساابة إلدارة وتقلياال نااذ المخاااةر ف ا ن اذ الظااروف وف ا سااياق المشاامد الريف ا المتاااوع يمكاان

للتموياال الصااغير أن يااوفر فرص ااً جدياادة لماليااين فق اراء الريااف وذل ا

للماارو ماان الفقاار ماان خااالل اعتماااد

سياسات سليمة للكفاءة االقتصاادية ( .)Alhusaini et al., 2018ما زياادة عادد األشاخا

الاذين يعيشاون

يومياا اتا عاام 2015
تات خة الفقر وعاادما يعايش أكثار مان ملياار شاخ علا أقال مان  1.25دوالر ً
يج أن افكر ف ةرق تخفيف وةأة الفقر ومساعدة الااس عل إيجاد االاتياجاات األساساية للبقااء مان ناذ
الاقةااة تلع ا

مؤسسااات التموياال األصااغر دو اًر ااسااماً ف ا تلبيااة ااتياجااات الفق اراء ونااذ الفك ارة ابتكرنااا مامااد

يااواس ف ا أواخاار ساابعيايات القاارن العش ارين ااااول مساااعدة الفق اراء ماان خااالل تقااديم قاارو

صااغيرة دون

ضمااات أو التواصل م المؤسسات الرسمية ).(Yunus, 1999
تاام إجاراء الكثياار ماان األباااا

للعثااور علا تااأثير التموياال الصااغير وكيااف سااانمت مؤسسااات التموياال

الصغير ف التامية الريفياة مان خاالل تاساين المساتو المعيشا

لساكان الرياف وأيضااً الااد مان الفقار مان

خالل إيجاد مصاادر دخال جديادة ) (Okwoli et al., 2013كماا يعتبار التعلايم والتادري

عاامالن ممماان

جداً من عوامل التمويل الصغير للاساء ألاما ستوفر الممارات والخبرات والمعاارف الالزماة لألعماال التجارياة

).(Kuzilwa, 2005
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إن التمويل الصغير يمكن فقراء العالم من االستثمار ف األاشةة الت تاقاق دخاالً مااسابأ كالمشاروعات

الصغيرة والت تساعد ف توفير المةال

األساسية لاياة الفقراء اليومية مثل زياادة األماان االقتصااد وتاوفير

الغااذاء الصااا لعااائالتمم بوالااااق اةفااال عمااالء التموياال الصااغير بالماادراس باادالً ماان العماال والقاادرة علا دفا
تكاليف الرعاية الصاية.
فضالً إل تاقيق فوائد أخر عل المستو الشخص للمستفيد من خدمات التمويل الصغير ون :

 -1زيادة الثقة والكرامة و االاترام واالستقالل.

 -2الاد من القلق والخالفات داخل األسر وخاصة للمرأة الت استفادت من برام التمويل الصغير.
 -3زيااادة قااوة ومكااااة الم ارأة ف ا األس ارة و المجتم ا فأخااذت تشااار ف ا صااا الق ارار وأصاابات أقاال عرضااة
للعاف و الظلم.

وكل ذل يعتبر ضرور إلاماء تمميش الفقراء و المساعدة فا ادمااجمم بالتياار المجتمعا الساائد وباااء

اياااة جدياادة لماام يتاساان بمااا مسااتو معيشااتمم ويسااانمون ف ا تعزيااز الاشاااة االقتصاااد الااوةا (عاادل

.)2005
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المبحد الثاني
المااري الصيير و المتوسطة

أوالً :تمويد
كم ااا تعرفا ااا علا ا مفم ااوم التموي اال الص ااغير واش ااأته وخصائص ااه و مراجع ااة أث اار التموي اال الص ااغير علا ا

مسااتو المعيشااة ودور ف ا تمكااين الم ارأة الريفيااة والاااد ماان الفقاار ساايقوم الباا ا

ف ا نااذا المبا ا

بعاار

مفموم المشاري الصغيرة والمتوسةة والدور الماام الاذ تؤدياه ناذ المشااري فا دعام الباا التاتياة للماااةق
المتواجدة ضماما بما يسانم ف ف تاقيق التامية الريفية المستدامة و تجاوز مأزق التامية.

ثانياً :مهووو الماروبات الصيير و المتوسطة و أهميتوا
يقصد بالمشروعات الصغيرة تل

األاشةة االقتصادية ذات الكيااات المادودة و الت

العاملين فيما بين (  )10-5أشخا

مااةق جغرافية معياة .

تتادد بأاشةة مادودة وتمارس عملياتما و فعالياتما االقتصاديةف

ويمكن تعريف المشروع الصغير اس

اختالف المكان و مجال الاشاة فتعريف المشروع الصغير ف

اقتصاديات الدول المتقدمة يختلف عاه ف الدول الاامية

من ا

ةبيعة الاشاة افسه

يتراوح عدد

و المجال الذ

تعمل فيه

ومن اااية أخر فالمشروعات الصغيرة تختلف

فالمشروعات الت تعمل ف الزراعة تختلف عن

تل الت تعمل ف الصااعة كما تختلف التعريفات من دولة إل أخر ( رمضان و الخير .) 2007
يختلف تعريف ومفموم المشاري الصغيرة والمتوسةة من دولة ألخر وفقا الختالف إمكااياتما وظروفما
االقتصادية واالجتماعية مثل ةبيعة مكواات وعوامل اإلاتاج واوعية الصااعات الارفية التقليدية القائمة قبل
الصااعة الاديثة والكثافة السكااية ومد

والدخل وغيرنا من الجواا

توفر القو العاملة ودرجة تأنيلما والمستو العام لألجور

االقتصادية واالجتماعية الت تادد مالمح وةبيعة الصااعات القائمة فيما.

وف سورية تعرف المشروعات الصغيرة بأاما المشروعات الت ال يزيد عدد عمالما عن  50و ال يقل

عن  20عامل مسجلين أصوالً

وال يزيد إجمال موجوداتما عن  50مليون ليرة سورية

مليون ليرة سورية ( مجلس الاقد و التسليف .) 2011

-33-

و ال تقل عن 20

وف سبيل مواجمة الصعوبات ف المقاراة درجت العديد من الدول المتقدمة والاامية عل تبا تعريف

ماظمة العمل الدولية والت

تعرف المشاري الصغيرة بأاما المشاري الت

عمال
يعمل بما أقل من  10أل

والمشاري المتوسةة الت يعمل بما ما بين  10إل  99عامال وما يزيد عن  99تعد مشاري كبيرة.

تتمثال أنمياة المشااري الصاغيرة و المتوساةة كواماا أسااس اإلاتااج وأصال الاشااة االقتصااد الاذ بادأ
بمشروعات صغيرة قبل أن تظمر المشروعات الكبيرة كما أاما ةاوق الاجااة للخاروج مان األزماات االقتصاادية

لقادرتما العالياة علا

تاقاق التامياة االقتصاادية

وتاادي

الصاااعة ومواجماة مشااكل البةالاة و تفعيال

مشااركة المارأة وخلاق روح التكامال والتااافس باين المشاروعات وتةاوير المساتو المعيشا لألفاراد وزياادة
اساتقرار ساعر الصارف وياقال العدياد مان

الصادرات مما ياعكس إيجاباً عل ميازان المادفوعات و يساانم فا

الةبقات الفقيرة من خة الفقر ال دائرة الاياة (سعيد .)2012

وم هنا تأتي اهمية تمويل الماروبات الصيير و المتوسطة ي تحقيقوا لما يلي:
 -1تفتح مجاال واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذات مما يخفف الضغة عل القةاع العام ف
العمل.

توفير فر

 -2المسانمة ف قةاع الصااعة :فعل سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسةة
ما اسابته ( )%90تقريبااً مان الماشاتت فا دول العاالم وتوظاف ( )%60-50مان القاو العاملاة فا العاالم
ونذ الماشتت ن عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة.

 -3تسامم المشاروعات الصاغيرة فا اماو إجماال الااات المالا

ايا

والاماو االقتصااد

ياؤثر االقا ار

الصغير ف المجتمعات بشكل إيجاب عادما يؤد إل امو وتةور المشروعات الصغيرة.
 -4يؤد إل خلق الوظائف مما يزيد من دخول األسر وتظمر أنمية ذل بشكل خاا
االقتصاد .

فا اااالت الركاود

 -5نذا الاوع من المشروعات يساعد عل تةوير وتامية المااةق األقل اظاً ف الامو والتامية كما تسانم
فا خلاق ةلا
تخفي

علا السال والخادمات االخار السايما خادمات التغذياة والتعلايم والصااة فضاال عان

ادة الفقر كما تشكل المشروعات الصغيرة مصدر ماافسة ماتمل وفعل للماشأت الكبيرة وتاد

من قدرتما عل التاكم باألسعار (خليفة .)2009

ال يمكن اغفال أنمية ودور المشروعات الصغيرة ف

تشكل نذ المشروعات القسم األعظم لقةاع األعمال الخا
-34-

الامو

ف أغل

االقتصاد

ألغل

دول العالم اي

تل البلدان ومن ضماما سورية.

وم تداعيات األزمة الت

تمر بما سورية يبرز قةاع المشروعات الصغيرة والمتوسةة كأاد ركائز

التامية االقتصادية كواه يشكل اوال  %95من قةاع األعمال الخا
أداء نذ المشروعات و تقل

االزمة إضافة إل
الخصائ

عل الرغم من مالاظة التراج ف

أعدادنا سواء الت كاات عاملة أو الت كاات بةور اإلاشاء و المباشرة قبل
ااشاء المشروعات الجديدة اتيجة ظروف األزمة وم ذل

التراج الشديد ف

فجن

الت تميز تل المشاري عن غيرنا تؤنلما لتكون ف اال معالجة صعوباتما و مشكالتما و تقديم

أقص ما يمكن من برام داعمة لما باي
يقول االقتصاد

تعتبر المار االساس للتامية.

الامساو (جوزيف شومبيتر) أن أاد أسبا

الماظمين أو المبادرين الراغبين باستغالل الفر
األعمال نو المار األساس

للامو االقتصاد

التخلف و تباةؤ الامو نو عدم ظمور

االستثمارية وابتكار كل ما نو جديد اي

ألاه نو الذ

يؤكد أن رائد

يستةي خلق مشروع جديد ويةور سلعة

معياة ويفتح مافذا تصديرياً او تسويقياً جديداً ونو الذ ياول دون دخول االقتصاد الكل ف دوامة الجمود
واالاكماش وذل من خالل األدوار التالية:

 -1اصدار الق اررات اول اوعية السل و الخدمات الت سوف يتول ااتاجما و تةويرنا وتسويقما داخليا و
خارجيا.
 -2تامل ع ء المخاةرة وعدم التيقن من المستقبل.
 -3الغاية من اقامة أ
المشروع.
إن ااخفا

الةل

مشروع نو تاقيق قيمة مضافة تاقق رباا عاد تسويق ماتجات وخدمات نذا
مثقال بع ء الافقات الثابتة ف
(الجمود مثال) نذا يعا إن المشروع الكبير سيظل ً

اين أن المشروع الصغير وباعتبار أن اسبة التكاليف المتغيرة إل الثابتة مرتفعة فمو يستةي تعديل تكاليفه

وبشكل سري ليتماش م مستو األرباح المةلوبة (مثل صااعة أزياء السيدات – الموضة .)...
تفوق المشروع الكبير يرج إل

بااء ةاقات إاتاجية كبيرة ات

الافقات الثابتة عل إجمال التكاليف تاخف

كلما ازداد اإلاتاج).

تتاقق وفورات الاجم الكبير (اسبة

ثالثاً :دور الماروبات الصيير والمتوسطة ي تجاوز مأزق التنمية
إذا كان االقتصاد كمدف امائ نو علم رفانية المجتم فجن التامية وادنا ن الت تاقق تل الرفانية
والت تعا مستويات أكبر من الدخل الفرد

وبالتال ال معا ألية سياسات اقدية ومالية واقتصادية إذا لم

تسانم ف تاقيق معدالت امو أكبر فالسياسات ليست مةلوبة لذاتما بل لتاقيق تل الغايات كما إن أنمية
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االستثمار وااشاء المشاري الجديدة تاب من ااتياجات الامو السكاا ف سورية والبالغة ( )% 2.4اس

عمل جديدة

إاصائيات عام ( 2011الميئة السورية لشؤون األسرة  )2011إضافةً إل ضرورة ايجاد فر

لألعداد المتزايدة من ةالب العمل والخروج من القة الركود التضخم (االة ارتفاع األسعار م االاكماش

وتراج المبيعات) الت كاات من تداعيات األزمة الت تمر بما سورية ماذ عام ./2011 /
اظرية مضاعف االستثمار واظريات الامو االقتصاد

فاس

فجن االقتصاد السور ياتاج لمعدالت

استثمار ال تقال عن  %16من الاات المال اإلجمال لتاقيق معدل امو يساير الامو السكاا دون أ
زيادة ف

ثلثيما عل
أصاا

مستو الرفانية والمعيشة ونذ الاس
األقل ةالما أصبح يشار

األعمال والمبادرين ف

الكبيرة المةلوبة يابغ

 67%من الاات المال

أن يشار قةاع األعمال بتاقيق

اإلجمال

اليوم ومن ناا يكمن دور

خلق استثمارات جديدة وتةوير السل والخدمات المةرواة ورف قيمتما

المضافة والعمل عل تسويقما وتاقيق ماتوانا التقا والتكاولوج وفوق ذل االستفادة القصو من الةاقات

المتااة من خالل معدالت أكبر من اإلاتاجية والكفاءة واالستغالل األمثل للموارد (خربوةل

.)2016

كما يمكن اعتبار التضخم عدو المشروعات الصغيرة والمتوسةة والمتاانية الصغر ألسبا
مقدمتما أن التضخم يزيد من ااتياجات االقت ار

التضخم ف ارتفاع اس

كما يتسب

كثيرة ف

الفوائد وم ذل فجن

المشروعات الصغيرة رغم كواما األكثر تأث ار بالتضخم الكبير الذ يعاا ماه االقتصاد السور إال أاما قادرة
باكم الخصائ

عل

الت تافرد بما عن المشروعات الكبيرة وف مقدمتما صغر اجم أموالما وسمولة تأسيسما

التكيف م الظروف إال أن نذ اآللية لك

تاجح البد لما من شرة نام متمثل بتأمين تمويل

المشروعات الصغيرة بتكاليف ماخفضة من خالل تخفي

اس

الفوائد للمقترضين من المؤسسات الصغيرة

(.)Almosabbeh,2008
رابعاً :بنوك التمويل الصيير و التنمية الريهية
كان اجاح التامية التشاركية والريفياة يعتماد علا اقيقاة أن  ٪70مان ساكان الابالد يعيشاون فا الماااةق
الريفيااة اي ا

تتوجااد إمكاايااات االاتاااج الز ارع ا الااوفيرة كمااا تاام التوصاال إل ا ضاارورة تةااوير الفاااون والااارف

والتكاولوجيا المالية باعتبارنا وسيلة اقيقية لوض قاعدة تكاولوجية متياة للبالد.

كما أن الصااعات الصغيرة الاجم تعتبر أكثر كثافة ف العمالة وبالتاال تساانم بتولياد المزياد مان فار
العماال باإلضااافة إل ا أامااا تةل ا

رأس مااال ماااخف

الكبيرة (.)Okwoli et al., 2013

جاادا ويعتياار ااتاجمااا بمثابااة ماواد أوليااة لااد الصااااعات
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يمكاان الاظاار إل ا

التاميااة الريفيااة كاسااتراتيجية تتعاماال م ا االااة تاسااين مسااتو المعيشااة لااد جمااانير

الس ا ا ا ا ا ااكان م ا ا ا ا ا اان ذو ال ا ا ا ا ا اادخل الم ا ا ا ا ا اااخف

المقيم ا ا ا ا ا ااين فا ا ا ا ا ا ا الما ا ا ا ا ا اااةق الريفي ا ا ا ا ا ااة و ن ا ا ا ا ا ااذا م ا ا ا ا ا ااا جع ا ا ا ا ا اال

استراتيجيات التامية و االكتفاء الذات قوية جدا ومبررة ألسبا

كثيرة.

كما تعتبر المجارة مان الماااةق الريفياة إلا الماااةق الاضارية ناو مصادر قلاق كبيار باالاظر إلا ارتفااع
تكلفاة المعيشاة فا الماااةق الاضارية )(Akor & Mon, 1986

مان نااا يتضاح أنمياة اساتخدام ساكان

الريااف لغايااة تاقيااق االكتفاااء الااذات ف ا إاتاااج األغذيااة وذل ا لتااوفير العمااالت األجابيااة وتلبيااة االاتياجااات

الغذائية المتزايدة للسكان ف المااةق الاضرية من خالل تعزيز إاتااج األغذياة وناذا ماا يااعكس علا زياادة
الدخل الاقيق للمااةق الريفية وبالتال تاسين ظروف رفانمم االجتماع (.)Okwoli et al., 2013
من ناا يتضح أنمية االئتمان لتةوير المجتمعات الريفية اي

أن االعتمادات المساتمدة مان المؤسساات

االئتماايااة الماليااة الرساامية ليساات ف ا كثياار ماان األايااان كافيااة لتلبيااة االاتياجااات االئتماايااة لم اؤالء الماتجااين
الريفيين وناذا ماا يؤكاد الادور الماام الاذ تلعباه بااو التمويال الصاغير فا تةاوير أ اقتصااد مان خاالل دعام

المشاااري االاتاجيااة و تااوفير التسااميالت الالزمااة لسااكان الريااف وسيساااعدنم ذل ا علا االاخ اراة بجديااة ف ا
مغز األاشةة اإلاتاجية.
ةامساً :دور التمويل الصيير ي تحقيق التنمية الريهية المستدامة

إااااا اشااعر بااالقلق بشااكل مت ازيااد إزاء مشااكلة اقيقيااة ون ا الفجااوة االقتصااادية واالجتماعيااة بااين رفانيااة
س ااكان الري ااف فا ا البل اادان الاامي ااة فا ا الوق اات الااض اار  2.5ملي ااار ش ااخ
يستةيعون الوصول إل األدوات المالية الرسمية.

فا ا جميا ا أاا اااء الع ااالم ال

يمكاان للماتجااات الماليااة المبتك ارة أن تسااانم بتاسااين مسااتو المعيشااة عاان ةريااق الاااد ماان المخاااةر
وتاسااين األماان المااال والاادخل والمةابقااة لتااس ا

االاتياجااات الماااددة لألساار المشاااركة ف ا العمليااات

الزراعيااة م ا ام ا شااامل لتلبيااة ااتياجاااتمم بمااا ف ا ذل ا المساااعدة التقايااة ودعاام سلساالة القيمااة وتااوفير

الوصول إل األسواق للعمالء (.)Manta, 2016
تادل األدلااة ااول العااالم إلا ااد كبياار علا مساانمة الاساااء المخاوالت فا التعلاايم والصااة لألسارة اظا اًر

ألن التمويال الصاغير ) (MFفا جميا أااااء العاالم يتادخل بشاكل رئيسا مان خاالل الاسااء فياتم تمكياامم
اقتصادياً كما يج

أن يكون لما تأثير فاضح عل الفقار والمتغيارات االجتماعياة وناذا ماا يتااسا

التامية الريفية المستدامة.
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ما أناداف

يمكاان تعريااف التاميااة المسااتدامة بأامااا االااة العااالم الت ا يمكاان تاقيقمااا ماان خااالل الجم ا بااين الجمااود

المالية والعالمية لتلبية ااتياجات اإلاسان م األاشةة الت ستضمن ساالمة المجتما والبيئاة لجيال المساتقبل
(.)Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005
إن مسانمة التمويل الصغير ف تاقيق أنداف التامية المستدامة تاتم مان خاالل التخفياف مان اادة الفقار
وتولياد فار

عمال معتارف بمااا عالميااً باإلضاافة إلا مساااعدة األفاراد علا تاسااين دخلمام مان خاالل القيااام

بمشاري ااتاجياة وما ذلا

مان باين ناذ األدوات تواجاه األدوات القائماة علا االساتدااة بعا

مقاراة بأدوات التمويل القائمة عل األسمم (.)Rashid, 2018
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المشاكالت

المبحد الثالد
وات الماروبات الصيير والمتوسطة ي سورية

أوالً :تمويد
الباا

مفانيم التمويل الصغير و المشاري الصغيرة و المتوسةة ف المباثين السابقين سيقوم

بعد استع ار

ف نذا المبا

ف دراسة تجربة المشاري الصغيرة والمتوسةة ف سورية من خالل اإلضاءة عل

المراسيم

واق المشروعات الصغيرة والمتوسةة ف سورية إضافةً إل توصف الواق ف سورية فيما يخ
والقوااين ذات العالقة باإلضافة للمؤسسات الت تم ااشائما وسانمت ف دعم نذ المشاري .

ثانياً :الوات الحالي لمؤسسات التمويل الصيير ي سورية
الواق الاال لمؤسسات التمويل الصغير ف سورية ف ظل األزمة

يمكن تلخي
ٌ

الراناة ف البالد بعدة اقاة اذكر ماما:
 -1ال تزال صااعة التمويل الصغير ف

سورية صغيرة ومادودة

ويعود السب

عدم وجود البيئة

إل

المافزة للتمويل الصغير مالياً إال أن الاكومة أبدت رغبتما واماستما لتةوير قةاع التمويل الصغير
و تعزيز اي

أصدرت الاكومة السورية المرسوم التشريع رقم ( )15عام  2002الذ يسمح لمجلس

الاقد والتسليف بالترخي

بجادا

مؤسسات مالية و مصرفية اجتماعية تمدف إل

تقديم التمويل

الصغير و المتاان ف الصغر ون مؤسسة التمويل الصغرة األول ) االغا خان ( ومصرف اإلبداع
للتمويل الصغير والمتوسة و المؤسسة الوةاية للتمويل و يادد الاد األدا

المؤسسات بمبل قدر 250
التشريع رقم .)2007 15

 -2وجود ةل

مليون ليرة سورية يودع اقداً ف

لرأسمال أ

مصرف سورية المركز (المرسوم

متزايد عل التمويل الصغير ف سورية يصل إل مليون زبون ماتمل ف اين يبل العدد

اإلجمال للمقترضين الاشةين ااو  25551مقتر

ةبقاً لاتائ

دراسة السوق الت

مؤسسة التمويل الصغر عام  2013وبالرغم من ذل فجن وجود نذ الفجوة بين العر

يعز إل

من نذ

التوزع الجغراف

لمؤسسات التمويل الصغير و مادودية التاوع ف

(المؤسسة الوةاية للتمويل الصغير .)2013
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عملت عليما
و الةل

الماتجات الت

ال

تقدمما

 :ف ظل الظروف الاالية استمر مشروع تمكين المرأة

 -3معظم المؤسسات القائمة توقفت عن ماح القرو

التاب لو ازرة الشؤون االجتماعية و اآلغا خان ومصرف اإلبداع بمتابعة عمليات االق ار

وتوقفت كل

من الميئة العامة للتشغيل و تامية المشروعات و مؤسسة بداية والفردوس عن تقديم خدمات التمويل.
 -4أغل

مصادر رأس المال المقدم لخدمات التمويل الصغير نو من الجمات الماااة :فمؤسسة اآلغا

خان للتامية المتواجدة ف سورية تلقت رأسمالما من الوكالة االم ون شبكة اآلغا خان للتامية المتواجدة

ف سويس ار وكذل الصادوق السور لتامية الريف (فردوس (الذ تلق تمويله باسبة  60 %من االتااد

االوروب و  40 %من ماااين ماليين (المؤسسة الوةاية للتمويل الصغير .)2014
 -5يغل

عل

البرام والمؤسسات الت

الصغير نو المات الرئيس

الذ

تقوم بالتمويل ةاب التمويل الصغير اي

تقدمه غالبية المؤسسات ف

التمويل الصغير اليزال ضعيفاً ف سورية وذل من اي

تمويل رأس المال العامل وذل بالاسبة للمشاري القائمة .

سورية وبالتال

صغر مبل القر

أن مات اإلق ار

فجن مجال صااعة

واقتصار التمويل عل

وم أهو المؤسسات التي تقدو ةدمات التمويل الصيير ي سورية:
 -1نيئة مكافاة البةالة والميئة العامة للتشغيل و تامية المشروعات.
 -2مؤسسة التمويل الصغير األول (األغا خان).
 -3الصادوق السور لتامية الريف (فردوس).
 -4المؤسسة الوةاية للتمويل الصغير.
 -5مصرف االبداع للتمويل الصغير والمتاان ف الصغر.
 -6مؤسسة دعم و تافيز الشبا

(بداية).

ثالثاً :متطلبات نجاح الماروبات الصيير و المتوسطة ي سورية
من الاقاة الت يج

أخذنا بعين االعتبار لك يتم تاقيق الاجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسةة نو

اعتبار مجالس المدن والبلديات من ضمن ممامما التاموية و ااشاء مراكز لدعم وتشجي المشروعات

الصغيرة والمتوسةة إضافةً إل اإلسراع بوض استراتيجية وةاية لدعم نذ المشروعات كواما تمثل الرؤية
المستقبلية المةلوبة و ضرورة وجود مرجعية واادة " نيئة تاظيم " لبشراف عل
والمتوسةة وتاميتما وذل

. )2006

المشروعات الصغيرة

التخاذ الق اررات الالزمة لرعاية المشروعات ومساعدتما عل
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التوس (ار

كما يج

العمل وبالتواز عل تةوير وتاسين البيئة التاظيمية الااظمة لعمل نذا القةاع باإلضافة

إل تاسين وتةوير قدرة نذ الشركات عل االقت ار
بجاشاء مؤسسة ضمان مخاةر القرو

الشركات الصغيرة والمتوسةة عل االقت ار
من الاقاة األخر الت

والمتوسةة باي

يج

لك

كما يج

اإلسراع ف االاتماء من المراسيم الخاصة

تبصر الاور قريباً و تأخذ دورنا المةلو

(مداد .)2018

ف

تاسين قدرة

التركيز عليما تشمل إاشاء قسم لتسويق ماتجات المشروعاتالصغيرة

يتم توفير المعلومات والفر

التسويقية المتااة واعداد الدراسات عن األسواق المالية و

اإلقليمية عالوةً عن األسواق الدولية ومتةلبات التسويق لما ) مواصفات وةبيعة التعبئة والتغليف والتدري
والجودة المةلوبة واإلجراءات المساعدة عل إبرام الصفقات والتعاقدات المالية واإلقليمية بين المشروعات

الصغيرة والكبيرة إضافة لتاظيم المعار
كا يج

المالية والمشاركة بالمعار

الدولية (التقرير اإلدار

)2017

اعتماد معيار جديد لتوظيف المشروعات الصغيرة والمتوسةة يأخذ باعتبار الاقاة التالية:
تغير الظروف االقتصادية

أ -أن يتمت بالمرواة التلقائية وتعديل األرقام اس

 اعتماد أكثر من مؤشر مثل (عدد العاملين -الميزااية-المبيعات)ت -اعتماد معايير جزئية اس

القةاعات (زراعة -صااعة -تجارة -خدمات -سيااة)

رابعاً :المراسيو والقواني التي تو اصدارها بةصوص المااري الصيير والمتوسطة
 القااون رقم  71لعام  2001القاض بتأسيس نيئة مكافاة البةالة لتافيذ البراام الوةا لمكافاة
البةالة

 القااون رقم  18لعام  2002القاض بجادا
خان)

مؤسسة التمويل الصغير األول ف سورية (األغا

 القااون رقم  5لعام  2010القاض بتأسيس مصرف االبداع للتمويل الصغير الذ ال يشترة دائماً
عل المستفيدين تقديم ضمااات.

 القرار رقم ( )5938تاريخ  2011/5/2الصادر عان السايد رئايس مجلاس الاوزراء والاذ خفا
االاتياة اإللزام الاقد الواج

عل المصارف العاملة فا الجممورياة العربياة الساورية االاتفااظ

بماا لاد مصارف ساورية المركاز إلا اسابة ال تقال عان ( )%5مان مجماوع الودائا تاات الةلا
ودائ التوفير والودائ ألجل اي

اسابة

عدل اس

و

متةلبات االاتياة اإللزام عل جزء الودائ الموجه

لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسةة (مجلة نيئة االستثمار السورية .)2014
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( الق ااااون رق اام /12/

لع ااام  ) 2016ال ااذ ت اام بموجب ااه اا اادا

للمشروعات الصغيرة والمتوسةة.

( القااون رقم  /2/لعام  ) 2016الخا

بجادا

مؤسس ااة ض اامان مخ اااةر الق اارو

نيئة تامية المشروعات الصغيرة و المتوسةة.

ةامسأً :المؤسسات التي تو اناائوا لدبو المااري الصيير والمتوسطة ي سورية
 هيئة مكا حة البطالة والويئة العامة للتاييل وتنمية الماروبات:
لمكافاادة البةالاة بالقاااون رقام  71لعاام

شاكل تأسايس نيئاة مكافااة البةالاة لتافياذ البرااام الاوةا

 2001تاوال ف السياسة االقتصادية السورية تجا دعم المشروعات الصاغيرة وقاد تام تخصاي

 50ملياار

متوساةة األجال تمااماا الميئاة وفاق شاروة مااددة بمادف خلاق فار

عمال جديادة

ليرة سورية من الاكومة السورية كرأسمال يماح للميئة ك تقوم بتمويل مشروعات صغيرة للعاةلين عن العمل
وذل عن ةرياق قارو

واقيقية لمن يفتقر للعمل وذل لمشاري زراعية صااعية سيااية وتجارية (سعفان .)2008
وقد اققت الميئة خالل الفترة من  2006-2001الماجزات التالية:
اافاق ااو ( )19مليار ل.س عل تمويل المشروعات وتم تمويل )  )82000مشروعا.
شاكلت القارو

المجموع.

األسارية اسابة ماا يعاادل  % 68و قارو

المشادروعات الصاغيرة اااو ( )%32مان

إال أن اتائ التقييم تدل بأن ناا صعوبة ف الوصول الكامل إل الفئات المستمدفة من الخدمات الت

تقدمما الميئة فماا (  )%44من المشاري الت تدرسما الميئة ال تجاد ةريقماا إلا التمويال لصاعوبة تاوفير
الضمااات المصرفية من قبل ةالب القرو

(سعفان .)2008

وتعتبار الغاياة مان إاادا

وخاصة ةالب القرو

الميئاة تفعيال مااا التشاغيل لخلاق فار

األسرية ونم بوجه العماوم مان الفقاراء
عمال جديادة واشار ثقافاة المباادرة

والعمل الار وتقديم الدعم لرواد األعمال الراغبين والقادرين عل العمل لاسابمم الخا

جديدة أو دعم وتةوير المشروعات القائمة والمسانمة ف تدري

واعاادة تادري

وبين متةلبات الوظائف المعروضة ف سوق العمل (التقرير اإلدار


ةاالب العمال للمواءماة بياايم

.)2017

مؤسسة التمويل الصيير ا ولى ي سورية (األغا خان) المادثة بموج
وتتمثل رسالة المؤسسة األساسية ف

بتأسيس مشروعات

القااون رقم  18لعام 2002

دعم التامية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و م صدور
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المرسوم التشريع رقم  15الذ

سمح بترخي

مؤسسات مالية ومصرفية اي

لما كما تقدم ةيفاً واسعاً من الخدمات الت ترافق عمليات اإلق ار



.

تمت عملية الترخي

الصندوق السوري لتنمية الري،ع ردوس) :تأسس الصادوق السور لتامية الريف) فردوس( ف تموز
 2001وكان المؤسسة غير الاكومية األول
الصادوق خدمات االق ار

ام

الت

لمشكالت الفقر والتامية اي

تتصد

الصغير ف  60قرية ف سدت ماافظات ن :ال

القايةرة وقد ماح الصادوق قروضا لاوال  3200مقتر

اما ادل

الالذقية

وبقيمة اجمالية تبل اوال 700

مليون ل.س تلق تمويله بشكل أساس من االتااد االورب وماااين ماليين و تسدد القرو

دفعات شمرية (نيئة تخةية الدولة .)2014


يقدم

مؤسسة ضما مةاطر القروض للماروبات الصيير والمتوسطة الت تم ااداثما بموج

عل

(القااون رقم

 /12/لعام  ) 2016و تمدف المؤسسة لى:

أ /تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسةة من الاصول عل التمويل المةلو
بما يسانم ف تامية قةاع المشروعات الصغيرة والمتوسةة.

من المؤسسات المالية

 /تعزيز دور المؤسسات المالية ف دعم عملية التامية االقتصادية واالجتماعية من خالل تافيزنا
عل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسةة.

ج /المسانمة ف تعزيز التاافسية ف القةاع المال وتاسين مستو الخدمات المالية الت يقدمما ودعم
استقرار .
ي حي تعتبر المواو الرئيسية لوذه المؤسسة:
 -1ضمان مخاةر التسميالت االئتمااية المماواة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسةة.
 -2تأمين الموارد المالية لضمان مخاةر التسميالت اإلئتمااية المماواة للمشروعات الصغيرة والمتوسةة.
 -3استثمار جزء من فائ

أموال المؤسسة وبما ال يتجاوز اسبة  25بالمئة من رأس مالما ف

ماافظ

استثمارية تتمثل باألوراق المالية الاكومية أو األوراق المالية المسجلة ف األسواق المالية السورية أو أ

استثمارات مالية أخر ذات مخاةر ماخفضة بااء عل

والتسليف.

اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس الاقد

 -4يجوز تعديل الاسبة الواردة ف الفقرة /ج /أعال بااء عل اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس الاقد
والتسليف.
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 كما تو حداد هيئة تنمية الماروبات الصيير و المتوسطة لتحل محل هىيئة التاييل وتنمية
الماروبات بموج

القااون رقم ( )2لعام ( )2016وقد أادثت نذ الميئة بمدف رسم السياسات

والبرام المعاية بتشجي ريادة األعمال وتةوير قةاع المشروعات الصغيرة والمتوسةة و زيادة إاتاجيتما

وتعزيز مركزنا التاافس

وتسميل افاذنا إل الخدمات المالية والمسانمة ف ضبة وتوجيه سوق تمويل

المشروعات وتمكياما من دخول األسواق الخارجية وزيادة اجم الصادرات وتاويعما وتأنيل وتامية قدرات

الموارد البشرية العاملة ف نذ المشروعات و اادا
والمسانمة ف تدري

واعادة تدري

شبكة ااضاات أعمال وةاية متعددة الاشاةات

ةالب العمل والخريجين والمواءمة بيايم وبين متةلبات الوظائف ف

سوق العمل واشر ثقافة ريادة األعمال ودعم اإلبداع واالبتكار واستثمارنا ف

اإلدار .)2017
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نذاالمجال (التقرير

الهصل الثالد
افطار العملي للدراسة
محتويات الهصل:
تمويد
منوجية الدراسة وأدوات و أساليب التحليل
مجتم وبينة الدراسة
أداوت جم البيانات
برض وتحليل بيانات الدراسة
التحليل الوصهي فجابات أ راد بينة البحد
اةتبار رضيات البحد
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أوالً :تمويد
ساايقوم البااا

فا نااذا الفصاال باالسااتفادة ماان الد ارسااة الاظريااة و القيااام بد ارسااة ميداايااة و عاار

عن نذ الدراسة الستخدام أنم الوسائل االاصائية اي
و األسر الريفية الذين يقةاون نذ القر

باي

يبدأ الباا

بعر

الاتااائ

لماة عن قر الساال السور

تم اختيارنم كعياة للدراسة ثم تاتقل للتاليل الوصف .

من المعروف أن المجتم الريف ف سورية عموماً نو مجتم تقليد

لكاه يخض االياً لتغيرات سريعة

وجونرية كما أاه يخض لسلسلة إجراءات اكومياة بمادف تاقياق التامياة الريفياة .وباالرغم مان صاغر مساااة

ريف الالذقية وةرةوس ألإال أاه يعد رافداً أساساياً لالقتصااد الاوةا وعاامالً نامااً فا تاقياق األمان الغاذائ

كم ااا يع ااد خ ازاا ااً بشا ارياً ايويا ااً ي اازود كاف ااة مؤسس ااات الدول ااة بأفض اال الكف اااءات لكا ااه يع اااا م اان العدي ااد م اان

المشكالت الت أثرت سلباً ف تةوير الريف ف كافة المجاالت (الزراعية والخدمية والصااعية والسيااية).

ونااا سامات خاصاة تتصاف بماا األسارة الريفياة والتا تقاوم علا أساس التميياز الواضاح باين الاذكر
واألاثا واصار المماام والمساؤوليات بالرجال

ورغام مساانمتما الفعالاة والكبيارة فا اإلاتااج تتعار

الريفية للفقر فم مارومة من اق التمل فأكثر المااةق الريفية اس

العادات ال تور الاساء.

المارأة

تمتاااز ماااافظت الالذقيااة وةرةااوس بأاممااا تقعااان بشااكل كاماال ف ا ماةقااة االسااتقرار الز ارع ا األول ا
السيما الزيتون والتفااح والامضايات التا تشاكل ماا يقاار ()%90
ويشتمر ريفمما بزراعة األشجار المثمرة
أل
من إاتاج امضيات سورية وتات كميات جيدة من الخضروات كالبادورة والخيار والكوسا والباذاجاان إضاافةً
إل ا ذل ا تتواجااد اساابة جياادة ماان الثااروة الايواايااة كاألبقااار واألغاااام والماااعز والايوااااات الخيليااة و الاادواجن

والمااال.

ثانياً :منوجية الدراسة وأداوت و أساليب التحليل
استادت الدراسة عل أسلو التاليل االقتصاد الوصف  Descriptive Economic Analysisالذ
يتااااول وصااف الخصااائ

العامااة لعياااة الد ارسااة وتبرياار الاتااائ الرياضااية ماان خااالل مؤش ارات اإلاصاااء

األساسية ألفراد العياة.
الوصف كالمتوسة الاساب واالااراف المعيار والاس المئوية لشرح الخصائ
أل
 ,كمااا تاام االعتماااد عل ا أدوات ااصااائية لد ارسااة وتالياال المتغي ارات والظ اوانر االقتصااادية وتاديااد العالقااة

الكمية الت تربة المتغيرات المدروسة ببعضما من خالل تةبياق أساالي
أل
اإلاصائية المااسبة (.)Spss ,Excel
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التاليال القياسا

باساتخدام البارام

واستةدو الباحد ا ساليب افحصائية التالية:
 -1اختبار الثبات و الصدق.
المتمثلة بعبارات االستبيان والتوزيعات التك اررية الاسبية.

 -2اإلاصاءات الوصفية لمتغيرات البا

 -3معامل  Cronbach's Alpha Coefficientللتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم.
 -4اختبار .Kolmogorov-Smirnov
 -5اختبار معامل االرتباة .Spearman
 -6اختبار كا مرب
ثالثاً :مجتم وبينة الدراسة
ومرب

تمثل مجتم الدراسة باألسر الريفية القاةاة ف
والدواجن وبع

المواش

والذين يمثلون أصاا

الموظفين ف

بع

ٍ
وبشكل خا
ريف الساال السور

المؤسسات الاكومية والخاصة ف

خمس قر من كل ماافظة بشكل عشوائ

الالذقية) باي
تم اسا

ريف الالذقية

المشاري الصغيرة والمتوسةة ف نذ القر .

وقد تم جم البيااات باستخدام استمارة استبيان مصممة بما يتااس
ماافظة ةرةوس

بع

المزارعين

وأنداف البا

وقد تم اختيار

(القمصية ذوق بركات عين الكبيرة الةوااين و امين ف

بياما تم اختيار قر الزاقوقة مرج معيربان فدرة الشامية و دوير بعبدا ف ماافظة

يوزع ف كل قرية  10استبيااات وذل عن ةريق المقابلة الشخصية م المستمدفين.

اجم العياة اس

تم توزي  100استبااة عل

معامل ثامبسون (عياة عشوائية) وعدد االستبااات المةلوبة نو  100وقد

األسر الريفية اي

تم استرجاع كامل االستبااات وقد بلغت اسبة االسترجاع

 %100وقد خضعت بكاملما إل التاليل اإلاصائ .

رابعاً :أدوات جم البيانات.
 :4-1االستبانة
تم تةوير استبااة واادة خاصة بأنداف الدراسة وذل

بمدف قياس (أثر تجربة التمويل للمشاري

الصغيرة و المتوسةة عل المستو المعيش ف الساال السور ).
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تتألف االستبااة الموجمة لألسر الريفية من المااور التالية:
المحور المتيير

بدد العبارات

مد االستفادة و درجة الرضا عن المشروع

8

المعوقات الت تواجه عملية التمويل

6

الوسائل المقتراة لمعالجة الصعوبات والتاديات للمشروع

5

توضيح مقياس ليكرت الةماسي:
ترتيب

بما أن المتغير الاذ يعبار عان الخياارات (أتفاق تمامااً أتفاق مااياد ال أتفاق ال أتفاق تمامااً) مقيااس
واألرقام الت تدخل ف البرااام ونا (الاتفاق تماماا  5ال أتفاق

أتفق تماماً= ) 1ثم  Weightsتعبر عن األوزان ااس
ذلا باساا

بعد ذل المتوساة الاسااب (المتوساة المارجح) وياتم

ةاول الفتارة أوالً ونا عباارة عان ااصال قسامة 4

(من  1إل  2مسافة أول

 4مااياد

 3أتفاق

2

علا  5ايا

 4تمثال عادد المساافات

ومن  2إل  3مسافة ثااية ومن  3إل  4مسافة ثالثاة مان  4إلا  5مساافة

رابعة )  45تمثل عادد االختياارات .وعااد قسامة  4علا  5ياات ةاول الفتارة ويسااو  0.80ويصابح التوزيا
اس

الجدول التال :

المتوسط المرجح
الجدول رقم ( )1مقياس ليكارت الخماسي لقياس استجابة أفراد العينة
أتفق تماما
إلى 1.79
من 1
أتفق
إلى 2.59
من 1.80
محايد
إلى 3.39
من 2.60
ال أتفق
إلى 4.19
من 3.40
ال أتفق تماما
إلى 5
من 4.20
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الجدول رقم ( )2ةول الفئات ف مقياس ليكارت
طول الهئة
من 1.79-1

الوز النسبي المقابل له
من

التقييو /مستوى االتهاق
ماخفضة جداً

%36 - %20

أكبر من 2.59-1.80

أكبر من %52 -%36

ماخفضة

أكبر من 3.39-2.60

أكبر من %68- %52

متوسةة

أكبر من 4.19-3.40

أكبر من %84- %68

عالية

أكبر من 5-4.20

أكبر من %100- %84

عالية جداً

وفض األً عمااا قدمااه اإلاصاااء الوصااف ماان أوساااة اسااابية وااا ارفااات معاويااة وداللااة الفااروق لألوساااة

الاسابية لمتغيرات الدراسة فقد تم استخدام عدد من األسالي

اإلاصائية التاليلية االستداللية لتاقيق أنداف

الدراسة وتم اعتماد مستو الداللاة اإلاصاائية  %5الاذ يقابلاه مساتو ثقاة  %95لتفساير اتاائ االختباارات

الت أجرتما البااثة.

وللحكو بلى صدق وثبات أدا الد ارسة تاو الباحد بابتماد ا ساليب التالية:
 :4-2صدق المحكمي
عاار

الباا ا

االسااتبيان عل ا األسااتاذ المشاارف وقااد أجاار التعااديالت الالزمااة ف ا ضااوء المقتراااات

المقدمة من المشرف لتصبح بشكلما الاال .
 صادق االتسااق الاداخل " "Internal Validityللاكام علا صادق االساتبااات وثباتماا تام اتخااذ ماايل :
 -تام توزيا عياااة اساتةالعية اجمماا  /20/اسااتبااة وتام ااتساا

قاايم معامال الصادق الباااائ مان خااالل

مااد اتساااق كاال عبااارة ماان عبااارات مجاااالت المقياااس والدرجااة الكليااة للماااور افسااه وكاماال االسااتبااة ويبااين
الجدول ( )3قيم معامل االرتباة سبيرمان لمااور الدراسة.
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الجدول رقم ( )3معامل ا رتباط بين عبارات بعد متغير ا ستفادة والرضا عن المشروع والدرجة ال لية للبعد
Correlations
محور

الرضا

تعديذت

عند

تشعر

توفير

توفير

تحقي

ا ستفادة

عن

نو

حدوث

تحسين

خدمات

مصاريف

النجاح

من

عملية

اضافات

نى نمر

المستوى

تعليمية

عذج و

في

المشروع

التمويل

على

طارىء

المعيشي

نفضل

ندوية لك

المشروع

و

الس ن

ألسرتك

ألفراد

وللعائلة

الذي تم

إجراءاته

تمويله

األسرة

**.652

**.520

*.226

.009

**.414

*.230

*.238

1.000

.000

.000

.024

.927

.000

.021

.017

.

100

100

100

100

100

100

100

100

**.511

**.278

-

**.454

**.488

.123

1.000

*.238

Correlation

تم تحقي

Spearman's

Coefficient

النجاح

rho

Sig. (2-

في

)tailed

المشروع

N

الذي تم
تمويله

**.289
.000

.005

.004

.000

.000

.222

.

.017

100

100

100

100

100

100

100

100

**-.274

-

-

-

-.081

1.000

.123

*.230

**.308

**.519

**.503

Correlation

فى توفير

Coefficient

مصاريف

Sig. (2-

عذج و

)tailed

ندوية لك

N

وللعائلة

Correlation

فى توفير

Coefficient

خدمات

Sig. (2-

تعليمية

)tailed

نفضل

N

ألفراد

.006

.002

.000

.000

.422

.

.222

.021

100

100

100

100

100

100

100

100

**.724

**.517

.191

**.422

1.000

-.081

**.488

**.414

.000

.000

.058

.000

.

.422

.000

.000

100

100

100

100

100

100

100

100

N

**.643

**.612

.126

1.000

**.422

-

**.454

.009

Correlation

حدوث

Coefficient

نى نمر

Sig. (2-

طارىء

األسرة

**.503
.000

.000

.210

.

.000

.000

.000

.927

100

100

100

100

100

100

100

100

**.424

**-.289

*.226

.000

Correlation

تحسين

Coefficient

المستوى

Sig. (2-

المعيشي

)tailed

ألسرتك

)tailed

*.214

1.000

.126

.191

.032

.

.210

.058

**.519
.000
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.004

.024

N
Correlation

تعديذت

Coefficient

نو

Sig. (2-

اضافات

)tailed

على

100

100

100

100

100

100

100

100

**.846

1.000

*.214

**.612

**.517

-

**.278

**.520

**.308
.000

.

.032

.000

.000

.002

.005

.000

100

100

100

100

100

100

100

100

1.000

**.846

**.424

**.643

**.724

-

**.511

**.652

.

.000

.000

.000

.000

.006

.000

100

100

100

100

100

100

100

100

Correlation

الرضا

Coefficient

عن

Sig. (2-

عملية

)tailed

التمويل و

N

إجراءاته
محور

Correlation

**.274
.000

N

الس ن

Coefficient

ا ستفادة

Sig. (2-

من

)tailed

المشروع

N

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

العالقة مهمة عند مستوى .)**( 0.01
االرتباط مهم عند مستوى .)*( 0.05
يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات من عبارات االستفادة من المشروع دالة
احصائيا عند مستوى معنوية  %5وبذلك تعتبر األبعاد صادقة لما وضعت له.
الجدول رقم ( )4معامل ا رتباط بين عبارات بعد متغير المعوقات التي تواجه المشروع والدرجة ال لية للبعد
Correlations
الروتين

عدم

عدم

التشدد في

فائدة

محور المعوقات التي

صعوبات

فاية

طلب

القرض

تواجه المشروع

تسديد

فاية

الضمانات

المرتفعة

األقساط

مدة

مبلغ

**.447

القرض

القرض
1.000

**.343

-.046

.157

**.431

-.063

.

.000

.650

.118

.000

.537

.000

100

100

100

100

100

100

100

**.270

**-.286

-.133

Correlation

فائدة

Spearman's

Coefficient

القرض

rho

Sig. (2-

المرتفعة

)tailed

**.605

-.109

1.000

**.447

.007

.004

.186

.000

.282

.

.000

100

100

100

100

100

100

100

**.813

**.672

*.236

**.283

1.000

-.109

-.063

N
Correlation

التشدد في

Coefficient

طلب

Sig. (2-

الضمانات

)tailed
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N
Correlation

عدم فاية

Coefficient

مبلغ

.000

.000

.018

.004

.

.282

.537

100

100

100

100

100

100

100

**.703

*-.230

**.293

1.000

**.283

**.605

**.431

.000

.022

.003

.

.004

.000

.000

100

100

100

100

100

100

100

**.443

.123

1.000

**.293

*.236

-.133

.157

.000

.224

.

.003

.018

.186

.118

100

100

100

100

100

100

100

**.419

1.000

.123

-

**.672

**-.286

-.046

Sig. (2-

القرض

)tailed
N
Correlation

عدم فاية

Coefficient

مدة

Sig. (2-

القرض

)tailed
N
Correlation

الروتين

Coefficient
Sig. (2)tailed

*.230
.000

.

.224

.022

.000

.004

.650

100

100

100

100

100

100

100

1.000

**.419

**.443

**.703

**.813

**.270

**.343

.

.000

.000

.000

.000

.007

.000

100

100

100

100

100

100

100

N
Correlation

صعوبات

Coefficient

تسديد

Sig. (2-

األقساط

)tailed
N
Correlation

محور

Coefficient

المعوقات

Sig. (2-

التي

)tailed

تواجه

N

المشروع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

العالقة مهمة عند مستوى .)**( 0.01
االرتباط مهم عند مستوى .)*( 0.05
يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كلل عبلارة ملن عبلارات ملن عبلارات المحلور داللة احصلائيا عنلد
مستوى معنوية  %5وبذلك تعتبر األبعاد صادقة لما وضعت له.
الجدول رقم ( )5معامل ا رتباط بين عبارات بعد متغير الوسائل المقترحة لمعالجة التحديات للمشروع و الدرجة ال لية للبعد
Correlations
ربط

مراعاة

وجود

محور الوسائل المقترحة لمواجه

التسديد

المدة

معايير

تحديات المشروع

مع

الزمنية

مراقبة

التسوي

للقرض

مستقلة

**.612

**.534

**.338

**.820

تقديم
التسهيذت
والحوافز
.
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تخفيض
الفائدة

1.000

Correlation

تخفيض

Spearman's

Coefficient
.000

.000

.000

.001

.

.

100

100

100

100

100

100

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

100

100

100

100

100

**.572

1.000

.

**.338

.000

.000

.000

.

.

.001

100

100

100

100

100

100

**.760

.022

1.000

**.572

.

**.534

.000

.828

.

.000

.

.000

100

100

100

100

100

100

**.305

1.000

.022

**-.482

.

**.612

.002

.

.828

.000

.

.000

100

100

100

100

100

100

1.000

**.305

**.760

**.663

.

**.820

.

.002

.000

.000

.

.000

100

100

100

100

100

100

**.663

**.482

الفائدة

rho

Sig. (2)tailed
N
Correlation
Coefficient

تقديم

Sig. (2-

التسهيذت

)tailed

والحوافز

N
Correlation
Coefficient
Sig. (2)tailed

وجود
معايير
مراقبة
مستقلة

N
Correlation
Coefficient

مراعاة المدة

Sig. (2-

الزمنية

)tailed

للقرض

N
Correlation
Coefficient
Sig. (2)tailed

ربط التسديد
مع التسوي

N
Correlation

محور

Coefficient

الوسائل

Sig. (2-

المقترحة

)tailed

لمواجه
تحديات

N

المشروع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

العالقة مهمة عند مستوى .)**( 0.01
االرتباط مهم عند مستوى .)*( 0.05
يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كلل عبلارة ملن عبلارات ملن عبلارات المحلور داللة احصلائيا عنلد
مستوى معنوية  %5وبذلك تعتبر األبعاد صادقة لما وضعت له.
 :4-3الثبات معامل ألها كرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient :
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حيث يعبر عن متوسط االرتباط الداخلي بين العبلارات التلي يقيسلها وتتلراوح قيمتله ملا بلين 1-0
وتعتبر القيمة المقبولة له  0.60و ما فوق وكلما اقتربت قيمته من الواحلد الصلحيك كلملا ارتفعلت
درجة ثبات األداة وصالحيتها لالستخدام.
جدول ( )6نتائج اختبار ألفا كرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.744
32

تكون االستبيان من  32متغير ،بلغت قيمة المقياس 0.74وهي قيمة جيدة إحصائيا أي أن درجة ثبات أسئلة
االستبيان. %74

بناء على ما سبق يمكن القول بأن االستبانة تتمتع بالثبات و المصداقية ويمكن االعتماد عليهلا فلي
تحليل النتائج.
خامسأ :عرض وتحليل بيانات الدراسة:
بلغ متوسط العمر في العينة المدروسة  38سنة شغلت الفئة العمرية ( )36-40الحجم األ بر ضمن العينة
المدروسة بنسبة  %30من إجمالي العينة ،ما هو موضح في الجدول التالي:
جدول رقم ( )7التوزع النسبي حسب العمر
المتوسط الحسابي
38

النسبة المئوية
21.0
22.0
30.0
6.00
21.0
100

الت رارات
21
22
30
6
21
100

-54-

الفئات
25-30
31-35
36-40
41-45
>45
اإلجمالي

متغير العمر

توزع العينة المدروسة حسب الجنس:
شغلت اإلناث النسبة األعلى في العينة المدروسة حيث بلغت نسبتهم  %52من إجمالي العينة المدروسة.
جدول رقم ( )8التوزع النسبي حسب الجنس
النسبة المئوية
52.0
48.0
100.0

الت رار
52
48
100

متغير الجن
الجن
ذر
ننثى
المجموع

توزع العينة المدروسة حسب حجم األسرة:
بلغ متوسط عدد أفراد األسرة في العينة المدروسة  6أفراد ،شغلت الفئة ( )5-7أفراد النسبة األعلى في العينة
المدروسة بنسبة  %50من إجمالي العينة.
جدول رقم ( )9التوزع النسبي حسب عدد أفراد األسرة
المتوسط الحسابي
6

النسبة المئوية
43.0
50.0
07.0
00.0
00.0
100.0

الت رار
43
50
7
0
0
100

<5
5-7
7-9
9-11
>11
اإلجمالي

الفئات
عدد نفراد األسرة

توزع العينة المدروسة حسب المستوى التعليمي:
تراوح المستوى التعليمي في العينة المدروسة بين التعليم ا بتدائي والدراسات العليا شغل الحاصلون على
التعليم الجامعي النسبة األعلى في العينة المدروسة حيث بلغت نسبتهم  %56من إجمالي العينة ،مما يدل
على ارتفاع المستوى التعليمي.
جدول رقم ( )10التوزع النسبي حسب المستوى التعليمي
النسبة المئوية
12.0
6.0
20.0
56.0
6.0

الت رار
12
6
20
56
6

100.0

100

الفئات
ابتدائي
إعدادي
ثانوي
جامعي
دراسات
عليا
Total
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المستوى
التعليمي

توزع العينة المدروسة حسب العمل:
شغل الموظفون النسبة األعلى في العينة المدروسة حيث بلغت نسبتهم  %55من إجمالي العينة ،تالهم
المتقاعدون بنسبة  %21وربات المنازل بنسبة  %20بينما موظفو القطاع الخاص فكانت نسبتهم قليلة .%4
جدول رقم ( )11التوزع النسبي حسب العمل
النسبة المئوية
21.0
55.0
20.0
4.0
100.0

الت رار
21
55
20
4
100

الفئات
العمل
متقاعد
موظف
ربة منزل
قطاع خاج
Total

توزع العينة المدروسة حسب الدخل السنوي:
بلغ متوسط الدخل السنوي للعينة المدروسة  369ألف ليرة سورية حيث شغلت الفئة ذات الدخل السنوي
( )300-400النسبة األعلى  %37من إجمالي العينة المدروسة.
جدول رقم ( )12التوزع النسبي حسب الدخل السنوي
المتوسط الحسابي
369

النسبة المئوية
25.0
37.0
32.0
6.0
100.0

الت رار
25
37
32
6
100

الفئات
 200-300الدخل السنوي
( 300-400باأللف ليرة)
400-500
500-600
Total

 تطبيق مقياس ليكرت لحساب درجة الموافقة في محور االستفادة والرضا عن المشروع:جدول رقم ( )13تطبيق مقياس ليكرت على محور االستفادة والرضا عن المشروع
العبارة
المتوسط
درجة
الحسابي
الموافقة
تحقي النجاح في المشروع الذي تم تمويله
2.56
يتفق
ساهم العائد الذي تحصل عليه من مشروعك فى توفيرمصاريف عذج و
2.20
يتفق
ندوية لك وللعائلة
ساهم العائد الذى تحصل عليه من مشروعك فى توفير خدمات تعليمية
1.88
يتفق
نفضل ألفراد األسرة
-56-

يتفق

1.97

محايد

2.70

محايد

2.72

محايد

3.18

تشعرننا العائد الذى تحصل عليه من مشروعك قد ساهم فى تحسين
المستوى المعيشي ألسرتك
تستطيع بسبب استمرارمشروعك إدخار نية مبالغ مالية تستخدمها عند
حدوث ني نمرطارىء
ساعدك العائد الذى تحصل عليه من مشروعك على عمل نية تعديذت
نواضافات على الس ن
تمتلك الرضا عن عملية التمويل و إجراءاته

 تطبيق مقياس ليكرت لحساب درجة الموافقة في محور المعوقات التي تواجه عملية التمويل:جدول رقم ( )14تطبيق مقياس ليكرت على محور المعوقات التي تواجه عملية التمويل
العبارة
درجة الموافقة المتوسط الحسابي
فائدة القرض المرتفعة تعتبر نحد نهم المعوقات التي تواجه مشروعك

يتفق تماما
يتفق
محايد
محايد
يتفق

1.20
1.86
2.72
2.80
1.91

ا جراءات الروتينية المعقدة تعتبر نحد نهم المعوقات

يتفق

2.38

يواجه المستفيدين من القرض صعوبات في تسديد األقساط المستحقة للقرض

التشدد في طلب الضمانات تعتبر نحد نهم المعوقات
عدم فاية مبلغ القرض تعتبر نحد نهم المعوقات
عدم فاية مدة القرض تعتبر نحد نهم المعوقات

 تطبيق مقياس ليكرت لحساب درجة الموافقة في محور الوسائل المقترحة لمعالجة الصعوبات والتحدياتللمشروع:
جدول رقم ( )15تطبيق مقياس ليكرت على محور صعوبات وتحديات المشروع
درجة
الموافقة

المتوسط
الحسابي

يتفق تماما

1.70

يتفق

2.00

يتفق

2.42

يتفق

1.99

يتفق

1.64

العبارة
تخفيض نسعار الفائدة تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية
التمويل
تقديم التسهيذت و الحوافز المادية تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات التي
تواجه عملية التمويل
وجود معايير مراقبة مستقلة تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه
عملية التمويل
مراعاة المدة الزمنية الذزمة سترداد القرض تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة
الصعوبات التي تواجه عملية التمويل
ربط التسديد بعملية التسوي تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه
عملية التمويل
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سادسا :التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث
 6-1من حيث االستفادة والرضا عن المشروع:
 التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في محور االستفادة والرضا عن المشروع:جدول رقم ( )16اإلحصاءات الوصفية و نتيجة التقييم لمحور االستفادة والرضا عن المشروع
ا نحراف
المعياري
.903
.603

المتوسط
الحسابي
2.56
2.20

الد لة
ا حصائية
.000
.000

اختبار
اي
19.360a
64.000a

الوزن
النسبي
51.2
44

1.88

.000

57.760a

37.6

.327

.000

95.060c

39.4

.627

1.97

.003

9.000a

54

.959

2.70

.000

22.340c

54.4

.866

2.72

.072

3.240a

63.6

.989

3.18

العبارة
تحقي النجاح في المشروع الذي تم تمويله
ساهم العائد الذي تحصل عليه من مشروعك
فى توفيرمصاريف عذج و ندوية لك وللعائلة
ساهم العائد الذى تحصل عليه من مشروعك
فى توفير خدمات تعليمية نفضل ألفراد األسرة
تشعرننا العائد الذى تحصل عليه من
مشروعك قد ساهم فى تحسين المستوى
المعيشي ألسرتك
تستطيع بسبب استمرارمشروعك إدخارنية
مبالغ مالية تستخدمها عند حدوث ني
نمرطارىء
ساعدك العائد الذى تحصل عليه من مشروعك
على عمل نية تعديذت نواضافات على الس ن
تمتلك الرضا عن عملية التمويل وإجراءاته

يبين الجلدول السلابق وجلود تلاثير ذو دالللة إحصلائية sig<0.05لكافلة العبلارات الفرعيلة للمحلور عللى ملدى
االستفادة والرضا عن المشروع ،حيث أن مساهمة العائلد المتحصلل عليله ملن المشلروع عللى عملل تعلديالت
أواضافات على السكن ساهم بوزن نسبي  ،%54.4كذلك تحقيلق النجلاح فلي المشلروع اللذي تلم تمويلله سلاهم
بوزن نسبي .%51.2

 6-2من حيث المعوقات التي تواجه عملية التمويل:
 التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في محور المعوقات التي تواجه عملية التمويل:جدول رقم ( )17اإلحصاءات الوصفية و نتيجة التقييم لمحور المعوقات التي تواجه عملية التمويل
الد لة
ا حصائية
.000

اختبار
اي
36.000a

الوزن
النسبي
24

ا نحراف
المعياري
.402

المتوسط
الحسابي
1.20

.000

60.080c

37.2

.697

1.86

.005

7.840a

54.4

.965

2.72

.000

16.580c

56

.888

2.80

.000

67.240a

38.2

.288

1.91
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العبارة
فائدة القرض المرتفعة تعتبر نحد نهم
المعوقات التي تواجه مشروعك
التشدد في طلب الضمانات تعتبر نحد نهم
المعوقات
عدم فاية مبلغ القرض تعتبر نحد نهم
المعوقات
عدم فاية مدة القرض تعتبر نحد نهم
المعوقات
ا جراءات الروتينية المعقدة تعتبر نحد نهم
المعوقات

.000

82.460c

47.6

2.38

.862

يواجه المستفيدين من القرض صعوبات في
تسديد األقساط المستحقة للقرض

يبووين الجوودول السوواب وجووود تووأثير ذو د لووة إحصووائية sig<0.05ل افووة العبووارات الفرعيووة للمحووور علووى
المعوقات التي تواجه عملية التمويل ،حيث وجد نن عدم فاية مدة القرض تعتبر نهم المعوقات بووزن نسوبي
 ،%56تلتها عدم فاية مبلغ القرض بوزن نسبي  ،%54.4ذلك مواجهة المستفيدين من القرض صوعوبات
في تسديد األقساط المستحقة للقرض ساهمت بوزن نسبي .%47.6
 6-3من حيث معالجة صعوبات وتحديات للمشروع:
التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في محور الوسائل المقترحة لمعالجة الصعوبات والتحديات
للمشروع:
جدول رقم ( )18اإلحصاءات الوصفية و نتيجة التقييم لمحور الوسائل المقترحة لمعالجة صعوبات وتحديات
اختبار
اي

الوزن
النسبي

المشروع
المتوسط
ا نحراف
الحسابي
المعياري

الد لة
ا حصائ
ية
.000

16.000a

34

.461

1.70

.000

33.640a

40

.000

2.00

.000

85.820c

48.4

.819

2.42

.000

19.460c

39.8

.482

1.99

.000

16.000a

32.8

.732

1.64

العبارة

تخفيض نسعار الفائدة تعتبر نحد نهم الوسائل
لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية التمويل
تقديم التسهيذت و الحوافز المادية تعتبر نحد
نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه
عملية التمويل
وجود معايير مراقبة مستقلة تعتبر نحد نهم
الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية
التمويل
مراعاة المدة الزمنية الذزمة سترداد القرض
تعتبر نحد نهم الوسائل لمعالجة الصعوبات
التي تواجه عملية التمويل
ربط التسديد بعملية التسوي تعتبر نحد نهم
الوسائل لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية
التمويل

يبين الجدول الساب وجود تأثير ذو د لة إحصائية sig<0.05ل افة العبارات الفرعيوة للمحوور لمعالجوة
الصووعوبات والتحووديات للمشووروع ،حيووث يعتبوور وجودمعاييرمراقبووة مسووتقلة موون نحوود نهووم الوسووائل لمعالجووة
الصعوبات التي تواجه عملية التمويل حيوث نثورت بووزن نسوبي  ،%48.4وذلك تقوديم التسوهيذت والحووافز
المادية بوزن نسبي .%40
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سابعا :اختبار فرضيات البحث
 دراسة توزع العينة المدروسة:أظهر اختبارا Shapiro-Wilk&Kolmogorov-Smirnovالمطبقان على متغيرات االستبيان أنها ال تتبع
توزيعا طبيعيا حيث أن قيمة (.)sig<0.05
جدول رقم ( )19اختبار  Kolmogorov-Smirnovالمطبق على متغيرات االستبيان
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.

df

Statistic

Sig.

df

Statistic

.000

100

.907

.000

100

.159

محور مدى االستفادة و درجة الرضا عن المشروع

.000

100

.856

.000

100

.176

محور المعوقات التي تواجه عملية التمويل

.000

100

.875

.000

100

.263

محور لوسائل المقترحة لمعالجة الصعوبات والتحديات للمشروع

.000

100

.636

.000

100

.350

الجنس

.000

100

.873

.000

100

.184

العمر

.000

100

.629

.000

100

.376

حجم األسرة

.000

100

.775

.000

100

.334

المستوى التعليمي

.000

100

.831

.000

100

.297

العمل

.000

100

.864

.000

100

.205

الدخل السنوي

a. Lilliefors Significance Correction

بما نن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي لذلك نلجأ لذختبارات الذمعلمية مثل اختبار  Friedmanوهو
اختبار معلمي بديل ختبار  ،Anovaوذلك ختبار فرضيات الدراسة األربعة.
-1اختبار الفرضية األولى:
 .1اليوجللد اخللتالن بللين فئللة الراضلليين عللن عمليللة التمويللل وإجراءاتلله وبللين فئللة غيرالراضلليين حسللب
الخصائص المميزة لهم (الجنس ،والمؤهل العلمي،والدخل،والعمر،والحالة العائلية).
باجراء اختبار فريدمان على المتغيرات السابقة وجدنا أن قيمة  sig<0.05مما يدعونا إلى رفض الفرض
األساسي وقبول الفرض البديل أي يوجد اخلتالن بلين فئلة الراضليين علن عمليلةالتمويل وإجراءاتله وبلين فئلة
غيرالراضيين حسب الخصائص المميزة لهم (الجنس ،والمؤهل العلمي،والدخل،والعمر،والحالة العائلية).
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Test Statisticsa
N 100
Chi- 188.7
Square 22
Df 5
Asymp. .000
Sig.
a. Friedman Test

. بين المتغيراتspearman لدراسة طبيعة االختالن نلجأ لحساب معامل االرتباط
) الفرق بين فئة الراضيين عن عملية التمويل وإجراءاته وبين فئة غيرالراضيين حسب الخصائص المميزة لهم20( جدول رقم
Correlations
الجن

Spearman's

الجن

rho

Correlation

1.000

المستوى

ا جتماعية

التعليمي

العمل

الدخل

الرضا عن

السنوي

التمويل

-.257**

.149

.520**

.080

.353**

.

.004

.010

.139

.000

.429

.000

100

100

100

100

100

100

100

Correlation

-

1.000

.883**

.429**

-

.884**

-.580**

Coefficient

.288**

N
العمر

-

الحالة

.288**

Coefficient
Sig. (2-tailed)

العمر

.617**

Sig. (2-tailed)

.004

.

.000

.000

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

100

100

100

.883**

1.000

.290**

-

.777**

-.724**

الحالة

Correlation

-

ا جتماعية

Coefficient

.257**

.365**

Sig. (2-tailed)

.010

.000

.

.003

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

100

100

100

المستوى

Correlation

.149

.429**

.290**

1.000

-.213*

.396**

-.186

التعليمي

Coefficient
Sig. (2-tailed)

.139

.000

.003

.

.033

.000

.064

N

100

100

100

100

100

100

100

-

-.365**

-.213*

1.000

-.432**

.171

العمر

Correlation

.520**

.617**

Coefficient
Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.033

.

.000

.089

N

100

100

100

100

100

100

100

.080

.884**

.777**

.396**

-

1.000

-.468**

.

.000

الدخل

Correlation

السنوي

Coefficient
Sig. (2-tailed)

.432**
.429

.000

.000
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.000

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

نالحظ من الجدول السابق ما يلي:
 -1وجود ارتباط ضعيف طردي دال احصائيا بين متغير الجنس ودرجة الرضا عن التمويل واجراءاته.
-2وجود ارتباط قوي عكسي دال احصائيا بين متغير الحالة االجتماعية ودرجة الرضا عن التمويل
واجراءاته.
-3وجود ارتباط عكسي متوسط دال احصائيا بين متغير المستوى التعليمي ودرجة الرضا عن التمويل
واجراءاته.
 -4وجود ارتباط قوي طردي دال احصائيا بين متغير العمر ودرجة الرضا عن التمويل واجراءاته.
 -5وجود ارتباط عكسي متوسط دال احصائيا بين متغير الدخل السنوي ودرجة الرضا عن التمويل
واجراءاته.
-2اختبار الفرضية الثانية:
ال توجد عالقة ذو داللة احصائية بين تمويل المشاريع الصغيرة و التخفيف من الفقر و تحسين مستوى
المعيشة ألفراد األسر الريفية.
باجراء اختبار فريدمان على المتغيرات السابقة وجدنا أن قيمة  sig<0.05مما يدعونا إلى رفض الفرض
األساسي وقبول الفرض البديل أي توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تمويل المشاريع الصغيرة و التخفيف
من الفقر و تحسين مستوى المعيشة ألفراد األسر الريفية.
Test Statisticsa
N 100
Chi- 62.69
Square 4
Df 1
Asymp. .000
Sig.
a. Friedman Test

لدراسة طبيعة العالقة نلجأ لحساب معامل االرتباط  spearmanبين المتغيرات.
جدول رقم ( )21العالقة بين تمويل المشاريع الصغيرة و التخفيف من الفقر و تحسين مستوى المعيشة ألفراد األسر الريفية
Correlations
تمويل المشاريع الصغيرة

تحسين المستوى المعيشي

**.724

1.000

.000

.

100

100

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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تحسين المستوى المعيشي

Spearman's rho

نالحظ من الجدول السابق وجود ارتباط قوي طردي دال احصائيا بين تمويل المشاريع الصغيرة والحد من
الفقر وتحسين المستوى المعيشي ألفراد األسرة الريفية.
-3اختبار الفرضية الثالثة:

توجد عذقة ذات د لة احصائية بين تمويل المشاريع الصغيرة و دوام المشروع.
باجراء اختبار فريدمان على المتغيرين السابقين وجدنا أن قيمة  sig>0.05مما يدعونا إلى قبول الفرض
األساسي أي ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تمويل المشاريع الصغيرة و دوام المشروع.
Test Statisticsa
N 100
Chi-Square .012
Df 1
Asymp. Sig. .914
a. Friedman Test

-4اختبار الفرضية الرابعة:
ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تطور المشاريع و نموها و الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية
تمويلها.
باجراء اختبار فريدمان على المتغيرين السابقين وجدنا أن قيمة  sig<0.05مما يدعونا إلى رفض
الفرض األساسي أي توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تطور المشاريع و نموها و الصعوبات
والعقبات التي تواجه عملية تمويلها.
Test Statisticsa
N 100
Chi- 7.840
Square
Df 1
Asymp. .005
Sig.
a. Friedman Test
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لدراسة طبيعة العالقة نلجأ لحساب معامل االرتباط  spearmanبين المتغيرات.
جدول رقم ( )22العالقة بين تطور المشاريع و نموها و الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية تمويلها
Correlations
المعوقات التي تواجه عملية
التمويل
**
-.288

تطور
المشاريع
1.000

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed) .
.004
N 100
100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تطور
المشاريع

Spearman's
rho

نالحظ من الجدول السابق وجود ارتباط ضعيف عكسي دال إحصائيا بين تطور المشاريع والمعوقات التي
تواجه تمويلها.
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الفصل الرابع
النتائج والتوصيات

محتويات الفصل:
 نتائج الدراسة العملية
 التوصيات
 الملحقات
 المراجع
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أوالً :نتائج الدراسة العملية
تبي م ةلل التحليل للدراسة الميدانية النتائج التالية:
 .1وجود تاثير ذو داللة إاصائية sig<0.05لكافة العبارات الفرعية لماور مد
عن المشروع اي

االستفادة والرضا

أن مسانمة العائد المتاصل عليه من المشروع عل خلق تعديالت أواضافات

عل السكن سانم بوزن اسب  %54.4كذل تاقيق الاجاح ف المشروع الذ

بوزن اسب .%51.2

تم تمويله سانم

 .2وجود تأثير ذو داللة إاصائية sig<0.05لكافة العبارات الفرعية لماور المعوقات الت
عملية التمويل اي
كفاية مبل القر

أن عدم كفاية مدة القر

تواجه

تعتبر أنم المعوقات بوزن اسب  %56تلتما عدم

بوزن اسب  %54.4كذل مواجمة المستفيدين من القر

صعوبات ف تسديد

األقساة المستاقة للقر

سانمت بوزن اسب .%47.6

والتاديات للمشروع اي

يعتبر وجودمعاييرمراقبة مستقلة من أاد أنم الوسائل لمعالجة الصعوبات

 .3وجود تأثير ذو داللة إاصائية sig<0.05لكافة العبارات الفرعية لماور لمعالجة الصعوبات
الت

تواجه عملية التمويل اي

المادية بوزن اسب .%40

أثرت بوزن اسب

 %48.4كذل

تقديم التسميالت والاوافز

 .4يوجد اختالف بين فئة الراضيين عن عملية التمويل بواجراءاته وبين فئة غيرالراضيين اس
الخصائ المميزة لمم (الجاس والمؤنل العلم والدخل والعمر والاالة العائلية).
 .5يوجد ارتباة ضعيف ةرد دال ااصائياً بين متغير الجاس ودرجة الرضا عن التمويل واجراءاته.
 .6يوجد ارتباة قو عكس
واجراءاته.

دال ااصائياً بين متغير الاالة االجتماعية ودرجة الرضا عن التمويل

 .7يوجد ارتباة عكس متوسة دال ااصائياً بين متغير المستو التعليم ودرجة الرضا عن التمويل
واجراءاته.

 .8وجود ارتباة قو ةرد دال ااصائياً بين متغير العمر ودرجة الرضا عن التمويل واجراءاته.
 .9وجود ارتباة عكس
واجراءاته.

متوسة دال ااصائياً بين متغير الدخل الساو ودرجة الرضا عن التمويل

 .10توجد عالقة ذات داللة ااصائية بين تمويل المشاري الصغيرة و التخفيف من الفقر و تاسين
مستو المعيشة ألفراد األسر الريفية.

 .11ال توجد عالقة ذات داللة ااصائية بين تمويل المشاري الصغيرة و دوام المشروع.
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 .12توجد عالقة ذات داللة ااصائية بين تةور المشاري و امونا و الصعوبات والعقبات الت تواجه
عملية تمويلما.

ثانياً :التوصيات
بنار بلى دراسة هذا الموضوع يوصي الباحد بالنقاط التالية:
 .1تخفي

أسعار الفائدة إل اس

معقولة و إعادة الاظر ف الضمااات المةلوبة وتقليل اإلجراءات

الروتياية المعقدة م ضرورة مراعاة المدة الزماية السترداد القر

وزيادتما ألن نذا يسمم ف

تخفيف الع ء عل المشروعات الصيرة و إعةائما فرصة كافية لالاةالق و الاجاح .

 .2ضرورة وجود معايير و أدوات مراقبة جيدة عل األداء
مدر

واإلشراف عل المشاري عن ةريق كادر

بمدف تاقيق اإلدارة المالية للمشروع بالشكل األمثل واماية المشروع من اإلفالس .

 .3ضرورة إيالء االنتمام من قبل مؤسسات التمويل الصغير

للمشاري الزراعية وتقديم امتيازات

ألصاابما للمسانمة ف تاقيق التامية الزراعية المستدامة و بالتال الاد من البةالة الموسمية ف

اإلاتاج الزراع .

 .4زيادة الدعم الاكوم من خالل السع إلصدار التشريعات الت تاصف المشروع الغير والمرتبةة
بتقديم اإلعااات والتسميالت الالزمة إلقامته وتةوير من خالل :

 تقديم الاوافز المالية لزيادة عدد المستفيدين من خدمات نذا القةاع لما له من دور إيجاب ف
خلق فر

عمل جديدة ألن أغل

فيما ال يتجاوز ( )3عمال .

 التوس ف مجال اإلق ار

المشاري الت شملتما الدراسة فردية أو عائلية وعدد العمال

ةويل األجل اي

تبين أن أغل

لديمم صعوبة ف تسديد األقساة المستاقة ف مواعيدنا .

المقترضين الذين شملتمم الدراسة

ا اق المستقبلية للبحد:
 إجراء دراسة ف المااةق الريفية اول ألية تةوير تمويل المشاري االاتاجية.

 يمكن إجراء دراسة ألثر التمويل الصغير ف تاقيق التامية االقتصادية واالجتماعية.
 إجراء دراسة اول إمكااية تخفي

االة الفقر ف األرياف السورية.

 إمكااية إجراء دراسة تةويرالبا التاتية ف األرياف.
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رابعاً :المراجع:
المراجع العربية :
 .1ابراهيم ،حسن .1998 .نظرة على التمويل األصغر ،البوابة العربية للتمويل األصغر.
 .2التقرير اإلداري .2017 ،بالتعاون بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعهد الوطني
لإلدارة العامة.
 .3الشايب ،إيهاب طلعت .2010 .نثر تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة
المستهدفة ( .دراسة تطبيقية على مءسسة التضامن للتمويل األصغر ) .بحث مقدم للحصول على درجة
الماجيستير المهنى فى إدارة األعمال.
 .4العتيبي ،محمد .2012 .التمويل الصغير لمحات وإضاءات .المجل

األعلى للتخطيط ا ستراتيجي،

و ية الخرطوم.
 .5القرار رقم ( )666الصادر عن مجل

النقد و التسليف بتاريخ .2011/5/27

 .6الهيئة السورية لشءون األسرة .2016 .ر ود التحول الديموغرافي باتجاه مرحلة التوازن الس اني في
سورية مش لة تباطء تراجع معدل الخصب الس اني .فري عمل الجمهورية العربية السورية.
 .7تقرير عن التمويل الصغير في سورية ،المءسسة الوظنية للتمويل الصغير  ،2013ج .14
 .8تقرير عن التمويل الصغير في سورية ،المءسسة الوظنية للتمويل الصغير  ،2014ج .15
 .9تقرير حول التمويل الصغير ،م تب التمويل الصغير ،هيئة تخطيط الدولة.2014 ،
 .10حرب ،بيان .2006 .دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
"التجربة السورية" .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية –المجلد  22 -العدد الثاني.
 .11خليفة ،بيان .2009 .المشروعات الصغيرة و دور المدير المالي .منشورات لية ا قتصاد .جامعة
دمش .
 .12رمضان ،ريم و الخير ،طار  .2007 .تمويل المشروعات الصغيرة .منشورات جامعة دمش .
 .13سعفان ،سمير .2008 .ندوة التنمية ا قتصادية وا جتماعية في سوريا" ،ندوة الثذثاء ا قتصادية
الحادية والعشرون 19 ،شباط .2008
 .14سعيد ،رنا .2012 .دور التمويل الصغير في تمويل المشرعات الصغيرة . .منشورات جامعة السودان
للعلوم و الت نلوجيا.

-68-

 .15صلى ،شادي .2017 .دراسة تحليلية ألثر التمويل األصغر للمشروعات الصغيرة في تنمية الفرد
والمجتمع ،جامعة المنصورة.
 .16عامر ،عبد اللطيف .2013 .تحدي التمويل األصغر و ا سذمي لمحاربة الفقر وتحقي
المستدامة ،منشورات جامعة صفاق

التنمية

تون .

 .17عبد اللطيف ،نسار فخري .2018 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة المفهوم ،المعوقات ،المعالجات،
البنك المر زي العراقي.
 .18عدلى ،باسم .2005 .السو المستهدف واختيار العمذء وتحليل األثر في برامج اإلقراض المتنهاي
الصغر .الم تبة األل ترونية للبوابة العربية للتمويل الصغير.
 .19مداد .2018 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية مش لة تمويل نم مش لة تنظيم .مر ز دمش
لألبحاث و الدراسات.
 .20مصطفى ،عوادي .2018 .تقييم واقع التمويل المصرفي للمءسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
والتوجه نحو التمويل ا سذمي حل نمثل لتمويل واستدامة هذه المءسسات .الملتقى الوطني حول
إش الية استدامة المءسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.
المراجع االجنبية:
Agbetsiafa, D. (2004). The finance growth nexus: evidence from Sub-Saharan

1.

Africa. Savings and Development, 28 (3):271-288.
Akor, R. and Mou, D. (1983): Capital Development and Internal Migration in

2.

Nigeria, Scandinaisan. Journal of Development Alternatives, Vol. S. No. 51.
Alhusaini, A., Alhusaini, N., lin, L. 2018. The Role of Microfinance in

3.

Combating Poverty in Rural Areas within the Framework of Islamic Finance.
International Journal of Engineering Research And Management (IJERM),
Volume-05, Issue-03, ISSN: 2349- 2058.
Almosabbeh, I. 2008. The Effective Factories in Unemploymentin the Syrian
Arab Republic: AnEmpirical Study by Using CointegrationMethod, Online
athttp://mpra.ub.uni-muenchen.de/41871/MPRA Paper No. 41871, posted 15.
October 2012 00:11 UTC.
-69-

4.

5.

Angko, W. 2013. Microfinance and Poverty Reduction Nexus among Rural
Women in Selected Districts in the Upper West Region of Ghana. Developing
Country Studies, Vol.3, No.9, 2013. ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 22250565 (Online).

6.

Aslam, M.N.2014. Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation in
Pakistan: An Empirical Approach. International Journal of Academic
Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 4, No.4,
October 2014, pp. 143–152 .

7.

Cheston, Suzy, & Kuhn, Lisa. (2002). Empowering Women Through
Microfinance.Published by UNIFEM for Microcredit Summit 2002.

8.

FAO. (2000). The state of food and agriculture 2000. Lessons from the past
50 years.

9.

Fung, M.K. (2009). Financial development and economic growth:
convergence or divergence. Journal of International Money and Finance,
28:56-67.

10. Hassan, M.K., Sanchez, B. & Yu, Jung-Suk, (2011). Financial development
and economic growth: new evidence from panel data. The Quarterly Review
of Economic and Finance, 51: 88-104.
11. Kates, R. W., Parris, T. M., & Leiserowitz, A. A. (2005). What is sustainable
development?

Goals,

indicators,

values,

and

practice.

Environment(Washington DC), 47(3), 8-21.
12. Khan, M.A., AND Rahaman, M.A. 2007. Impact of Microfinance on Living
Standards, Empowerment and Poverty Alleviation of Poor People: A Case
Study on Microfinance in the Chittagong District of Bangladesh. Umeå
School of Business (USBE), Department of Business Administration, Masters
Thesis.

-70-

13. Kuzilwa, J. (2005). The role of credit for small business success: A study of
the National Entrepreneurship Development Fund in Tanzania. The Journal
of Entrepreneurship , 14 (2): 131-161.
14. Manta, O. 2016. THE ROLE OF MICROFINANCE IN SUSTAINABLE
RURAL DEVELOPMENT. Scientific Papers
Economic Engineering in Agriculture

Series

Management,

and Rural Development, Vol. 16,

Issue 2, 2016.
15. Mayoux, Linda. (2002). Women’s Empowerment Versus Sustainability?
Towards a New Paradigm in Microfinance Programs. In Lemire, Beverly,
Pearson, Ruth, & Campbell, Gail. (eds.). Women and Credit: Researching the
Past, Refiguring the Future. New York:Berg, 245-269.
16. Okwoli, D. M.; Abubakar, Y. I.; Abubakar, I. J. 2013. Microfinance Banks
and Rural Development in Nigeria (2007-2012). International Journal of
Capacity Building in Education and Management (IJCBEM), Vol. 2, No 1,
Dec., 2013.
17. Oshinowo, O., Olayide, O. 2015. Effect of Microfinance Institutions on Rural
Households Well-being in Oyo State: A Case Study of IFAD/RUFIN
Supported Project. Centre for Sustainable Development, University of Ibadan,
Ibadan, Nigeria.
18. Rashid, H.U., Uddin, M.J., Zobair, S.A. 2018. Islamic Microfinance and
Sustainable Development Goals in Bangladesh. International Journal of
Islamic Business & Management; Vol. 2, No. 1; 2018.
19. Robinson, M. S. 2001. The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for
the Poor. Washington, D.C.: World Bank.
20. ROY, A. 2012. AGRICULTURAL FINANCE VS. PROFITABILITY OF
MICROFINANCE INSTITUTIONS – A CASE STUDY OF THE MFIS OF

-71-

ASSAM. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, Vol.1
No. 3.
21. Schumpeter, J. (1911). The Theory of Economic Development. Harvard
University Press: Cambridge, MA.
22. Thiel, M. (2001). Finance and economic growth: a review of theory and the
available evidence. European Communities, Economic paper no 158.
23. Ziaul, H.M. (2014). Microcredit, household livelihoods and community
capacity: case study from Bangladesh. Thesis Presented to the Higher Degree
Committee of Ritsumeikan Asia Pacific University, in Partial Fulfillment of
the Requirements for the Degree of Master of Science in International
Cooperation Policy.
24. United Nations. 1995. The Copenhagen Declaration and Programme of
Action: World Summit for Social Development. New York: United Nations.
25. Yunus, M. (1999) Banker to the Poor. New York, NY: Public Affairs.

-72-

المالحق (االستبانة الموزعة)
تقياايم أثاار تجربااة التموياال للمشاااري الصااغيرة و المتوسااةة عل ا المسااتو المعيش ا ف ا الساااال
الس ااور ن ااذ االس ااتبااة مص ااممة لاي اال درج ااة ماجس ااتر تأني اال و تخصا ا
اختصا

فا ا إدارة األعم ااال

إدارة موارد بشرية

يرجا ا م اان اضا ارتكم أص اااا

المش اااري الص ااغيرة و المتوس ااةة تعبئ ااة ن ااذا االس ااتبيان بش ااكل

موض ااوع وصا اريح ما ا العل اام أا ااه س اايتم التعام اال ما ا االس ااتبااة بش ااكل س اار وخ ااا
اإلاصائية لزوم البا

للد ارس ااة

المصمم من أجله.

الاكر الجزيل لتعاونكو

يرجى التهضل بوض بلمة ع*) بند افجابة المناسبة:

أوالً :الخصائص الديموغرافية للمستفيدين
 -1الجنس:
()ذ ر

( ) ننثى

 -2العمر:
( ) ،30-25

( ) ،35-31

( ) ،40-36

( ) ،45- 41

> ( ) 45

 -3المستوى التعليمي:
( ) ابتدائي،

( ) اعدادي،

( ) ثانوي،

( ) جامعة،

( ) دراسات عليا

 -4عدد أفراد األسرة:
( ) <، 5

( ) ،7-5

( ) ،9-7

( ( ،11-9

( ) > 11

 -5مهنة صاحب المشروع قبل االنتفاع من المشروع:
( ) متفاعد،

( ) موظف،

( ) ربة منزل،
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( ) عمل في القطاع الخاج،

( ) بذ عمل

 -6الدخل السنوي:
( )  400-300نلف

( )  300-200نلف،

( )  500-400نلف

( )  600-500نلف

> ( )  600نلف

 -7هل يوجد منفعة من استخدام القرض:
()

( ) نعم

 -8ما هي درجة الرضا عن المنفعة من استخدام قروض التمويل الصغير:
( ) متوسط،

( ) ضعيف،

( ) جيد جداً،

( ) جيد،

( ) ممتاز

ثانيا ً :معلومات خاصة بطبيعة المشروع
 -9ما هو الهدف الرئيسي إلقامة لمشروع:
( ) تحقي هدف شخصي،

( ) الحالة المادية،

( ) ا عتماد على النف ،

( ) التعلم،

( ) الحالة ا جتماعية

 -10ما هي طبيعة المشروع:
( ) عائلي،

( ) فردي،

( ) مشار ة مع جهة خاصة،

( ) مشار ة جماعية،

( ) مشار ة مع الح ومة

 -11المدة الالزمة لتسيد القرض:
( )  3سنوات

( )  7سنوات،

( )  5سنوات،

( )  9سنوات،

> ( )  9سنوات

 -12نوع المشروع:
( ) زراعي،

( ) حرفي،

( ) تجاري،

( ) نخرى

( ) خدماتي،

 -13ما هي طريقة حيازة المشروع:
( ) استثمار،

( ) تملك،

( ) استئجار،

( ) نخرى

( ) رهن،

 -14ما هو العمر االنتاجي للمشروع بالسنة:
( ) نقل من سنة

( ) 3-1

( ) 7-5

( ) 5-3
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( ) >  7سنوات

ثالثا :مدى االستفادة و درجة الرضا عن المشروع
اإلجابة مواف بشدة

مواف

السءال
 -15تم تحقي النجواح فوي المشوروع الوذي
تم تمويله
 -16سواهم العائود الوذى تحصول عليوه مون
مشوروعك فوى تووفير مصواريف عوذج و
ندوية لك وللعائلة
 -17سواهم العائود الوذى تحصول عليوه مون
مشروعك فى توفير خدمات تعليمية نفضل
ألفراد األسرة
 -18تشعر نن العائد الذى تحصل عليه من
مشوروعك قود سواهم فوى تحسوين المسوتوى
المعيشي ألسرتك
 -19تسوتطيع بسوبب اسوتمرار مشوروعك
إدخار نية مبالغ مالية تستخدمها عند حدوث
نى نمر طارىء
 -20تشعر نن العائد الذى تحصل عليه من
مشوروعك قود سواهم فوى تحسوين المسوتوى
المعيشي ألسرتك
 -21ساعدك العائد الذى تحصول عليوه مون
مشوروعك علوى عمول نيوة تعوديذت نو
اضافات على الس ن
 -22تمتلووك الرضووا عوون عمليووة التمويوول و
إجراءاته

رابعاُ :المعوقات التي تواجه عملية التمويل
 -23فائدة القرض المرتفعة تعتبر نحد نهوم
المعوقات التي تواجه مشروعك
 -24التشووودد فوووي طلوووب الضووومانات تعتبووور
نحد نهم المعوقات
 -25عوودم فايووة مبلووغ القوورض تعتبوور نحوود
نهم المعوقات
 -26عدم فاية مدة القرض تعتبر نحد نهم
المعوقات
 -27ا جووراءات الروتينيووة المعقوودة تعتبوور
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محايد

غير مواف

غيوور مواف و
بشدة

نحد نهم المعوقات
 -28يواجوووووه المسوووووتفيدين مووووون القووووورض
صوووعوبات فوووي تسوووديد األقسووواط المسوووتحقة
للقرض

خامسأ ً :الوسائل المقترحة لمعالجة الصعوبات والتحديات للمشروع
 -29تخفيض نسعار الفائدة تعتبر نحود نهوم
الوسووائل لمعالجووة الصووعوبات التووي تواجووه
عملية التمويل
 -30تقووديم التسووهيذت و الحوووافز الماديووة
تعتبوووووور نحوووووود نهووووووم الوسووووووائل لمعالجووووووة
الصعوبات التي تواجه عملية التمويل
 -31وجووود معووايير مراقبووة مسووتقلة تعتبوور
نحد نهم الوسائل لمعالجة الصوعوبات التوي
تواجه عملية التمويل
 -32مراعووووواة المووووودة الزمنيوووووة الذزموووووة
سترداد القورض تعتبور نحود نهوم الوسوائل
لمعالجوووة الصوووعوبات التوووي تواجوووه عمليوووة
التمويل
 -33ربووط التسووديد بعمليووة التسوووي تعتبوور
نحد نهم الوسائل لمعالجة الصوعوبات التوي
تواجه عملية التمويل

-76-

