
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصغر المتناھي التمويل سوق تقييم :سوريا

 تقرير نھائي 
  2008يوليو 



 2

  مجموعة البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولي 2008

   NWمقاطعة بنسلفانيا،  2121

   20433سي . واشنطن دي

   202 – 473 – 3800: تليفون

   202 – 974 – 4384: فاكس
.ifc.orgwww   

  

  

  كل الحقوق محفوظة 

  

وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين لمؤسسة التمويل الدولي، والبنك ) المؤلفين(أن النتائج والتفسيرات والخالصة الموجودة هنا خاصة بالمؤلف 

  . الدولي، أو للحكومات التي تمثلها تلك الجهات

  

ل الدولي ال تضمن دقة البيانات التي يشملها هذا العمل، وال تتضمن أي حدود أو ألوان أو تقسيمات أو غيرها من المعلومات التي هذا باإلضافة إلى أن مؤسسة التموي

  . ك الحدودتظهرها أي خريطة في هذا العمل أي حكم من جنب مؤسسة التمويل الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي أراضي أو تفويض أو قبول لمثل تل

  

  لحقوق والتصاريح ا
أو نسخ ألي جزء أو كل العمل دون تصريح تعد تعدياً على القانون السائد، وتشجع مؤسسة / تخضع المادة الموجودة في هذه المطبوعة لحقوق الطبع، فأي نقل و

  . التمويل الدولي توزيع أعمالها وتضمن عادة التصريح بإعادة إنتاج أجزاء من العمل فوراً
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  قديمت
وقد لتمويل المتناهي الصغر المحدود ومؤسسة التمويل الدولي للخروج بهذا التقرير، ل لجمي -جرامين كل  تلفكُ

أعده ميرف أكينسي، وأولم ستين، ورؤوف خلف، ويلمين ليبوس من كلية فرانكفورت للمالية واإلدارة، بنكقديم 

HfB .  

  

ي بالشكر للبنك المركزي السوري على مساعداته لفريق ومؤسسة التمويل الدول جميل -جرامين ويتقدم كل من 

أديب . البحث الذي قام بمسح السوق ألغراض هذا التقرير، وبصفة خاصة محافظ البنك المركزي السوري د

  . ميالح فبدون تلك المساعدات لما خرج هذا التقرير للنور
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  الملخص التنفيذي
  

ال للتمويل المتناهي الصغر المحدودة ومؤسسة التمويل الدولي، جم - كان هذا التقرير بناء على تكليف جيرامين

، ويهدف هذا التقرير باألساس إلى تقييم االحتياجات HfBوقد أعدته كلية فرانكفورت للمالية واإلدارة وبنكقديم 

لمشروعات المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا، وتقييم الموردين الحاليين للخدمات المالية ل

المتناهية الصغر والصغيرة وتحليل الفجوة بين العرض والطلب على هذه الخدمات، والخروج بتوصيات بشأن 

  . تحسين الحصول على التمويل في سوريا

  

  خلفية 
تقوم هذه الدراسة على بحث سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في مدن دمشق وحمص وحلب في 

مسح باجتماعات لمجموعة بؤرية، ومقابالت فردية مع المستثمرين في مجال االستثمار ، وقد دعم ال2007صيف 

  . المتناهي الصغر والصغير

  

مشروع متناهي صغر وصغير التي أجري عليها المسح تقع تحت تصنيف  466بالمائة من الـ  86.9

بالمائة من بين  95.1، وكان 1بالمائة تقع في تصنيف المشروعات الصغيرة 13.1، والمشروعات المتناهية الصغر

  . المستثمرين الذين ُسألوا من الذكور

  

، وقد تم إعادة تنظيم البنوك العامة السورية لتخدم قطاعات تسيطر البنوك العامة على القطاع المالي في سوريا

أن القطاع  وبما. في الخمسيناتالوحدة محددة على أن يركز دورها األساسي على تمويل القطاع العام وذلك بعد 

الخاص كان يتطور بطريقة ثابتة خالل العقدين الماضيين، فأن تلك البنوك زادت في التوسع في أنشطتها لتخدم 

  . المشروعات الخاصة

  

تمثل القدرة المحدودة للبنوك العامة لكي تخدم القطاع الخاص عنق الزجاجة لمزيد من التقدم في قطاع االقتصاد 

كفاءة البنوك العامة بسبب العجز المؤسسي وفي مجال الحكم الداخلي واالفتقار إلى وقد أعيقت . الكلي لسوريا

الموظفين المؤهلين، وإلى المستويات الضئيلة من الرأسمالية والعوائق التشريعية النظامية، أن الرأي العام في بنوك 

اإلطالق هو أنها لديها الكثير من  الدولة في سوريا حتى فيما بين األفراد الذين لم يتعاملوا مع تلك البنوك على

  . المطالب ومعقدة للغاية ومكلفة للغاية

  

                                                 
أجر تعرف بأنھا مشروعات متناھية الصغر يحصلون على موظفين  5جميل، فأن المشروعات التي بھا حتى  - باستخدام تعريفات جيرامين  1

  موظف مدفوع األجر تعرف على أنھا مشروعات صغيرة 49و 6وتلك التي بھا ما بين 
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، وفيما من بين أهم التطورات عبر الثالث سنوات الماضية هو تأسيس عدد متزايد من البنوك الخاصة في سوريا

لنصيب الكافي وينجذب المزيد للسوق السورية التي لم يحظ فيها قطاع البنوك با(تزداد تلك البنوك في نموها 

فعدم الكفاءة الموروث واالفتقار إلى المهارات في تلك النوعية . ، سيزداد ضغط المنافسة على البنوك العامة)نسبياً

  . األخيرة من البنوك سيسارع فقط بها لالنحدار إال إذا تم اتخاذ إجراء عالجي جاد

  

مشروعات الشركات حالياً يا وتستهدف مع ذلك فأن البنوك الخاصة ليس لديها شبكة فروع على مستوى سور

ولم يجعل الزبائن المستهدفين وال بناءها المؤسسي المحدود وانتشارها . الكبيرة واألفراد مما لديهم ثروة مرتفعة

هذا باإلضافة إلى أن . المحدود تلك البنوك الخاصة مؤسسات قادرة على توفير خدمات التمويل المتناهي الصغر

  .ها أية نية حالياً للمغامرة في سوق التمويل المتناهي الصغرتلك البنوك ليس لدي

  

والبد من توجيه نصيب أكبر من االدخار المحلي نحو استثمارات خاصة أكثر إنتاجية للحث على مزيد من النشاط 

، ولهذا من الضروري وجود تعديل موجه نحو السوق في قوانين البنوك والتشريعات تؤدي االقتصادي في سوريا

  . ى تحرير قطاع البنوك لتحقيق هذا الهدفإل

  

  استخدام الخدمات البنكية فيما بين المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة 
بالمائة  54، فـيعد استخدام الخدمات البنكية فيما بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا محدوداً

تي أجري عليها المسح ألغراض هذه الدراسة تستخدم الخدمات فقط من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ال

  . بالمائة أخرى ممن أجري عليهم المسح يستخدمون شركات تحويل النقود 16.7البنكية، وهناك نسبة 

  

تفضل من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تستخدم الخدمات البنكية ) بالمائة 86(فالغالبية العظمى 

مع األخذ في االعتبار أن تقريباً نصف هذه لعامة تسيطر على السوق، وذك بعد معرفة أن البنوك ا مةالبنوك العا

المجموعة تستخدم البنك التجاري السوري، يعد استخدام الخدمات البنكية أعلى فيما بين المشروعات المتناهية 

  . الصغر والصغيرة في قطاع اإلنتاج والخدمات مقارنة بقطاع التجارة

  

قل من ثلث المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح لديها حساب جاري في بنك، وبعد أ

تحتل المكانة الثانية والثالثة هي خدمات التحويل القومي وحسابات فأن أكثر الخدمات انتشاراً لالحسابات البنكية 

ين من أجري عليهم المسح وأقروا بأنهم يستخدمون بالمائة على التوالي فيما ب 44.3بالمائة و 47.8( االدخار

  . )الخدمات البنكية

  

  إدراك المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة ووعيھا بالقروض 
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التي تحظى بأكبر نسبة وعي بين المشروعات المتناهية  ةتعد قروض اإلسكان من أكثر منتجات القروض الرسمي

بالمائة من إجمالي من  21ت يتبعها القروض للسيارات، ولكن تقريباً الصغر والصغيرة التي أجريت معها مقابال

، يوجد طلب معقول على المنتجات البنكية أجري عليهم المسح ال يعلمون شيئاً عن أي نوع من أنواع القروض

  . من إجمالي من أجابوا عن المسح 37.8كما تشير نسبة ) على سبيل المثال مرابحة، مشاركة(اإلسالمية 

  

 15للحصول على قرض من مؤسسة تمويل رسمية، و بالمائة من عينة المسح بطلب 30مت فقط نسبة تقد

بالمائة فقط  92، ومن بين هؤالء الذين حصلوا بنجاح على قرض رسمي تقريباً بالمائة فقط حصلوا على قرض

ا يدل على المستوى هذا األمر مرة واحدة فقط، مم) بالمائة 60(حصلت على القرض من بنك، وفعلت األغلبية 

بالمائة من القروض الرسمية التي  64وتقريباً نسبة الضعيف لتكرار القروض من القطاع المالي الرسمي، 

  . دوالر أمريكي 10.000حصلت عليها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة كانت أقل من 

  

) بالمائة 70.8(أجري عليها المسح  عبرت األغلبية العظمى من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي

شهر  18إلى  13، تبعها فترات سداد ما بين شهر 18عن اهتمامها بفترة سداد للقرض الرسمي بأكثر من 

) بالمائة 69.2(، وقد أشارت غالبية من أجري عليهم المسح )بالمائة 16.1(شهر  12، وأقل من )بالمائة 12.3(

التي ) بالمائة 22.2(بالمائة مع تقريباً وجود الخمس  10إلى  6ة ما بين أيضاً إلى رغبة في سداد فائدة سنوي

  . بالمائة 5.9ترغب في سداد حتى 

  

على قرض من مصدر ) بالمائة% 53.6(حصل أكثر من النصف بقليل من بين كل الذين أجري عليهم المسح 

ولم ) بالمائة 69.2(دوالر  5000غير رسمي، مثل األسرة واألصدقاء، فأغلبية تلك القروض كانت أقل من 

، وتميل فترة سداد القروض غير الرسمية إلى أن تكون مرنة أو غير محدودة أو )بالمائة 84.7(تتحمل أي فوائد 

  . شهور 6لفترة تصل حتى 

  

  الطلب المستقبلي على القروض 
  

عليها المسح ستكون  بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري 63لو سنحت الفرصة فأن 

، قد كانت مبالغ القرض التي سعت لها عينة المسح مرتفعة نسبياً، ولكن يفضل تحليل مهتمة بالحصول على قرض

القروض الرسمية وغير الرسمية الذي حصلت عليه تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فعلياً أن يكون 

 10.000دوالر فيما بين المشروعات المتناهية الصغر و 2000أكثر واقعية في تقدير الطلب على القروض حتى 

  . شهر على كال القطاعين 12وتطبق فترة سداد تقريباً . دوالر أمريكي فيما بين المشروعات الصغيرة

  

من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة إلى رغبتها في سداد ) بالمائة 90تقريباً (أشارت الغالبية العظمى 

بالمائة، ولكن مثل هذا المعدل لن يولد دخل كافي بالنسبة لبنك تمويل متناهي  10سنوي يصل حتى  معدل فائدة
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، إذا عرفنا أيضاً حقيقة أن تلك البنوك تتحمل مصروفات تشغيل أعلى على العمليات مقارنة بالبنوك الصغر

  . التجارية

  

  النتائج األساسية 
  

ى االئتمان بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في هناك فجوة كبيرة فيما بين العرض والطلب عل

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح  63فعلى الرغم من أن  سوريا

بالمائة من تلك  70بالمائة فقط حصلت على قرض، في الواقع  15ستكون مهتمة بالحصول على قرض فأن 

هية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح ألغراض هذه الدراسة لم تحاول أن تؤمن ائتمان المشروعات المتنا

  . رسمي

  

بناء على مسح سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يقدر سوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل في 

ي حجم القرض في مقترض مؤهل محتمل للتضاعف ف 315.000( مليون دوالر أمريكي 472.5سوريا بـ 

وعادة ما يميل السوق المحتمل أن يكون أكبر من هذا التقدير كما ركزت ). دوالر أمريكي1.500المتوسط بـ 

بالمائة قدرت  13فقط . منهجية المسح على المشروعات المسجلة بدالً من التركيز على االقتصاد غير الرسمي

  . الموجودة الطلب بأنه يسدد حالياً من خالل المصادر التمويلية

  

هناك حاجة إلى مضاعفة المبادرات لسد الفجوة القائمة فيما بين العرض والطلب على الخدمات المالية بين 

في الوقت الحالي تخدم البنوك العامة في سوريا باألساس احتياجات . المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

وحالياً تشارك المنظمات غير الحكومية في التمويل . الحكومة، والبنوك الخاصة تستهدف الشركات واألغنياء

المتناهي الصغر حيث تحظى بتغطية إقليمية وقطاعية ضعيفة وكذلك بتقديم خدمات محدودة، وبدالً من إقامة بنك 

تمويل متناهي الصغر واحد ليخدم االحتياجات المالية لسوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فأن عدد 

بد وأن يسد الطلب من خالل خلق منافسة وبالتالي تخفيض السعر وزيادة التنوع في المنتجات المالية المبادرات ال

وتنطوي المبادرات التي يوصى بها على إقامة بنوك للتمويل المتناهي الصغر والتقليل من . لهذا القطاع من السوق

  . مةالتجارية واالرتقاء بمبادرات المنظمات غير الحكومية القائالبنوك 

  

، ربما ال يكون هيكل معدل الفائدة الحالي كافياً ألغراض استمرارية مؤسسات التمويل المتناهي الصغر الجديدة

فربما تهدد معدالت الفائدة االستقرار المالي لمقدمي الخدمات الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر، وبالتالي تمنع نمو 

  . المتناهية الصغر والصغيرةالخدمات المالية المستمرة لقطاع المشروعات 
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  مقدمة
  

يهدف هذا التقرير إلى تقييم االحتياجات المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا، وتقييم 

الموردين الحاليين للخدمات المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا، وتحليل الفجوة ما بين 

  . ات المالية والخروج بتوصيات عن كيفية تحسين الحصول على تمويل في سورياالعرض والطلب على الخدم

  

، فقد كان هناك اثنان مليون سوري 2 2000ووفقاً للدراسة التي أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 

ة بالسنوات يعيشون في فقر على الرغم من أن نسبة السكان التي تعيش تحت خط الفقر قد انخفضت بالمقارن

بالتعاون مع لجنة التخطيط لدولة سوريا لتظهر " خريطة الفقر"وقد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . السابقة

على سبيل المثال مستوى منخفض من الرعاية الصحية، معدالت مرتفعة (أن هناك افتقار إلى الخدمات األساسية 

وهي متركزة في المناطق الريفية التي تحيط بحلب في الشمال ) من األمية، وافتقار للحصول على مياه شرب آمنة

  . وكذلك في الشمال الشرقي

  

وقد تم تطبيق العديد من البرامج التجريبية في سوريا عبر العقد الماضي سواء من خالل عاملين دوليين أو محليين 

مساعدة األسر الفقيرة في زيادة  بهدف) بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، شبكة أغا خان للتنمية(

مستويات دخلها بتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وقد كانت هذه الدراسة بغرض تحديد طلب 

السوق على الحصول على الخدمات التمويلية فيما بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا، تبدأ 

فصلين األول ال(لحالية التي تقدمها القطاعات المالية الرسمية وغير الرسمية الدراسة باستعراض للخدمات المالية ا

، ثم تقدم تحليل سوق مفصل للسوق التمويلي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وذلك )والثاني على التوالي

  : من خالل

  تقديم تقديرات تقريبياً للطلب العام على الخدمات المالية  •

رافية األساسية التي بها طلب على التمويل المتناهي الصغر، وكذلك قطاعات العمالء تحديد المناطق الجغ •

 . األساسية في تلك المناطق

تحديد المنتجات األساسية والخدمات المطلوبة لقطاعات العمالء األساسية بما في ذلك القروض، واالدخار  •

 . ومنتجات السداد والخدمات

 . النقود ومنتجات التأمين تقييم طلب السوق لإللغاء، ولتحويل •

  

                                                 
برنامج األمم " تشخيص واعتبارات سياسة تؤيد الفقراء: 2004 – 1996: الفقر في سوريا"اإلنمائي في سوريا برنامج األمم المتحدة   2

 ,، 2005المتحدة اإلنمائي، سوريا دمشق 
g.sy/publications/national/Poverty/Poverty_In_Syria_en.pdfhttp://www.undp.or  تم الدخول إلى ھذا الموقع في

   2007أكتوبر 
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يحاول التقرير باإلضافة إلى فحص مقدمي التمويل الحاليين في سوريا والتي تستهدف المشروعات المتناهية 

بما في ذلك البنوك التجارية ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر، والبرامج الحكومية، (الصغر والصغيرة 

ستفادة وتشغيل برامج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في يحاول أن يفصل ما بين الدروس الم) وغيرها

على سبيل المثال الخواص اإلقليمية والثقافية، وكذلك هيكل الملكية والمنظمات واإلدارة (سوريا حتى هذا اليوم 

  ). القانونية الفعالة

  

مره وإدارة المشروعات يصف الفصالن الثالث والرابع نتائج مسح السوق بما في ذلك حجم هيكل الملكية وع

ويقدم تحليل مفصل للوضع . المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا، وكذلك العالقة ما بين الموردين والزبائن

بما في ذلك بيانات عن معدل دورانها، وهامش الربح واالستثمارات الماضية (المالي لتلك المشروعات 

المستقبلي على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية بما في  ، إلى جانب االستخدام الحالي والطلب)والمستقبلية

  . ذلك االئتمان

  

وتخلص الدراسة بعرض مختصر للغاية عن الفجوة ما بين الطلب الحالي والعرض الخاص بالخدمات المالية 

  . للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ويقدم اقتراحات بكيف يمكن تحسين الوضع
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  ل الرسمي قطاع التموي 1
  

بعد التأميم في الخمسينات قامت البنوك السورية العامة بإعادة تنظيم نفسها وقد ركزت منذ ذلك الحين باألساس 

ومع تطور القطاع الخاص بصفة ثابتة وبصفة خاصة خالل العقدين . على تمويل قطاعات محددة من القطاع العام

ة المشروعات الخاصة، ولكن تمثل قدرتها المحدودة على خدم الماضيين فأن تلك البنوك اتسعت في أنشطتها لتشمل

ونتيجة لهذا فأن . ة بالنسبة لمزيد من التطور في االقتصاد الكلي في سورياالقطاع الخاص بكفاءة عنق الزجاج

  . احتمال النمو بالنسبة للمشروعات الخاصة بما في ذلك قدرتها على إيجاد وظائف قد تقوضت

  

متزايد من البنوك الخاصة واحداً من أهمية التطورات في قطاع التمويل الرسمي في سوريا وقد كان إقامة عدد 

سوري الذي يعاني السوق لوينجذب المزيد ل(عبر السنوات الثالث الماضية، وفيما تستمر البنوك الخاصة في النمو 

ويعزو عدم كفاءة تلك النوعية . ستزداد ضغوط المنافسة على البنوك العامة) من ضحالة الخدمات البنكية نسبياً

وإلى االفتقار إلى الموظفين المؤهلين وكذلك . األخيرة من البنوك إلى العيوب المؤسسية والعيوب في الحكم الداخلي

وستسارع تلك الحالة من عدم الكفاءة . إلى المستويات المنخفضة من الرأسمالية، والعوائق التشريعية النظامية

لى المهارات من الطريق نحو االنحدار إن لم يتم اتخاذ إجراءات عالجية جادة في المستقبل المتوارثة واالفتقار إ

  . القريب

  

  التجاري السوري  المصرف
  

يعد المصرف التجاري السوري البنك األكبر في سوريا وسابع أكبر بنك عربي في العالم، وهو البنك العام الوحيد 

في سوريا وهكذا فهو البنك العام الوحيد المرتبط باألسواق المالية ورأس  المرخص للعمليات تغيير العملة األجنبية

ويعمل المصرف التجاري السوري على أنه وكيل مالي للحكومة ويحمل نصيب كبير من احتياطي . المال العالمي

  3العملة األجنبية على المستوى القومي

  

العملة األجنبية وهي محفوظة في حسابات خصصت نسبة ستين بالمائة من أصول المصرف التجاري السوري ب

المناطق الحرة مما يعكس الهيكل الخاص ألصول بنك سوريا اإلجمالية، فقد كانت إعادة تحديد قيمة أصولها 

األجنبية هي المصدر األساسي ألرباح البنك وضياع االحتكار العام لتحويالت العمالت األجنبية لتشجيع المنافسة 

  . يضع ربحية واالستمرارية الجارية في امتحان حساسفيما بين كل البنوك س

  

                                                 
سينتج عن المناقشات الحالية بشأن إعادة تعيين الوكيل المالي للمصرف التجاري السوري وإعادة تخصيص األصول األجنبية تخفيض   3

  ملحوظ في المؤسسة 
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بالمائة  60ال يقوم المصرف التجاري السوري أساساً بأي وساطة مالية للقطاع الخاص، فعلى الرغم من أنه يقبل 

ع الخاص، والتي تعد بالمائة من كل ائتمان البنك الموجه للقطا 5من إيداعات البنك السوري، فأنه يقدم فقط 

بالمائة تقريباً من محفظة قروض المصرف التجاري  98وسائل تمويل تجارية قصيرة األمد، تشكل معظمها 

بالمائة رأس مال مدفوع باإلضافة إلى  577أو (بالمائة  61السوري من االئتمان المقدم للقطاع العام مع 

كثر من هذا أن القروض ، بل واأل"الشركة العامة لتجارة وإنتاج الحبوب"ممنوحة لشركة واحدة، ) االحتياطي

  . للقطاع العام ليست خاضعة ألي نوع من أنواع التحكم الشديد في الجودة أو إدارة المخاطر

  

الخدمات المالية للبنك من إدارة حسابات، وخطابات ضمان وائتمان،  يتكون نطاق: المنتجات الحالية

مية، وتشتمل عمليات تغيير العملة تحت الطلب وإيداعات موسإيداعات وخصومات، وائتمان، وسلف وكذلك 

العملة، والتغيير ، والتعامالت ب"سويفت"التصدير، التحويالت الدولية بنظام / األجنبية على تحويالت االستيراد

كان هو  2005المصرف التجاري السوري بماكينة صراف آلي في كل أنحاء البالد، وفي عام  القطاعي، ويضع

يدير المصرف التجاري السوري ما  حلية والدولية، وفي الوقت الحالياالئتمان المالبنك الوحيد الذي يصدر كروت 

حساب إيداع و  5.000، و4حساب حسابات تحت الطلب 221.000حساب، من بينها  548.000يقرب من 

  . تسهيالت تجارية كل عام 6.000حساب ادخار، وهو يقدم تقريباً  322.000

  
ع العام، يهتم المصرف التجاري السوري حالياً باإلقراض المتوسط والطويل من قيود القطا التحرير الحذربعد 

من خالل الدخول في مجال التجزئة المصرفية، بما في ذلك إقراض  شبكة فروعهلرأسمالة المدى، ويخطط 

ية وأمور على سبيل المثال البنك االلكتروني، والتغط(م منتجات بنكية مبتكرة يويفكر البنك أيضاً في تقد. العمالء

ال توجد أي بيانات متاحة حالياً بشأن عمالء المصرف التجاري السوري وقطاعاته واألجزاء المكونة ). ثانوية

  ). لكيانه

  

  المصرف العقاري السوري 
  

وعلى . يعد المصرف العقاري السوري متخصصاً في تمويل العقارات لإلقامة والبناء للعامة ولقطاع التعاونيات

إال أن هذا الرقم قد انخفض منذ  1989بالمائة من محفظته في عام  63قروض لهذا القطاع تشكل الرغم من أن ال

، للسكان ذوي )بالمائة 22(بالمائة، مع توجيه باقية إجمالي قروض البنك للقطاع الخاص  19ذلك الحين ليصل إلى 

يد في سوريا الذي قام بعمل ، ويعد المصرف العقاري السوري هو المصرف الوح)بالمائة 58(الدخل المنخفض 

وذلك بمساعدة خبراء واستشاريين دوليين وأدخل نظام تكنولوجيا  التشغيليةإصالحات واضحة في إجراءاته 

بدأ البنك أول نظام كروت دفع سورية وقد نشر شبكة من ماكينات الصراف  2002المعلومات المفيد، وفي عام 

  . اآللي في كل أنحاء البالد

                                                 
  لب ھي حسابات جارية تحمل فائدة يمكن السحب منھا فوراً دون أي إخطار أو جزاء الحسابات تحت الط  4
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فرعاً فقط، ويود المصرف العقاري السوري أن يمتد  17حالي فأن شبكة فروع البنك قاصرة على وفي الوقت ال

ويتوسع في أنشطته لينافس المصرف التجاري السوري من خالل تقديم منتجات تجارية أجنبية وعمليات تبديل 

راجعة البنك وفقاً متتم العملة األجنبية، وهو التوسع الذي يتطلب تصريح من الحكومة، وفي الوقت الحالي لم 

  . بالمائة من محفظة قروضه غير عاملة 2لمعايير المحاسبة الدولية، فحوالي 

  

، واإلقراض )سنوات 10 – 5(نطاق منتجات البنك المحدودة على اإلقراض المتوسط  يركز: المنتجات الحالية

للغاية يصل حتى عام واحد  ولديه تسهيل بالسحب على المكشوف محدود). سنة 15الذي يصل لمدة (الطويل 

جارية وادخار وإيداعات (دم المصرف العقاري السوري حسابات لالستدعاء قيطاقات السداد، ومن ناحية السداد بب

  . سنوات 3خصومات نقدية لفترات تصل حتى موسمية، 

  

  مصرف االدخار 
بنائه ليصبح بنك تجاري في عام  ظهر مصرف االدخار في بداية التسعينات كبنك لالدخار البريدي ولكن تم إعادة

، وقد شهد نمو ملحوظ وأصبح ثالث أكبر بنك في سوريا فيما يتعلق بإجمالي األصول وذلك بنهاية عام 2000

في أي وقت بمعنى أن سيولة البنك  عاته كانت حسابات ادخار يمكن سحبهابالمائة من إيدا 97، وتقريباً 2003

  . قصيرة المدى بدرجة كبيرة

  

فلها أقل نسبة قرض (تدفق الدخل في مصرف االدخار معتدل وضيق ومستويات إقراضه يمكن إهمالها  ويعتبر

وقد اعتمد البنك حتى الوقت الحالي على إيداع مبالغ كبيرة من مصادره في ). لألصل من كل البنوك السورية

وضه من بنوك الدولة بمعنى أن ، وينهي الصندوق في الوقت الحالي قر5الدين العام ذراع وزارة المالية صندوق 

  . بنك االدخار سيكون عليه أن يسحب إيداعاته تدريجياً وهو وضع قد يؤدي إلى اإلفالس

  

شبكة بريدية إال أنه مع إعادة تنظيمه كبنك  لعبء بنك االدخار اإليداعات أساس من خال: المنتجات الحالية

تصل حتى عشر سنوات، وأسواق للقروض لة األمد تجاري فقد اتسعت خدماته المالية واآلن يقدم قروض طوي

قروض المستهلكين، وقد أثبت المنتج  2005للبدء في مشروعات للوكالة السورية للمكافحة البطالة ومع حلول عام 

األخير أنه يملك إمكانية النمو، ويخطط مصرف االدخار لمزيد من التنوع في خدماته المالية بتقديم تسهيالت 

  . شوفللسحب على المك

  

وال يقتصر مصرف االدخار على قطاع معين ويمكن أن يمد قروضه لمعظم قطاعات االقتصاد، وذلك على عكس 

قرض وهي قروض  50.000البنوك العامة األخرى، وعلى الرغم من المبلغ الكبير لمحفظته التي تصل إلى 

                                                 
على سبيل ) مستقبل(صندوق الدين العام مسئول عن تقديم المقترضين للحكومة السورية بما في ذلك قروض بنك الدولة وسندات الخزانة  5

  ئن لصندوق الدين العام المثال عندما يأخذ البنك المركزي قرضاً للحكومة فأنه يعمل كمئتم
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فيقيم قرض . ئتمان للقطاع الصناعي، ويمتد أيضاً بنصيب كبير من اال)قرض 40.000بالمائة أو  80(مستهلكين 

وتضمن هذه القروض ضامنين شخصين ). دوالر أمريكي 5.340(ليرة سورية  267.000المستهلك المتوسط ب

. بالمائة من صافي مرتبه أو مرتبها في السداد 40وتتطلب الشركة التي توظف المقترض أن يخصم ما يصل حتى 

علياً وهي تحصل على خدمات جيدة، ولكن استخدام الحد الذي تصل له فوهكذا تعتبر تلك القروض قليلة المخاطر 

  . قروض المستهلكين في أغراض تجارية غير واضح

  

وقع مصرف االدخار على اتفاقية مساعدة فنية مع شركة االستشارات للتمويل المتناهي الصغر  2006في عام 

ائي بشأن تقليل خدمات أنشطة مصرف وسيتم عرضها على مجلس الوزراء التخاذ قرار نه، EQIالمصرية 

ومن . ولكن يبدو أن الحكومة ستفضل االحتفاظ بأنشطة التمويل المتناهي الصغر منفصلة عن بنوك الدولة. االدخار

  . بين الخطط التي يحتمل مناقشتها بالنسبة لبنك االدخار هو دمجه المحتمل مع بنك آخر عام

  

  بنك االئتمان الشعبي 
  

ان الشعبي ليدعم المشروعات الصغيرة ولكن البنك أصبح مؤسسة إيداع وسحب بسبب معدالت تأسس بنك االئتم

الفائدة الجذابة التي يمكن أن يقدمها للمودعين بناء على الدخل الذي يحصل عليه من اإليداع مع صندوق الدين 

الدولة فأن بنك االئتمان ولكن عندما نعرف أن صندوق الدين العام يبدو وأنه يقلل من قروضه من بنوك . العام

  . الشعبي سيكون عليه أن يسحب إيداعاته تدريجياً وبالتالي يجد مصادر بديلة للدخل

  

يحاول بنك االئتمان الشعبي أن يعالج هذا التحدي بأن يزيد اإلقراض للمستثمرين، وللمشروعات الصغيرة 

وهو يستهدف . المناوراتد البنك من مساحة ولكن يحد البنك المركزي لالئتمان ومجلس النقد، وقد ح. واألفراد

وبال شك . الزبائن من الناس العاديين وهؤالء ممن له دخل محدود والذين تعد مخاطر االئتمان بالنسبة لهم مرتفعة

  . فأن سياسة التوفير المحافظة لها أثر واضح على الهوامش وبالتالي على التحديات التي تنتظرها مستقبالً

  

، ويبيع سندات )وكالة مكافحة البطالة(بة عن ايقرض بنك االئتمان الشعبي ويدير قروض ني: يةالمنتجات الحال

االستثمار التي تصدرها وزارة المالية، وقد أصبح مشتركاً في الخدمات االلكترونية من خالل إقامة ماكينات 

اط ستة، حيث يتم خصم األقويقدم البنك أيضاً قروض للدخل الثاب. صراف آلي مرتبطة بشبكة المصرف العقاري

والقيمة الحالية . بالمائة من محفظته 80.5في الواقع فأن قروض المستهلك تمثل . مباشرة من مرتب المقترض

دوالر  845.000(مليار ليرة سورية  42.7لشعبي هي اللقروض على الدخل الثابتة التي يصدرها بنك االئتمان 

ه للقطاعات المختلفة بصفة أساسية قطاعات التجارة والمستهلك ويالحظ أن البنك يتوسع في قروض). أمريكي

  . وقطاعات الخدمات
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  المصرف الزراعي التعاوني
  

يخدم المصرف الزراعي التعاوني المجتمعات الريفية ولديه أكبر شبكة فروع في سوريا، ويعمل أيضاً كشركة 

وقد قررت . ازن كجزء من هذا النشاطتجارية من خالل توفير المدخالت للمزارعين، ويشغل شبكة من المخ

حكومة سوريا أن تفصل المصرف الزراعي التعاوني والشركة التجارية لكي تحسن من حكم الداخلي وتبسط 

وعلى مدار الست سنوات الماضية أعفى البنك من الفائدة بما يقرب من نصف زبائنه مرتين وقد . إشرافها البنكي

وتحويلها من سنوية إلى قروض لمدة سبع سنوات وذلك مع وجود فترة تم إعادة جدولة كل قروض الفالحين 

. وقد كان هذا اإلعفاء من الدين بسبب توجيهات الحكومة بعد موسم من الحصاد السئ أو الضعيف. عامين سماح

وقد أشارت . وبالتالي أصبح من الصعب تقييم إدارة كفاءة المصرف الزراعي التعاوني البنكية وكفاءة عملياته

ز على الزراعة وبالتالي يبدو وأنه يمنع أي إعادة تنظيم أو إعادة مة إلى أنها تريد من المصرف أن يركالحكو

  . توجيه للبنك

  

للمحاصيل والبذور، ) تصل لمدة عامة(يقدم المصرف الزراعي التعاوني قروض قصيرة المدى : المنتجات الحالية

صول رأس المال والماشية واألرض والتطوير وغيرها من لتمويل أ) حتى خمس سنوات(وقروض متوسطة المدى 

لالستثمارات الرأسمالية الضخمة مثل ) حتى عشر سنوات(األنشطة الزراعية المصاحبة، وقروض طويلة األمد 

ويقدم البنك أيضاً قروضاً للعائالت وللمشروعات الصغيرة . بناء المخازن ومشروعات الري وتجويد األراضي

وال يوجد أي بيانات متاحة حالياً فيما يتعلق . مويلها من خالل تسهيالت وكالة مكافحة البطالةالتي يتم إعادة ت

  . بعمالء المصرف الزراعي التعاوني وقطاعاته واألجزاء المكونة لهذا الكيان

  

  المصرف الصناعي 
  

لة والمتوسطة يعد المصرف الصناعي هو أصغر المصارف التي تملكها الدولة وهو متخصص في القروض الطوي

وفي التسعينات مول الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية . المدى للقطاع الخاص في مجاالت الصناعة والحرف

وحالياً يعد المصرف في موقف . توزيع قروضاً لتنمية الصناعة، بسعر فائدة مغري ليشكل نصيب هاماً من أنشطته

بالمائة من إجمالي محفظة  21(مليار ليرة سورية  معقد وحساس، وتتعدى حد قروضه المشكوك فيها خمسة

ربما تدفع الديون التي تظهر حديثاً الدين اإلجمالي لما والتي بها نسبة ضئيلة فقط للغاية قد تم توفيرها، ) القروض

  . مليار ليرة سورية 5هو أكثر من 

  

سائل البديلة للتمويل الطويل األمد ليست على الرغم من الموقف المالي الذي يتسم بالتحدي بالنسبة للبنك إال أن الو

متاحة فعالً في سوريا خارج المصرف الصناعي فيما عدا االئتمان المتاح للصناعيين األثرياء بالفعل وهؤالء الذين 

ولكن تم إعادة تأهيل المصرف الصناعي وسيكون البنك بحاجة إلى استثمار في . لديهم اتصال باألسواق المالية
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أو إعادة تدريب للعاملين في تقييم المشروع، وألدلة إجرائية جديدة ولنظام / ريب إضافي ورأس المال وتد

  . معلومات حديث وكذلك إلقامة نظم جيدة للمتابعة والمحاسبة

  

يقدم البنك قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد، وتسهيالت في السحب على المكشوف : المنتجات الحالية

هذا . الشحن، وكذلك الضماناتواتير لإلطالع، سلف لتعاقدات التصدير وتوثيق كمبياالت وشراء شيكات وفو

باإلضافة إلى إصدار الشيكات والمسودات وكذلك تقديم النصح للزبائن فيما يتعلق بتمويل المشروعات، وال تقدم 

ويقبل . ياحةوهي تستهدف قطاع الس) لما يتخطى مدة الخمس سنوات( 2004القروض الطويلة األمد إال منذ عام 

  . المصرف الصناعي أيضاً إيداعات ويقبل شيكات للمصارف السورية األخرى للتخليص الجمركي

  

  الخالصة 
  

لقد أدى العجز في النظم المتأصل سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية إلى وجود نظم بنكية غير كفء فيما 

ومعنى وجود . يوم في الوساطة المالية بالنسبة للقطاع الخاصبين بنوك الدولة والتي تلعب دوراً ضئيالً حتى هذا ال

توريد محدود للخدمات المالية الموجه نحو الطلب وبصفة خاصة للقروض على األصول الثابتة وعلى تمويل رأس 

  . المال العامل أن الشركات الخاصة واألفراد هم الفئة األكثر تضرراً من نقص االئتمان المتاح

  

ام لبنوك الدولة في سوريا حتى بين األفراد الذين لم يتفاعلوا معهم من قبل هو أنها لديها الكثير من ويعد الرأي الع

والبد من توجيه النصيب األكبر من االدخار المحلي نحو . بل وفاسدة أيضاًالطلبات، ومعقدة للغاية ومكلفة للغاية 

القتصادي في سوريا، ولتحقيق هذا الهدف البد مزيد من االستثمارات والشركات الخاصة وذلك لتشجيع النشاط ا

  . من تعديل السوق الموجه للقوانين والتشريعات البنكية ذات الصلة مما يؤدي إلى تحرير القطاع البنكي

  

وقد أصدرت الوزارة المالية السورية مع بنك االستثمار األوربي برنامج لتعزيز قدرة القطاع المالي لتمهد الطريق 

وسيتم تحليل محفظة القروض الخاصة بأربع بنوك للدولة . ل المالي والمؤسسي لقطاع البنوك العامةإلعادة التأهي

وتقييمها وتصنيفها كجزء من ) المصرف الصناعي، ومصرف االئتمان الشعبي،وبنك االدخار والمصرف العقاري(

م االرتقاء بها لكي تأتي ببيانات مالية هذا البرنامج، هذا باإلضافة إلى أن النظم المحاسبية الخاصة بهذه البنوك سيت

وسيقدم كال المكونين الخاصين بهذا البرنامج للحكومة أساساً لتقرير كيف . بناء على معايير التقارير المالية الدولية

  . تعيد هيكلة هذه البنوك األربع بأفضل صورة

  



 18

  القطاع المالي غير الرسمي  2
  

  

  عرض عام 
  

قروضاً لألفراد الذين ال يملكون ضمانات عينية كافية، وبالتالي فاالئتمان المتناهي في سوريا ال تقدم البنوك 

الصغر غير موجود في نظام البنوك السوري إال في شكل قروض استهالك التي تستخدم بصفة جزئية في 

المتناهي قرار التمويل "أ  15سنت سوريا قانون رقم  2007األغراض التجارية غير الرسمية، ولكن في فبراير 

ويخول القانون لمجلس المال واالئتمان ". المؤسسات البنكية المالية االجتماعية"والذي ينظم إقامة " الصغر العام

للبنك المركزي إصدار تصريح للمؤسسات المالية لتقديم االئتمان المتناهي الصغر والخدمات المالية األخرى، مثل 

على سبيل المثال القانون (ربما تكون محلية أو يملكها األجانب اإليداعات، وسيطلب من تلك المؤسسات التي 

  ): يعطي مساحة لحاملي األسهم غير السوريين

  الحصول على تصريح بإقامة مؤسسة بنكية متناهية الصغر  •

 ). مليون دوالر أمريكي 5(مليون ليرة سورية  250سد المتطلبات الدنيا من الرأسمال بـ  •

 . لمعايير كفاية رأس المال اإلذعان للمعايير الدولية •

 إقامة فروع ومكاتب لتنويع شبكاتها و •

 . التعامل بالعملة األجنبية من خلل البنوك المالية المعتمدة •

  

وبعدما عرفنا االستراتيجيات الخاصة بالبنوك السورية سواء الخاصة أو التابعة للدولة فأنها ستستهدف األفراد ذوي 

وعات التجارية الكبيرة، ويبدو أن قطاع البنوك الرسمي يسعى لتقديم خدمات الدخل المرتفع والمتوسط والمشر

بدأ العديد ممن يقدمون تمويل متناهي الصغر عمليات فما فوق  2000ائتمان متناهي الصغر، ولكن منذ بداية عام 

زء أساسي من وفي الواقع قد أصبحت مشروعات التمويل المتناهي الصغر ج. في سوريا، ثالث منها محلية ودولية

ويقدم هذا الفصل وصف مختصر لمشروعات التمويل المتناهي الصغر المستمرة في . برامج التنمية في سوريا

سوريا وهو موضع سيتم استكشافه بمزيد من التفاصيل في تقرير المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء والذي 

، هذا باإلضافة إلى أن هذا الفصل يفحص 6في سوريا يحمل اإلطار التشريعي والسياسي للتمويل المتناهي الصغر

واحدة محلية واألخرى دولية مما تقدم تنمية للمشروعات التجارية وخدمات  نحكوميتيباختصار منظمتين غير 

  . استشارية لسوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

  

                                                 
المجموعة االستشارية . واشنطن دي سي(اإلطار التشريعي والسياسي للتمويل المتناھي الصغر . المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ( 6

  )2008لمساعدة الفقراء، يناير 
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  برامج التمويل المتناھي الصغر السورية المحلية 
  

  البطالة وكالة مكافحة 
كمنظمة تمويل وتنمية عامة، لمكافحة البطالة ولخلق فرص عمل  2001ُأنشئت وكالة مكافحة البطالة في ديسمبر 

القروض : ، وتنقسم برامجها إلى ثالث أنواع2006 – 2002بالنسبة للعاطلين من خالل خطة خمس سنوات من 

، )بهدف منع الهجرة إلى المناطق الحضرية(ريفية المتناهية الصغر والصغيرة، واألعمال العامة في المناطق ال

  . والتدريب والتنمية المجتمعية

  

لتخفيض  2006 – 2002الذي ينظم أنشطة الوكالة بموجب خطة الخمس سنوات من  71ووفقاً للقانون رقم 

وزراء بناء قابلة للتجديد بقرار من رئيس الالبطالة، فأنه كان من المفترض أن تكون مدة البرنامج خمس سنوات 

  . على مقترح من وزير الدولة لشئون التخطيط

  

وقد تأسست وكالة مكافحة البطالة على أنها منظمة تمويل عامة قائمة بذاتها، ويوجد مقرها الرئيسي في دمشق 

على مستوى البلد، وهي مؤسسة مستقلة من الناحية اإلدارية والمالية عن ) فرع في كل محافظة(فرع  14ولها 

، وعلى الرغم من أن وكالة مكافحة البطالة الوزراءالحكومية األخرى، ولكنها تعمل تحت إشراف رئيس  الهيئات

قد خططت باألساس لتعبئة التمويل من خالل المصادر الدولية والقومية، إال أن مصدرها األساسي في التمويل 

  حتى اآلن هو الحكومة السورية 

  

  صغر والصغيرة لوكالة مكافحة البطالة برنامج القروض المتناهية ال. 1المربع 

يعد برنامج القروض المتناهية الصغر والصغيرة هو أكبر برنامج لوكالة مكافحة البطالة، والذي يعتبر أكثر من 

قروض لألسرة قروض : بالمائة من موارده اإلجمالية مخصصة، ويتكون البرنامج من ثالث مكونات 70

ويهدف أول نوعين من . للتوسع بالنسبة للمشروعات التجارية القائمة للمشروعات الصغيرة لألفراد، وقروض

  : القروض إلى األنشطة الخاصة بالبدء وتتطلب متقدمين يفون بالمتطلبات التالية

  عاماً  50إلى  20السن ما بين  -

 لديهم إقامة دائمة في المحافظة التي بها المشروع المقترح  -

 . إعفاء منها أتموا الخدمة العسكرية أو حصلوا على -

 عاملين غير حكوميين أو ال يحصلون على مزايا الضمان االجتماعي  -

 لديهم خبرة كافية في مجال المشروع أو لديهم مؤهالت وثيقة الصلة بطبيعة المشروع  -

 يقدمون دراسة جدوى  -

  

  قروض األسرة 
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 100.000سقف بمبلغ " األسرةلقروض "لقروض المشروعات المتناهية الصغر الخاصة بوكالة مكافحة البطالة أو 

، وتقدم أربعة بالمائة فائدة سنوية على مدار خمس سنوات، ولها فترة سماح )دوالر أمريكي 2.000(ليرة سورية 

سنة، وتستهدف تلك القروض العائالت التي تحيا تحت خط الفقر في المناطق الريفية والنائية، وتمول األنشطة 

  . مزيد من الدخل للعائلة الفردية المدرة للدخل بهدف إيجاد

  

  قروض المشروعات الفردية الصغيرة 

يمول هذا المكون من برنامج القرض المشروعات التي تولد دخل والتي يضعها صغار السن ممن يسعون 

 2.000(ليرة سورية  3.000.000ليرة سورية حتى  100.000للحصول على وظيفة، وتتراوح القروض ما بين 

بالمائة سنوياً بناء على معايير مثل عدد المستثمرين والوظائف  5وتقدم بنسبة فائدة ) كيدوالر أمري 60.000 –

  . التي سيتم إيجادها، ومدة القروض ست سنوات مع فترة سماح سنة

  

  قروض التوسع في المشروعات التجارية القائمة 

ادة قدرتها اإلنتاجية ولتدعم من تستهدف تلك القروض المشروعات التجارية القائمة التي تحتاج إلى مساعدة لزي

من ميزانية برنامج القروض الخاصة بوكالة مكافحة  بالمائة 10رأسمالها أو لكال السببين، وتمثل فقط نسبة 

مليون ليرة سورية وربما تمثل ما يصل إلى  5مليون ليرة سورية و 3البطالة، وتتراوح قروض التوسع ما بين 

وتمنح . وربما تمتد فترة القرض إلى خمس سنوات. صة بالمشروع التجاريبالمائة من قيمة األصول الخا 50

  سنوات كحد أدنى  3قروض التوسع بناء على التسجيل السليم للمؤسسات القائمة النشيطة لمدة 

  

  جدول السداد 

  يتم سداد كل قروض وكالة مكافحة البطالة بأقساط نصف سنوية 

  

  الضمانات المطلوبة 

من موظف يحصل على مرتب من المطلوب لكل قروض وكالة مكافحة البطالة هو ضمان أن الضمان األساسي 

وفي حالة . وعادة ما يكون الضامنين الذين يحصلون على مرتب حكومي من أفراد العائلة أو األصدقاء. الحكومة

ماً ألن بعض ولكن هذا ال يبدو وأنه يحدث دائ. التوقف عن الدفع فأن قيمة القرض القائم تخصم من مرتباتهم

  البنوك تواجه معدالت عدم سداد مرتفعة في قروض وكالة مكافحة البطالة 

  

تساهم وكالة مكافحة البطالة في خلق فرص عمل باألساس من خالل تعزيز االستثمار المتناهي الصغر 

التمويل  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد بصفة خاصة على المبتدئين، ويشتمل نطاق خدماتها على

المصرف الزراعي التعاوني، والمصرف الصناعي و بنك من خالل الشراكة مع بنك االدخار و(غير المباشر 

، وبرامج تدريبية متعددة، واستشاريون فعلى سبيل المثال تقدم الوكالة المعونة بالنسبة إلعداد )االئتمان الشعبي

  . ى قرضخطة المشروع التجاري الذي يعتبر شرط أساسي للحصول عل



 21

على الرغم من أن وكالة مكافحة البطالة ال تشترك في التمويل المباشر للمستثمرين المتناهي الصغر إال أنها 

بالمائة،  4، وتلك البنوك تقرض ب)بالمائة 2ب(تقرض صناديق القروض التي تدعمها الحكومة لبنوك الدولة 

ت طلب القرض التي تم الحصول عليها من خالل والبنوك المشاركة تأخذ مخاطرة االئتمان وتستعرض استمارا

  . فروع وكالة مكافحة البطالة

  

والقيمة . منتفع 57.000تكون قروض وكالة مكافحة البطالة قد وصلت إلى حوالي  2006ويقدر أنه بنهاية عام 

بشأن  التي تتجاوب مع توسيع القروض غير متاحة ألن البنوك الشريكة مع الوكالة لم تضع نظم تقارير بعد

ويبدو أن نسبة . ويظهر من خالل التقارير جودة محافظ وكالة مكافحة البطالة ضعيفة. محفظة الوكالة المحترمة

. بالمائة من عمالء الوكالة يعيشون في المناطق الريفية 98وذلك مع وجود بالمائة،  50النساء المقترضات حوالي 

الحصول على قروض العائلة أعلى من النوعين اآلخرين من الئي لديهن القدرة على لونسبة النساء المقترضات ا

وفي حالة قروض األسرة فأن النشاط الذي يتم تمويله كثيراً هو العناية . بالمائة 20القروض، حيث تقل إلى 

  . بالحيوانات

  

المؤسسة تحولت وكالة مكافحة البطالة إلى الوكالة العامة للتوظيف وتنمية المشروعات، وتعمل  2006في أكتوبر 

الخاصة بالوكالة الجديدة  اإلستراتيجيةالجديدة تحت إشراف وزارة الشئون االجتماعية والعمل، ويتم حالياً تحديد 

ويتوقع أن البنوك . ولكن يتوقع أن تركز على الدعم الفني الذي يصاحب القروض الصغيرة الفردية والعائلية

ة الصغر ولكن أيضاً ستعيد تمويل تلك القروض من خالل الشريكة للوكالة تستمر في تقديم القروض المتناهي

وأن ملكية التمويل الذي تم توزيعه حتى اآلن سيتم تخصيصه مرة أخرى لوزارة الشئون . مصادرها الخاصة

  . االجتماعية والعمل

  

  تحليل أنشطة التمويل المتناھي الصغر لوكالة مكافحة البطالة 
  : ر لوكالة مكافحة البطالة تحديات أساسية كبيرةتواجه عمليات التمويل المتناهي الصغ

يهدد هيكل معدل الفائدة المدعم لقروض وكالة مكافحة البطالة كل من االستمرارية المالية . مخاطرة عالية •

للبرنامج وإدارته، وتصاحب تلك المخاطر العالية البدء في المشروعات والتي تعتبر أيضاً صغيرة 

 2ويبدو أن هامش الـ. ة مكافحة البطالة تتكلف تكاليف تشغيل مرتفعةالحجم، بمعنى أن قروض وكال

بالمائة إلقراض البنوك غير كافي لتغطية تكاليف التشغيل باإلضافة إلى تكلفة التمويل وضياع القرض 

  . مما يتسبب في عدم وجود حافز للبنوك لالستمرار في العمل كوسائط في هذا البرنامج

ذين ال يعرفون شخص ما يمكن أن يقدم لهم ضماناً ال يستطيعون الحصول على الشباب ال. إتاحة محدودة •

وبالتالي فأن اإلتاحة محدودة بسبب . التمويل ألن الضمان ضروري بالنسبة لقرض وكالة مكافحة البطالة

أن بعض موظفي القطاع العام يعيشون في مناطق ريفية محسنة، مما يجعل من الصعب على عائالتهم 

 . ق المستهدفة الحصول على تمويل ألنشطة تدر دخالًفي المناط
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بالمائة من المقترضين لقروض وكالة مكافحة البطالة يبدو  50على الرغم من أن . اإلتاحة غير الشفافة •

وأنهم من النساء إال أن هذا الرقم قد ال يكون دقيقاً، في بعض الحاالت يبدو أن األزواج هم الموظفين 

وبالتالي يتحايلون على مسألة منع البرنامج لعملية ون على القرض باسم زوجاتهم الحكوميين الذين يحصل

 . تقديم قروض لمن يعملون

أن إجراءات الحصول على موافقة لقرض وكالة مكافحة البطالة طويلة ومعقدة وتتسم . اإلجراءات المعقدة •

ويجد العمالء أنه من الصعب . بالبيروقراطية كما الحظت مجموعة من المشاركين في المجموعة البؤرية

التعامل مع الفروع المحلية لبنوك الدولة والتي تتبع ممارسات بنكية تقليدية وبالتالي ليس لديها خبرة 

 . بالقروض المتناهية الصغر للبدء في المشروعات

  

  ) الصندوق السوري للتنمية الريفية المتكاملة(فردوس 

تحت رعاية السيدة األولى في سوريا السيدة  2001متكاملة في عام أنشئ الصندوق السوري للتنمية الريفية ال

أسماء األسد، لتعزيز االحتياجات التنموية األساسية مثل التعليم والتدريب ولتمويل األنشطة المدرة للدخل في 

تصادي برامج التمكين االق" فردوس"المجتمعات السورية الريفية، وأثناء السنوات الثالث األولى لتشغيله مول 

مليون دوالر من القروض  3.5قرية مولدة  60منتفع في  3000بقروض متناهي الصغر بدون فائدة، وصلت إلى 

وقبل البدء في مشروع تطلب فردوس أن القرية تنتخب لجنة تنمية من القرية، ثم تعمل اللجنة كذراع . المعلقة

تقييم المبدئي لالستمارة وتشرف على توزيع حيث تحصل على طلبات القروض وتدير عملية اللفردوس في القرية 

  . القروض

  

، وفي ذات الوقت اتخذت 2005توقفت فردوس عن التوسع في القروض المتناهية الصغر بدون رسم في عام 

قرار إستراتيجي بأن تستهدف أنشطتها المرأة، وبدأت في مشروع تجريبي يدعى حضانة مشروعات القرية في 

ذقية لتشجيع المستثمرين من النساء بتقديم سيمنار وتدريب ودعم فني وحصول على تمويل المناطق الريفية في الال

 250.000ليرة سورية و 50.000وعلى الرغم من أن البرنامج الجديد يقدم تمويل بقيم ما بين . متناهي الصغر

ليرة  50.000و إال أن متوسط قيمة القرض في الوقت الحالي ه) دوالر أمريكي 5000 – 1.000(ليرة سورية 

بالمائة رسوم  4.5عام مع وجود فترة سماح ستة شهور و 2.5، ومدة القرض )دوالر أمريكي 1.000(سورية 

وال يتطلب الحصول على هذا القرض أي ضمانات مادية، ولكن . ويتم سداد القروض بأقساط شهرية. ثابتة سنوية

خاصة بحضانة مشروعات القرية التجريبي وقد ظل المشروع ال. وجود ضامن يحصل على مرتب أمر إجباري

  . مشروع متناهي الصغر في خالل العاميين الماضيين 20مشروع صغير النطاق يؤدي على خلق ما يقرب من 

  

دوالر  120.000(مليون ليرة سورية  6، كانت المحفظة المعلقة لبرامج فردوس تصل إلى 2007وفي فبراير 

لمعدالت السداد ألن البرنامج ال يستخدم أسلوب تجاري في التمويل المتناهي ولم تكن هناك رقابة وثيقة ). أمريكي

الصغر، ولكنه يركز على األثر الذي تحدثه برامج اإلقراض على حياة العائالت التي يشملها البرنامج، وعلى 
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اإلضافة على سبيل المثال عن طريق توظيف مسئولي ائتمان آخرين ب(الرغم من أن المنظمة تهدف إلى التوسع 

  . ، وال يخطط فردوس ليحول نفسه إلى بنك للتمويل المتناهي الصغر)إلى الموظفين الحاليين الذين عينهم البرنامج

  

  بداية 
من بين برامج أعمال الشباب العديدة التي تم إقامتها في سوريا في السنوات األخيرة ظهر بداية في أغسطس عام 

، وهي تقدم خدمات اإلشراف على المشروعات 7لمية ألعمال الشباب، كبرنامج معتمد من الجمعية العا2004

وائتمان للبدء بالنسبة للمستثمرين من الشباب، ومعظم قروضها ال تتطلب ضمانات بل خطة عمل للمشروع 

المتناهي الصغر المقترح وتعد المكاسب المتوقعة من أهم معايير اإلقراض األساسية، وعلى عكس المنظمات غير 

ة األخرى التي تعمل في مجال التنمية االقتصادية فأن بداية تركز على اإلشراف وتقدم مبالغ قرض أكبر الحكومي

  . بالمقارنة، وال تعزز بالضرورة االستثمارات في المناطق الريفية

  

ألي شخص بدون عمل أو في سن ) دوالر أمريكي 4.000(ليرة سورية  200.000تقدم بداية قروض تصل حتى 

الذي ال يستطيع الحصول على تمويل من عاماً لديه فكرة قيمة لمشروع  35 – 18ري وهو ما بين السن السو

شهور، ورسوم إدارية سنوية  3شهراً مع وجود فترة سماح تصل حتى  36خالل الوسائل التقليدية، وفترة السداد 

مستثمر سوري شاب  33 دعمت بداية 2007بالمائة من قيمة القرض، ومع منتصف عام  7 – 6تتراوح ما بين 

وال تخطط بداية مثلها ). يدوالر أمريك 120.000(مليون ليرة سورية  6وكان لديها محفظة قروض معلقة بقيمة 

مثل فروس للتحول إلى بنك تمويل متناهي الصغر مع معرفة أنها تسعى لالستمرار فيالعمل كبرنامج معتمد 

  . للجمعية العالمية ألعمال الشباب

  

  ر وتفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية جمعية تطوي
تحت رعاية السيدة األولى السيدة أسماء األسد وجمعية تطوير وتفعيل دور المرأة في  2003ظهرت في عام 

التنمية االقتصادية هي منظمة غير حكومية سورية مخصصة لدعم مساهمة المرأة في عملية التنمية، وقد تشكلت 

ال للغرفة السورية للتجارة والصناعة وبدعم من المركز التجاري مة لجنة سيدات األعالجمعية بناء على توصي

ال تشترك في تمويل األنشطة وجمعية تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية . السوري األوربي

لنساء من خالل االقتصادية ولكنها تقدم االستشارات وخدمات الدعم الفني وكذلك التدريبات للمستثمرات من ا

  . مراكز الحضانة المنتشرة في خمس مناطق مختلفة في سوريا

  

                                                 
تكاملة، وجمعية رواد األعمال الشباب، وجمعية أسست ثالث منظمات غير حكومية معاً بداية وھي الصندوق السوري للتنمية الريفية الم  7

  تطوير وتفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية
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  برامج التمويل المتناھي الصغر الدولية 

  ر مؤسسة أغا خان للتمويل المتناھي الصغ
شبكة تنمية أغا خان هي واحدة من أكبر شبكات التنمية الخاصة على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين األحوال 

فرص االقتصادية للمجتمعات المحرومة واألفراد وبصفة خاصة في أفريقيا وآسيا، وتعمل أغا خان في المعيشية وال

برامج التمويل المتناهي الصغر في الدول النامية والمتحولة وذلك من خالل مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي 

وتدعم المؤسسة العديد من األنشطة ، 2005الصغر، وقد تأسست كمؤسسة تنمية دولية ال تهدف إلى الربح في عام 

ويقع . والبرامج المتعلقة بالتمويل المتناهي الصغر والتي كانت تحت رعاية هيئات شريكة لشبكة أغا خان للتنمية

المقر الرئيسي للمؤسسة الجديدة في جنيف وتعمل عن قرب مع الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات 

  . المتخصصة

  

في عمليات التمويل ) مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغرواآلن أصبحت (للتنمية وتبدأ شبكة أغا خان 

تمويل المتناهي الصغر المتناهي الصغر بنفسها في دولة معينة، وتحضر معها خبرات كبيرة في مجال إدارة ال

لثقافية المحلية، وبعدما وتوظيف العاملين من المكان المحلي لكي يعدلوا من تلك العمليات لتتماشى مع الممارسات ا

وصل البرنامج إلى مساحة معينة قررت أغا خان للتمويل المتناهي الصغر أن تدخل النظام المؤسسي بالتعاون مع 

الممولين الدوليين، وقد اتبعت الوكالة هذه اإلستراتيجية لكي تؤسس أول بنوك للتمويل المتناهي الصغر في باكستان 

البلدان التي تشارك فيها أغا خان للتمويل المتناهي الصغر بملكية مع منظمات  ، وهينوأفغانستان وطاجاكستا

، ومؤسسة التمويل الدولية )أفغانستان وطاجاكستان" (مؤسسة االئتمان إلعادة البناء"شبكة أغا خان األخرى للتنمية، 

ون سنتين من بدء وقد أصبحت كل هذه البنوك الثالث مستمرة في غض) باكستان، أفغانستان، وطاجاكستان(

  . عملياتها

  

إال أنها ورثت  2005على الرغم من أن مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر قد بدأت عملها رسمياً في 

العديد من التقنيات واألساليب الخاصة ببرامج التمويل المتناهي الصغر السابقة التي كانت تطبقها شبكة أغا خان 

وحتى  2005ومن عام . وظاً أثناء سنوات تشغيلها األولى، لتتضاعف محفظتهاللتنمية، وقد أظهرت نمواً ملح

إلى  25.000زاد عدد المقترضين من مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر على مستوى العالم من  2006

  . مليون دوالر أمريكي 35.5مليون دوالر لتصل إلى  14.3بمحفظة قروض زادت من  56.000

  

شبكة أغا خان للتنمية في سوريا بإطار للتنمية واتفاقية تعاون فيما بين المؤسسة والحكومة  وقد بدأت أنشطة

، وفي العام التالي بدأ برنامج االئتمان 2002السورية والتي حصلت على موافقة البرلمان السوري في عام 

الستشارية متعلقة بالمشروعات المتناهي الصغر السوري، ويقدم هذا البرنامج االئتمان المتناهي الصغر وخدمات ا

حماة والالذقية، وحلب وطرطوس، ودمشق (سكان الحضر والريف في ست مقاطعات في سورية لكال من 

  . من خالل سبع مكاتب) وسويداء
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تقدم مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر قروض للبدء في مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة 

ؤالء الذين يعملون في المنتجات اليدوية والتجارة وغيرها من التجارة على نطاق صغير، قائمة، وبصفة خاصة له

القروض يضمنها إما (بالمائة من القروض بموجب خطة للضمان  90ومبادرات السياحة، وعلى الرغم من توزيع 

كون من بالمائة من محفظتها تت 10، و)موظف حكومة أو مصدر معروف ومعترف به للدخل للمشروع نفسه

  . قروض اجتماعية موزعة إلعادة تأهيل منازل المقترضين أو لتمويل االحتياجات الصحية والتعليمية

  

ليرة  250.000ويصل الحد األقصى لقيمة القرض الذي تقدمه مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر إلى 

 11دوالر أمريكي في فترة  1.250ولكن متوسط حجم القرض يصل تقريباً إلى ) دوالر أمريكي 5.000(سورية 

، وكما هو الحال مع )بالمائة فعال 20معدل فائدة سنوي (بالمائة رسم شهري ثابت  1شهراً، وتقدم القروض بنسبة 

كل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر األخرى فأن قروض مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر تقدم بالليرة 

رف التجاري السوري هو الوحيد الذي له الحق في التعامل بالعملة األجنبية وتحويلها السورية، مع معرفة أن المص

  . في سوريا

  

ويقوم مسئولي القروض بعمل كل اإلجراءات الخاصة بطلب الحصول على قرض وهم يشكلون نصف العاملين 

المتعلقة باالئتمان وبصفة في مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر في سوريا، وتقوم لجنة باتخاذ القرارات 

ويبدو أن معدل قبول البرنامج يصل إلى نحو . عامة يتم هذا في غضون أسبوعين بعدما يتقدم المستثمر باستمارته

 1ويقدم لنا الجدول . بالمائة، مع األخذ في االعتبار أن تكرار القرض يشكل نحو ثلث بالنسبة للمحفظة المعلقة 70

  . لمؤسسة أغان خان للتمويل المتناهي الصغر بسوريا أسفله بيانات مالية أساسية

  

  2005أغا خان سوريا في نھاية . 1جدول 
مؤسسة أغا خان للتمويل   

  المتناهي الصغر بسوريا

/ المؤسسة اإلجمالي

  المتوسط

نصيب سوريا في المؤسسة 

  بالنسبة للمؤشرات المختارة 

    %2.2  % 2.3  معدل تعويض ضياع القرض 

    ∗%103.6  % 99.0  )من الهبوط% كـ (د معدل االستردا

        مؤشرات االنتشار

  %11.6  67.135  7.810  عدد القروض الموزعة 

  %17.2  56.539  9.718  )بالدوالر األمريكي(إجمالي قيمة القروض الموزعة 

  %11.5  116.366  13.370  عدد القروض الموزعة منذ بدايتها

  %17.4  91.949  15.966  )بالدوالر األمريكي(إجمالي قيمة القروض الموزعة منذ بدايتها 

  %12.9  56.104  7.228  عدد اتفاقيات القروض 

  غير منطبق   31.151    عدد اإليداعات المعلقة 

    834  1.244  )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم القرض 

  غير منطبق  988    )بالدوالر األمريكي(متوسط حجم اإليداع 

  %13.8  12.687  1.755  قة عدد المنتفعات من المحفظة المعل

    %19  %22  نسبة المقترضات 

                                                 
معدل االسترداد في مؤسسة أغا خان للتمويل المتناھي الصغر بأفغانستان بسبب السداد المبكر % 121بسبب % 100ھذا الرقم أكبر من   ∗

  . وغيره من التعديالت
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  %6.0  888  53  عدد العاملين 

  %6.8  103  7  عدد الفروع 

  %6.5  398  26  عدد مسئولي االئتمان

    %45  %49  مسئولو االئتمان كنسبة من إجمالي العاملين 

        اإلنتاجية 

    79  278  عدد القروض المعلقة بالنسبة لمسئول االئتمان 

    141  238  وسط محفظة القروض بالنسبة لمسئول االئتمان مت

  التقرير السنوي لمؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر : المصدر

  

  تحليل أنشطة التمويل المتناھي الصغر لمؤسسة أغا خان للتمويل المتناھي الصغر 
ى أداء في عملياتها في البلدان التي تعد مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر من المؤسسات التي تتسم بأعل

لهذا فأن خطط إدخال نظام مؤسسي على مؤسسة أغا خان السورية قد بدأ بالفعل،  ونتيجةتعمل بها المؤسسة، 

وهناك إجماع فيما بين كل األطراف المشتركة في قطاع التمويل المتناهي الصغر بما في ذلك الجهات الحكومية 

كومية وبنوك الدولة، على أن مؤسسة أغا خان السورية هي أنسب مؤسسة لكي وغيرها من المنظمات غير الح

  . تتحول إلى أول بنك للتمويل المتناهي الصغر

  

وقد بدأت إدارة مؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر المناقشات بشأن فرص الشراكة في البنك المتوقع 

بنك الئتمان إلعادة البناء، مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة ا(تأسيسه مع ممثلين من بنوك التنمية الدولية 

، وتنتظر األطراف المهتمة في الوقت الحالي للوائح الداخلية والتشريعات 2006، في مايو )االستثمار األوربي

  . الذي تم إصداره حديثاً" بقرار التمويل المتناهي الصغر العام"الخاصة 

  

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
القومية وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع لجنة التخطيط التابعة " خريطة الفقر"على دراسته لسوريا مع بناء 

للدولة برامج تجريبية في مناطق من سوريا التي بها احتياج أمس للخدمات األساسية، واستهدفت البرامج أكثر 

هدف تحسين أحوالهم المعيشية ومساعدتهم على القطاعات المحتجة في المجتمع بما في ذلك النساء واألطفال ب

  . الحصول على الحصول على خدمات صحية وتعليمية

  

في منطقة جبل الحص وبدأت مشروع تنمية للتمويل " برنامج تنمية المجتمع الريفي"من بين تلك المبادرات 

وتقع منطقة جبل . الزراعيح المتناهي الصغر بالتعاون مع لجنة التخطيط التابعة للدولة ووزارة الزراعة اإلصال

كم جنوب شرقي حلب في الجزء الشمالي من سوريا وهي واحدة من أفقر المناطق في سوريا وتتسم  15الحص 

قرية معروفة  157بالجفاف وندرة موارد المياه، واألراضي الصالحة للزراعة والخدمات العامة، وتغطي المنطقة 

  . بأن منازلها مصنوعة من الطين
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بالمائة من  51، )أسرة 26.000تقريبا ( 250.000ن إجمالي عدد السكان في المنطقة الذين يبلغ عددهم ومن بي

 9.7ومتوسط حجم األسرة هو . بالمائة سنوياً 3.4عام ومعدل النمو السكاني السنوي هو  15المقيمين هم تحت 

ض ضئيلة للغاية والموارد المالية ، وملكية األر)خاصة فيما بين النساء(شخص، ومعدل األمية مرتفع للغاية 

والمصدر األساسي للمعيشة في تلك المنطقة هي رعاية الحيوانات وإنتاج المحاصيل ولكن . لالستثمار ضحلة للغاية

  . العمل موسمي باألساس

  

وهو نموذج ) صندوق قرية(يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتمويل المتناهي الصغر على أساس صندوق 

ويتم أخذ القروض . م على العضوية حيث يوزع أرباحاً على حاملي األسهم باستخدام نموذج المشاركة بالفوائديقو

قرية في  40صندوق قرية لخدمة  32وتوزيع الفوائد بناء على المبادئ اإلسالمية، ومنذ بدء البرنامج تم تأسيس 

وكان متوسط . سعير اإلسالمي المرابحةقرض باستخدام أسلوب الت 7.000المنطقة وتم توزيع ما يقرب من 

وعدد المقترضين . لمدة سنة تقريباً) دوالر أمريكي 800(ليرة سورية  40.000القرض بموجب البرنامج 

. بالمائة 98بعد معرفة الصناديق المتاحة، وحتى اليوم فأن معدل السداد للقروض كان بنسبة  2.500النشيطين هو 

بالمائة على المقترضين ولكن قلل برنامج األمم  2.5، و2بة برسوم شهرية ما بين وعند بدء البرنامج يتم المطال

  . بالمائة بناء على تحفيز من الحكومة السورية 1المتحدة اإلنمائي من الرسوم الشهرية لتصل إلى 

  

 2.3إال أن مليون دوالر أمريكي  5على الرغم من أن الميزانية المخططة لبرنامج تنمية المجتمعات الريفية كان 

  رمليون دوال 1.5ر أمريكي فقط من هذا المبلغ تم منحها حتى اآلن، قدمت الحكومة اليابانية منحة مليون دوال

دوالر أمريكي، ومخطط  50.000وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) دوالر أمريكي 800.000(مليون ليرة سورية 

ة إلى الوصول لمزيد من الممولين لتغطية الفجوة التمويلية ، وتسعى الحكوم2007لهذا المشروع أن ينتهي بنهاية 

قبل أن ينتهي البرنامج، وإن لم يتم التوصل إلى تلك التمويالت الضرورية، تشير لجنة التخطيط التابعة للدولة إلى 

جهات أن الحكومة ربما تفكر في تحويل بنك االئتمان الذي تملكه إلى مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر، ولكن ال

  الحكومية تفضل عامة أن تحتفظ بالمشروعات المتناهية الصغر منفصلة عن بنوك الدولة 

  

  مركز المشروعات التجارية بسوريا 
لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص السوري في دمشق  1996بدأ مركز المشروعات التجارية السوري في عام 

ومة السورية والمفوضية األوربية إلى المساعدة في وحلب، ويهدف المشروع الممول تمويل مشترك من الحك

االرتقاء بالقطاع الخاص السوري وفي تشجيع المنافسة، ويقدم المركز دعم فني وخدمات تدريبية واستشارية 

للمستثمرين الخاصين والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل مراكز دعم المشروعات، 

سة لكي تنقل التقنية للمؤسسات القومية بالكامل والتي يديرها سوريين بهدف أن تصبح وقد أقيمت هذه المؤس

  . مؤسسة مستمرة ذاتياً
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وعلى الرغم من أن مركز المشروعات التجارية ال يقدم أي تمويل إال أنه ينصح المستثمرين السورين بشأن 

لية، وبناء على خبرته السابقة في العملمع الفرص التمويلية المتاحة وكذلك بكيفية الحصول على الخدمات الما

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجود البرامج المتنوعة التي تدعم المشروعات المتناهية الصغر في 

وال يدعم (مرحلة البدء فأن المركز يستهدف المشروعات الصغيرة التي تعمل في قطاعات الخدمات والصناعة 

ة وسيطة هامة ترعى تنمية المشروعات السورية الخاصة وهي في تفاعل مستمر ويعمل المركز كمؤسس) الزراعة

  . مع الهيئات القومية األخرى ومع المؤسسات المانحة والمنظمات غير الحكومية في السعي لتحقيق أهدافها

  

  وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
في  8)األونرا(الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  تعمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 2003منذ عام 

يقدم البرنامج قروض . برنامج تمويل متناهي لصغر في دول متعددة في الشرق األوسط ومؤخراً في سوريا

متناهية الصغر تستخدم ضامن من موظفين حكوميين يحصلون على مرتب كضمان، وهناك ما يقرب من 

بالمائة يطلب دعم مستمر، والثلث  10سوريا، ومن بين هذا الرقم أقل من  الجئ فلسطيني مسجل في 430.000

فقط يعيش في مخيمات لالجئين، وال تركز برامج اإلقراض المتناهية الصغر الخاصة بالوكالة على الجانب 

  . الزراعي، مع معرفة أن كل المعسكرات الفلسطينية تقع في مناطق حضرية

  

  تمرارية التمويل المتناھي الصغر واالس
بناء على اقتراح من حكومة سوريا فقد وضع برنامج التمويل المتناهي الصغر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وعلى الرغم من أن هذا .بالمائة 1ومؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الغر معدالت فائدتهما الشهرية بنسبة 

المتناهي الصغر بتغطية تكاليفه مع معرفة أنها حالياً ال  المستوى من الفائدة قد يسمح لمؤسسة أغا خان للتمويل

تفرض أي مصروفات إلعادة التمويل إال أن الوضع سيتغير بمجرد أن تتحول المؤسسة إلى بنك للتمويل المتناهي 

بالمائة لمعدل الفائدة  1الصغر وستحتاج إلى تكاليف لتعبئة اإليداع وإقراض السوق، وقد تعرقل نسبة الـ 

مرارية المالية لمؤسسة أغا خان للتمويل المتناهي الصغر وكذلك للمبادرات الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر االست

التي تسعى أن تكون مستمرة ذاتياً، وأنه أمر جدير بالمالحظة أن البنوك الخاصة في سوريا تتطلب أن تذكر 

تجعل التشريعات المختلفة والصارمة ا، ربما معدالت الفائدة ولكنها حرة في تبني تعريفات الفائدة الخاصة به

لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر منها مؤسسات ال تتسم باالستمرارية إال أنها بهذا تمنع التحول من موردين 

  . دائمين للخدمات المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

  

                                                 
على سبيل المثال التعليم والصحة (وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ھي الموفر الرئيسي للخدمات األساسية وكالة األمم المتحدة لغ  8

مليون الجئ فلسطيني مسجل في قطاع غزة والضفة الغربية  4.4ألكثر من ) واإلغاثة والخدمات االجتماعية وكذلك التمويل المتناھي الصغر
يات الوكالة من خالل المساھمات التطوعية من الدول المانحة واالتحاد األوربي، ومنذ التسعينات واألردن ولبنان وسوريا، وتمول كل عمل

  والدول العربية ساھمت أيضاً في ميزانية األونرا التنموية
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  سوريا نظرة عامة على المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة في 3
  

تهدف هذه الدراسة إلى فحص كل من جوانب العرض والطلب لسوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل في 

وتوجهات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا سوريا، وبالتالي فيقيم هذا الفصل صفات ومالمح 

تستخدم المشروعات المتناهية الصغر التحليل من خالل فحص كيف  4إلى جانب أدائها المالي، ويواصل الفصل 

  والصغيرة حالياً الخدمات المالية وطلبها المستقبلي على مثل تلك الخدمات 

  

يقدم كال الفصلين نتائج مسح السوق والذي أجري الجل هذه الدراسة في ثالث مناطق حضرية في سوريا في أثناء 

مشروع متناهي الصغر  466ت وجهاً لوجه مع ، ويتكون المسح من مقابال2007الفترة من مايو إلى يوليو 

باستخدام استبيان شبه هيكلي، وقد تم اختيار ) في حلب 117في حمص، و 114في دمشق، و 235(وصغير 

المناطق الثالث بسبب تركز المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فيها وبسبب تواجد أنشطة التمويل المتناهي 

  الحكومية الصغر تحت رعاية المنظمات غير 

  

  منھجية مسح المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة 
  

جمع استبيان المسح معايير نوعية وكمية وكذلك أسئلة مفتوحة ومغلقة، وبيانات مغرية عن الملمح االقتصادية 

ة وفقاً االجتماعية لألنشطة االستثمارية، وقد تم جمع البيانات لتقرير توزيع المشروعات المتناهية الصغر والصغير

على سبيل المثال التجارة أو اإلنتاج أو (، والقطاع )على سبيل المثال عدد الموظفين، ومعدل الدوران(للحجم 

الريفي، والملكية أو اإلدارة  -على سبيل المثال الموقع الجغرافي، الموقع الحضري(ومعايير أخرى ) الخدمات

  ). والخلفية العرقيةإناث  –ذكور 

  

مشروعات التي شاركت في المسح من كل القطاعات االقتصادية بهدف أن تمثل أنماط إقليمية وقد تم اختيار ال

مشروع لقطاع  145مشروع تنتمي لقطاع التجارة، و 292لالقتصاد القومي، ومن بين العينة هناك  وهيكلية

أن أعلى  ، حيث"قطاعات أخرى"مشروع لإلنتاج، وهناك مشروع واحد متبقي يقع تحت تصنيف  72الخدمات و

نسبة من المشروعات التي تم إجراء مقابالت معها كانت في المناطق الحضرية، حيث تتركز المشروعات 

  المتناهية الصغر والصغيرة وهكذا فأن المسح لم يتعامل مع قطاع الزراعة 

  

عليه كلية وقد قام فريق البحث في سوريا بإجراء المقابالت الالزمة ألجل المسح وهو فريق مدرب وقد أشرفت 

فرانكفورت للتمويل واإلدارة، وقد تم وضع األكواد واالنتهاء من المسح باستخدام حزمة إحصائية للعلوم 

  . االجتماعية
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باإلضافة إلى المسح هناك لقاءات لمجموعات بؤرية عديدة والتي تمت في الثالث مناطق قبل وبعد المسح، وقد 

عي إلى التأكيد على العالقة ما بين االستبيان وتوفير المعرفة عقدت المجموعات البؤرية بل مسح السوق للس

وقد عقدت مجموعات بؤرية بعد المسح . األساسية باالحتياجات المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

ائج بهدف التأكد من النتائج وجمع المزيد من المعلومات النوعية لكي تحد ما تتضمنه تلك النتائج وتصل إلى النت

  . النهائية بناء عليها

  

  : وقد تم استخدام التعريفات التالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

 موظفين مدفوعي األجر تعتبر مشروعات متناهية الصغر  5 – 1المشروعات التي بها من  •

 . موظف مدفوع األجر تعتبر مشروعات صغيرة 49 – 6المشروعات التي بها من  •

  

  ة للمسح عن المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة النتائج العام
  

  توزيع الحجم والسن والنوع 
كانت األغلبية العظمى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجريت معها مقابالت مشروعات متناهية 

ا من المشروعات يمكن تصنيفه) بالمائة 13.1أو ( 61، وفقط )بالمائة 86.9أو  466من  405(الصغر 

) بالمائة 56.4(فأن أكثر من نصف من أجري عليهم المسح  1كمشروعات صغيرة، وكما يظهر الشكل رقم 

بالمائة من المشروعات تدار بواسطة المالك، ومن بين  30.5أفراد، في حين أن  5إلى  2يوظفون ما بين 

نين إلى أربعة موظفين بأجر، بالمائة توظف من اث 65المشروعات المتناهية الصغر فأن نسبة كانت أعلى فهناك 

ومن بين المشروعات الصغيرة كانت األغلبية . بالمائة من المشروعات يعمل بها المالك فقط 35في حين أن 

  . موظف مدفوعي األجر 10إلى  6توظف ما بين ) بالمائة 69(العظمى 

  

،  466= العدد (فوعي األجر حجم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفقاً لعدد الموظفين المد. 1الشكل 

 (%  
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Number of Paid Employees ( Including the Owner)
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، وبما أن المشروعأثناء المقابالت الخاصة بالمسح تم سؤال المشروعات عن عدد أفراد األسرة الذين يعملون في 

يتشابه مع إجمالي عدد الموظفين، فقد نخلص إلى أن معظم أفراد العائلة يتم ) بما فيهم أفراد األسرة(عدد العمال 

وقد طرح على المشروعات أيضاً سؤال عما إذا كانت هناك زيادة في إجمال عدد . نتظمةالدفع لهم بصفة م

لم يعينوا  313مشروع الذين أجابوا عن هذا السؤال كان هناك  461الموظفين عبر السنة الماضية، ومن بين الـ 

خمس  مشروعات عينت أكثر من 3مشروعا قد عينت موظف واحد جديد و 73أي موظف جديد في حين أن 

  . أفراد

  

سنة  45، وتحت )بالمائة 95.1(أو المديرين الذين تم مقابلتهم كانوا من الذكور / أن الغالبية العظمى من المالك و

يملكها  23يملها مستثمرين ذكور، و 443، 466ومن بين المشروعات الـ ) 44إلى  25بالمائة ما بين  68(

ون بوضوح على الحياة االقتصادية في سوريا إال أن النساء مستثمرات إناث وعلى الرغم من أن الرجال يسيطر

  . بالمائة من البرلمان السوري 10.4يلعبن دوراً هاماً في القطاع العام، فعلى سبيل المثال يشكل ممثلي المرأة حتى 

  

  ) 466= العدد (تقسيم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفقاً للحجم والنوع . 2الشكل 
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  ع اإلقليمي والقطاعي التوزي

من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها في كل المناطق ) بالمائة 62.7(األغلبية العظمى 

. كانت في قطاع التجارة وقد اشتملت على مشروعات جملة وقطاعي، وكذلك على مشروعات تجمع ما بين االثنين

بالماشة عملت في تجارة  65.2ت تعمل في تجارة الجملة إال أن بالمائة من المشروعا 10وعلى الرغم من أن 

  . عملت في كال النوعين من المشروعات) بالمائة 24.8(التجزئة، وما يقرب من الربع 

  

 15.5بالمائة و 31.1الخدمات واإلنتاج وقد كان توزيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في قطاعات 

مل المشروعات في قطاع الخدمات على المطاعم والخياطة وخدم ومصففي شعر ومن ، وتشت9بالمائة على التوالي

يقومون بعمليات اإلصالح والسائقين وخدمات أخرى، واشتمل قطاع اإلنتاج على مشروعات مختارة في إنتاج 

  . الطعام والنجارة واإلنتاج الزراعي وغيره

  

بالمائة فقط  15.2عها المقابالت مسجلة قانونياً مع وجود وقد كانت الغالبية العظمى من المشروعات التي أجريت م

  . ليس لها كيان رسمي

  

  التوزيع اإلقليمي والقطاعي والعمري للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

التي تم مقابلتها ألجل أغراض هذا المسح قائمة منذ ) بالمائة 72.7(معظم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

سنوات، مع وجود تقريباً الخمس  10 – 4كانت موجودة من ) بالمائة 31.5(سنوات، والنسبة األكبر  4أكثر من 

من بين . سنة 20تعمل ألكثر من ) بالمائة 21.2(عاماً وخمس أخر  20 – 11تعمل ما بين ) بالمائة 20(

                                                 
  .قطاع بالمائة ألن كثير من المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتھا تعمل في أكثر من 100يفوق اإلجمالي ھنا   9
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سنوات في حين أنه بين  10 – 4تعمل ما بين ) بالمائة 32.2(المشروعات المتناهية الصغر كان هناك الثلث فقط 

وهكذا يمكن أن نجادل . عاما20ًكانت تعمل ألكثر من ) بالمائة 34.4(المشروعات الصغيرة فأنه تقريباً الثلث 

بشأن أن معظم المستثمرين أقاموا مشروعات كمشروعات متناهية الصغر ثم حولها إلى مشروعات صغيرة من 

  . خالل تعيين موظفين جدد

  

بالمائة فقط من المشروعات المتناهية الصغر التي تم مقابلتها قد ظهرت في خالل العام  9.2ة كانت هناك نسب

وقد عملت أغلبية المشروعات . الماضي في حين أن كل المشروعات الصغيرة كان عمرها حوالي سنة على األقل

أغلبية المشروعات التي الصغيرة للغاية أي القائمة ألقل من سنة في قطاعات التجارة والخدمات في حين أن 

عملت لفترات أطول عملت في اإلنتاج، ويبدو أن تلك المشروعات هي مشروعات عائلية تستمر في العمل من 

سنة في قطاع اإلنتاج هو  20 – 11وهكذا فأن نصيب المشروعات التي تعمل لمدة . خالل إدارة الجيل التالي

  . بالمائة لقطاع الخدمات 19.3لقطاع التجارة و بالمائة 19.2بالمائة، مقارنة بنصيب  27.8حوالي 

  

  %) ، في 466= العدد (عمر وقطاع المشروعات . 3الشكل 
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Less than a year 1 - 3 years 4 - 10 years 11 - 20 years More than 20 years
  

هناك بعض الفروق اإلقليمية الظاهرة في السن بالنسبة للمشروعات العينة، ففي حلب كانت هناك نسبة كبيرة 

ة قوية للغاية في حلب، مع مراعاة أن والعالقات العائلي. سنة 20من المشروعات قائمة ألكثر من %) 31.6(

النسبة األكبر من المشروع التجاري ينتقل إلى الجيل التالي في العائلة، ولكن في دمشق على النقيض فقد كانت 

  . سنوات فقط 10 – 4تعمل لمدة ما بين ) بالمائة 37(المشروعات 

  

  ملكية المقر وتمويل البداية 
تعمل في ) بالمائة% 90.3أو  421(عليها المسح، كانت الغالبية العظمى  مشروعاً التي أجري 466من بين الـ 

ومن . كانت لبائعين متجولين 10مشروعات استخدمت أكشاك، و 9كانت بائعي شوارع، و 13مقرات ثابتة، وفقط 

أجروا من  31يؤجرون من مالك خاص، و 183يملكون مقر مشروعاتهم، و 227بين أصحاب المشروعات 

  . ألنشطة مشروعاتهم) على سبيل المثال الرصيف(استخدموا أرض عامة  23ة أو جهة حكومية ومجلس المدين
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  نوع مقر المشروع المتناهي الصغر والصغير . 4الشكل 
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0 50 100 150 200 250

Owned by the entrepreneur
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Rented of a private owner

A public space (e.g. a place on the
pavement)

  
على الرغم من أن الموارد الخاصة بالمالك كانت هي المصدر الرئيسي لتمويل بداية المشروعات المتناهية الصغر 

أو األصدقاء تختلف بدرجة كبيرة وفقاً للمنطقة، / التمويل الرسمي والقروض من العائلة و والصغيرة، إال أن نسبة

بالمائة من المشروعات في حمص بدأت مشروعاتها التجارية بأموالها الخاصة، وهي  88.5على سبيل المثال 

ة من المشروعات وهي بالمائ 25.2وفي تلك المدينة األخيرة هناك . بالمائة في حلب 65.8نسبة قلت لتصل إلى 

وأثناء اجتماعات . النسبة األعلى بين المناطق الثالث قد بدأت مشروعاتها بقرض من أفراد العائلة أو األصدقاء

المجموعة البؤرية في حلب الحظ المشاركون أن العالقات العائلية كانت قوية للغاية في حلب وأن المشروعات 

  . تدعم بعضها بعض من خالل التجارة

  

  %) ، 466العدد (مصدر التمويل للبدء . 5كل الش
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بالمائة من كل  3.3نادراً ما يستخدم التمويل المؤسسي للبدء في مشروع تجاري في كل أنحاء البالد ففقط 

. المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجريت معها مقابالت بدأت مشروعاتها بائتمان من مؤسسة رسمية
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ل الخاصين نشيطين بصفة واضحة في تقديم تمويل للبدء في مشروع وبصفة خاصة في ويبدو أن مقرضي الما

  . بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تمت مقابلتها 2.1دمشق، حيث أنهم مولوا 

  

  اإلدارة 
 96.6أن بما أن معظم أصحاب المشروعات يعملون في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا ف

 9.4بالمائة من المقابالت التي أجري عليها المسح تمت مع صاحب المشروع، وقد تم تقسيمهم وفقاً للسن كما يلي 

،  44و 35بالمائة كانت ما بين سن  33.9، و34و 25بالمائة كانت ما بين سن  34.1سنة، و 24بالمائة كانت حتى 

  . أو أكبر 45بالمائة كانت في سن  22.6و

  

بالمائة فقط ممن أجري عليهم البحث أميين، فالغالبية العظمى  6حليل المستوى التعليمي للمستثمرين أن ويظهر ت

قد أتمت كل من ) بالمائة 44أو  206(قد أتمت على األقل التعليم االبتدائي، ونسبة كبيرة ) بالمائة 97، أو 454(

كبيرة من عدد أصحاب المشروعات قد أتمت التعليم  التعليم االبتدائي والثانوي، ونسبة أقل ولكنها ما زالت نسبة

وعلى الرغم من أن أنه كانت هناك مقابلة لإلناث أصحاب المشروعات أكثر من الذكور، ) بالمائة 22.5(الجامعي 

بالمائة من اإلناث الالئي أجريت  48عليا من التعليم، فعلى الرغم من أن  مستوياتإال ن المرأة يبدو وأنها لديها 

واألكثر من هذا أن نسبة النساء . بالمائة فقط من الذكور لديهم 22المقابالت لديهن درجة جامعية إال أن  معهن

، ولكن يجب أن نالحظ أن تحليل )بالمائة 4مقابل  9(المستثمرات ممن لديهن درجة فنية كانت ضعف الرجال 

  . كان صغير للغاية) 23(حجم عينة اإلناث 

  

  %) ، 460= العدد (للمستثمرين مستوى التعليم . 6الشكل 
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  العالقات بين العميل والمورد 

  الموردون 
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تعتمد معظم المشروعات التي تم مقابلتها على الموردين المحليين للحصول على مدخالتهم، ألن االقتصاد كان 

تخدمت اس) مشروع متناهي الصغر أو صغير 24(بالمائة فقط  5.4مغلقاً إلى حد ما حتى وقت قريب، فنسبة 

بالمائة استخدمت تجار جملة محليين، ومن بين المشروعات المتبقية التي  42.3موردين دوليين، في حين أن 

بالمائة من مشروعات  17.2قد اشترت مؤن وبضائع من بازار محلي و 33.3أجري عليها المسح كانت نسبة 

  . محلية

  

، مع وجود نسبة )بالمائة 65.2(نقداً عند االستالم تسدد معظم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للموردين 

بالمائة أخرى تدفع مقدماً مقابل  14.6، وهناك نسبة )بالمائة 24.9(أخرى كبيرة إلى حد ما تؤجل السداد النقدي 

على سبيل المثال ائتمان جزئي للتوريد، وقد استخدمت ست مشروعات فقط (التوريد، مع سداد الباقي بعد االستالم 

يكات البنكية كأداة للسداد، وتعتبر الشيكات أمر غير مألوف في السوق المالي الرسمي وهكذا فليست كل البنوك الش

  . تصدر الشيكات أو تقبلها

  

يبدو وأنه أكثر ) على سبي المثال السداد نقداً بعد االستالم(بالنظر إلى االختالفات اإلقليمية، فأن االئتمان للمورد 

منه في حلب ) بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها 39.8(ص انتشار في منطقة حم

وهذا ليس بالنتيجة غير المتوقعة بعد معرفة أن حمص هي أصغر ). بالمائة 19.4(، أو دمشق )بالمائة 21.4(

  . اطق األصغرمنطقة أجري عليها المسح وأن الموردين يميلون أكثر إلى قبول السداد اآلجل في المن

  

  %). ، 466= العدد (السداد الذي يقبله الموردون . 7الشكل 
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 466من المدهش أن السداد النقدي اآلجل للموردين ال ينتج عنه عادة أسعار أعلى بالنسبة للبضائع، فمن بين الـ 

قالت ) بالمائة 21.5( 100قالت أنه ال يوجد أي اختالف في السعر، و) بالمائة 64( 300مشروعاً التي تم مقابلتها، 

قالت أن ) بالمائة 9.9( 46أنها حصلت على خصم في السعر عندما سددت نقداً فور حصولها على البضائع، و
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بالمائة ولم تتعدى  5إلى  1وبدا أن الخصم والفائدة تقع في نطاق ما بين . التأخير في السداد أدى إلى وجود فائدة

  ) 2ل أنظر الجدو(بالمائة  25أبداً نسبة 

  

  (%) فائدة جزائية عند السداد للمورد / تخفيض السعر. 2الجدول 

 سعر فائدة جزائي على السداد اآلجل   خصم على السداد الفوري   

1 – 5 %  72 %  30 %  

6 – 15 %  19 %  14%  

16 – 25 %  7 %  1%  

  % 45  % 98  إجمالي 

  

ممن أجابوا عن هذا  114من  99حسبما أجاب (شهور  3وتعد أغلبية التأخر في السداد محدودة كحد أقصى في 

بالمائة ممن أجابوا عن هذا المسح  23.3وبصفة محددة ذكر . ، مع بعض التأخير الذي قد يصل إلى سنة)السؤال

 3إلى  1بالمائة من  33.3يوم إلى شهر، و 16بالمائة ذكرت أنها ما بين  27.2يوم،  15 – 1بأن فترة السداد 

  . تلك التأخيرات في السداد نوع من أنواع القرض غير الرسمي التي يقدمها الموردونشهور، ويمكن اعتبار 

  

من المشروعات المتناهية ) بالمائة 97مشروع أو  466من  452(بالنظر إلى عملة السداد، فأن الغالبية العظمى 

تسدد ) بالمائة 5.6(عات بالمائة فقط من المشرو 26الصغر والصغيرة تسدد للموردين بالليرة السورية، مع وجود 

  . تسدد بأكثر من عملة 22باليورو، ومن بين كل المشروعات التي تم مقابلتها  1بالدوالر األمريكي، و

  

  المستهلكون 

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها ألغراض هذه الدراسة فأن  80.6وفقاً لـ 

ويعد المصدرون لتجار التجزئة، ) بالمائة 17(مشروع فقط  80مالء النهائيين، ويبيع غالبية العمالء كانوا من الع

ذكرت )بالمائة 2.1(بالمائة فقط ممن أجابوا عن هذا المسح  10زبائن ال يمثلون درجة كبيرة من األهمية إذ أنهم 

  . مصدر دولي كعميل

  

 73ممن أجابوا أو  461من  338(مستثمرين وكما هو الحال بالنسبة للموردين، فأن األغلبية العظمى من ال

) بالمائة 10.8(مشروع متناهي الصغر وصغير  50طلبوا من العمالء السداد نقداً عند االستالم، وهناك ) بالمائة

طلبت مقدم، والباقي عند ) بالمائة 9.8( 45سمحت للعمالء بأن تسدد نقداً بعد استالم البضائع أو الخدمات، 

واالفتقار إلى منتجات السداد البديلة مثل كروت االئتمان أو . طلبت الثمن كامل مقدماً) بالمائة 5.2( 24االستالم، و

  . الشيكات يعني أن معظم المبيعات موجه نقداً من خالل االقتصاد
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 كما هو متوقع يسمح المستثمرون لعمالئهم بوقت أقل لسداد األرصدة المعلقة مقارنة بما يمنحه لهم الموردين، فمن

يوم،  15سمحوا بيوم إلى  3يوماً حتى شهر، و 16أنها  17شهور، وأجاب  3شهر إلى  17إجابة ذكر  49بين 

  . شهر 12إلى  7سمحوا بـ  4شهور، و 6إلى  4ب 1وسمح 

  

ممن أجري عليهم المسح أو  466من  404(ال تقدم الغالبية العظمى من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

فقط خصم عند السداد  32وتقدم . تخفيض للسداد المبكر أو تطالب بفائدة عن التأخر في السداد )بالمائة 86.7

ونتيجة للقواعد اإلسالمية فأن المشروعات نادراً ما تطبق فائدة . يطالبون بفائدة على التأخر في السداد 13النقدي و

بالمائة،  25ال يتعدى التخفيض أو الخصم  مرة أخرى عادة ما. على السداد الذي يتم الحصول عليه بعد االستالم

  ). بالمائة 10كالهما أقل من (والذي يمكن تفسيره بسبب التضخم الضئيل ومعدالت الفائدة في سوريا 

  

  فائدة جزائية على مدفوعات العميل / تخفيض في السعر. 3الجدول 

 سعر فائدة جزائي على السداد اآلجل   خصم على السداد الفوري   

1 – 5 %  25%  9%  

6 – 15 %  6%  2%  

16 – 25 %  1%  2%  

  %13  %32  إجمالي 

  

أي مخاطرة للعملة، ألنه من الواضح أن كل ) بالمائة من العينة 97(ال تفرض الغالبية العظمى من المشروعات 

ريكي، مع فقط من الزبائن للمشروعات التي تم مقابلتها تسدد بالدوالر األم 17فهناك . السداد يتم بالعملة المحلية

بعمالت أخرى، وفي  7يسددون بكال من الليرة السورية والدوالر األمريكي، و 9فقط يسدد باليورو، و 1وجود 

  . منطق حلب تعد الليرة التركية مقبولة أيضاً في المشروعات المحلية

  

  األداء المالي والتوجھات 
  الدوران 

أن أي (تمت مقابلتها لم تذكر نظام لحفظ السجالت،  من المشروعات التي) بالمائة 47.5(أقل من النصف بقليل 

، )تسجيل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي للمبيعات يعتبر نظاماً لحفظ السجالت ألغراض هذا المسح

بالمائة ممن أجابوا عن هذا المسح في دمشق لديهم  60: وتختلف المشروعات وفقاً للمنطقة فيما يتعلق بهذه النقطة

  . بالمائة في حلب 41.9بالمائة في حمص،  47.4جالت، ونظام لحفظ الس

  

معدل الدوران السنوي التقديري للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم إجراء المقابالت  4يظهر الجدول 

  . بالمائة منها أجابت عن هذا السؤال 94معها، 



 39

  ) 437= عينة ال(دوران المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة السنوي . 4جدول 
  الدوران السنوي 

  )ليرة سورية(

  الدوران السنوي 

  )دوالر أمريكي(

إجمالي المشروعات 

المتناهية الصغر 

  والصغيرة 

من المشروعات % 

المتناهية الصغر 

  والصغيرة

المشروعات 

  المتناهية الصغر 

المشروعات 

  الصغيرة 

0 – 200.000  0 – 4.000  43  9.8 %  42  1  

200.001 – 
400.000  

4.001 - 8.000  62  14.2%  62  0  

400.001 – 
600.000  

8.001 – 12.000  51  11.7%  50  1  

600.001 – 
1.000.000  

12.001 – 
20.000  

42  9.6%  39  3  

1.000.001- 
1.500.000  

20.001 – 
30.000  

51  11.7%  48  3  

1.500.001 – 
2.000.000  

30.001 – 
40.000  

33  7.6%  30  3  

2.000.001 – 
3.000.000  

40.001 – 
60.000  

46  10.5%  42  4  

3.000.001 – 
6.000.000  

60.000 – 
120.000  

55  12.6%  44  11  

 <6.000.001   <120.001  54  12.4%  23  31  

  57  380  %100.0  437    إجمالي اإلجابات

  

دوالر،  120.000بالمائة من المشروعات الصغيرة لديها معدل دوران سنوي أكثر من  54.4على الرغم من أن 

 50.9(، والنصف فقط )5أنظر الجدول (بالمائة فقط من المشروعات المتناهية الصغر لديها هذا المعدل  6.1فأن 

 16.3(مع أقل من الخمس  20.000متناهية الصغر لديها معدل دوران يصل حتى من المشروعات ال) بالمائة

  . دوالر 8.000دوالر و 4.001تقع ما بين ) بالمائة

  

  %) ، في 437= العدد (مقارنة بين الدوران السنوي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 5الجدول 

  المشروعات الصغيرة   ة الصغر المشروعات المتناهي  )دوالر أمريكي(الدوران السنوي 

0 – 4.000   11.1%  1.8 %  

4.001 – 8.000  16.3%  0.0%  

8.001 – 12.000   13.2%  1.8%  

12.001 – 20.000  10.3%  5.3%  

20.001 – 30.000  12.6%  5.3%  

30.001 – 40.000  7.9%  5.3%  

40.001 – 60.00  11.1%  7.0  

60.001 – 120.000  11.6%  19.3%  
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 <120.001  6.1%  54.4%  

  

، مع )6أنظر الجدول (بناء على العينة، فأن قطاع اإلنتاج حظي بأعلى معدل دوران سنوي بين القطاعات الثالث 

دوران أقل من ) بالمائة 58.6(وكان لغالبية مشروعات الخدمية . سنوياً 20.000تتعدى ) بالمائة 57.9(الغالبية 

  . دوالر أمريكي 20.000تتعدى ) بالمائة 59.79(وعات التجارية دوالر في حين أن دوران غالبية المشر 20.000

  

  %) ، في 437= العدد (الدوران السنوي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفقاً للقطاع . 6الجدول 

دوالر (الدوران السنوي 

  )أمريكي

  اإلنتاج   الخدمة   التجارة 

0 – 4.000   7.4 %  16.4 %  4.4%  

4.001 – 8.000  12.2%  17.9 %  11.8 %  

8.001 – 12.000  10.7%  14.3%  10.3%  

12.001 – 20.000  10.0%  10.0%  16.2%  

20.001 – 30.000  11.4%  12.9%  10.3%  

30.001 – 40.000  8.9%  2.9 %  10.3%  

40.001 – 60.000  12.5%  6.4%  8.8 %  

60.001 – 120.000  15.5%  7.9 %  10.3%  

 <120.000  11.4%  11.4%  17.6%  

  

لم يكن الدوران موزعاً بالتساوي خالل العام بالنسبة لكل المشروعات ولكنه كان يتأرجح وفقاً للموسم، فقد أشارت 

كل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة إلى أن فصل الشتاء هو أفضل موسم للدوران وأن يناير هو أفضل 

سم سئ بالنسبة للمشروعات، وأسوأ شهر وبصفة عامة يعتبر الصيف مو. شهر يليه شهري ديسمبر وفبراير

يتبعه شهري أغسطس وسبتمبر، ) بالمائة من كل المشروعات التي تمت مقابلتها 51.1(بالنسبة للدوران هو يوليو 

عامل هام في توضيح السبب وراء  2007ويعد رمضان الذي كان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر في عام 

شهر أغسطس الذي كان يتسم بالبطء في العام السابق تبعه تحسن مفاجئ في شهر  االسترداد السريع للعافية بعد

  . أكتوبر

  

وقد طرح على كل المشروعات سؤال عن هامش ربحها فيما يتعلق بالبضائع والخدمات التي قدمتها، وكما هو 

الصغر والصغيرة  الحال مع تقديرات الدوران السنوي فأنه عادة ما يكون صعب بالنسبة للمشروعات المتناهية

التي شاركت في المسح أن تقدر ربحها السنوي بسبب افتقارها لنظم حفظ السجالت والمحاسبة واإلدارة المالية 

وكذلك النظام الشخصي، وقدم من أجري عليهم المسح هامش الفائدة اإلجمالي في شكل نسبة، بوالتاسبة لهؤالء 
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يق البحث أن يقدموا أسعار الشراء والبيع بالنسبة لبعض الذين وجدوا صعوبة في تقديم نسبة طلب منهم فر

  . المنتجات لكي يحسبوا هامش الربح التقديري

  

وقد تم احتساب هامش الربح الكلي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفقاً لهامش الربح الموزون الخاص 

قد حقق هامش ربح ) بالمائة 28.2(عات فأن أكبر نصيب للمشرو 8وكما يظهر الشكل . بكل منتج أو خدمة تبيعها

) أجابوا عن هذا السؤال 440(بالمائة، وكان هامش الربح الموزون المتوسط لمشروعات العينة  20 – 11كلي من 

بالمائة خدمات حيث أن  100وقد قدمت معظم المشروعات ذات هامش الربح . بالمائة 16.8قد تم احتسابه بنسبة 

  . لتغاضي عنهاالتكاليف قليلة أو يمكن ا

  

  ) 440= العدد (هامش ربح المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 8الشكل 

Profit Margin 

16.8%

28.2%

16.7%

10.1% 11.1%
8.5%

5.9% 5.9%

0.0%
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20%
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75%

76%-
99%
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  الرؤى المستقبلية والعوائق األساسية للمشروعات المتناھية الصغر والصغيرة 
  

، يبدو أن الرؤى المستقبلية للمشروعات التي أجريت معها المقابالت بهدف المسح هي في معظم األحوال إيجابية

مشروعاً بأنهم يتوقعون نمو مشروعاتهم، ولكن نسبة كبيرة من عينة المسح  456مشروعاً من  256فقد أجاب 

بالمائة إلى أنهم توقعوا لمشروعاتهم أن  27.9كانت متحفظة أو حتى سلبية فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية، فقد أشار 

  . بالمائة توقعوا أن تنحدر 15تظل ثابتة و

  

 57.9بالمائة،  59.6(صيب من أجابوا بإجابات وتوقعات مستقبلية إيجابية أعلى في دمشق وحمص وقد كان ن

بالمائة من كل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجابت  42.7في حين كان لنسبة ) بالمائة على التوالي
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تطورها سيكون ببساطة ثابتاً على بالمائة اعتقدت أن  36.8على هذا المسح توقعات إيجابية بشأن مشروعاتها، 

  . مدار السنوات القليلة القادمة

  

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر توقعت فترة مستقرة وثابتة في  30.7فأن  9وكما هو واضح في الشكل 

و األمر بالمائة زيادة، وقد كان هناك رأي متفائل بشأن النمو المستقبلي وه 54.9المستقبل القريب في حين توقع 

  . بالمائة ترى مستقبل إيجابي بالنسبة لمشروعاتها 64.4السائد فيما بين المشروعات الصغيرة، حيث توجد نسبة 

  

  ) 456= العدد (رؤى عن السنوات القليلة القادمة وفقاً لحجم الشركة . 9الشكل 

54.9%

64.4%

30.7%

13.6%14.4%
22.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Micro Small

There will be an increase It will stay stable There will be a decrease
  

  
، هذا باإلضافة إلى أن 10الشكل يمكن مالحظة التوقعات اإليجابية لنمو المشروع في كل القطاعات كما نرى في 

 59أو  459من  271(غالبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة قد ُسألت عن مستقبل االقتصاد السوري 

  . بالمائة توقعوا أن يظل ثابتاً 24توقعوا أن االقتصاد سينمو مع وجود ) بالمائة

  

  ) 456= العدد (اع رؤى خاصة بالسنوات القليلة القادمة وفقاً للقط. 10الشكل 
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57.2% 57.3%
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27.0% 24.5%
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  االستثمارات الماضية 
  

 64(من بين النتائج المؤثرة التي توصل لها هذا المسح هو أن غالبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

لم تستثمر أي شئ في مشروعاتها خالل العاميين الماضيين، كان نصيب ) 466مشروعاً من  298بالمائة أو 

بالمائة، واألكثر من هذا أن  49.2بالمائة، وكان نصيب المشروعات الصغيرة  66.2لصغر المشروعات المتناهية ا

في مشروعاتها  تستثمربالمائة من كل المشروعات لم  60أكثر من : تهذه النتيجة تتطابق تماماً مع كل القطاعا

  ). بالمائة في اإلنتاج 66.7بالمائة في الخدمات و 61.4بالمائة في التجارة،  63(خالل العاميين الماضيين 

  

 12.2(، المعدات )بالمائة 12.4(ومن بين المشروعات التي استثمرت كانت االستثمارات األكثر شيوعاً في التوسع 

، وكلن هنا اختلفت االستثمارات وفقاً لحجم المشروع، وكان أكثر )بالمائة 9.7(، والعقارات والتجديد )بالمائة

في المعدات أما بالنسبة للمشروعات ) بالمائة 12.6(ات المتناهية الصغر االستثمارات شيوعاً في المشروع

  . في التوسع) بالمائة 27.9(الصغيرة 

  

مشروعاً متناهي الصغر وصغير شاركت في مقابالت المسح عن  466من ) بالمائة 35.8(فقط  167وقد أجاب 

 8.9( 15أموالها الخاصة في االستثمار و استخدمت) بالمائة 88( 147األسئلة المتعلقة باالستثمارات حيث أن 

ممن  152أسفله فأن  7استخدمت توليفة ما بين أموالها ونوع من أنواع االئتمان، وكما يظهر الجدول ) بالمائة

أجابوا كانوا قادرين على تقديم معلومات بشأن نوع االستثمار الذي قاموا به، ومن بين هذه األعداد األخيرة، كان 

مع نصيب يمكن ) دوالر أمريكي 10.000 – 501( 500.000 –ليرة سورية  25.001كبر ما بين االستثمار األ

  ). دوالر أمريكي  100.000(ليرة سورية  500.000يتخطى الـ ) بالمائة 21(قياسه 
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  ) 167من  152= العدد (استثمارات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 7الجدول 

ليرة (قيمة االستثمارات 

  )وريةس

دوالر (قيمة االستثمارات 

  )أمريكي

مشروعات متناهية الصغر 

  وصغيرة 

  النسبة 

0 – 2.500   0 – 50   3  1.97 %  

2.501 – 5.000  51 – 100  9  5.92%  

5.001 – 12.500  101 – 250  5  3.29 %  

12.501 – 25.000  251 – 500  9  5.92%  

25.001 – 50.000  501 – 1.000  23  15.13%  

50.001 – 100.000  1.001 – 2000  20  13.16%  

100.001 – 250.000  2.001 – 5.000  27  17.76%  

250.001 – 500.000  5.001 – 10.000  29  19.08%  

 <500.001   <10.001  32  21.05%  

  % 100.00  152  غير منطبق   إجمالي 

  

  االستثمارات المخططة 

تخطط لكي تستثمر بما يتماشى مع ) روعاًمش 466من  253(أكثر من نصف المشروعات التي تم مقابالت 

ينوون تمويل استثماراتهم بأموالهم ) 254من  103(التوقعات اإليجابية بشأن المستقبل فالنصيب األكبر منها 

  . الخاصة

  

خططت لكي ) 150(خطط أكبر عدد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجابت عن هذا السؤال 

، ولنالحظ أن عدد )58(، والتحديث )29(، واإلنتاج والمعدات )54(يليها المعدات  تستثمر في التوسع ثم

 47.9(المشروعات المتناهية الصغر كانت أكثر من المشروعات الصغيرة خططت لكي تستثمر في مشروعات 

  . ، مع التوسع ألجل الهدف المرغوب فيها لكل المجموعتين)بالمائة على التوالي 31.6مقابل 

  

بالمائة  40افظة االستثمار للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة قريبة للغاية في كل القطاعات فتقريبا كانت ح

بالمائة في  42.1بالمائة في التجارة،  45.5(من المشروعات لم تخطط لكي تقوم بأي استثمار في المستقبل القريب 

بالمائة في  36.1و 25.5، 36.6(الستثمار في التوسع وتقريباً يميل الثلث ل) بالمائة في اإلنتاج 43.1الخدمات، و

بالمائة من المشروعات التي يمن تحديد قيمة  30وهناك تقريباً ). التجارة والخدمة وقطاعات اإلنتاج على التوالي

 – 5.000(ليرة  500.000ليرة سورية و 250.000خططت لكي تستثمر ما بين ) 239من  72(استثماراتها 

  ). ريكيدوالر أم 10.000

  

  ) 239= العدد (استثمارات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة المخططة . 8الجدول 
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ليرة (قيمة االستثمار 

  )سورية

دوالر (قيمة االستثمار 

  )أمريكي

مشروعات متناهية الصغر 

  وصغيرة

  النسبة 

0 – 2.500  0 – 50   1   0.42 %  

2.501 – 5.000  51 – 100  4  1.67%  

5.001 – 10.000  101 – 250  8  3.35%  

12.501 – 25.000  251 – 500  6  2.51%  

25.001 – 50.000  501 – 1000  13  5.44%  

50.001 – 100.000  1.001 – 2.000  26  10.8 %  

100.001 – 250.000  2.001 – 5.000  39  16.32%  

250.001 – 500.000  5.001 – 10.000  72  30.13%  

 <500.001    <10.001   70  29.29 %  

  % 100.00  239    اإلجمالي 

  

  عوائق النمو 
أهم المشكالت التي تمنع نمو مشروعاتهم على ) أو المديرين(حدد مالك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

، والعدد المتناقص من الزبائن، والتضخم واالفتقار إلى )141(، والضرائب المرتفعة )462من  228(أنها المنافسة 

وقد ربط من أجابوا عن هذا المسح من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أن ، )11لشكل انظر ا(التمويل 

  . االنخفاض في عدد عمالئها إلى زيادة المنافسة

  

  ) 462= العدد (عوائق نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 11الشكل 
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نمو بطريقتين، فمن ناحية تواجه المشروعات المتناهية يمكن أن يفسر المرء االفتقار إلى التمويل على أنه عائق لل

الصغر والصغيرة عوائق أهم تجاه النمو، فلو أنها لديها رأس مال عامل أو مال لالستثمار فلن يكون لديها 

ومن ناحية أخرى فأن حقيقة االفتقار إلى القدرة على الحصول على تمويل هي السبب . بالضرورة فرصة للنمو

ائمة يمكن أن يعكس فهم معظم المشروعات ا، مثل تلك القدرة على الحصول ليست خيار واقعي أو الخامس في الق

  . أن معظم المشروعات ال يمكنها الحصول على تمويل

  

أما فيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية فقد كانت المنافسة هي أهم عائق في حلب ودمشق، مع معدالت الضرائب 

فقد ذكرت ) فلديها أعلى معدل للضرائب بين المناطق الثالث(أس القائمة في حمص المرتفعة التي تأتي على ر

بالمائة فقط ممن أجابوا عن المسح أن االفتقار إلى التمويل هو العائق في حلب والذي يمكن أن يشير إلى أن  13.3

الرسمية، وكما الحظنا  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يمكن أن تفتح المجال أمام الموارد المالية غير

سابقاً فأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يمكن أن تحصل على مصادر تمويل من العائالت واألصدقاء 

  . في حلب حيث أن العالقات العائلية أقوى منها في المدن األخرى
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حصول المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة على الخدمات المالية الرسمية  4
  الرسمية واستخدامھا لھاوغير 

  
مشروع متناهي الصغر والصغير في  466عن النتائج من مسح  3يقوم هذا الفصل على تحليل بدأ في الفصل 

، وبعد استعراض عام لسوق الطلب على المشروعات المتناهية 2007سوريا وقد أجري هذا المسح في صيف 

ذا الفصل بيانات عن استخدام المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على الخدمات المالية في سوري، يعرض ه

مع كل من الموارد (الصغر والصغيرة حالياً للمنتجات والخدمات البنكية، بما في ذلك خبرة االئتمان الماضية 

هذا الفصل أيضاً حصول تلك ويفحص . وشروط القروض المتاحة في السوق) الرسمية وغير الرسمية

وأخيراً يخلص . نكية وعلى الدين الحالي وعلى قدرتا على تحمل مزيد من الديونالمشروعات على الخدمات الب

  . هذا الفصل إلى اقتراح بطلب السوق على خدمات التمويل المتناهي الصغر في سوريا

  

  عرض عام 

هناك طالب واضح غير مسدد على الخدمات المالية فيما بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا 

بالمائة  15فنصف المشروعات التي تم مقابلتها في مسح السوق تستخدم حالياً الخدمات البنكية و). 2انظر المربع (

والغالبية العظمى تعتقد أن فرص الحصول على قرض . فقط حصلت بنجاح على قرض من مؤسسة تمويل رسمية

  . بنكي مستحيلة، أو صعبة للغاية أو صعبة

  

هناك تقريباً أكثر من نصف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها  وعلى النقيض من هذا، فأن

قروض البنك تميل أن على الحصول على قرض بصفة غير رسمية من األصدقاء والعائلة، فعلى الرغم من أن 

ة هي ما دوالر، فأن القروض غير الرسمي 20.000إلى  10.000دوالر و 10.000 –دوالر  5.000تكون ما بين 

 63دوالر، على الرغم من افتقارهم للنجاح في الحصول على ائتمان رسمي إال أن  5.000 –دوالر  1.000بين 

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ذكرت أنها ستهتم بالحصول على قرض في المستقبل إن 

دوالر لفترة  5.000مبلغ أكبر من وتسعى معظم تلك المشروعات للحصول على قروض ب. سنحت لها الفرصة

  . شهراً 18تتعدى الـ 
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  طلب سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على الخدمات المالية . 2المربع 

  العالقات البنكية 

  بالمائة من المشروعات التي تم مقابلتها تستخدم الخدمات البنكية  54 •

 بالمائة من المشروعات لديها حساب جاري  26.5 •

. عامةبالمائة من المشروعات التي تستخدم الخدمات البنكية تعمل مع البنوك ال 84.5: سيطر البنوك العامة على القطاع الماليت •

 . بلمائة من المشروعات التي تستخدم الخدمات البنكية 47يعد التجاري السوري هو البنك المفضل إذ يستخدمها  •

بالمائة من المشروعات التي تستخدمها الخدمات المالية  16.7ك، ويفضلها شركات التحويل نشيطة للغاية في قطاع البنو •

  . الرسمية

  المعرفة بالقروض والدراية بها 

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها تعتبرها مستحيل الحصول على قرض أو صعبة  79.3 •

  للغاية أو صعب 

بالمائة فقط وجدت  0.9ات المتناهية الصغر والصغيرة وجدت أن الحصول على قرض سهل وبالمائة فقط من المشروع 19.7 •

 . أنه سهل للغاية

، هما )بالمائة 42.9(اإلجراءات الطويلة والمعقدة للغاية و) بالمائة 43.2(، أسباب دينية )بالمائة 43.2(االفتقار إلى الضمان  •

  لصغر والصغيرة في الحصول على قروض التحديات األساسية أمام المشروعات المتناهية ا

  القروض الرسمية 

  بالمئة فقط من العينة تقدمت للحصول على قرض  30.4 •

 16.7بالمائة أقرت بأنها ال تحتاج إلى قرض، و 35.9بالمائة التي لم تتقدم أبداً للحصول على قرض،  69.6من بين الـ  •

 . بالمائة ذكرت أنها تفتقر للضمانات

بالمائة فقط كانت قادرة على  50حصول على قرض رسمي ات المتناهية الصغر والصغيرة التي تقدمت للمن بين المشروع •

 . الحصول على قرض

 – 50.000، و)دوالر أمريكي 10.000 – 5.000(ليرة سورية  50.000 – 25.000معظم القروض تتراوح ما بين  •

 ) دوالر أمريكي 20.000 – 10.000(ليرة سورية  100.000

 74ن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتي حصلت بنجاح على قرض ال يبدو أن هناك ثقافة لتجديد االئتمان، من بي •

بالمائة  34.3بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي حصلت على ائتمان حصلت على قرض واحد فقط، و

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي حصلت على بالمائة من  53.7حصلت على من قرضين إلى أربعة، ولكن 

 . قرض تفكر في التقدم للحصول على قرض أخر

 16.9شهر حيث أن  18معظم القروض التي حصلت عليها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بها مدة سداد تزيد على  •

 13بالمائة ما بين  12.3شهر،  12السماح أقل من  بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أشارت إلى أن فترة

 . شهر 18بالمائة أكثر من  70.8شهر، و 18و

بالمائة،  9.9 – 6ترغب في سداد معدل فائدة سنوي ما بين ) بالمائة 69.2(أغلبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  •

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر  7.7هناك بالمائة، و 6بالمائة تسعى لسداد معدل فائدة أقل من  23مع وجود 

  . بالمائة 10والصغيرة التي تم مقابلتها ترغب في سداد معدل سنوي أكثر من 

  القروض غير الرسمية 

العائلة، أو األصدقاء أو (بالمائة من كل المشروعات التي تمت مقابلتها حصلت على قرض من مصدر غير رسمي  53.6 •

  ) مقرضي المال

 دوالر أمريكي  5.000 – 1.000حصلت من خالل عينة المسح لتقع ما بين ) بالمائة 46.6(م القروض غير الرسمية معظ •
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 . أو تقرض فائدة بسيطة للغاية) بالمائة 84.7(معظم القروض غير الرسمية من األصدقاء أو العائلة ال تفرض فائدة  •

ة الصغر والصغيرة عليها أما أنها مرنة أو غير محدودة مدة القروض غير الرسمية التي حصلت المشروعات المتناهي •

  ). بالمائة 47.8(شهور  6أو على األكثر لمدة ) بالمائة 40.78(

  الطلب المستقبلي على القروض 

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم أجراء المسح عليها مهتمة بالحصول على قرض في المستقبل  63 •

  . لها الفرصةإن سمحت 

ا عند مقارنتها بالقروض التي تم ترتفع قيمة القرض الذي ترغب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول عليه •

الحصول عليها في الماضي أو بدوران المشروع، النصيب األكبر من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها 

 10.000و 5.000بالمائة ما بين  22.5: دوالر 100.000 – 20.000ل على قروض ما بين تسعى للحصو) بالمائة 25.6(

 . دوالر 20.000دوالر و 10.000بالمائة ما بين  20.2دوالر و

 14.3شهر،  18تسعى للحصول على قرض مدته أكثر من ) بالمائة 65.4(أغلبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  •

 .شهراً 12إلى  7بالمائة ما بين  13.6شهراً، و 18 إلى 13بالمائة ما بين 

 54.4(يبدو أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة حساسة إلى الحاجة إلى معدل فائدة على القروض، فالنصيب األكبر  •

 1ا بين بالمائة م 43.2بالمائة و 10إلى  5من عينة المسح تسعى للحصول على معدل فائدة سنوي مناسب ما بين ) بالمائة

  . بالمائة 5على 

  

  الحصول على الخدمات البنكية واستخدامھا 
كانت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة إلى حد ما متساوية في تقسيمها ما بين مشروعات تستخدم الخدمات 

امها تفاصيل استخد 9ويوضح الجدول ). بالمائة على التوالي 46مقابل  54(البنكية وتلك التي ال تستخدمها 

وبصفة عامة اختلف استخدام البنوك بصورة ملحوظة فيما بين الثالث مناطق التي أجري . لخدمات بنكية معينة

  بالمائة في حمص  64.4بالمائة في حلب إلى  36.2فيها المسح ليتراوح ما بين 

  

  ) 251= عدد ال(نوع الخدمات البنكية التي تستخدمها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 9الجدول 
عدد المشروعات المتناهية   نوع الخدمة 

  الصغر والصغيرة 

المشروعات المتناهية % 

الصغر والصغيرة التي تستخدم 

  الخدمات البنكية

إجمالي المشروعات % 

المتناهية الصغر والصغيرة 

  التي أجري عليها المسح

  %28.5  % 52.9  133  الحساب الجاري 

  %25.8  % 47.8  120  التحويالت القومية 

  % 23.8  %44.3  111  حسابات االدخار 

  %8.6  % 15.9  40  تحويالت أموال دولية 

  % 1.0  % 2.0  5  تأمين 

خصومات وسحب على 

  الكشوف 

  % 1.5بحد أقصى   % 3>   7بحد أقصى 

  % 1.0  % 2.0  5  منتجات بنكية إسالمية 
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عات الصغيرة استخدمت الخدمات البنكية فأن بالمائة من المشرو 68.9فأن هناك نسبة  12كما يظهر لنا الشكل 

والتي تشكل الغالبية العظمى ممن أجري ) بالمائة 51.7(النسبة كانت أقل بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر 

ولم تختلف نسبة من أجابوا عن هذا المسح باستخدام الخدمات البنكية ). مشروع 466من  405(عليهم هذا المسح 

  وفقاً للقطاع ولكنها اختلفت وفقاً للمنطقة اختالفاً كبيراً 

  

  ) 466= العدد (وفقاً للقطاع " هل تستخدم الخدمات البنكية؟: "اإلجابات عن سؤال المسح. 12الشكل 

51.7%

48.1%

68.9%

31.1%
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40.3%
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Do you use banking services?

Yes No
  

ات المتناهية الصغر والصغيرة التي تستخدم الخدمات البنكية والتي أشارات إلى فائدة باإلضافة من بين المشروع

والتحويالت القومية ) بالمائة 8.4(، مع التأمين )بالمائة 28(الحسابات الجارية المكانة األولى إلى الخدمات احتلت 

  . )بالمائة 6.3(

  

األولى تفرض البنوك السورية عموالت كبيرة للغاية ورسوم : وهناك بعض المالحظات التي البد من ذكرها هنا

البديل لهذه الخدمة تقدمه شركات األوتوبيس إال أن على الخدمات على التحويالت القومية، وعلى الرغم من أن 

ثانياً معظم المشروعات . من أجابوا عن هذا المسح ما زالوا يستخدمون خدمات التحويل الخاصة ببنوك الدولة

والتي تعتبر خدمات بنكية (المتناهية الصغر والصغيرة التي تم مقابلتها لم تكن لديها دراية عن المنتجات التأمينية 

لى الرغم من أن ’وأخيراً . والخصومات والسحب على المكشوف) سوريا وجديدة نسبياً بالنسبة للسوق السوري في

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجري عليها المسح حالياً تستخدم منتجات  2أقل من 

لمنتجات فيما بين المشروعات المتناهية الصغر البنوك اإلسالمية إال أنه يبدو أن هناك طلب حقيقي على مثل تلك ا

بالمائة ممن أجري عليهم هذا المسح وقد أشاروا إلى اهتمامهم باستخدامها مع وجود  37.8والصغيرة، مع وجود 

  . اهتمام أكبر واضح في حلب منه في حمص أو دمشق

  

  االدخار 

ت المتناهية الصغر والصغيرة التي شاركت في فأن العدد الذي يمكن قياسه من المشروعا 12كما يظهر لنا الشكل 

نسبة تعد متساوية إلى حد ما ما بين ) بالمائة 44.3، أو 464من  206(المسح ال تدخر مال بصفة منتظمة 
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يدخر بصفة ) بالمائة 14.2(روعات المتناهية الصغر والصغيرة، فهناك قسم صغير نسبياً من الشمروعات المش

مشروعا تستثمر مدخراتها مباشرة في  38مائة أخرى تدخر نقداً في المنزل، وبال 23.7منتظمة في البنك و

  مشروعاتها في شكل عهدة أو رأس مال عامل، وعدد أخر مساوي يدخر في تعاونيات أو جمعيات 

  

  %) ، في 464= العدد (نوع االدخار المنتظم . 13الشكل 

Do you save money regularly?

23.7%

14.2%

8.2%

1.3%

8.2%

44.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Yes, in cash at home

Yes, at the bank

Yes, at a co-operative/association

Yes, in gold / silver

Yes, in inventory (w orking capital)

No, do not save money regularly

  
  

مقابل  41(ين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أن معدالت االدخار متشابهة للغاية ما ب على الرغم من

، فمن بين المشروعات المتناهية )10أنظر الجدول (، فأن عاداتها االدخارية تختلف بشكل واضح )بالمائة 44.9

بالمائة فقط من المشروعات  6.6بالمائة تدخر المال في شكل نقود في المنزل، في حين أن  26.3الصغر هناك 

، )بالمائة 21.3(هذا األمر، وهناك نسبة أكبر من المشروعات الصغيرة تستخدم حسابات االدخار  الصغيرة تفعل

  ). بالمائة 1(لكي تدخر المال أو تحتفظ بالمدخرات في شكل آالت 

  

  %) ، في 465= العدد (نوع االدخار وفقاً لحجم المشروع . 10الجدول 

  لصغر مشروعات متناهية ا  مشروعات صغيرة   نوع االدخار 

  %26.3  % 6.6  نقداً في المنزل 

  %13.2  %21.3  ادخار بنكي 

  % 8.2  %8.2  ادخارات في تعاونيات أو جمعيات

  % 0.7  % 4.9  أو فضة / ذهب و

  % 6.7  % 18  )رأس مال عامل(عهدة 

  % 44.9  % 41  ال تدخر بصفة منتظمة 

   

  مؤسسات تمويل ووعي ائتماني 
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فأن المصرف التجاري السوري هو المؤسسة ) أسفله 11أنظر أيضاً ألجدول ( كما الحظنا في بداية هذا الفصل

يليها شركات ) بالمائة 49(المالية التي تفضلها معظم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في عينة المسح 

خيصة وقد أشارت المشروعات إلى أن شركات التحويل يمكن الوثوق بها وسريعة ور). بالمائة 17.4(التحويل 

فحقيقة أن شركات التحويل هي ثاني أهم مؤسسة مالية أكثر . وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتحويالت القومية

بالمائة فقط من كل من أجري عليهم هذا المسح من المشروعات المتناهية  15استخداماً قد يفسر بسبب حقيقة أن 

ت كل البنوك لديها فروع في كل مناطق الصغر والصغيرة قد حصلوا على قرض بنكي وكذلك حقيقة أنه ليس

فيتمتع المصرف التجاري السوري بالمكانة األولى بسبب انتشار شبكة فروعه واحتكاره لعمليات . المسح الثالث

واألكثر من هذا فأن المشروعات في دمشق كانت أكثر ميالً الستخدام البنوك مقارنة . تغيير العملة األجنبية

  مما يشير إلى أن الخدمات البنكية يمكن الحصول عليها بصورة كافية في هذه المنطقة بمؤسسات التمويل األخرى 

  

، 251= العدد (أنوع المؤسسات المالية التي تستخدمها عادة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 11الجدول 

  %) في 

  

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي %   نوع المؤسسة المالية 

  م الخدمات البنكية تستخد

  % 49.0  المصرف التجاري السوري 

  %17.4  شركات الصرافة 

  %14.1  بنك االئتمان الشعبي 

  %13.3  بنك بيمو 

  %12.4  المصرف العقاري السوري 

  % 9.1  بنك االدخار 

  % 5.8  نبك سوريا عبر البحار 

  % 3.7  بنك عوده 

  %2.1  بييبلوس 

  % 2.1  المصرف الصناعي 

  % 9.0   أخرى

  . أن عدد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تستخدم مؤسسات متعددة% 100اإلجمالي يتعدى 

  

ولكي تحصل على فكرة عن معرفة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بسوق االئتمان طلب من المستثمرين 

 12اإلجابات المذكورة أسفله في الجدول  وقد أظهرت". ما نوع القروض التي تعرفها؟: "اإلجابة على سؤال مفتوح

أن معظم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على دراية بمنتات قرض اإلسكان ولكنها ال تستخدمها كثيراً، 

الدعاية لها (من معدل من يعرفون عنه % 35.8ويعد قرض السيارة هو ثاني أكثر قرض معروف حيث أن هناك 
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بالمائة من كل من أجابوا عن المسح ال يعرفون شيئاً  20.9ومن المالحظ أن ) قروضأثر كبير على انتشار تلك ال

  عن أي من أنواع القروض

  

  %)، في 455= العدد (أنوا القروض التي تعرفها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة . 12الجدول 

  من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة %   النوع 

  %64.6  قروض اإلسكان 

  %35.8  قروض السيارة 

  %24.6  قروض تجارية 

  % 20.9  ال يعرفون عن أي نوع من أنواع القروض 

  %19.1  قروض للمعدات واآلالت 

  %12.1  قروض استهالك 

  % 10.8  قروض رأس المال العامل 

  % 6.6  قروض بطالة 

  % 2.4  قروض أخرى 
  هية الصغر والصغيرة تعرف بأنواع متعددة من القروض ألن الكثير من المشروعات المتنا% 100اإلجمالي يتعدى 

  

  المفھوم واالستخدام والطلب المستقبلي : القروض
بالمائة أن عملية  79.3(تعتقد غالبية كبيرة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ممن شاركت في المسح 

وفقاً للمشاركين في المجموعات و. الحصول على قرض بنكي في سوريا صعبة أو صعبة للغاية أو مستحيلة

شهور للحصول على قرض من بنك تملكه الدولة، وعلى الرغم من أن  3البؤرية فأن األمر يستغرق على األقل 

اإلجراءات قد تكون أسهل قليالً في البنوك الخاصة إال أنه ال توجد مجموعة بؤرية تعتقد أن القرض يمكن أن يتم 

  . 10 أنها وجدت االقتراض من منظمة غير حكومية أو برامج حكومية أسهلالحصول عليه في أقل من شهر، وال

  

عندما طلبنا ممن شاركوا في المسح من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أن تحدد أهم ثالث مشكالت 

، 11)بالمائة ممن أجابوا عن هذا المسح 43.2(تمنعها من الحصول على قرض، ذكروا االفتقار إلى الضمان 

الوف من عدم القدرة على ). بالمائة 43.2(وأسباب دينية ) بالمائة 42.9(جراءات اإلدارية الطويلة والمعقدة واإل

السداد والعوائق اإلدارية والبيروقراطية والفساد أيضاً ذكرت كأهم الصعاب وقد الحظ معظم بائعي الشارع الذين 

                                                 
على سبيل المثال تقدم واحد من المشاركين في المجموعة البؤرية بطلب للحصول على قرض من برنامج حكومي ليفتح وكالة للدعاية   10

  واإلعالن، ولكن بسبب طول اإلجراءات وتعقيدھا لم يتمكن من إتمام عملية التقدم للحصول على قرض 
ن في المجموعة البؤرية أن كل مھنة في الدولة لھا استحقاق ائتماني مختلف، على سبيل المثال فيما يتعلق بالضمانات فقد الحظ المشاركو  11

ليرة سورية فعليه أن يقدم  100.000ليرة سورية، ولكي يتمكن المستثمر من الحصول على قرض بقيمة  20.000ضامن الطبيب يستحق 
  . قوموا بالضمان مما يزيد من سعر القروض الرسميةأطباء، ويطالب من يقدمون الضمان برسم مرتفع لكي ي 5ضمانات 
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حصول على بطاقة هوية وبالتالي ال يمكنهم الوفاء شاركوا في المجموعة البؤرية أنه من غير المسموح لهم ال

  . بالمطلب األول للحصول على قرض من مؤسسة مالية رسمية

  

ويمكن أن نفترض أن اإلناث ستجد صعوبة أكثر من الذكور في الحصول على ائتمان بعد معرفة عدد المستثمرات 

ى هذا االفتراض مع وجود تشابه بين إجابة بالمائة من المستثمرين ال يوافقون عل 51.6ولكن . في حجم العينة

  . النساء والرجال عن هذا السؤال

  

  القروض الرسمية 

بالمائة فقط من إجمالي عينة المسح الحصول على قرض، وهذا الشكل هو شكل موحد تقريباً بغض  30حاول 

والمشروعات المتناهية  )بالمائة 67.2(النظر عن حجم المشروع التجاري مع غالبية كل من المشروعات الصغيرة 

  . لم تحاول أبداً الحصول على ائتمان) بالمائة 69.6(الصغر 

  

حيث ذكرت ) 464من  323(ولم تسعى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة أبداً للحصول على قرض 

ال حاجة إلى قرض  ،)بالمائة 46.1) (سداد الفائدة(األسباب الدينية : االسباب التالية وراء افتقارها إلى االهتمام

، معدالت )بالمائة 16.7(، واالفقتار إلى الضمانات )بالمائة 14.9(، واإلجراءات الطويلة والمعقدة )بالمائة 35.9(

الفائدة العالية والخوف من عدم القدرة على السداد واالفتقار إلى الثقة في البنوك ومعدالت الفائدة المرتفعة كانت 

  . ساقها كثير من هؤالء المستثمرين أيضاً من بين العوائق التي

  

وتختلف وجهات نظر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على ائتمان وفقاً 

للمنطقة مع ذكر األسباب الدينية وكذلك أهم العوائق في حمص وحلب وأنه ال توجد حاجة إلى قروض على أنه 

ن المشروعات في دمشق تعتقد أنه ال يمكنها أن تقدم الضمان المطلوب بالمائة م 21.6. أهم سبب في دمشق

  بالمائة في حلب وحمص على التوالي  13بالمائة فقط و 10.9للحصول على قرض، في حين أن هذهالنسبة كانت 

  

  %) ، في 140= العدد (المشروعات التي حصلت على قرض عند التقدم بطلب للحصول على قرض . 14الشكل 
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Were you able to obtain a loan?
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المتناهي الصغر والصغير في عينة المسح والتي تقدمت بطلب للحصول على قرض فأن مشروع  140بين من 

من العينة لم تنجح ) بالمائة 85تقريباً ( 395وهذا يعني أن . نجحوا في الحصول على قرض) بالمائة 50(فقط  70

ارنة بالمشروعات المتناهية الصغر في وبدا أن المشروعات الصغيرة أكثر نجاحاً مق. أبداً في الحصول على ائتمان

 20بالمائة من  75(الحصول على قروض، فعلى الرغم من أن إجمالي عدد المتقدمين من هذه الفئة كان أقل قليالً 

المشروعات المتناهية الصغر  أكثر، فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي فأن )متقدم 120بالمائة من  45.8متقدم مقابل 

بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي حصلت على قروض ) 39(التجارة والصغيرة في قطاع 

  ). 13(أو اإلنتاج ) 21(تعمل إما في الخدمات 

  

 91.7أو  70من  66(حصل معظم من تلقوا قروض من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة من عينة المسح 

ان من خالل منظمة غير حكومية أو لمائة فقط على ائتمبا 8.3على ائتمان من بنك رسمي، وحصل ) بالمائة

البنوك استخدامها على رأسها المصرف العقاري  أكثروكانت البنوك المملوكة للدولة هي . تعاونية أو جمعية

 22.2(والمصرف التجاري السوري ) لمائةاب 26.4(، وبنك االئتمان الشعبي )بالمائة من القرض في العينة 36.1(

  ). بالمائة

  

تظهر نتائج المسح أن عملية تكرار حصول المشروع على ائتمان تكاد تكون غير متكررة بين المشروعات 

الحصول على  لبالمائة من المشروعات التي حصلت على قرض لم تحاو 60المتناهية الصغر والصغيرة، فهناك 

ر من قرض، والذي قد يفسر مزيد من االئتمان، وكانت المشروعات الصغيرة أكثر رغبة في الحصول على أكث

  . الدرجة األكبر من استحقاق االئتمان التي يتمتعون بها مع البنوك الرسمية

  

قروض  4إلى  2المائة حصلوا على  34.3من بين المستثمرين األفراد الذين حصلوا على قرض كانت هناك 

ات المتناهية الصغر والصغيرة لم ومن الممكن أن المشروع. 5حصلوا على أكثر من ) بالمائة 4.3(وقليلين جداً 
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تحصل على مزيد من القروض ألن القرض األول ظل معلقاً، أو أن خبرة الحصول على قرض قد تكون غير 

أو وجود طرف ما من األطراف وقد قرر أال يستمر في العالقة، فعلى مرضية أما بسبب المستثمر أو بسبب البنك 

في تقديم قرض ثاني بسبب مشكالت في السداد أو بسبب أن المستثمر قد  سبيل المثال ربما يكون البنك غير راغباً

ولكن كما يظهر المزيد ) على سبيل المثال القيمة أو المدة أو طريقة السداد(يقكون غير راضي بشروط القرض 

على من الشرح أسفله فأن معظم المشروعات المتناهية الصغر الصغيرة التي تم مقابلتها في المسح ممن حصلت 

  . قرض كانت مهتمة بالحصول على قرض آخر

  

  حجم القروض الرسمية 
. فقط أجابوا عن سؤال يتعلق بقيمة القرض 61الذين نجحوا في الحصول على ائتمان رسمي  70من بين الـ 

دوالر مع األخذ في االعتبار أن  10.000بالمائة حصلت على قروض أقل من  63.9ومن بين هؤالء الذين أجابوا 

كانت المشروعات المتناهية الصغر هي أكثر من حصلت . دوالر أمريكي 100.000ر قرض قائم بمفرده كان أكب

دوالر أمريكي في حين أن المشروعات الصغيرة حصلت على  10.000إلى  5.001على ائتمان يتراوح ما بين 

  12دوالر أمريكي 20.000 – 10.001ائتمان كانت ما بين 

  

 10.000أكبر من (ة الصغر والصغيرة في قطاع التجارة على أعلى قيمة للقروض حصلت المشروعات المتناهي

والتي يمكن تفسيرها بسبب طبيعة التجارة نفسها، مع معرفة أنها تتطلب المزيد من رأس المال ) دوالر أمريكي

  . العامل وتولد هامش ربح أقل من قطاعي الخدمات أو اإلنتاج

  

  م الحصول عليھا التوزيع اإلقليمي للقروض التي ت
حصلت نسبة ) في حمص 114في دمشق، و 235في حلب،  117(بالتفكير في إجمالي حجم العينة في كل منطقة 

بالمائة في حمص،  27.2بالمائة في دمشق، و 14بالمائة فقط من المشروعات على قروض رسمية في حلب،  5.1

  . رنة بالمنطقتين اآلخرتينوقد حصل المزيد ممن أجري عليهم المسح على أكثر من قرض مقا

  

  مدة القروض الرسمية، ونسبة الفائدة وفترات السماح 
ممن  69.2(بالمائة  9.9 – 6سددت معظم المشروعات التي نجحت في الحصول على ائتمان رسمي فائدة سنوية 

اك نسبة وفد كان هن). بالمائة 70.8(شهر  18، وحصلت على فترة سداد للقرض أكثر من )أجري عليهم المسح

شهور  4 – 2حصلت على فترة سماح وبصفة عامة بدا أن فترة السماح ما بين ) 70من  27(كبيرة من القروض 

  وهي السائدة، فلم يالحظ أي فروق في هذا المجال بين المشروعات المختلفة في الحجم أو القطاعات االقتصادية 

  

                                                 
في اجتماع للمجموعة البؤرية قام فيه بعملية التسھيل الجمعية مركز األعمال األوربي السوري، تم اإلشارة إلى أن البنوك عادة لن توزع   12

  . ستوفى كل متطلبات البنكحتى لو كان المتقدم للقرض قد ا) دوالر أمريكي 2.000(ليرة سورية  100.000قروض أقل من 



 57

ورات التدفق النقدي للمتقدم للحصول على القرض، ففي لسوء الحظ فأن جداول سداد القرض ال تتناسب دائماً مع د

أحد الحاالت التي تم التعرف عليها في اجتماع للمجموعة البؤرية الذي قامت بالتسهيل فيه مركز المشروعات 

ليرة سورية، في فترة عامين، ووافق  300.000بنكي بقيمة  ري، طلب متقدم للحصول على قرضاألوربي السو

ووفقاً للمشارك في المجموعة البؤرية فقد كان هناك . ولكن على أن تكون فترة السداد عام واحدالبنك على القرض 

أنفقت على مصروفات القرض، وبما أن المقترض ال يمكنه استخدام المبلغ بالمائة من إجمالي القيمة  30أكثر من 

  . ، وانتهى به األمر وقد أعلن إفالسهكله في سنة، فلم يكن قادراً على سداد األقساط المطلوبة في الوقت المحدد

  

ممن حصلوا بالفعل على ) بالمائة 53.7(ومن بين األمور الهامة في دراسة السوق هذه أن غالبية المستثمرين 

من المدهش أن هذا الرقم مرتفع . قرض كانوا مهتمين بالتقدم للحصول على قرض آخر في المستقبل القريب

قط من المتقدمين حصلوا على قرض وأنه حتى اليوم فأن معظم المشروعات بالمائة ف 50عندما نسترجع أن 

ومن بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي . المتناهية الصغر والصغيرة قد سعت إلى تكرار القرض

  . ذكرت أنه لديها قرض معلق) بالمائة 52.9( 70م 37حصلت على قرض 

  

  القروض غير الرسمية 
بالمائة فقط من إجمالي عينة المسح حصلت على قرض من مصدر رسمي فأن األغلبية  15ن عل الرغم من أ

قد حصلت على قروض من مصدر غير رسمي، تستخدم غالبية المشروعات ) 466من  250(بالمائة  53.6

مقارنة  المتناهية الصغر والصغيرة هذا النوع من االئتمان ألنه أكثر مرونة وأكثر منافسة من الناحية المالية

كان استخدام القرض غير الرسمي غير مألوف فيما بين . باالئتمان الرسمي، وألنه ال يحدث أي تعقيدات إدارية

  ). بالمائة 41بالمائة مقابل % 55.6(المشروعات المتناهية الصغر منه بين المشروعات الصغيرة في عينة المسح 

  

 52(ال حاجة إلى قرض : كما يلي النتيجةرت هذه مشروع التي لم تحصل على قروض غير رسمية فس 216أن 

، والخوف من عدم القدرة على سداد القرض )بالمائة 25.5(، واالفتقار إلى المال بين األسرة واألصدقاء )بالمائة

  ). بالمائة 10.6(

  

ة بالمائ 70.8التي حصلت على قروض غير رسمية،  250من بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة الـ 

 بالمائة من 2.8بالمائة من مقرضي المال،  1.6بالمائة من األصدقاء،  45.2حصلت على قرض من أفراد العائلة، 

فغالبية المشروعات في كل القطاعات قالت أنها . مصادر أخرى بما في ذلك موردين وغيرهم من المستثمرين

  . اجاستخدمت قروض غير رسمية وبصفة خاصة مشروعات تعمل في قطاع اإلنت

  

  فأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تقترض من مصادر غير رسمية متنوعة  15كما يظهر الشكل 

  %) ، في 466= العدد (القروض غير الرسمية وفقاً لحجم المشروع . 15الشكل 
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  التوزيع القطاعي للقروض غير الرسمية 
ن القطاع هو تقريباً نفس التقسيم، فأفراد العائلة هم أن تقسيم القروض غير الرسمية وفقاً للمصدر بغض النظر ع

، ولكن يبدو أن المشروعات المتناهية )16انظر الشكل (أكبر مصدر لمثل هذا النوع من االئتمان، يتبعهم األصدقاء 

الصغر والصغيرة في قطاع اإلنتاج لديها قدرة أكبر للحصول على القروض غير الرسمية من القطاعين اآلخرين، 

على سبيل المثال يمكنها ) بالمائة 45.8(لى نسبة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في هذا القطاع وأع

على النقيض من هذا فأن أكبر نسبة من المشروعات في . الحصول على قرض غير رسمي من أفراد العائلة

فقد كان . نواع القروض غير الرسميةلم تحصل على أي نوع من أ) بالمائة 49(والخدمات ) بالمائة 45.9(التجارة 

  . بالمائة على التوالي 36.6بالمائة و 38النصيب الذي اقترضته تلك المشروعات من أفراد العائلة 

  

  %) ، في 466= العدد (مصدر القروض غير الرسمية وفقاً للقطاع . 16الشكل 
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  حجم القروض غير الرسمية 
دوالر،  100.00دوالر وحد أقصى  50قروض غير الرسمية من حد أدنى وفقاً لمن أجري عليهم المسح تتراوح ال

دوالر مع معرفة أن القاسم األكبر منها  5.000من القروض غير الرسمية كانت أقل من ) بالمائة 69.2(والغالبية 

دوالر، فمتوسط قيمة القرض غير الرسمي أقل من الرسمي، التي تتراوح  5.000 –دوالر  2.000يقع ما بين 

دوالر أمريكي، أما في المشروعات  10.000و  5.001بالنسبة لمعظم المشروعات المتناهية الصغر ما بين 

  دوالر أمريكي  20.000 – 10.001الصغيرة فهي ما بين 

  

  فترة القرض ومعدالت الفائدة وفترات السماح للقروض غير الرسمية 
بين عدة أيام إلى عدة شهور، وتميل مدة هذه  أن فترة القرض غير الرسمي بصفة عامة قصيرة، وتتراوح ما

، )بالمائة 47.8(شهور  6أو لحد أقصى تصل إلى ) بالمائة 40.78(القروض أن تكون مرنة أو غير محدودة 

على سبيل المثال شهرية، أو ربع سنوية أو (وعادة ما تكون مثل تلك القروض مرنة في جداول السداد أيضاً 

في الواقع في معظم الحاالت يتم سداد القروض غير الرمسية عندما تكون هناك سيولة ) سنوية أو سداد مرة واحدة

مع المستثمر تسمح له بالسداد ممن اقترض منه، وعادة ما يسددون على دفعة أو دفعتين مع وجود فترة سماح 

  . وفترة زمنية متساوية بين كل القسطين

  

غير الرسمية أن تكون في فترات محددة ما بين شهر  أسفله فهناك ميل كبير للقروض 17وكما يظهر الشكل 

، ربما األهم أن )بالمائة 25.5(شهر  18وأكثر من ) بالمائة 22.3(شهراً  12 – 7و) بالمائة 22.3(وثالث شهور 

  ). بالمائة 84.7(القروض غير الرسمية تتسم بالغياب التام لمعدالت الفائدة 
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على القروض من مقرضي األموال يمكن أن تكون مرتفعة لتصل إلى  على النقيض من هذا فأن معدالت الفائدة

 20فعلى سبيل المثال سدد واحد ممن شاركوا في المجموعة البؤرية . بالمائة في السنة 60نسبة مرتفعة للغاية 

ل بالمائة فائدة للمقرض لثالثة شهور، ويطالب مقرضو األموال مثلهم مثل البنوك بضمانات وبصفة أساسية في شك

  . ضامن لديه شخصية محترمة

  

  %) ، في 250= العدد (مدة القروض غير الرسمية . 17الشكل 
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أن العوائق أمام مثل هذا المصدر من التمويل هي أن حجم القرض محدود على وسائل التمويل الخاصة بالمقرض 

أن هذه الممارسة عادة ما تكون وفقاً لمن أجابوا عن المسح ف(وعلى االلتزام األدبي للمقترض بما يفضله المقرض 

  ). قاصرة على واحد أو اثنين

  

باإلضافة إلى أن القروض غير الرسمية من العائلة واألصدقاء يمكن أن تعتبر فوائد مؤجلة السداد بالنسبة للمستثمر 

ن نقداً بالمائة من المستثمرين يدفعو 24.5يستحقها الموردين، في الواقع وكما هو واضح من الفصل الثالث فأن 

  . لمورديهم مع تأخير قد يصل إلى ثالث شهور

  

 12حدد فريق البحث القروض غير الرسمية األخرى أثناء المسح لتشتمل على تقديم خطط للسداد على أقساط لمدة 

، وفي حالة الحاجة الماسة للنقود يشتري الكثيرون البضائع الكترونياتشهر بواسطة بضائع منزلية معينة ومحالت 

ويمكن أن تصل نسبة الفائدة . شهر ويبيعوها نقداً بتخفيض معقول في السوق المفتوحة 12لخطة األقساط على  وفقاً

  . بالمائة 50السنوية اإلجمالية على مثل تلك القروض إلى 

  



 61

  الطلب المستقبلي على القروض 
رت لهم اإلمكانية لفعل هذا عندما ُسأل من أجري عليهم المسح ما إذا كانوا مهتمين بالحصول على قرض، إن تواف

بالمائة من عينة  63.3(مشروع متناهي الصغر وصغير الذين تم مقابلتهم  466من الـ  295في المستقبل أجاب 

ال حاجة : مشروعاً المتبقية فقد ساقت األسباب التالية وراء عدم اهتمامها باألمر 171أما الـ . باإليجاب) المسح

واالفتقار إلى الثقة في البنوك والمؤسسات المالية األخرى ) بالمائة 52(اب دينية ، وأسب)بالمائة 41.5(إلى قرض 

  ).بالمائة 6.4(

  

وقد كانت غالبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي ترغب في الحصول على قرض راغبة في اإلشارة 

 – 5.001و) بالمائة 25.6() دوالر 100.000و 20.001(إلى قيمة القرض، فقد كانت معظم القيم ما بين 

  ). بالمائة 22.5(دوالر أمريكي  10.000

  

أو ) بالمائة ممن أجابوا عن هذا السؤال 56.6(ربما يكون الغرض من القروض الجديدة االستثمار في التوسع 

بالنسبة ، والبناء وتنويع المنتج كانت أيضاً من بين األغراض الهامة األخرى )بالمائة 14.2(شراء آالت أو سيارة 

  . للتمويل االئتماني

  

سعت الغالبية العظمى من المشروعات في كل القطاعات إلى الحصول على قروض ألجل أغراض التوسع، 

بالمائة في قطاع الخدمات سعت للحصول  21.9بالمائة أخرى من المشروعات في قطاع اإلنتاج و 22.5وهناك 

الطلب على القروض ألجل رأس المال العامل محدوداً على قروض بهدف شراء آالت أو سيارات، في حين كان 

) بالمائة 14.9(، وقد كان هناك طلب أكبر )بالمائة على التوالي 7.5بالمائة و 3.1(في قطاعي الخدمات واإلنتاج 

  على هذا النوع من القروض فيما بين المشرعات في قطاع التجارة 

  

بالمائة على القرض  10 – 5.1غب في دفع فائدة سنوية بالمائة إلى أنها تر 45.5(أشارت معظم المشروعات 

قالوا أنهم ال يرغبون في سداد أي فائدة ) 294من  86(بالمائة ممن أجابوا عن هذا المسح  29.3المستقبلي، ولكن 

لق بالمدة فأن غالبية المشروعات وفيما يتع) دوالر أمريكي 2.000(ليرة سورية  100.000على قرض قيمته 

وهو األمر األكثر حدوثاً في المشروعات المتناهية بأكثر شهراً  18فضلت مدة قرض أكثر من ) ائةبالم 65.4(

  . الصغر عنه في المشروعات الصغيرة التي تطلب الحصول على قروض حتى سنة واحدة

  

ممن أجري عليهم المسح عندما ُسألوا عن نوعية الضمان الذي يمكنه تقديمه للقرض  295من  173أجاب 

أنظر الجدول (بالمائة سيارة  14.2بالمائة محل،  15.9أنه قد يكون منزل أو محل، و) بالمائة 58.6(تقبلي المس

بالمائة من المشروعات المتناهية  77.2، وقد تضمت أنواع الضمانات األخرى بضائع وضمانات مع وجود )13

  . اًالصغر والصغيرة التي أدعت أنه بإمكانها أن تجد شخص آخر لكي يضمن قرض
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، في 295= العدد (أنواع الضمانات المقترحة بالنسبة للقروض المتناهية الصغر والصغيرة المستقبلية . 13الجدول 

 (%  

  المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة %   النوع 

  %58.6  بيت أو محل 

  % 15.9  قطعة أرض 

  %  14.2  سيارة 

  % 29.7  أخرى 

من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ذكرت أكثر من نوع من  ألن العديد% 100يتعدى اإلجمالي  •

  . الضمانات

  

  سوق التمويل المتناهي الصغر المتوقع في سوريا 

يعيشون تحت ) 2007في عام (مليون  20بالمائة تقريباً من سكان سوريا الذين يبلغ عددهم  30من المتوقع أن 

أشخاص في المنزل  6مليون، وبافتراض أن هناك  6لصغر خط الفقر، ويفترض أن سوق التمويل المتناهي ا

  . ، وعدد المقترضين المحتملين في الدولة يمكن أن يقدر بمليون13ومقترض واحد في كل أسرة

  

سيكون مهتماً بالحصول على قرض لو سنحت  14بالمائة من السوق المحتمل 63بناء على نتائج مسح السوق فأن 

، ويفترض أن 630.000قع من المقترضين المتناهي الصغر المحتملين سيكون له الفرصة، فأن اإلجمالي المتو

بالمائة فقط من الذين أجري عليهم المسح  50تقريباً نصف هذا العدد سيكون غير مؤهل لالقتراض بعد معرفة أن 

ر المؤهلة م بسبب العوامل غيبالمائة قد تم اقتطاعه 50فأن  14وكما يظهر الجدول . قد حصلوا بالفعل على قرض

شخص، وبالتالي يميل سوق التمويل المتناهي  315.000إلى المقدر للمقترضين المحتملين المؤهلين  ليصل العدد

الصغر أن يكون أكبر قليالً من المتوقع، حيث أن المسح ركز على المشروعات المسجلة بدالً من التركيز على 

  . المشروعات غير الرسمية

  

  شروعات المتناهية الصغر المتوقعة في سوريا المقترضون للم. 14الجدول 

  

  . الحساب تم بناء على أرقام عدد السكان وفقاً للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ونتائج المسح

  

                                                 
يجب أن نالحظ أن نمو السكان السنوي ومعدالت الخصوبة في سوريا أقل في البالد العربية األخرى بمعنى أن عدد األشخاص في المنزل   13

في سوريا في  5ه أشخاص في المتوسط في المنزل في العديد من الدول العربية، فيقدر ھذا العدد بأن 7أقل أيضاً، فعلى الرغم من أن ھناك 
أشخاص في المنزل يستخدم في  6، وفيما يتعلق بالمنزل األفقر فأنه تميل إلى أن يكون بھا عدد أطفال أكبر في المتوسط فأن 2007عام 

  . حسابات سوق التمويل المتناھي الصغر
  

  . شروعاتھممن المستثمرين الذين تم إجراء المسح عليھم أثناء المجموعات البؤرية قد سجلوا م% 85  14
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أسفله تفاصيل القروض المتناهية الصغر المتاحة حالياً من خالل البرامج الموجودة في سورياً،  15يذكر الجدول 

دوالر فأن القدرة على السداد  1.500ن القروض والتي يصل متوسطها إلى أقل من وفي ضوء تلك المبالغ م

ومصروفات المعيشة الخاصة بالمستثمرين كما هو واضح من المسح، وتقدر بأن معظم القروض المتناهية الصغر 

دوالر  20.000 – 10.000وليس القيمة المرغوبة بها (دوالر  1.500أكثر واقعية بالنسبة لسوق سوريا ستكون 

  ). أمريكي كما حددها من أجابوا عن المسح

  

  متوسط القروض المتناهية الصغر المتاحة حالياً في سوريا . 15جدول 

الدوالر (محفظة القرض   عدد العمالء   البرنامج 

  )األمريكي

الدوالر (متوسط الرصيد 

  األمريكي 

برامج ترعاها الحكومية 

  ) 2004بيانات (

28.550  40.942.000  1.434  

بيانات (برامج أخرى 

  )2005تقريبية لعام 

13.000  18.000.000  1.385   

   1.419  58.942.000  41.550  إجمالي 

  المصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتمويل المتناهي الصغر في تقرير الدول العربية 

  

سوق التمويل المتناهي الصغر  بناء على السكان وعلى مسح سوق المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، فأن

مقترض مؤهل ومحتمل يضاعف في حجم  315.000(مليون  472.5المحتمل في سوريا يمكن أن يقدر تقريباً بـ 

بالمائة فقط من هذا الرقم المحتمل حالياً قد تم  3وإن عرفنا أن ) دوالر أمريكي 1.500متوسط القرض المقدر بـ 

أنظر (عرض والطب على خدمات التمويل المتناهي الصغر في سوريا كبير سدادها فأن الفجوة الحالية بين ال

  ). 16الجدول 

  

  الفجوة بين العرض والطلب على التمويل المتناهي الصغر في سوريا . 16الجدول 
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  النتائج األساسية 5
لمشروعات ولدت هذه الدراسة الكثير من النتائج األساسية بناء على كل من البحث التحليلي ومسح السوق ل

  . المتناهية الصغر والصغيرة في سوريا

  

، فعلى هناك فجوة ضخمة بين الطلب المحتمل والعرض الموجود لخدمات التمويل المتناهي الصغر في سوريا

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي أجريت معها المقابالت في مسح الطلب  63الرغم من أن 

بالمائة فقط قد حصلت على ائتمان من مؤسسة تمويل رسمية، ومن الواضح  15قرض فأن  مهتمة بالحصول على

بالمائة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لم تحصل على أي نوع من أنواع االئتمان الرسمي،  70أن 

ثر ثراء في القطاع وهذا الموقف يعزو جزئياً لحقيقة أن البنوك السورية حالياً تستهدف تعاون أكبر وأفراد أك

الخاص، وبصفة جزئية تعزو إلى حقيقة أن المنظمات غير الحكومية المهتمة حالياً بالتمويل المتناهي الصغر لديها 

  . تغطية إقليمية وقطاعية محدودة في سوريا وكذلك محفظة إنتاج محدودة للغاية

  

تقدير متحفظ فهذا الرقم قائم . ون دوالرملي 472.5يقدر سوق التمويل المتناهي الصغر المحتمل في سوريا بـ 

وعلى . دوالر أمريكي 1.500مقترض محتمل ومتوسط حجم قرض يصل إلى  315.000على افتراضات بأن 

الرغم من أن حجم القرض هذا أصغر من قيمة القرض المرغوب فيه والواضح ممن أجابوا عن المشروعات 

تماشى أكثر مع متوسط حجم القرض السائد، وقدرة السداد فأنه يالمتناهية الصغر والصغيرة في مسح الطلب 

والمكسب ومصروفات المنزل للمشروعات المتناهية الصغر كما ظهرت في محافظ القروض المتناهية الصغر 

  . القائمة في سوريا

  

هناك حاجة ماسة إلى تحسين الحصول على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للتمويل من خالل تشكيل 

باإلضافة إلى إقامة بنوك تمويل متناهي الصغر متخصصة، فأن التقليل من البنوك القائمة . ؤسسات جديدةم

واالرتقاء بمبادرات المنظمات غير الحكومية يمكن أن يساعد في التوسع في العرض على منتجات وخدمات 

لمشروعات المتناهية الصغر التمويل المتناهي الصغر الرسمية، فسيضمن إقامة مؤسسات متعددة حصول أفضل ل

والصغيرة على التمويل من خالل توفير نطاق أكبر من المنتجات المالية بالنسبة للمناطق وللقطاعات االقتصادية 

  . المختلفة وكذلك لألسعار األقل بسبب المنافسة

  

ى استمرارية ربما يكون هيكل معدل الفائدة الحالي الذي يحكم إقراض التمويل المتناهي الصغر قاصراً عل

بالمائة على مبادرات التمويل المتناهي الصغر في  1فيفرض معدل فائدة شهري بنسبة . مؤسسات التمويل الجديدة

سوريا مما يعرض للخطر االستمرارية المالية لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر المستقبلي بسبب أن مثل هذا 

  . التشغيل والحصول على إيداع واقتراض السوق المعدل قد ال يسمح لتلك المؤسسات بتغطية مصروفات
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  1الملحق 

  نتائج دراسة الطلب
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  المنطقة 

  % العمود   العدد   

  % 25.10  117  حلب 

  % 50.40  235  دمشق

  % 24.50  114  حمص 

  % 100.00   466  إجمالي 

  

  
  

  أماكن المشروعات 
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  النوع . 1السؤال 
  % العمود   العدد   

  % 95.10  443  ذكر 

  % 4.90  23  أنثى 

  % 100.00  466  إجمالي 

  

male, 95.10%

f emale, 4.90%

  
  

  المالك . 2السؤال 
  % العمود   العدد   

  % 96.8  450  نعم 

  % 3.2  15  ال 

  % 100.00  465  إجمالي 

  

96.8%

3.2%

yes
no
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  العمر . 3السؤال 

  % العمود   العدد   

>20   7  1.50%  

20- 24  37  7.90%  

25 – 34  159  34.10%  

35 – 44  158  33.90%  

45 – 55  72  15.50%  

 <55   33  7.10 %  

  % 100.00  466  إجمالي 

  

1.50%

7.90%

34.10% 33.90%

15.50%

7.10%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

<20 20-24 25-34 35 - 44 45 - 55 >55

  
  المستوى التعليمي . 4السؤال 

  %العمود   العدد   

  %1.30  6  أمي 

  %16.30  75  ابتدائي 

  %28.48  131  إعدادي

  %26.52  122  ثانوي 

  %4.57  21  تعليم فني 

  %22.83  105  جامعي 

  % 100.00  460  ي إجمال
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1.3%

16.3%

28.5%
26.5%

4.6%

22.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Illiterate Primary Secondary
school

High
School

Technical
Education

University

  
  

  عمر المشروعات . 5السؤال 
  % العمود   العدد   

  % 7.90  37  أقل من سنة 

  %19.14  89  سنوات  3 – 1 

  %31.61  147  سنوات  10 – 4

  %20.00  93  سنة  20 – 11

  %21.29  99  سنة  20أكثر من 

  % 100.00  465  إجمالي 

  

7.96%

19.14%

31.61%

20.00% 21.29%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Less than a
year

1 - 3 years 4 - 10 years 11 - 20 years More than 20
years

  
  الشكل القانوني للكيان . 6السؤال 

  
  % العمود    العدد   

  % 15.18  70  غير مسجل 
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  % 68.33  315  شركة لرجل واحد 

  %3.25  15  شركة محدودة 

  % 11.50  53  شركاء 

  %1.74  8  أخرى 

  % 100.00  461  إجمالي 

  

15.2%

68.3%

3.3%
11.5%

1.7%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Not
registered

One man's
company

Limited
company

Joint
Company

Other

  
  

  نوع النشاط . 7سؤال 
  % العمود   العدد   

  % 62,805  393  تجارة 

  %31.18  145  الخدمات 

  %15.48  72  اإلنتاج 

  % 100.00  465  إجمالي 

  

62.80%

31.18%

15.48%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Trade Services Production
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  % العمود   العدد   

  %6.55  30  تجارة جملة 

  % 41.70  191  تجارة تجزئة 

  %15.72  72  تجارة جملة وتجزئة 

  % 4.80  22  مطعم  –خدمات 

  %2.62  12  خياط  –خدمات 

  %3.06  14  مصفف شعر  –خدمات 

  %8.73  40  إصالح  –خدمات 

  %1.31  6  سائق –خدمات 

  %17.03  78  رى خدمات أخ –خدمات 

  %1.75  8  إنتاج أغذية 

  %1.31  6  نجارة  –إنتاج 

  %0.66  3  زراعة  –إنتاج 

  % 12.23  56  إنتاج أخرى 

  % 100.00  458  إجمالي 
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6.6%

41.7%

15.7%

4.8%

2.6%

3.1%

8.7%

1.3%

17.0%

1.7%

1.3%

0.7%

12.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Trade-Wholesale

Trade-Retail

Trade-Wholesale and retail

Services-Restaurant

Services-Tailor

Services-Hairdresser

Services-Repair

Services-Driver

Services-Other services

Production-Food production

Production-Carpenter

Production-Agricultural production

Production-Other production

  
  

  عدد الموظفين الذين يحصلون على أجر . أ 8سؤال 

  % العمود   العدد   
1   142  30.50 %  

2 – 5   263  56.40%  

6 – 10   42  9.00%  

11 – 25  16  3.40%  

26 – 50   3  0.60 %  

  % 100.00  466  إجمالي 
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30.50%

56.40%

9.00%
3.40%

0.60%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 2-5 6-10 11-25 26-50

  
  

  إجمالي عدد الموظفين . ب 8سؤال 

  % العمود   العدد   

  %31.80  148  شخص 

  %54.30  253  أشخاص  5 – 2

  %9.70  45  أشخاص  10 – 6

  %3.60  17  شخص  25 – 11

  % 0.60  3  شخص  50 – 26

  % 100.00  466  إجمالي 

  

31.80%

54.30%

9.70%
3.60%

0.60%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 person 2 – 5
persons

6- 10
persons

11 – 25
persons

26 – 50
persons
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  كم عدد الموظفين الذين عينتهم العام الماضي؟ . 9سؤال 
  %العمود   العدد   

  %15.70  73  شخص  1

  %10.10  47  شخص  2

  %5.40  25  أفراد  5 – 3

  %0.40  2  فرد  10 – 6

  % 0.20  1  فرد  49 – 25

  % 67.20  313  ال أحد 

  %100.00  466  إجمالي 

  

15.7%
10.1%

5.4%
0.4% 0.2%

67.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1 person 2 persons 3 - 5
persons

6 - 10
persons

25 - 49
persons

nobody

  
  

  : مقر مشروعك هو. 10السؤال 
  % العمود   العدد   

  %48.92  227  يملكها المستثمر

  %6.68  31  مؤجرة من مجلس المدينة أو الحكومة

  %39.44  183  مؤجرة من مالك خاص 

  %4.96  23  )مكان على الرصيف(مكان عام 

  % 100.00  464  إجمال
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48.9%

6.7%

39.4%

5.0%

Owned by the
entrepreneur
Rented from the city
council or government
Rented of a private
owner
A public space (e.g. a
place on the pavement)

  
  

  من هم أهم مورديك؟ . 11السؤال 
  %العمود   العدد   

  %17.51  80  مشروعات محلية 

  %33.92  155  السوق 

  %43.11  197  تجار جملة 

  %547  25  شركات أو موردين دوليين 

  % 100.00  457  إجمالي 

  

17.51%

33.92%

43.11%

5.47%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

Local
enterprises

The market wholesalers International
companies or

suppliers

  
  

  حدد الشركات الدولية ومن أي دولة؟ . أ. 11السؤال 
  % العمود   العدد   

  % 8.0  2  لبنان 

  %4.0  1  البرازيل

  %4.0  1  كندا
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  %32.0  8  الصين 

  %4.0  1  ألمانيا

  % 4.0  1  إيطاليا

  %4.0  1  فرنسا

  %4.0  1  ماليزيا 

  %4.0  1  سويسرا

  %4.0  1  اليابان 

  %4.0  1  اإلمارات 

  %4.0  1  انجلترا 

  %4.0  1  تايون 

  %4.0  1  الهند 

  % 24.0  6  تركيا 

  100  24  إجمالي 

  

  طريقة السداد التي يقبلها الموردين . 12السؤال 
  % العمود   العدد   

  %3؟5  24  نقداً مقدماً 

  %65.2  298  البضائع نقداً عند استالم 

  % 24.9  114  )ائتمان(نقداً آجل 

  %14.9  68  )ائتمان(مقدم والباقي فيما بعد 

  %1.3  6  بشيك 

  % 3.9  18  أخرى 

  % 100  457  إجمالي 

  

5.3%

65.2%

24.9%

14.9%

1.3%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

In cash in advance

In cash at the moment
of receiving the goods

In cash later (on
credit)

An advance and the
rest later (on credit)

With a check

Other

  
  

  المدة . أ 12السؤال 
  % العمود   العدد   

  % 26.55   30  يوم  15 – 1

  %27.43  31  يوم  1 – 16
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  %33.63  38  شهر  3 – 1

  %7.96   9  شهر  6 – 4

  %4.42   5  شهر  12 – 7

  % 100.00  113  إجمالي 

  

26.55% 27.43%

33.63%

7.96%
4.42%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

1-15 days 16 days- 1
month

1-3 months 4-6 months 7- 12 months

  
  

  هل هناك فرق في السعر إن سددت في الحال أو آجالً؟ . 13السؤال 
  % العمود   العدد  

  %22.42  100  نعم هناك تخفيض إن دفعت مباشرة 

  %10.31  46  نعم، هناك فائدة عندما تدفع آجل

  %67.26  300  ر ال، ال يوجد أي فرق في السع

  % 100.00  446  إجمالي 

  

22.42%

10.31%

67.26%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Yes, there is a
reduction if you pay

direct

Yes, there is an
interest rate when you

pay later

No, there is no price
difference
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  التخفيض هو . أ. 13السؤال 
  % العمود   العدد   

1 – 5   72  73.5%  

6 – 15   19  19.4%  

16 – 25  7  7.1%  

  %100.00  98  إجمالي 

  

73.5%

19.4%

7.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1-5 % 6-15 % 16-25 %

  
  

  معدل الفائدة هو . ب 13السؤال 
  % العمود   العدد   

1 – 5  30  66.67%  

6 – 15  14  31.11%  

16 – 25  1  22.22%  

  % 100.00  45  إجمالي 
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66.67%

31.11%

2.22%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1-5% 6-15% 16-25%

  
  السداد للمورد يتم بـ . 14السؤال 

  % العمود   العدد   

  %96.51  442  بالليرة السورية 

  %4.15  19  بالدوالر األمريكي 

  %0.87  4  بكال العملتين، ولكن الجزء األكبر بالدوالر األمريكي

  %1.31  6  باليورو 

  %0.22  1  جنيه إسترليني 

  % 100.00  458  اإلجمالي 

   

96.5%

4.1% 0.9% 1.3% 0.2%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

In Syrian
Pound

In USD In both
currencies,

but the
biggest part

in USD

Euro GBP

  
  من هم أهم عمالئك . 15السؤال 

  % العمود   العدد   

  %81.21  376  )أفراد، منازل(العميل النهائي 

  %17.28  80  تجار التجزئة 

  %2.16  10  مصدرين
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  %0.86  4  أخرى 

  % 100.00  463  إجمالي 

  

81.21%

17.28%

2.16%
0.00%

10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

Final consumer
(individuals,
households)

Retailers Exporters

  
  

  الذي يقبله العمالء  سدادال. 16السؤال 
  %العمود   العدد   

  %5.21  24   نقداً  مقدماً

  %73.3  338  نقداً في لحظة الحصول على البضاعة 

  %10.85  50  نقداً فيما بعد

  %9.76  45  )ائتمان(مقدماً والباقي آجالً 

  % 0.87  4  أخرى 

  % 100.00  461  إجمالي 

  

5.21%

73.32%

10.85% 9.76%
0.87%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

In cash in
advance

In cash at
the moment
of receiving
the goods

In cash later
(on credit)

An advance
and the rest

later (on
credit)

Other

  
  الفترة . أ 16السؤال 
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  %العمود  العدد   

  %6.83  3  يوم  15 – 1

  %36.17  17  شهر 1 – 16

  %26.17  17  شهر 3 – 1

  %12.77  6  شهر 6 – 4

  %8.51  4  شهر  12 – 7

  % 100.00  47  إجمالي 

  

  هل هناك فرق في السعر إن دفعت في الحال أو في مرحلة آجلة؟ . 17السؤال 
  العمود  العدد   

  %7.13  32  هناك تخفيض إن دفعت في الحال. نعم

  % 2.90  13  نعم، هناك فائدة عندما تدفع آجالً 

  % 89.90  404  فرق في السعر ال، ال يوجد

  %100.00  449  اإلجمالي 

  

7.13% 2.90%

89.98%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Yes, there is a reduction if
you pay direct

Yes, there is an interest
rate w hen you pay later

No, there is no price
difference

  
  تخفيض هو . أ 17السؤال 

  % العمود   العدد   

1 – 5  25  78.10%  

6 – 15  6  18.80%  

16 – 25  1  3.10%  

  % 100.00  32  إجمالي 
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78.10%

18.80%

3.10%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

1-5 % 6-15% 16-25 %

  
  نسبة الفائدة هي . ب 17السؤال 

  % العمود  العدد   

1 – 5   9  69.20%  

6 – 15  2  15.40%  

16 – 25  2  15.40%  

  %100.00  13  إجمالي 

  

69.20%

15.40% 15.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1-5 % 6-15 % 16-25 %

  
  

  سداد العمالء يحدث . 18السؤال 
  % العمود   العدد   

  %97.62  452  بالليرة السورية 

  %3.67  17  بالدوالر األمريكي 

  %1.94  9  بكال العملتين ولكن الجزء األكبر بالدوالر األمريكي

  %1.51  7  عمالت أخرى 
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  % 0.22  1  باليورو 

  %100.00  463  إجمالي 

  

  

  نظام محاسبي؟ / هل لديك سجالت. 19السؤال 
  العمود   العدد   

  %52.5  244  نعم 

  %47.5  221  ال 

  % 100.00  465  إجمالي 

  

52.5%
47.5% Yes

No

  
  

  كيف تبدأ مشروعك . 20السؤال 
  % العمود   العدد   

  %76.7  365  بأموال خاصة 

  %3.2  15  بائتمان من مؤسسة

  %16.0  76   بائتمان من أفراد العائلة، األصدقاء

  %1.3  6  مقرضو أموال قطاع خاص 

  % 1.9  9  أخرى 

  % 100.00  476  إجمالي 
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76.7%

3.2%

16.0%

1.3% 1.9%
0.0%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

With own
money

With a credit
of an

institution

With a credit
of family

members,
friends, etc.

Private
lenders

Other

  
  الدوران اليومي . 21السؤال 

  % العمود   العدد   

  %9.0  41  يوم جيد   الدوران اليومي السبت . أ21س 

  % 57.9  264  عادي   

  %33.1  151  يوم سئ   

  %100.00  456  إجمالي   

  %7.9  36  يوم جيد   األحد . يالدوران اليوم. ب21س 

  %67.1  304  عادي   

  %24.9  113  يوم سئ   

  %100.00  453  إجمالي   

  %6.6  30  يوم جيد   الدوران اليومي االثنين. ج 21س

  %77.1  351  عادي   

  %16.3  74  يوم سئ  

  %100.0  455  إجمالي   

  %3.5  16  يوم جيد  الدوران اليومي الثالثاء . د 21س 

  %82.2  373  عادي   

  %14.3  65  يوم سئ  

  % 100.00  454  إجمالي   

  %3.7  17  يوم جيد   هـ الدوران اليومي األربعاء  21س 

  %81.1  368  عادي   

  %15.2  69  يوم سئ  

  %100.00  454  إجمالي   

  %6.2  28  يوم جيد   الدوران اليومي الخميس . و 21س 

  %58.9  268  عادي   

  %34.9  159  يوم سئ  

  %100.0  455  إجمالي   

  % 45.9  202  يوم جيد   الدوران اليومي الجمعة . ز 21س 

  %36.1  159  عادي   

  %18.0  79  يوم سئ  

  % 100.0  440  إجمالي   
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9.0%

57.9%

33.1%

7.9%

67.1%

24.9%

6.6%

77.1%

16.3%

3.5%

82.2%

14.3%

3.7%

81.1%

15.2%

6.2%

58.9%

34.9%

45.9%

36.1%

18.0%
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10%
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40%
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70%
80%
90%

100%

Saturday

Sunday

M
onday
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W
ednesday

Thursday

Friday

Bad Day
Normal Day
Good Day

  
  الدوران األسبوعي . 22سؤال 

  % العمود   العدد   

  % 9.0  38  ليرة سورية  5000 – 0

  %13.0  55  ليرة سورية  10.000 – 5.001

  %12.1  51  ية ليرة سور15.000 – 10.001

  %6.2  26  ليرة سورية  20.000 – 15.001

  %14.9  63  ليرة سورية  35.000 – 20.001

  %7.6  32  ليرة سورية  50.000 – 35.001

  %12.3  52  ليرة سورية  70.000 – 50.001

  %5.5  23  ليرة سورية  100.000 – 70.001

  % 19.4  82  ليرة سورية  100.000> 

  % 100.0  422  إجمالي 
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  الدوران الشهري . 23السؤال 
  %22.3  100  شهر جيد   الدوران الشهري يناير . أ 23س 

  %60.7  272  شهر عادي   

  %17.0  76  شهر سئ  

  %100.0  448  إجمالي   

  % 17.8  80  شهر جيد   الدوران الشهري فبراير. ب23. س

  %67.0  301  شهر عادي   

  %15.1  68  شهر سئ  

  % 100.0  449  إجمالي   

  %8.7  39  شهر جيد   مارس . الدوران الشهري. ج 23. س

  %74.5  333  شهر عادي   

  %16.8  75  شهر سئ  

  % 100.0  447  إجمالي   

  %6.4  29  شهر جيد   أبريل . الدوران الشهري. د 23س 

  %71.5  324  شهر عادي   

  %22.1  100  شهر سئ   

  %100.0  453  إجمالي   

  %9.2  42  د شهر جي  الدوران الشهري مايو . هـ 23س 

  %61.8  282  شهر عادي   

  %28.9  132  شهر سئ   

  % 100.0  456  إجمالي   

  % 7.9  36  شهر جيد   الدوران الشهري يونيو . و 23س 

  % 46.1  210  شهر عادي   

  %46.1  210  شهر سئ   

  % 100.0  456  إجمالي   

  % 9.2  42  شهر جيد   الدوران الشهري يوليو . ز 23س 

  %39.7  182  شهر عادي   

  %51.1  234  شهر سئ   

  % 100.0  458  إجمالي   

  %8.5  39  شهر جيد   الدوران الشهري أغسطس . ح 23س 

  %40.7  186  شهر عادي   

  % 50.8  232  شهر سئ  

  % 100.0  457  إجمالي   

  % 14.0  64  شهر جيد   الدوران الشهري سبتمبر . ط 23س 

  %43.2  197  شهر عادي   

  % 42.8  195  شهر سئ   

  % 100.0  456  مالي إج  

  %8.1  37  شهر جيد   الدوران الشهري أكتوبر. ي 23س 

  %68.5  311  شهر عادي   

  %23.3  106  شهر سئ   

  % 100.0  454  إجمالي   

  %12.1  54  شهر جيد   الدوران الشهري نوفمبر . ك 23س 

  %67.4  302  شهر عادي   

  %20.5  92  شهر سئ  

  % 100.0  448  إجمالي   

  %18.6  83  شهر جيد   ان الشهري ديسمبر الدور. ل 23س 
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  % 57.5  257  شهر عادي   

  % 23.9  107  شهر سئ   

  % 100.0  447  إجمالي   
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  الدوران السنوي . 24سؤال 

  العمود   العدد   

  % 9.8  43  ليرة سورية  200.000 – 0

  %14.2  62  ليرة سورية  400.000 – 200.000

  %11.7  51  ليرة سورية  600.000 – 400.001

  %9.6  42  ليرة  1.000.000 – 600.001

  %11.7  51  ليرة سورية  1.500.000 – 1.000.001

  % 7.6  33  ليرة سورية  2.000.000 – 1.500.001

  %10.5  46  ليرة سورية  3.000.000 – 2.000.001

  %12.6  55  ليرة سورية  6.000.000 – 3.000.001

 <6.000.001   54  12.4%  

  % 100.0  437  إجمالي 
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  إجمالي هامش الربح بالنسبة لمنتجين . 25السؤال 

   2المنتج    1المنتج   

  العمود   العدد   العمود   العدد   

0  %- 10 %  79  18.0 %  32  14.0%  

11%- 20 %  112  25.5%  74  32.3%  

21 %- 30  %  74  16.8 %  38  16.6%  

31 %– 40 %  27  6.1%  31  13.5%  

41 %- 50%  52  11.8 %  21  9.2%  

51 %- 75 %  38  8.6%  19  8.3%  

76 %- 99 %  29  6.6 %  6   2.6%  

100 + %  29  6.6%  8  3.5%  

  % 100.0  229  % 100.0  440  اإلجمالي 

  

  كيف ترى نمو شركتك أثناء األعوام القادمة؟ . 26السؤال 
  % العمود   العدد   

  %56.14  256  سيكون هناك زيادة 

  %28.51  130  سيبقى ثابتاً 

  %15.35  70  ناك نقص سيكون ه

  % 100.00  456  إجمالي 
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56.14%
28.51%

15.35%

There will be an increase
It will stay stable
There will be a decrease

  
  

  ما نوع االستثمار الذي قمت به في العامين الماضيين . 27سؤال 
  % العمود   العدد   

  %12.20  57  المعدات 

  %9.70  45  العقارات والتجديد 

  % 6.70  31  معدات اإلنتاج 

  % 12.40  58  التوسع 

  % 6.70  31  التحديث 

  % 0.20  1  أخرى 

  % 63.90  298  م يكن هناك استثمار ل

  % 100.00  466  إجمالي 
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  ) بالليرة السورية(قيمة االستثمار . أ 27سؤال 

  % العمود   العدد   

0 – 2.500   3  1.91%  

2.501 – 5.000   9  5.73%  
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5.001 – 12.500  5  3.18 %  

12.501 – 25.000  9  5.73 %  

25.001 – 50.000  23  14.65%  

50.001 – 100.000  20  12.74%  

100.001 – 250.000  27  17.20%  

250.001 – 500.000  32  20.38 %  

 <500.000  157  100.0 %  
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  ب مصدر التمويل بالليرة السورية . 27سؤال 

  % العمود   العدد   

  % 88.0  147  أموال الخاصة 

  %3.6  6  ائتمان 

  % 9.0  15  كالهما 

  % 100.0  167  إجمالي 

88.0%

3.6%
9.0%

Own funds
Credit
Both
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  وع االستثمار الذي تخطط له؟ ما ن. 28سؤال 
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  قيمة االستثمار المخطط . أ 28سؤال 

  % العمود   العدد   

0 – 2.500   1  0.4%  

2.501 – 5.000  4  1.7%  

5.001 – 12.500  8  3.3 %  

12.501 – 25.000  6  2.5%  

25.001 – 50.000  13  5.4%  

50.001 – 100.000  26  10.9 %  

100.001 – 250.000  39  16.3%  

250.001 – 500.000  72   30.1%  

 <500.001  70  29.3 %  

  % 100.0  239  إجمالي 
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  مصدر االستثمار المخطط . ب 28سؤال 
  العمود   العدد   

  % 40.6   103  أمواله الخاصة 

  % 30.3   77  ائتمان 

  % 29.5  75  كالهما 

  % 100.0  254  إجمالي 

  

40.6%

30.3%

29.5%

Own funds
Credit
Both

  
  

  ما هي العوائق التي تمنع نموك . 29سؤال 
  % العمود   عدد ال  

  %24.24  112  التضخم 

  %29.65  137  عدد العمالء يتناقص 

  %49.35  228  المنافسة 

  % 30.52  141  الضرائب مرتفعة للغاية 

  % 8.87  41  ) الكهرباء، الماء، التليفون(االفتقار إلى البنية التحتية 

  %5.63  26  المواصالت صعبة الوصول غليها و أو غالية 

  %19.91  92  ) الفساد، عدم االستقرار(التمويل  االفتقار إلى

  % 10.30  48  االفتقار إلى العاملين أو العاملين المؤهلين 

  %5.63  26  عوائق أخرى 

  % 12.77  59  ال عوائق 

  % 100.00  462  إجمالي 
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  كيف تتوقع التنمية في االقتصاد السوري أثناء العامين القادمين؟ . 30سؤال 
  %  العمود  العدد   

  % 59.04  271  سيكون هناك زيادة 

  %24.1  111  سيظل ثابتاً 

  % 16.78  77  سيكون هناك نقص 

  % 100.00  459  إجمالي 

59.04%24.18%

16.78%

There will be an increase
It will stay stable
There will be a decrease

  
  

  أز هل تستخدم الخدمات البنكية  31سؤال 
  % العمود   العدد   

  % 53.98  251  نعم 

  % 46.02  214  ال 

  % 100.00  465  إجمالي 
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53.98%

46.02% yes
no
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  ت البنكية استخدام الخدما. ب 31سؤال 
  %العمود   العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها، أو تستخدمها أو تود أن . ب أ 31. س

  تستخدمها؟ الحساب الجاري 

  % 15.54  39  لم استخدمه قط 

  %52.99  133  )بصفة منتظمة(استخدمه 

  %7.17  18  مهتم بأن استخدمه 

  %11.16  28  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي 

        

  العمود  العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب.ب 31س 

  تستخدمها؟ حساب ادخار 

  % 24.70  62  لم استخدمه قط

  % 35.86  90  )بصفة منتظمة(استخدمه 

  % 5.98  15  مهتم بأن استخدمه 

  %14.34  36  ال حاجة 

   %100.00  251  إجمالي 

        

  العمود   العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها أو تستخدمها او تود أن . ب ج 31س 

  تستخدمها ؟ تحويل محلي 

  % 21.91  55  لم استخدمه قط 

  %39.44  99  )بصفة منتظمة(استخدمه 

  % 5.18  13  مهتم بأن استخدمه 

  %15.94  40  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي 

        

  % العمود   العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب د 31س 

  تستخدمها؟ تحويل دولي 

  %33.86  85  لم استخدمه قط

  %11.95  30  ) بصفة منتظمة(استخدمه 

  %4.78  12  مهتم بأن استخدمه 

  % 70. 24  62  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي   

        

  %العمود   العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود . ب هـ 31س 

  أن تستخدمها؟ ويسترن يونين لنقل األموال

  %34.46  89  لم استخدمه قط 

  % 5.58  14  ) بصفة منتظمة(استخدمه 

  %2.97  7  مهتم بأن استخدمه 

  % 27.89  70  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي 

        

  %العمود   العدد     

أي من الخدمات البنكية التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب و 31س

  تستخدمها؟ الشيكات 

  %34.66  87  لم استخدمه قط 

  %10.36  26  )بصفة منتظمة(استخدمه 

  % 7.97  20  مهتم بأن استخدمه 

  %20.72  52  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي 

        

  % العمود  العدد     

أي من الخدمات التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب ز 31س 

  تستخدمها؟ المنتجات اإلسالمية 

  % 27.89  70  لم استخدمها قط 

  % 1.99  5  )بصفة منتظمة(استخدمها 

  %30.28  76  مهتم بأن استخدمها 
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  %19.92  50  ال حاجة 

  % 100.00  251  إجمالي 

        

  % العمود   العدد     

أي من الخدمات التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب ح 31س 

  تستخدمها؟ ائتمان لشراء سيارة 

  %39.84  100  لم استخدمه قط 

  %3.50  9  استخدمه بصفة منتظمة 

  % 8.76  22  مهتم بأن استخدمه 

  %20.32  51  ال حاجة 

  % 100.00  251  اإلجمالي 

        

  العمود   العدد     

أي من الخدمات التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب ط 31س 

  تستخدمها؟ ائتمان لشراء سيارة

  %34.66  87  لم استخدمه قط 

  %9.16  23  استخدمه بصفة منتظمة 

  %8.37  21  مهتم بأن استخدمه 

  %21.2  53  ال حاجة 

  % 100.00  251  اإلجمالي 

        

  العمود   د العد    

أي من الخدمات التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب ي 31س 

  تستخدمها؟ السحب على المكشوف 

  %37.85  95  لم استخدمه قط 

  %1.59  4  استخدمه بصفة منتظمة 

  %1.20  3  مهتم بأن استخدمه 

  %19.12  48  ال حاجة 

  %100.00  251  إجمالي 

        

  % العمود   العدد     

أي من الخدمات التالية استخدمتها أو تستخدمها أو تود أن . ب ك 31س 

  تستخدمها؟ أخرى 

  % 1.20  3  لم استخدمه قط 

  % 1.99  5  استخدمه بصفة منتظمة 

  % 0.40  1  مهتم بأن استخدمه 

  % 1.59  4  ال حاجة 

  % 100.00   251  إجمالي 
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  ستخدم فيها تلك الخدمات؟ اذكر اسم البنك أو المؤسسة التي ت. 23سؤال 
  % العمود   العدد   

  %48.96  118  المصرف التجاري السوري 

  %1.24  3  المصرف الزراعي 

  %9.13  22  بنك االدخار

  %2.07  5  المصرف الصناعي 

  %14.11  34  بنك االئتمان الشعبي 

  %12.45  30  المصرف العقاري السوري 

  %3.73  9  بنك عوده

  %2.07  5  بنك بيبليوس 

  %13.28  32  بيمو

  %5.81  14  بنك سوريا وعبر البحار 

  %1.24  3  بنك الدولي للتجارة والتمويل 

  %17.43  42  شركات نقل األموال

  %6.64  16  أخرى 

  % 100.00  241  إجمالي 
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  هل تدخر المال بصفة منتظمة؟ . 33السؤال 
  العمود   العدد   

  % 23.71  110  نعم نقداً في المنزل

  %14.22  66  البنك نعم، في 

  % 8.19  38  جمعية / نعم في تعاونية

  % 1.29  6  فضة / نعم في ذهب

  % 8.19  38  ) رأس مال عامل(نعم في عهدة 

  % 44.40  206  ال، ال أدخر المال بصفة منتظمة 

  % 100.00  464  إجمالي 
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Do you save money regularly?

23.7%

14.2%

8.2%

1.3%

8.2%

44.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Yes, in cash at home

Yes, at the bank

Yes, at a co-operative/association

Yes, in gold / silver

Yes, in inventory (w orking capital)

No, do not save money regularly

  
  

  كيف تحكم على عملية الحصول على ائتمان من البنوك التجارية؟ . 35سؤال 
  العمود  العدد   

  %14.51  64  مستحيل 

  % 21.54  95  صعب للغاية 

  % 43.31  191  صعب 

  %19.73  87  سهل 

  % 0.91  4  سهل للغاية 

  % 100.00  441  إجمالي 
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  أي هي الثالث أصعب أمور أمام الحصول على قرض من بنك تجاري؟ . 36سؤال 
  % العمود   العدد   

  % 17.20  60  عوائق إدارية 
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  %23.34  81  روقراطية البي

  % 17.29  60  الفساد 

  % 3.17  11  الدخول إلى البنك 

  %43.23  150  نقص الضمانات 

  %13.83  48  ال أعرف أي شخص في البنك 

  %42.94  149  إجراءات طويلة ومعقدة للغاية 

  %43.23  150  أسباب دينية

  % 26.80  93  معدالت فائدة مرتفعة 

  %17.58  61  اد خوف من عدم القدرة على السد

  %3.75  13  خبرة ماضية سيئة 

  %5.19  18  صعوبة في عرض األرقام 

  %2.02  7  المشروع غير رسمي 

  % 2.88  10  االفتقار إلى معرفة بالعاملين 

  % 0.86  3  أخرى 

  % 100.00  347  إجمالي 

  
  
  

17.3%
23.3%

17.3%
3.2%

43.2%
13.8%

42.9%
43.2%

26.8%
17.6%

3.7%
5.2%

2.0%
2.9%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

Administrative Constraints

Bureaucracy

Corruption

Accesibility of the bank

Lack of Colleteral

I don't know anybody in the bank

Too long and complicated procedures

Religious Reasons

High Interest Rates

Fear not to be able to pay

Bad past experience

Diff iculty in presenting figures

The enterprise is not formal

Lack of knowledge of staff

Other

  

  رجل؟ هل تعتقد أن الحصول على قرض بالنسبة للمرأة أصعب منه بالنسبة لل. 37سؤال 
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9.2%

51.6%

39.2%
Yes
No
I do not know

  
  

  أي أنواع من القروض تعرفها؟ . 38سؤال 
  % العمود  العدد   

  % 20.88  95  ال أعرف أي منها 

  % 12.09  55  قروض االستهالك 

  % 64.62  294  قروض اإلسكان 

  % 6.59  30  سحب على المكشوف 

  % 10.77  49  رأس مال عامل 

  % 35.82  163  قروض سيارة 

  % 19.12  87  قروض لآلالت والماكينات 

  % 0.22  1  أخرى 

  % 6.59  30  البطالة 

  % 2.20  10  الزواج 

  % 24.62  112  التجارة 

  % 100.00  455  إجمالي 

  

20.9%
12.1%

64.6%
6.6%

10.8%
35.8%

19.1%
0.2%

6.6%
2.2%

24.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

I don't know any

Consumer Loans

Housing Loans

Overdraft

Working capital

Car Loans

Machinery and equipment loans

Other

Unemployment

Marriage

Commercial
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  هل حاولت الحصول على قرض؟ . 39سؤال 
  % العمود   العدد   

  % 69.61  323  ال 

  % 30.39  141  نعم 

  % 100.00  464  إجمالي 

  

69.6%

30.4%

No
Yes

  
  

  قرض من مؤسسات مالية؟ لما لم تجرب الحصول على  .40سؤال 
  % العمود   العدد   

  % 35.90  116  ال حاجة 

  % 70. 16  54  االفتقار إلى الضمانات

  % 14.90  48  اإلجراءات طويلة ومعقدة للغاية 

  % 12.10  39  معدل فائدة مرتفع للغاية 

  % 0.90  3  فترة القرض طويلة للغاية أو قصيرة للغاية 

  % 7.10  23  داد الخوف من عدم القدرة على الس

االفتقار إلى المعلومات بشأن مكان الحصول على 

  قرض 

16  5.00 %  

  % 46.10  149  ) سداد الفائدة(ألسباب دينية 

  % 0.90  3  ال أعرف أناس في البنك 

  % 2.20  7  المؤسسات األخرى / ال ثقة في البنوك

  % 1.90  6  أسباب أخرى 

  % 100.00  323  إجمالي 
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35.90%

16.70% 14.90%
12.10%

0.90%
7.10% 5.00%

46.10%

0.90% 2.20% 1.90%
0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

N
o need

Lack of guarantees

The procedures are too long...

Interest rate is too high

R
eim

bursem
ent period too lo..

Afraid of not being able to re...

Lack of inform
ation w

here to...

For religious reasons (paym
e..

D
o not know

 people w
ithin t..

N
o confidence in banks/other...

O
ther reason

  
  ما حاولت الحصول على قرض، هل حصلت عليه؟ عند. 41سؤال 

  العمود   العدد   

  % 50  70  ال 

  % 50  70  نعم 

  % 100  140  إجمالي 

  

No
50%

Yes
50%

  
  

  لماذا لم تتمكن من الحصول على قرض؟ . 42سؤال 
  العمود   العدد   

  % 41.18  28  االفتقار للضمانات 

  %50.00  34  شروط القرض صعبة للغاية 

  % 25.00  17  أخرى 

  % 100.00  68  لي إجما
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35.4%

43.0%

21.5%

Lack of guaranties

The loan conditions were
too difficult to fulfil
Other

  
  إن كانت اإلجابة بنعم فكم عدد القروض التي حصلت عليها؟ . 43سؤال 

60.00%

34.30%

4.30%
1.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 credit 2 - 4 credits 5 - 10 credits More than 10 credits

  
  

  هل حصلت على تلك القروض؟ . 44سؤال 
  العمود   العدد   

  % 36.1  26  البنك العقاري 

  %26.4  19  بنك االئتمان الشعبي 

  %22.2  16  المصرف التجاري السوري 

  % 2.8  2  متناهي الصغر مشروع األمم المتحدة للتمويل ال

  % 2.8  2  أخرى 

  % 1.4  1  البنك الزراعي 

  %1.4  1  بنك االدخار 

  % 1.4  1  المصرف الصناعي 

  % 1.4  1  مؤسسة أغا خان 

  % 1.4  1  التعاونية الزراعية 

  % 1.4  1  بنك سوريا وعبر البحار 

  % 1.4  1  سيتي بنك 
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  % 100.00   72  إجمالي 
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C
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  العمود   العدد   

  % 46.38  32  ال

  % 53.62  37  نعم 

  % 100.00  69  إجمالي 

  

46.4%

53.6%
No
Yes

  
  ) بالليرة السورية(قيمة القرض الحالي؟ . أ 46سؤال 

  العمود   العدد   

12.501 – 25.000   3  4.92 %  

25.001 – 50.000  5  8.20 %  

50.001 – 100.000  5  8.20 %  

100.001 – 250.000  10  16.40 %  

250.001 – 500.000  16  26.23 %  

 <500.001  22  36.07 %  

  % 100.00  61  إجمالي 
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4.92%
8.20% 8.20%

16.39%

26.23%

36.07%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

12,501-
25,000

25,001-
50,000

50,001-
100,000

100,001-
250,000

250,001-
500,000

>500,001

  
  مدة القرض . 47سؤال 

  العمود   العدد  

  % 3.08  2  شهور  6 – 4

  %13.85  9  شهور 12 – 7

  % 12.31  8  شهر  18 – 13

  % 70.77  46  شهر  18أكثر من 

  

3.1%

13.8% 12.3%

70.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

4 - 6 months 7 - 12 months 13 - 18 months More than 18 months

  
  معدل الفائدة . 48سؤال 

  العمود   العدد   
0   2  3.8 %  

1 %- 5.9 %  10  19.2%   

6 – 9.9 %  36  69.2 %  

10 – 14.9 %  3  5.8  %  

 <15 %  1  1.9 %  

  % 100  52  إجمالي 
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3.8%

19.2%

69.2%

5.8%
1.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0 1%-5.9% 6%-9.9% 10%-14.9% >15%

Interest Rate

  
  

    قيمة السداد / أسلوب. أ 49سؤال 
  العمود   العدد   

1.000 – 5.000   19  32.8 %  

5.001 – 10.000   17  29.3%  

10.001 – 50.000  18  31.0 %  

 <50.000  4  6.9 %  

  % 100.0  58  إجمالي 

  

32.8%
29.3%

31.0%

6.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

1,000-5,000 5,001-10,000 10,001-50,000 >50,000 SYP

  
  

  عدد المرات / طريقة السداد. ب 49سؤال ال
  % العمود   العدد   
1  50  83.33%  
3  2  3.33%  
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4  2  3.33%  
5  1  1.67%  
6  2  3.33%  

12  2  3.33%  

  %1.67  1  ال أتذكر 

  % 100.00  60  إجمالي 

  

  إجمالي عدد المرات / طريقة السداد. ج 49السؤال 
  العمود  العدد   

  % 7.1  4  سداد  2 – 1

  % 8.9  5  داد س 6 – 3

  %16.1  9  سداد  12 – 7

  % 14.3  8  سداد  24 – 13

  % 53.6  30   25أكثر من 

  % 100.0  56  إجمالي 

  

7.1% 8.9%

16.1% 14.3%

53.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1-2
Repayments

3-6
Repayments

7-12
Repayments

13-24
Repayment

More than 25
Repayments

  
  هل كانت هناك فترة سماح؟ . 50السؤال 

  % العمود   العدد   

  % 42.19  27  نعم 

  % 57.81  37  ال 

  % 100.00  64  إجمالي 
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42.2%

57.8%

Yes
No

  
  ديد سريعاً؟ هل تفكر في الحصول على قرض ج. 51السؤال 

  العمود   العدد   

  %53.73  36  نعم 

  % 46.27  31  ال 

  % 100.00  67  إجمالي 

53.7%
46.3% Yes

No

  
  لماذا ال تفكر في األمر؟ . أ 51السؤال 

  العمود   العدد   

  % 9.52  2  أخاف من عدم القدرة على السداد 

  %19.05  4  الفائدة مرتفعة 

  %33.33  7  لدي قرض معلق 

  % 4.76  1  إجراءات طويلة 

  % 4.76  1  االفتقار إلى الثقة في البنوك 

  % 14.29  3  ال حاجة 

  % 4.76  1  ال يوجد مجال لتنمية هذا العمل 

  % 4.76  1  أسباب دينية 
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  % 4.76  1  إجراءات معقدة للغاية 

  % 100.00  21  إجمالي 

  

  هل حصلت على قرض من؟ . 52السؤال 
  العمود   العدد   

  % 38.0  177  أفراد العائلة 

  % 23.8  111  صدقاء األ

  %0.6  3  مقرضون مال 

  % 1.7  8  أخرى 

  %46.4  216  ال قروض غير رسمية 

  % 100.0  466  إجمالي 

  

38.0%

23.8%

0.6% 1.7%

46.4%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

Family
members

Friends Money
Lenders

Other No informal
loans

  
  

  ) بالليرة السورية(قيمة القرض؟ . 53السؤال 
  العمود   العدد   

0 – 2.500   1  0.40 %  

2.501 – 5.000  2  0.80 %  

5.001 – 25.000  29  11.50 %  

25.001 – 50.000  25  9.00 %  

50.001 – 100.000  56  22.20 %  

100.001 – 250.000  60  23.80 %  

250.001 – 500.000  31  12.30 %  

 <500.001   48  19.00 %  

  % 100.00  252  إجمالي 
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0.40% 0.80%

11.50%
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  مدة القرض 

  العمود   العدد   

  % 2.83  7  شهر  1< 

  % 22.27  55  شهر  3 – 1

  %12.55  31  شهر  6 – 4

  %22.27  55  شهر  12 – 7

  % 14.57  36  شهر  18 – 13

  % 25.51  63  شهر  18أكثر من 

  

2.8%

22.3%

12.6%

22.3%

14.6%

25.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

< 1 month 1 - 3 months 4 - 6 months 7 - 12
months

13 - 18
months

More than 18
months

  
  معدل الفائدة؟ . 55سؤال 

  العمود   العدد   

  % 1.78  4  شهرياً 

  % 3.56  8  سنوياً 

  % 2.67  6  بالفترة 

  % 92.00  207  ال معدل للفائدة 
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  % 100.00  225  إجمالي 

  

  ) المبلغ(طريقة السداد . 56السؤال 
  لعمود ا  العدد   

500 – 5.000  25  13.9 %  

5.001 – 10.000  15  8.3 %  

10.001 – 25.000  23  12.8 %  

25.001 – 50.000  15  8.3 %  

50.001 – 100.000  23  12.8 %  

100.001 – 500.000  25  13.9 %  

500.001 – 100.000  6  3.3%  

  % 26.7  48  ال أتذكر 

  % 100  180  إجمالي 

  

  فترة سماح؟  هل كانت هناك. 57السؤال 
  العمود   العدد   

  % 76.73  122  نعم 

  % 23.27  37  ال 

  % 100.00  159  إجمالي 

  

76.7%

23.3%

Yes
No

  
  ألي فترة؟ . أ 57السؤال 

  العمود   العدد   

  % 46.60  52  شهور  3حتى 

  % 1.8  2  شهور  6 – 3

  % 11.5  13  شهر  12 – 6

  % 40.7  46  غير محدودة 

  % 100.0  113  إجمالي 
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  قرض غير رسمي فلماذا؟ أنك لم تحصل على  لو. 58السؤال 
  العمود   العدد   

  % 61.41  113  ال حاجة للقرض 

  % 6.52  12  الحاجة إلى الضمانات 

  % 29.89  55  األصدقاء والعائلة ال يملكون المال 

  % 0.54  1  معدل الفائدة مرتفع للغاية 

  % 12.50  23  الخوف من عدم القدرة على السداد 

  % 100.00  184  اإلجمالي 

  

61.41%

6.52%

29.89%

0.54%

12.50%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

No need for a
loan

Lack of
guaranties

Lack of
money

among his
family and

friends

Interest rate
too high

Afraid of not
being able to

reimburse

  
  

  هل تود سداد فائدة عند الحصول على قرض، لو كانت لديك اإلمكانية؟ . 59السؤال 
  العمود   العدد   

  % 36.70  171  ال 

  % 63.30  295  نعم 

  % 100.00  466  إجمالي 
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No
36.7%

Yes
63.3%

  
  

  قيمة القرض التي ترغبها . 60السؤال 
  العمود   العدد   

5.001 – 25.000  3  1.15 %  

25.001 – 50.000  6  2.29 %  

50.001 – 100.000  13  4.96 %  

100.001- 250.000  31  11.83 %  

 <250.001   209  79.77 %  

  % 100.00  262  إجمالي 
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  أي نوع من االستثمارات ستستخدم فيها القرض؟ . 61السؤال 
  العمود   العدد   

  % 56.60  167  التوسع 
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  % 12.50  37  تنويع المنتجات 

  % 13.50  41  البناء 

  % 11.20  33  رأس المال العامل 

  % 14.20  42  شراء معدات أو سيارة 

  % 7.50  22  أخرى 

  % 100.00  295  إجمالي 
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ليرة سورية لمدة سنة، فكم سترغب في أن تسدد ألجل  100.000لو كان البنك سيقدم لك القرض بـ . 62السؤال 

  هذه الخدمة؟ 
  العمود   العدد   

0 %  1  0.5 %  

1 – 5  %  80  43.2 %  

5.1 – 10 %  84  45.4 %  

10.1 – 15 %  11  5.9 %  

15.1 – 25 %  7  3.8 %  

25.1 – 50%  1  0.5 %  

50.1 – 100  1   0.5 %  

  % 100.0   186  إجمالي 
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0.5%

43.2%
45.4%

5.9%
3.8%

0.5% 0.5%
0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
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35.0%
40.0%

45.0%
50.0%

0% 1%-5% 5.1%-10% 10.1%-15% 15.1%-25% 25.1%-50% 50.1%-100

  
  

  فترة القرض المرغوبة . 63السؤال 
  العمود   العدد   

  % 3.1   9  شهور  3 – 1

  % 3.5  10  شهور  6 – 4

  % 13.6   39  شهر  12 – 7

  % 14.3  41  شهر  18 – 13

  % 65.4  187  شهر  18أكثر من 

  % 100.00  286  إجمالي 
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
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13 - 18
months

More than 18
months

  
  

  أي نوع من الضمانات ترغب في تقديمه؟ . 64سؤال 
  % العمود  العدد   

  % 58  173  منزل 
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  % 15.9  47  قطعة أرض 

  % 14.2  42  سيارة 

  % 1.0  3  دراجة بخارية 

  % 2.0  6  تليفزيون 

  % 2.0  6  ثالجة 

  % 2.0  6  كمبيوتر 

  % 22.7  67  أخرى 
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  هل يمكنك أن تجد شخص ما يمكنه أن يضمنك حتى تحصل على القرض؟ . 65سؤال 
  العمود   العدد   

  % 78.4  228  نعم 

  % 21.6  63  ال 

  % 100.0  291  إجمالي 

  

Yes
78.4%

No
21.6%

  
  



 118

  لماذا أنت غير مهتم بالحصول على قرض في المستقبل؟ . 66السؤال 
  لعمود ا  العدد   

  % 41.5  71  ال حاجة 

  % 52.0  89  )ال يريد دفع فائدة(أسباب دينية 

  % 6.4  11  المؤسسات األخرى / ال ثقة في البنوك

  % 15.8  27  أسباب أخرى 

  % 100.0  171  إجمالي 
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  :2الملحق 

  االستشاريون
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  مركزه   اسم مسئول االتصال   الشركة 
ACU   عام المدير ال  بن حرب . د  

  المدير   جين لورنت إيهارنترنت  أغا خان 

  منسق برامج   أكين ويلجي  أغا خان 

المدير & نائب رئيس مجلس اإلدارة   باسل هاموي   بنك عوده 

  العام 

  رئيس المؤسسة   فادي ساركيس   بداية 

  قسم الخزانة   لين دلتي   بنك ببيليوس 

  المدير   أديب ميلك . د  البنك المركزي السوري 

  قسم األبحاث   نسرين كاركاتي   البنك المركزي السوري 

  مسئول برامج   سارة زينارو . د  المفوضية األوربية في سوريا 

السكرتير األول، رئيس قسم التعاون   أنجل جيتيريز هيدالجو   المفوضية األوربية في سوريا 

  االقتصادي 

  برامج مسئول   جين ماري فرنتز   المفوضية األوربية في سوريا 

الصندوق السوري للتنمية الريفية 

  ) فردوس(المتكاملة 

  قسم العالقات الخارجية   نور الفاير 

KfW    مسئول أعلى لبرامج   محمد خيال  

  مدير برامج   نها شوك  المصرف التجاري السوري 

  رئيس القسم الدولي   أمل دلتي  لجنة التخطيط بالدولة 

  رئيس فقير الحد من الفقر   شوزا الجندي   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  


