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ب  

   وعرفانشكر
  

لبحـث كمـا اتـسرف      يطيب لي ان اتقدم بالشكر الى اهللا سبحانه وتعالى وتوفيقه على انجاز هذا ا             
بخالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان والعرفان بالجميل الى الدكتور الفاضل مفيد الظاهر علـى              

ولما لمسته من صدر رحب وتوجيه سديد ونصائح قيمـه ومثمـره            ،تكرمه باالشراف على رسالتي     
ير الثـواب انـه سـميع       كان لها ابلغ االثر في انجاز هذا العمل ،واسال اهللا العلي القدير ان يثيبه خ              

  .مجيب الدعاء 
  

كما واتقدم بالشكر والتقدير الى جميع اعضاء التحكيم،لما بذلوه من ارشادات كان لها بالغ االثر في                
  .اخراج هذا البحث،فجزاهم اهللا عني كل خير 

  
كما اتقدم بخالص شكري وامتنان العضاء لجنه المناقشه الدكتور مجيد منصور والدكتور ابـراهيم              

 والموظفين به واخص بالذكر الدكتور الفاضـل        المستدامة التنمية،ثم الى معهد    تيق ولجامعه القدس  ع
   زياد قنام

  
  الفتاح محمد سميح محمد عبد
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  تعريفات
  

توجه المنظمه ونطاقها الكلي بعيد االمد، بمـا يـضمن توافـق             :  االستراتيجيه
ـ          ا او  مواردها مع تغيرات البيئه وبخاصه في اسـواقها، وزبائنه

  )2004الخفاجي،(عمالئها اضافه الى مقاله توقعات المساهمين
يعتبر من الوظائف االداريه القياديه والمهمه في االداره العامـه           :  التخطيط

والتي يقع على عاتق القياده االداريه وجوب النهوض به كوظيفه          
اساسيه تختص بها االداره العليا،والتنتهي هذه الوظيفه اال بتحقيق         

دف من خالل نـشاطات االداره التـي تعمـل علـى تنفيـذ              اله
وذلـك عـن    ،الخطه،فالتخطيط هو اهداف مستقبليه يراد تحقيقها     

  )2010الحطاب،(طريق التنبؤ بالمستقبل ووجدت االستعداد له 
 ،عملية تتصور بها المؤسـسة مـستقبلها وتـضع اإلجـراءات           :  التخطيط االستراتيجي

 وذلـك   ، والتأثير بـه   ،المستقبلوالعمليات الضرورية لبلوغ ذلك     
 والعمل على تحقيقها في فتـرة       ، وغايات واضحة  ،بوضع أهداف 
 كما ويعرف بأنه عمليـات      ، )2004 ،الضويحي( زمنية محددة   

 ووظيفة أساسية من وظـائف اإلدارة تتعلـق         ، ومعقدة ،مستمرة
 ، ومراقبة عمليات التنفيـذ    ، وتنفيذها ،بإعداد الخطط اإلستراتيجية  

    )2007إدريس، ،الغالبي  ( .وتقييمها
الشخص الذي يمتلك مجموعه من الصفات والمهارات والقدرات         :  صاحب المشروع

والتي تساعده على تحديد الرؤيه المستقبليه وتقييم فرص االعمال         
واداره عوامل وموارد االنتاج ويتحمل المخاطر للوصول للهدف        

  )2003هيكل،(المطلوب 
 باالموال في اوقات الحاجه اليها ويتكون هذا التعريف         بانه االمداد  :  التمويل

من تحديد دقيق لوقت الحاجه والبحـث عـن مـصادر تمويـل             
ــسان   ــه االن ــشاط يزاول ــرض أي ن ــي تعت ــاطره الت والمخ

  )2002الحاج،(
انها المنشأت التي تعتمد على راس المال بشكل اساسـي وعـدد             :  القانون المصري

ة الصغيره كل شركه او منـشأه       العمال بشكل ثانوي وان المنشأ    
فرديه تمارس نشاطا اقتصاديا او خدميا او تجاريا والتـي يقـل            

  ).2004،141قانون( االف دوالر9راسمالها المدفوع عن حوالي



د 

 عـامال فـي الـدول       50انها تلك المنشات التي توظف اقل من         :  البنك الدولي
الحـاج  ،عطياني( عامال في الدول المتقدمه      500الناميه واقل من    

  )2009علي،
معهد ابحاث السياسات   

  االقتصاديه
انها صغيره جدا اذا وظفت اربع عمال فاقل تعرف علـى انهـا              :

عمـال امـا المنـشأت    9 -5صغيره في حال توظيفها ما بـين  
(  عــامال 19-10المتوســطه هــي التــي تــشغل  مــا بــين 

  ).2009،سابيال
في مجاالت خدميه او صناعيه اكثر      تلك المشروعات التي تعمل      :  المشروعات الصغيره

تنظيما،حيث يقوم المالك او صاحب المشروع بتشغيل عدد مـن          
العمال في تخصص معين من العمل ويمكن التمييـز بـين مـا             

  )2005الضالعين،(يقومون به من اعمال مختلفه 
كيان اقتصادي او وحده اقتصاديه تتـالف مـن مجموعـه مـن             :  مشروع االعمال

ه، يستخدمون وسائل وطرائق عمل مختلفه وفق       العناصر البشري 
سياسات واجراءات وبرامج واشكال تنظيميـه محـدده لتحقيـق          
اهداف مشتركه لهذا الكيان واهداف المالـك واهـداف المـدراء       

  )2003منصور،(الى جانب اهداف اجتماعيه ،واهداف العاملين
مستقبل نظير المقابل الذي يرغب المستثمر بالحصول في ال :  عائد االستثمار

  )2009،علوان(استثماره المواله 
مجموع التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق اإلضافة  :  االستثمار

الفعلية إلى رأس المال األصلي من خالل امتالك األصول التي 
تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها 

صول على تدفقات مالية مستقبالً بشكل أكبر من خالل الح
  ).م1997صيام،" (مستقبلية



ه 

  ملخص الدراسه
  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المشكالت التي تواجة المشروعات الصغيرة في محافظة 
سلفيت، وايجاد بعض االليات للوصول الى تطوير االستثمار من اجل بقائها واستمراريتها، باالضافة 

  . واالجتماعي المتامل من المشروعات الصغيرهالى معرفه الدور االقتصادي
  

، شروعات الصغيره في محافظه سلفيتوقامت بتحديد اهم المشكالت التي تواجهه تمويل الم
باالضافة الى معرفه الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيره في تشغيل االيدي العامله في محافظه 

  .سلفيت
  

 هنا من جميع اصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة ولهذا الغرض فقد تَكوَّن مجتمع الدراسه
 شخص من اصحاب المشروعات الصغيره في محافظه 500سلفيت، اما عينه الدراسه فتكونت من 

  .2011-2010وهي السنه سلفيت 
  

وخلصت الدراسة الى ان هنالك العديد من المشكالت التي تواجه المستثمرون في محافظة سلفيت 
مشاريع الصغيرة حيث ان هنالك تأثير كبير للعوائق االسرائيلية التي تحد من في ادارة وانشاء ال

لك التصدير او االستيراد للمواد الخام الالزمة النشاء المشاريع، ونقص الخبرة لدى المستثمرين  وكذ
 ووجد ان هنالك العديد من المصادر التي يلجأ اليها اصحاب المشروعات الصغيرة ،قلة االموال

  . ساعد في دعم التمويل واالستثمار في المشروعات الصغيرةوالتي ت
  

  منكان هنالك العديد من االهداف من حصول اصحاب المشروعات الصغيرة على االموال وذلك
توجيه االموال واالستثمار بها في مجال االصول الثابتة التي تشكل نقطة االنطالق للمشروع أجل 

يعطي مردود اقتصادي يمكن من خاللة التوسع في المشروع والدعامة االساسية واالستثمار بها 
عوبات انه يوجد العديد من الصكما . وتحقيق االرباح وبالتالي ضمان المنافسة والبقاء في السوق

ت الصغيرة في الحصول على التمويل من اجل االستثمار في التي تواجه اصحاب المشروعا
الفوائد العالية او تعقيد اجراءات الحصول على مشاريعهم الصغيرة، سواء اكان ذلك من خالل 

  .الضمانات الكفيلة بقدرتهم على السداد بالمواعيد المتفق عليها قرض وعدم توفر
 

وخلصت الدراسة ايضا الى ان هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة 
 حسب متغير عدد العاملين في المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيتما هو واقع تمويل حول 



و 

في مجال المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال " المنشأة 
   .صعوبة الحصول على القروض، ومجال مصادر التمويل المتاحة

  
ومن اجل ان تؤدي هذه الدراسة دورها وتنجز اهدافها على خير وجه، كان ال بد لها من تقديم 

 التوصيات والتي كان من اهمها توفير القروض والدعم الالزم لتمويل رأس المال العامل بعض
وتطوير المعدات واألصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية 

وتشجيع البنوك على تمويل . جديدة في سبيل تنمية المشروعات الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً
عات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خالل منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية المشرو

على األرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي 
. للبنوك بالتناسب مع قدر األموال التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز

فة الى تعزيز وتوسيع دور مؤسسات اإلقراض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن باالضا
  .شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات



ز 

Nature of funding of the small projects: field study – Salfit Governorate  
 
Abstract 
 
This study aims to identify problems facing small projects in Salfit  governorate and to find 
some mechanisms to improve investment in order to maintain its lasting and continuity in 
addition of knowing the economical and social. 

 
This study identifies the main problems facing the funding of small projects in Salfit 

governorate ،and to know the role of small projects in creating new jobs in Salfit 

government.  
 

Study and examine the suitability of investment polices that small projects nse in s.g،in 

addition to studying and testing the role of s.p in s.g in sustainable development  and the 
role s.p have in finding  job opportunities in s.g. For this purpose the (safety) of study this 
study was from all owners of s.p in s.g and the targeted group included of 500 people of 
owners of small projects in s.g for the year 2010-2011. 
 
This study found that there are many problems facing  investors in s.g in managing and 
establishing s.p since there is a great effect of the Israeli obstacles which put constraints on 

exporting or importing raw materials needed for these  projects، and the lack of experience 

for investors and the of money It is found that there are many resources that owners of s.p 
go to which help in supporting and investment in small projects  There were many goals 
for owners to have money in order to direct to direct and invest money in fixed assets 
which makes a start point for the project and the and most important basic column  - and 
investing it it gives high financial outcome throng which owners of s.p can expand their 
projects and increase benefits and guarantee the competition to remain in the market. 
 
This study also found that there is an agreement and compatibility in the average responses 
of the targeted group about the nature of funding small projects in Salfit go v. according to 
the variable number of employees in the facility in the area of the problems face the 

project، the preferable financial dealings، the difficulty of getting the loan and the available 

funding resources. 
 
In addition there are many obstacles facing owners of s.p in getting and hunting the fund in 
order to invest in thier s.p either the  high benefits or the complexity of procedures in 

getting ، a loan and the absence of guarantees that they will pay back in dates agreed on  

This study also fond that there is agreement and compatibility of the target group in the 
average  of responses of ( targeted people ) about investment and funding stratigy in s.p in 
s.g according to the variable of the number of workers in the facility in the scope of 

problems that face the project ،the preferable financial dealings ، the difficulty of getting 

loans and in the available funding resources  

 
In order to make this study have its role and achieve its goals in the best way it was 
essential to provide some recommendations. The most important and essential  is to 
provide loans and the necessary support to fund the working capital and to improve tools 



ح 

and capital assets or to expand existing projects or funding new leadership ideas in order to 
improve  small projects socially and economically. and to encourage  banks to fund small 

projects with low benefits، through giving them some financial privileges such as 

adventure tax on benefits gained by funding these projects activities. In addition to 
decreasing compulsory reserve ratio to the banks in accordance with the amounts of money 

that have been funded in s.p and other motivations. Finally، the role of crediting 

institutions in providing loans for sips must be in forced and expanded with easy 
conditions in guarantees and paying pack periods. 
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

   المقدمة1.1
  

سعى االنسان منذ الِقدم إلى بناء المؤسسات االقتصادية التي ترتكز عليها البنى التحتية االقتصادية 
منها واالجتماعية، وقد كان التوجه بداية في التفكير االقتصادي نحو المشروعات االقتصادية 

ساسية، إال أن التغييرات الكبيرة التي بدأت مع منتصف الكبيرة، كقاعدة صناعية وتنموية أ
الثمانينات، وتدهور األوضاع االقتصادية للعديد من دول العالم وخاصة النامية منها، وبالتالي ضعف 
قدرتها االستثمارية وضعف قدرتها على انشاء مشاريع كبيرة إضافة إلى الضغوط الناتجة عن حملة 

الحسيني، (ير بالمشروعات الصغيرة كركيزة اقتصادية هامة الخوصصة، دفعت باتجاه التفك
2006.(  

  
وإننا نالحظ  اختالف الباحثين في تحديد مفهوم واضح ومحدد للمشروعات الصغيره، وهي تختلف 

 أو من دولة متقدمة صناعيا الى دولة نامية، وإننا نالحظ االختالف في المعايير ،من بلد الى آخر
 50بيل المثال فإن البنك الدولي يعرفها على أنها تلك المنشأه التي تستخدم التي تم وضعها، وعلى س

  .عامال على األكثر وتملك مجموع أصل، ومجموع مبيعات بقيمة ثالثة ماليين دوالر أمريكي
  

 على 2004 لسنة 141أما القانون المصري فيعتمد على تعريفه للمشروعات الصغيره في قانون 
 تعتمد على راس المال بشكل أساسي، وعدد العمال بشكل ثانوي وإن المنشأة أنها تلك المنشآت التي

الصغيرة كل شركة أو منشأ فرديه تمارس نشاطا اقتصاديا أو خدميا أو تجاريا والتي يقل رأسمالها 
  .  االف دوالر9المدفوع عن حوالي 



 2

وإننا نلجأ إلى ما أما في أراضي السلطة الفلسطينية  فلم يكن هناك تعريف واضح ومتفق عليه 
 وقام بتعريف هذه المشاريع ،2007توصل إليه جهاز االحصاء المركزي خالل المسح الذي تم عام 

على أنها صغيره جدا إذا وظفت أربع عمال فأقل وتعرف على أنها صغيرة في حال توظيفها ما بين 
  ).2009،بيالسا(  عامال 19-10 عمال أما المنشأت المتوسطة فهي التي تشغل ما بين 5-9

  
أن المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة تشكل أحد األعمدة الهامة التي ترتكز عليها االقتصاديات 
في مختلف دول العالم، ال سيما النامية منها، لما تضطلع به من مهام تشغيلية للعمالة وتوظيف رأس 

اطرة، ويزيد من فعالية هذه  إذا ما قورن بالمشروعات الكبيرة، مما يقلل من نسبة المخ،المال
وكما ذكرنا سابقا، فان هذه  .المؤسسات حيث إنها صغيرة فالقرارات فيها أسرع واكثر دقة

المشروعات الصغيرة تلعب دورا هاما وأساسيا وفعاال في اقتصاديات الدول النامية التي تحتاج إلى 
اهم بشكل فعال في الناتج هذا النوع من المشروعات، فهي تخلق فرص عمل ألفراد المجتمع وتس

القومي، وتتنوع نشاطاتها لتشمل قطاعات متعددة تسهم بالتالي في تعزيز البنية االقتصادية 
والتنموية، وكذلك ُينظر الى المنشأة الصغيرة على أنها رافد مهم للمنشآت الكبيرة، مما زاد من 

  .االهتمام بها وبأهميتها االقتصادية للدول المختلفة
  

ن قلة المشاريع الصغيرة في األراضي الفلسطينية إال أن هنالك العديد من الدالئل التي بالرغم م
تشير إلى وجود مشاريع صناعية بدائية مطلع القرن التاسع عشر وكان اغلب هذه المشاريع عباره 

وتركزت  .عن ورش حرفية صغيرة ذات طابع زراعي وحرف بسيطة كالمطاحن ومعاصر الزيتون
ذلك الوقت على الصناعات الغذائية  واألخشاب والنسيج والمعادن، وتشير البيانات  الصناعات في 

منشأة،منها توظف أقل من خمسة 3.842م إلى أن عدد المنشأت في الضفة الغربية بلغ 1965عام 
   ).2009سابيال،(توظف أقل من عشرة عاملين % 96.5عمال وأن 

  
لعام للمنشآت والذي أظهر أن عدد المنشآت في قامت دائرة االحصاء بالتعداد ا1994وفي عام 

 في العام 86.195وارتفع إلى 64.490 يبلغ ) باستثناء القدس الشرقية(األراضي الفلسطينية
  )2009سابيال،.(1999

  
إن وضع المشروعات الصغيرة في فلسطين حالها كحال الدول النامية األخرى التي تشكل 

صادها وبنيتها التنموية، وانطالقا من ذلك كانت هذه المشروعات الصغيرة جزءاً هاما من اقت
الدراسة مهمة في التعرف على هذا القطاع االقتصادي الهام الذي تسعى الدول المختلفة إلى تطويره 

  .والحفاظ على تطوره



 3

من % 99وتجدر اإلشاره إلى أن فلسطين ال تختلف عن الدول العربية المجاورة حيث إن أكثر من
وإن عدد المنشآت لكل )  عامل20توظف أقل من (غيرة جدا وصغيرة ومتوسطة المنشآت فيها ص
وكان 77639، كما بلغ عدد المنشآت في الضفه الغربيه )2009كنفاني،( منشأه 29ألف نسمة يبلغ 

الجهاز المركزي (عامل )9-1( توظف بين  2125 منها 2168عددها في محافظه سلفيت
  ).2007،لالحصاء

  
طيني بحاجه الى النهوض واالستمرار والتطوير مما يودي الى االهتمام في هذا ان االقتصاد الفلس

القطاع وفق رؤيه يقوم على اساسها العمل على تطوير المنشأت الصغيره حيث انها العمود الفقري 
واالساسي الذي تقف عليه السلطه الفلسطينيه بما يوفره من فرص عمل وعدم تبعية االقتصاد 

  .تصاديات اخرى ويعمل على تطوير االقتصادالفلسطيني الى اق
  

 والعمل على زيادة الدخل وتحقيق ، وتوفير األيدي العاملة،أن أهميتها تنبع من توافر عوامل االنتاج
االكتفاء الذاتي، وتوفير السلع التي يحتاج إليها المجتمع، ونالحظ حاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه 

ره وازدهاره، مما يؤدي إلى إيجاد حل لمشكلة الفقر والبطالة التي المشاريع من أجل نجاحه، وتطوي
  .يعاني منها المجتمع الفلسطيني

 

  مشكلة الدراسة 2.1
  

إن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في االقتصاد الوطني وتلعب دورا مهما في اقتصاديات 
من الدعائم االساسيه الي الدول المتقدمه والناميه على حد سواء،وان وجود هذه المنشات  يعد 

من تلك % 97اقتصاد، وقد اظهرت المسوحات التي قام بها الجهاز المركزي لالحصاء الى ان 
من تلك المنشات توظف اقل من عشرون % 99المنشات توظف اقل من تسعه عمال،وان 

ه ، وقد زاد عدد هذه المشروعات بشكل كبير بعد تأسيس السلط)2009الحاج علي،،عطياني(عامل
 كما أن هذه المشروعات تشغل نسبة كبيرة من العاملين إذ وصلت نسبة ،1993الفلسطينية في عام 

من مجموع العاملين،  لذلك جاءت هذه الدراسة % 92العاملين في هذه المشروعات إلى حوالي 
للبحث في أهم المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت، وكيف يمكن التغلب 

ليها بشكل يضمن بقاءها واستمرارها لذلك جاءت هذه الدراسه لإلجابه على التساؤل الرئيسي ع
  :للدراسة وهو

  
  ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت  ؟
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  أسئلة الدراسة 3.1
  

 ماهي اإلستراتيجيات التي يستخدمها أصحاب المشاريع الصغيرة في التمويل؟  
  تواجه التمويل في المشروعات الصغيرة؟ماهي المشكالت التي  
 ماهي المشكالت التي تواجه اإلستثمار في المشروعات الصغيرة ؟  
 ماهي مصادر التمويل المتاحة في المشروعات الصغيرة ؟  
 ماهي تكلفة مصادر التمويل في المشروعات الصغيرة ؟  
 ما هي الصعوبات التي تواجه اإلستثمار في المشروعات الصغيرة ؟  
  الدور االقتصادي واالجتماعي الذي تلعبه المنشأة  الصغيرة في محافظة سلفيت؟ماهو 

  
  مبررات الدراسة 4.1

  
إن معرفه دور المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت يساعد في تحديد االحتياجات األساسية 

قت للمشروعات الصغيرة، وسد إحتياجات السوق الفلسطيني من السلع والخدمات، وألجل ذلك انطل
  :الدراسه من المبررات التالية

  
 لدراسة وفحص أهم المشكالت التي تواجه تمويل المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت.  
  دراسه وفحص واختبار مدى مالءمه سياسات االستثمار التي تستخدمها المشاريع الصغيرة

 .في محافظة سلفيت

  عملية التنمية المستدامةدراسة وفحص دور المشاريع الصغيرة في محافظة سلفيت في. 

 معرفه الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيرة في تشغيل االيدي العاملة في محافظة سلفيت 

  معرفه الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت في دعم االقتصاد الوطني 

 استمراريه معرفه قدره هذه المشاريع على توفير مصادر التمويل الضروريه والالزمه الى 
 .هذه المشاريع

 

  لدراسةأهمية ا 5.1
  

تنبع أهمية الدراسة من كونها تركز على المشاكل التي تواجهها هذه المنشات ومعرفه الصعوبات 
في التمويل، وإيجاد الفرص االستثمارية المناسبة وآليات التغلب والوصول إلى استراتيجية  صحيحة 

نشآت، واستغاللها على أكمل وجه، وتوفير عدد ال بأس به من من أجل القيام باالستثمار في هذه الم
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فرص العمل، حيث إن هذه المنشآت تشكل الدعامة األساسية لالقتصاد الفلسطيني مما يؤدي إلى 
زيادة قدرتها االستيعابية للعمالة، وتعمل على تقليل الواردات، وزياده الصادرات، وسد إحتياجات 

 اآلليه التي يمكن أن نحصل على تمويل بها عن طريق الدعم السوق المحلي، ومحاولة معرفة
  .الحكومي، أو االقتراض مع وجود فوائد محددة وبسيطة تساعدها على التطوير واالزدهار

  
إن المنشآت الصغيرة في محافظة سلفيت  تتبوأ موقعاً من األهمية نتيجه لما يترتب عليها من أعباء 

اظم هذا الدور في المجال االقتصادي واالجتماعي من أجل وتحديات وصعاب تواجهها ونالحظ تع
قيامها بدورها التنموي، وما تعانيه من عدم توفير التمويل الالزم لها وما يقع عليها من توفير 
مستلزمات االنتاج للمشروعات الكبيرة وال بد من توفير االهتمام الكافي من قبل مؤسسات الدولة 

  .لهذا النوع من المنشات
  

  أهداف الدراسة 6.1
  

  : يليتهدف هذه الدراسة إلى ما
  

 التعرف على المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت.  
 ايجاد بعض اآلليات للوصول إلى تطوير االستثمار من أجل بقائها واستمراريتها.  
 معرفه الدور االقتصادي واالجتماعي المتأمل من المشروعات الصغيرة.  
 لى االستراتيجيات التي يستخدمها اصحاب المشروعات الصغيره في التمويلالتعرف ا.  
 - .التعرف الى االستراتيجيات التي يستخدمها اصحاب المشروعات الصغيره في االستثمار.  
 التعرف على مصادر التمويل المتاحه التي يستخدمها اصحاب المشروعات الصغيره.  
  في المشروعات الصغيرهمعرفه الصعوبات التي تواجهه االستثمار.  
 معرفه الصعوبات التي تواجهه التمويل في المشروعات الصغيره. 

  
  فرضيات الدراسة 7.1

  
ليس هناك إستراتيجية واضحة ومحددة لإلستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة في محافظة 

  :وستحاول هذه الدراسه اإلجابة عن الفرضيات التالية  .سلفيت
  

  ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ال توجد فروقات)α=0.05 ( في واقع تمويل 
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  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزي إلى متغير الشكل القانوني للمنشاة
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .كل القانوني للمنشاةالمشاريع الصغيره في محافظه سلفيت  تعزى إلى متغير الش
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير الشكل العام للمشروع
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في إستراتيجية التمويل

  . الصغيرة في محافظة سلفيت تعزى إلى متغير الشكل العام للمشروعفي المشروعات
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير حجم رأس المال
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير حجم رأس المال
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى الى متغير عدد العاملين بالمنشأة
 د مستوى الدالة ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عن)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير عدد العاملين بالمنشأة
  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير هيكل تركيب االموال
 د فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ال توج)α=0.05 ( في واقع تمويل

  .المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت تعزى إلى متغير هيكل تركيب االموال
  

  مجتمع الدراسة 8.1
  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت البالغ عددها 
  .2007داد العام للسكان والمنشات   منشاه وفق التع2125

  
  عينة الدراسة 9.1

  
 من أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حيث سيتم 500تتكون عينة الدراسة من 

  .توزيع اإلستبانه على أصحاب هذه المشاريع
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 حدود  الدراسة 10.1

  
 أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت: حدود بشرية. 

 المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت: حدود مكانية. 

 م2011/2012وهي السنة الدراسية : حدود زمانية .  
  

  هيكله الدراسة 11.1
  

  :تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وهي
  

  وأسئلتها ومبرراتها،وأهدافها،وفيه عرض عام وتمهيد لهذه الدراسة،ومشكلتها     :الفصل األول 
  .حدودها،مصادرها،وفرضياتها

  يتضمن اإلطار النظري للدراسة حيث يوضح مفهـوم المنـشآت الـصغيرة            :نيالفصل الثا
والخصائص المميزة لها والمشاكل التي تواجهها وأسباب تعثرها،وتحديد الدور الذي تقوم به            
في دعم وتطوير عجلة التنمية، ومن ثم التطرق إلى الدور الحكومي المطلوب مـن أجـل                

التطوير التي تعتمد عليها فـي عملهـا، وكـذلك          تطويرها،وتحديد وسائل التمويل وآليات     
  .الدراسات السابقة ذات العالقة

 تنــاول هــذا الفــصل عرضــا شــامال لمنهجيــه الدراســة،كمنهجيه  :الفــصل الثالــث
  .واألدوات،والمجتمع،ومدى اختبار صدق وثبات أداه الدراسة،اإلعداد

 ة ومناقشتهااحتوى عرضا للنتائج وتحليل بيانات أداه الدراس: الفصل الرابع.  
  التوصيات التي انبثقت عن النتائج التي تـم التوصـل          ،تضمن االستنتاجات : الفصل الخامس

اليها، أخيرا أضيف إلى هذه الفصول الخمسة قائمة بأهم المراجع ذات الصلة، والتي يـرى               
  .الباحث أنها مهمة للدراسة
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  :الفصل الثاني
______________________________________________________  

  االطار النظري والدراسات السابقه
  

  مفهوم المشروعات الصغيرة 1.2
  

أصبحت المشاريع الصغيرة في اآلونة االخيرة محط اهتمام عالمي نظرا لما تقدمه من فرص عمل 
وقد سعت الجهات ،وتحسين الدخل، وزيادة التنمية على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي

لمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص الى توفير البنية التحتية للمشاريع الصغيرة الحكومية وا
  )2004عفانه،ابوعيد،.(كي تنمو وتزدهر

  
إننا نالحظ زيادة االهتمام في دول العالم في المنشأة الصغيرة، لما تتمتع به من دور في اقتصاديات 

وحظيت المنشآت الصغيرة  .خلق فرص عملهذه الدول، وما تقوم به من توفير مستلزمات االنتاج و
باهتمام كبير في السنوات األخيرة في األوساط األكاديمية وفي أوساط صانعي قرارات السياسات 
اإلقتصادية، ومن بين هذه العوامل التي عززت االهتمام بهذه المنشآت ما حدث خالل األزمة المالية 

 إدت األزمة إلى انهيار عدد كبير من ، إذ1997التي أصابت دول جنوب شرق اسيا في عام 
المنشآت الكبيرة في حين  ظلت المنشأة الصغيرة والمتوسطة في منأى عن األزمة نسبيا 

  )2009اخرون،،حامد(
  

نالحظ إختالف المعايير التي يمكن إتباعها في تعريف المنشأة وذلك نظرا لإلختالف السكاني 
ال وأنه ال يوجد اتفاق بين دول العالم على تعريف والتقدم الصناعي واالقتصادي، وحجم رأس الم

  .محدد ومتفق عليه
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إن المنشأة التي تعتبر صغيرة في امريكيا قد تعتبر كبيرة في الدول النامية، وكما أنه قد يختلف تقييم 
المنشأة في الدولة الواحدة من حيث الحالة التي يمر بها اقتصادها حيث إن المنشأة التي تكون كبيرة 

ويمكن التمييز بين  .مرحله ما يمكن أن تصنف ضمن المنشأة الصغيرة في مرحلة نمو أخرىفي 
  :مشروع وآخر من خالل الرسم التالي 

  

  
  

  )2003المنصور،:(معايير تعريف المشروعات الصغيرة: 1.2شكل 
  

لى  وأن الدول تعتمد ع،ونالحظ اختالف الباحثين في تحديد مفهوم واضح ومحدد للمنشأة الصغيرة
عدد من المعايير بعضها يقوم على أساس رأس المال، وهناك دول تستخدم معيار عدد العاملين 
وحجم راس المال، وكما اننا سنلجأ في هذا البحث إلى اإلعتماد على عدد العاملين في المنشأة، 

  .والذي سنحدده من واحد إلى تسع عمال وفقا لتعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  
عب منشات األعمال الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على تل

حد سواء،حيث إن هذه المنشآت تشكل النسبة الكبرى من عدد المنشآت العاملة في معظم 
فهي القاعدة لوجود منشآت ،الدول،ولذلك يعتبروجود هذه المنشآت من الدعائم األساسية ألي إقتصاد

  )2010عبدالكريم،(ادية كبيرةإقتص
  

إن السلطة الفلسطينيه منذ مجيئها لم تقوم بتوفير إحتياجات هذا القطاع ولم تعطه األهمية الالزمة 
الى هذا النوع من القطاعات،إن للمشروعات الصغيرة اهمية عظيمه نظرا للدور الذي تقوم به من 
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 إستراتيجية جب على السلطة تبنيخلق فرص عمل، والمساهمة في التشغيل واإلنتاج، وإنه ي
 .واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة، واتساقها مع اإلطار العام للسياسة اإلقتصادية للدولة

  
وقد شهد هذا القطاع تطورا من خالل إرتفاع عدد المشاريع على الرغم من كل محاوالت 

 11842إلى 1987عام  2464حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية على سبيل المثال من "،اإلعاقة
 مما يعزيه اإلقتصاديون إلى ما تتميز به المشاريع الصغيرة من مقدره على البقاء في 1996عام 

وجه أكثر الظروف االقتصادية صعوبة من جهة، وبسبب إنتقال صالحية منح التراخيص الالزمة 
د من المنظمات إلقامه المصانع إلى السلطة الفلسطينية من جهة أخرى،إضافه إلى ظهور العدي

األهلية وغير الحكومية األجنبية منها والمحلية والتي أخذت على عاتقها مهمة دعم وتنمية قطاعات 
اإلقتصاد الفلسطيني المختلفة، والتركيز على المشاريع الصغيرة بتمويلها ورفدها بالخبرات اإلدارية 

المؤسسات والمنشآت الصغيرة وقد تعاونت البنوك األهلية مع ) 2002ابوبكر،(والفنية الالزمة 
إن قطاع األعمال الصغيرة  .لتوفير برامج تمويلية لإلقراض تتناسب مع هذه المنشآت وإحتياجاتها

 .في فلسطين مازال بحاجة إلى  المزيد من اإلهتمام والرعاية من قبل أصحاب الشأن واإلختصاص

  
  خصائص المميزة للمشروعات الصغيرةال 2.2

  
مع ،صغيره بانها تلك التي تعتمد في نشاطها االنتاجي على العمل اليدويتعرف المشروعات ال

إن المتتبع إلى هذه . )2006دويكات،(االستعانه ببعض المعدات واالالت واالدوات البسيطه 
  :المشروعات يالحظ أنها تتسم بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها وهي كما يلي

  
 ن حيث حجم رأس المال ومالءمته ألصحاب هذه المشاريعمالئمة أنماط الملكية م: الملكية، 

حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم على مثل هذه 
  ).2009دلول،(المشاريع نظرا النخفاض كلفتها مقارنة مع المشاريع الكبيرة

 ارة هذا المشروع إن إدارة هذه المشاريع يقوم بها صاحب المشروع ويعمل على إد: االدارة
من واقع الخبرة والتجربة التي مر بها ونالحظ أنها تفتقر إلى مهارات إدارية وغيرها، 
وينقصها الكثير وإذا كانوا أكثر من شخص فإنهم يتفقون على االدارة فيما بينهم أو شخص 

  .ما يرونه مناسبا
  وهو ال يتخطى يتسم تنظيم مثل هذا النوع من المشروعات بالبساطة،:تنظيم المشروع 

مستويين تنظيميين ويتسم هذا التنظيم بمرونة عالية، وعالقات عمل غير محددة تحديدا 
  )2005الشحات،(.قاطعا وواضحا
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 إن مصدر التمويل األساسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد : رأس المال ومصدر التمويل
االعتماد على تركز بمصدر التمويل الذاتي من مدخرات ودين شخصي في حين ضآلة 

  )2006ابوجزر،(التمويل من مؤسسات إقراض غير حكومية والبنوك 
 إلى العمالة ) باستثناء البعض منها(تحتاج المنشآت الصغيرة بالضرورة ال :العماله الالزمه

الماهرة المدربة تدريباً عالياً مما يجعلها قادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الزائدة 
  )2003غرفه تجاريه الرياض،( حديثاً إلى سوق العمل في المجتمع المحليأو الداخلة 

 تتسم هذه المشروعات بالمحلية على مستوى الشارع أو الحي أو على األكثر : المحلية
  ) 2005الشحات،(المدينة وال تتخطى الحواجز الجغرافية للمدينة أو الحي 

  المشاريع يكون غالباً يدوياً أو إن المستوى التكنولوجي لهذه : المستوى التكنولوجي
  .ميكانيكياً وال يرقى إلى مستوى اآلله لقلة رأس المال وضعف اإلمكانيات المالية

 تتميز المشروعات الصغيرة بانخفاض األجور، وعدم التأثر بالعوامل :إنخفاض األجور
  )2009االسراج،(المؤسسية التي تؤدي إلى إرتفاع األجور في المشروعات الكبيرة

 إن هذه المشاريع بعيدة عن مصادر السلطة الحاكمة :بعد عن مصادر السلطة واتخاذ القرارال
في الدوله أو المحافظة وهي بعيده عن مراكز صنع القرار، وغالبا معظم القرارات التي يتم 

  .اتخاذها ال تتوافق مع حاجات هذه المشروعات
 ث والتطوير لضعف االمكانيات إن هذه المشروعات ال تعطي أهمية للبح: البحث والتطوير

 .المادية، ولجهلها أهمية ذلك في االستمرار في عمل هذه المنشأة

 يصعب على هذه المشروعات في بعض األحيان قيامها بعملية التصدير لقلة حجم : التصدير
  .االنتاج أو الفائض من أجل التصدير

 وسهولة مع متغيرات تتميز المشروعات الصغيره بأن لها القدره على التفاعل بمرونة 
االستثمار أي التحول إلى إنتاج سلع أو خدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق 

  .)2003هيكل،(ومتطلباتة، وتقدم السلع والخدمات التي تتناسب مع متطلبات السوق
  

  :المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة 3.2
  

ي تهدد بقاءها واستمراريتها وهذه المشاكل إن المشروعات الصغيرة تعاني الكثير من المشاكل الت
تكون إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية وهناك البعض الذي يمكن معالجته من قبل إدارة المشروع 

  :ونذكر منها ما يلي 
  

 نقص(تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها : التمويل 
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وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية ) ل االئتماني نقص السج( وبسبب حداثتها ) الضمانات
جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل إلى 
ونطراً لهذه ).   االندماج – النموالفعلي – النمواألولي – األولية –التأسيس . ( نموها

 المشروعات نظراً لحرصهم على المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل الالزم لهذه
   ) 2006 ، مقابله،المحروق( نقود المودعين 

 إن عدم توفر المواد األولية تعتبر من األسباب الحقيقية لضعف هذه المشاريع : المواد األولية
ألن المشاريع الكبيرة تعتمد على هذه المنتجات، وإن البعض منها يحتاج إلى مواد أولية 

 عند إرتفاع أسعار هذه المواد األولية المستورده فإن هذه المشروعات مستورده، ونالحظ أنه
  .تواجهها المشاكل الكثيرة من حيث توفير رأس المال الالزم للشراء

 إن العنصر البشري هو األساس في هذه المشروعات وإن عدم توفر هذه : العمالة الماهرة
لماهرة يذهبون إلى العمل في األيدي الماهرة ال يمكن تجاوزه حيث إن أصحاب األيدي ا

  .المشروعات التي تتوافر بها االمتيازات
 أهم المشاكل االداريه في كل : المشاكل اإلدارية ومشاكل نقص المعلومات والخبرة التنظيمية

تبدأ مظاهر سوء اإلداره في إهمال التخطيط ،من اهمال التخطيط والتوجيه والرقابة االداريه
تخطيط الموارد الالزمة للتشغيل  ،ة االنتاجيةوالمتمثل في تخطيط الطاق

  .)2008رابح،حساني،(،تخطيط ووضع برامج العمل)المواد،العمال،االالت واالموال(
 إن نجاح المشروعات الصغيرة يعتمد على التسويق الناجح الذي يؤدي إلى : التسويق

تسويقية والترويجية االستمرار في االنتاج، وتفتقر هذه المشروعات إلى المعرفة  باالمور ال
  .واالعتماد على الوسطاء

 تعاني المشروعات الصغيرة من عدم وجود جهة معينة تهتم بشؤونها وقد يكون : االنتماء
سبب ذلك سعة انتشارها، وتباعد أمكنتها، وصعوبة جمعها تحت جهة معينة، وهذا يحرمها 

 بل إن مزاحمة في الكثير من األحيان من الحصول على اإلمتيازات والتسهيالت ال
  .)2007كنجو، .(المشروعات الكبيرة لها يجعلها عرضة للمطاردة واإلغالق والترحيل

 بسبب عدم وجود جهه معينه تتبع لها هذه المشروعات فهي تتبع إلى  : إزدواجية االجراءات
  .عدة جهات رقابة وتفتيشية مما يؤدي إلى خلق مشاكل كثيرة لها

 طيط وعدم توفر المواد األولية الالزمة لإلنتاج بسبب نقص إن سوء التخ: إنخفاض االنتاج
التمويل، وعدم توفر اآللية الصحيحة للتسويق وقلة الخبرات الفنية وكثرة توقف العمل يؤدي 

  .إلى خفض االنتاج
 إن النوعية التي تقوم بإنتاجها تكون متدنية العتمادها على اآلالت القديمة، : تردي النوعية

  .در المهنية والتخصصية للقيام بهذه األعمالوعدم توفر الكوا
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  حيث يتم إتخاذ القرارات المصيرية وفق الخبرة والقناعات : عدم وجود نظام المعلومات
 .الشخصية ألصحابها

 فقد أدى غياب السياسة المشجعة للصناعة بشكل :المشكالت المتعلقة بالسياسة الصناعية
لمناطق الفلسطينية،إضافة إلى ضعف البنية عام،وضعف البيئة االستثمارية العامة في ا

التحتية القانونية وهذه ادت الى زيادة المخاطرة وانتشار روح التردد بين 
  .)2005مكحول،.(المستثمرن

 يقود التضحم إلى إرتفاع أسعار المواد األولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتما إلى : التضخم
 الصغيرة والمتوسطة مشكلة رئيسة تتمثل في إرتفاع تكاليف التشغيل، وتواجه هذه المنشات

  .)2007مركز البحوث،الرياض،(مواجهتها للمنافسة من المشاريع الكبيرة
  

  ات الصغيرة في التنميةدور المشروع 4.2
  

إن عملية التنمية في يومنا هذا ترتكز على المشروعات الكبيرة والعمالقة القادرة على تحقيق 
يرات كبيرة على صعيد النشاط االقتصادي واالجتماعي،لكن إذا  وأحداث تغ،معدالت نمو سريعة

أمعنا النظر أكثر نرى أن الدور الذي ال يقل أهمية في التنمية االقتصادية يعود أساسا إلى 
وبخاصة الرائدة منها والتي استطاعت وبحاالت كثيرة فتح آفاق جديدة للنشاط ،المشروعات الصغيرة

 الكبيرة تحتاج بجوارها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة االقتصادي،ذلك ألن المشروعات
، بما يساهم )2003المنصور،(الحجم كي تكتمل صورة مشهد النشاط االقتصادي واالجتماعي للبلد 

  : ويكمن دورها على النحو االتيالبطالة–االجتماعية  في معالجة أهم المشكالت
  

  :الدور االقتصادي. 1.4.2
  

يرة المحرك األساسي للنشاط االقتصادي في معظم بلدان العالم، وال سيما في تعتبر المنشآت الصغ
مثل المرونة،القدرة (األراضي الفلسطينية،حيث تتمتع تلك المنشآت بسمات وخصوصيات متميزة

على التغير السريع،القدره على االبتكار والتطوير، وتعتبر العنصر الرئيس في إستيعاب العمالة، 
عطياني،الحاج (األول في االقتصاد، والمحرك الفعلي لالستثمار والنمو االقتصاديوتجعلها الموظف 

  .)2009علي،
  

 ،تعتبر هذه المشروعات األساس أو النواه التي يبدأ بها أصحاب المشروعات المتوسطة أو الكبيرة
 المواد وتلعب المشاريع الصغيرة دور المغذي للمشاريع الكبيرة من خالل التسويق والتوزيع وإنتاج
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االولية الالزمه لالنتاج وتشغيل المشاريع الكبيرة، وتقوم المشاريع الكبيرة بالتركيز على االنشطة 
ان المشروعات الصغيرة تعمل على التوازن التنموي في المناطق البعيدة من مراكز ،الرئيسية لعملها

وارد االولية المتركزه في المدن، وتحد من الهجرة من الريف إلى المدينة والعمل على إستغالل الم
  .وذلك من خالل توزيع الدخل بين جميع فئات المجتمع،المناطق الريفيه

  
يتسم االقتصاد الفلسطيني بانه اقتصاد صغير وشهد االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات االولى 

على سبيل  العديد من التطورات في المؤشرات االقتصاديه المختلفه، ف1994النشاء السلطه في العام 
 1999- 1995خالل الفتره % 8.5المثال بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي حوالي

 وبسبب 1999نهايه العام % 11.8كما انخفضت معدالت البطاله بشكل واضح حتى وصلت 
، 2000االجراءات االسرائيليه التي اعقبت اندالع انتفاضه االقصى بدايه الربع الرابع من العام 

انخفض الناتج 2001،2002اخذت جميع المؤشرات االقتصاديه بالتراجع بشكل كبير، وخالل العامين
 كما ارتفعت نسبه البطاله ،للعامين على التوالي% 13.3و % 8.6المحلي الى مستويات دنيا بلغت 

ل وبالرغم من التحسن النسبي في المؤشرات السابقه وغيرها خال،2002في العام % 31.3وبلغت 
 عقب 2006 اال ان مقاطعه العالم لحكومه حماس التي تشكلت في العام 2005-2003االعوام

فوزها باغلبيه مقاعد المجلس التشريعي، انعكس سلبيا على هذه المؤشرات،ولكن هذه المؤشرات 
  )2009سابيال، (2007،2008عادت وتحسنت تدريجيا في العامين 

  
  :الدور االجتماعي. 2.4.2

  
ات الصغيرة تساعد الفرد في المجتمع على تطور قدراته وتعزيز اعتماده على ذاته إن المشروع

بدل اإلعتماد على اآلخرين نتيجة لعدم توفر فرص العمل فإنها تساعد على االبداع والتفكير البناء، 
اهره للتوسع في إقامة المنشآت الصغيرة وتهيئة المناخ المالئم لتنميتها وتطويرها له آثار إجتماعية ظ

أحيانا وغير ظاهره أحيانا ولكنها في مجملها تسهم في تحديد مالمح البنيه االجتماعيه للدولة 
إن مشكله الفقر والبطالة من أهم المشاكل التي تعالجها المشروعات الصغيره في  .)2002ابوبكر،(

وال المجتمع، وما لها من دور في تحسين وضع األفراد من الناحية التعليمية والصحية ول
  .المشروعات الصغيره نالحظ ما يسببه الفقر والبطالة من مشاكل إجتماعية

  
  عثر المشروعات الصغيره في فلسطينأسباب ت 5.2

  
  ليس شرطاً أن تقترن بداية كل مشروع صغير بالنجاح في النهايه، فمن المألوف لدينا خروج بعض 
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رتكبها أصحاب تلك المشاريع أو المشاريع من السوق في فترات زمنية قصيرة نتيجة ألخطار ا
عفانه، ( المشروع القائمون على ادارتها، أو لكونها أسباباً خارجية نابعة من البيئه التي يعمل بها

  .)2004ابوعيد،
  

تواجه المشاريع الصغيرة بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها 
  : وهي على النحو اآلتيفي دفع عجله النمو والتطور االقتصادي

  
  عدم وجود دراسة جدوى قبل البدء بتنفيذ المشروع حيث ال يكون لها معرفة باألمور

  .التسويقية أو االنتاجية
 ولكن من أبرزها هو ،تتخذ حاالت الضعف في الرقابة على األنشطة المالية مجاالت متعدده

ق أي البيع االجل للمستهلكين وكذلك االئتمان غير المرهون أو الموث،النقص في رأس المال
  .)2006الحسيني،(بدون ضوابط أو حدود

  تعاني المؤسسات الصغيره من نقص شديد في المعلومات والبيانات التي تمكنها من اتخاذ
قرار االستثمار على اسس اقتصاديه رشيده،مما يترتب عنه عدم ادراك صاحب المؤسسه 

  )2006سلمى ،محمد(لتوسع او تنويع النشاط الصغيره لفرص االستثمار المتاحه او جدوى ا
 وعدم استخدام تكنولوجيا حديثه، ،إن االعتماد على الخبرات المتوارثة من األجيال 

  .واالعتماد على العماله غير المؤهله تعتبر من أهم أسباب فشل هذه المشاريع
 لصغيره مشكل االئتمان والتمويل الذي يعتبر من اهم العوائق التي تعترض المؤسسات ا

والمتوسطه من حيث شروط االقتراض الصعبه وعدم القدره على التسديد، وطلب البنوك 
  )2006يعقوبي،(لضمانات عينيه ذات قيمه نادرا ما تتوفر لهذه هذه المؤسسات 

 عدم قدره العمل التجاري : والتي تظهر بأشكال مختلفة منها،ضعف القدرة على المنافسة
منخفضة للمنافسين االكثر كفاءه، ومنها أيضا الموقع السي في على التغلب على التكاليف ال

  .)2003المنصور،(السوق الذي يتم اختياره بعيدا عن الدراسات االقتصاديه
  إن االعتماد على اآلسواق االسرائيلية او المواد األولية الالزمه للصناعة عمل على زيادة

  . سعراًتكاليف االنتاج ال سيما وانها تكون في اسرائيل اقل
  ضعف القدرات القياديه سواء في جانب التوجيه او التحفيز للعاملين والذي يؤدي الى

مظاهر سلبيه عديده تتعلق بالمواررد البشريه او االحتفاظ بها او انتاجيتها وعطائها 
  )2006 سمحان،،الوادي(.للمشروع

 وق المحلي من إن ضعف الخطط لدى المالكين حد من القدره على التصدير أو تغطية الس
 وإن نقص المعلومات عن أسواق مستلزمات االنتاج واالجراءات المتبعيه الستيرادها ،المنتج
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  .أدى إلى ارتفاع األسعار وانخفاض الجودة
  المشاكل ذات العالقه بالسياسات واالجراءات االسرائيليه فقد عمدت اسرائيل الى اضعاف

 ومنع ،يق حرمانها من المواد الخامالصناعات التي تشكل منافسه لصناعاتها عن طر
  )2009،سابيال.(تطورها والحد من امكانيات تطورها

 

  تمويل المشروعات الصغيرة 6.2
  

هي في قدرة إدارته على تقدير االحتياجات ،إن أولى خطوات النجاح في المشروعات الصغيرة
هذه االحتياجات بواقعية الرأسمالية المختلفة للمشروع  في مراحله المختلفه،حيث البد من تحديد 

بحيث ال يبالغ المشروع فيها، فيبقى لديه اموال فائضه معطلة تشكل عبئا ثقيال عليه بعد ذلك فال 
يستطيع استثمارها، أو يكون التقدير اقل من الواقع الذي يحتاجه المشروع فيضع المشروع في 

  ).2006لي،النجار،الع(صعوبات آماليه طارئة قد ال يستطيع حلها عند ظهورها
  

إذا أراد صاحب المشروع االقتراض يجب عليه أن يحدد الخطوات التي سيقوم بها من اجل استثمار 
إن  .التمويل وآليه السداد، ومعرفة الجهه التي سيذهب إليها هل هو مسثمر أو جمعيه أهليه أو بنك

نشاط التي تمارسه التمويل يعتبر من أهم الوظائف داخل المؤسسة مهما كانت حجمها أو طبيعة ال
ويعتبر من القرارات الضروريه من خالل البحث عن مصادر التمويل الالزمه ومالءمتها لطبيعة 

  .المشروع واختيار األفضل
  

وهو يمثل النظرة ) 2002الحاج،(يعرف بأنه االمداد باألموال في أوقات الحاجة إليها: التمويل
مويل من مصدر أو عدة مصادر متاحة وإن النظرة التقليدية للتمويل والتركيز في الحصول على الت

الحديثة لتمويل تركز على أن التمويل يتضمن جميع القرارات التي تتخذها االدارة المالية لجعل 
 .استخدام األموال استخداما إقتصاديا بما في ذلك االستخدامات البديلة ودراسة المصادر المتاحة

والقتصاديات   والمتوسطة من أهميه تلك الموسسات ذاتها،تنبع أهميه التمويل للمؤسسات الصغيرةو
الدول جميعا، فهي من البدايه أساس االنتاج وأصل النشاط االقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة 

 دوابه،( كما أنها طوق النجاه للخروج من االزمات االقتصادية قبل أن تظهر المشروعات الكبيرة،
2006.(  

  
ة في سد العجز المالي، وتسديد االلتزامات المستحقه على المؤسسه، وتنبع إن للتمويل أهميه كبير
  :اهميته على النحو االتي
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 تحرير األموال او الموارد الماليه داخل المؤسسة أو خارجها.  
 يعمل على المساعدة على اتمام المشاريع المتعثرة وانشاء مشاريع جديدة.  
 يام بالواجبات الملقاة على عاتقهايعمل على تحقيق أهداف المؤسسة من خالل الق.  
 يعتبر وسيلة مهمة من أجل سد العجز المالي لهذه المؤسسة.  
  يساعد في شراء المعدات، ودفع األجور، وحماية المؤسسة من االفالس، وتوفير األموال

  .من أجل مواجهة األزمات
  

  :يمكن تقسيم التمويل إلى عدة أنواع 
  

 مدة التمويل.  
 لتمويلمصدر الحصول على ا.  
 الغرض الذي يستخدم من أجله التمويل.  

  
  :أشكال التمويل من حيث المدة. 1.6.2

  
 يقصد به تلك األموال التي ال تزيد فترة استعمالها عن سنه واحدة : ل قصير االجلتموي

كالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع أجور العمال، وشراء المدخالت الالزمه التمام العملية 
  .)2008خوني،،رابح (. يتم تسديدها من ايرادات الدورة االنتاجية نفسهااالنتاجية التي

 تمنح عادة لفترات تتراوح بين أكثر من عام وخمسة أعوام ألغراض  :تمويل متوسط األجل
تمويل االنشاءات بشكل أساسي،أو شراء االالت والمعدات الجديدة،ويقتطع في بعض 

 )2002خضر،(يه األحيان جزء منها لتمويل المصروفات الجار

 10الخ وتكون مدته أكثر من......مثل القروض البنكيه،السندات :تمويل طويل االجل 
وينشأ من الطلب على األموال الالزمه لحيازة التجهيزات االنتاجية . )2002الحاج،( سنوات

  . ذات المردودية على المدى الطويل
  

  :التمويل من حيث مصدر الحصول عليه. 2.6.2
  

 سواء في بدايه تكوين المشروع، ،هوالتمويل المقدم من صاحب المشروع نفسه :تمويل ذاتي
أو عند الحاجه إلى التوسع في المشروع، أو لزياده راس المال العامل حيث يعززعندها 
صاحب المشروع األموال المقدمه للمشروع بأموال إضافيه جديدة لم تكن أصال داخلة في 
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الخاصة لخدمة المشروع الذي يملكه أصول المشروع بتحويل بعض أمالكه 
  )2006النجار،العلي،(

 يقصد بهااالقتراض من البنوك التجارية أو المؤسسات المالية،وهو أحد  :تمويل خارجي
أنواع المصادر الرئيسية للتمويل،  فالمالحظ أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عاده ما 

أي أنها )2006حداد،(شاطاتها المتزايدهتلجأ إلى مصادر تمويل خارجية تساعدها في تنميه ن
  .تلجأ إلى مؤسسات االقراض أو البنوك التجارية

  
  : التمويل حسب الغرض الذي يستخدم الجله. 3.6.2

  
 يتمثل في العمل على تشغيل الطاقة االنتاجية للمشروع والوفاء : تمويل االستغالل

معرفة المقدار من الموارد المالية بااللتزامات المترتبة عليه من أجور وشراء المواد الخام و
  .التي سوف يتم التضحيه بها من أجل الحصول على مردود مالي أفضل

  يتمثل في في ذلك القدر من الموارد المالية الذي يتم التضحية به في : تمويل االستثمار
 وبهذا المعنى ينصرف ،فتره معينه من أجل الحصول على عائد في نفس فتره االستغالل

 االستغالل الى تلك االموال التي ترصد لمواجهه النفقات التي تتعلق أساسا بتشغيل تمويل
  .)2008حساني،،رابح(الطاقة االنتاجية للمشروع 

  
  وسائل تطوير المشروعات الصغيرة 7.2

  
يتمثل في دراسة البيئة المحيطة بالمشروعات والوسائل المؤثرة فيها وتحديد األولويات بالنسبة 

  :صغيرة وهي على النحو االتيللمشاريع ال
  

 قد تكون قسما متخصصا بوزاره الصناعه  :إنشاء إداره أو مركز تتولى مسوؤليه التخطيط
يقوم بتحديد اوجه المساعده التي تحتاج اليها  هذه المشروعات في العديد من المجاالت 

كل نوع من والتسويق،وذلك بعد دراسه الحتياجاتها، ثم يعهد للجهات المختصه ب،كالتمويل
ويشرف هذا القسم على ،هذه  المساعدات لتتولى مسئوليه تقديمها لهذا القطاع دون ازدواج

كما يتولى مسوؤليه االعالم عن هذه ،البرامج التي تضعها هذه الجهات وينسق بينها
المساعدات عن طريق فروعه بالمحليات حتى نضمن انتشار هذه المساعدات على المستوى 

  )2004عتبه،(القومي 
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 تعتبر صناديق ضمان القروض محركا اساسيا في تفعيل : إنشاء صناديق ضمان للقروض
عمليه اقراض المشاريع الصغيره والمتوسطه من الموسسات الماليه، حيث ان االقراض 
لهذه المشاريع من وجهه نظر المنشات الماليه يتضمن مخاطره عاليه مما يجعل المنشات 

يه لتغطيه هذه المخاطر، وقد لوحظ في االونه االخيره اهتماما الماليه تتطلب ضمانات كاف
للمشاريع الصغيره  دوليا في هذه الصناديق وذلك بهدف زياده حجم فرص االقتراض

 وإن انشاء مثل هذا الصندوق يساعد في 2006)ابوجزر،(والمتوسطه من المنشات الماليه 
لالزمة من أجل الحصول على الحصول على التمويل، والعمل على تسهيل االجراءات ا

  .القرض، ويعمل على تشجيع الجهات في منح القروض وتجنب حاالت االفالس
 تختلف أشكال مؤسسات : إنشاء شركة لضمان مخاطر االئتمان المشروعات الصغيرة

ضمان مخاطر االئتمان فهي تتخذ شكل مكتب أو هيئة أو شركات حيث إن هذه الشركة 
وتقوم بتدريب العاملين، وتوفير البيانات ،عات الصغيرةتتولى ضمان اقراض المشرو

الالزمة من أجل الحصول على التمويل، وتعمل على تكوين لجان استشارية لتقديم النصح 
  .واالرشاد لهذه المشروعات الصغيرة

 وهي عباره عن بناء موسسي حكومي او خاص  :إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة
لتي تستهدف تقديم المشوره والنصح والخدمات والمساعدات تمارس مجموعه من االنشطه ا

الماليه واالداريه والفنيه لمنشات االعمال والصناعات الصغيره سواء في المراحل االولى 
( لبدء النشاط أو اثناء ممارسته، او من خالل مراحل النمو التي تمر بها المنشات االخرى 

ة إعداد مكتمل لهذه المشروعات من حيث ، فان الحاضنات تقوم بعملي)2010القواسمه،
  توفير جميع ما تحتاج اليه والوصول بها إلى بر االمان لكي تقوم هذه المشروعات باالعتماد 

 هي مساحة من األرض ذات موقع مالئم تختارة الحكومة  :المجمعات الصناعية الداخلية
عية التي سوف تنتقل القامة مجموعة من األبنية التي تناسب المشروعات الصغيرة الصنا

إليها، ثم تقوم الحكومه بتزويد هذه التجمعات بالمرافق  األساسيه والخدمات الضرورية 
 وتبني على كل جزء مصنعاً صغيراً ثم تقوم بتزويد مجموعه المصانع ،وتقسيمها إلى أجزاء

  .)2005السالوس،(الجديدة بوحدات متخصصه في تقديم االستشارات 
  ان التسويق يشكل احد  :منتجات وخدمات المشروعات الصغيرةإنشاء شركه لتسويق

المشاكل الرئيسيه التي تواجه المنشات الصغيره، كما ان العديد من الدراسات اكدت على 
ضروره االهتمام بتسويق منتجات المشروعات الصغيره،توجد عده محددات تؤثر على 

ظيم والعالقات الداخليه المنشات تسويق منتجات وخدمات المنشات الصغيره منها بساطه التن
الصغيره والتي تنعكس على الطريقه التي تمارس بها االداره بشكل عام والتسويق على 
وجه الخصوص،اضافه الى ان نمط االداره في المنشات الصغيره يميل الى المركزيه لدى 
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لهؤالء المدراء المدير،المالك او مجموعه المالك،وبالتالي فان التوجهات والخلفيه الثقافيه 
إن مثل هذه الشركة تقوم . )2003غرفه تجاره الرياض،(تنعكس على تسويق هذه المنشات 

بالعمل على إعداد الدراسات وتوجيه المشروعات الصغيرة إلى األسواق وتقوم بابرام 
  .الصفقات والعمل على تنظيم المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات

  
   اإلستراتيجية8.2

  
  ما يأتي تتناول الدراسة األسس النظرية لإلستراتيجيةفي
  

 :مفهوم االستراتيجيه. 1.8.2
 

  : يلي وهذا فيما واضعيها بتعدد تتعدد مفاهيم لإلستراتيجية
  

  انها تحديد المنظمه الهدافها وغاياتهـا علـى المـدى البعيـد،            :يعرف شاندلراالستراتيجيه
 .توتخصيص الموارد لتحقيق هذه االهداف والغايا

  يعرفThomasبطريقة وضعها يتم التي وأنشطة المنظمة أنها خطط على    اإلستراتيجية 

 التـي  والبيئة الرسالة هذه بين وأهدافها، المنظمة رسالة التطابق بين من درجة خلق  تضمن

  عالية  كفاءة وذات فعالة بصورة تعمل فيها
  

  :اآلتية النقاط المفهوم هذا من نستخلص أن ويمكن
  

 رسالة المنظمة أغلب في هي غاية لتحديد وسيلة راتيجيةاإلست. 

 والبيئة المنظمة  رسالة وبين المنظمة وأهدافها غاية بين الكفاءة عالية التطابق من درجة خلق 

 .أخرى جهة من

 عوامل ثالثة االعتبار في اآلخر المنظمة مع أهداف تحقق التي الطرق أهم اإلستراتيجية تبين 

  :هي رئيسية
 

o واالقتصادية واالجتماعية السياسية بمتغيراتها الخارجية البيئة 

o والمعنوية المادية بمواردها الداخلية البيئة. 

o تحقيقه إلى الوصول المراد األهداف.    
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يعد مفهوم االستراتيجية اطارا ذا ابعاد شمولية يرتبط بنجاح منظمة االعمال ومستقبلها وقد تعددت              و
ول هذا المفهو فاالستراتيجية حقل دراسي حديث العهد نسبيا لـذلك           اتجاهات وافكار الباحثين في تنا    

فالمفهوم سريع التطور وهذا ما يعكس جانب من سبب االختالف في وجهات نظر الكتاب والمهتمين               
بهذا الحقل اال ان حاالت االختالف هذه ال تكون سلبية دائما بل هي حالة صحيحة تثـري البحـث                   

  .الستراتيجيةالعلمي في مجال دراسة حقل ا
  

ورغم هذا االختالف اال انها تلتقي في الجوهر والمضمون وتكون الدراسات مكملة لبعضها البعض              
بنـي  . (عند النظر اليها بصورة شمولية لتعكس مدى التطور الحاصل فـي مفهـوم االسـتراتيجية              

  )  2007حمدان،ادريس،
  

  :اختيار االستراتيجية. 2.8.2
  

 الخارجية والداخلية والتنافسية وتحديد الفجوة بين االداء الحالي وما يجب بعد دراسة العوامل البيئية
ان يكون علية يبدا متخذ القرارفي تحليل البدائل المختلفة أي االستراتيجيات البديلة التي يمكن 
استخدامها لسد الفجوة في االداء وكذا لالستفادة من الفرص المتاحة في ضوء نتائج تحليل البيئة 

كذلك في ضوء االهداف المراد تحقيقها ثم  و(swot analysis )الخارجية للمنظمة ية والبيئة الداخل
تتكون اإلدارة و. )2009احمد،.(تقييم هذه االستراتيجيات البديلة واختيار افضل وانسب هذه البدائل

   :اإلستراتيجية من ثالثة مستويات 
  

 ولى اإلدارة اإلستراتيجية عملية تخطيط في هذا المستوى تت: اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمة
كل األنشطة المتصلة لصياغة رسالة المنظمة وتحديد األهداف اإلستراتيجية وحشد الموارد 

   .الالزمة وصياغة الخطة اإلستراتيجية
 تتولى اإلدارة اإلستراتيجية : ستوى وحدات األعمال اإلستراتيجيةاإلدارة اإلستراتيجية في م

اغة وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الخاصة بكل وحدات األعمال يعني في هذا المستوى صي
تكون اإلدارة اإلستراتيجية مسئولة عن تخطيط وتنظيم كل األنشطة الخاصة بالخطة 

   .اإلستراتيجية للوحدة واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذها
  للتسويق وخطة  يعني يوجد خطة إستراتيجية : اإلستراتيجية في المستوى الوظيفياإلدارة

حيث تتولى كل خطة عملية تقييم السياسات والبرامج .. .إستراتيجية لألفراد وخطة لإلنتاج
واإلجراءات الخاصة بتنفيذ كل وظيفة من دون الدخول في تفاصيل اإلشراف المباشر على 

  )1998ياسين،(األنشطة اليومية لهذه الوظائف 
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  :صياغة الخطط االستراتيجية . 3.8.2
  

ياغة الخطة االستراتيجية الخطوة االولى في التحول من االطار العام لالتجاه االستراتيجي تمثل ص
والتحليل البيئي لمنظمة االعمال الى ادلة ذات معنى يمكن ان يهتدي بها صانعو القرار عند اتخاذ 

لترابطية ورغم الطبيعة ا.القرارات المختلفة وتعني الصياغة تطوير الخطة الرئيسية لمنظمة االعمال
والتداخلية بين مختلف مراحل عمليات التخطيط االستراتيجي واالدارة االستراتيجية الى ان التاكيد 
على كل مرحلة وتحليلها ومعرفتها منفردة يشكل اساس لفهم الدور المرتقب الذي تلعبه االدارة العليا 

راد، من جانب اخر ان صياغة والمستويات االدارية بل وكافة العاملين في هذه المراحل كل على انف
الخطة االستراتيجية يتطلب مهارات تحليلية وفكرية وتركيبية تاخذ بنظر االعتبار امكانية التوصيل 
الصحيح بين الدراسات والمعطيات والتحليل النظري والميداني وبين تجسيدها بخيار استراتيجي 

حقا انها كما اشير سابقا تتطلب مهارات مالئم سوف ينقل الى ارض الواقع من خالل عملية التنفيذ ال
  .فكرية وتحليلية وكذلك عملية ربط النظري بالميداني

  
ان الواقع الفعلي لتجارب منظمات االعمال يشير الى ان نقل الدراسات والتحليل والتوجه 
االستراتيجي العام الى اطار صياغة خطة استراتيجية بمالمح واضحة ودقيقة يفهمها الجميع ليس 

  )  2007بني حمدان،ادريس،(المر السهل با
  

  :تطبيق االستراتيجية. 4.8.2
  

وهي االجراءات التي تبين االتجاهات التي يجب اتباعها لتنفيذ عمل ما فيتكون من عدد من 
الخطوات او المراحل ويمكن تعريف االجراء بانه سلسلة من الوظائف او الخطوات التي تؤدي الى 

 وهذه االجراءات التي تبين الخطوات التي يجب اتمامها بالوقت تنفيذ عمل او مهمة محددة
  )2011الكاللده،.(المناسب

  
  :صياغه االستراتيجيه . 5.8.2

  
  :ةستراتيجيه تشمل المراحل التاليان صياغه اال

  
 وهي غاية المنظمة وسبب وجودها وهي التي تخبرنا بالغرض االساسي : رسالة المنظمه

  .سفة المنظمة في تعاملها مع االخرينالتي وجدت من اجله وهي فل
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  النهائية في نشاط مخطط خالل فترة معينة حيث تحدد ماذا  وهي النتيجة: تحديد االهداف
يجب انجازه ومتى؟ويجب ان يؤدي تحقيق االهداف الى تحقيق المنشاة وغالبا ما يكون 

  )2011الكاللده،(..الهدف استراتيجيا مخطط له
  

  :يجية ومراجعتهامتابعة االسترات. 6.8.2
  

يجب القيام بعمليات المتابعة كاجراء رقابي على عمليات تطبيق االستراتيجية من خالل المراجعات 
االستراتيجية التي قد تجربها اطراف خارجية في حالة االعتماد على مكاتب الخبرة االستشارات و 

يل أطراف من داخل المصارف ورجال القانون وغيرهم و قد تجري لها عملية المراجعة من ق
المنظمة كرئيس المنظمة ورجال االدارة العليا و المسؤولين عن و حدات األعمال ومركز الربحية 
و يجب االهتمام بهذه المرحلة من مراحل اتخاذ القرار االستراتيجي و عدم النظر اليها كاخر 

بأول حتى ال تتفاقم مراحلة بل أنها تدخل في المرحل االخرى بحيث تتم عمليات المتابعة أوال 
  )2005الدوري،.(األخطاء و يزيد االنحراف

  
  :استراتيجية التمويل . 7.8.2

 
ان وظيفة التمويل هي ليست محددة بادارة النقدية فقط بل تستخدم كذلك في القرارات المتعلقه 

قابل باستثمار راس المال لكل وحدة عمل ترغب في ان تمتلك زيادة في النقدية المتولدة داخليا م
االحتياجات المطلوب االنفاق عليها للسماح لها في االستثمار و بالتالي فان زيادة النقدية و فقا لهذه 

  .الطريقة تكون عالية جدا
  

وتهدف وظيفة التمويل في منظمات االعمال الى تقدير و توفير الموارد المالية و توظيفها بما ينسجم 
وبما يحقق كفاءة االداء العالي بشكل خاص . بشكل عامورسالة المنظمة و اهدافها االستراتيجية 

ويتسنى لالدارة الحالية اتباع التحديد من االستراتيجيات التي تغطي جميع المجاالت المتعلقة 
بالوظيفة التمويلية المتمثلة بتحديد االموال الالزمة لها واستثماراتها وتخطيط للعمليات المالية 

  : واهم مكونات استراتيجية التمويل هي.خاصة بهاواتخاذ القرارات ال. ورقابتها
  

  ادراك طبيعة اسواق المال الحالية و فرص التمويل المتاح لالختيار من بينها من اجل
  .تخفيض المخاطر وزيادة العوائد كلما كان ذالك ممكنا

 وضع المعايير لتحديد مدى جودة االستثمار.  
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 تحديد حقوق المالك وسياسة توزيع االرباح. 

 ديد معايير الربحية من خالل مؤشر العائد على االصول العائد على االستثمار و هامش تح
  .الخ.......الربح من المبيعات و معدل العائد على حقوق الملكية

  تحديد سياسة هيكل االصول او الموجودات وهل هي متداولة ام ثابتة و معدل وحدات
  .االصول و تحديد معدل االهالك

 ل راس المال من خالل تحديد العالقة بين راس المال و القروض طويلة تحديد سياسة هيك
  .االجل و القروض قصيرة االجل

  تحديد سياسة الرقابة المالية من خالل تحديد الطرق و االدوات الرقابية و تحديد
  )2005الدوري،.(االحتياطيات و المقارنة بين العائد و الكلفة

  
  :كيف يتم صنع االستراتيجية. 8.8.2

  
  :هناك اربع طرق يمكن استخدامها لصنع االستراتيجية هي :من يقوم بصنع االستراتيجية

  
 قيام الرئيس التنفيذي للشركة بمهام القائم بوضع االستراتيجية  
  قيام الرئيسي بتفويض عملية صنع االستراتيجية الى االخرين المسؤولين عن التخطيط

  االستراتيجي او الى فريق عمل موثوق به
 دخل الوسط حيث يقوم الرئيس التنفيذي االعلى بطلب مساعدة وتعاون كبار مرؤوسيه بما الم

  يفيد في مرحلة تنفيذ االستراتيجيات
 الصيرفي،( تشجيع الرئيس التنفيذي االعلى للمرؤوسين على وضع وتنفيذ االستراتيجيات 

2008(  
  

  اإلدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي 9.2
  

خير من القرن العشرين، تسارعاً وديناميكية في المتغيرات البيئية سواء على صعيد شهد العقد األ
التكنولوجيا أو في السياسة واالقتصاد والتعليم، وبرز مفهوم المنافسة بين المؤسسات الحاضنة لهذه 

   .المجاالت
  

حياة المنظمات، ويمكننا القول أن للتخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية دوراً حيوياً في 
كونها تسهم بدور فاعل في وضع التصورات والرؤى ورسم معالم المستقبل، ولتحديد العالقة بين 
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وخالل إعداد االستراتيجية فإن فريق . )2006الدجني،(التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية 
الستراتيجية المستقبلية التخطيط االستراتيجي يحاول الوصول إلى قرارات محددة بشأن التوجهات ا

تحديد رسالة : ويستلزم ذلك منه المرور بمجموعة من المراحل الفرعية المتتابعة والتي تشمل
 والتحليل البيئي الداخلي والخارجي بغرض الوقوف على الفرص ،المنظمة وأهدافها الرئيسة

 هذه البدائل واختيار والتهديدات ونواحي القوة والضعف، وتنمية البدائل االستراتيجية ثم تقييم
أما في خالل مرحلة تنفيذ االستراتيجية فإن ذلك يتطلب تنظيماً . األنسب في ضوء اإلمكانات المتاحة

يعمل على تطبيق االستراتيجية وموارد بشرية وقيادات إدارية قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية 
  . تتكيف مع كل الظروف مما يجسد اإلدارة االستراتيجية

  
 واإلدارة االستراتيجية ،هذا يعني أن التخطيط االستراتيجي هو أحد مراحل اإلدارة االستراتيجيةو

 وهذا الرأي يؤيد ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن التخطيط ،هي ثمرة تطور للتخطيط االستراتيجي
 بعينها، االستراتيجي عنصر مهم من عناصر اإلدارة االستراتيجية لكنه ليس اإلدارة االستراتيجية

وذلك ألن اإلدارة االستراتيجية تعني أيضاً إدارة التغيير التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة 
 كما أنه يعتبر أن اإلدارة االستراتيجية تهتم بالحاضر والمستقبل، وحيث إنها ،الموارد والبيئة أيضاً
كما  ).2000ياسين، (ستقبلي  ونظرة تحليل لحاضر المنظمة من منظور م،نظرة داخلية للخارج

في تناوله لمراحل تطور اإلدارة االستراتيجية والتي يبرز فيها ) 2003مرسي، (يؤيد ما ذهب إليه 
  :التخطيط االستراتيجي ضمن هذه المراحل والتي يدلل عليها الشكل التالي

  

  
  

  )2003مرسي، ( مراحل تطور اإلدارة االستراتيجية: 2.2شكل 
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 يأتي في - وهو من اختصاص اإلدارة العليا -لسابق أن وضع السياسات ويتضح من الشكل ا
المرحلة األولى والتي يجتمع بناء عليها فريق لتخطيط األهداف وتصميم االستراتيجيات بناء على 

 ثم تطوير هذه السياسات واالستراتيجيات إلى خطط استراتيجية تتبناها ،المعلومات المتوفرة لديهم
 ولعل الشكل ،وتعمل على تطبيقها في إطار المرحلة الرابعة وهي اإلدارة االستراتيجيةاإلدارة العليا 

  . التالي يوضح نموذج اإلدارة االستراتيجية بكافة مراحلها
  

  
  

  )2005الفرا، (  وذج اإلدارة االستراتيجيةنم: 3.2شكل 
  

وي على تسع مهام ة تنطأن اإلدارة االستراتيجي) 2002المرسي،،إدريس(وفي ضوء ما سبق يرى 
  :رئيسة هي

  
  صياغة مهمة أو رسالة المنظمة، والتي تتضمن عبارات عامة تعكس غرضها الرئيسي

  .وفلسفتها وأهدافها
 تنمية صورة المنظمة والتي تظهر ظروفها وقدراتها ومواردها الداخلية .  
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 امةتقييم البيئة الخارجية للمنظمة بما تتضمنه من قوى ومتغيرات تسود بيئتها الع .  
  تحليل البدائل االستراتيجية من خالل محاولة إحداث التوافق بين مواردها والظروف السائدة

  .في البيئة الخارجية
  اختيار مجموعة من األهداف طويلة األجل واالستراتيجيات العامة التي يمكن أن تساعد في

  .تحقيق أكثر الفرص جاذبية
 رة األجل والتي تتسق مع األهداف طويلة تحديد األهداف السنوية واالستراتيجيات قصي

  . األجل واالستراتيجيات العامة
  تنفيذ الخيارات االستراتيجية من خالل تخصيص الموارد مع مراعاة األبعاد الخاصة بالمهام

  . واألفراد
  تقييم مدى نجاح العملية االستراتيجية واالستفادة من المعلومات المتولدة في زيادة فعالية

  . الستراتيجية المستقبليةالقرارات ا
  

  ستراتيجي في المشروعات الصغيرةالتخطيط اال 10.2
  

يعتبر التخطيط االستراتيجي وما ينجم عنه من أهداف بعيده المدى،وما يتبعها من أهداف متوسطة 
وقصيرة المدى وتحويلها إلى برامج وسياسات  وفعاليات وخطط تنفيذيه حجر األساس في حياة 

حيث تقوم المنظمات بتحليل األوضاع السائدة محليا وعالميا،وتدرس االحتياجات ،منظمات األعمال
كما تقوم المنظمة ،المتغيرة وتبعاتها على أعمال المنظمة، وما يعنيه كل ذلك من فرص أو تهديدات

 لتتعرف على مواقع القوه والضعف فيها،بعدها تسعى منظمات ،بتشخيص قدراتها وامكاناتها الداخلية
  )2007ادريس،،حمدان(ال من خالل وضع االستراتيجيات المالئمه للتتكيف مع المعطياتاألعم

  
  اهمية التخطيط االستراتيجي 11.2

  
إن التخطيط اإلستراتيجي يستهلك الموارد، وهو عملية هامة لكافه المنظمات التي تقوم بالتعريف 

لتخطيط االستراتيجي إال أن الفوائد وبالرغم من الطبيعة المركبة لعملية ا،بأنشطه واتجاهات المنظمة
المتأتية منها تفوق كثيرا الصعوبات الناتجة عنها،يهتم التخطيط االستراتيجي بالتغيرات التي تحدث في 
القدرات والمهام االستراتيجيه،فالتخطيط االستراتيجي يساعد في تطوير مفهوم واضح عن المنظمة، 

النشاطات التي تقرب المنظمة من أهدافها،كما أن وهذا بدوره يجعل من الممكن صياغة الخطط و
أي المعالجه ،التخطيط االستراتيجي يمكن المدراء من مواجهة التغييرات البيئية والتعامل معها

  )2007حمدان وادريس،(الصحيحه للبيئه ذات التغير السريع التي تعمل فيها منظماتهم



 28

ات التي يمكن أن تؤثر على المنشأه بحيث إن عملية التخطيط االستراتيجي تبدأ من حيث المتغير
 .تشمل دراسة المتغيرات السياسية واالقتصادية والفنية واالجتماعية والتشريعية والطبيعية

  
  :مخرجات عملية التخطيط اإلستراتيجي. 1.11.2

  
  التركيز على خطة عمل مفصلة لآللية التي تتبعها  يتم فيه): طويلة األجل(الخطة اإلستراتيجية

 .سنوات) 10-5( نشأة للوصول إلى غايتها المرجوهالم

 يتم اعداد هذه الخطط على مستوى التنسيق أو مستوى اإلداره :الخطط المتوسطة األجل
أو خمس سنوات حسب طبيعة عمل ،الوسطى لفتره متوسطة األجل من سنه إلى ثالث سنوات

 أكبر على التفاصيل مع تركيز،ومجال الخطط هنا يكون محددا بمجال وظيفي معين،المنظمة
  ) 2008الصيرفي،(وتتميز بالثبات نسبيا بالمقارنه بالخطة االستراتيجية

 ويعني الخطة السنوية،والخطة قصيرة األجل تمثل شريحة من - : الخطط قصيرة األجل 
الخطة متوسطة األجل،ويستهدف هذا النوع من التخطيط التغلب على مشكالت وأزمات 

ومواجهتها ) المتوسطة( قصير األجل كأداة لمتابعة الخطة الخمسيةقائمة،كما يستخدم التخطيط
 )  2008مرسى،(.بالواقع

  
  الستثمارامفهوم . 12.2

  
يرتبط مفهوم االستثمار بالتمويل بشكل مباشر،في األموال التي يتم الحصول عليها والتي يجب 

ادية واجتماعية ويمكن تعريف االستثمار بأنه توظيف األموال في مشاريع اقتص،استثمارها
بهدف تحقيق تراكم رأس مال جديد،ورفع القدرة االنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم  ،وثقافية

تضحية بأموال يمتلكها الفرد في لحظة معــينة ولفترة زمنية معينة قد ‘أو هـو ) 2011،عطااهللا(
تلك الفترة الزمنية بقصد تطول أو تقصر وربطها بأصـل أو أكثر من االصول التي يحتفظ بها ل

  ).1998،رمضان(’الحصول على تدفقات مـالية مستقبلية تعوضه عن ذلك
  

لالستثمار دور كبير في المنشآت االقتصادية حيث يمثل السبيل الرئيسي لتعظيم قيمه المنشآت من 
االستثمار يهدف إن  .خالل زيادة التدفقات النقدية الداخلة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة معدالت النمو

إلى تحقيق مجموعة من األهداف ومن أهمها تحقيق الفائدة أو المنفعة التي يسعى للوصول اليها، 
يكون ويكون ذلك عندما يضحي بالمردود المادي من أجل تكوين الثروة في المستقبل وتنميتها، و

  :االستثمار على النحو االتي
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  لم تكن موجودة من قبل وينتج عنها وهي عباره عن مشروعات :انشاء مشروعات جديدة
  .طاقة إنتاجية

 وهي عباره عن عملية شراء أصول ثابتة من أجل إضافتها لمشروعات : مشروعات استكمال
  .قائمة بهدف إضافه طاقة إنتاجية

 وهي عباره عن شراء أصول جديدة عوضاً عن االصول القديمة :مشروعات تجديد وتحديث
  .من أجل تحسين كفاءه االنتاج

  
  :أهمية االستثمار. 1.12.2

  
تنبع أهمية االستثمار من خالل محاولته خلق فرص عمل تؤدي الى تحقيق المساواة االجتماعية والتي 

  :بدورها تعمل على توفير الرفاهية االجتماعية وتعود فوائدها على كل من
  

 ة على االستثمار  المتوقعالفائدةإن االستثمار يساعد الفرد في معرفة : األهمية بالنسبة للفرد
 والخسائر والتي بدورها المخاطرةويعمل على حماية ثروته، وزيادة رأس المال، وتنميته من 

  . رفاهيتهزيادة إلىتؤدي 
 إن االستثمار يعمل على زيادة دخل األفراد من خالل توفير  :األهمية على المستوى الوطني

ي تؤدي إلى زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل والقيام بدعم عملية التنمية االقتصادية الت
العملة األجنبية،وإن الدول تعطي أهمية كبرى لالستثمار من خالل توفير البيئة القانونية 
  المناسبة والمشجعة لالستثمار، وتوفير الوسائل الضرورية من أجل تطوير المنشآت وتوسعها

  
  :المبادئ التي يقوم عليها قرار االستثمار. 2.12.2

  
 البديل األفضل واألسلم الذي يوفر له أسس اختيارتثمر يكون أمام عده خيارات يجب عليه إن المس

  :األتياالستثمار الصحيح وهي على النحو 
  

 إن المستثمر يبحث عن أفضل الفرص االستثمارية، فيجب عليه اختيار في أي : مبدأ االختيار
 في المنشأة، وإن نجاح شأةالمنالمجاالت المناسبة أن يقوم باالستثمار من أجل تطوير 

 .المستقبل يتوقف على قرار االستثمار، وهو ارتباط مالي من أجل تحقيق منفعة مستقبلية

  إن وجود عدة خيارات ومقترحات تجعل المستثمر يختار البديل األفضل عن : المقارنةمبدأ
 لي يقوم طريق مقارنة درجة المخاطرة والفوائد المتوقعة من كل بديل يتم طرحه، وبالتا
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  .باختيار البديل األفضل
  يطبق المستثمر هذا المبدأ عندما يختار من بين مجاالت االستثمار وأدواته ما : المالئمةمبدأ

 ويقوم هذا االجتماعية رغباته وميوله التي يحددها دخله وعمره وعمله، وكذلك حالته يالءم
مامه بالعناصر األساسية  المبدأ على أساس أن لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجته اهت

  )2007رمضان،(.لقرار االستثمار
  يقوم المستثمر بالتنويع بين عده خيارات ويقوم باالستثمار في أكثر من مجال : مبدأ التنويع

بمنتجات  بهذا فان تحديد اإلستراتيجية يساعد على اتخاذ قرارات تؤدي إلى التزام المؤسسة
هي أقصر  لوجيا وجوده محددة، و عند اتباعها تكونمجددة، و أسواق محددة و مواد و تكنو

المؤسسة  كما أن االستراتيجية هي رؤية مشتركة داخل. الطرق للوصول ألهداف المنظمة
في طريق  تعمل على تجميع الجهود بما يحقق التجانس في القرارات، و تضمن سير المؤسسة

  .تحقيق أهدافها
  

  : االستثمارتإستراتيجيا. 3.12.2
  

رجال االستثمار أو الشركات تشكيل استراتيجية تتناسب واالهداف المطلوبة والظروف التي  يحاول
كــما وتحرص هذه االستراتيجيات قدر االمكان على تحقيق التوازن بين مباديء ،يتم التنبؤ بها

 هذه  والسيولة النقدية،والربحية،إذ توضع أولويات،)المخاطر(االمان: االستثمار االساسية الثالث وهي
ولذلك ال بد من بيان أهم المرتكزات التي توضع ،الستراتيجيات مرسومة" العوامل أو المباديء وفقا

  )2005،الكروي(على أساسها االستراتيجيات وهــي كاآلتي
  

 وذلك لتنويع االستثمار ،يسعى المستثمر إلى تنويع محفظته االستثمارية :تنويع االستثمار
المة المحفظة المالية االستثمارية، وتعظيم الربح قدر االمكان للحفاظ على س،وتوزيع المخاطر

كذلك ال بد من مقارنة ،)1999،الزيدانيين(والسيطرة على المخاطر وإدارة السيولة النقدية
 لحناويا( مزايا التنويع مع المزايا المتحققة من االستثمار في المجاالت المكتظة باالستثمارات

  )2000، اخرونو
 والعائد ،يعتمد في اختيار أدوات االستثمار على طبيعة كل منها :مارأدوات االستث

وقدرته على تحمل المخاطر ،وفي ضوء مايرغب فيه المستثمر،ودرجة المخاطرة ،المتوقع
  .) 1999،الزيدانيين(وقبول العائد المتحقق

 سـواء أكان في المجال ،من االستثمار" ختار المستثمرون نوعاي :راجـال االستثما 
وأن ،التي يعتقدون أنها االفضل من حيث العائد،أو في المجال المالي) المادي(حقيقيال
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ومتطلبات الضمان والتعرض ،المستثمر سوف يمسكها على أساس العائد المتوقع والمخاطرة 
لذلك فهناك عدة بدائل لمداخل توزيع هذه االجال، ولكل ،إلى الضرائب وغيرها من العوامل 

  .غير مميزةمنها خاصية مميزة و
  

  نظريات الهيكل التمويلي 13.2
  

بدأت هذه النظريات بالتبلور في الخمسينات عندما ظهرت أول نظرية في هذا االتجاة وقد بدأ 
  هذه الفتره وهي على النحو التاليتطورهذه النظريات منذ 

  
  عناصر بنيت هذه النظريه هل بإمكان المنشآت الوصول إلى مزيج أفضل ل :النظرية التقليدية

الهيكل التمويلي، وذلك من خالل استخدام االقتراض بشكل معقول لزيادة القيمة السوقية 
للمنشأه،لكنها لم تتطرق إلى تحديد كمية االقتراض المعقولة، إنما ركزت على المحافظة على 
التوازن بين درجة المخاطرة المرتبطة بزياده حجم الديون من جهة، واالنتفاع بالمزايا من 

 وذلك ألن الخطر التمويلي سيزداد إلى درجة تهدد وجود المنشأه ومستقبلها في ، أخرىجهة
  )2010عبدالكريم،.(حالة زيادة الديون عن الحد المعقول

  نظرية)M،M( : تعتبرمن أهم االنجازات في أدبيات التمويل إذ تقوم على نفي العالقة بين
يكون القرار التمويلي على أساس االستثمار الهيكل التمويلي والقيمة السوقية للشركة، وإنما 

وحده، واليعطي أهمية ألمور أخرى تخص الشركة، وقد جاءت على شكل مقترحين ظهر 
 : ويقوم المقترح األول على عدة نقاط 1963، والثاني عام 1952أولهما في العام 

  
o  االقتصادي وجود سوق تتمتع بالمنافسة الكاملة، ويحكم نظريات المتعاملين بها المنطق

  .الرشيد
o يتمتع المتعاملون في هذه السوق بالمعرفة الجيدة والكاملة ألوضاع السوق.  
o ال توجد ضرائب على األرباح.  
o يوجد تكاليف على الصفقات التي تتم في السوق ال.  
o يكون لدى جميع الذين يتعاملون في السوق تدفقات متشابهة حول مستقبل أداء األسهم.  
o إلى أن الشركات المتماثلة في أنشطتها، وتختلف في هياكلها إن هذه النظرية ذهبت 

 1963التمويلية تتساوى في القيمة السوقية، وبالتالي لن يؤثر الرفع المالي، وفي عام 
ذهب واضعو هذه النظرية إلى أن القيمة السوقية للشركات المقترضة تفوق مثيالتها 
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سوقية للشركة تتحقق عندما يقتصر المعتمدة على أموال الملكية وإلى أن أقصى قيمة 
 .تمويل الشركة على أدوات االقتراض

o  إن هذه النظرية تعرضت إلى انتقادات عديده لعدم واقعية هذه االفتراضات، ومنها تلك
المتعلقة باالقتراض الشخصي محل اقتراض الشركات، وبمعدالت الفوائد نفسها، وانعدام 

تقادات مازالت تعتبر من النظريات الالحقة في تكاليف الصفقات، إال أنه رغم هذه االن
  .أدبيات التمويل

  
  هذه النظرية وتعود جذورها إلى دراسة ) مايرز(قدم  :نظرية تسلسل اختيار مصادر التمويل

  . حول مسلك الشركات التمويلي1960مسحية قام بها دونالسن في العام 
  

o  األرباح المحجوزة واالحتياطيات (التمويل الذاتي(  
o حالة اضطرار الشركة إلى تمويل خارجي تقوم باصدار سندات أو األسهم الممتازة في 

القابلة للتحويل، ويكون اصدار األسهم العادية كمالذ أخير، وارتأت ضده النظرية إلى أنه 
يجب أن تكييف توزيع األرباح مع الفرص االستثمارية المتاحة، واذا كان هناك زيادة في 

الشركة عن الخارجة منها فانها تلجأ الى فرص استثماريه أو توزيع االموال الواردة إلى 
األرباح أوسداد ديون، واذا كان العكس فإنها تبيع جزءاً من استثماراتها أو تقوم 

  .باالقتراض أوتلجا إلى اصدار األسهم والسندات
  

 بحاث، أشارت نتائج العديد من الدراسات واأل: الختبار العملي لنظريات هيكل راس المالا
والتي اختبرت النظريات السابقة حول المسلك التمويلي للشركات المساهمة العامة وانعكاسها 

  :على أسعار أسهمها السوقية إلى ما يلي 
  

o يؤدي اصدار أدوات االقتراض إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المصدرة.  
o ةيؤدي اصدار أدوات الملكية إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات المصدر.  
o إلى انخفاض أسعار )وخاصة السندات (يؤدي اصدار األدوات المالية القابلة للتمويل . ج

 .)1998 ،اخرون،عبد الكريم(أسهم الشركات المصدرة 

  
  نالعوامل المؤثرة على أداء المنشآت االقتصادية في فلسطي 14.2

  
 :أهم العوامل المؤثرة على أداء المنشات االقتصادية في فلسطين هي
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 إن السياسة االسرائيلية و ما تتذرع به من السياسات األمنية، واالغالق على  :القاتاالغ
مناطق الضفة الغربية، و القيود التي تفرضها على حركة المنتجات، و منع استيراد أنواع 
معينة، ووضع الحواجز التي تفصل الضفة تؤدي هذه االجراءات إلى ارتفاع تكاليف 

ؤدي إلى ارتفاع تكاليف االنتاج  مما يسبب زيادة أسعارها على المواصالت و الذي بدوره ي
إن البنك الدولي يتوقع أن يؤدي التخفيف الفوري لإلغالق الداخلي إلى نمو الناتج  .المستهلك

، إضافة إلى أن تسهيل التجارة الخارجية الفلسطينية 2005عام % 3.6المحلي اإلجمالي بنسبة 
 ،نصراهللا( 2006بحلول عام % 9.2لمحلي اإلجمالي إلى سيرفع النمو الحقيقي للناتج ا

  )2005 صوراني،
 إن اسرائيل ما زالت تسيطر على المعابر في الضفة الغربية حيث ال يوجد : ربياسة المعاس

معبر تقوم السلطة الفلسطينية منذ قدومها  بالسيطرة عليه مما يجعل هذه المعابر تتحكم بها 
  .األراضي الفلسطينية عن طريق الموانئ و المعابر االسرائيليةاسرائيل، وتدخل البضائع إلى 

إن النظام المتبع على المعابر االسرائيلية يخضع إلى العديد من التعقيدات المفروضة على 
   حيث تقوم اسرائيل بوضع العراقيل والتصاريح الخاصة بالدخول،حركة التجارة الفلسطينية

تحتاج اليه البضائع من تكاليف نقل عالية من الموانئ و عمليات التخليص والتفتيش، و ما 
  االسرائيلية إلى المناطق الصناعية الفلسطينية 

 تشكل تكاليف النقل والشحن للصادرات و الواردات الفلسطينية بصورة  :ارتفاع تكاليف النقل
من تكلفة السلع المصدرة و المستوردة على حد سواء، كما تعادل % 30عامة أكثر من 

ليف النقل والشحن للمنتجات الفلسطينية أكثر من أربعة أضعاف تكاليف النقل للمنتجات تكا
السلعية في األردن، و حوالي ضعف تكاليف النقل في إسرائيل وذلك نتيجة للقيود والعوائق 
التي تفرضها إسرائيل، على عدد ونوعية الشاحنات المسموح دخولها على المعابر سواء 

 وإسرائيل من جهة أخرى ،افظات الضفة الغربية و قطاع غزة من جهةالداخلية ما بين مح
وخصوصا مع قطاع غزة، أو المعابر الخارجية ما بين محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة 
من جهة و األردن ومصر وباقي دول العالم من خاللهما من جهة أخرى، إذ تواجه المنتجات 

ور وتصاريح وتفتيش دقيق مما ينعكس على ارتفاع الفلسطينية إجراءات متعددة من رسوم مر
  )2005صوراني،،نصراهللا. (تكاليف النقل

 الدينار : (يتم التعامل في السوق الفلسطيني بثالث عمالت رئيسية :ارتفاع تكاليف التحويل
بنسب متفاوتة حسب درجة االستخدام، ) األردني، والدوالر األمريكي، والشيكل اإلسرائيلي

عملة، وتتأثر العمالت بالظروف االقتصادية والسياسية للدولة، وما يميز طبيعة والثقة في ال
األعمال في األراضي الفلسطينية ضرورة التعامل بأكثر من عملة في تعامالت المنشآت، مما 
يؤثر على ارتفاع تكاليف التحويل وزيادة درجة المخاطرة، حيث في الغالب يستخدم المستورد 
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األمريكي في جميع المعامالت التجارية الخارجية، وبالمقابل يدفع المنتج الفلسطيني الدوالر 
ويبيع المنتجات في السوق الفلسطيني ) بما فيها أجور العمال(جميع تكاليف اإلنتاج المحلية 

بالشيكل اإلسرائيلي، مما يزيد من تكاليف التحويل، و ظهرت هذه األزمة بشكل واضح و 
 على غزة حيث شح السيولة النقدية، جراء الحصار، مما جعل جلي في فترة ما بعد الحصار

  )2010مراد،.(من سعر التحويل للعمالت غير ثابت و متغير بشكل سريع و دوري
 يتحيز قانون تشجيع االستثمار لدعم االستثمارات  :ضعف فعالية قانون تشجيع االستثمار

ا يتعلق بمنح إعفاءات ضريبية  فيم–الضخمة نسبيا، وبالتالي يشجع االستثمارات األجنبية 
 على حساب –دوالر 100000لفترات مختلفة فقط للمشروعات الجديدة التي يتجاوز رأسمالها 

مكحول وعطياني، (االستثمارات ورؤوس األموال الصغيرة المحلية، مع العلم بأن دراسة 
ستثمر أوضحت أن اإلعفاءات الضريبية لم تشكل حافزا أو أولوية في قرار الم ) 2004

للمشاريع التي استفادت من قانون تشجيع االستثمار، أي أن اإلعفاءات الضريبية لم تحقق 
هدف تحديدها، وبالتالي يجب إعادة النظر في آلية تشجيع االستثمار بما يتوافق مع القدرة 
الذاتية لالقتصاد الفلسطيني كأولوية وطنية، وتحفيز المشروعات الصغيرة على االستثمار، 

 )2005صوراني،،نصراهللا. (تالي زيادة اإلنتاج والتشغيل في المجتمع الفلسطينيوبال

 إن اختالف القوانين واألنظمة المتبعة، وعدم وجود : ضعف االطار القانوني واالنظمة المتبعة
مرجعية واضحة الى المشروعات الصغيرة، وعدم مقدرة الجهاز القضائي على معالجة هذه 

 له األثر الكبير في تراجعها، وعدم توفر األمن ألن صاحب المال المشاكل أو القضايا كان
إن عدم  .يسعى من وراء استثماراته إلى الربح و زيادة الدخل الشخصي والمدخرات

توفراالستقرار السياسي في بلد ما يلجأ أصحاب هذه المشاريع لالبتعاد عنه والتوجه إلى 
  .أماكن يتواجد بها االستقرار والطمأنينة

 يتمثل ذلك في عدم توفر البنية التحتية للمناطق الصناعية أو ألصحاب :  البنية التحتيةضعف
المشروعات الصغيرة، و ما أقدمت عليه إسرائيل من إلحاق أضرار فادحة بالبنية التحتية 

وتكمن تلك  .وعدم توفر إحتياجات القطاع الخاص من أجل االستقرار ودعم عملية االنتاج
  :األمور فيما يلي

 

o إن األرضي  في فلسطين مقسمة إلى عدة جهات أو عده عائالت  :األراضي والعقارات
وال يستطيع صاحب المصنع توفير قطعة األرض المناسبة إلى نشاطه، وإن توفرت تكون 

  .أسعارها مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة
o وعدم اعطاء إن سيطرة إسرائيل على المياه وقيامها بنقلها الى داخل اسرائيل: المياه ،

 والقيام ببيعها ،الفلسطينين النسب المناسبه  منها، وعدم السماح بحفر اآلبار اإلرتوازيه
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للفلسطينين بأسعار مرتفعة، وعدم توفرها في معظم أوقات العام كان له األثر السيئ على 
  .المشروعات الصغيرة

o بعض البلدات و تحكم إن تحكم إسرائيل في الكهرباء أو عدم وجود كهرباء في: الكهرباء 
إسرائيل في المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالدول المجاورة أدى إلى 

  . تأخر هذه العملية االنتاجية
o إن المواصالت في فلسطين مرتفعة جدا نتيجة تقطيع أوصال الطرق : المواصالت

 c( الطرق في مناطق الداخلية، وإلى طبيعة تصنيف المناطق، وعدم السماح بشق أو تعبيد

  .حسب إتفاق أوسلو وخضوعها للسيطره االسرائيلية  ) 
o إن عدم توفر ميناء أو مطار يخضع للسيطرة األمنية الفلسطينية، و : الميناء والمطار

التحكم بالضرائب، ووصول البضاعة في الوقت المناسب، وعدم اخضاعها لالجراءات 
  .تصاد الفلسطينياالسرائيلية يعود بفوائد عظيمة على االق

o  إننا نالحظ ضعف مقومات البنية التحتية المالئمة من أجل تطوير و ازدهارهذة المنشأت
االقتصادية الصغيرة في فلسطين وزيادة المعوقات واالجراءات االسرائيلية الهادفه الى 
ه تبعية االقتصاد الفلسطيني  لالقتصاد االسرائيلي، ونالحظ األثر السلبي الذي لحق في هذ

  .المنشآت مما أدى إلى تعثر هذه المنشأت
  

   الدول في تطوير المنشآت الصغيرةتجارب 15.2
  

  :تجربه ايطاليا. 1.15.2
  

يعتبر النموذج اإليطالي من أكثر النماذج الناجحة عالميا العتماده على التنمية من خالل المشروعات 
مما جعل ايطاليا أحد أهم االقتصاديات ،الصغيرة التي تعتبر من أهم أسباب نجاح االقتصاد اإليطالي

  .حيث يتم االعتماد على التخصص في االنتاج على نشاطات معينه في مناطق جغرافية محددة،العالمية
تعتبر إيطاليا الدولة الثانية في المجموعة األوروبيه بعد إسبانيا من حيث الوزن النسبي للمنشآت 

يطالي جزءاً من قوته من المنشآت الصغيرة التي تمثل الصغيرة والمتوسطة حيث يستمد االقتصاد اإل
  ) 2009اخرون،،حامد.(من إجمالي المنشآت والمؤسسات العاملة في إيطاليا% 60
  

  :أهمية المشروعات الصغيرة لتنمية االقتصاد االيطالي. 1.1.15.2
  

  دعم الالزم تقوم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في اإلقتصاد اإليطالي بتوفير ال
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فعلى سبيل المثال تقوم وزارة المالية بتوفير المساعدات المالية لشراء المعدات ،للمشروعات الصغيرة
وتقوم وزارة البحث العلمي بدعم مشروعات األبحاث العلمية وتطوير وسائل ،الالزمة للعملية االنتاجية

  )2009االسرج،(خاصة بالتصدير االنتاج، وتقوم وزارة التجارة الخارجية بوضع سياسات الدعم ال
إن الوصول إلى التنمية المنشودة ال يتم من خالل المنشآت الكبيرة وحدها ونجد أن هذا اإلقتصاد 
يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أصبحت تعتبر من أعلى نسب دول االتحاد االوروبي 

  .سلع ذات الجودة العالية محليا ودوليافي االعتماد على المشروعات الصغيرة، وعملت على تصدير ال
إن للسياسات الحكوميه دور فاعل ومتميز في أداء هذه المشروعات حيث عملت على وضع السياسات 

كما عملت على العمل على تحفيز هذه المؤسسات وعملت على ،التشريعية والقانونية الالزمة لعملها
    . توفير الدعم المالي، وتوفير فرص النمو والتطور

  
  :سر نجاح التجربة اإليطالية. 2.1.15.2

  
يتركز سر نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اإليطالية ومنافستها في األسواق العالمية 

  :في عدد من النقاط التي تم التوصل إليها من خالل النظرة المتعمقة لنظام عمل تلك الشركات وهي
  

 ولكن جزءاً من مجموعة مترابطة وذات ،تقالًعدم اعتبار الشركات الصغيرة كياناً مس 
 .عالقات متداخلة بين بعضها بعضاً

  على الرغم من المنافسة الشديدة بين تلك الشركات إال أن هناك درجة كبيرة من التعاون
 حيث يتم تقسيم عملية اإلنتاج إلى عدد من المراحل المحددة تكون كل مجموعة من ،والتنسيق

ويتيح هذا النموذج المرونة في العمل وتقليل وقت . ن واحدة منهاتلك الشركات مسئولة ع
 .االستجابة والذي ال تستطيع الشركات الكبرى في بعض األحيان توفيرها

  تتميز السياسات التي تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة
معات الصناعية التي تضمن  بحيث تكون مفتوحة ألي شكل من أشكال التج،والديناميكية

تنافسية المنتج سواء في الداخل والخارج باإلضافة إلى ضمان االستقرار االجتماعي 
 )2009دلول،.(واالقتصادي

  
  :أهم الجهات المسئولة عن دعم المشروعات الصغيرة في ايطاليا. 3.1.15.2

  
ورها الكبير في دعم التنمية  ود،نظرا لألهمية الكبيرة التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 كانت دائما محل تركيز شديد من العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وكانت ،في ايطاليا
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 ،دائما على قائمة األولويات وذلك من اجل توفير الدعم الالزم للشركات الصغيرة والمتوسطة
  : ومن أهم تلك الهيئات التالي،ة  لنموهاباإلضافة إلى وضع السياسات التي تقوم بتوفير البيئة المالئم

  
 تتركز مسئوليات الوزارة في التالي :وزارة الصناعة:  

  
o  وضع المعايير من أجل تطوير االستراتيجيات االقتصادية المختصة بالشركات الصغيرة

  .والكبيرة على حد سواء
o  الحرفيةتنسيق األنشطة االقتصادية القومية في كل من الصناعة والتجارة واألعمال.  
o توفير المساعدات المالية من اجل شراء المعدات الالزمة للتطوير واالبتكار.  

  
 تتركز مسئوليتها في دعم مشاريع األبحاث العلمية والتطبيقات وتطوير : وزارة البحث العلمي

  .وسائل اإلنتاج لتحسين جودته
 طة في ايطالياتقوم بتوفير معلومات عن الشركات الصغيرة والمتوس: الغرفة التجارية.  
 تهدف إلى تقديم المساعدة من أجل تطوير وتوفير فرص  :مراكز المعلومات األوروبية

باإلضافة إلى إعطاء معلومات عن تمويل المشاريع ،األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة
 .االستثمارية طبقا للقوانين األوروبية

 ت المشاركة في عملية دعم تعتبر الوزارة من أهم الجها :وزارة التجارة الخارجية
المشروعات الصغيرة حيث تعمل على وضع سياسات الدعم والمساعدات الخاصة بالتصدير 
والتجارة الخارجية، والتي من خاللها تهدف الحكومة االيطالية إلى زيادة تنافسية المنتجات 

  :المي وتشمل تلك السياسات التاليوالخدمات االيطالية في السوق الع
  

o مات عن المجموعة الصناعية المصدرة وذلك عن طريق توفير الدعم المالي من نشر معلو
 ). إصدار معلومات عن الصناعة والمجموعة،االشتراك في المعارض:مثال(اجل التسويق 

o  وضع خطط للتأمين وتمويل األنشطة التصديرية باإلضافة إلى ضمان قروض تلك
 .الشركات من قبل الحكومة

o 2009دلول،(..ات األنشطة التصديريةإعطاء قروض للشركات ذ( 

 

  :التجربه الهنديه. 2.15.2
  

  لجات الهند الى دعم المنشات الصغيره والمتوسطه كوسيله لزياده فرص التشغيل للعماله المحليه، 
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فقد اهتمت الحكومه الهنديه بوضع السياسات الالزمه لتوفير الموارد الماليـه والتـسهيالت التـي               
اعدتها على التطور والنمو،ونفذت العديـد مـن الـسياسات وخطـط الـدعم              تحتاجها المنشات لمس  

الحكوميه،التي تهدف الى تسهيل تدفق القروض عن طريق زياده الحد االقصى، من قروض البنوك              
التجاريه والموجهه لتلك المشروعات،كما وضعت الحكومه خططا واضحه من اجـل تـامين تلـك               

  .منشات التي تمارس انشطه تصديريهخاصه لل،القروض،وتسهيل الحصول عليها
  

كما عملت الحكومه الهنديه على زياده اعداد البنوك المتخصصه من اجل زياده تغطيـه االقـراض                
واهتمت الحكومه  ،وتسهيل عمليه الحصول على القروض الالزمه للمشروعات الصغيره والمتوسطه        

 او تلك التي تبلغ نسبه      ،رها نساء بتقديم مساعدات وتسهيالت خاصه للمشروعات التي تملكها او تدي        
وتقدم تلك المساعدات على شكل دعم مالي يبلغ في بعـض           % 80العاملين فيها من النساء اكثر من       

  .سواء من اجل التوسع او لشراء معدات حديثه،من راس المال المطلوب% 50االحيان 
  

نـشات الـصغيره    اضاف للسياسات سابقه الذكر، تعمل جهات حكوميه اخرى كجهات داعمـه للم           
والمتوسطه في الهند،ومن هذه الجهات وزاره الصناعات الصغيره والصناعات الريفيه والزراعيـه            
والتي تقدم الدعم المالي والقروض، كما تعمـل علـى وضـع المقـاييس الالزمـه لتـامين تلـك         

 اجل   باالضافه الى وضع اليات خاصه من      ،القروض،وتسهيل دفع القروض والفائده المستحقه عليها     
تسويه النزاعات الخاصه بالتاخر في الدفع،وتعمل لجنه الصناعات الصغيره على بحث كيفيه توفير             

 والتسويق، ومراقبه   ،المساعدات والتسهيالت لقطاع المنشات الصغيره في مجاالت متعدده كالتمويل        
  .الجوده

  
وبنك انـدهرا اللـذين     يعمل في الهند كذلك مؤسسات تمويليه اخرى،ومن ابرزها بنك الهند القومي            

يقومان بالتمويل المباشر للمنشات بعده طرق كالقروض ذات االجل المحدود، او المشاركه في راس              
 او تحـديث التكنولوجيـا، باالضـافه الـى تـامين            ،المال، او تمويـل شـراء معـدات جديـده         

  )2009اخرون، ،صالح.(القروض
  

  :التجربه المصريه. 3.15.2
  

لذلك قامت وزارة االقتصاد والتجارة     . ة يتم دون وجود استراتيجية قومية     كان عمل المنشآت الصغير   
وثيقة لمشروع سياسـة قوميـة لتنميـة المنـشآت الـصغيرة            "م، بإصدار   1998الخارجية في عام    

ي والمتوسطة ويوجد أكثر مـن  . وتعد هذه الوثيقة أول محاولة القتراح مثل هذا اإلطار". مصر ف
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منشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمصر، هـذه البـرامج           برنامج متنوع لتنمية ال    40
ممولة عن طريق هيئات حكومية ووكاالت مانحة أو منظمات غير حكومية تصل جملـة مـا تـم                  

ويعتبر هذا المبلغ متواضعا إذا ما قورن بالمبالغ التي         .  مليون دوالر  560استثماره عن طريقها نحو     
  .نامج تحديث الصناعة أو برامج الصندوق االجتماعي للتنميةتخصصها البرامج األخرى مثل بر

  
مراكز ) OSS(يعتبر نموذج مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة         :مجمع خدمات االعمال  

األعمال المركزية أمثلة لنماذج تستطيع المنشأة الصغيرة أن تحصل من خاللها علـى المعلومـات               
  )غرفه الرياض. (من خالل نظام النافذة الواحدةالمتعلقة بكافة اإلجراءات اإلدارية 

  
قرار جمهوري يقضي بانشاء جهاز لتنميه المشاريع الصغيره يتبع الصندوق 1999 وقد صدر عام 

 في جميع المحافظات المصريه لتنميه المشاريع الصغيره القائمـه فعـال            االجتماعي للتنميه،ويعمل 
يقـدم   . لهم وتقـديم الخـدمات باسـعار رمزيـه    وانشاء مشاريع جديده للشباب لتامين فرص عمل  

الصندوق االجتماعي للتنميه مجموعه برامج تساهم في تفصيل دور الصندوق في دعم الـصناعات              
  :الصغيره منها

  
     يقـوم علـى تهيئـه البيئـه المناسـبه           ،برنامج الحاضنات الصناعيه وحاضنات االعمال 

  .ومستلزمات قيام النشاط الصناعي والرعايه الفنيه
  برنامج مركز تنميه االعمال الصغيره  
              برنامج مراكز التقنيه النوعيه في المجاالت المختلفه مثل صناعه االثاث والتعبئه والتغليـف

  والجلود وغيرها
 برنامج المجمعات واالحياء الصناعيه باالتفاق مع وزاره الصناعه وبنك االستثمار القومي  
 معلومات الفنيه واالقتصاديه الصحيحهبرنامج تنميه الصناعات المغذيه لتوفير ال  
 2006سليمه،(برنامج تنميه حقوق االمتياز التجاري(  

  
  الدروس والعبر المستفاده 16.2

  
  :التجربة االيطالية. 1.16.2

  
 والقيام بتقسيم    ،يعتبر سر نجاح التجربة االيطالية من خالل ايجاد تكتالت صناعية في منطقة واحدة            

ان ذلـك    .كون كل منها مسئولية عن مرحلة معينة من مراحل اإلنتـاج          العمل بين الشركات حيث ت    
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العمل ساعد على زياده التعاون بين هذه الشركات وايجاد مرونه في العمل الن الروتين يودي الـى                 
كما تم االهتمام بمعايير الجوده والقيام بالمنافـسه علـى مـستوى            ،وعمل على زياده االنتاج   ،الملل

ديم منتوج مميز لالسواق المحليه والخارجيه والعمل علـى تـوفير سياسـات             االسواق العالميه وتق  
  .مناسبه من اجل تطورها وبقائها

  
  : التجربة الهندية. 2.16.2

  
تتميز التجربة الهندية بأنها ليست سياسة جديدة ولكنها تتبع منذ االحتالل البريطاني طبقا لتوجهـات               

شات الصغيره وتوفير القوانين لها ومنحها التراخيص       وتم انشاء مجلس وطني لالهتمام بالمن     ،غاندي
الالزمه لعملها وتوفير المعلومات والبيانات االزمه عنها،والقيام بتقـديم المـشوره الـى الحكومـه               

قد تعددت أشكال الدعم الحكومي     و .المركزيه، وتوفير القوانين الالزمه من اجل حقوق العاملين بها        
  : سطة لتشمل أربع قنوات رئيسية تتمثل فيلقطاع الصناعات الصغيرة والمتو

  
   سلعة اسـتهالكية تقـوم بإنتاجهـا       80حيث أصدرت الحكومة قراًرا بتخصيص      : الحماية  

الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانـات أكبـر               
  .منها وبالتالي الحماية واالستقرار

 وعات بالحصول على قـروض ائتمـان بنـسب فائـدة           بمعني السماح لتلك المشر   : التمويل
  .منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة الالزمة لها وبآجال مختلفة

       توفير البنية األساسية لتلك المشروعات وفي مقدمتها التـدريب وتطـوير مهـارات اإلدارة
ساعدة فـي عنـصر التـسويق،       والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضالً عن الم      

والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم علـى أن يكونـوا             
صناعات مغذية للمشروعات الكبرى؛ بتوفير البيانات والمعلومات والفرص المتاحـة مـن            

  .بيانات متكاملةخالل قاعدة 
        يرة بشرط تصدير    السماح للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغ% 

من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين موقف ميزان المدفوعات والميـزان التجـاري،              
  .وتوفير العملة الصعبة والتواجد في األسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات

  
  :التجربه المصريه. 3.16.2

  
  تكون مختصه في تنميه وتطوير لقد تم تأسيس الصندوق االجتماعي للتنميه وهو الجهه التي 
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المشروعات الصغيره والتخطيط والتسويق لمنتجاتها،ومساعدتها فـي الحـصول علـى القـروض             
والتمويل الالزم،ومساعدتها في الحصول على ماتريده من موسسات ووزارات الدوله المختلفه مـن             

  .اجل تسهيل امورها
  

  ة في فلسطينلدعم المشاريع الصغيرلدور الحكومي المطلوب  ا17.2
  

إن الدولة هي األساس في تطوير وبناء هذه المنشآت، ويجب عليها وضع األسس التي تسير 
إن غياب السياسة العامة للدولة يعتبر من أهم المشكالت التي تواجهها، وإن المساهمة العامة ،عليها،

التشريعية الالزمه لهذه للدولة تكمن في ايجاد تعريف واضح لهذه المنشآت، وتوفير البيئة القانونية و
ئها ويكمن دورها على النحو المنشآت لمالئمة تطورها، وتوفير جميع المستلزمات الستمراريتها وبقا

  االتي
  

  نشر ثقافة في المجتمع إنشاء المشاريع الصغيرة من أجل تحقيق الريادة واالبداع وتحقيق
  .األفكار الريادية

 حلية من السلع أو المواد والعمل على تحديدها،  القيام باألبحاث عن احتياجات السوق الم
وتوجيه أصحاب المشاريع إليها، والعمل على توفير البنية التحتيه الالزمة من أجل استمرارها 

  .وبنائها
  اقرار اإلطار القانوني والتنظيمي المالئم والالزم لتحفيز هذا النوع من التمويل،على أن يوفر

حديد حد أدنى من التسهيالت االئتمانيه،التي تمنحها البنوك للجهات الرقابية القدرة على ت
  .)2010عبدالكريم،(ومؤسسات اإلقراض األخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

  إنشاء هيئة حكومية مستقلة بحد ذاتها للتعامل مع المشاريع الصغيرة، وعدم وجود عدة جهات
  .أو مرجعيات تلجأ إليها

 قديم المشورات الفنية واالقتصادية لهاتوفير الجهات التي تعمل على ت.  
 توفير مؤسسة أو بنك من أجل توفير القروض الميسرة  لتساعدها في حال تعثرها.  
  مراجعة تقييم السياسات االقتصادية في فلسطين من أجل العمل على حماية وتطوير

  .المشروعات الصغيرة
 تشجيع االستثمارالحصول على بعض االعفاءات الضريبية، وعدم ترك ذلك لقانون .  
  العمل على تسهيل إجراءات هذه المنشآت مع الجهات الحكومية ذات الصلة بتعامالتها فيما

  .يتعلق بشهادات الترخيص والتسجيل
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  العمل على إنشاء المناطق الصناعيه من أجل دعم عملية التنمية من أجل توفير بعض السلع
  .لالزمةالالزمة لصناعات أخرى وتوفير البنيه التحتية ا

  
  لية في تطوير المشروعات الصغيرةدور المنظمات األه 18.2

  
إن جميع المشروعات الصغيرة على مختلف أنواعها تحتاج إلى التمويل سواء كانت هذه المشاريع 
قائمه أو سوف يتم انشاؤها علما أن التمويل ضروري في جميع مراحل المشروع من تطورها وبناء 

إن وجود مثل هذه الجمعيات جاءت لمساعدة المشروعات  .متابعة االسواققدراتها في مجال البحث و
في سد االحتياجات التمويلية لها والمتطلبات التي تريدها البنوك من أجل إقراض هذه المشروعات، 
وتكون قد أسست لقوانين التاحة المجال أمام هذه المشروعات من أجل أن تلعب دوراً في مجال عملية 

  .يرهاالقتصاد وتطو
  

يتمثل دور هذه المؤسسات بأن منها ما هو حكومي أو غير حكومي وإن الحكومات تقوم بهذا الدور 
من أجل تشجيع هذه المشروعات، والمساهمة في تطويرها، والقيام بأداء الدور المنوط بها، وتقوم 

، وتختلف هذه بتوفير برامج تمويل خاصه،تتالءم مع احتياجاتها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
   .األدوار على شكل تمويل، هبات أو تخطيط أو مساعدات في المجاالت االدارية

  
إن المنظمات األهلية الفلسطينية تجد لزاما عليها ضروره االستمرار في تقديم خدماتها لهذا القطاع 

يد من المنظمات نظرا ألهميته بالنسبة للتنمية االقتصادية، وكونه يشكل إستراتيجية تنموية هامة للعد
األهلية الفلسطينية خاصه تلك ذات االهتمام بموضوع الفقر وازالته أو تلك المهتمة بالتنمية البشرية 

في الوقت الذي نؤمن به بوجود إستراتيجية تقوم بدعم هذا القطاع وفق . )2002،ابو بكر(.والمستدامة
  :على النحو االتيأولويات يجب أن نحدد القطاعات التي يجب التركيز عليها وهي 

  
 بمعني تحويل خامة إلى منتج نهائي أو وسيط والقيمة المضافة بمعنى  أساسها التحويل: انتاجيه

والتماثل بمعنى تطابق كل ) عناصر اإلنتاج(عن المدخالت ) الناتج(المخرجات  زيادة قيمة
  )2007 ابراهيم،(.الوحدات المنتجة مواصفات

  ئها مثل خدمه االستشارات الطبيه او الهندسيه او االداريه وهي التي تقدم خدمه لعمال :خدمية
  )2006 دويكات،(او السياحيه او اصالح السيارات او خدمات الكمبيوتر

 مركز البحوث ( غير المصنعة أساسها شراء وبيع وتوزيع السلع المصنعة أو :تجارية
  )2007 الرياض،
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  وأهمية لتوجه هذه المنظمات للقيام إن معايير النجاح في هذه المنشآت تعتبر ذات أولوية
  .بمساندتها وتوفير مستلزمات استمراريتها وبقائها

  
  مراكز دعم المشاريع الصغيره 19.2

  
إن بعض الدول تقوم بانشاء هذه المشروعات، وعند تمكنها من المقدرة على التنافس، والقدره على 

لسطين نالحظ ان هناك عده مراكز تقوم االستمرار في السوق تقوم ببيعها الى القطاع الخاص،  في ف
  :بدعم هذه المشروعات ومنها

  
 يقوم المركز  بمعامالت إسالميه متعارف عليها في عمليات التنمية  :مركز األصدقاء للتنميه

وتمويل المشروعات الصغيرة ويقوم بجمع األموال من جهات حكوميه وغير حكومية، ويقوم 
عشرة (ي المشروعات الصغيره حيث يقدم قرضا بقيمةفي المقابل باقراضها أو تشغيلها ف

 يتبع المركز سياسات تمويل واقراض تحقق أهدافة التنموية .للمشروع الواحد) االف دوالر
يهدف المركز إلى تقديم قروض للمشروعات االنتاجية التي توفر فرص للعمل،  .واالجتماعية

هذه الفرص وتعطي أفضليه نسبيه لفرص وباتخاذ االجراءات الالزمه لتاكد من امكانية توفير 
العمل الدائمه عن المؤقتة، وتمويل الصندوق بأسلوب المنح للمشروعات الخدمية التي تعمل 

 وتؤدي إلى ،على تحسيين الظروف المعيشيه والبيئيه في المناطق والمجتمعات األكثر احتياجا
 )2009دلول،.(توفير فرص عمل مؤقتة أو دائمة

  
  كمؤسسة فلسطينية 1996تأسس صندوق التنمية الفلسطيني عام  :الفلسطينيصندوق التنمية 

تنموية غير ربحيه لتعزيز النمو الفعال للمنشات عن طريق تقديم قروض متوسطه وطويله 
 نتيجه لعملية اندماج مؤسسات 1996األجل،كان تأسيس صندوق التنمية الفلسطيني منذ عام 
ينية وبتمويل من اإلتحاد االقراض العاملة في األراضي الفلسط

وكانت تهدف الى ايجاد كيان اقتصادي متين وقوي من أجل ) 2009علي،،عطياني(االوروبي
  .تلبية االحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات

  
 أطلقت األونروا برنامج القروض  :برنامج وكالة الغوث الدولية لتمويل المشاريع الصغيرة

حزيران عام /ضفه الغربيه وقطاع غزه في يونيو البسيطة للمشروعات الصغيرة في ال
جاءت هذه المبادرة استجابه للظروف االقتصادية المتدهورة بصورة متسارعه تتسم 1991

 وحرب 1987بارتفاع البطاله، وانتشار الفقر في أعقاب اندالع االنتفاضة األولى عام 
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م من خالل برنامج تنفيذ كثف البرنامج أنشطته لمساندة عمليه السال1993الخليج،وبعد عام 
  )2004ابوعيد،،عفانه.(السالم التابع لألونروا

  
 2006عام  تأسس بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة وبدأ عمله في شهر أيار :بنك الرفاه 

الفلسطيني من حيث عدد  نتيجه الى دراسات بينت أهمية المشاريع الصغيرة في االقتصاد
 باالضافة الى نجاح العديد من ، التنمية والتشغيل من ناحيةالمؤسسات ودور هذا القطاع في

سعى بنك الرفاه  .المتخصصة في القروض الصغيرة التجارب في العالم في مجال البنوك
التي ال تستطيع  بتجسيد رؤيته وتنويع امتداد المشاريع الصغيرة عن طريق إقراض الفئات

الخطوة األولى  يث كانت ح. ومريحالوصول إلى مصادر تمويلية مناسبة بأسلوب تجاري
تجارية، مع األخذ بعين  لتوسيع خدماته بعرض األنواع المتعددة للمشاريع الصغيرة في قاعدة

مكنت هذه الرؤية في خلق هوية  يث ح.االعتبار الموانع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 على دمج الخدمات المصرفية والذي يقوم البنك الخاصة من بين المؤسسات المالية الفلسطينية
الخدمات  .والقروض في مؤسسة واحدة العادية وخدمات المشاريع الصغيرة في التسهيالت

  :القروض اإلنتاجية،وهذه القروض تهدف إلى :المالية لقطاع المشاريع الصغيرة 
 

o تمويل مشاريع مولدة الدخل وتساهم في خلق فرض عمل . 

o له كالمشاريع المنزلية والنسوية منها خاصةتمويل مشاريع داعمة للدخل ومعززة . 

o قروض لتمويل راس المال العامل.  
o 2011بنك الرفاه،).(أو ما قبل الموسم( تمويل احتياجات الموسم( 

 

 إن صناعة تمويل المشاريع : )شراكه( الصغير ومتناهي الصغر لإلقراض الفلسطينية الشبكة
 االقتصادية، وتهدف إلى الحد من الفقر في الصغيرة والمتناهية الصغر أداة فعالة للتنمية

المجتمع،حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من قلة الخدمات المالية بسبب االستراتيجيات 
التقليدية للبنوك،فهذا القطاع يوفر خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من أصحاب المشاريع 

 ومقدرتهم االقتصادية البسيطة،وهذه بالقليل من الضمانات وشروط االئتمان أو بدونها لتتالءم
المقدرة التؤهلهم للحصول على خدمات مالية من البنوك،بحيث يتم إقراض هذه المشاريع 

الشبكه (.والتي توظف عشره عمال فأقل بشروط وضمانات بسيطة سعيا لتنميتهم وتطويرهم
لفقراء من إن مثل هذه المؤسسات تهدف إلى تخفيض أعداد ا )2011الفلسطينيه لالقراض،

أو توفير قروض بنسبة فائدة بسيطة والعمل ،خالل تقديم المنح والمساعدات لهذه المشروعات
 على تبادل الخبرات من أجل تطوير هذه المشروعات، والعمل على دعم فرص العمل عن 
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  :كما أنها هذه المؤسسات تضطلع بمهام أخرى .طريق التدريب والتأهيل
  

o جيه المشروعات الصغيرة إليهااستكشاف فرص االستثمار وتو.  
o مساعدتها في تسويق منتجاتها.  
o تمويل انشاء المناطق والمجمعات الصناعية والحرفية.  
o العمل على مساعدتها في إعداد الخطط التنموية والتطويرية.  
o مساعدتها على اعداد التقارير المالية والمحاسبة لتقديمها إلى الجهات المانحة.  

  
  قهالدراسات الساب 20.2

  
  :الدراسات العربيه. 1.20.2

  
إن المشروعات الصغيرة : عات النسوية الصغيرة واقع واثارالمشرو" بعنوان،1999،دراسه الشلبي

تلعب دورا في عملية التنمية من خالل توفير فرص عمل للفئات المهمشة وإن تكلفة تأسيسها البسيطة 
 الدراسه تظهر أن المرأه األشد فقراً حيث إن إن .والمرونة وقلة المخاطرة تؤدي إلى فوائد اقتصادية

في مجموع سكان الضفة و القطاع وإن نسبة مشاركتها % 49.2المرأه تشكل في المجتمع الفلسطيني 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على مساهمة المرأه في  %.12في األيدي العاملة ال تتجاوز 

ة البرامج التي يقدمها المانحون والمؤسسات  ومعرف .المشروعات الصغيرة والمعوقات التي تواجهها
الدولية وهل تساعد على الحد من الفقر أم تعمل على تنمية المراة الفلسطينية؟ وتمت المالحظة من 
خالل الدراسة أن مساهمة المرأة قليلة وال تعمل على تطويرها ولم يطرأ عليها تحسينات ملحوظة وأن 

 لكال الجنسين ولم يتم تميز المرأة وان هذه البرامج مرتبطة المؤسسات غير الحكومية تقدم الخدمات
  .بالتمويل الخارجي وآليات الدعم

  
لصغيرة في دولة االمارات ممارسات التخطيط في منشآت األعمال ا" بعنوان 2000 ،دراسه الشيخ

لصغيرة تهدف إلى تحديد الجهات التي تقوم بعملية التخطيط، ومدى مقدرة منشآت األعمال ا: المتحدة
على القيام بوضع هذه الخطط، وماهيه المعلومات التي تتضمنها هذه الخطط وإيضاح األسباب التي 
تؤدي إلى عدم القيام بالتخطيط وتبين من خالل الدراسه أن معظم هذه المنشأت تقوم بالتخطيط، ولكن 

علومات التي ترتكز التخطيط القصير لمدة سنة واحدة، أان عملية التخطيط تتسم بالمركزية وأن الم
 وبالتالي يجب أن يتم دعم عملية مهارات ،عليها الخطه تحتوي على التنبؤ باألرباح والمبيعات

  .التخطيط لدى القائمين على هذه المنشات
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هدفت : )الصعوبات وأنماط التخطيط(لسطين المشاريع الصغيرة في ف" بعنوان 2002دراسة أبو بكر،
لتي تواجه المشاريع الصغيرة، وما هو نمط التخطيط المتبع ؟ ومكان الدراسة إلى معرفة الصعوبات ا

 .المشروع، والمؤهل العلمي ألصحاب هذه المشاريع، وعدد العاملين وتحديد المعوقات وطبيعتها
وخلصت الدراسة إلى أن الخطط االدارية، ومهارات العمل هي األكثر استخداما في المنشأت 

يقات تحد من عمل المشاريع الصغيرة، وتمثلت في المواصالت، الصغيرة، كما تبين أن هناك مع
والقوانين االسرائيلية، والحواجز، والحاجه الى القروض ورأس المال المستعمل، والعمل على توفير 

  .الخطط من أجل تنمية القدرة البشرية وتحسين أدائها
  

هدفت : طه أهميتها ومعوقاتهاه والمتوسالمشروعات الصغير" بعنوان 2006دراسة  المحروق ومقابله،
هذه الدراسه إلى تحديد األهمية االقتصادية إلى المشروعات الصغيره وأن هذا االهتمام أساسه توفير 

فرص عمل وميدان تطوير المهارات االنتاجيه والتسويقه لهذه المشاريع، وما هي االسباب والمعوقات  
مويل الالزم والكفاالت البنكيه الالزمة والوصول التي  تواجه المشروعات الصغيرة من عدم توفير الت

وتوصل الباحث إلى أن تطوير المشاريع . إلى تعريف محدد لهذه المشاريع والخصائص التي تميزها
الصغيرة من أهم روافد التنمية االقتصادية االجتماعية ومنطلق من أجل زيادة االنتاج العمل على 

  .إعطاء االهتمام المتزايد لهذه المشاريعمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ويجب 
  

:  والمتوسطة في الدول العربيةاشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة" بعنوان 2006دراسه دوابه، 
تهدف هذه الدراسه الى التعرف على مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث االهمية 

لتي تواجهها، وايجاد الحلول المالئمة من اجل والمضمون، والتعرف على واقع التمويل والمشاكل ا
التغلب عليها، وايجاد الفرص التي توفر البيئه الجيده للتمويل، ومحاولة التعرف على طبيعة تلك 
المؤسسات، وتوصلت إلى أن هناك تمويالً رسمياً وغير رسمي وشبه رسمي وتنبع أهميتها من أجل 

ألساسيه للصناعات األخرى، وما تعانيه من تضارب في تلبية احتياجات الدول من السلع والمواد ا
  .العديد من التشريعات واالفتقار الى قاعدة معلومات عن تلك المشروعات

  
إن : يرة والمتوسطة ومشكالت تمويلهاالمؤسسات الصغ"  بعنوان2008،دراسه كل من خوني وحساني

ت التي تحفز إقامتها إال اأنها تعاني هذه المؤسسات تلعب دورا إجتماعيا واقتصاديا مهما ورغم مميزا
مشاكل تنافسية وتمويلية، وغياب العنصر البشري المؤهل، باالضافة إلى وجود مشكالت السياسات 
والتوجهات السياسية ومن أهمها اآللية التي يجب الحصول بها على التمويل الالزم، ودراسات الجدوى 

نات يقدمها أصحاب المشاريع إلى البنوك من أجل ذات درجة  مخاطرة تكون عالية، وعدم توفير ضما
الحصول على التمويل، ووجود صعوبة في االشكال القانونية وعدم توفير مؤسسات متخصصة لدعم 
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وهذا يؤدي إلى توجهها إلى البنوك التي تطبق عليها المبادئ العامة من أجل منح  .هذه المنشاة
ع نسبة المخاطرة بها، ويجب أن تخصص لها مصادر القروض مما يؤدي إلى زيادة مشكالتها، وارتفا

  .تمويل خاصة بها من خالل أسعار فائدة منخفضة، وضمانات غير كبيرة
  

قام الباحث : المتوسطة في الجزائر آفاق وقيودالمؤسسات الصغيرة و"  بعنوان2008دراسه عيسى،
ذه المشاريع وتوجه الى بتحديد التعريف المتفق عليه في الجزائر من قبل التشريع الجزائري له

المشاكل وتم تحديدها  لمشاكل داخليه وخارجيه، وذهب إلى تحديد المؤسسات الداعمه لهذه المشاريع 
واستنتج الباحث إلى أنه رغم اتسام هذه المنشآت بالمرونة التي تمكنها من التكيف مع . الصغيرة

ها تفتقد إلى روح المبادره ونقص الخبره  وأن معظم،المتغيرات المحيطه بها إال أنها ال تجد استقرارا
  .والتأهيل وأن البنوك الجزائريه لم تعرف تطورا في مجال االقراض واالستثمار

  
اً والصغيرة والمتوسطة في مشاكل المنشآت الصغيرة جد"،بعنوان 2009،دراسه عطياني والحاج

ا و المعيقات االسرائيلية التي وهدفت إلى التعرف على واقع المنشآت والتحديات التي تواجهه: فلسطين
أدت إلى تدهورها وتراجعها، وتبرز سبل المواجهة التي تؤدي إلى استمرارها حيث إن هذه المنشآت 

من المنشآت العاملة في االراضي % 99هي الحجر االساسي للنشاط االقتصادي، وهي تشكل نسبة 
 أجل استمراريتها، وتوفير سبل الدعم الفلسطينية، وتوضح الدور الذي يجب على السلطة أن تلعبه من

ويجب توفير حاضنات  .وأنه يجب اأن تحظى بمعاملة تفضلها عن باقي المنشآت،والقوانين الالزمة لها
لهذه المنشات لتوفير التمويل والتسويق لمنتجات هذه المنشات، والعمل على توفير اآللية التي تساعد 

االعفاءات الضريبية، وانشاء اجهزه حكومية على تطويرها ونموها من خالل الحصول على 
  .متخصصة وانشاء صناديق تمويل لها اذا تعثرت

  
، بعنوان تقييم البيئه القانونيه للمنشات الـصغيره جـدا والـصغيره    2009،دراسه خليفه وابوهنطش  
هدفت هذه الدراسه الى استعراض البيئه القانونيه التـي تـنظم الـشؤون              .والمتوسطه في فلسطين  

تعلقه بالمنشات والتعرف الى الجوانب التي تناولها القانون والتي تخص هذه المنشات وذلك مـن               الم
خالل الحوافز واالمتيازات وخلصت الى الى ضروره اقرار قانون معدل للمصارف بحيث يـشمل              
توسيع االشراف على مؤسسات اقراض المنشات والى وجود مواد تلزم البنوك العامله في فلـسطين               

 خدماتها االقراضيه الى هذه المنشات،ويجب تنسيق الجهود بين وزاره االقتـصاد والجهـاز              بتقديم
المركزي لالحصاء وهذه المنشات من اجل توفير البيانات الدقيقه من اجل وضع السياسات المالئمه              
 من اجل تطويرها وبناء االستراتيجيات الالزمه،والقيام بسن قانون الغرف التجاريه من اجل تـوفير             
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 والعمل على تعديل قانون تشجيع االستثمار بحيث        ،المزايا واالمتيازات التي تقدمها الغرف التجاريه     
  .يمنحها االمتيازات واالعفاءات الخاصه وعدم افتصارها على المنشات الكبيره

  
،بعنوان تجارب الدول في تطوير اعمال المنـشات الـصغيره جـدا            2009دراسه صالح واخرون،  

هدفت هذه الدراسه الى االجابه عن السوال الرئيسي وهـو          : دروس لفلسطين :وسطهوالصغيره والمت 
كيفيه تحسين الظروف المحيطه بعمل المنشات في اراضي السلطه الفلسطينيه في سـياق تحقيقهـا               

واالستفاده من تجارب الدرل في مجال تحسين البيئه القانونيـه لهـذه المنـشات وتوسـيع                ،الهدافها
وخلصت الى انه البد من توفر البيئه         التمويل وتوفير الخدمات المسانده لها،     خيارات حصولها على  

القانونيه المناسبه لتحديد وتعريف هذه المنشات،والعمل على تطوير سياسات التمويل المناسـبه الن             
التمويل من القرارات الحاسمه في مصير هذه المنشات،وتحديد الخدمات المسانده التي يجب توفيرها             

  .المنشات من عده جهات من اجل استمراريتها وبقائهالهذه 
  

وآليـات تطويرهـا     ، بعنوان واقع المشروعات الصغيرة في محافظة طولكرم       2009دراسه دعمه، 
دفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة فـي            .مشاغل النسيج : دراسة حالة   

يج والتعرف على واقع المشاغل بتحديد اثـر        محافظة طولكرم واليات تطويرها خاصة مشاغل النس      
وقد خرج الباحث باستنتاجات منها أن غالبية مشاغل النسيج تعاني من صـعوبات              المتغيرات عليها 

في مصادر التمويل وتسويق منتجاتها وتشكل الضرائب المفروضة عليها عائقا في تطويرها واغلب             
 وجود منافسة قوية للشركات األجنبية هنـاك        منتجات هذه المشاغل تصدر للشركات اإلسرائيلية مع      

انتماء لدى العاملين في هذه المشاغل نظرا للصالت الطيبة التي تجمعهم مع صاحب العمـل الـذي                 
يقوم على تطويرهم وتدريبهم باستمرار وكذلك هناك تأثير واضح على عمل هذه المشاغل بـسبب               

  .ل على مدينة طولكرماالغالقات االسرائيليه والحواجز التي فرضها االحتال
  

 بعنوان  نحو سياسات محفزه لتوفير التمويل المناسب لمنـشات االعمـال      2010،دراسه  عبدالكريم  
هدفت هذه الدراسه الى تشخيص وتحليل تمويل المنشات الصغيره         : الصغيره والمتوسطه الفلسطينيه  

تي تواجهها في تـوفير     والمتوسطه من حيث المصادر والتكاليف، والتعرف على ابرز المشكالت ال         
التمويل الالزم الضروري الستمراريتها وتطورها، والعمل على تقديم اقتراحات من اجـل تحـسين              

خلصت هذه الدراسه الى ان هناك خلل واضح في تمويل هـذه المنـشات               ،فرص وشروط التمويل  
ـ      ،ويتمثل في ضعف مستوى الرفع المالي المتاح لهذه المنشات         ه العـرض   وان هذا الخلل هـو نتيج

وانه يجب استخالص واستحداث ادوات وبرامج تمويليه لهذه المنشات تقوم على التـشارك             ،والطلب
  .بالمخاطر وهو انسب المناهج للتغلب على هذه المشكله
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، بعنوان تطوير تشريعات االستثمار الفلسطينيه لـصالح المنـشات الـصغيره            2010،دراسه ملحم 
مار في النظام القانوني الفلسطيني،وقسمتها الدراسـه الـى         وتطرقت الى ضمان االستث    .والمتوسطه

ضمانات عامه وخاصه وهدفت الى استعراض بعض التعاريف المقارنه للمشروعات الصغيره التي            
تعتمد اما على حجم راس المال او عددالعاملين فيها في ظل غياب تعريف واضح ومتفق عليه فـي                  

% 5جم متوسط راس المال المستثمر الذي يقل عـن          فلسطين،واستعراضت الدراسات االقتصاديه ح   
وخلصت الى اعاده النظر في المواد       من الحد االدنى المطلوب لالستفاده من حوافز قانون االستثمار        

الخاصه بهيئه تشجيع االستثمار خاصه فيما يتعلق بتحديـد اختـصاصات مجلـس االداره ومـدير                
لخاص،واعاده النظر في الفلسفه االقتصاديه والتشريعيه      االستثمار وفيما يتعلق بزياده تمثيل القطاع ا      

  .من وراء منح االعفاءات الضريبيه، واعاده النظر في قانون تشجيع االستثمار وبنوده
  

راسه  د ) والتحديات المشاكل(، بعنوان تمويل المشروعات الصغيره في فلسطين      2011دراسه الظاهر، 
المشكالت التي تواجهه اصحاب المشاريع الـصغيره       هدفت هذه الدراسه التعرف على اهم       : ميدانيه

  من اجل تمويل مشاريعهم ومحددات رضا اصحاب هذه المشاريع عن مصادر التمويل المتوفره
وان % 15.4وقد توصلت هذه الدراسه الى ان نسبه المشاريع التي حصلت علـى تمويـل بلغـت                 

عدم المقدره على تلبيـه شـروط       اسباب عدم الحصول على تمويل اما يكون بسبب عدم الحاجه او            
وقد اوصت الدراسه بتوفير صـيغ       .الممول او بسبب تعارض مصادر التمويل مع معتقداتهم الدينيه        

تمويل اسالميه بشروط معقوله والعمل على تكثيف البرامج التسويقيه واسـتخدام بـرامج واضـحه        
  .هللتاكد من استخدام القروض وفق الغرض الذي تم منح القرض على اساس

  
  :الدراسات باالنجليزيه. 2.20.2

  
1. Hussein abed el-mottaleb al-asraj، 2007، The Small Projects in Arabic 

Countries.  . ،تركز هذه الدراسة على المشروعات الصغيرة بصفة عامة، فتبدأ بتفصيل تعريفها
، وأهم ما ركز عليه الباحث هو ومن ثم تتناول التعريف الخاص بالدول العربية والمعايير المحددة له

أهمية المشروعات الصغيرة في الوطن العربي، وكذلك العوائق التي تحد من مساهمة تلك المشاريع 
في التشغيل وتوفير فرص العمل في الدول العربية، ثم يتطرق الباحث إلى آلية تفعيل دور قطاع 

  .غيرة في بعض الدول العربيةالمشروعات، ثم يعطينا الباحث جداول ألعداد المشروعات الص
  

تهدف  .تمويل المشاريع الصغيره،تطوير فهمنا نحو هذا التمويل) 2000( جوكايم دراسه وينبورك،
والدور الذي تقوم به ،هذه الدراسه الى تطوير فهمنا ومعرفتنا بكيفيه تمويل المشاريع الصغيره
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تم االخذ باراء مدراء المشاريع الن هذه كما ،المشاريع الصغيره في التنميه االقتصاديه واالجتماعيه
وماهو الدور الذي تلعبه السلطات في دعم هذه المشاريع ،المشاريع تلعب دورا اساسيا في انتاجيه الفرد

من اجل تقدمها وتطورها الن ذلك يودي الى معالجه البطاله وتقوم هذه السلطات بمساعدتها على 
زت هذه الدراسه ان معظم اصحاب هذه المشاريع ممثليين وقد ابر .التخطيط من اجل التقدم والتطور

في المدراء يعانون من عدم القدره على اتباع اساليب حديثه في العمل واداره هذه المنشات،كما ان 
االلتزامات التي تقوم السلطات بفرضها على اصحاب هذه المشاريع يسبب لها المشاكل وعدم اعطائها 

  .ق في ظل المتغيرات االقتصاديهفرصه للصمود والبقاء في السو
  

تهدف هذه الدراسه الى . البنوك او االفالس:تمويل المشاريع الصغيره ) 2001(دراسه كم،جريس،
 وما هو الدور الذي تقوم به الدوله من ،الدور الذي تلعبه البنوك في تطويرهذه المشاريع وتمويلها
ودور البنوك في دعم المشاريع وتوفير ،عتمويل هذه المشاريع وايجاد مؤسسات تدعم هذه المشاري

  .القروض المناسبه من تعزيز بقائها وصموده في ظل المتغيرات االقتصاديه التي تحد من تطورها
وفد خلصت الدراسه الى ان البنوك وما يتبع من فوائد بنكيه مرتفعه وباهظه قد يؤدي الى ضائقه 

وك الى تخفيض او تقليص القروض الممنوحه ولذلك لجات بعض البن،ماليه تتسبب لها في االفالس
 وتوفير الدعم الحكومة تدخل إلى ولجأت ،المالية أمورهالهذه المشاريع خوفا من تعثرها وتدهور 

  . على بقائهاالمحافظةوالتمويل الالزم لها من اجل 
 

هـذه  بدراسة مفهوم الصناعات الصغيرة وأهمية الدور الذي تلعبه  ) jeppese )2005 قام الباحث
المنشآت في مختلف دول العالم ومقارنه هذه المنشآت في المنشآت األخـرى بالواليـات المتحـدة                

يوجد تعريف محدد وثابت ودقيـق لمفهـوم         ال :األمريكية وقد توصلت هذه الدراسة النتائج التالية        
جتمـاعي  الصناعات الصغيرة اذ يعتمد تحديد هذا المفهوم في كل دوله حسب الواقع االقتصادي واال           

أن المشاريع الصناعية الصغيرة تلعب دورا مهما في تعزيز ونمو االقتصاد الـصناعي              و .الموجود
 .فيد دول العالم

 

  :السابقةتعقيب على الدراسات . 3.20.2
  

  :األتي ونجد أنها تناولت عده مواضيع وهي على النحو السابقةتباينت أهداف الدراسات 
  

   التنميـة  فـي عمليـه      المـرأة  ومدى مـساهمه     أةمرال تحدثت عن دور     : الشلبي دراسةفي 
 .والمعيقات التي تواجهها
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   الشيخ تحدثت عن الجهات التي تقوم بعمليه التخطيط ومدى مقدرتها على وضع             دراسةفي 
من اجل االستمرار والبقـاء، ومـدى مقـدرتها فـي             االمد، وقصيرة االمد   طويلةالخطط  

 .الحصول على المعلومات

   في فلـسطين وان     الصغيرة تحدثت عن المشاكل التي تواجهها المشاريع        بكر في دراسه ابو 
 .هذه المشاكل لها دور من الحد من نشاطها وتطورها

   محروق ومقابله وتحدثت عن المشروعات اهميتها والمعيقـات التـي تواجههـا             دراسةفي 
 .االقتصادية التنميةودورها في 

         منشات وواقع التمويل والعمـل علـى       في دراسه دوابه وتحدثت عن مصادر تمويل هذه ال
 .توفير اليات من اجل االستمرار والبقاء

              في دراسه خوني وحساني وتحدثت عن الموسسات الصغيره ومشكالت تمويلهـا والـدور
االجتماعي واالقتصادي الذي تقوم به وعدم توفر الضمانات الالزمه من اجل الحصول على             

 .القروض

        المؤسسات في الجزائر وتحديد المشاكل التي تواجههـا        في دراسه عيسى وتحدثت عن واقع
 .وتحديد الموسسات الداعمه لها وانها معظمها ينقصها الخبره والتاهيل الالزم لعملها

                في دراسه عطياني والحاج وتحدثت عن مشاكل المنشات في فلسطين وما المعيقـات التـي
ادي فـي اراضـي الـسلطه       تقف امامها الداخليه والخارجي هوانها محور النشاط االقتـص        

 .الفلسطينيه

                 في دراسه هنطش وابو خليفه وتحدثت عن البيئه القانونيه التي تنظم عمل هـذه المنـشات
وذهبت انه البد من اقرار بعض القوانين االزمه لقيامهـا          ،واالخفاقات القانونيه التي تواجهها   

 .باعماله على اكمل وجه

        ومـدى   الـصغيرة دول في المشروعات    في دراسه صالح واخرون تحدثت عن تجارب ال 
 جيد استفاده فلسطين من هذه التجارب واخذ ما هو

          في دراسه الدعمه تحدثت عن واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه طـولكرم واخـذ
 .مشاغل النسيج كحاله دراسيه من اجل معرفه مشاكلها وسبل تطويرها

   فزه من اجل توفير التمويل الالزم لها       الكريم وتحدثت عم توفير سياسات مح      في دراسه عبد
 والعمل على تقديم اقتراحات ودراسات من اجل توفير الدعم الالزم لها 

              الـصغيرة دراسه ملحم وتحدثت عن وجود تشريعات استثماريه من اجل تطوير المنـشات 
 ، اعاده النظر في قانون تشجيع االستثمار النه يوفر االمتيازات للمشاريع الكبيرهانهو

 ي دراسه السراجي وتحدثت عن المشروعات في الوطن العربي والمعيقات التي تواجهها،            ف
 .ومساهمتها في توفير فرص عمل
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              في دراسه الظاهر وتحدثت عن تمويل المشروعات الصغيره في فلسطين ومعرفه مـشاكل
 .التمويل التي تواجهها وسبل معالجتها وتوفير التمويل المناسب وفق شروط ميسره

  ه الدراسات قامت بمعالجة وضع المشروعات الصغيره في فلسطين، وسبل تطويرهـا            إن هذ
وآليات المعالجة للمشاكل التي تواجهها، والتحديات والصعاب التي تحد من تطورها، وتوفير            
سبل التمويل بما اليتعارض مع إمكانياتها، ووضع الحلول المناسبة مـن أجـل اسـتمرارها               

    . السلطه والمؤسسات الداعمه لهاوبقائها والدور المطلوب من
  

  :أهم ما يميز الدراسه الحاليه عن الدراسات السابقه. 4.20.2
  

 تعتبر هذه الدراسه من أوائل الدراسات التي تتناول واقع التمويل في المشروعات الصغيره  
 في حدود علم الباحث-في محافظه سلفيت . 

          التمويل الالزم للمنشات الـصغيره     قدمت الدراسه صيغ وتوصيات من اجل تطوير وتوفير
 .في محافظه سلفيت

             قدمت الدراسه تحديد واضح للمشاكل التي تواجهه المنشات الصغيره من سياسات اسرائيليه
 .واسباب ومشاكل داخليه تحد من تطور هذه المنشات وكيفيف التغلب على هذه المشكالت

           طرق مختلفه يمكن أن يلجـا اليهـا        ايجاد االليات من خالل توفير سبل الدعم المناسب بعده
  .اصحاب هذه المنشات من اجل استمراريتها وتطورها
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  الفصل الثالث
______________________________________________________  

  منهجية الدراسة 
  

   المقدمة 1.3
  

ح النظرة العامة، والذي يتجلى في توضييتناول الباحث في هذا الفصل أساليب الدراسة التي اتبعها، 
 لذلك فإن السطور اآلتية واقع التمويل في المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت،والرأي الواعي 

ستوضح كل الخطوات التي أتبعها الباحث لبلوغ هذا الهدف، ابتداء من منهج هذه الدراسة ونضوج 
  .صدقها وصحتها وتنفيذهافكرتها، ومروراً بتحديد عينتها ومنهجها وآليات تطبيقها، والتأكد من 

  
  المنهج المستخدم 2.3 

  
 يأتي بأهمية بالغة وكبيرة من  واقع التمويل في المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيتحيث أن

الكمية والنوعية ولغايات جمع المعلومات المطلوبة حول جوانب مشكلة الدراسة، وحول العوامل 
م المنهج ألوصفي التحليلي كمنهجية مناسبة لموضوع والمتغيرات التي تتعلق بها، فقد تم استخدا

 وجمع ،الدراسة،والذي يعرف بأنه هوالمنهج الذي يقوم على وصف خصائص ظاهرة معينة
 ويتطلب ذلك عدم التحيز في اثناء الوصف، كما يتطلب دراسة الحالة والمسح ،معلومات عنها

  ).2010جامعة القدس المفتوحة،(الشامل أو مسح العينة 
  

   مجتمع الدراسة3.3  
  

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع أصحاب المشروعات الصغيرة وعلى اختالف الشكل القانوني 
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للمنشأة، والشكل العام للمنشأة، وعدد العاملين بالمنشأة، وحجم رأس المال الثابت، وحجم رأس المال 
 في محافظه ان عدد المشروعات الصغيره .العامل ونسبة هيكل رأس المال في المشروع

حيث تم االعتماد على عددالعاملين في 2007 منشاه وفق التعداد العام للمنشات عام  2125سلفيت
  .هذه المنشات

 

 عينة الدراسة 4.3

  
 ،الجزء من المجتمع التـي يجـري إختيارهـا وفـق قواعـد وطـرق علميـة                تعرف العينة بانها    

وبهـدف إجـراء   ) 2010جامعـة القـدس المفتوحـة،    ( بحيث تمثـل المجتمـع ثمثـيالً صـحيحاً        
الدراسة فقد سعى الباحث إلى أخذ عينة عشوائية منتظمـة مـن أفـراد المجتمـع ؛ الن المجتمـع                    
يتصف بكبر العدد، وال يستطيع الباحث القيام بدراسة جميـع أفـراد المجتمع،حيـث تـم توزيـع                  

ينـة  االستبانه على اصحاب هذه المشروعات، ولذا قـام الباحـث بتوزيـع االسـتبيانات علـى ع                
وتم توزيـع العينـه علـى اصـحاب هـذه           ،منشأة أعتبرت كعينة ممثلة للمجتمـع     ) 500(مقدارها

وتم اعتماد العينه المذكوره اعـاله بعـد الرجـوع الـى متخـصص               .المنشات في محافظه سلفيت   
  . في هذا المجال

  
    أداة الدراسة5.3

  
ة محـددة مـن الفقـرات       والتـي هـي صـفح     ) استبانه(ولغرض تنفيذ الدراسة قام الباحث بإعداد       

واألسئلة،تهدف إلى جمع البيانات من أفراد الدراسة، ولصياغة اإلستبانه أسس محددة، منها، الصيغة             
، وقد طور الباحث االستبانة مستعينا بـاألدب        )2011داود،(الشكلية ومنها صياغة محتوى اإلستبانة      

  : السابق ومتبعا الخطوات التالية
  

    نة على غرار اسـتبيانات الدراسـات الـسابقة التـي أعـدت             صمم الباحث نموذج االستبا
 .من قبل باحثين سابقين

                  قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة باالسـتعانة بعـدد مـن المراجـع المتنوعـة مـن
 .رسائل ماجستير وكتب، باإلضافة إلى بعض ما كتب عن القطاع التنموي

           ـ ات والمؤسـسات المهتمـة     االستفادة من محاضرات وكتيبات منشورة مـن قبـل المنظم
 .بموضوع التمويل واالستثمار

  وتشمل معلومات عامه عنها وتتضمنوتقييم بيانات اوليه عن عينه الدراسه:  
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o مجال نشاط المنشأه، شكلها القانوني، وتركيب هيكلتها،وعددالعاملين، : القسم األول
 .وحجم رأس المال، ونسبه هيكل رأس المال

o ت الدراسة وهيوتضمن مجاال: القسم الثاني  : 

 

 80-78(الهدف من الحصول على األموال : المجال األول(  
  81- 80(أفضل المصادر للحصول على التمويل : المجال الثاني( 

 81(أنواع المعامالت المالية التي يفضلها اصحاب المشروعات : المجال الثالث-
83( 

  84-83(مصادر التمويل المتاحة : المجال الرابع( 

 86-84(مشاكل محيطه بالمشروعات الصغيره :مس المجال الخا(  
 87- 86(مشاكل التمويل باالقتراض  : المجال السادس(  

  
  : صدق أداة الدراسة.1.5.3

  
تم عرض االستبانة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمـين ممـن لهـم صـلة بالبحـث                  

قـد تواجـه    العلمي ومن ذوي الخبـرات والتخصـصات المختلفـة لمعرفـة المـشكالت التـي                
المستجيب على االستبانة، ومدى فهمهـم لفقراتهـا بغيـة تعـديلها، وكـذلك مـن اجـل زيـادة                 

 حيث الحظ الباحث اجتهادات مختلفـة للمحكمـين مـن تعـديل وحـذف او                ،موضوعية الدراسة 
اضافة واعتمد الباحث جزءا منها بعد المناقـشة مـع بعـضهم واعـاد توزيـع الفقـرات علـى                    

الضعف ولتعزيز نقـاط القـوة وأخيـراً االخـذ بأيـة مالحظـات ارتاهـا                المحاور لتجنب نقاط    
 : مناسبة، وفي ضوء مالحظاتهم تم ما يلي

  
 حذف بعض الفقرات.  
 إضافة بعض الفقرات.  
 تعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها لتعطي المدلول المقصود منها.  
 2(أنظر ملحق . تحديد المحاور التي تنتمي إليها العبارات بدقة.(  

  
  : ثبات األداة2.5.3.

  
  فقرة فعليه موزعة على ست مجاالت أساسية، حددت ) 25(تكونت االستبانة بصورتها النهائية من 
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أوزانها حسب سلم ليكرت الخماسي باإلضافة إلي خمسة متغيرات مستقلة صنفها الباحث على النحو              
املين بالمنشأة، وحجـم رأس المـال       الشكل القانوني للمنشأة، والشكل العام للمنشأة، وعدد الع       : اآلتي

  .الثابت، وحجم رأس المال العامل ونسبة هيكل رأس المال في المشروع
 

تم حـساب معامـل     ،وللتحقق من ثبات أداة الدراسة المتعلقة واقع التمويل في المشروعات الصغيرة          
 باعتبـاره مؤشـراً علـى التجـانس الـداخلي           -)Cronbach-Alpha(ألفـا   –الثبات كرونبـاخ  

)Consistency (         وذلك من خالل توزيع فقرات األداة، البالغ عددها)فقرة على عينـة ثبـات      ) 25
من خارج عينة الدراسة، حيث تبين أن األداة تتمتع بمعامالت ثبات عالية نسبياً وذلك              ) 100(قوامها  

 ).87.32(على مستوى المحاور الفرعية وعلى األداة الكلية، إذ بلغ معامل الثبات لألداة الكلية 

  
  إجراءات تطبيق الدراسة 6.3

  
بعد االطالع على االدبيات السابقة تم تصميم االستبانة لمعرفة ما هو واقع التمويل في المشروعات 

وبعد تصميم االستبانة بصورتها النهائية تم توزيعها على افراد العينة . الصغيرة في محافظة سلفيت
 حسب النسب المئوية لمجموع اصحاب المشاريع استبانة موزعة) 500(بطريقة شخصية بواقع 

 ،الصغيرة، استمرت عملية التوزيع قرابة شهرين حتى االستعادة والتي كانت ايضا بشكل شخصي
  :وعلى هذا تكون الدراسة قد مرت بالمراحل التالية

  
 جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة. 

 ل الباجث التي اراد معالجتها وقام بصياغتها على شكل سؤال تحديد مشكلة الدراسة من قب
 .رئيسي و اسئلة فرعية

  قام الباحث بتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة من هذا المجتمع وقام بتوضيح حجم العينة
 .واسلوب اختيارها

  التي قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثين بواسطة اداة الدراسة
 .اختارها وهي االستبانة

  بعد جمع البيانات قام الباحث بادخال ما جمع من معلومات على جهاز الحاسوب وعلى
 SPSS " Statistical Packang For( " برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Science (بواسطة االستبانات . من اجل معالجتها إحصائيا الستخراج النتائج
الى الحاسوب وترميزها لمعالجتها احصائيا، وبعد التحليل قام الباحث ) 500(وعددها 

  .بتفسير النتائج والتعليق عليها ومن ثم استخلص التعميمات واالستنتاجات والتوصيات منها
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   متغيرات الدراسة7.3
  

  : لقد تناولت هذه الدراسة المتغيرات التالية
  

 :متغيرات المستقلة ال.1.7.3

  
 ير الشكل القانوني للمنشأةمتغ.  
 متغير الشكل العام للمنشأة.  
 متغير عدد العاملين بالمنشأة.  
 متغير حجم رأس المال الثابت.  
 متغير حجم رأس المال العامل.  
 متغير نسبة هيكل رأس المال في المشروع.  
 

  :المتغيرات التابعة2.7.3. 
  

ويـل فـي المـشروعات الـصغيرة فـي          تتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة في واقـع التم         
  .محافظة سلفيت تبعاً لمجاالتها

  
   أساليب المعالجة اإلحصائية3.7.3.

  
بعد جمع االستبيانات من عينة الدراسة قام الباحث بتفريغ استجابات أفراد العينة وإدخالها إلى 

الجات بهدف الحصول على مع) SPSS(الحاسب اآللي، إذ تم معالجتها باستخدام برمجية الـ 
 لذلك بعد تحويل استجابات أفراد العينة على السلم إحصائية وصفية دقيقة لتلك البيانات المتوفرة

الخماسي إلى درجات خام، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بهدف اإلجابة 
  :ادناهالدراسة، كما هو مبين عن أسئلة 

  
 معارض جدا معارض محايد موافق موافق بشدة المعنى اللغوي للرمز

 1 2 3 4 5 الدرجة

الوزن المنسوب لقياس 
 المتوسط الحسابي

 1.81أقل من  1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5.00
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للعينات المستقلة، واختبار تحليل التباين األحادي لتوضيح داللة الفروق ) ت(كما تم إجراء اختبار 
إذا كانت النتيجة أقل )α=0.05( الدراسة، وذلك بالموازنة مع اإلحصائية لمتوسط إجابات أفراد عينة

تقبل الفرضية، بمعنى عدم وجود ) α=0.05(ترفض الفرضية، وإذا كانت أكبر من ) α=0.05(من 
ري والنسب وفيما يلي جداول التوزيع التكرا. فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين

  :زيع افراد العينه حسب متغيراتهالتاليه توضح تووالجداول ا. المئوية ألفراد العينة
  

 يوضح الشكل القانوني للمنشأه: 1.3جدول 
  

  النسبة  العدد  الشكل القانوني للمنشأه
 86.4 432 منشأة فردية

 8.8 44 شركة تضامن

 4.8 24 أخرى

 100.0 500  المجموع

  
شآت فردية، كما وتبين أن من عينة الدراسة كانت من% 86.4أن ما نسبته ) 1.3(يتضح من جدول

من العينة كان الشكل % 4.8من نفس العينة كانت شركات تضامن، باالضافة الى% 8.8من نسبته 
يتضح لنا من الجدول السابق وفقا للشكل القانوني للمنشاه  .القانوني لها حسب اشكال قانونية اخرى

ي تاخذ شكل المنشاه الفرديه ان هذه المنشات هي منشات فرديه وليست شركات تضامن وهي بالتال
  .التي يقوم عليها شخص او أسره محدده

  
 يوضح الشكل العام للمشروع  : 2.3جدول 

  
  النسبة  العدد  الشكل العام للمشروع

 68.2 341 مشروع فردي

 19.2 96 مشروع عائلي

 12.6 63 مشاركة مع االخرين

 100.0 500  المجموع

  
من عينة الدراسة كان الشكل العام للمشاريع التابعة % 68.2أن ما نسبته ) 2.3( يتضح من جدول

من نفس العينة كان الشكل العام % 19.2لها كانت مشاريع فردية، كما وتبين أن من نسبته 
من العينة كان الشكل العام لها من خالل مشاركة % 12.6للمشاريع بشكل عائلي، باالضافة الى
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اليه من خالل الشكل العام للمشروع هي مشاريع فرديه االخرين يتبين لنا من الجدول ان نسبه ع
  .يقوم عليها اشخاص بحد ذاتهم دون ان تكون مشاريع عائليه او مشاركه مع االخرين

  
 يوضح عدد العاملين بالمنشأة: 3.3جدول 

  
  النسبة  العدد  عدد العاملين بالمنشأة

عمال5اقل من   343 68.6 

5-9 157 31.4 

 100.0 500  المجموع

  
 5من عينة الدراسة كان عدد العاملين بها أقل من % 68.8أن ما نسبته ) 3.3(يتضح من جدول

 9-5من نفس العينة كان عدد العاملين بها يتراوح ما بين % 31.4عمال، كما وتبين أن من نسبته 
قل ان المتبين من الشكل السابق يالحظ أن عدد العاملين في هذه المنشات بنسبه عاليه توظف ا،عمال

  .من خمس عمال وهي منشات صغيره تقوم على عدد محدد من العاملين بها
  

  )آالف(يوضح حجم رأس المال العامل بالدينار: 4.3جدول 
  

  النسبة  العدد  )آالف(حجم رأس المال العامل بالدينار
 60.0 300  ألف دينار 15 أقل من 

15-30 28 5.6 
31-45 172 34.4 

 100.0 500  المجموع

  
من عينة الدراسة كان حجم رأس المال العامل بها أقل % 60أن ما نسبته ) 4.3(من جدوليتضح 

من نفس العينة كان رأس المال العامل بها % 5.6 دينار، كما وتبين أن من نسبته 15000من 
  . الف دينار30000- 15000يترواح ما بين 

  
 - 31000بها يترواح ما بين من العينة كان رأس المال العامل % 34.4كما ونجد ان ما نسبته 

 دينار،ان من التدقيف في شكل الجدول السابق يتبين أن رأس المال في هذه المنشات 45000
اليتجاوز خمس عشره الف دينار وان هذه المنشات رأس مالها مقارنه بالمنشات االخرى هو عباره 

  .عن مبالغ بسيطه
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  )فآال(يوضح حجم رأس المال الثابت بالدينار: 5.3جدول 
  

  النسبة  العدد  )آالف(حجم رأس المال الثابت بالدينار
 54.6 273  ألف دينار 15 أقل من 

15-30 30 6.0 

31-45 197 39.4 

 100.0 500  المجموع

  
من عينة الدراسة كان حجم رأس المال الثابت بها أقل          % 54.6أن ما نسبته    ) 5.3(يتضح من جدول  

من نفس العينة كان رأس المال الثابت بها يترواح         % 6ته   دينار، كما وتبين أن من نسب      15000من  
من العينة كـان رأس المـال       % 39.4 الف دينار، كما ونجد ان ما نسبته         30000-15000ما بين   

  . دينار45000 -31000لثابت بها يترواح ما بين ا
  

   يوضح نسبة هيكل رأس المال :6.3جدول 
  

  النسبة  العدد  نسبة هيكل رأس المال
شخصيةأموال   422 84.4 

 15.6 78 أقراض مصرفي

 100.0 500  المجموع

  
من عينة الدراسة كانت نسبة هيكل رأس المال بها % 84.4أن ما نسبته ) 6.3(يتضح من جدول

من نفس العينة كانت نسبة رأس المال بها إقراض % 15.6اموال شخصية، كما وتبين أن من نسبته 
في محافظه  اده منها في الجدول السابق يتضح ان هذه المنشاتمصرفي، أن البيانات التي تم االستف

سلفيت هي منشات تقوم على االموال الشخصيه وان نسبه بسيطه تتجه الى االقتراض بشكل عام او 
  .تقوم على االفتراض عند نشاتها
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

  ج ومناقشتهاعرض النتائ
  

   المقدمة 1.4
  

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة والتي هدفت للتعرف على 
 وفحص ما إذا كانت هذه االستراتيجية ،واقع التمويل في المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت

لشكل العام للمشروع، وعدد تختلف باختالف كل من  نسبة هيكل رأس المال في المشروع، وا
 وحجم رأس المال، والشكل القانوني للمنشأة، وعلى ذلك سيتم عرض النتائج في ،العاملين بالمنشأة

قسمين رئيسين يعالج القسم األول اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشها، بينما يعالج القسم الثاني 
  -:فحصاً لفرضيات الدراسة ومناقشتها على النحو التالي

  
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها. 1.1.4

  
ما هو واقع " الذي ينص على : اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس والمتعلق بمشكلة الدراسة

حيث يتم وصف اجابات أفراد العينه حول الواقع ؟ ريع الصغيره في محافظه سلفيتتمويل المشا
  :ي واالنحراف المعياري ودرجه التقدير على النحو االتيالمذكور من خالل الوسط الحساب

 

  :الهدف من الحصول على األموال. 1.1.1.4
  

كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة بشدة، حيث ) 1(ة أن الفقر) 1.4(يتضح من الجدول 
ر الخاصة كانت درجة التقدي) 3-2(ات، كما أن الفقر)4.307(كان المتوسط الحسابي الخاص بها 
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  ).4.080- 4.077(بها بدرجة الموافقة، حيث كان المتوسط الحسابي الخاص بهما 
  

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد          : 1.4جدول  
 .الهدف من الحصول على األمواللدراسة على مجال عينة ا

  
  درجة التقدير  اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم

 موافق بشدة 0.586 4.307  تمويل رأس المال الثابت  1
 موافق 0.709 4.077 تمويل راس المال العامل  2

تمويل عمليات التوسع   3
  والنمو

 موافق 0.741 4.080

 موافق 0.511 4.155  الدرجة الكلية
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة.  
  

أن أعلى متوسط حسابي في مجال الهدف ) 1.4(واردة في الجدول رقم نالحظ من هذه البيانات ال
من الحصول على االموال وذلك في واقع تمويل المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت من 

، وقد )4.30(وجهة نظر اصحاب هذه المشروعات فقد كان للفقرة االولى بمتوسط حسابي قدره 
لموافقة بشدة، حيث أن أفراد عينة الدراسة لديهم درجة كانت درجة التقدير لهذه الفقرة بدرجة ا

كبيرة من الوعي واالدراك الهمية الحصول على االموال في المشروع وذلك في سبيل شراء 
االصول الثابتة وتمويل الحصول عليها حيث انها تعتبر من اهم االصول في المشروع وتعتبر 

كثر من سنة وبالتالي فإن االستثمار بها يعتبر ذو المحرك االساسي للعمل، ويمتد عمرها االنتاجي ال
جدوى اقتصادية، فحصول اصحاب المشاريع االستثمارية الصغيرة في محافظة سلفيت لالموال 

  .2006يوجه وبدرجة اولى تجاه تمويل رأس المال الثابت دون غيره وهذا يتفق مع دراسة دوابة 
 

جال الهدف من الحصول على االموال فقد كانت أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في م
، وقد كان درجة التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقة، )4.07(الفقرة الثانية بمتوسط حسابي قدرة 

ونالحظ ان االجابة جاءت ضمن المتوسط العام، ويرجع السبب في ذلك الى ان اصحاب 
ستثمار في هذه المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت يدركون اولويات اال

حيث ان انفاق االموال على راس المال العامل سواء شراء بضاعة او دفع فواتير او اجور عمال 
ليس باهمية كبيرة كون هذه االمور يمكن تغطيتها من االرباح الخاصة بالمشروع ومن خالل 

باشر باساس العمل وهو توفير االصول السيولة النقدية المتوفرة، ولذلك فإن االسثمار يكون وبشكل م
االستثمارية كاالالت والمعدات والمباني التي يمكن من خاللها االنطالق في المشروع وتتالقى هذه 
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  .2002الدراسة مع دراسة ابو بكر 
  

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال الهدف من الحصول على االموال فقد كان المتوسط الحسابي له 
انت درجة التقدير لهذا المجال بالموافقة وقد جاءت الدرجة الكلية متوافقة مع ، حيث ك)4.15(

المتوسط العام وقد يرجع السبب في ذلك الى أن افراد عينة الدراسية من اصحاب المشروعات 
الصغيرة في محافظة سلفيت لديهم مستويات عالية من الفهم واالدراك تجاه اهمية توجيه االموال 

 في مجال االصول الثابتة التي تشكل نقطة االنطالق للمشروع والدعامة االساسية واالستثمار بها
واالهم في اي مشروع وبدون توفرها ال يمكن االستمرار او البدء بالمشروع، واالستثمار بها يعطي 
مردود اقتصادي يمكن من خاللة التوسع في المشروع وتحقيق االرباح وبالتالي ضمان المنافسة 

  .ي السوقوالبقاء ف
  

  :أفضل المصادر للحصول على التمويل. 2.1.1.4
  

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد          : 2.4جدول  
  .عينة الدراسة على مجال  أفضل المصادر للحصول على التمويل

  
  يردرجة التقد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم

 موافق بشدة 1.046 4.330  مدخرات شخصية  1

 معارض 1.085  2.544  االقتراض من اآلخرين  2

 محايد 1.009 2.714  محالت الصرافة  3

 موافق 1.155 3.560  البنوك  4

 محايد 0.701 3.310  الدرجة الكلية

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة. 

 

 التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة بشدة، حيث كانت درجة) 1(ة أن الفقر) 2.4(يتضح من الجدول 
كانت درجة التقدير الخاصة بها ) 2(ة ، كما أن الفقر)4.330(كان المتوسط الحسابي الخاص بها 

) 3(ة ، باالضافة الى أن الفقر)2.544(بدرجة المعارضة، حيث كان المتوسط الحسابي الخاص بها 
ايدة، حيث كان المتوسط الحسابي الخاص بها كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة المح

درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة، حيث كان المتوسط ) 4(، وكانت الفقرة )2.714(
  ).3.560(الحسابي الخاص بها 
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أن أعلى متوسط حسابي في مجال أفضل ) 2.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول رقم 
ويل تجاه واقع تمويل المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت من المصادر للحصول على التم

، وقد )4.33(وجهة نظر اصحاب المشروعات الصغيرة كان للفقرة االولى بمتوسط حسابي قدره 
كانت درجة التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقة بشدة، حيث أن أفراد عينة الدراسة لديهم درجة 

 توفر امكانية الحصول على التمويل خصوصاً ضمن الشروط كبيرة من الفهم لوضع السوق ومدى
التي تفرضها المصادر االخرى إلعطاء التمويل وتحمل الفوائد العالية ووجود ضمانات كبيرة، لذا 
فإن االعتماد على المدخرات الشخصية والعائلية حظيت بالمرتبة االولى من حيث التفضيل كونها ال 

 مالية مستقبلية ويستطيع أصحاب المشاريع تكييف اعمالهم تحمل اصحاب المشاريع اي اعباء
  .2006بالنسبة لمقدرتهم المالية ويتفق ذلك مع دراسة المحروق ومقابلة 

  
أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال أفضل المصادر للحصول على التمويل فقد 

التقدير لهذه الفقرة بدرجة المحايدة، ، وقد كان )2.71(كانت الفقرة الثالثة بمتوسط حسابي قدرة 
ونالحظ ان االجابة جاءت منخفضة بهذه الفقرة، ولعل السبب في ذلك يرجع الى ان اصحاب 
المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت يدركون  القيود الكبيرة التي يفرضها اصحاب محالت 

 ال يقدمون التمويل الصرافة من اجل الحصول على التمويل كما ان اصحاب محالت الصرافة
بصورة دائمة او لجميع المستثمرين كونهم يقدمونه الشخاص محددون يتمتعون بالثقة المالية داخل 
السوق وقدرة عالية على السداد، وبالتالي فإن هذا المصدر غير متوفر بصورة دائمة للمستثمرين 

  .2008في محافظة سلفيت وهذه الدراسة تتفق مع دراسة خوني وحساني 
  

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال أفضل المصادر للحصول على التمويل فقد كان المتوسط الحسابي 
، حيث كان التقدير لهذا المجال بالمحايدة ولعل السبب في انخفاض المتوسط العام في )3.31(لها 

واالدراك هذا المجال يرجع الى أن افراد عينة الدراسة لديهم مستويات متنوعة ومنخفضة من الفهم 
تجاه اهمية توافر مصادر التمويل والقدرة على الحصول عليها وذلك في دعم واقع تمويل 

  .المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت
  

  :مجال المعامالت المالية التي يفضلها أصحاب المشروعات الصغيرة. 3.1.1.4
  

ا بدرجة الموافقة بشدة، حيث كانت درجة التقدير الخاصة به) 1(ة أن الفقر) 3.4(يتضح من الجدول 
كانت درجة التقدير الخاصة ) 4-2(ات ، بينما أن الفقر)4.336(كان المتوسط الحسابي الخاص بها 

، بينما وجد أن )2.810- 2.608: (بها بدرجة المحايدة، حيث حظيت بالمتوسطات الحسابية التالية
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حيث كان المتوسط الحسابي الخاص كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة، ) 3(الفقرة 
  ).3.064(بها 

  
ويوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفراد : 3.4جدول 

عينة الدراسة على مجال أنواع المعامالت المالية التي يفضلها اصحاب المشروعات 
  .الصغيرة

  
  درجة التقدير  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم

  موافق بشدة 1.232 4.336  نقداً  1
  محايد 1.145 2.608  على الحساب  2
  موافق 1.297 3.064  باألجل بالشيكات  3
 محايد 1.236 2.810  بالكمبياالت  4

  محايد 0.818 3.204  الدرجة الكلية
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة. 

  
أن أعلى متوسط حسابي في مجال أنواع ) 3.4(لجدول رقم نالحظ من هذه البيانات الواردة في ا

المعامالت المالية التي يفضلها أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت كان للفقرة االولى 
، وقد كانت درجة التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقة بشدة، حيث أن )4.33(بمتوسط حسابي قدره 

مشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت لديهم وعي وادراك كبير أفراد عينة الدراسة من اصحاب ال
تجاه المعامالت المالية النقدية في استدامة مشاريعهم وتوفير السيولة النقدية في المشروع االمر الذي 
يمكنهم من اقتناص الفرص داخل السوق والحصول على الخصومات عند شراء البضاعة او المواد 

ورد المالي النقدي يسهل على اصحاب المشروع القيام باحتياجاتها بسهولة الخام، لذا فإن توافر الم
دون تحمل اعباء مالية متزايدة، لذا فإن اصحاب المشاريع الصغيرة في محافظة سلفيت يسعون 
وبشكل مباشر الى اجراء جميع معامالتهم المالية بصورة نقدية وهذا يتفق مع دراسة المحروق 

 .2002اسة ابو بكر ، وكذلك تتفق مع در2006

  
أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال أنواع المعامالت المالية التي يفضلها أصحاب 

، وقد )2.60(المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت فقد كانت الفقرة الثانية بمتوسط حسابي قدرة 
فقرة جاءت اإلجابة منخفضة، ولعل كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة المحايدة، ونالحظ انه وفي هذه ال

ذلك ناتج عن أن البعض من افراد عينة الدراسة من المستثمرين في المشاريع الصغيرة في محافظة 
سلفيت ال يفضلون التعامالت المالية عن طريق البيع على الحساب اي من خالل الدين، حيث ان 
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التالي يصبحون عاجزون عن المنافسة ذلك يولد لديهم عجز في السيولة النقدية داخل المشروع، وب
داخل السوق واقتناص الفرص ويزيد من تراكم الفوائد عليهم نتيجة اضطرارهم للحصول على 
قروض مالية لتغطية العجز، كما ان ذلك يزيد من المخاطرة المالية التي يواجهها المشروع 

لكثير من المستثمرين في هذه االستثماري الصغير في محافظة سلفيت، لذا كان التوجه العام لدى ا
المحافظة بعدم اجراء المعامالت المالية من خالل البيع على الحساب وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

  .2000الشيخ 
  

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال أنواع المعامالت المالية التي يفضلها أصحاب المشروعات الصغيرة 
، حيث كان التقدير لهذا المجال بالمحايدة )3.20(حسابي له في محافظة سلفيت فقد كان المتوسط ال

ولعل ذلك ناتج بسبب أن افراد عينة الدراسة لديهم مستويات متنوعة من الوعي واالدراك تجاه 
انواع المعامالت المالية التي يمكنهم من خاللها التعامل مع الغير، حيث ان هنالك تبيان في هذه 

جع الى طبيعة المركز المالي للمشروع ومدى توفر النقدية لدى المستويات وتفضيلها وذلك ير
  .اصحابة، ورغبتهم في تحمل المخاطر المالية

  
  :مصادر التمويل المتاحة. 4.1.1.4

  
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد          : 4.4جدول  

 متاحةعينة الدراسة على مجال مصادر التمويل ال
  

  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم
 محايد 1.479 3.087  ال تلبي االحتياجات المالية  1

 محايد 0.9391 3.265  تلبي االحتياجات المالية بشكل جزئي  2

 معارض 1.048 2.587  تلبي االحتياجات المالية  بشكل كامل  3

 محايد 0.7955 2.980  الدرجة الكلية

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة. 

  
كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة المحايدة، وقد ) 2-1(ات أن الفقر) 4.4(يتضح من الجدول 

كانت درجة ) 3(ة ، كما أن الفقر)3.265_3.087 كان المتوسط الحسابي الخاص بهذه الفقرات
نالحظ  و).2.587(وسط الحسابي الخاص بها التقدير الخاصة بها بدرجة المعارضة، حيث كان المت

أن أعلى متوسط حسابي في مجال مصادر التمويل ) 4.4(من البيانات الواردة في الجدول رقم 
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، وقد كانت درجة التقدير لهذه الفقرة بدرجة )3.26(المتاحة كان للفقرة الثانية بمتوسط حسابي قدره 
ضة بالمتوسط العام، ويعود ذلك الن افراد عينة المحايدة، ونالحظ ان معظم االجابات كانت منخف

الدراسة من اصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت لديهم مستويات متنوعة ومتباينة من 
الوعي واالدراك تجاه مصادر التمويل المتاحة لهم ومدى تلبيتها الحتياجات مشاريعهم المالية بشكل 

تنوعة وبالتالي فإن هنالك عدم انتظام في هذه جزئي حيث انهم يحصلون عليها من مصادر م
الموارد االمر الذي يساعدهم على سداد التزاماتهم ولو بشكل جزئي، ويتفق ذلك مع دراسة أبو بكر 

أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال مصادر التمويل المتاحة فقد كانت  .2002
وقد كانت درجة التقدير لهذه الفقرة بالمعارضة، ، )2.58(الفقرة الثالثة بمتوسط حسابي قدرة 

ونالحظ ان اإلجابة جاءت متوافقة مع المتوسط العام لإلجابات، ويعود السبب في ذلك الى أن افراد 
عينة الدراسة من اصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت يؤكدون على ان مصادر 

اريعهم بشكل كامل بسبب ان مصادر التمويل التمويل التي يحصلون عليها ال تلبي احتياجات مش
غير متاحة بشكل كامل وهنالك صعوبات متنوعة تحد من مقدرتهم في الحصول عليها، ويتفق ذلك 

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال مصادر التمويل المتاحة فقد كان  .2006مع المحروق ومقابلة 
ر لهذا المجال بالمحايدة ولعل ذلك ناتج بسبب ، حيث كانت درجة التقدي)2.98(المتوسط الحسابي له 

أن افراد عينة الدراسية لديهم مستويات متباينة من الفهم واالدراك تجاه مصادر التمويل المتاحة 
  .ومقدرتها على الوفاء بالتزامات مشاريعهم المالية

  
  :يطه بالمشروعات الصغيرةمشاكل مح. 5.1.1.4

  
ة واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد         يوضح المتوسطات الحسابي   :5.4جدول  

  .عينة الدراسة على مجال المشكالت التي تواجه المشروع
  

  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم
 موافق 0.926 3.692 العوائق من الجانب اإلسرائيلي 1
 موافق 0.886 3.398 نقص الخبرات 2
قص األموال الشخصيةن 3  موافق 0.943 3.930 
 موافق 1.008 3.760 صعوبة التمويل المصرفي 4
 موافق بشدة 0.857 4.264 عدم وجود مساعدة حكومية 5
 موافق 0.973 3.834 عدم القدرة على تسويق المنتجات 6

 موافق 0.563 3.813  الدرجة الكلية

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة. 
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كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة ) 6-4-3-2-1(ات أن الفقر) 5.4(دول يتضح من الج
، )3.834-3.760-3.930-3.398-3.692: (الموافقة، حيث حظيت بالمتوسطات الحسابية التالية

كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة بشدة، حيث كان المتوسط ) 5(بينما وجد أن الفقرة 
  ).4.264 (الحسابي الخاص بها

  
 أن أعلى متوسط حسابي في مجال المشكالت) 5.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول رقم 

، وقد كانت درجة التقدير )4.26(التي تواجه المشروع كان للفقرة الخامسة بمتوسط حسابي قدره 
روعات الصغيرة لهذه الفقرة بدرجة الموافقة بشدة، حيث أن أفراد عينة الدراسة من اصحاب المش

في محافظة سلفيت لديهم وعي وادراك كبير تجاه عدم وجود المساعدات الحكومية النشاء هذه 
المشروعات الصغيرة حيث ان الحكومة لديها التزامات كبيرة تجاه انشاء وتطوير البنية التحتية 

مقدمة للشعب وتقديم الخدمات المجتمعية، كما ان هنالك قلة في المساعدات الدولية والمنح ال
الفلسطيني التي يمكن تسخيرها لخدمة وتطوير هذه القطاعات االنتاجية والتي لها أثر كبير في تنمية 
المجتمع وتفعيل الدورة االقتصادية داخل المجتمع، االمر الذي سيزيد الدخل والتوجه نحو انشاء 

لق مصادر يمكن من خاللها مشاريع انتاجية اكبر، لذا فإن هنالك حاجة كبيرة تجاه الحكومة نحو خ
 وهذا ،دعم هذه المشاريع وتسهيل اجراءات تسجيلها وتكوينها لدى المستثمرين في محافظة سلفيت

 من حيث ان هنالك تمويل رسمي وغير رسمي لهذه المشاريع 2006يتعارض مع دراسة دوابة 
  .2006وكذلك يتفق مع دراسة المحروق ومقابلة 

 

 متوسط حسابي في مجال المشكالت التي تواجه المشروع فقد كانت أما الفقرة التي حظيت بأقل
، وقد كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقة، وهذا )3.39(الفقرة الثانية بمتوسط حسابي قدرة 

المتوسط جيد بالمستوى العام، ولكننا نالحظ انه وفي هذه الفقرة جاءت اإلجابة منخفضة، ولعل ذلك 
ن افراد عينة الدراسة من المستثمرين في المشاريع الصغيرة في محافظة ناتج عن أن البعض م

سلفيت لديهم تدني في مستويات االدراك تجاه العوامل التي يمكن من خاللها انجاح المشاريع 
الصغيرة ومن ضمنها توفر الخبرة والريادة في المشروع، حيث ان توفر العناصر االساسية لعمل 

لمال او العمال والمواد الخام ال يمكن من خاللها انجاح المشروع دون المشروع سواء كان رأس ا
توفر الخبرة التي يمكن من خاللها العمل على مزج هذه العناصر بطريقة اقتصادية ذات كفاءة 
وفاعلية، لذا فقد كانت الخبرة في ادارة هذه المشاريع من اهم العناصر التي يمكن من خاللها انجاح 

ة، حيث اننا نجد ان الكثير من المستثمرين يعتمدون على الخبرة الشخصية المشاريع الصغير
  .2008المتواضعة التي ال تفي بالغرض تجاه نجاح هذه المشاريع وهذا يتفق مع دراسة عيسى 
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أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال المشكالت التي تواجه المشروع فقد كان المتوسط الحسابي له 
قدير لهذا المجال بالموافقة ولعل ذلك ناتج أن هنالك العديد من المشكالت التي ، حيث كان الت)3.81(

تواجه المستثمرون في محافظة سلفيت في ادارة وانشاء المشاريع الصغيرة حيث ان هنالك تأثير 
كبير للعوائق االسرائيلية التي تحد من التصدير او االستيراد للمواد الخام الالزمة النشاء المشاريع، 

نقص الخبرة لدى المستثمرين وكذلك قلة االموال كل هذه االمور من شأنها ايجاد مشاكل كبيرة و
  .تواجه هذه المشروعات في محافظة سلفيت

 

  :مشاكل التمويل باالقتراض. 6.1.1.4
  

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد           :6.4جدول  
 . الحصول على القروضمجال صعوبه على عينة الدراسة

  

المتوسط   نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجة التقدير

 موافق 0.945 4.150  مبلغ القرض  1

 موافق بشدة 0.834 4.297  اإلجراءات المعقدة للحصول على القرض  2

 موافق بشدة 0.802 4.410  ارتفاع سعر الفائدة  3

 موافق 8521. 4.025  وفير الضمانات التي يطلبها البنكعدم القدرة على ت  4

 موافق 1.131 3.682  عدم توفر البيانات المحاسبية الالزمة  5

 موافق 0.670 4.113  الدرجة الكلية

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة. 

  
، كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة) 5-4-1(ات أن الفقر) 6.4(يتضح من الجدول 

) 3-2(ات، كما أن الفقر4.150)-4.025-3.682(وقد كان المتوسط الحسابي الخاص بهذه الفقرات
كانت درجة التقدير الخاصة بها بدرجة الموافقة بشدة، حيث كان المتوسط الحسابي الخاص بهما 

)4.410-4.297.(  
  

في مجال صعوبة أن أعلى متوسط حسابي ) 6.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول رقم 
، وقد كانت درجة التقدير )4.41(الحصول على القروض كان للفقرة الثالثة بمتوسط حسابي قدره 

 من اصحاب المشروعات لهذه الفقرة بدرجة الموافقة بشدة، ويعود ذلك الن افراد عينة الدراسة
ت الحصول على الصغيرة في محافظة سلفيت لديهم مستويات عالية من الوعي واالدراك تجاه معيقا
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القروض وذلك تباعاً الرتفاع اسعار الفوائد والتي تحمل اصحاب المشاريع عبء مالي كبير يفقدهم 
القدرة على الوفاء بالتزاماتهم ويزيد من اعبائهم المالية وبالتالي تقلل فرص المنافسة واقتناص 

 القدرة على البقاء الفرص السوقية، كما ان محدودية الحصول على االمول تعرض المشروع لعدم
واالستمرار في السوق نتيجة محدودية التمويل وبالتالي تعرضه للخسارة والخروج من السوق، ومن 
هنا فإن هنالك التزام كبير على الجهات الحكومية في وضع تشريعات تسهل عملية حصول اصحاب 

الستمرار في االنتاج المشروعات الصغيرة على تمويل يمكنهم من خالله الوفاء في احتياجاتهم وا
  .2008وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خوني وحساني 

 

أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال صعوبة الحصول على القروض فقد كانت 
، وقد كان التقدير لهذه الفقرة بالموافقة، ونالحظ ان )3.68(الفقرة الخامسة بمتوسط حسابي قدرة 

مع المتوسط العام لإلجابات، ويعود السبب في ذلك الى أن افراد عينة اإلجابة جاءت متوافقة 
الدراسة من اصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت لديهم مستويات متنوعة من الوعي 
واالدراك تجاه اهمية توفر البيانات المحاسبية الالزمة لتقديمها للجهات التي تقدم االقراض وذلك في 

لمركز المالي الذي يشكل ضمان اساسي للحصول على التمويل وتتفق هذه سبيل التعرف على ا
  .2000الدراسة مع دراسة الشيخ 

  
أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال صعوبة الحصول على التمويل فقد كان المتوسط الحسابي له 

 عينة ، حيث كانت درجة التقدير لهذا المجال بالموافقة ولعل ذلك ناتج بسبب أن افراد)4.11(
الدراسة لديهم مستويات جيدة من الفهم واالدراك تجاه صعوبات الحصول على التمويل الالزم 
الستدامه مشاريعهم الصغيرة، سواء اكان ذلك من خالل الفوائد العالية او تعقيد اجراءات الحصول 

  .اعلى قرض وعدم توفر الضمانات الكفيلة بقدرتهم على السداد بالمواعيد التي يتفق عليه
  

 :ت الدراسة ومناقشتها وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بفحص فرضيا. 2.1.4
 

  :اإلجابة عن األسئلة المتفرعة عن مشكلة الدراسة. 1.2.1.4
  

هل يختلف واقع تمويل المشاريع الصغيره : "االجابة على سؤال الدراسة األول  والذي ينص على 
من أجل اإلجابة عن سؤال الدراسة األول  و؟"أه في محافظه سلفيت  باختالف الشكل القانوني للمنش

فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في استجابات أفراد العينة والعرض التالي يوضح 
  :  ذلك
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 ال توجد فروق ذات داللة :" النتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة األولى والتي تنص على أنه
بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

 ". تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت حسب متغير الشكل القانوني للمشروع

 

لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 
)Oneway- Anova(ل التالية توضح دراسة،  والجداو لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة ال

  :نتائج االختبار
  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره : 7.4جدول
  .في محافظه سلفيت  حسب متغير الشكل القانوني للمشروع

  
 المجاالت المتوسطات الحسابية

 آخرى شركة تضامن منشأة فردية
  4.13 4.18  4.15الحصول على األموالالهدف من 

  2.63  3.46  3.32أفضل المصادر للحصول على التمويل
  3.03  3.02  3.23المعامالت المالية المفضلة
  3.19  3.04  2.96مصادر التمويل المتاحة

 3.83 3.62 3.88مشاكل محيطه بالمشروعات الصغيره

  2.42  4.04  4.20مشاكل التمويل باالقتراض
  
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8.4( من الجدول نالحظ

)α=0.05 ( بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره
في مجال المعامالت المالية والهدف من " في محافظه سلفيت حسب متغير الشكل القانوني للمشروع 

موال ومصادر التمويل المتاحة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الحصول على اال
بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال المشكالت التي ) α=0.05(مستوى الداللة 

تواجه المشروع، ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، وصعوبة الحصول على 
  .القروض

  
أن الداللة اإلحصائية لمجال المعامالت الماليـة المفـضلة، ومجـال            ) 8.4(أشارت بيانات الجدول    

، )0.927(،  )0.165(الهدف من الحصول على االموال، ومجال مصادر التمويل المتاحة قد بلغـت             
، وهذا يظهر عدم وجود فروق دالة إحصائياً، قد يكـون           )α=0.05(، وهذه القيم أعلى من      )0.435(



 72

الباحث إلى أن أفراد عينة الدراسة من أصحاب المشروعات الـصغيرة           السبب في ذلك حسب رأي      
في محافظة سلفيت، وعلى اختالف الشكل القانوني لمشاريعهم، يؤكدون على اهمية هذه المجـاالت              
في دعم االستثمار والتمويل لهذه المشاريع من خالل تفضيلهم للمعـامالت الماليـة النقديـة التـي                 

 السيولة النقدية التي يستطيعون من خاللها القدرة على المنافسة وتحقيق           يستطيعون من خاللها توفير   
الوفورات في الحجم، كما ان معظم اهدافهم من الحصول على التمويل هو تمويل راس المال الثابت                
وشراء المعدات االمر الذي يطور العملية االنتاجية ويزيد من االرباح، كما ان افراد العينـة لـديهم             

ر لمدى ما تقوم به مصادر التمويل في تلبية احتياجاتهم المالية وذلك بشكل جزئي نتيجـة                ادراك كبي 
ما يتم فرضه من قيود في الحصول عليها، واحتياجها لضمانات كبيرة، ويتفق ذلك مع دراسة خوني                

لذا كان هنالك انـسجام وتوافـق فـي          من حيث ضرورة توفرالضمانات للتمويل،       2008وخساني  
  .  وعليه تم قبول الفرضية الصفريةراد عينة الدراسةاستجابات أف

  
ألفراد العينة حسب متغيـر     )Oneway-Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      :  8.4جدول  

  .الشكل القانوني للمشروع
  

 داخل المجموعات بين المجموعات

 المجال

ات
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

رية
الح

ت 
رجا

د
 

مر
ط ال
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مت

ات
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مج

 

رية
الح

ت 
رجا

د
ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

 

مة 
قي

F
 

اللة
 الد
وى
ست
م

 

الهدف من الحصول على 
األموال

0.04 2 0.02 104.4 397 0.263 0.076 0.927 

أفضل المصادر للحصول 
على التمويل

8.7842 4.392 187.7 397 0.473 9.291 0.000* 

 0.165 1.805 0.668 497 332.1 1.206 2.4132المعامالت المالية المفضلة

 0.435 0.835 0.633 397 251.4 0.529 1.0582مصادر التمويل المتاحة

مشاكل محيطه 
بالمشروعات الصغيره

15.442 7.722 142.8 497 0.287 26.88 0.000* 

 *0.000 79.94 0.322 397 127.9 25.75 2 51.5مشاكل التمويل باالقتراض

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحـصائياً       ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 9.4(أظهر الجدول   كما و 

بين متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً لمجـال المـشكالت               
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التي تواجه المشروع، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين مـن               
كات التضامن، وكانـت الفـروق لـصالح أصـحاب          أصحاب المنشآت الفردية، وبين أصحاب شر     

، كما دلت نتائج االختبـار وجـود        )3.88(المنشآت الفردية ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ        
فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب المنشآت الفردية، وبـين أصـحاب المنـشآت               

 المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ       االخرى، وكانت الفروق لصالح أصحاب المنشآت الفردية ذات       
، كذلك أظهر نتائج االختبار وجود فروق دالة بين اصحاب شركات التـضامن واصـحاب               )3.88(

الشركات االخرى وقد كانت الفروق لصالح فئة الشركات االخرى ذات المتوسط الحسابي االعلـى              
  ).3.83(والبالغ

  
  في متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً Scheffe نتائج أختبار المقارنات البعدية :9.4جدول 

 .المشكالت التي تواجه المشروع لمجال

  
  آخرى(3.83)  شركة تضامن(3.36 )  منشأة فردية( 3.88) 

 *0.500 *0.519 --- منشأة فردية( 3.88)

  *-0.519 --- ---  شركة تضامن(3.36)
 --- --- ---  آخرى(3.83)

  
  في متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً Scheffeلمقارنات البعدية  نتائج أختبار ا:10.4جدول  

  .لمجال أفضل المصادر للحصول على التمويل
  

  آخرى(2.63)   شركة تضامن(3.46 )  منشأة فردية( 3.32) 
 *0.695 -0.137 --- منشأة فردية( 3.32)

  *0.832 --- ---  شركة تضامن(3.46)
 --- --- ---  آخرى(2.63)

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe( نتائج اختبار    )10.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً لمجال أفضل المـصادر              
من للحصول على التمويل، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين              

أصحاب المنشآت الفردية، وبين أصحاب المنشآت االخرى، وكانـت الفـروق لـصالح أصـحاب               
، كذلك أظهر نتائج االختبار وجـود       )3.32(المنشآت الفردية ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ        
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فروق دالة بين اصحاب شركات التضامن واصحاب الشركات االخرى وقد كانت الفروق لـصالح              
 ).3.46(لتضامن ذات المتوسط الحسابي االعلى والبالغفئة شركات ا

 

  في متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : :11.4جدول 
 لمجال صعوبة الحصول على القروض

  
  آخرى(2.42)  شركة تضامن(4.04)  منشأة فردية(4.20) 

 *1.779 0.158 --- منشأة فردية(4.20)

 1.620-* --- ---  شركة تضامن(4.04)

 --- --- ---  آخرى(2.42)

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 11.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً لمجال صعوبة الحـصول       
 نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب           على القروض، حيث دلت   

المنشآت الفردية، وبين أصحاب المنشآت االخرى، وكانت الفروق لصالح أصحاب المنشآت الفردية            
، كذلك أظهرت نتائج االختبار وجود فروق دالة بين         )4.20(ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ      

 واصحاب الشركات االخرى وقد كانت الفروق لـصالح فئـة شـركات             اصحاب شركات التضامن  
  ).4.04(التضامن ذات المتوسط الحسابي االعلى والبالغ

  
هل يختلف واقع تمويل المشاريع الصغيره في :"االجابة على سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على

 ؟"محافظه سلفيت باختالف الشكل العام للمشروع

  
ؤال الدراسة األول فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في من أجل اإلجابة عن س

  :  استجابات أفراد العينة والعرض التالي يوضح ذلك
  
 ال توجد فروق ذات داللة :" النتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة الثانية والتي تنص على أنه

 عينة الدراسة حول ما هو بين متوسط إستجابات أفراد) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
 " واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت  حسب متغير الشكل العام  للمشروع 

لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي و
)Oneway-Anova(لية توضح  لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التا

 :نتائج االختبار
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على ما هو واقع تمويل المشاريع : 12.4جدول
 .الصغيره في محافظه سلفيت حسب متغير الشكل العام للمشروع

  
  المجاالت  المتوسطات الحسابية

مشاركة مع اآلخرين مشروع عائلي مشروع فردي
 4.4533 4.1814 4.0923األموالالهدف من الحصول على 

 3.7050 3.3070 3.2389أفضل المصادر للحصول على التمويل

 3.4722 2.8646 3.2507المعامالت المالية المفضلة

 2.9733 3.3418 2.8758مصادر التمويل المتاحة

 3.4974 3.9549 3.8314مشاكل محيطه بالمشروعات الصغيره

 4.1160 4.0937 4.1181 مشاكل التمويل باالقتراض

  
ألفراد العينة حسب متغير     )Oneway-Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      :  13.4جدول  

  .الشكل العام للمشروع
  

  داخل المجموعات  بين المجموعات

 المجال

ات
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

رية
الح

ت 
رجا

د
ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

ات 
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

ت ا
رجا

د
رية
لح

ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

 

 Fقيمة 
 

مستوى 
 الداللة

  
الهدف من الحصول على 

األموال
5.572 2 2.786 98.82 397 0.249 11.19 *0.000 

أفضل المصادر للحصول 
على التمويل

9.171 2 4.585 187.3 397 0.472 9.719 *0.000 

المعامالت المالية 
المفضلة

16.34 2 8.168 318.2 497 0.64 12.76 *0.000 

 0.000* 11.02 0.603 397 239.2 6.643 2 13.29لمتاحةمصادر التمويل ا

مشاكل محيطه 
بالمشروعات الصغيره

8.324 2 4.162 149.9 497 0.302 13.8 *0.000 

مشاكل التمويل 
باالقتراض

0.037 2 0.018 179.3 397 0.452 0.041 0.96 
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 وى الداللة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست) 13.4(نالحظ من الجدول
)α=0.05(  بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره

في مجال صعوبة الحصول على " في محافظه سلفيت  حسب متغير الشكل العام للمشروع 
بين متوسط ) α=0.05(القروض، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

جابات أفراد عينة الدراسة في مجال المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال المعامالت المالية إست
المفضلة، ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال الهدف من الحصول على 

  .االموال، ومصادر التمويل المتاحة
  

حصول على القـروض قـد      أن الداللة اإلحصائية لمجال صعوبة ال     ) 13.4(أشارت بيانات الجدول    
، وهذا يظهر عدم وجود فروق دالـة إحـصائياً،          )α=0.05(، وهذه القيمة أعلى من      )0.96(بلغت  

ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة               
لى القروض  سلفيت، وعلى اختالف الشكل العام لمشاريعهم، يؤكدون على مدى صعوبة الحصول ع           

من حيث ان هنالك نقص في البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المشاريع وبالتالي عدم المقـدرة فـي                 
التعرف على المركز المالي الداعم لعملية الحصول على القرض، باالضافة الى الحاجة لـضمانات              

فوائـد  واجراءات مالية معقدة من اجل الحصول على القرض وال شك ان مصادر التمويل تفرض               
عالية على المستثمرين الراغبون في الحصول على هذه القروض، وهذا يتفق مع دراسـة الـشيخ                

لذا كان هنالك انسجام وتوافق في اسـتجابات        ،  2007 وكذلك مع دراسة حسين عبد المطلب        2000
  .  وعليه تم قبول الفرضية الصفريةأفراد عينة الدراسة

  
 في متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجال Scheffeلبعدية  نتائج أختبار المقارنات ا:14.4جدول 

 المشكالت التي تواجه المشروع

  

 
مشروع  (3.38)

 فردي
مشروع (3.95)

 عائلي
مشاركة (3.49) 
 مع اآلخرين

 *0.3340 0.1234- ---   مشروع فردي(3.38) 

 *45751. --- ---  مشروع عائلي(3.95)

 --- --- --- مشاركة مع اآلخرين (3.49) 

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 14.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجال المشكالت التي تواجه              
ن مـن أصـحاب     المشروع، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثي          
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المشاريع الفردية، وبين أصحاب المشاريع التي يتم من خاللها المشاركة مـع االخـرين، وكانـت                
، كـذلك   )3.83(الفروق لصالح أصحاب المشاريع الفردية ذات المتوسط الحسابي األعلى والبـالغ            

يع أظهرت نتائج االختبار وجود فروق دالة بين اصحاب المـشاريع العائليـة واصـحاب المـشار               
المشاركة مع االخرين وقد كانت الفروق لصالح فئة المشاريع العائلية ذات المتوسط الحسابي االعلى              

  ).3.95(والبالغ
  

  في متغير الشكل العام للمشروع وفقاً Scheffeائج أختبار المقارنات البعدية نت: 15.4جدول 
  .لمجال المعامالت المالية المفضلة

  

 
 مشروع (3.25 )

 فردي
 مشروع (2.86 )

 عائلي
 مشاركة (3.47 )
 مع اآلخرين

 -22149.- *38615. ---  مشروع فردي(3.25) 

 *-60764.- --- ---  مشروع عائلي(2.86) 

 --- --- ---  مشاركة مع اآلخرين(3.47) 

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 15.4(أظهر الجدول   

ستجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجال المعـامالت الماليـة              متوسط ا 
المفضلة، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحـوثين مـن أصـحاب                
المشاريع الفردية، وبين أصحاب المشاريع العائلية، وكانت الفروق لـصالح أصـحاب المـشاريع              

، كذلك أظهرت نتائج االختبار وجود فـروق        )3.25(لمتوسط الحسابي األعلى والبالغ     الفردية ذات ا  
دالة بين اصحاب المشاريع العائلية واصحاب المشاريع المشاركة مع االخرين وقد كانـت الفـروق               

  ).3.47(لصالح فئة المشاريع المشاركة مع االخرين ذات المتوسط الحسابي االعلى والبالغ
 

  في متغير الشكل العام للمشروع وفقاً Scheffeئج أختبار المقارنات البعدية نتا:  16.4جدول 
 لمجال افضل المصادر للحصول على األموال

  

 
 مشروع (3.23) 

 فردي
 مشروع (3.30) 

 عائلي
 مشاركة (3.70 )
 مع اآلخرين

 *-46607.- -06803.- ---  مشروع فردي(3.23) 

 *-39804.- --- ---  مشروع عائلي(3.30)

 --- --- ---  مشاركة مع اآلخرين(3.70 )
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للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 16.4(أظهر الجدول   
متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجـال أفـضل المـصادر                

وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من       للحصول على االموال، حيث دلت نتائج االختبار        
أصحاب المشاريع الفردية، وبين أصحاب المشاريع المشاركة مع االخرين وقد كانت الفروق لصالح             

، كذلك  )3.70(المشاريع ذات الصبغة المشاركة مع االخرين ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ            
اصحاب المـشاريع العائليـة واصـحاب المـشاريع         أظهرت نتائج االختبار وجود فروق دالة بين        

المشاركة مع االخرين وقد كانت الفروق لصالح فئة المشاريع المشاركة مع االخرين ذات المتوسط              
  ).3.70(الحسابي االعلى والبالغ

  
  في متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 17.4 جدول

  دف من الحصول على األمواللمجال اله
  

 
 مشروع (4.09 )

 فردي
 مشروع (4.18 )

 عائلي
 مشاركة (4.45) 
 مع اآلخرين

 *-36108.- -08918.- ---  مشروع فردي(4.09)

 *-27190.- --- ---  مشروع عائلي(4.18 )

 --- --- ---  مشاركة مع اآلخرين(4.45)

  
لمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ل) Scheffe(نتائج اختبار   ) 17.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجال الهدف من الحـصول               
على االموال، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب              

شاركة مع االخرين وقـد كانـت الفـروق لـصالح           المشاريع الفردية، وبين أصحاب المشاريع الم     
، كذلك  )4.45(المشاريع ذات الصبغة المشاركة مع االخرين ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ            

أظهرت نتائج االختبار وجود فروق دالة بين اصحاب المـشاريع العائليـة واصـحاب المـشاريع                
شاريع المشاركة مع االخرين ذات المتوسط      المشاركة مع االخرين وقد كانت الفروق لصالح فئة الم        

  ).4.45(الحسابي االعلى والبالغ
  

للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 18.4(أظهر الجدول   
متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير الشكل العام للمشروع وفقاً لمجـال مـصادر التمويـل                

ت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحـوثين مـن أصـحاب              المتاحة، حيث دل  
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المشاريع الفردية، وبين أصحاب المشاريع المشاركة مع االخرين وقـد كانـت الفـروق لـصالح                
، كذلك  )2.97(المشاريع ذات الصبغة المشاركة مع االخرين ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ            

ود فروق دالة بين اصحاب المـشاريع العائليـة واصـحاب المـشاريع             أظهرت نتائج االختبار وج   
المشاركة مع االخرين وقد كانت الفروق لصالح فئة المشاريع العائلية ذات المتوسط الحسابي االعلى              

  ).3.34(والبالغ
  

  في متغير الشكل القانوني للمشروع وفقاً Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 18.4 جدول
  ال مصادر التمويل المتاحةلمج

  

  
 مشروع (2.87 )

 فردي 
 مشروع  (3.34 )

 عائلي
مع اآلخرين (2.97) 

 *-36108.- -08918.- ---  مشروع فردي (2.87) 

 *-27190.- --- ---  مشروع عائلي (3.34) 

 --- --- ---  مشاركة مع اآلخرين (2.97)

  
ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره في : " ي ينص علىاالجابة على سؤال الدراسة الثالث  والذ

  ؟"محافظه سلفيت باختالف عدد العاملين بالمنشأة 
  

من أجل اإلجابة عن سؤال الدراسة األول فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في 
  :لعينة والعرض التالي يوضح ذلكاستجابات أفراد ا

  
 ال توجد فروق ذات داللة : " اسة الثالثة والتي تنص على أنهالنتائج المتعلقة بفحص فرضية الدر

بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
. "واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت حسب متغير عدد العاملين بالمنشأة

تحليل التباين األحادي ) ت(د تم إجراء اختبارلفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقو
)T-test (لية توضح نتائج لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة والجداول التا

 :االختبار

  
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 19.4( تبين من الجدول رقم

)α=0.05(راسة حول واقع تمويل المشاريع الصغيره في بين متوسط إستجابات أفراد عينة الد
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في مجال المشكالت التي تواجه " محافظه سلفيت  حسب متغير عدد العاملين في المنشأة 
المشروع، ومجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال صعوبة الحصول على القروض، ومجال 

ة عند مستوى الداللة مصادر التمويل المتاحة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائي
)α=0.05 ( بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال أفضل المصادر للحصول على

  .التمويل، ومجال الهدف من الحصول على االموال
  

 ألفراد العينة حسب متغير عدد العاملين بالمنشأة) t-test) (ت(نتائج اختبار : 19.4 جدول

 

 المجال الرقم
عدد 
 العاملين

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

الداللة 
اإلحصائية

 0.513 4.125 5اقل من 
1 

الهدف من الحصول على 
 0.467 4.333 9-5 األموال

498 -2.868-0.004 

 0.698 3.268 5اقل من 
2 

أفضل المصادر للحصول 
 0.671 3.57 9-5 على التمويل

498 -3.047-0.002 

 0.818 3.187 5اقل من 
3 

المعامالت المالية 
 0.822 3.242 9-5 المفضلة

498 -.693- 0.488 

 0.798 2.96 5اقل من 
   مصادر التمويل المتاحة 4

5-9 3.099 0.777 
498 -1.225-0.221 

 0.581 3.791 5اقل من 
5 

مشاكل محيطه 
 0.521 3.862 9-5 بالمشروعات الصغيره

498 -1.317-0.188 

 0.672 4.09 5اقل من 
      مشاكل التمويل باالقتراض  6

5-9 4.253 0.648 
498 -1.702-0.09 

  
أن الداللة اإلحصائية لمجال المشكالت التـي تواجـه المـشروع،           ) 19.4(أشارت بيانات الجدول    

 القـروض، ومجـال مـصادر       ومجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال صعوبة الحصول على       
، )0.09(،  )0.48(،  )0.18(التمويل المتاحة قد بلغت الداللة االحصائية لكل منهـا علـى التـوالي            

، وهذا يظهر عدم وجود فروق دالة إحـصائياً، ويعـزو           )α=0.05(، وهذه القيمة أعلى من      )0.22(
ة فـي محافظـة     الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من أصحاب المشروعات الـصغير            

سلفيت، وعلى اختالف عدد العاملين في منشآتهم، يؤكدون على العديد من العوائق والمشكالت التي              
تواجه مشاريعهم في محافظة سلفيت مثل العوائق االسرائيلية التي تحد من االستيراد للمواد الخـام               

ة، ونقـص الخبـرات     وتصدير المنتجات، واالغالقات االسرائيلية بين الضفة الغربية وقطاع غـز         
االدارية التي تدير المشروع وتستطيع تحقيق المزج المناسب لعناصر االنتاج، باالضافة الى اهميـة              
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المعامالت المالية النقدية ودورها في توفير السيولة واالبتعاد عن المعامالت المالية الخاصة بـالبيع              
صول على القروض وارتفاع الفوائد     باالجل والشيكات، كما ان هنالك صعوبات بالغة في عملية الح         

الخاصة بمبلغ القرض ومحدودية الضمانات المالية، كما أن مصادر التمويل المتاحة لهـم ال تلبـي                
االحتياجات المالية االمر الذي يزيد العبء المالي على مشاريعهم حيث ان ذلك يتفق مع دراسة ابو                

الك انسجام وتوافق في اسـتجابات أفـراد       لذا كان هن  ،  2006 ودراسة المحروق ومقابلة     2002بكر  
أن الداللـة   ) 19.4(تـشير بيانـات الجـدول       و.  وعليه تم قبول الفرضية الـصفرية      عينة الدراسة 

اإلحصائية لمجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال الهـدف مـن الحـصول علـى                
، وهذا )α=0.05(يمة أقل من  ، وهذه الق  )0.004(،  )0.002(االموال، قد بلغت لكل منها على التوالي      

يظهر وجود فروق دالة إحصائياً، ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة وعلـى اخـتالف                 
عدد العاملين في منشآتهم، لديهم مستويات متباينة من الـوعي واالدراك تجـاه أفـضل المـصادر                 

وسـط الحـسابي االكبـر       عمال ذات المت   9-5للحصول على االموال وقد كانت الفروق لصالح فئة         
، كما كانت هنالك فروق في مجال الهدف من الحصول على االموال وكانت الفروق لصالح               )3.57(

، وعليه تـم رفـض الفرضـية الـصفرية  واالخـذ             )4.33( عمال ذات المتوسط االعلى      9-5فئة  
قـع تمويـل    هل يختلف وا  :"االجابة على سؤال الدراسة الرابع والذي ينص على        و .بالفرضية البديلة 

من أجل اإلجابة عـن      و ؟"المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت  باختالف حجم رأس المال الثابت          
لعينـة  سؤال الدراسة الرابع فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في اسـتجابات أفـراد ا               

  :والعرض التالي يوضح ذلك
  
 ال توجد فروق ذات داللة :"  على أنهالنتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة الرابعة والتي تنص

بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
لفحص  و" واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت حسب حجم رأس المال الثابت 

 -Oneway(اين األحادي هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التب

Anova( لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة،  والجداول التالية توضح نتائج 
 :راالختبا

  
 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 21.4(تبين من الجدول رقم 

)α=0.05 (مويل المشاريع الصغيره بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو واقع ت
في مجال المشكالت التي تواجه " في محافظه سلفيت حسب متغير حجم رأس المال الثابت

المشروع، ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال  مصادر التمويل المتاحة، كما 
بات أفراد بين متوسط إستجا) α=0.05(وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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عينة الدراسة في مجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال الهدف من الحصول على االموال، 
  .ومجال صعوبة الحصول على القروض

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على ما هو واقع تمويل المشاريع : 20.4. جدول

 .ل الثابتالصغيره في محافظه سلفيت  حسب متغير حجم رأس الما
 

  المجاالت  المتوسطات الحسابية
 45-31 30-15 أقل من 15 ألف دينار

 4.1383 4.7083 4.1077الهدف من الحصول على األموال

 3.4048 3.5625 3.2238أفضل المصادر للحصول على التمويل

 3.3459 3.9911 3.0500المعامالت المالية المفضلة

 2.9433 2.8194 3.0204مصادر التمويل المتاحة

 3.8576 3.8512 3.7839مشاكل محيطه بالمشروعات الصغيره

 4.1497 4.7000 4.0279مشاكل التمويل باالقتراض

 
ألفراد العينة حسب متغير    )Oneway-Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      :  21.4جدول  

  حجم رأس المال الثابت
  

 داخل المجموعات بين المجموعات

 المجال

ات
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

رية
الح

ت 
رجا

د
ات 
ربع
الم
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مت

ات 
ربع
الم

ع 
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مج

 

رية
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ت 
رجا

د
ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

 

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

الهدف من الحصول على 
األموال

7.901 2 3.951 96.49 397 0.243 16.26 *0.000 

أفضل المصادر للحصول 
على التمويل

1.552 2 2.276 191.9 397 0.483 4.708 0.11 

 0.000* 22.63 0.617 497 306.6 13.96 2 27.93المعامالت المالية المفضلة

 0.392 0.94 0.633 397 251.3 0.595 2 1.19مصادر التمويل المتاحة

مشاكل محيطه 
بالمشروعات الصغيره

0.637 2 0.318 157.6 497 0.317 1.004 0.367 

مشاكل التمويل 
باالقتراض

10.12 2 5.062 169.2 397 0.426 11.87 *0.000 
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أن الداللة اإلحصائية لمجال المشكالت التـي تواجـه المـشروع،           ) 21.4(أشارت بيانات الجدول    
ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال مصادر التمويل المتاحة قد بلغـت الداللـة               

، )α=0.05(لـى مـن     ، وهذه القيمة أع   )0.39(،  )0.11(،  )0.36(االحصائية لكل منها على التوالي    
وهذا يظهر عدم وجود فروق دالة إحصائياً، ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسـة                 
من أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت، وعلى اختالف حجم رأس المـال الثابـت،               

ـ              ن حيـث   يؤكدون على العديد من العوائق والمشكالت التي تواجه مشاريعهم في محافظة سلفيت م
نقص التمويل وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي وعدم القدة على تسويق المنتجـات فـي               
السوق المحلي والخارجي نتيجة القيود الفروضة عليهم، كما ان هنالك مصادر متنوعة يلجأون اليها              
من اجل الحصول على االموال ومن ضمنها المدخرات الشخصية او االقتراض من االخرين او من               
محالت الصرافة والبنوك وهذه الخيارات متنوعة لكن يوجد عليها قيود في االستخدام نتيجة القيـود               
التي تفرضها بعض الجهات المانحة لهذه االمور كالفوائد العالية او التعرف على المركـز المـالي                

 مـن  داخل السوق، لذا نجد ان مصادر التمويل المتاحة لهذه المشاريع ال تلبي سـوا جـزء بـسيط       
لذا كان  ،  1999 ودراسة الشلبي    2007التزاماتها المالية، وهذا يتفق مع دراسة حسين عبد المطلب          

  . وعليه تم قبول الفرضية الصفريةهنالك انسجام وتوافق في استجابات أفراد عينة الدراسة
  

 وفقاًحجم رأس المال الثابت   في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 22.4 جدول
  لمجال المعامالت المالية المفضلة

  
 45-31(3.34) 30-15 (3.99) أقل من 15000 (3.05) 

 *-29593.- *-94107.- --- أقل من 15000(3.05) 

(3.99) 15-30--- --- .64514* 

( 3.34 )31-45--- --- --- 

 

فروق دالة إحصائياً بـين     للمقارنات البعدية وجود    ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 22.4(أظهر الجدول   
متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال الثابت وفقاً لمجال المعامالت الماليـة               
المفضلة، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحـوثين مـن أصـحاب                

شاريع ذات رأ س المال      دينار، وبين أصحاب الم    15000المشاريع ذات رأس المال الثابت أقل من        
 دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس           30000-15000الثابت ما بين    

 دينار ذات المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ         30000-15000المال الثابت والتي يترواح ما بين     
ـ    )3.99( ن أصـحاب  ، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط اسـتجابات المبحـوثين م
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 دينار، وبين أصحاب المشاريع ذات رأ س المال         15000المشاريع ذات رأس المال الثابت أقل من        
دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المـشاريع ذات حجـم راس   45000-31000 الثابت ما بين

 دينار ذات المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ         45000-31000المال الثابت والتي يترواح ما بين     
، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط اسـتجابات المبحـوثين مـن أصـحاب      )3.34(

 رأس المال     دينار، وبين أصحاب المشاريع ذات     30000-15000المشاريع ذات رأس المال الثابت    
  دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس            45000-31000الثابت ما بين    
  ).3.99( دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 30000-15000المال الثابت 

  
 وفقاً حجم رأس المال الثابت   في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 23.4جدول 

 لمجال الهدف من الحصول على األموال

  
 45-31( 4.13) 30-15( 4.70) أقل من (4.10) 15000 

 -03061.- *-60062.- --- أقل من(4.10) 15000

(4.70 )15-30--- --- .57001* 

( 4.13 )31-45--- --- --- 

 

للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 23.4(أظهر الجدول   
متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال الثابت وفقاً لمجال الهدف من الحصول               

ى االموال، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب              عل
 دينار، وبين أصحاب المشاريع ذات رأس المـال         15000المشاريع ذات رأس المال الثابت أقل من        

 دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المـشاريع ذات حجـم راس            30000-15000الثابت ما بين  
دينار ذات المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ        30000-15000 والتي يترواح ما بين      المال الثابت 

، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط اسـتجابات المبحـوثين مـن أصـحاب      )4.70(
دينار، وبين أصحاب المشاريع ذات رأ س المال        30000-15000المشاريع ذات رأس المال الثابت      

  دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس            45000-31000الثابت ما بين    
  ).4.70(دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 30000-15000المال الثابت 

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 24.4(أظهر الجدول   

ير حجم رأس المال الثابت وفقاً لمجال صعوبة الحـصول          متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغ     
على االموال، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب              
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 دينار، وبين أصحاب المشاريع ذات رأس المـال         15000المشاريع ذات رأس المال الثابت أقل من        
الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس         دينار، وكانت    30000-15000الثابت ما بين    

 دينار ذات المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ         30000-15000المال الثابت والتي يترواح ما بين       
، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط اسـتجابات المبحـوثين مـن أصـحاب      )4.70(

ين أصحاب المشاريع ذات رأ س المال        دينار، وب  30000-15000المشاريع ذات رأس المال الثابت      
  دينار، وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس            45000-31000الثابت ما بين    
  ).4.70(دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 30000-15000المال الثابت 

  
 وفقاً لمال الثابت حجم رأس ا  في متغير Scheffe نتائج أختبار المقارنات البعدية :24.4جدول 

  لمجال صعوبة الحصول على القروض
  

 45-31(4.14) 30-15 (4.70) أقل من15000(40.02) 

 -12171.- *-67205.- --- أقل من15000(40.02)

(4.70) 15-30--- --- .55034* 
(4.14) 31-45--- --- --- 

  
اقع تمويل المشاريع الصغيره هل يختلف و:"االجابة على سؤال الدراسة الخامس  والذي ينص على

من أجل اإلجابة عن سؤال الدراسة  و؟"في محافظه سلفيت  باختالف حجم رأس المال العامل
الخامس فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في استجابات أفراد العينة والعرض التالي 

  :  يوضح ذلك
  
  ال توجد فروق ذات :" تنص على أنهالنتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة الخامسة والتي

بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 " واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت حسب حجم رأس المال العامل 

 

 األحادي لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين
)Oneway-Anova(ل التالية توضح  لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداو

  :نتائج االختبار
  
  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )26.4(تبين من الجدول رقم

)α=0.05 (المشاريع بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو واقع تمويل 
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في مجال المشكالت التي "  الصغيره في محافظه سلفيت حسب متغير حجم رأس المال العامل 
تواجه المشروع، ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال  مصادر التمويل 

بين )  α=0.05(المتاحة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ت أفراد عينة الدراسة في مجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال الهدف من متوسط إستجابا

 .الحصول على االموال، ومجال صعوبة الحصول على القروض

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على ما هو واقـع تمويـل المـشاريع              :  25.4.جدول

  .لعاملالصغيره في محافظه سلفيت حسب متغير حجم رأس المال ا
  

 المجاالت المتوسطات الحسابية
 45-31 30-15  أقل من 15 ألف دينار 

 4.1535 4.6538 4.0941الهدف من الحصول على األموال

 3.3788 3.5673 3.2249أفضل المصادر للحصول على التمويل

 3.3782 3.9750 2.9945المعامالت المالية المفضلة

 3.0364 2.8590 2.9506مصادر التمويل المتاحة

 3.8739 3.8611 3.7637مشاكل محيطه بالمشروعات الصغيره

 4.1321 4.6385 4.0325مشاكل التمويل باالقتراض

  
ألفراد العينة حسب متغيـر     )Oneway-Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي       أ-26.4جدول

 حجم رأس المال العامل

  
 داخل المجموعات بين المجموعات
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 Fيمة ق
مستوى 
 الداللة

الهدف من الحصول على 
األموال

7.246 2 3.62397.14 397 0.245 14.81 *0.000 

أفضل المصادر للحصول 
على التمويل

4.016 2 2.008192.5 397 0.485 4.142 *0.017 

المعامالت المالية 
المفضلة

35.79 2 17.9 298.7 497 0.601 29.77 *0.000 
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ألفـراد العينـة حـسب      )Oneway-Anova( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي       :ب-26.4جدول
 متغير حجم رأس المال العامل

  
 داخل المجموعات بين المجموعات

 المجال

ات
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

رج
د

رية
الح

ت 
ا

ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

ات 
ربع
الم

ع 
مو
مج

 

رية
الح

ت 
رجا

د
ات 
ربع
الم

ط 
وس
مت

 
 Fقيمة 

مستوى 
 الداللة

 0.425* 0.858 0.633 397 0.543251.4 2 1.086مصادر التمويل المتاحة

 مشاكل محيطه 
بالمشروعات الصغيره

1.464 2 0.732156.7 497 0.315 2.32 0.099 

مشاكل التمويل 
باالقتراض

8.592 2 4.296170.8 397 0.43 9.987 *0.000 

  
أن الداللة اإلحصائية لمجال المشكالت التـي تواجـه المـشروع،           ) 26.4(أشارت بيانات الجدول    

، )0.42(،  )0.09(ومجال مصادر التمويل المتاحة قد بلغت الداللة االحصائية لكل منها على التوالي           
حصائياً، ويعزو الباحث سبب    ، وهذا يظهر عدم وجود فروق دالة إ       )α=0.05(وهذه القيمة أعلى من     

ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظـة سـلفيت، وعلـى                 
اختالف حجم رأس المال العامل، يؤكدون على العديد من المشكالت التي تواجـه مـشاريعهم فـي       

ء وترخيص هذه   محافظة سلفيت من حيث عدم وجود المساعدات الحكومية التي ستاعدهم على انشا           
المشاريع وتسجيلها وكذلك صعوبة التمويل المصرفي لها، كذلك نجد ان مصادر التمويـل المتاحـة           

 2006لهذه المشاريع ال تلبي سوا جزء بسيط من التزاماتها المالية، ويتفق ذلك مع دراسـة دوابـة                  
 فراد عينة الدراسـة   لذا كان هنالك انسجام وتوافق في استجابات أ       ،  2006ودراسة المحروق ومقابلة    

  .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية
  

للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 27.4(أظهر الجدول   
متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال العامل وفقاً لمجال المعامالت الماليـة               

ار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحـوثين مـن أصـحاب            المفضلة، حيث دلت نتائج االختب    
 وبين أصحاب المشاريع ذات رأ س المال        ، دينار 15000المشاريع ذات رأس المال العامل أقل من        

 وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس          ، دينار 30000-15000العامل ما بين    
، كما دلت نتـائج  )2.99(سط الحسابي األعلى والبالغ  دينار ذات المتو15000المال العامل اقل من  
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االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصـحاب المـشاريع ذات رأس المـال                
-31000 دينار وبين أصحاب المشاريع ذات رأ س المال العامل مـا بـين         15000العامل أقل من    

 ذات حجم راس المـال العامـل والتـي           وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع     ،  دينار  45000
، كما دلـت    )3.37(  دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ         45000-31000يترواح ما بين    

نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب المشاريع ذات رأس المال              
-31000 المال العامل ما بـين       وبين أصحاب المشاريع ذات رأ س      ، دينار 30000-15000العامل  

-31000 وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجم راس المال الثابـت             ،  دينار  45000

  ).3.37(  دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 45000
  

 وفقاً حجم رأس المال العامل  في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 27.4جدول 
  المعامالت المالية المفضلةلمجال 

  
 45-31 (3.37) 30-15 (2.97)  أقل من15000(2.99) 

 *-38367.- *-98049.- ---  أقل من 1500(2.99) 

(2.97) 15-30--- --- .59683* 

( 3.37) 31-45--- --- --- 

  
 وفقاً مل حجم رأس المال العا  في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 28.4جدول 

 لمجال أفضل المصادر للحصول على األموال

  
 45-31(3.37)  30-15 (3.56 ) أقل من 15000 (3.22)  

 -15391.- -34243.- ---  أقل من15000 (3.22)

(3.56) 15-30--- --- .34243 

( 3.37) 31-45--- --- --- 

  
عدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين       للمقارنات الب ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 28.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال العامل وفقاً لمجال أفـضل المـصادر                
للحصول على االموال، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات المبحوثين من              

 وبين أصـحاب المـشاريع ذات       ، دينار 15000أصحاب المشاريع ذات رأس المال العامل أقل من         
 وكانت الفروق لصالح أصحاب المـشاريع ذات        ، دينار 30000-15000رأس المال العامل ما بين      

 دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى      30000-15000حجم راس المال العامل والتي يترواح ما بين         
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ابات المبحوثين من أصحاب    ، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استج         )3.56(والبالغ  
 وبين أصحاب المشاريع ذات رأس المال       ، دينار 30000-15000المشاريع ذات رأس المال العامل      

 وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس  ،  دينار  45000-31000االعامل ما بين    
 ).3.56( دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 30000-15000المال العامل 

 

 وفقاً حجم رأس المال العامل   في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 29.4جدول 
 لمجال الهدف من الحصول على األموال

  
 45-31 (4.15 ) 30-15 (4.56)  أقل من 15000 (4.09) 

 -05944.- *-55975.- --- أقل من 15000 ( 4.09 ) 

   ( 4.56 ) 15-30--- --- .55975* 

 (4.15 )31-45--- --- --- 

  
للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بـين        ) Scheffe(نتائج اختبار   ) 29.4(أظهر الجدول   

متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال العامل وفقاً لمجال الهدف من الحصول               
 بين متوسط استجابات المبحوثين من أصحاب       على االموال، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق       

 وبين أصحاب المشاريع ذات رأس المـال  ، دينار 15000المشاريع ذات رأس المال العامل أقل من        
 وكانت الفروق لصالح أصحاب المشاريع ذات حجـم راس          ، دينار 30000-15000العامل ما بين    

 المتوسط الحسابي األعلـى والبـالغ    دينار ذات 30000-15000المال العامل والتي يترواح ما بين       
، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط اسـتجابات المبحـوثين مـن أصـحاب      )4.56(

 وبين أصحاب المشاريع ذات رأس المال       ، دينار 30000-15000المشاريع ذات رأس المال العامل      
شاريع ذات حجـم راس      وكانت الفروق لصالح أصحاب الم     ،  دينار  45000-31000العامل ما بين    
  ).4.56( دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى والبالغ 30000-15000المال العامل 

 

 وفقاً حجم رأس المال العامل   في متغير Scheffeنتائج أختبار المقارنات البعدية : 30.4جدول 
  لمجال صعوبة الحصول على القروض

  
 45-31 ( 4.15) 30-15 (4.56 )  أقل من 15000(4.09) 

 -09959.- *-60593.- ---أقل من 15000 (4.09)

 (4.56) 15-30--- --- .60593* 
 (4.15) 31-45--- --- --- 
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للمقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بين ) Scheffe(نتائج اختبار ) 30.4(أظهر الجدول 
 وفقاً لمجال صعوبة الحصول متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال العامل

للمقارنات البعدية وجود فروق دالة ) Scheffe(نتائج اختبار ) 30.4(على القروض أظهر الجدول 
إحصائياً بين متوسط استجابات أفراد العينة حسب متغير حجم رأس المال العامل وفقاً لمجال 

ن متوسط استجابات صعوبة الحصول على القروض، حيث دلت نتائج االختبار وجود فروق بي
 وبين أصحاب ، دينار15000المبحوثين من أصحاب المشاريع ذات رأس المال العامل أقل من 

 وكانت الفروق لصالح أصحاب ، دينار30000-15000المشاريع ذات رأس المال العامل ما بين 
متوسط  دينار ذات ال30000-15000المشاريع ذات حجم راس المال العامل والتي يترواح ما بين 

، كما دلت نتائج االختبار وجود فروق بين متوسط استجابات )4.65(الحسابي األعلى والبالغ 
 وبين أصحاب ، دينار30000-15000المبحوثين من أصحاب المشاريع ذات رأس المال العامل 

 وكانت الفروق لصالح أصحاب ،  دينار45000-31000المشاريع ذات رأس المال العامل ما بين 
 دينار ذات المتوسط الحسابي األعلى 30000-15000يع ذات حجم راس المال العامل المشار
  )4.65(والبالغ 

  
هل يختلف واقع تمويل المشاريع الصغيره :"االجابة على سؤال الدراسة السادس والذي ينص على

ة من أجل اإلجابة عن سؤال الدراس و؟"في محافظه سلفيت  باختالف نسبة رأس المال من للمشروع
الخامس فقد تم فحص فرضيات الدراسة لتبيان الفروق في استجابات أفراد العينة والعرض التالي 

  :  يوضح ذلك
  
 ال توجد فروق ذات :" النتائج المتعلقة بفحص فرضية الدراسة الخامسة والتي تنص على أنه

اسة حول بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدر) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه سلفيت حسب نسبة هيكل رأس المال من 

تحليل ) ت(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار و".المشروع
ل التالية لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة والجداو) T-test(التباين األحادي

 : ج االختبارتوضح نتائ

  
) α=0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )31.4(تبين من الجدول رقم 

بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول ما هو واقع تمويل المشاريع الصغيره في محافظه 
لمفضلة، ومجال افضل في مجال المعامالت المالية ا"  سلفيت حسب متغير نسبة راس المال للمنشأة 

 ومجال صعوبة ،المصادر للحصول على التمويل، ومجال الهدف من الحصول على االموال



 91

الحصول على القروض، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α=0.05 ( ،بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال المشكالت التي تواجه المشروع

  .ال مصادر التمويل المتاحةومج
  

 ".نسبة رأس المال من للمنشأة ألفراد العينة حسب متغير) t-test) (ت(نتائج اختبار : 31.4 جدول

  

المتوسط نسبة رأس المال المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة

 "ت"
الداللة 
اإلحصائية

شخصيةأموال   4.15 0.518 
1 

الهدف من الحصول 
 0.471 4.185 أقراض مصرفي على األموال

422 -.465- 0.642 

 0.717 3.325 أموال شخصية
2 

أفضل المصادر 
 0.595 3.223 أقراض مصرفي للحصول على التمويل

422 1.005 0.315 

 0.82 3.213 أموال شخصية
3 

المعامالت المالية 
 0.816 3.16 أقراض مصرفي المفضلة

422 0.519 .0.604 

 0.8001 2.8953 أموال شخصية
4 

مصادر التمويل 
 0.528 3.5 أقراض مصرفي المتاحة

422 -5.462- *0.000 

 0.591 3.783 أموال شخصية
5 

مشاكل محيطه 
 0.337 3.977 أقراض مصرفي بالمشروعات الصغيره

422 -2.811- *0.005 

 مشاكل التمويل باالقتراض    0.699 4.087 أموال شخصية
 0.427 4.271 أقراض مصرفي

422 -1.913- 0.066 

  
أن الداللة اإلحصائية لمجال المعامالت المالية المفـضلة، ومجـال          ) 31.4(أشارت بيانات الجدول    

أفضل المصادر للحصول على االموال، ومجال الهدف من الحصول على االموال، ومجال صعوبة             
، )0.31(، )0.060(لداللة االحصائية لكل منهـا علـى التـوالي   الحصول على القروض، قد بلغت ا 

، وهذا يظهر عدم وجود فروق دالة إحـصائياً،         )α=0.05(، وهذه القيم أعلى من      )0.06(،  )0.64(
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظة               

لمال من المنشأة، يؤكدون على اهمية المعامالت الماليـة         سلفيت، وعلى اختالف نسبة هيكل رأس ا      
النقدية ودورها في توفير السيولة والحد من المعامالت المالية الخاصة بالبيع باالجـل والـشيكات،               
كذلك فان هنالك تنوع في خيارات الحصول على التمويل سواء اكان ذلك مـن خـالل المـدخرات            

البنوك بفوائد عالية، كما ان معظم القـروض التـي يـتم            الشخصية او االقتراض من االخرين او       
الحصول عليها تستخدم في تمويل رأس المال الثابت وبعضها يوجه لعمليات التوسع والنمو،  كمـا                
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ان هنالك صعوبات بالغة في عملية الحصول على القروض وارتفاع الفوائد ومحدودية الـضمانات              
لـذا  ،  2009وكذلك تتفق مع دراسة عطياني والحـاج         2008المالية، ويتفق ذلك مع دراسة عيسى       

  .  وعليه تم قبول الفرضية الصفريةكان هنالك انسجام وتوافق في استجابات أفراد عينة الدراسة
  

أن الداللة اإلحصائية لمجال المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال         ) 31.4(تشير بيانات الجدول    
، وهذه القيمة أقل مـن      )0.000(،  )0.005(نها على التوالي  مصادر التمويل المتاحة، قد بلغت لكل م      

)α=0.05(               وهذا يظهر وجود فروق دالة إحصائياً، ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة ،
وعلى اختالف نسبة راس المال من المنشأة، لديهم مستويات متباينة مـن الـوعي واالدراك تجـاه                 

كانت الفروق لصالح فئة االقراض المـصرفي ذات المتوسـط          المشكالت التي تواجه المشروع وقد      
، كما كانت هنالك فروق في مجال مصادر التمويل المتاحة وكانت الفروق            )3،97(الحسابي االكبر   

، وعليه تم رفض الفرضية الـصفرية        )3.50(لصالح فئة االقراض المصرفي ذات المتوسط االعلى        
  . واالخذ بالفرضية البديلة
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  ل الخامسالفص
______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
  

  االستنتاجات 1.5
 

  هنالك العديد من المشكالت التي تواجه المستثمرون في محافظة سلفيت في ادارة وانشاء
التي تحد من التصدير او المشاريع الصغيرة حيث ان هنالك تأثير كبير للعوائق االسرائيلية 

  .  االستيراد للمواد الخام الالزمة النشاء المشاريع، ونقص الخبرة لدى المستثمرين
  هنالك العديد من المعامالت المالية التي يفضلها اصحاب المشروعات الصغيرة حيث ان

هنالك تبايين في هذه المستويات وتفضيلها وذلك لطبيعة المركز المالي للمشروع ومدى 
 .توفر النقدية لدى اصحابة، ورغبتهم في تحمل المخاطر المالية

  وجد ان هنالك العديد من المصادر التي يلجأ اليها اصحاب المشروعات الصغيرة والتي
تساعد في دعم استراتيجيات التمويل واالستثمار في المشروعات الصغيرة في محافظة 

  .سلفيت
 المشروعات الصغيرة على االموال وذلك هنالك العديد من االهداف منها حصول اصحاب 

في سبيل توجيه االموال واالستثمار بها في مجال االصول الثابتة التي تشكل نقطة االنطالق 
للمشروع والدعامة االساسية واالهم في اي مشروع وبدون توفرها ال يمكن االستمرار او 

 .البدء بالمشروع، واالستثمار فيه

 حاب المشروعات الصغيرة الفوائد العالية و تعقيد اجراءات من الصعوبات التي تواجه اص
الحصول على قرض وعدم توفر الضمانات الكفيلة بقدرتهم على السداد بالمواعيد التي يتفق 

 .عليها

  ان مصادر التمويل المتاحة التي يحصل عليها افراد المشروعات الصغيرة ال تلبي
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  .م التزامات واعباء مالية عاليةاحتياجاتهم بشكل كامل االمر الذي يخلق لديه
  هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تمويل

في مجال " المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير الشكل القانوني للمشروع 
تبين المعامالت المالية والهدف من الحصول على االموال ومصادر التمويل المتاحة، كما و

بين متوسط إستجابات ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
أفراد عينة الدراسة في مجال المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال أفضل المصادر 

 .للحصول على التمويل، وصعوبة الحصول على القروض

 حول واقع تمويل هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة 
في مجال " المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير الشكل العام للمشروع 

صعوبة الحصول على القروض، كما وتبين انه تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال المشكالت ) α=0.05(مستوى الداللة 
لمشروع، ومجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال أفضل المصادر للحصول التي تواجه ا

 .على التمويل، ومجال الهدف من الحصول على االموال، ومصادر التمويل المتاحة

  هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تمويل
في مجال "  دد العاملين في المنشأة المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير ع

المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال المعامالت المالية المفضلة، ومجال صعوبة 
الحصول على القروض، ومجال مصادر التمويل المتاحة، كما وتبين وجود فروق ذات 

سة في بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدرا) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .مجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال الهدف من الحصول على االموال

  هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تمويل
في مجال " المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير حجم رأس المال الثابت

جال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال  المشكالت التي تواجه المشروع، وم
مصادر التمويل المتاحة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α=0.05 ( ،بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال المعامالت المالية المفضلة
 .ول على القروضومجال الهدف من الحصول على االموال، ومجال صعوبة الحص

  هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تمويل
في مجال "  المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير حجم رأس المال العامل 

المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال أفضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال  
احة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مصادر التمويل المت

)α=0.05 ( ،بين متوسط إستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال المعامالت المالية المفضلة
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 .ومجال الهدف من الحصول على االموال، ومجال صعوبة الحصول على القروض

 ة الدراسة حول واقع تمويل هناك توافق وانسجام بين متوسط إستجابات أفراد عين
في مجال "  المشروعات الصغيرة في محافظة سلفيت حسب متغير نسبة راس المال للمنشأة 

المعامالت المالية المفضلة، ومجال افضل المصادر للحصول على التمويل، ومجال الهدف 
 ومجال صعوبة الحصول على القروض، كما وتبين وجود ،من الحصول على االموال

بين متوسط إستجابات أفراد عينة ) α=0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذ
  .الدراسة في مجال المشكالت التي تواجه المشروع، ومجال مصادر التمويل المتاحة

  
 التوصيات 2.5

  
ومن اجل ان تؤدي هذه الدراسة دورها وتنجز اهدافها على خير وجه، ال بـد مـن تقـديم بعـض                     

  :  يليالتوصيات التي بما
  

  توفير القروض والدعم الالزم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات واألصول
الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل تنمية 

 .المشروعات الصغيرة اقتصاديا واجتماعياً

 دة منخفضة، من خالل منحها تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائ
امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على األرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك 
المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي للبنوك بالتناسب مع قدر األموال 

 .التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز

 راض في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة، ضمن تعزيز وتوسيع دور مؤسسات اإلق
 .شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات

  إيجاد منافذ جديدة تسمح بتقليص اثر اإلجراءات اإلسرائيلية على بيئة األعمال في األراضي
الفلسطينية وتحديدا في مجال توفير المواد الخام والتسويق من خالل استغالل األسواق 

 .الخارجية

  اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، من خالل القروض الميسرة، وأولوية
اإلعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة األجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع 

 .الوطنية

  تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم اإلدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية
لمستلزمات اإلنتاجية وإدارة العملية اإلنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك توفير ا
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والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في 
أنشطة المشروعات الصغيرة وتقديم دورات في مجاالت اإلدارة والتسويق والمحاسبة 

 .ات وخصوصيات هذه المشروعاتواإلنتاج بما يتالءم مع سم

  تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر
 .المعلومات التسويقية الالزمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخ فلسطين وخارجها

  التعاون بين مراكز األبحاث واالستشارات األهلية واألكاديمية والمؤسسات الحكومية في
ح وإدارة البرامج التدريبية والمشاريع الريادية حسب االحتياجات القطاعية االقتصادية اقترا

 .للمجتمع الفلسطيني

  توفير مقومات البنية التحتية المالئمة لتنفيذ المشروعات االقتصادية بأسعار تشجيعية
 .وتنافسية

 لية واالحتياجات رسم سياسات تنموية وطنية شمولية، تأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المح
الفعلية للمجتمع الفلسطيني، لتحديد طبيعة الفرص المتاحة للمبادرين وأصحاب المشروعات 

 . الصغيرة في القطاعات المختلفة

  ضرورة قيام الباحثين الجدد بدراسات مماثلة لهذه الدراسة ولكن في ضوء متغيرات تختلف
 .عن متغيرات هذه الدراسة

 

 لمقترحات البحثية ا .3.5
  
  : عرض نتائج الدراسة واستنتاجاتها وتوصياتها قدم الباحث المقترحات البحثية التالية بعد
  
               إجراء دراسة حول دور هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية في استقطاب مستثمرين جدد فـي

  .فلسطينة وآليات تعزيز ذلك
          الصغيرة في   إجراء دراسة حول واقع تطبيق استراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات 

 .الضفة الغربية من وجهة نظر المالكين

              إجراء دراسة حول معيقات االستثمار والتمويل في األراضي الفلسطيني من وجهة أصـحاب
 .المشاريع الصغيرة

               إجراء دراسة مقارنة بين بيئة تشجيع االستثمار والتمويل في فلسطين مع مثيالتها في المملكة
 .األردنية الهاشمية

  اسة حول دور بنك الرفاه في تمويل المشاريع الـصغيرة فـي الـضفة الغربيـة،                إجراء در
 .والمعيقات التي تواجه ذلك من وجهة نظر أصحابها
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 باعه،دار النهضه العربيهاالسراء للط،1 ط،حاضنات االعمال،السالوس، ط. 

 ،متطلبات ، تجربه بعض الدول العربيه في الصناعات الصغيره والمتوسطه2006سليمه،ر
الملتقى ،2006ابريل،)18-17(_تاهيل المؤسسات الصغيره والمتوسطه في الدول العربيه 

 )44_31(الجزائر ص-الدولي،جامعه حسيبا بن بو علي بالشلف

 ستثمار في قطاع المنشات الصغيره والمتوسطه،المجله مالمح اال.2005السهالوي،خالد
 ).419- 393(عدد خاص،ص ص،العلميه لجامعه الملك فيصل

 ،فلسطين2011الشبكه الفلسطينيه لالقراض الصغير والمتناهي الصغر . 

 اداره تخطيط وتطوير المراه. المشروعات النسويه الصغيره واقع وافاق1999.الشلبي،خ. 

 ت التخطيط في منشات االعمال الصغيره في دوله االمالرات ،ممارسا2000.الشيخ،ف
 .جامعه الكويت، المجله العربيه لعلوم االداريه،العربيه المتحده

  ،دار المناهج: ، عمان1، مبادئ االستثمار، ط)م1997(صيام، أحمد زكريا. 

 موسسه حورس الدوليه للنشر 1 التخطيط االستراتيجي، ط2008الصيرفي،م،
 .رتنج،االسكندريهوالتوزيع،سبو
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في الوطن العربي،متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيره والمتوسطه في الدول العربيه 

 .ئرالجزا-بو علي بالشلفبا بن الملتقى الدولي،جامعه حسي،2006ابريل،)17-18(_

 2005 أول تشرين ،3 العدد ،2005 الثالث الربع االجتماعي، و االقتصادي المراقب. 

  مصر،المكتب العربي الحديث،االسكندريه، التخطيط االستراتيجي2008مرسى، ن. 

    اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية المدخل لتحقيق ميزة تنافـسية         ): 2003(المرسي، ج
  . مصر: لمنظمة القرن الحادي والعشرين، الدار الجامعية 

    اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية المدخل لتحقيق ميزة تنافـسية         ): 2003(المرسي، ج
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  تها  المشروعات الصغيره والمتوسطه اهمي2006مركز المنشات الصغيره والمتوسطه
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 ،تطوير تشريعات االستثمار الفلسطينيه لصالح المنشات الصغيره 2010ملحم،ف 
 .)ماس(والمتوسطه،معهد ابحاث السياسات االقتصاديه الفلسطيني
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 .يونيو غزة، ،نقدية  رؤية

 مجموعه النيل العربيه، مدينه 1ط،ت اداره المشروعات الصغيره مهارا2003.هيكل،م 
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- الملتقى الدولي،جامعه حسيبا بن بو علي بالشلف،2006ريل،اب)18-17(_الدول العربيه 
 )85_70(الجزائر ص

  عمان: اإلدارة االستراتيجية، دار اليازوري للنشر    والتوزيع) : 2002(ياسين، س. 

 ،االردن،،دار اليازوي للنشر، عمان1،االداره االستراتيجيه،ط1998ياسين،س 

 ،يره والمتوسطه في الدول العربيه عرض  مكانه وواقع المؤسسات الصغ2006يعقوبي، م
-17(_بعض التجارب،متطلبات تاهيل المؤسسات الصغيره والمتوسطه في الدول العربيه 

 )56_45(الجزائر ص-الملتقى الدولي،جامعه حسيبا بن بو علي بالشلف،2006ابريل،)18
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  استبانة
  
  

  
  

حضرات األخوة واألخوات اصـحاب المنـشات الـصغيره فـي محافظـه سـلفيت               
  .. .المحترمين

  
  :باحث بإجراء دراسة بعنوانيقوم ال

  
  

دراسة ميدانيه محافظه  واقع التمويل في المشروعات الصغيرة
  .سلفيت

  
 

الرجاء اإلجابة على فقرات االستبانة بما ترونه مناسباً، علماً أن المعلومات التي سيتم 
  .جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  
  

  وشكرا لتعاونكم
  

 الباحث 

  محمد عبدالفتاح
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  ...................................................................... ...........:اسم المنشأة) 1
  
  ..................................................................... ...........:مجال العمل) 2
 

  خرىأ    (     ) ة تضامنشرك   (     ) منشأة فردية (     ) :الشكل القانوني للمنشأة) 3
  
مشاركة مع     (     ) مشروع عائلي(     )       شروع فرديم (     ) :الشكل العام للمشروع) 4

  اآلخرين
  
  ......................................................................: عدد العاملين بالمنشأة )5
  
  دينار........................... .العامل، دينار........ ............الثابت : حجم رأس المال)6
  
   اقتراض مصرفي (     )   أموال شخصية    (     ) : نسبة هيكل رأس المال في المشروع)7
  

  معارض جداً  معارض  محايد  موافق  موافق جدا  
  : الهدف من الحصول على االموال )8

            تمويل رأس المال الثابت
             المال العاملتمويل رأس

           تمويل عمليات التوسع والنمو
  : برأيكم أن أفضل المصادر للحصول على التمويل )9

            مدخرات شخصية
            االقتراض من االخرين

            محالت الصرافة
            البنوك

  : برأيكم ما هي أنواع المعامالت المالية التي تفضلونها)10
            نقداً

            على الحساب
            باألجل بالشيكات

            بالكمبياالت
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  برأيكم مصادر التمويل المتاحة) 11
            ال تلبي االحتياجات المالية
            تلبي االحتياجات المالية

            بشكل جزئي
  تلبي االحتياجات المالية

   بشكل كامل
          

  :أهم المشكالت التي تواجه مشروعاتكم هي) 12
لعوائق من الجانب ا

  االسرائيلي
          

            نقص الخبرات
            نقص األموال الشخصية

            صعوبة التمويل المصرفي
            عدم وجود مساعدة حكومية

عدم القدرة على تسويق 
    المنتجات 

          

  :برأيكم صعوبه الحصول على القروض بسبب) 13
            مبلغ القرض

صول  للحاإلجراءات المعقدة
  على القرض

          

            ارتفاع سعر الفائدة
  عدم توفر البيانات
   المحاسبية الالزمة

          

  عدم القدرة على توفير
  الضمانات التي يطلبها البنك
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 ثبات أداة الدراسة 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 400 80.0 

Excluded
a 

100 
20.0 

Cases 

Total 500 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 25 
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  102  ..............................................االستبانه بصورتها النهائيه  1
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  األشكالس فهر
  

  العنوان  الرقم
  

  الصفحة

  9  ...................…..…………معايير تعريف المشروعات الصغيره  1
  25 .......................................مراحل تطور االداره االستراتيجيه  2
  26 ..............................................نموذج االداره االستراتيجيه  3
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