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  الملخص
  
  
  

ا عن تعن ة في تمييزھ ايير المتبع ى ھذه الدراسة بالمشروعات الصغيرة وخصائصھا والمع
رى  روعات األخ ن المش ا م ة ال, غيرھ ي تنمي روعات ف ذه المش ة ھ رز أھمي ات وتب مجتمع

  .ودورھا في الحياة االقتصادية في سوريا 
ق  ذه المشروعات وتعي وھي تھدف إلى تسليط الضوء على أھم المشكالت التي تعاني منھا ھ

  .تطورھا ونموھا في محاولة للتوصل إلى بعض الحلول واالقتراحات المناسبة لھا 
ة ولقد أجريت الدراسة على عينة من المشروعات الصغيرة  ذه وبينت أن , حلب في مدين ھ

ل  ا نقص التموي ن بينھ كالت م ن المش د م ن العدي اني م روعات تع رة , المش وضعف الخب
ذه , واإلدارة  ل ھ ة بمث ام الحكوم دم اھتم ة وع ات إداري م معلوم ود نظ دم وج ى ع إضافة إل

  .المشروعات 
ذه المشروعات  ام بھ ى ضرورة االھتم ام بالعمولقد خلصت الدراسة إل ة من خالل االھتم ال

وث  ات والبح ام بالمعلوم ر , واالھتم ل غي ادر التموي ى مص اد عل دم االعتم ى ع افة إل إض
دة للتعامل مع المشروعات الصغيرة , الرسمية  وضرورة إيجاد صيغ تمويلية مصرفية جدي

  .على أسس غير تقليدية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   



 

   :مقدمة
  

بالغة في اقتصاديات المجتمعات  تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعھا المختلفة أھمية
ة ادية ,كاف ا االقتص ا ومفاھيمھ تالف أنظمتھ ا واخ ة تطورھ ن درج ر ع  ,بغض النظ

  .وتباين مراحل تحوالتھا االجتماعية
ة نظراً لحجم االحتياجات  رة بالحكوم ة المشاريع الكبي اط مسؤولية إقام ا تن وعادة م

والتي يصعب  ,المتطلبات األخرىالمالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات و
ا رد تأمينھ تثمر الف ى المس روعات  ,عل اء المش ة إنش اص مھم اع الخ ة للقط تارك

  .الصغيرة
ة  ة و النامي الم المتقدم ن دول الع د م ت العدي د اھتم روعات ولق م المش ة و دع بإقام

الصغيرة التي تعد المجال األساسي والمھم الستيعاب الكثير من منتجات المشروعات 
ً ا   لكبيرة بما يحقق نوعا

روعات ن المش وعين م ين الن ادل ب ابك المتب ن التش ى  .م ت الحاضر تحظ ي الوق وف
المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية منھا باھتمام واضعي السياسات االقتصادية 

  .واالجتماعية في مختلف دول العالم
ه في ذه المشروعات أن تلعب ذي يمكن لھ م ال دور المھ اً من ال ي  وانطالق اھمة ف المس

ل  ,تحقيق األھداف االقتصادية واالجتماعية لتلك الدول دول مث د من ال فقد قامت العدي
ن  وع م ذا الن جيع ھ دعم وتش ا ب ا وغيرھ دة وألماني ات المتح ان والصين والوالي الياب

ذا تويين  المشروعات وھ ى المس رة عل ة وكبي ة مھم رة نوعي ق طف ي تحقي اعد ف ا س م
   .ي ھذه الدولقتصادي واالجتماعي فاال

وع من المشروعات ذا الن د بھ ام المتزاي ديثاً  ,وفي سوريا ونتيجة االھتم د صدر ح فق
م  ريعي رق وم التش ام  \ 15\المرس ليف  .2007للع د والتس س النق مح لمجل ذي يس ال

غير  ل الص ديم التموي ى تق دف إل رفية تھ ة ومص ات مالي داث مؤسس الترخيص بإح ب
   .) 1( والمتناھي بالصغر

  

   :الدراسة  أهمية
  

ين  ا ب راوح م بة تت غيرة نس ال الص آت األعم ل منش دد % 80 -50تمث الي ع ن إجم م
وزن النسبي . المنشآت العاملة في االقتصاد الوطني لغالبية المجتمعات اع ال ويؤكد ارتف

لمنشآت األعمال الصغيرة بين إجمالي المنشآت العاملة في االقتصاد الوطني في سوريا 
وع من المشروعات  ,شاط االقتصاديتعاظم دورھا في الن وبالرغم من ذلك فإن ھذا الن

   .من ھنا تأتي أھمية ھذه الدراسة ,لم يحظ باالھتمام المطلوب

  
  
  



 

   :مشكلة الدراسة
  

   :تنحصر مشكلة الدراسة في ثالث نقاط رئيسية تتمثل باآلتي
 .وجبهعدم وجود تعريف دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة يمكن اعتماده والعمل بم .1
ا  .2 ل عملياتھ ل مؤسسي المشروعات الصغيرة لتموي     عدم كفاية رأس المال المقدم من قب

  .الالزمة لبقائھا واستمرارھا
لباً  .3 ؤثر س إحجام مؤسسات التمويل عن تزويد ھذه المشروعات باحتياجاتھا المالية مما ي

ذي ال يحفعلى أداء ھذه المشروعات  تث المستثمرين  زالشيء ال ى االس ذا عل مار في ھ
  .النوع من المشروعات

  :أهداف الدراسة

   :األھداف التالية قتھدف ھذه الدراسة إلى تحقي 
  .محاولة الوصول إلى تعريف واضح ومحدد للمشروعات الصغيرة .1
  .محاولة التعرف على المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة في سوريا .2
تث .3 ة أو االس يغ التمويلي اد بعض الص ة إيج كالت محاول ل مش ي ح ھم ف ي تس مارية الت

  .المشروعات الصغيرة بما يضمن بقاءھا واستمرارھا

  :حدود الدراسة

   :إن إجراء الدراسة يتم في ظل القيود التالية
ين  .1 ى قطاع مع ا إل إن ھذه الدراسة تھتم بالمشروعات الصغيرة بغض النظر عن انتمائھ

   .وذلك بسبب قصر فترة الدراسة
الحصول على المعلومات من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة  الصعوبة البالغة في .2

  .انعكاس ذلك على دقة البيانات المحصلة من ذلك,المختارة في الحالة العملية

   :منهجية الدراسة
ل مضمون  نھج الوصفي وتحلي ى الم ا عل ذه الدراسة في الجانب النظري منھ تعتمد ھ

واردة في المراجع المختصة  وتحليل  ,الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة البيانات ال
   .ولدى الھيئات ذات الصلة

وفي الجانب العملي فقد تم االعتماد على دراسة ميدانية لعينة من المشروعات الصغيرة 
ى  .سوريا –في مدينة حلب  ة من المشروعات فتم تصميم استمارة استبيان وزعت عل عين
   .منشأة \250\الصغيرة بلغت 

   :بقةالدراسات السا
تم  تنظراً ألھمية المشروعات الصغيرة ودورھا في تنمية اقتصاديا د اھ المجتمعات فق

ذه المشروعات نالعديد من الباحثين في العقد األخير م رن الماضي بدراسة ھ ويمكن  ,الق
   :اأن نذكر منھ

  
   .)تمويل المشروعات الصغيرة بصيغ التمويل اإلسالمية(دراسة البلتاجي بعنوان  .1



 

احيث    ايير نجاحھ ا ومع ة  ,عرض فيھا لطبيعة المنشآت الصغيرة ومصادر تمويلھ وألھمي
ة ادية واالجتماعي ة االقتص ق التنمي ي تحقي روعات ف ذه المش اً لصيغ  ,ھ ا عرض أيض كم

ذه الصيغ م المشكالت المصاحبة لھ ة للمنشآت الصغيرة وأھ دم إطاراً  ,التمويل التقليدي وق
   .) 2( رة من خالل المصارف اإلسالميةمقترحاً لتمويل المشروعات الصغي

بعنوان المشكالت التمويلية في المشروعات الصغيرة في القطر (دراسة عزام سليمان  .2
  ةحيث قام الباحث بعرض مفھوم المشروعات الصناعية الصغير )حلب –العربي السوري 

م المش ةثم قام بتحليل واقع المشروعات الصناعي ,وبين أھميتھا كالت التي في سوريا وأھ
ا روعات  .تواجھھ ع المش ل م دة للتعام رفية جدي يغة مص اد ص ى ضرورة إيج وخلص إل

ع المشروعات  ا م تم التعامل بھ الصناعية الصغيرة تقوم على أسس تختلف عن تلك التي ي
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في األسس والتشريعات الضريبية  .الكبيرة

   .) 3( عات وتقديم بعض الدعم الحكومي لھاالمفروضة على ھذه المشرو
   .)تمويل الصناعات الصغيرة في العراق(وثمة دراسة بعنوان  .3

ت  ي تناول غيرةالت ناعات الص ائص الص ة وخص وم وأھمي ذه  ,مفھ ب ھ ى مثال افة إل إض
ذه الصناعات ي ھ ل ف كلة التموي ى مش التركيز عل ة ب ا  ,الصناعات و مشكالتھا المختلف كم

أنتناولت تجارب ب ذا الش ة ھي  ,عض الدول في ھ ع المشاريع القائم ى أن جمي وخلصت إل
ة األخرى  ل المشروعات القائم ن قب ة م ن المنافس ر م ى الكثي ة وھي ال تلق اريع مربح مش

  .) 4( نظراً الختالف الصناعات األخرى عنھا
لمان  .4 ة س ة ربيع وان  \ 1998 \دراس ة(بعن ي عملي ا ف غيرة ودورھ ناعات الص  الص

ي ة ف وريا  التنمي ب –س غيرة  .)حل ناعات الص اع الص ة ألوض ت الباحث ث عرض حي
واھتمت  .وخصائصھا و المشكالت التي تعاني منھا في قطاع الغزل والنسيج في سوريا

بالسبل الكفيلة بدعم ھذه الصناعات وتوسعھا بغية االستفادة من مزاياھا لمصلحة االقتصاد 
وري وطني الس رورة  .ال ى ض ة إل ت الدراس د خلص دد وق مي مح ف رس ع تعري وض

ة  للصناعات الصغيرة تلتزم به جميع األجھزة والمنظمات والھيئات الموكل إليھا مھمة تنمي
اظ  .وتطوير ھذه الصناعات ك للحف ذه الصناعات وذل باإلضافة إلى ضرورة دعم الدولة لھ

    .) 5( عليھا بسبب أھميتھا
  

    :مفهوم المشروعات الصغيرة
  

زاً تباينت آراء المختصين  وم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة تميي حول تحديد مفھ
ا عن المشروعات األخرى  رة(لھ ة ,الكبي ة ,الحرفي وم  )...,اليدوي ن أن مفھ رغم م ى ال عل

ات  ة التقني ال ونوعي ة ورأس الم م العمال ا حج دة أھمھ ايير ع ه مع روعات تحكم المش
  ...نتاج ورقم األعمالإلالمستخدمة في ا

  : التي تنسب إلى جھات مختلفة منھا ھيم والتعاريف للمشاريع الصغيرةولقد تعددت المفا
                    حيث عرفت المشروعات الصغيرة بأنھا تلك )دنيدا(وكالة التنمية الدولية الدانمركية  -

    .عامل 15 -6التي تستخدم من 



 

ى تعريف المشاريع ا - ا في حين ذھب بنك التنمية الصناعية في مصر إل لصغيرة بأنھ
اني  ة األرض والمب د استبعاد تكلف ا بع تثمارية لھ ة االس د التكلف تلك المشروعات التي التزي

  .مليون جنيه مصري 1,1عن 
يأما اتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة  - ك المشروعات الت  بأنھا تل

   .عامل 100أكثر من  موال تستخد ,ألف جنيه 550تبلغ استثماراتھا الكلية 
غ بذھبت ھيئات صناعية إلى اعتوفي الباكستان  - ار أن المشاريع الصغيرة ھي التي يبل

   .ألف دوالر 50رأسمالھا 
مالھا  - غ رأس ي يبل اريع الت ا المش غيرة بأنھ اريع الص ف المش م تعري ا ت ي نيجيري وف

  .) 6( ألف دوالر227
ل ال - ة العم ا منظم روعات الصغيرة بأنھدأم ت المش د عرف ة فق دات صغيرة ولي ا وح

ألف من منتجين تقلين الحجم تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتت ابھم الخاص  مس ون لحس يعمل
ة دان النامي ن البل اطق الحضرية م ي المن ة  ,ف ن داخل العائل ل م ى العم د عل وبعضھا يعتم

وبعضھا اآلخر قد يستأجر عماالً وحرفيين ومعظمھا يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما 
  .ال ثابتبدون رأس م

ة االقتصادية  - ة التنمي رى لجن أن ) C E D(وت زة بالبحث العلمي ب ة متمي وھي منظم
 :من الخواص الخمس التالية نيتميز بخاصيتيالذي المشروع الصغير ھو ذلك المشروع 

   .يديره أصحابه يشكل أساسي وبصورة مستقلة -1
   .يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير -2
  .د كبير في المنطقة التي يعمل بھايكون محلياً إلى ح -3
   .له حجم صغير نسبياً من حيث رقم األعمال وفي الصناعة التي ينتمي إليھا -4
    .) 6( يعتمد بشكل كبير على المصادر  الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه -5

  
ا  ة األمريوال يفوتن ل المنظم د من المحاوالت من قب د جرت العدي ه ق ذكر بأن ة أن ن كي

ا  ,لتعريف المشروع الصغير )S B A(للمشروعات الصغيرة  تم امتالكھ ه شركة ي إذ عدت
وإدارتھا بشكل مستقل وھي غير مسيطرة في مجال عملھا وغالباً ما تكون صغيرة الحجم 

 وعدد العاملين مقارنة بالشركات األخرى في نفس الصناعة ,فيما يتعلق بالمبيعات السنوية
)6 (.   

  
  مكن القول أنه من الصعب تحديد مفھوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة مما تقدم ي

   .رغم كثرة المؤتمرات والندوات المتعلقة بھا
       .تبقى الصعوبة قائمة في وضع تعريف دقيقوحتى باعتماد المعايير التي ذكرت سابقاً 

    
ا بسبب اختالف  اق عليھ تم االتف م ي ايير ل ذه المع درات فالحدود الرقمية لھ الخصائص والق

   .والظروف االقتصادية واالجتماعية بين بلد وآخر
  
  
  



 

     :االجتماعية للمشروعات الصغيرة  –األهمية االقتصادية  
رة  ى توجه أدت المشكالت الكبي ا إل رة التغلب عليھ م تستطع المشروعات الكبي التي ل

دور ھ ا ب اً منھ في  ذه المشروعاتالحكومات نحو االھتمام بالمشروعات الصغيرة اعتراف
د  ة وق ة االقتصادية واالجتماعي ة للصناعات  أالمساھمة في التنمي ات العلمي ظھرت التطبيق

وع من الصناعات بغض النظر عن نسبة  الصغيرة أن الحاجة تقتضي وجود ذا الن مثل ھ
اعي  ادي واالجتم دم االقتص ور والتق ل التط رغمومراح ى ال ع عل ي المجتم ة  ف ن أھمي م

   :منھا  يرة ودورھا االقتصادي واالجتماعي ألسباب عديدةالصناعات الكب
   .انخفاض حجم التراكم الرأسمالي في العديد من الدول -1
وارد الرأسمالية إلتخلف الفن ا -2 درة الم ة  المتخصصة فضالً عن ن رات الفني نتاجي والخب

  .الالزمة إلقامة مشروعات كبيرة على أسس اقتصادية وفنية متقدمة
المحلية بسبب انخفاض القدرة الشرائية لألفراد الناجمة عن انخفاض  ضيق نطاق السوق -3

ر  تفادة من اقتصاديات الحجم الكبي ا يعني عدم االس ومي مم دخل الق نصيب الفرد من ال
  .للصناعات الكبيرة

ة  -4 تمر وبتكلف كل مس ل بش رص عم وفير ف الل ت ن خ ة م ن البطال د م ي الح اھمة ف المس
ة منخفضة نسبياً إذا ما قورنت با الي تخفيف العبء عن ميزاني رة وبالت لمشروعات الكبي

  .الدولة
ا  -5 ة وغيرھ ة و اإلداري ارات التقني ة المواھب واالبتك ي تنمي اھمة ف ثالً المس ان م ي الياب فف

   .) 7( من االبتكارات إلى أصحاب ھذه المشروعات% 52يعزى 
اھمة -6 الل المس ن خ ك م تثمارات وذل ارات واالس ي زيادةاالدخ ة ف وال تعبئ    رؤوس أم

تھالك      ى االس ه إل ن أن توج ن الممك ان م ي ك ة والت ر الحكومي ات غي راد والجمعي األف
   .وتؤدي بالتالي إلى ارتفاع األسعار

من     االعتماد على الموارد المحلية ومخرجات المشروعات الكبيرة وبذلك تسھم في الحد-7
   .ھدر تلك الموارد وتقليل االستيراد

8-  ً ا ق نوع ا تحقي ة لكونھ ة التنمي ي لعملي وازن الجغراف ن الت وطن  م ي الت ة ف م بالمرون     تتس
   .والتنقل بين مختلف المناطق واألقاليم

   .المساھمة في زيادة الناتج القومي في الدول النامية -9
   .إنھا تمثل نسبة كبيرة من مجمل حجم المشروعات في معظم دول العالم -10
   .وال كبيرة أو إلى مساحات واسعةإلى رؤوس أم جال تحتا -11
رة -12 ن ھج د م اف والح رى واألري ى الق ل إل ا التوغ إن بإمكانھ ا ف النظر لصغر حجمھ            ب

   .السكان إلى المدن الكبيرة
   .تشجيع و دعم لإلنتاج الزراعي وسيلة -13
   .تخدم كمدرسة أو ورشة تدريب لبعض الحرف وزيادة بعض المھارات -14
ة -15 عوب    تنمي ن ش د م دى العدي ديد ل ول ش ي تحظى بقب ة والت ة الصناعات التقليدي وحماي

   .العالم
   .مصدر ھام لتزويد الصناعات الكبيرة بالعديد من احتياجاتھا -16
  .يد من منتجات الصناعات الكبيرةتشكل المشروعات الصغيرة رافداً تصب فيه العد -17



 

اتوسيلة الستثمار المواد األولية المحل -18 ر  ية سواء كانت سلعاً نصف مصنعة أو خام غي
  .مستثمرة

ن -19 اني م ي تع ة الت دان النامي ي البل اً ف ة خصوص وق المحلي ات الس ا تتناسب ومتطلب          إنھ
    .صغر حجمھا ونطاقھا الضيق وانخفاض القدرة الشرائية لدى األفراد

  

   :الخصائص العامة للمشروعات الصغيرة
  إال أنھا تتميزبخصائص  ,النسبي الصغير للمشروعات الصغيرةعلى الرغم من الحجم 

   :معينة تختلف بھا عن بقية المشروعات األخرى لعل من أبرزھا
روع -1 ك المش ل مال ن قب ر م راف المباش ل  :اإلش ن قب تم م روعات ت ذه المش إذ أن إدارة ھ

 ً نة لضمان ولذلك فإن إدارة المشروع والقرارات الخاصة به تتسم بالمرو .المالك شخصيا
ائن حيث يتوزع االھتمام  ,نجاح عمل المشروع نحو اتجاھين األول ما يخص طلبات الزب

ى كسب رضاھم  ؤدي إل ا ي ازوم ه وإنج د مناسب ل ق عائ اتھم بھدف تحقي اني  ,طلب والث
ال داخل  ين العم انية ب ات اإلنس يخص العمال وما يتعلق بأوضاعھم وبناء نوع من العالق

   .المشروع
ھولة تكييف -2 اج حسب االحتياجات س ات ال :اإلنت ذ رغب تم أخ ث ي ددة محي تھلكين المتج س

ار ين االعتب ز ,بع ا تتمي وق كم ات الس اة الحتياج جاماً ومراع اج انس ر اإلنت رعة تغي  ,بس
وذلك اعتماداً على مھاراة صاحب المشروع والعاملين معه بسبب استخدام مكائن بسيطة 

  .أكثر من سلعة إنتاجيمكن بواسطتھا 
ارة  يمما يعنسلع معينة  إنتاجاإلنتاج وجودته بسبب اعتماد التخصص في  دقة -3 ارتفاع مھ

  .إنتاجيتهالعامل وزيادة 
اج المستخدمة وصغرھا حيث  -4 ائل اإلنت ة وس يمكن إقامتھا في مساحات صغيرة نظراً لقل

رى  ي الق ذلك ف واق وك ن األس ة م وت القريب ي المحالت الصغيرة والبي ا ف ن إقامتھ يمك
رتبط واألري ذه المشروعات ي ة عمل ھ ة إذ أن طبيع واد األولي اف القريبة من مصادر الم

  .اليومية لألفراد بشكل مباشر باالحتياجات
رائح  -5 ية لش ات األساس ن االحتياج زًء م ة ج ي وتلبي توى المعيش ع المس ي رف ھام ف اإلس

  .المجتمع المختلفة
اطق الن -6 ا في المن ة إ قامتھ ة والمدن الصغيرة تتميز ھذه المشروعات بإمكاني ة والريفي ائي

  .بالنظر لعدم جدوى إقامة المشاريع الكبيرة
  .إن درجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست مرتفعة -7
       .) 4ً( إن المسافة ما بين صانع القرار العام والمشروع الصغير ھي بعيدة نسبيا -8

  

  
  
  
  



 

   :عيوب المشروعات الصغيرة
  

تصادية لھذه المشروعات فھناك العديد من العيوب التي يمكن مقابل األھمية االق        
  .ن توجه لھا خصوصاً في الدول الناميةأ

راءات -1 بب اإلج روعات وبس ذه المش ة  إن ھ ود المتعلق ددة أو القي ريبية المتش الض
داً  ذي يعمل بعي بالسيطرة النوعية أو الصحية قد تنطوي تحت إطار القطاع غير المنظم وال

انون  وقد يتخذ ,عن القوانين وق شكل الخارج عن الق ة بحق رة سواء المتعلق ان كثي في أحي
ة الصحية وا ة والرقاب ة البيئ وانين حماي ة أو ق ى العمال أو قوانين السالمة المھني ة عل لرقاب

ات  ,الجودة ين المتطلب اغم ب دم االنسجام والتن ة لع ة ھي نتيجة طبيعي ذه الحال ع أن ھ والواق
ل التي تعيشھا  اإلنتاجالعصرية لعملية  ة أو مشكلة التموي ات المالي ين اإلمكان والتصنيع وب

ع  .المشروعات الصغيرة ة أو اقتصادية يفرضھا واق م تصبح صغيرة ألسباب تقني فھي ل
ة والتي  اإلمكانياتھأساساً نظراً بل ھي صغيرة  ,البلدان النامية فحسب مع  بال تتناسالمالي

و ة األعباء التي يفرضھا التكيف مع الق ا أو االجتماعي انين المعاصرة سواء الضريبية منھ
ي دما ال تراع ة عن ات  خاص ض ة يالحكوم الجھ وانين بع ق الق ن تطبي ؤولة ع المس

روعات ذه المش اع ھ ة بأوض ات المتعلق ارات واألولوي ة  ,االعتب س معامل ا نف وتعاملھ
رة ة الكبي ات المالي رة ذات اإلمكان روعات الكبي ل بعض  .المش د تعم ريوق ى  تعاالتش عل
ن بعض ا ا م ة الصناعات الصغيرة بحرمانھ ن إلمعاقب اً م داً معين ي تخص ح ازات الت متي

ة أو ضريبية  ,الثابت رأس المال اءات جمركي ى شكل إعف ا تكون عل ذا  .والتي غالباً م وھ
ر  بحد ذاته ما يدفع المشروعات الصغيرة للخروج عن القانون والعمل في إطار القطاع غي

  . ن رقابة األجھزة الحكوميةالمنظم بعيداً ع
ذه  -2 ة فھ ورات التكنولوجي ة التط ى مواكب غيرة عل روعات الص درة المش دم ق ع

ة من السلع ذات المشروعات وفي معظم الدول النامية  نشأت لسد احتياجات السوق المحلي
ة  ات األمامي ة للعالق ن تلبي م تك دان ول ذه البل ي ھ ة ف تويات المعيش ة لمس ة المالئم النوعي

رةوالخلف ا المشروعات الكبي ة للصناعات  ,ية التي تخلقھ فال ھي بصناعات صغيرة مغذي
رة ,الكبيرة ا الصناعات الكبي ة لفرص التصنيع التي تخلقھ ا  .وال ھي بصناعات متلقي وھن

ر  ,أيضاً فإن وضعھا الموصوف بصناعات مستجيبة للواقع االقتصادي المتخلف يجعلھا غي
ورات التك ة التط ى مواكب ادرة عل كالت ق بب مش اً بس ا خصوص ال عملھ ي مج ة ف نولوجي

وقد اعتمد العديد منھا في البقاء واالستمرار  .التمويل التي كانت أصالً سبباً لنشأتھا صغيرة
عار الصناعات  ع أس ة م ة بالمقارن دني النوعي ن ت اجم ع ا الن عار منتجاتھ ى رخص أس عل

ةالمتطورة تقنياً أو المنتجات المستوردة ذات الجودة العا ة واألسعار المرتفع ذا  ,لي ى ھ وعل
حة  غيرة مرش ناعات الص ن الص د م إن العدي اس ف راضاألس ن  لالنق ع تحس اع م األوض

ناد الحكومي  اب اإلس ة في ظل غي المعيشية في البلدان النامية ذات معدالت النمو المرتفع
روعات ذه المش ل ھ وير ھيك ى تط ادر عل رة  ,الق روعات الكبي ع المش ايش م ا للتع ودفعھ

رابط و ة للت ة والخلفي ات األمامي ار العالق ي إط ة ف ة ومتلقي روعات مغذي ى مش ا إل تحويلھ
      .) 4( الصناعي

  



 

   :مشكالت المشروعات الصغيرة
  

ددة المشروعاتتعاني  ة  ,الصغيرة من مشكالت متع ذه المشكالت ناجم وإن بعض ھ
و روعات س ذه المش ذي يحتضن ھ ع ال ا المجتم اني منھ ي يع كالت الت ن المش ق ع ا يتعل اء م

راد  ,اإلجماليبانخفاض الناتج المحلي  ل األف تثمار لالدخاروضعف مي وارد  ,واالس وشح الم
   .المحلية إضافة إلى مشكالت أخرى متفرقة

وعتين  روعات الصغيرة ضمن مجم ي المش ؤثر ف ي ت ن تصنيف المشكالت الت ويمك
اعية التي يمر بھا المجتمع ترتبط المجموعة األولى باألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتم

روع  ل إدارة المش ن قب ا م ذلك يصعب تغييرھ ةول كالت الخارجي ة المش ي مجموع ا  .وھ أم
ا  ة لسياسات المشروع ويمكن معالجتھ رتبط بالتوجھات العام الثانية فھي مشكالت داخلية وت

    :ذه المشكالتھ بعض وسوف نسلط القليل من الضوء على .من قبل إدارة المشروع
  

لال -1 ذه المشروعات :تموي ا ھ ي تواجھھ اكل الت ة المش ي مقدم م ,وھي ف إذ أن صغر حج
ا  دة منھ روض المصرفية ألسباب عدي ى الق المشروع يجعل من الصعب حصوله عل
ك المشروعات دى أصحاب تل ة ل  ,ارتفاع درجة المخاطرة وعدم وجود ضمانات كافي

الً  جالت المح فض وفر الس دم ت رفي وع وعي المص دام ال ن انع ح ع ي توض بية الت اس
   .المركز المالي للمشروع والتنبؤ بمستقبله

ة -2 واد األولي ك  :الم اد تل بب اعتم ة بس واد األولي ى الم ول عل عوبة الحص أتي ص ت
افضالًعن المحلية بسبب  على المواد األولية المستوردةالمشروعات  ة  إنتاجھ لسلع بديل

اع أس ,عن السلع المستوردة د ارتف ذه المشكلة عن عار المستوردات فيصعب وتتضح ھ
  ,على ھذه المشروعات الحصول على كميات كبيرة

اھرة -3 ة الم ر :العمال إن نقص  يعتب ذلك ف اج ول م عناصر اإلنت د أھ العنصر البشري أح
غير روع الص ه المش ي تواج ات الت م المعوق ن أھ و م اھرة ھ ة الم ن , العمال إذ اليمك

انتھا من قبل أصحابھا في رمع أن إداتجاوزھا بسھولة  ود سبب عدم  ,أغلب األحي ويع
وفرة العمالة الماھرة إلى تفضيل العاملين العمل في المشروعات الكبيرة والمشروعات 

 ... .متيازات كالتقاعد والضمان االجتماعي والصحيإلالحكومية لوجود بعض ا
ر المشرو ,تعد اإلدارة العلمية مفتاحاً لنجاح العمل :الكفاءات اإلدارية والفنية -4 عات وتفتق

بية  ال المحاس االت كاألعم ن المج د م ي العدي رة ف حيحة والخب إلدارة الص غيرة ل الص
  .والتسويقية والتنظيمية والتخزينية

يعتمد حجم اإلنتاج على سعة األسواق المحلية وھناك عوامل معينة تتحكم في  :التسويق -5
ل عدد السكان تيعاب كامل السلع مث ى اس درة األسواق عل راد ,ق لع  ,ودخول األف والس

ذه األمور  ةالمنافسة وھ ا  غائب دم معرفتھ ام المشروعات الصغيرة إضافة لع عن اھتم
  .واعتمادھا على الوسطاء في تصريف منتجاتھا ,الترويجبوسائل التسويق و

د  :االنتماء -6 تم بشؤونھا وق ة تھ ة معين اني المشروعات الصغيرة من عدم وجود جھ تع
ةيكون سبب ذلك سعة انتشارھا وتباعد أ ة معين ذا  ,مكنتھا وصعوبة جمعھا تحت جھ وھ

ى ا ان من الحصول عل ر من األحي ي الكثي ا ف ل أن إليحرمھ ازات والتسھيالت ال ب متي
  .مزاحمة المشروعات الكبيرة لھا يجعلھا عرضة للمطاردة واإلغالق والترحيل



 

أثر  :الضرائب والرسوم -7 ا تت ر مم تتأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب والرسوم أكث
اءات  وافز واإلعف ة الح رة بأنظم ذه األخي مول ھ بب ش غيرة بس روعات الص ا المش بھ

دعم ھيالت وال زداد  ,والتس ة فت اف تكلف ة المط ي نھاي ي ف وم ھ ذه الضرائب والرس وھ
  .األرباح ىيؤثر علبالتالي التكاليف الكلية وھذا الشيء 

دد ال :ازدواجية اإلجراءات -8 جھات التفتيشية تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلة تع
ة  اعي ,االقتصادية ,الصحية(والرقابي ة ,الضمان االجتم دوائر الضريبية والجمركي  ,ال

مما يعني خلق مشاكل ,وبالنظر لتعدد االجتھادات الشخصية..) .دائرة الجودة والمقاييس
  .تنظيمية مختلفة داخل تلك المشروعات

ةھنالك أسباب عدة تؤثر في انخفاض  :اإلنتاجانخفاض  -9 ا  إنتاجي المشروع الصغير منھ
اجوسوء تدبير مستلزمات  ,سوء التخطيط الذي يؤدي إلى عدم تدفق المواد األولية  اإلنت

ة  د فضالً عن قل ارة والتبري ة وخدمات اإلن ة الكھربائي األخرى مثل قطع الغيار والطاق
  .الخبرات الفنية وكثرة توقفات العمل وارتفاع معدل دوران العمل

ردي النوع - 10 ةت اج :ي ات اإلنت ي عملي ة ف تعمال اآلالت القديم بب اس عار  ,بس اع أس وارتف
ة االمواد األولية الجيدة فضالً عن صعوب ت االستعانة بالكوادر الھندسية والعناصر الفني

  .المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النوعية
ومستلزمات السالمة  بقواعد األمن الصناعيبسبب الجھل :الحوادث واألمن الصناعي - 11

اب العمل أيضاً فضالً عن العوامل النفسية  ادالمھنية لدى العاملين وأرب ذي  واإلجھ ال
  .وف العمل القاسيةريصيب العامل إضافة إلى ظ

ة :ارتفاع التكلفة - 12 ى التكلف ة السيطرة عل ى أنظم ذه المشروعات إل ر ھ وھي   ,حيث تفتق
بب رئيسي ل ور كس ادة األج ى زي ر إل ذ تكلفلتنظ ة وال تأخ عار العالي ة ولألس ة المرتفع

  .االعتباربعين مستلزمات اإلنتاج األخرى 
افاتخاذ القرار يتم غالباً وفقاً  :عدم وجود نظام للمعلومات - 13 دم  تلقنا ع شخصية نظراً لع

ى  رار عالوة عل ا الق توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المشكلة التي يتخذ حيالھ
   .) 4( ووسائل االتصال المتطورة عدم استخدام االنترنت

  

   :مصادر تمويل المشروعات الصغيرة
  

الزم من خالل        ل ال ى التموي يمكن ألصحاب المشروعات الصغيرة الحصول عل
   :المصادر التالية

دل  :حصص رأس المال -1 من مدخرات شخصية وھي غالباً غير كافية بسبب انخفاض مع
ارب واألصدقاء كما يمك,االدخار في الدول النامية ة واألق راض من العائل ن اللجوء لالقت

دخل ھؤالء في شؤون المشروع ى ت ا يمكن  ,وھذا أيضاً مصدر غير كاف إضافة إل كم
   .اللجوء إلى مشاركة اآلخرين وفي ھذه الحالة سيتم اقتسام اإلدارة واقتسام األرباح

غب في منح المشروع وھذه ال تر ,ومن المؤسسات المالية األخرىمن البنوك :االقتراض -2
لنوع من التمويل فكثيراً ما يتم الصغير االئتمان بسبب المخاطر المرتفعة المصاحبة لھذا ا

ال ال إھم ة من صغار رجال األعم ل المقدم ات التموي ل  ,طلب ذا التموي ي  دال يزيإن ھ ف
ن  ه ع ن حاالت ة% 2أحس دان النامي ي البل رض  ,ف ل الق ة تموي اع تكلف ى ارتف افة إل إض



 

د الصغي رتر و فق ي  أظھ ة المصرفية ف اليف المعامل ين أن تك ي الفلب ت ف ة أجري دراس
روعات الصغيرة بلغت  ل المش ل % 3-2,5تموي ة القرض مقاب ن قيم روض % ,5م للق

رة رابين وتجار  ,الممنوحة للمشروعات الكبي ى الم أ المشروعات الصغيرة إل ذلك تلج ول
األصول الثابتة من تجار  القتراضمكانية وثمة إ ,المشاكل نالعديد موھذا أمر له  ,النقود

  .)3(    %40األصول الثابتة وھذا يزيد تكلفة التمويل بشكل كبير قد يصل إلى أكثر من 
تمكن  :االئتمان التجاري -3 م ي ة إذا ل ل تصبح مرتفع وع من مصادر التموي ذا الن إن تكلفة ھ

ى أن المورد سنمن الخصم ال االستفادةالمشروع من  د من السعر قدي إضافة إل وف يزي
  .في حال عدم الدفع النقدي

إال  دال يفيإن ھذا النوع من التمويل يصبح محدود األھمية نظراً ألنه   :التمويل التأجيري -4
 .صول الثابتةاألُ  استئجارفي 

د من المخاطر والمشاكل :السوق المالي -5 ذا المصدر محفوف بالعدي ع  ،وھ ويصبح مرتف
 .غيرالتكلفة في حالة التمويل الص

  
  
  
  
  

      

   :إنشاء المشروع الصغير
  

يحتاج إنشاء مشروع جديد سواء كان تجارياً أو صناعياً إتباع الخطوات التالية لدراسة 
   :جدواه االقتصادية

ائه -1 ة من إنش ومن الضروري أن ينسجم ھدف المشروع مع  :الھدف من المشروع والغاي
ر  ,طنيومع أھداف االقتصاد الو ,خطط التنمية االقتصادية د المباشرة وغي من حيث العوائ

ى , وتحسين الدخل الفردي التشغيلومن حيث زيادة معدالت  ,المباشرة  انسجامباإلضافة إل
   .ھدف المشروع مع األھداف الشخصية للمستثمر

ة  -2 دمھا ومدى مساھمته في تحقيق التنمي ة التي يق تج أو الخدم ة المن أھمية المشروع وأھمي
   .إدخال القطع األجنبي وإدخال التقنيات الحديثة االقتصادية وأثره على

 .مبررات المشروع ودواعي الحاجة إلى إنشائه وإلى المخرجات الناجمة عنه -3
 .الموقع المقترح ومدى توفر عوامل البنية التحتية -4
ة -5 ة الفني ة  :الدراس ة اإلنتاجي ل وتوصيف العملي ير العم ة س تم بكيفي ي تھ ة أداء  أوالت طريق

 .ةوتقديم الخدم
ي والخارجي :الدراسة التسويقية -6 ة حصة المشروع في السوق المحل دير حجم  .لمعرف وتق

تقبل باإل ى مستوى الطلب على منتجات المشروع ومتى تطوره في المس  األسعارضافة إل
 .السائدة والمتوقعة

 :وھذه الدراسة تعتبر مھمة وتستلزم مايلي :الدراسة المالية -7
  .والمباني واآلالت اضياألر :االستثمارتقدير تكاليف   - أ



 

 .التي اعتمدت في تقديرھا واألسستقدير تكاليف اإلنتاج والتسويق السنوية    - ب
 مدت في وضعھا تشغيل السنوية واألسس التي اعتقدير تكاليف الت  - ت
  .تقدير اإليرادات  - ث
  .طريقة تمويل المشروع والمصادر المتاحة  - ج
 .الفرصة البديلة ةتقدير تكلف  - ح
  .اإلعفاءات الممكنةو بمقدار الضرائتحديد   - خ
  .حساب صافي التدفقات النقدية  - د
ة   - ذ ة الحالي رة االسترداد وصافي القيم ل فت ة مث ة المشروع المالي استخراج معايير ربحي

  .ومعدل العائد الداخلي
ى بعض   - ر اء عل اليف بن رادات والتك ر اإلي دى تغي ة م ل معرف ن أج ية م ل الحساس تحلي

  .لالتغيرات التي يمكن أن تطرأ في المستقب
وذلك من  ,رفة جدوى المشروع من وجھة نظر االقتصاد الوطنيومع :الدراسة االقتصادية -8

   :خالل االھتمام بما يلي
  القيمة المضافة  ,أثر المشروع على الدخل القومي  - أ
  .أثر المشروع على التوظيف  - ب
  .أثر المشروع على مستوى األجور  - ت
       .أثر المشروع على ميزان المدفوعات  - ث

   

   :العمليةالحالة  
   :تحليل البيانات المتعلقة بطبيعة المشروع

ين  - كما أشرنا سابقاً فقد أخذت دراستنا اإلطار العام دون التخصص في نوع مع
غيرة روعات الص ن المش دنا أن  ,م تبيان وج ن االس تمدة م ات المس ل البيان ة لتحلي ونتيج

   :ل التاليالمشروعات المختارة يمكن أن تصنف في ثالث قطاعات كما في الجدو
  

  )1(الجدول رقم 
  توزيع المشروعات الصغيرة بين القطاعات

  قطاع الخدمات  القطاع التجاري  القطاع الصناعي  القطاع

  40  70  140  عدد المنشآت

  %16  %28  %56  لمئويةالنسبة ا

  
  
  
  
  
  



 

  :والشكل التالي يبين توزيع المنشآت المختارة بين القطاعات
  

القطاع الصناعي
القطاع التجاري%56 

 %28

قطاع الخدمات
 %16

النسبة المئوية
عدد المنشآت

  
  

من المشروعات الصغيرة أخذ شكل %  72أما بالنسبة للشكل القانوني فقط لوحظ أن  -
 :شكل شركات تضامن كما يوضح الجدول التالي% 28الشركات الفردية و

  
  
  
  
  
 

  )2(الجدول رقم 
  الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة

  
  أخرى  توصية  تضامن  فردية  الشكل القانوني
  0  0  70  180  عدد الشركات
  0  0  %28  %72  النسبة المئوية

72%

28%

0%

0%

فردية
تضامن
توصية
أخرى

  



 

ى  - ردي في تأسيس المشاريع الصغيرة عل ة الطابع الف أما الشكل العام فقط لوحظ غلب
ة أو مع اآلخرين حيث بلغت  راد العائل ل المشاركة مع أف النسب األنواع األخرى مث

ردي و % 52 كل الف ائلي و% 24للش كل الع ا% 24للش ي للمش رين، وف ع اآلخ ركة م
ى  اد عل ة الناتجة عن االعتم ذلك داللة واضحة على ما أسلفناه في المشكالت التمويلي
د التأسيس أو  ان عن ة للمشروع إن ك أمين االحتياجات المالي العائلة أو األصدقاء في ت

  .لمقابلة احتياجات العمل
ة في أما عن عدد العاملين في المنشآت الخاضعة للدراسة فكانت النت - ا ھي مبني ائج كم

 :الجدول التالي
  )3(الجدول رقم 

  الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة
  

  الفئة
  العدد

 )أكثر-51(  )31-50(  )21-30(  )11-20(  )6-10(  )1-5(

 اإلداريون
  0  0  0  20  40  190 الشركاتعدد 

  0  0  0  %8  %16  %76  النسبة

  العمال
  0  10  60  80  60  40 الشركاتعدد 

  0  %4  %24  %32  %24  %16  بةالنس

0

50

100

150

200

عدد الشركات
النسبة
عدد الشركات
النسبة

  
  

دنا أن  ين في المشاريع الصغيرة لوج فلو دققنا في المخطط البياني الذي يمثل عدد اإلداري
از ) 5-1(الغالبية تقع في الفئة األولى  إداريين مما يعني أن معظم المشاريع الصغيرة تمت

اءة بقلة عدد اإلداريين فيھا المر الذي  ة وراء انخفاض كف ربما يكون أحد األسباب الكامن
  .ھذه المشاريع في القطاع الخاص في سورية

د يكون ) 20-11(أما عن عدد العاملين فقد الحظنا تمركز العدد في الفئة  عامل وھذا ق
  .أحد المعايير التي تميز المشروعات الصغيرة عن غيرھا

ا أن نسبة في تحليل البيانات الخاصة بـ رأس المال ال - ين لن ثابت ورأس المال العامل تب
ل من % 88 ذي  20من المشاريع بلغ فيھا رأس المال أق رة سورية األمر ال ون لي ملي

  .يمكن أيضاً اعتباره معيار في تميز المشروعات الصغيرة عن غيرھا



 

 :أما حيازة موقع العمل فقد كان موزع حسب الشكل التالي -

0

20

40

60

80

100

ملك إيجار رھن استثمار

  
ات  ى ضعف اإلمكان دل عل ع العمل ي ازة موق ة حي ھذا التشتت بين األنواع األربعة لطريق
المادية للمشاريع الصغيرة بالشكل الذي ال يسمح لھا بامتالك موقع العمل واآلثار المترتبة 

  .على األنواع األخرى من الحيازة مما يؤثر سلباً على ھذه المشاريع
  

  :الصغيرة  المشكالت التي تعترض المشاريع 
د    اريع الصغيرة فق رض المش ي تعت كالت الت أھم المش ة ب ات المتعلق ل البيان ي تحلي ف

بة  أن نس ا ب ة % 80الحظن رة اإلداري ي الخب ن نقص ف اني م اريع الصغيرة تع ن المش م
  :والفنية كما ھو موضح في الجدول التالي

  
  )4(الجدول رقم 

  مشكالت المشروعات الصغيرة
  

  معارض جداً   معارض  حايدم  موافق  موافق جدا  

نقص 
الخبرة 
  واإلدارة

  20  20  10  120  80  العدد

  %8  %8  %4  %48  %32  النسبة

نقص 
الخبرة 
  الفنية

  40  10  0  90  110  العدد

  %16  %4  0  %36  %44  النسبة

نقص 
األموال 
 الشخصية

  0  10  0  80  160  العدد

  0  %4  0  %32  %64  النسبة
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موافق جدا موافق محايد معارض معارض جداً 

العدد في نقص الخبرة واإلدارة
النسبة في نقص الخبرة واإلدارة
العدد في نقص الخبرة الفنية
النسبة في نقص الخبرة الفنية
العدد في نقص األموال الشخصية
النسبة في النقص األموال الشخصية

  
  
  
  

القيام بدورھا الفاعل في ھذا النقص بال شك له دور كبير في عدم قدرة المشروعات الصغيرة على   
ة  د من تكلف اليف إضافية تزي ة تك ة والفني اءة اإلداري نقص في الكف االقتصاد السوري، إذ يترتب على ھذا ال

  .اإلنتاج وبالتالي من قدرة ھذه المشاريع على المنافسة في السوق المحلي
د % 96يما يلي بنقص األموال الشخصية فقد كانت في الطرف االيجابي مساوية لـ وف   ا يؤك ذا م وھ

د حظي  ل المصرفي فق ا عن صعوبة التموي ل، أم ات العم عدم قدرة األموال الشخصية على اإليفاء بمتطلب
ي توا م الصعوبات الت ه يشكل أحد أھ ذه على نسبة جيدة من تأييد أصحاب المشاريع الصغيرة في أن جه ھ

ى  ة إل دة، وضعف الضمانات المقدم اع أسعار الفائ دة، وارتف ى اإلجراءات المعق ك إل المشاريع عازيين ذل
ذي  الي ال ا ھو موضح في الجدول الت ة، كم ة المطلوب المصارف، وضعف القدرة على تقديم البيانات المالي

  .يبين أسباب صعوبة الحصول على األموال الالزمة من المصرف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )5(الجدول رقم 
  التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة

  

  معارض جداً   معارض  محايد  موافق  موافق جدا  

صغر مبلغ 
  القرض

  60  80  0  60  50  العدد

  %24  %32  0  %24  %20  النسبة

اإلجراءات 
  المعقدة

  0  0  50  0  140  العدد

  0  0  %20  %24  %56  النسبة

ارتفاع أسعار 
  الفائدة

  0  0  50  40  160  العدد

  0  0  %20  %16  %64  النسبة

 ضعف الضمانات
المقدمة 
  للمصارف

  0  10  30  40  170  العدد

  0  %4  %12  %16  %68  النسبة

ضعف القدرة 
على تقديم 

البيانات المالية 
  المطلوبة

  0  0  10  40  200  العدد

  0  0  %4  %16  %80  النسبة
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موافق جدا موافق محايد معارض معارض جداً 

العدد لصغر مبلغ القرض
النسبة لصغر مبلغ القرض
العدد لإلجراءات المعقدة
النسبة لإلجراءات المعقدة
العدد الرتفاع األسعار
النسبة الرتفاع األسعار
العدد لضعف الضمانات
النسبة لضعف الضمانات
العدد لضعف القدرة على تقديم البيانات
النسبة لضعف القدرة على تقديم البيانات

  



 

اعدات  ا ضحالة المس كالتأم م المش ن أھ رت م د اعتب ة فق ا  الحكومي اني منھ ي تع الت
ذلك  دين ل بة المؤي د كانت نس اريع الصغيرة فق ارة% 96المش ة المخت ن العين ارة , م ذه إش وھ

ا تشكل إحدى  اً أنھ اريع الصغيرة علم واضحة إلى ضعف االھتمام الذي توليه الحكومة للمش
  .الدعامات القوية لالقتصاد السوري

  
  :ويل المتاحة للمشاريع الصغيرةمصادر التم

ان    روض ك وال أو الق ى األم ات حول أفضل المصادر للحصول عل ل البيان ي تحلي ف
بة  ك نس ك بقصد % 92ھنال دخرات شخصية وذل ل م ون مصادر التموي ق ك ن اآلراء تواف م

د تجنب المشاكل المتولدة عن المصادر األخرى،  ارب واألصدقاء فق ل من األق أما عن التموي
ة اختل ن اإليجابي لبية ع ات الس ة اإلجاب ظ غلب ن نالح رى لك ى أخ أة إل ن منش ات م ت اإلجاب ف

ى  مة إل ة و% 68مقس ن % 32معارض ل م ول التموي ات ح د التحفظ ا يؤك ذا م ة وھ موافق
  .األقارب واألصدقاء وفقاً لما أوردنا في الجانب النظري من الدراسة

ل كانت اآلراء مع   ل من في الطرف اآلخر من مصادر التموي ا للتموي ارضة بمجملھ
ي  ة الت ة واالجتماعي ات الديني ى الخلفي ا إل ود برأين ك يع امن وراء ذل ود والسبب الك ار النق تج
تنھي عن التعامل مع ھذه المصادر لما يكتنف ھذه المعامالت من استغالل وجشع، في حين 

ع المصارف أل ل م ي التعام د ف ق ومحاي ارض ومواف ين مع ات موزعة ب باب كانت اإلجاب س
  :ذكرت سابقاً والمخطط البياني التالي يوضح بجلية ما سبق
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موافق جداً  موافق محايد معارض معارض جداً 

مدخرات شخصية
األقارب واألصدقاء
تجار النقود
المصارف

   
  
  
  

ة لالحتياجات  ة المصادر الحالي دى تلبي ا عن رأي أصحاب المشروعات الصغيرة عن م أم
الي  ك والجدول الت ى ذل ادرة عل ر ق ذه المصادر غي ى أن ھ ة عل ة متفق المالية فقد كانت الغالبي

  :ضح ذلكيو
  
  
  



 

  )6(الجدول رقم 
  مصادر تمويل المشروعات الصغيرة

  معارض جداً   معارض  محايد  موافق  موافق جداً   المصادر المتاحة

ال تلبي 
االحتياجات 
  المالية

  20  20  0  40  170  العدد

  %8  %8  0  %16  %68  النسبة

تلبي 
االحتياجات 
  بشكل جزئي

  10  120  0  70  50  العدد

  %4  %48  0  %28  %20  النسبة

تلبي 
االحتياجات 
المالية بشكل 

  كامل

  130  70  0  30  20  العدد

  %52  %28  0  %12  %8  النسبة

  
أما  عن المعامالت المالية التي يفضلھا أصحاب المشاريع الصغيرة فقد كانت متباينة 

  :وذلك  حسب الظروف المحيطة بكل مشروع كما ھي مبنية المخطط التالي
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موافق جداً  موافق محايد معارض معارض جداً 

نقدا
أجل شفوياً 
أجل شيكات
كمباالت

  
  

  :النتائج
م   لقد أثبتت الدراسة الميدانية صعوبة وضع تعريف واضح ومحدد للمشروعات الصغيرة، فل

م ذكر بعض  تن البحث، لكن ت نستطع الوصول إلى الھدف األول وذلك ألسباب ذكرت في م
ا ا عن غيرھ ذه المشاريع بحيث يمكن أن نميزھ اني وھو . الخصائص لھ ا عن الھدف الث أم

ة في عدم التعرف على  ورت بجلي د تبل ذه المشاريع فق أھم المشكالت التمويلية التي تواجه ھ
ام مؤسسات  ا، وإحج اريع بمتطلباتھ ذه المش د ھ ين لم ل المؤسس ن قب ة م وال المقدم ة الم كفاي
ق  التمويل عن إقراضھا وضحالة المساعدات الحكومية المقدمة إليھا، أما الھدف الثالث المتعل

   :مقترحات في سبيل عالج ھذه المشكالت فإننا نقدمبطرح بعض البدائل وال
  
  



 

  : التوصيات
يمكن أن نستنتج مدى أھمية المشروعات الصغيرة ومدى مساھمتھا  مما تقدضوء  في 

ا  ,في التنمية االقتصادية ومن الواضح أنھا تعاني من مشكالت وصعوبات في أسلوب إدارتھ
ة التي ,وتنظيمھا ة والتنسيق وكذلك في الممارسات اإلداري وى العامل ا في مجاالت الق تطبقھ

  ... .والتمويل والبحوث
ام لالقتصاد تتضحكما  األداء الع ذا  .درجة تأثر المشروعات الصغيرة ب ويمكن في ھ

ا تساعد في حل المشكالت التي تعترض سبل ننرى أ المجال تقديم بعض المقترحات التي ھ
ذة المقترحات  .المشروعات الصغيرة اج ھ ديل أو وضعھا في وقد تحت يد وتع ى ترش أيضاً إل

   :محددات خاصة عند تنفيذھا
روعات  -1 ي المش ة ف ة والفني اءات اإلداري وير الكف ة وتط ة وتنمي ام بالعمال ضرورة االھتم

   .الصغيرة
زة  -2 اذاستخدام المعلومات والبحوث كركي ام بإنشاء نظام  التخ ة واالھتم رارات اإلداري الق

ة ة واإلداري ات المالي االت  .للمعلوم ائل االتص ت ووس ى االنترن اد عل وضرورة االعتم
  .الحديثة

وزيادة الدعم الحكومي من  ,السعي الستصدار التشريعات التي تنصف المشروع الصغير -3
  .والتسھيالت واالستشارات الالزمة خالل تقديم اإلعانات والقروض

ادة حيث يمكن للحكومة أن تدعم إقامة روابط وعالقات تعاونية بين المشرو عات بغرض زي
  .قدرتھا التنافسية

مي -4 ر الرس ل غي ن سوق التموي ل م ان عن مصادر التموي در اإلمك اد ق ا  االبتع ك لم وذل
  .تحتويه ھذه المصادر من إجحاف بق المشروعات الصغيرة

  .إيجاد صيغة مصرفية جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة -5
نا -6 الح الص ة لص رات اإلنتاجي ض الفق ز بع رورة حج ماح ض دم الس غيرة وع عات الص

رات ك الفق اج تل رة بإنت اج سياسة تفضيل شراء المنتجات من . للصناعات الكبي مع انتھ
 . الصناعات الصغيرة للمؤسسات الحكومية

ا تواجه سلسلة  ة أنھ وختاماً يمكن القول بأن على المشروعات الصغيرة أن تعي حقيق
ر  عمترابطة من التحديات الناجمة عن تغير األوضا د تحري ا تزاي في السوق الدولية ومن بينھ

ً , التجارة داخل  ,وبيئة األعمال التجارية اآلخذة في التوسع جغرافيا واشتداد حدة المنافسة في ال
   .أداءھا وضمان بقاءھا واستمرارھاولھذا فإنھا مطالبة بوضع استراتيجية تطوير  ,والخارج

د الصناعية  د العناقي تراتيجياوتع م االس الم إحدى أھ د من دول الع ي العدي ة ف ت المتبع
روعات الصغيرة ة المش ويق  ,لتنمي ة بالتس كالت المرتبط ى المش ب عل ي التغل اعدتھا ف ومس

ة الصحيحة  ,وتدعيم القدرة التنافسية لمنتجات ھذه المشروعات ا المعلومات والرؤي وتوفر لھ
     .لعالمية الشديدةوفي مواجھة المنافسة ا ,عن األسواق وتساعدھا في دخول ھذه األسواق
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Abstract: 
 
This study is interested in small projects, their properties and the follow-up standards used to 
distinguish these projects from others. This interest comes from the importance of small 
projects in developing societies in general, and the Syrian economy, in particular. 
 
This research highlights problems that small projects might face. Especially, problems that 
prevent the development and growth of small projects. Hence, it suggests some solutions and 
suitable hypothesis to such kind of problems. 
 
This study, which was applied on a sample of small projects in Aleppo, shows that these 
projects suffer from many problems, such as the lack of finance, weakness of experience and 
management, in addition to the absence of MIS (Management Information System) and the 
absence of the government attention and concern. 
 
This study comes up with the importance of giving good care and attention to small projects 
by the recognition of labor, information, research, and not depending only on informal 
finance. Moreover, this study suggests that a new financial banking formula should be found 
in order to deal with small projects in a non-conventional base. 

  


