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 ىدي ىذا الجيد الى نبع الحناف أمي ... الى سندي أبي الغالي ...أ

 الى عنواف فرحتي ... اخواني واخواتي الغالييف...

لى ك ؿ صانع قرار اىدي ىذا الجيد المتواضع إلى كؿ فمسطيني يجمس عمى مقاعد العمـ لينيؿ منو وا 
  يووباحث يساىـ جاىدا في رفع المسيرة التعميم

 إلى كؿ مف قدـ حياتو في سبيؿ العمـ والتعمـ 

 الى كؿ مف عشؽ الكتب ونيؿ مف نور المعرفة وأنار بيا درب اآلخريف 

 إلى كؿ مف أفنى سنيف عمره في الصروح األكاديمية لتقديـ أفضؿ العمـو وأرقى أنواع المعرفة لشعبو 

 أف نخط أقالمنا بتمؾ السطور استطعناى الذيف لوالىـ لما إل

 إلى مف كرميـ اهلل بنور العمـ والمعرفة .

 الى حممة لواء العمـ

 عزاءاال يوزميالت ئيوزمال يأساتذت

 ...والمساندةالذيف قدموا لي كؿ الدعـ كؿ االصدقاء المحترميف... 
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ه الدراسة، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا الي جامعة شارة لو حيثما ورد، واف ىذالخاصة، باستثناء ما تـ اال

.او معيد اخر  

   

 ابو جمغيؼمحمود اسـ الطالبة: كوثر خميؿ 
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 شكػػر وعرفػػاف

 

ىذه إكماؿ  ىعم أعاننيمد هلل الذي الحمد هلل رب العالميف كما ينبغي لجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو، الح

 .، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل أفضؿ السالـ وأتـ التسميـرسالةال

ف أنسب الفضؿ مف بعد اهلل لذوي الفضؿ ألزاما عمي ، كاف ىذه الرسالةتممت أفبعد أف ... ما بعد أ

 " صدؽ اهلل العظيـ. شكرتكـ ألزيدنكـ ئفل"     استنادا لقولو تعالى

 التي أتاحت لي الفرصة  جامعة القدس-فانو لمف دواعي سروري اف أتقدـ بالشكر والعرفاف لجامعتنا 

دارت يا الكريمة، كما أتقدـ بالشكر لمدير معيد بااللتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا، ممثمة برئيسيا وا 

 التنمية المستدامة، وأعضاء ىيئة التدريس لجيودىـ في دعمنا نحو التقدـ والتطور العممي

 ..والرائعة.... شكرا لجيودكـ المميزة   المحكميف ى الدكاترة... اليف نالممتحالى الدكاترة 

تعاونو و  أشرؼ عمى رسالتي منذ أف كانت فكرة،الذي  نضاؿ درويشلدكتور االى أقدـ كؿ الشكر كما و 

ومنحة الوقت الكافي إلتماـ ىذا البحث ومساندتو لي في تقديـ المعمومات والبيانات الالزمة لمتطمبات 

 ىذا البحث بكؿ موضوعية وشفافية 

 )فاتف( عمى تعاونيـ المميز وتسييؿ لإلقراضكما اقدـ الشكر لكؿ العامميف في الشبكة الفمسطينية 

 ـوكافة اصحاب المشاريع الصغيرة ) المقترضيف(.. شكرًا لك ميمتي في الوصوؿ الى عينة الدراسة..

 : كوثر خميؿ محمود ابو جمغيؼالباحثة
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 :المصػػػطمحػات

 : المشروع
و خدمة، أعف منتج كانت عبارة أسواء ىو عمؿ يقوـ بو الفرد لينفذ فكرة معينة "

 حػرز) "اج الػى مػوارد ماليػة ومعرفيػة وكػادرويحتػ لتنفيذ ذلػؾ،ويستخدـ المشروع 
 .(2014، اهلل

 : ممكية المشروع
غمبيػػة رأس مػػاؿ أيقصػػد بػػذلؾ القطػػاع الػػذي تتبػػع لػػو المنشػػأة مػػف حيػػث ممكيػػة "

 لإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءالمركػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز)  "% فػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكثر (51المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع ) اي 
 .(2007الفمسطيني،

د ويتكفؿ بكامؿ المسؤولية، ويتراوح عدد مالؾ واح يديره  المشروع الذي  ىو" : الصغيرة المشروع
 (.2005)نصراهلل، والصوراني، "( عامؿ15-5) العامميف

 التمويؿ مؤسسات
 االقراض

: 
 خػػدمات ليشػػمؿ الػػدخؿ، لمحػػدودي التمويػػؿ خػػدمات تقػػدـ التػػي المؤسسػػات ىػػي"

 .(2010عقؿ،) "واالدخار االقراض

 : تنميةال

سػػتقرار والتقػػّدـ االجتمػػاعي واإلنسػػاني، ُتعتبػػر التنميػػة مػػف العناصػػر األساسػػّية لال
وىػػػي عبػػػارة عػػػف عممّيػػػة تقػػػّدـ ونمػػػو تكػػػوف بشػػػكؿ، جزئػػػّي أو شػػػامؿ باسػػػتمرار، 
تتفػػػػػاوت بأشػػػػػكاليا، وُترّكػػػػػز عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ الرقػػػػػّي والتقػػػػػدـ فػػػػػي مجػػػػػاالت الحيػػػػػاة 
اإلنسػػانية، والمضػػي قػػدمًا باإلنسػػاف نحػػو االسػػتقرار المعيشػػي والرفاىيػػة، وتمبيػػة 

مكانياتػػػػػو فػػػػػي كافػػػػػة المجػػػػػاالت متطّمباتػػػػػو بكػػػػػ ؿ مػػػػػا يتماشػػػػػى مػػػػػع احتياجاتػػػػػو وا 
 .(2016)ايماف الحيازي، والفكرية االقتصادية واالجتماعية 
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 خص ممال

تنمية  فيقراض مج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلبرا واقع ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى  ىدفت

في  و مف ينوب عنيـ(أصحاب المشاريع أيف ) المشاريع الصغيرة في فمسطيف مف وجية نظر المقترض

 محافظتي بيت لحـ والخميؿ. 

 معرفةو  ،الدراسةىذه ىداؼ أجؿ تحقيؽ أ، ومف الوصفي المنيجعمى في ىذه الدراسة اعتمدت الباحثة 

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في  مساىمةمدى  ما 

تنمية والموجية الى مساعدة و وتسميط الضوء عمى برامج التمويؿ المتخصصة  الوقوؼمف  فمسطيف،

والتطور االقتصادي  في عممية التنمية،بأىمية كبيرة ىذه المشاريع حيث تتمتع المشاريع الصغيرة، 

عمى مجتمع  توزيعو وثـ تصميـ استبياف تـوليذا الغرض لموصوؿ الى االىداؼ المرجوة،  واالجتماعي،

التي تقدميا مؤسسة القروض  والمستفيديف مفالقائمة المشاريع الصغيرة  اصحابالمكوف مف الدراسة 

، وبمغ عدد مف المقترضيف( 109تكوف مجتمع الدراسة مف  )وقد ينوب عنيـ،  و مفأ لإلقراضفاتف 

 ي ما نسبتوأ، استبانة( 108( استبانة، وبمغ عدد االستبانات المستردة )109االستبانات الموزعة )

99.08.% 

قد برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة اف ومف أىـ النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة 

زيادة التدفؽ الى  باالضافةرة القائمة في فمسطيف، يبدرجة متوسطة في تنمية المشاريع الصغساىمت 

اشار اليو افراد  كماكبيرة درجة وب مشروعالفي زيادة استثمار رأس ماؿ ساىمت و ، كما مشروعمالنقدي ل

تمؾ ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة عدد العامميف في عينة الدراسة، ىذا و 

ب احصألالمينية  القدراتتعزيز بناء  يا فيساىمتمتوسطة، باالضافة الى مدرجة المشاريع وب
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 متوسطة، كذلؾدرجة وب  نوعةتميف م عمى استقطاب مشروعالقدرة في زيادة ساىمت المشاريع، كما و 

دارية اإل يع مف الناحيةر امشالساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة قدرات 

برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة تقوـ عمى توفير أكد المقترضيف بأف ، كما درجة متوسطةوب

ضماف  في ساىمت الضافة الى اف برامج التمويؿ قد ، بادرجة متوسطةالزبائف وبنتباه إخدمات تثير 

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  ، ايضاً متوسطةالمشاريع التي تدعميا وبدرجة استدامة 

متوسطة، درجة وب منتجات المشاريع الصغيرة باستمرار زيادة الطمب عمى  المساعدةالصغيرة في 

 المشاريع الصغيرة زيادة قدرة و  ، درجة متوسطةيع وبر امشالتفعيؿ دور القوة البيعية العاممة في و 

الحفاظ عمى جودة ، باالضافة الى قدرتيا في كبيرةدرجة وب  لالستجابة السريعة لمتغيرات سوؽ العمؿ

درجة المشاريع الصغيرة وبالتنوع في نوعية خدمات كبيرة، و درجة لممشاريع الصغيرة وبخدمات االنتاج 

 .يات التي اقترحتيا الباحثةتوسطة ومف اىـ التوصم

قراض برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلأف استنتجت الباحثة مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة، 

ىتماـ برامج التمويؿ في تنمية أ، حيث كاف ترتيب متوسطةبدرجة  تساىـ في تنمية المشاريع الصغيرة 

زيادة فرص لممشروع،  القدرة التنافسية زيادة، ثـ زيادة رأس ماؿ المشروعالصغيرة  ىو  المشاريع

الدور االقتصادي الذي تقوـ بو ، وأف تحقيؽ زيادة المبيعاتو   تحقيؽ استدامة المشروع، التشغيؿ

مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فمسطيف ال يزاؿ صغيرا نسبيا، مقارنة بالدور الذي يمعبو القطاع 

ف ىذا الدور آخذ بالتزايد مف سنة أاالخرى(، إال  المالي الرسمي )المصارؼ ومؤسسات القطاع المالي

ألخرى، وىو مرشح لالستمرار في النمو خالؿ السنوات القادمة في ظؿ تنامي فجوة التمويؿ لقطاع 

، أما ـ واستيداؼ مف قبؿ ىذه المؤسساتاألفراد ومنشآت األعماؿ الصغيرة والذي ىو مركز اىتما

 إلقراض تركز جزءا كبيرا مف نشاطيا في األرياؼبخصوص الفئات المستيدفة، فاف مؤسسات ا

مف أنشطة المؤسسات  %83، والمناطؽ البعيدة عف مراكز المدف، حيث تبيف أف نحو والمخيمات
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. وقد تكوف بعض المناطؽ خارجة عف اإلطار السيادي لمسمطة والمخيماتيتركز في المناطؽ الريفية 

عب تطبيؽ القوانيف في تمؾ المناطؽ وتحصيؿ الديوف الوطنية الفمسطينية، األمر الذي يجعؿ مف الص

المستحقة في حاؿ التخمؼ عف السداد. كما أف بعض المؤسسات تستيدؼ شرائح معينة مف السكاف، 

قافة والعادات كالقروض الموجية لمنساء، األمر الذي قد يزيد أيضا مف صعوبة التحصيؿ بسبب الث

ىذه المؤسسات في الحد أو التقميؿ مف البطالة في اىمة ع، باالضافة الى اف مسالسائدة في المجتم

المجتمع الفمسطيني فكؿ قرض ممنوح مف قبؿ ىذه المؤسسات يساعد في خمؽ فرصة عمؿ واحدة عمى 

اإلقراض  في مؤسساتالحظ مف طبيعة التوزيع القطاعي ، ومف المقؿ ألحد أفراد األسرة المقترضةاأل

التي ال تولييا المصارؼ األىمية الكافية مثؿ القطاع الزراعي،  تجو لدعـ القطاعاتيا تالمتخصص، أن

التسييالت الممنوحة ىي نسبة منخفضة مقارنة بحيث اف حصة ىذا القطاع مف تسييالت المصارؼ 

. فطبيعة عمؿ مؤسسات اإلقراض وأىدافيا ورؤيتيا واىتماميا بالمسؤولية مؤسسات اإلقراضمف 

ي القطاعات االقتصادية ف ا نحو المشاريع الصغيرةتوجيو قروضي االجتماعية ىي السبب الرئيسي في

 .ةالميمش
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The Reality of the  Financing programs Presented by the lending 

Institutions in Developing the Small Projects in Palestine  

( Case study : Palestinian Case Study on Lending and Development - 

Faten in Bethlehem and Hebron Governorates ) 

  

Prepared by : Kawthar Khalil Mahmood AbuJalgeef  

Supervisor : Dr. Nidal Darweesh  

Abstract: 

This study aimed at getting Knowledge of the reality of the financing programs presented 

by the lending institutions for developing the small projects in Palestine from the 

borrower’s perspectives (or their delegates) in Bethlehem and Hebron governorates. 

The researcher, in this study, adopted the descriptive method, and in order to achieve the 

target of the study, it tried to investigate to what extent these financing  programs  

presented by the lending institutions participate in developing the small projects in 

Palestine , through shedding lights  on the specialized financing programs that are targeted 

towards helping and developing the small projects .  In order to achieve the main targets of 

this project, developing process and economic and social progress are the main criteria.  A 

questionnaire was designed and distributed among the study's society constituted from the 

existed small projects owners and the loans beneficiaries presented by Faten or their 

delegates. The study's society was composed from (109) borrowers, and the distributed 

questionnaires were (109), and the completed questionnaires were (108) which represented 

99.08%. 

 The most important results of this study confirmed that  the  financial programs which 

supported  the small projects  have participated ,with a moderate degree, in developing the  

small projects established  in Palestine , along with the participation in  the cash flow for 

the project, as well as their participation   in the increase of the capital of the project with 

big degree, declared  by the individual  responses of the study sample . These financial 

programs for supporting small projects have participated in the increase of the employees 

in those projects with a medium degree , along with its participation in technical capacity 

building reinforcement  for the projects owners , and it has participated in the increase of 

the project capacity to polarize  various jobs with medium degree . These financial 

programs that have supported the small projects through  an  increase of the administrative 

capacity of  the small projects,  with a medium degree . The borrowers confirmed that the 

financing programs for supporting the small projects is responsible for the ensuring   of the 

services that are the main concern of the clients , with a medium degree , along with that 

the financial programs have participated in the sustainability of the  supported projects , 

with a medium degree . They also participated in the increase of continuous demand of the 
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small projects products,  with a medium degree , and the activation of the  sales capacity 

role practiced in the projects, with a medium degree , and the increase of the capacity of 

the small projects to prompt response to the working market variables ,  with high  degree , 

along with their capacity in sustaining  the good quality of the small projects products with 

high degree , and the variety of  the kind of  services presented  by  the small projects,  

with a medium  degree .  

Among the most important recommendations adopted by the researcher : that  financial 

programs presented by the lending institutions  have  participated in the development of the 

small projects ,with a medium degree , where the main interests  of the financial programs, 

in developing the small projects , were an  increase of the capital of the project , an 

increase of the competitive capacity of the project , an increase of the employment , and an 

increase of sales, and finally,  achieving the sustainability of the project  .The economic 

role ( lending)   that the specialized  lending institutions   has played in Palestine is still 

respectively small if it is compared to the formal financial organizations ( banks ,and other 

financial  sectors) . Yet, this role grows from year to year, and it is expected to be 

increased in the coming years according to the increase in the financial gap for the 

individuals sector and an increase in the small business establishments and even minor 

projects which are the main concern of the lending institutions. Regarding the targeted 

groups , the lending  institutions, within their  activities,  give  great  role  and  concentrates  

on the rural areas and camps, as well as remote areas from the capital cities, where 83% of 

the lending institutions  activities  are concentrated on  the rural and camps areas . Some 

areas are out of the sovereignty of the Palestinian National Authority, which makes the 

application of the laws as well as the recovery of the loans more difficult in case of default.  

Some establishments are targeting specific categories of population, as the loans targeted 

to women which makes the matter more difficult to recover the loans due to the culture and 

customs spread among the society.  However, the participation of such establishments  has 

a benefit by  restricting or reducing  the unemployment in the Palestinian  society, for each 

loan granted by these establishments help in creating new jobs, at least,  for one  of the 

borrower  family member  We notice from the sector  distribution nature in the specialized  

lending  institutions that  they are tending  towards supporting sectors that  banks don’t 

care, such as agricultural sector, where the portion of this sector from the financial 

facilities  registers  low percent in comparison to the facilities granted by the  lending 

institutions, where the working  nature of the lending institutions  as well as their targets, 

visions, and their social responsibility interests, are the main  reasons behind directing their 

loans  towards small projects in the marginalized  economic sectors. 
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 ؿ األوؿالفص

 اإلطار العاـ لمدراسة

 :المقدمػة1.1

لدفع عجمة النمو إلى االماـ، وذلؾ مف  المنشآت الصغيرة في فمسطيف المصدر األساسييعد وجود 

خالؿ مساىمتيا في خمؽ عدد كبير مف فرص العمؿ، كما انيا ىي المسؤولة عف توليد دخؿ الكثير 

مف االسر واالفراد الفمسطينييف، خاصة الفئات الميمشة منيـ في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

عزيز قدرتيا عمى الصمود والتطور يكسباف اىمية وبالتالي فإف استمرار ىذه المنشآت في عمميا وت

خاصة لالقتصاد الفمسطيني، وذلؾ في ظؿ ما يعانيو ىذا االقتصاد مف صعوبات وتحديات جمة اقميا 

معدالت البطالة والفقر غير المسبوقة، كما اف عممية إعادة ىيكمية االقتصاد الفمسطيني تكتسب اىمية 

ساعي إلقامة دولة فمسطينية مستقمة وقابمة لمحياة، تشكؿ خاصة في الوقت الراىف عمى ضوء الم

% مف اجمالي المنشآت العاممة في 99المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناىية الصغر حوالي 

، 2008فمسطيف، فقد أظيرت نتائج المسوحات التي نفذىا الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني عاـ 

% مف تمؾ المنشآت توظؼ اقؿ مف 99عماؿ، بينما  9 % مف تمؾ المنشآت توظؼ أقؿ مف97بأف 

 (.2013عاماًل )سمطة النقد الفمسطينية،  20

قتصػاديات الػدوؿ المتقدمػة والناميػة عمػى إدورًا ىامػًا فػي تمعب  المشروعات الصغيرة  باالضافىو الى اف

ـ الػػدوؿ، كبػػر مػػف عػػدد المنشػػآت العاممػػة فػػي معظػػوعات النسػػبة األحػػد سػػواء، حيػػث شػػكمت ىػػذه المشػػر 

قتصاد والمحرؾ الرئيسػي لػو، حيػث سػاىمت ىػذه إويعتبر وجود ىذه المنشآت مف الدعائـ الرئيسية ألي 

حػو تنميػة نجػور والتوجػو ىتمػاـ بالعمالػة واألمػف حيػث اإل عمػاؿ الصػناعةأالمشاريع الصغيرة في تنظيـ 

 (.2010فراد)زواىرة،عقوؿ األ
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وعات الصػػغيرة لمػػا ليػػا مػػف دور فػػي تغذيػػة المشػػروعات ىميػػة ىػػذه المشػػر أالػػدوؿ المتقدمػػة لقػػد ادركػػت 

ىتماميػػػا بيػػػذا النػػػوع مػػػف المشػػػروعات منطمقػػػًا إمػػػا الػػػدوؿ الناميػػػة فكػػػاف أالكبػػػرى بالمنتجػػػات الوسػػػيطة، 

فػي مختمػػؼ دوؿ العػالـ عمػػى الحاجػػة  اً جماعػػإف ىنػػاؾ أقتصػادي، ويمكػػف القػوؿ صػػالح اإلاإل إلجػراءات

جمػػػاع عمػػػى كيفيػػػة خمػػػؽ ىػػػذه إتمويػػػؿ الصػػػغير، لكػػػف ال يوجػػػد لخمػػػؽ بيئػػػة وسياسػػػات محفػػػزة لقطػػػاع ال

 (.2013فراغيا في قالب تشريعي معيف)ماس،إو حتى أالسياسات 

لػػػى إقتصػػػاد العػػػالـ، باإلضػػػافة إ%( مػػػف حجػػػـ 75-95تشػػػكؿ المشػػػروعات الصػػػغيرة مػػػا نسػػػبتو )كمػػػا و 

جػػـ العػػامميف فػػي %( مػػف ح60سػػتيعابيا لنسػػبة كبيػػرة مػػف العػػامميف فييػػا تزيػػد فػػي بعػػض الػػدوؿ عػػف )إ

ف المشػػػروعات الصػػػغيرة والرياديػػػة فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ المتقدمػػػة ألػػػى إضػػػافة إاقتصػػادياتيا المختمفػػػة، 

صبحت تخصصًا يدرس في الجامعات والمعاىد المتخصصة، وتقاـ ألجمو الندوات والمؤتمرات العممية أ

حػػػات التنمويػػػة تمبيػػػة الطمو  لػػػى المسػػػاعدة فػػػي تطػػػوير وتنميػػػة قطاعيػػػا، ويسػػػيـ بالتػػػالي فػػػيإبمػػػا ييػػػدؼ 

 (.2010 ) الدماغ،لممجتمعات المختمفة

يجػػػابي فػػػي محاربػػػة البطالػػػة وتحقيػػػؽ التنميػػػة إف المشػػػروعات الصػػػغيرة لمػػػا ليػػػا دور ألػػػى ذلػػػؾ إيضػػػاؼ 

يضػػًا فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة عمػػى حػػد سػػواء، ومػػف ىنػػا يتوقػػع مػػف أالمسػػتدامة لػػيس فػػي الػػدوؿ الناميػػة بػػؿ 

ف تسػاىـ فػي تػوفير العديػد أكوف قاطره لمنمػو االقتصػادي فػي العقػود القادمػة،  و المشاريع الصغيرة باف ت

مف فرص العمؿ، حيث يتنامى دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خمؽ الوظػائؼ ومكافحػة 

البطالػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة وخاصػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع الفمسػػػػػطيني بيػػػػػدؼ الصػػػػػمود وتحػػػػػدي الحصػػػػػار) 

 (. 2003فرحاف،

لػػى تعريػػؼ شػػامؿ جػػامع محػػدد ودقيػػؽ لممشػػاريع  الصػػغيرة ، إالوصػػوؿ إنػػو لػػيس مػػف اليسػػير مػػف ىنػػا ف

ه المشاريع، حيث تختمػؼ البيئػات ختالؼ البيئة التي تقاـ فييا ىذإوذلؾ لخضوعو لعدة معايير تختمؼ ب
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دوف ال يمكػف تحديػد تعريػؼ موحػد وضػاعيا الماليػة وبالتػالي أقتصادية و نظمتيا السياسية واألأختالؼ إب

كػػػذلؾ ال بػػػػد مػػػف العمػػػػؿ المشػػػترؾ بػػػػيف ، قتصػػػاد الدولػػػػةإعػػػػايير المتػػػوفرة فػػػػي عتبػػػار المخػػػذ بعػػػػيف األاأل

جػػؿ تحقيػػؽ أىميػػة وغيػػر الحكوميػػة، مػػف ضػػافة الػػى المنظمػػات األإمؤسسػػات القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص، 

ت الغرؼ صالحياشارة ىنا تطوير مياـ و وال بد مف اإلىداؼ المشتركة والمتعمقة بالمنشآت الصغيرة، األ

تحػػػػادات الصػػػػناعية والتخصصػػػػية، بحيػػػػث تسػػػػتطيع ىػػػػذه المؤسسػػػػات تأديػػػػة التجاريػػػػة والصػػػػناعية، واأل

لػػى إستشػػارات ومػػدىا بػػالخبرات الالزمػػة، ـز لممنشػػآت الصػػغيرة وتزويػػدىا باإلواجباتيػػا، وتقػػديـ الػػدعـ الػػال

 (.2008جانب الدعـ المالي الذي تقدمة مؤسسات االقراض) الدماغ،

قػراض فػي مج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلىمية براألى ما سبؽ تأتي ىذه الدراسة بعنواف إدًا استناو 

ىػذه  تسػاىـي مػدى ألػى إأىػـ تمػؾ البػرامج وبيػاف عمػى  تنمية المشاريع الصغيرة، كمحاولة منيا لمتعػرؼ

ليػػا، باإلضػػافة الػػى س ماأالبػػرامج فػػي تنميػػة المشػػاريع الصػػغيرة واسػػتدامتيا، وقػػدرتيا التنافسػػية وزيػػادة ر 

 .زيادة حجـ العمالة والتشغيؿ

    :مشكمة الدارسة 2.1

 المشاريع الصغيرة ، حيث تمعباسية لالقتصاد الفمسطينيسالمشاريع الصغيرة مف الركائز األ تعتبر

عديدة،  وتحديات نيا تعاني مف معيقاتأالرغـ مف عمى   االقتصادية  دورًا ميمًا في عممية التنمية

سواؽ أمنافسة في ىي الحصوؿ عمى التمويؿ المناسب لمنمو واالستمرار وال عيقاتمال ىذهىـ أومف 

اف ىذه الدراسة تتناوؿ وبشكؿ خاص فرص ية حاؿ إ. عمى تتميز بمنافسة شديدة، وفرص محدودة

والجيات التمويمية المحمية الموجودة في فمسطيف والتي مف المفترض مؤسسات الالتمويؿ المقدـ مف 

المشاريع الصغيرة والناشئة لموقوؼ يدؼ بشكؿ رئيسي لتوفير التمويؿ الالـز لدعـ وتمكيف نيا تأ
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جابة ، ليذا فاف ىذه الدراسة تحاوؿ اإلوالصمود واالستمرار بمشاريعيـ ضمف ظروؼ اقتصادية صعبة

 السؤاؿ التالي  عف

 يرةالمشاريع الصغي تنمية قراض المحمية فت اإلالمقدمة مف قبؿ مؤسساالتمويؿ برامج  ما ىو واقع "  

 ؟"في فمسطيف 

  :ةػػػالدراس أىمية 3.1

 تستمد ىذه الدراسة اىميتيا انطالقًا مف مجموعة مف العناصر المتعمقة بالجانبيف العممي والعممي

 االىمية العممية:  -1

اراء المقترضيف عمى اختالؼ طبيعة نشاطيـ االقتصادي وطبيعة مشاريعيـ  التعرؼ عمى -

 ساىمة برامج التمويؿ في تنمية مشاريعيـ.موكيفية 

حد المراجع لدراسات الحقة لمباحثيف الميتميف في مثؿ ىذا أىذه الدراسة ف تكوف أالمساىمة في  -

 المجاؿ.

 -االىمية العممية: -2

المساىمة في إثراء المعمومات ومساعدة الجيات ذات العالقة في اتخاذ ما يمـز مف تدابير  -

 لموصوؿ الى تنمية بشكؿ افضؿ مما ىي عميو. لتسحيف خدمة اإلقراض

  :ةػػالدراس أىداؼ  4.1
 المشاريع الصػغيرة تمويؿ والقصور التي تعترضبياف جوانب االخفاؽ لى توضيح و إىذه الدراسة ىدفت 

  .بناء وتطور المجتمع الفمسطينيفي ىمية تمؾ المشاريع أظيار إفي فمسطيف، ومحاولة  وتنميتيا
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كبػػر وتسػػميط الضػػوء عمػػى بػػرامج التمويػػؿ المخصصػػة ألػػى فيػػـ إالوصػػوؿ  الدراسػػة ىػػذهليػػذا فػػاف ىػػدؼ 

 تنميػة عمػى قػراضاإل مؤسسػات مػف المقدمػة التمويػؿ بػرامج ي مدى استطاعتألى ا  لممشاريع الصغيرة و 

 ؟محافظتي بيت لحـ والخميؿ في الصغيرة المشاريع

 ىداؼ التالية:ف ىذه الدراسة تسعى لتحقيؽ األإمف ىنا ف

 لػػػىإقػػػراض الرئيسػػػية والموجيػػػة مج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف مؤسسػػػات اإلط الضػػػوء عمػػػى بػػػراتسػػػمي -1

 المشاريع الصغيرة. تطوير وتنمية

 تنميػػةلمقدمػػة مػػف قبػػؿ مؤسسػػات التمويػػؿ المحميػػة عمػػى بػػرامج التمويػػؿ فيػػـ مػػدى تػػأثير تنميػػة  -2

 المشاريع الصغيرة واستمرارية وتنافسية

 .ف وجدتإسباب فشميا أو  تواجو المشاريع الصغيرة كؿ التمويؿ التيىـ مشاأالتعرؼ عمى  -3

يجػػابي عمػػى تنميػػة إثػػر أمػػف حيػػث خمػػؽ  بػػرامج التمويػػؿومسػػاىمة مشػػاركة التقيػػيـ الكمػػي لمػػدى  -4

 المشروعات الصغيرة.

قراض في التنمية مف خػالؿ زيػادة المقدمة مف مؤسسات اإل معرفة مدى مساىمة برامج التمويؿ -5

 .نتاج وزيادة فرص المبيعاتإلس الماؿ وفرص التشغيؿ وحجـ اأر 

فضػػػؿ أجػػػؿ تقػػػديـ خدمػػػة أالخػػػروج بتوصػػػيات وتقػػػديـ معمومػػػات قيمػػػة لمؤسسػػػات التمويػػػؿ مػػػف  -6

مػػػػدى رضػػػػاىـ عػػػػف ومعرفػػػػة  سػػػػتفتاء المبحػػػػوثيفإمػػػػف خػػػػالؿ  الحػػػػالييف والمسػػػػتقبمييفلعمالئيػػػػا 

 المقدمة. الخدمات التمويمية

لمؤسسػػات التمويميػػة بمعمومػػات مفيػػدة تزويػػد صػػناع القػػرار والسياسػػات فػػي الييئػػات الحكوميػػة وا -7

 حوؿ قطاع تمويؿ المشاريع الصغيرة.

 



 
6 
 

 

  ةػػالدراس أسئمة 5.1

يػؿ المقدمػة مػف مؤسسػات االقػراض بػرامج التمو ىػو واقػع مػا " سئمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي وىػوأتتمثؿ 

  "؟المشاريع الصغيرة في محافظتي بيت لحـ والخميؿ تنمية في 

 الرئيسي الى االسئمة الفرعية التالية: وينقسـ سؤاؿ الدراسة

تحقػػؽ ف أالمحميػػة  مؤسسػػات االقػػراض  التػػي توفرىػػابػػرامج التمويػػؿ اسػػتطاعت  ي مػػدى ألػػى إ -1

 ؟المشروع الصغير س ماؿ أر  زيادة في

في زيػادة  المساىمة قراضلتمويؿ المقدمة مف قبؿ مؤسسات اإلاستطاعت برامج اي مدى ألى إ -2

 ؟الصغيرالمشروع فرص التشغيؿ داخؿ 

 ألصػػػػحابقػػػراض مػػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػػات اإلالمقدمػػػة   بػػػرامج التمويػػػػؿ  ي مػػػدى اسػػػػتطاعتألػػػى إ -3

 ؟ ةالصغير  شاريعممل ستدامةاال تحقيؽ أف تسيـ في  الصغيرة المشاريع 

تطػػوير القػػدرة  لمقدمػػة مػػف قبػػؿ مؤسسػػات االقػػراض فػػيبػػرامج التمويػػؿ الػػى أي مػػدى اسػػيمت إ -4

 التنافسية لممشاريع الصغيرة؟

حجػػػـ  زيػػػادةفػػػي  اإلقػػػراض بػػػرامج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػاتمػػػدى اسػػػيمت  أيلػػػى إ -5

 ؟المشاريع الصغيرة مبيعات 

 
 الفرضيات  6.1

 في تنمية المشاريع الصغيرة.برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض لدور ميـ يوجد ال 

 :التالية الفرعية ية الفرضياتالفرضويتفرع مف ىذه 

 تنمية رأس ماؿ المشروع.في برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض ل دور ميـال يوجد  -1
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فػػي  زيػػادة فػػرص التشػػغيؿفػػي بػػرامج التمويػػؿ المقدمػػة مػػف مؤسسػػات االقػػراض دور ميػػـ ليوجػد ال  -2

 .المشاريع الصغيرة

 نميػػػة القػػػدرة التنافسػػػيةفػػػي تبػػػرامج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف مؤسسػػػات االقػػػراض دور ميػػػـ ليوجػػػد ال  -3

 .يع الصغيرةلممشار 

لممشػاريع  تحقيػؽ االسػتدامةفػي برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض دور ميـ لال يوجد  -4

 .  الصغيرة

 مبيعػػػات تحقيػػػؽ زيػػػادةفػػػي بػػػرامج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف مؤسسػػػات االقػػػراض دور ميػػػـ لال يوجػػػد  -5

 .المشاريع الصغيرة

يػػػة بػػػرامج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف ىمأال يوجػػػد ىنػػػاؾ فػػػروؽ فػػػي متوسػػػطات أراء المبحػػػوثيف حػػػوؿ  -6

 قراض في تنمية المشاريع الصغيرة تعزى لممتغيرات الديمغرافية.مؤسسات اإل

 محددات الدراسة: 7.1

 تضمف محددات الدراسة ما يمي:

قػػػراض التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف مؤسسػػػات اإل بػػػرامج أىميػػػةالحػػػدود الموضػػػوعية: تتنػػػاوؿ الدارسػػػة  -1

 ية تمؾ المشاريع الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى تنم

 الحدود البشرية:  -2

مستفيديف مف البرامج التمويػؿ )المقترضيف (، الالقائمة صحاب المشاريع الصغيرة أالمسح الشامؿ لعينة 

 .قراض المقدمة مف ِقبؿ مؤسسة فاتف في محافظتي بيت لحـ والخميؿواإل

المسػتفيديف القائمػة  رةصحاب المشػاريع الصػغيأعمى  الحالية قتصرت الدراسةإالحدود المكانية:  -3

خػالؿ الفتػرة التػي حصػمت عمػى قػروض  لإلقػراضمف برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسػة فػاتف 
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فػي محػافظتي  2016-2012 عػاـ مػف مف الصندوؽ الفمسطيني لمتشػغيؿ عػف الفتػرة  يةبتمويم

 . بيت لحـ والخميؿ 

 .2016/2017الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة لمعاـ الدراسي الحالي  -4

 )الديمغرافية( الحدود المتغيراتية -5

 -المتغير المستقؿ :. أ

 قراضبرامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإل

 -المتغير التابع:. ب

 س الماؿأر زيادة  -

 فرص التشغيؿزيادة  -

 القدرة التنافسيةزيادة  -

 حجـ المبيعاتزيادة  -

 االستدامةزيادة تحقيؽ  -

 ج. المتغير الوسيط    

قطػاع العمػؿ /  ممكيػة المشػروع/  قة الجغرافية/ سنوات عمؿ المشروع/ المستوى العممي/ المنط

 عمر القرض
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 

 المشروعات الصغيرة المبحث االوؿ: 1.2
 مفيـو المشروعات الصغيرة: 1.1.2

 جميع شمؿ ىذه المصطمحف مصطمح المشروعات الصغيرة مصطمح واسع انتشر استخدامو مؤخرًا، ويإ

و في منشاة صغيرة تستخدـ عدد معيف مف أنشطة التي تتراوح بيف مف يعمؿ لحسابو الخاص األ

عماؿ صحاب األأالعماؿ، وال يقتصر ىذه المصطمح عمى منشآت القطاع الخاص ومالكيا و 

 اآلراءوتجمع  و المنزلية،أسرية نتاج اإلشمؿ كذلؾ التعاونيات ومجموعات اإلوالمستخدميف، ولكنو ي

 قتصادياتاإل، سواء في بمد ألي قتصاد القوميمة لممشروعات الصغيرة في اإلىمية المتعاظعمى األ

 (.2010)االسرج، عمؿوخمؽ فرص  حتياج المتزايد لتوليدو النامية خاصة في ظؿ األأالمتقدمة 

جمالي إ% مف 90تمثؿ نحو  والمتوسطةف المشروعات الصغيرة أحصائيات الى وتشير بعض اإلكما 

جمالي فرص العمؿ، إ% مف 80-40نيا توفر ما بيف أقتصاديات العالـ كما أالشركات في معظـ 

وتساىـ بنسبة كبيرة في الناتج المحمي لمعديد مف الدوؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ تساىـ المشروعات الصغيرة 

مريكية عمى لواليات األنجمترا واإجمالي الناتج المحمي في كؿ مف إ% مف 51% ،85بنحو  والمتوسطة

 (.2010سرج،أل)ا الترتيب

تـ جرائي لمفيوـ المشروعات الصغيرة كما نشره اإل يـتعريفشار الباحثاف نصراهلل، والصوراني في أو 

ف المشاريع الصغيرة عباره أ" دراستيما المشروعات الصغيرة في فمسطيف واقع ورؤية نقدية،نشره في 



 
10 

 
 

-15)د مف العماؿ يتراوح عددىـ بيفف يستخدـ عدأره عمى واحد ويديمشروع يمتمكو شخص "عف 

 (.2005) نصراهلل، الصوراني، "عامؿ(5

تبعتيا العديد مف الدوؿ أستراتيجيات التي إحدى اإلف دعـ المشروعات الصغيرة ألى إخمصت الباحثة 

ما أ ات،ستراتيجيمعنا المحمي يسير نحو مثؿ ىذه اإللمحد مف مستويات الفقر والبطالة، ولعؿ مجت

يع الصغيرة تتحدد ف المشار أجرائي لما تـ عرضة لمفيـو المشروعات الصغيرة، باإلبخصوص التعريؼ 

 عاماًل ويممكيا شخص واحد. 15يدي العاممة ال تتجاوز مف خالؿ حجـ اإل

 ير المستخدمة في تصنيؼ المشاريع:المعاي2.1.2 

طة ىي كممات ليا مفاىيـ نسبية تختمؼ صغيرة ومتوسمشاريع ف كممة ألى إشار الصوص في دراستو أ

حدى الدراسات الصادرة عف إشارت أخر حتى داخؿ الدولة، فقد ألى إخرى ومف قطاع ألى إمف دولة 

( دولة، 75( تعريفا لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في )55كثر مف )أمعيد والية جورجيا بأف ىناؾ 

معيار عدد العماؿ لمتمييز بيف المشاريع لسيولة ختالؼ ىذه التعاريؼ فإف معظـ الدوؿ تستخدـ إومع 

س الماؿ أسعار كما في معيار حجـ ر ثابت وموحد ال يرتبط بتغيرات األ معيار وألنوقياس ىذا المعيار، 

و المعياريف معًا لمتمييز بيف أس الماؿ المستثمر أالمستثمر، وتستخدـ بعض الدوؿ معيار حجـ ر 

خرى مثؿ معدؿ دوراف المبيعات، والحصة السوقية أدـ معايير ف بعض الدوؿ تستخأال إالمشاريع، 

بنية(، والقوة التشغيمية راضي واأل) عدا األ الثابتةصوؿ س الماؿ المسجؿ، قيمة األألممشروع ور 

 sphere ofو النشاط االقتصادي أنتاج، قطاع العمؿ ( المستخدمة في اإلHorse powerلمماكينات )

activity و أفي قطاع الخدمات  في قطاع الصناعة قد يكوف كبيراً  تبر صغيراً فالمشروع الذي يع

 .(2010)الصوص،الزراعة
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في الجدوؿ  البمداف النامية والدوؿ المتقدمةمف تصنيؼ المشاريع حسب معيار عدد العماؿ لمجموعة 

 .(1.1رقـ )

 تصنيؼ المشاريع حسب معيار عدد العماؿ (1.1جدوؿ رقـ )
 عدد العماؿ التصنيؼ 

 عامؿ 99اقؿ مف  صغيرة دوؿ المتقدمةال

 عامؿ 19-5 صغيرة الدوؿ النامية
 عامؿ 14-1 مشاريع صغيرة دولة فمسطيف

 
 

 (2010مرجع )الصوص،

 

 عريؼ المشاريع الصغيرة في الدوؿ العربيةت 3.1.2

مشاريع قامت المنظمة العربية لمتنمية الصناعية والتعديف بتعريؼ ليذا المفيوـ عمى النحو التالي، ال

) عدا االرض  المستثمر في االصوؿ الثابتة ورأسمالياعماؿ  5يعمؿ بيا اقؿ مف  Microالصغيرة جدا 

 15-6يعمؿ بيا مف  small$(، والصناعات الصغيرة 5000واالبنية وراس الماؿ العامؿ اقؿ مف 

 medium المتوسطة$ اما الصناعات 15000المستثمر في االصوؿ الثابتة اقؿ  ورأسمالياعاماًل 

، مف المالحظ الثابتة$ في االصوؿ 25000-15000عاماًل وتستثمر مف  50-15يعمؿ بيا مف 

االختالؼ بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية في تعريؼ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعؿ مف 

مؿ في امريكا عا 500بينيما، فالمشاريع التي يقؿ عدد العامميف فييا عف  المقارنةالصعوبة اجراء 

عامؿ في الياباف وكوريا الجنوبية تعتبر مشاريع صغيرة، بينما  300ودوؿ اوروبا الغربية واقؿ مف 

 .(2010الصوص،يرة جدا بالنسبة لمدوؿ النامية )تعتبر ىذه المشاريع كب
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 ية في فمسطيف عمىالفمسطيني التصنيؼ التالي لممشاريع االقتصاد لإلحصاءيستخدـ الجياز المركزي 

التي يعمؿ بيا مف  صغيرةالمشاريع عماؿ، وال 14غيرة جدًا يعمؿ بيا مف صالمشاريع النحو التالي، ال

اما المشاريع الكبيرة والتي يعمؿ عامؿ،  49-20المتوسطة ويعمؿ بيا مف مشاريع عامؿ، ال 5-19

 . (2006الفمسطيني، لإلحصاءفأكثر) الجياز المركزي  50بيا مف 

 

 :يع الصغيرةىمية المشار أ 5.1.2

جتماعية، قتصادية واأليع الصغيرة ودورىا في التنمية اإلىمية المشار أبحاث عمى جمعت الدراسات واألأ

ىمية ليذه المشاريع، أولت كثير مف الدوؿ أقتصاد، لذلؾ ارىا محركًا رئيسيًا في تنمية اإلعتبأعمى 

نتاجيا، إت والتسييالت لتطوير عفاءابمختمؼ السبؿ ووفرت العديد مف اإلوقدمت العوف والمساعدة 

عداد إدى الى نمو واسع في أجنبي، وىذا االمر يا وحمايتيا مف منافسة المنتج األسوؽ جديدة لأوفتح 

ىمية ألى إ ،(2010،الصوص)شار أوقد شآت الصغيرة في مختمؼ دوؿ العالـ، المشاريع والمن

ة أشراؾ المر ا  معدالت الفقر والبطالة، و جتماعية مف خالؿ خفض قتصادية واإلاإل المشاريع في التنمية

تحفيز المشاركة  دورىا فيلى إ باإلضافة، ليا قتصاديستقالؿ اإلاإل رية وتوفنتاجيفي العممية اإل

دخؿ يساعد المواطنيف توفير الفرص لممواطنيف لمحصوؿ عمى القتصاد الوطني، و الشعبية في بناء اإل

سباب أالممبس والخدمات الصحية والتعميمية وتقضي عمى ساسية مف المأكؿ و حتياجات األفي توفير اإل

 .(2010)الصوص،مانًا واستقرارًا أكثر أ اً عماؿ العنؼ وتخمؽ مجتمعأالجريمة و 

 :في فمسطيف  الصغيرة قتصاديةاإلعات نواع المشرو أ 6.1.2

ة و ميف وحرؼ صناعيو, والمشروعات التجاريأالكيو صغيره صناعات استيك الصناعيةالمشروعات 

ووكاالت  المختمفة الخدماتيةالمكاتب ك الخدميةلمجاالت ا، و والسماسرةالوكالء  والتجزئة الجممةكتجارة 

والتي ليا  الصغيرة النسويةالمشاريع ، و الشخصيةوالخدمات  الفندقيةدمات والتاميف وغيرىا والخ السياحة
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 الزراعيةالحيازات ، و اد المحميتصقوعمى تنميو اإل لممرأةجتماعي قتصادي واإلتأثير عمى التطور اإل

طار إفي  الصغيرةالمشروعات لى مينو العبد، إضافو إكؿ متفاوت يف بشيلمسكاف المحم الممموكة

 التنموية الخطةطار إلى مزيد مف التطوير في إحاجو بالمنظمات غير الحكومية وىي مشاريع 

 التجارية، اليندسيةاالت في مختمؼ المج متطورةالصناعات التي تنتج منتجات الفمسطينية، و 

 (.2014عماؿ الفمسطيني،) منتدى األوالصناعية

  
  ومساىمتيا في التشغيؿ: ميزات المشاريع الصغيرة  7.1.2

لعدـ حاجتيا إلى رأس ماؿ كبير أو تكنولوجيا متطورة،  تأسيسيا نظراً سيولة تمتاز المشاريع الصغيرة ب

توفير قتصادية المختمفة، و ة الصناعية واإلاالت التنميإضافة إلى قدرتيا عمى اإلنتاج والعمؿ في مج

ستثمارية منخفضة وذلؾ لطبيعة الفف اإلنتاجي المستخدـ حيث أسموب اإلنتاج إفرص عمؿ وبكمفة 

كثيؼ العمؿ خفيؼ رأس الماؿ، فضال عف تواضع مؤىالت العمالة المطموبة مما يعزز دورىا في 

لميني وخاصة في البمداف دني مستواىا التعميمي وامتصاص البطالة التي في األغمب تتصؼ بتإ

الميارات لبعض الحرؼ  يجابية في المجتمع مف خالؿ تنمية وتطويرنشر القيـ الصناعية اإلالنامية، و 

ستثمارية المختمفة، بدال مف ستفادة منيا في المياديف اإلالمواطنيف واإلستغالؿ مدخرات ا  والميارات، و 

تغطية الطمب المحمي عمى المنتجات التي يصعب إقامة ستيالؾ، و بذير ىذه المدخرات في االت

صناعات كبيرة إلنتاجيا لضيؽ نطاؽ السوؽ المحمية نتيجة النخفاض نصيب الفرد مف الدخؿ القومي 

ىذه المشاريع صناعات تعد رأسمالي وخاصة في الدوؿ النامية، كما و أو لمحدودية حجـ التراكـ ال

وليا دورىا في توسيع قاعدة اإلنتاج المحمي، حيث تساىـ في تمبية بعض  مغذية لغيرىا مف الصناعات

مف احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد األولية أو االحتياطية، باإلضافة إلى قدرة ىذه المشاريع 

يحتاج العامموف إلى مستويات عالية مف التدريب ال ادة مف مخمفات الصناعات الكبيرة، و عمى االستف
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ىاما مف  توفر منتجات ىذه المشاريع جزءاً ع لبساطة التكنولوجيا المستخدمة، و ؿ في ىذه المشاريلمعم

ستيراد ويض اإلتوفير العممة الصعبة مف خالؿ تعالمحمي، مما يقمؿ مف االستيراد، و  احتياجات السوؽ

عف الروتيف،  تستطيع مواجية تغييرات السوؽ بسرعة بعيدااىمة في التصدير في أحياف كثيرة، و والمس

لظروؼ السوؽ سواء مف حيث كمية اإلنتاج أو نوعيتو، مما يعني  حيث تتمتع بقدر مف التكييؼ وفقاً 

 )مقري، ويحياوي، قتصادية وفترات الركودألزمات اإلالقدرة عمى مواجية الصعوبات في أوقات ا

2011).  

 
 المشكالت التي تواجو المشروعات الصغيرة: 8.1.2

 
 تي تواجو المشروعات الصغيرة في فمسطيفاىـ المشاكؿ ال

المشاكؿ الخارجة عف ارادة المشروع والتي يكوف مصدرىا مف خارج المنشأة وال تستطيع االدارة  -1

 السيطرة عميو بسبب ارتباطو بأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية التي تمر بيا الدوؿ.

اب البيئة القانونية والتشريعية لعمؿ المشاكؿ ذات العالقة القانونية والتشريعية وتتمثؿ في غي -2

المشروعات الصغيرة مما أدى الى عدـ وضوح الرؤية تجاىيا وعدـ القدرة عمى وضع خطط 

 متقبمية لتنمبتيا.

المشاكؿ ذات العالقة بالبنية التحتية، ويمكف مالحظة انخفاض خدمات النية التحتيو في  -3

 ؽ المعبدة نظرًا الرتفاع تكاليفيا.فمسطيف خاصة المياه والكيرباء واالتصاالت والطر 

وىذا يظير مف خالؿ ما تعانيو ىذه المشاريع مف مشاكؿ ذات العالقة بالسوؽ والتسوؽ  -4

ضعؼ في الخبرة التسويقية خاصة فيما يتعمؽ في القدرة لموصوؿ الى االسواؽ الخارجية ) 

 التصدير(.
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المتعمقة في االنتاج، مثؿ المشاكؿ  مشاكؿ تتعمؽ باالنتاج واالنتاجية، فمسطيف تواجو العديد مف -5

 تدني جودة بعض المنتجات مما يؤثر عمى قدرتيا التنافسية.

المشاكؿ المتعمقة بالتمويؿ، حيث تعاني المشاريع الصغيرة مف تدني نسب التمويؿ المقدمة ليا  -6

 ( .2014لتوسيع المشروع او زيادة رأس ماؿ المشروع ) منتدى االعماؿ الفمسطيني، 

  

 :واجو المشروعات الصغيرةأىـ التحديات التي ت9.1.2 
ومساىمتيا  بعض المشاكؿ والصعوبات التي تحد مف قدرتيا عمى العمؿ مفتواجو المشاريع الصغيرة  

دارية، مثؿ تتمثؿ أىـ ىذه الصعوبات، قتصادي. و في دفع عجمة النمو األ صعوبات تسويقية وا 

تسويقية منتظمة لتعريؼ المستيمؾ المحمي والخارجي انخفاض اإلمكانيات المالية، عدـ وجود منافذ 

بمنتجات وخدمات ىذه المشاريع، تفضيؿ المستيمؾ المحمي لممنتجات األجنبية المماثمة، عدـ توفر 

تباع األساليب الحديثة في اإلدارة ونقص المعمومات االحوافز الكافية لممنتجات المحمية، عدـ 

ع خاصة فيما يتعمؽ بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات واإلحصاءات المتاحة لدى ىذه المشاري

السمع المنتجة وأنظمة ولوائح العمؿ والتأمينات االجتماعية وغير ذلؾ مف البيانات واإلحصاءات 

صعوبات فنية، عادة ما تعتمد ىذه المشاريع كما سبؽ سيير أعماليا عمى الوجو المستيدؼ، و الالزمة لت

صحابيا في العمؿ بصفة رئيسية، كما أنيا تمجأ عادة إلى استخداـ أجيزة القوؿ عمى قدرات وخبرات أ

ومعدات قد تكوف بدائية أو أقؿ تطورا عف تمؾ المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو ال تتبع أساليب 

الصيانة أو األساليب اإلنتاجية المتطورة التي تساعدىا عمى تحسيف جودة منتجاتيا بما يتماشى مع 

كما أف اختيار المواد الخاـ ومستمزمات اإلنتاج الالزمة العالمية في األسواؽ الدولية،  اتالمواصف

صعوبات تمويمية، الى  باإلضافةخضع لمعايير فنية وىندسية مدروسة، ألعماؿ ىذه المؤسسات قد ال ي

بعض  األحياف، وتردد أغمبحدود اإلمكانيات المالية، نظرا العتمادىا عمى التمويؿ الذاتي في في 
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المصارؼ التجارية في منح ىذه المؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويمة األجؿ ما لـ تقدـ تمؾ 

وقد تحدثت الدراسات و لعدـ كفايتو وغيرىا مف العوائؽ، المؤسسات ضمانات، النخفاض مدة االئتماف أ

تثمريف وأصحاب مساعدة الشباب المس حوؿ اىـ الحموؿ لتنمية قطاع التمويؿ بشكؿ صحيح مف خالؿ

ف المشاريع في تأسيس أعماليـ الخاصة، وتنمية وصقؿ الميارات الموجودة في المشارؾ والتي تؤىمو أل

توجيو المستثمريف الناشئيف نحو أفضؿ الفرص االستثمارية المتاحة ليـ يكوف صاحب عمؿ ناجح، و 

زيادة حجـ ردىـ المالية، و بشكؿ أكبر عمى موا وتقييـ حاجة السوؽ لذلؾ النشاط، وتعميميـ السيطرة

التمويؿ وتنويع آلياتو وذلؾ بالتنسيؽ لتقديـ التمويؿ المناسب والقروض المتوسطة وطويمة األجؿ لقياـ 

تاحة فرصة أكبر لنمو قاعدة جديدة مف سماح إعادة السداد طويمة نسبيا، و  المشاريع، وتقديـ فترات ا 

تشجيع قياـ في أنشطة االقتصاد الوطني، و  اجدىـصغار رجاؿ وسيدات األعماؿ وتوسيع مساحة تو 

فرص توفير كبيرة، و  مشاريع صغيرة إنتاجية وخدمية، تكوف دعامة ومغذية لما ىو قائـ مف مشاريع

توعية المستثمريف الناشئيف بالتطورات المؤثرة في مجاالت عمؿ متجددة لمشباب والشابات، ايضًا 

 .(2011ي، ويحياوي،مقر )ـ وتقديـ االستشارات الخاصة بذلؾ أعمالي
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 مؤسسات االقراض والتمويؿ : المبحث الثاني 2.2

 
 مقدمة:1.2.2 

عدد  عماؿ تنظـ وتدار بيدؼ تحقيؽأمعظـ المؤسسات التمويمية والمالية بشكؿ عاـ ىي شركات ف إ

دـ ويمكننا القوؿ ىنا بأف المؤسسات التمويمية والمالية ىي تمؾ التي تقىداؼ مثؿ تعظيـ الربح، مف األ

التمويؿ لمف يحتاجو وضمف شروط ومواصفات محددة، وتقدـ ىذه المؤسسات برامج التمويؿ غالبًا 

لمجية المستفيدة، والتي تزيد  عمى القروض الممنوحةبيدؼ تحقيؽ الربح المتمثؿ بالفوائد والعموالت 

 (.2012عف المصروفات التشغيمية لمؤسسات التمويؿ )الصفدي،والفميت،

نجازات التي حققيا في ناميًا في فمسطيف، بالرغـ مف اإل ع االقراض المتخصص قطاعاً كما ويعتبر قطا

ف نسبة النمو في المحفظة االئتمانية صغيرة أصغيرًا، كما  اً نو ال يزاؿ قطاعإال إقراض، مجاؿ اإل

 ومستقرة، وذلؾ يعود الى ثبات واستقرار مصادر التمويؿ المتاحة ليذه المؤسسات، كما تتميز قروض

ىذه المؤسسات بالقروض الصغيرة والمتوسطة وتستيدؼ شريحة معينة والتي ال تسطيع الوصوؿ الى 

والمخيمات ) أي  األرياؼشروط وضمانات البنوؾ، كما ركزت ىذه المؤسسات في قروضيا عمى 

 (.2013االفراد االقؿ حظًا والفئات الفقيرة ) سمطة النقد الفمسطينية،

مويمية تيتـ بشريحة نيا عبارة عف مؤسسات تأب ؼ مؤسسات االقراضتعريالباحثة  تمخصمف ىنا 

لتقديميا  كافية وليس لدييا ضماناتقؿ حظًا والتي ال تستطيع الوصوؿ لمبنوؾ، معينو وىي األ

 لممصارؼ.

 خصائص مؤسسات اإلقراض الصغير 2.2.2

 مؤسسات وبرامج مالية غير حكومية. -1

 تؤدي خدمة اإلقراض بصفة اساسية. -2
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 مييا التمويؿ صغير المبمغ وبالغ الصغر.يغمب ع -3

 غير ىادفة لمربح. -4

 تعتمد في مصادر تمويميا عمى الجيات الخارجية. -5

 المؤسسة المصرفية الفمسطينية، ب.ت( .يغمب عمييا تمويؿ فئات معينة او قطاعات معينة)  -6

 

 -الصناعات الصغيرة وضعؼ دور مؤسسات التمويؿ واالقراض:4.2.2 

مواؿ الالزمة ؿ التجارية الصغيرة مف نقص في األعمااأل شركاتو صغيرة تعاني الصناعات ال

ض الواقع بسبب نقص أر لى إف المشاريع الجديدة لـ تجد طريقًا أعماليا، كما أستمرارىا وتطوير إل

 أو صحاب المشروعات الصغيرة عف التمويؿ الربوي لمبنوؾ مف البنوؾ التجاريةأالتمويؿ، ويحجب 

اض التي تفرضيا المؤسسات المالية التجارية، وتعتمد غالبية المشروعات الصغيرة قر لصعوبة شروط اإل

ف أحصاءات ، وتشير بعض اإلساسي لمتمويؿأو المدخرات العائمية كمصدر أعمى التمويؿ الذاتي 

السوؽ غير الرسمية تفوؽ اىمية السوؽ الرسمية، وخاصة في البمداف النامية حيث اف السوؽ الرسمي 

 (.2006،% مف الصناعات الصغيرة ) نوفؿ1ف قؿ مأال إلـ يموؿ 

 

 -مقترحات لدعـ المشايع الصغير في فمسطيف :5.2.2 

  -مف القطاع العاـ : المطموب الدور

نيا أال إوالصغيرة والمتوسطة الصغر،  بالرغـ مف األثر االقتصادي واالجتماعي لممنشآت الصغيرة جداً 

ا عف بقية المنشآت االقتصادية سواء مف النواحي المادية أو ال تحظى بمعاممة تفضيمية خاصة تميزى

االجرائية، وتكمف الميمة االساسية المطموبة مف مؤسسات القطاع العاـ المساىمة الفاعمة في تطوير 

المنشآت الصغيرة مف خالؿ توفير البيئة القانونية والتشريعية، وتحديد تعريؼ واضح ليا، وفي ىذا 
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اضنات اعماؿ وتييئة البيئة المناسبة لممساعدة عمى نمو وتطور المنشآت االطار يمكف انشاء ح

 اءنشا  نشاء وتأسيس صندوؽ لتمويؿ المنشآت الصغيرة وتشجعييا، عمى اتجاه التصدير و ا  الصغيرة و 

سياسات ترخيص المنشآت الصغيرة وتعزيز البيئة ؽ الصناعية والمجتمعات الصناعية، وتطوير المناط

 (.2009)عطياني، والحاج عمي، يعيةالقانونية والتشر 

 -المطموب مف المؤسسات المساندة والداعمة: لدورا 

ىمية وغير لى المنظمات األإضافة إال بد مف العمؿ المشترؾ بيف مؤسسات القطاعيف العاـ والخاص، 

لى إا شارة ىنبالمنشآت الصغيرة، وال بد مف اإل ىداؼ المشتركة المتعمقةجؿ تحقيؽ األأالحكومية،  مف 

تحادات الصناعية والتخصصية، بحيث ت الغرؼ التجارية والصناعية، واإلتطوير مياـ وصالحيا

ستشارات ـز لممنشآت الصغيرة وتزويدىا باإلتستطيع ىذه المؤسسات تأدية واجباتيا ، وتقديـ الدعـ الال

 (.2009)عطياني، والحاج عمي،ومدىا بالخبرات الالزمة

 -الصغيرة: المطموب مف المنشآت دورال 

نتاج، عمؿ لتطوير قدراتيا في مجاالت اإلف تركز المنشآت الصغيرة جيدىا الرئيسي عمى الأينبغي 

نتاج سمع وخدمات جيدة، وبتكمفة مناسبة تمكنيا مف المنافسة إوضبط الجودة والمخاطرة بحيث تستطيع 

نتاج بما عمى تطوير ميارات اإل فييا والعمؿ، كما ينبغي تطوير قدرات وميارات العامميف محميا وعالمياً 

في ذلؾ ميارات تقدير حجـ العمؿ المطموب وضبط التكاليؼ وخمؽ عالقات وثيقة بيف المنشأة 

والمنشآت الخارجية مف خالؿ التحالفات والتسويؽ والتعاوف الفني وعقود االنتاج لصالح الشركات 

يجابي إمية والعالمية لما ليا مف تأثير قميركة في المعارض التجارية خاصة اإلالعالمية وتفعيؿ المشا

 .(2009الحاج عمي،و عمى المنشأة )عطياني، 
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  -تطوير وتنمية الصناعات الصغيرة:ل غير مشجعةوالتشريعات  القوانيف6.2.2 

لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة يتطمب االمر سف مجموعة مف القوانيف والتشريعات االقتصادية، 

الغربية، وحتى  والضفةارية المناسبة، التي تشجع عمى االستثمار في قطاع غزة لخمؽ البيئة االستثم

نوف سمطة النقد، وقانوف قتصادية منيا قاوانيف اإلـ لـ يصدر سوى عدد ضئيؿ مف الق1999ذار آ

 وباألخصخرى اسة لكثير مف القوانيف اليامة األنو ما زالت  الحاجة مأال إستثمار وغيرىا، تشجيع اال

عفاءات الضريبية لـ ف اإلأستثمار لمالئمة الوضع الحالي، كما النظر في قانوف تشجيع اإلعادة إ

ستثمار الصناعات الصغيرة، إجنبي في و األأتشكؿ أي حافز في التأثير في قرار المستثمر الفمسطيني 

مريكي، في أوذلؾ لتحيز القانوف لتشجيع ودعـ االستثمارات الضخمة نسبيًا والتي تفوؽ مئة ألؼ دوالر 

سنوات فقط، بينما  4-2مجاؿ الحوافز االستثمارية فإف قانوف االستثمار الفمسطيني يعطي اعفاء مف 

 فأنيا سنوات، اما مصر 9-5 تعطي اعفاء المممكة االردنية الياشمية مثؿ في الدوؿ العربية االخرى

عفاءات سطينية اإلمتعادؿ االعفاءات الضريبية الف لذلؾ مف الضروري أفسنة،  15-5تعطي مف 

ىـ المعوقات التي تواجو الصناعات الصغيرة سواء في أسياسة االئتماف البنكية التي ىي مف ، و العربية

ستثمار بسبب ستثمارية، كذلؾ زيادة مخاطر اإلوالحاجة الى التوعية بالريادة اإلالتصدير واالستيراد 

ـ القدرة عمى التنبؤ قتصادية وعدوضاع السياسية واألودية تحمؿ الخسائر في ظؿ تغير األمحد

 .(2006) نوفؿ،بالمستقبؿ

 -التجارب العربية والدولية في تمويؿ المشاريع الصغيرة: 7.2.2

خذت في أولى مراحميا عمى شكؿ مشاريع صغيرة، ثـ ألقد بدأت المشاريع العمالقة الحالية في  

في مرحمة بدائية، وغير مؤىمة لموصوؿ  التطور والنمو، ففي البداية كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة

خذ بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وتدريب العمالة الماىرة، شاريع الكبيرة الحجـ، ولكف مع األلى المإ
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و تسويقية مف قبؿ الدولة، مما ّمكف المشاريع أدارية إو أو تمويمية أوتوفير المساعدات سواء كانت فنية 

اف لمدولة ولدورىا فكتجاه المشاريع الكبيرة، إا لتخطو بنطاؽ نشاطي الصغيرة مف التطور، وزيادة

 ، لذا نستعرضقتصاد الدولةإودعميا عجمة كبر في نمو دور المشاريع الصغيرة ثر األومجيوداتيا األ

دوؿ العالـ القريبة مف الحالة  تجارببعض التجربة الفمسطينية رغـ تواضعيا باالضافة الى  ىنا

ذا القطاع في تنمية ىادة مف تجاربيـ ستفإلواقطاع المشاريع الصغيرة  نميةكيفية ت فةلمعر الفمسطينية 

 الياـ، تنمية حقيقية.

 التجربة الفمسطينية -اواًل:

التجربة الفمسطينية بشكؿ عاـ تعتبر متواضعو مقارنة بنظيرتيا في الدوؿ المجاورة، بسبب حداثة 

وقات، لذا كاف الزمًا عمى السياسة الفمسطينية االعتماد اقتصادىا الوطني والذي تعرض لمكثير مف المع

نمو اقتصادىا، ليذا لـ يكف ىناؾ تعريؼ وطني خاص عمى المشاريع الصغيرة لتمبية احتياجات 

بالمشاريع الصغيرة، حيث اختمفت التعاريؼ االقتصادية في االراضي الفمسطينية حسب طبيعة النشاط 

ياز المركزي لالحصاء الفمسطيني يصدر تعريؼ موحد كونو الجية والجية ذات المسؤولية إال اف الج

 الرسمية المخولة لالحصاء الوطني.

اف البيئة السياسية والقانونية والتنموية غير المستقرة التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني يؤثر سمبًا عمى 

ا اف تعزز وتحمي أو دور المشاريع، ىذا فضاًل عف غياب الصيغة التشريعية والسياسية التي يمكني

تشجع االستثمار في مجاؿ المشاريع الصغيرة، تعتبر المجيودات المتعمقة بدور الحكومة الفمسطينية في 

مجاؿ المشاريع الصغيرة بسيطة تمثمت في تأسيس البرنامج التنموي القراض المشاريع الصغيرة 

اف تكوف بذره لحاضنة اعماؿ في بالتمويؿ االسالمي، والقياـ بعقد دورات تدريبية التي مف شأنيا 

المستقبؿ، باالضافة الى أف ىناؾ تبني لبعض المشاريع مف قبؿ وزارة التنمية االجتماعية، إف ىذه 
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المجيودات تبقى متواضعو، وفي الوقت نفسو يمكف القوؿ اف الفضؿ االكبر في تمويؿ المشاريع 

المجيودات يعيقيا الكثير مف المشاكؿ  الصغيرة في فمسطيف يعود الى مؤسسات اإلقراض، إال اف ىذه

تعود الى ممارسات االحتالؿ مف خالؿ تحجيـ قدرة المقترضيف في الحصوؿ عمى مواد الخاـ وتصدير 

المنتجات وىذا يؤثر عمى التدفؽ النقدي لممشروع، كما يقمؿ مف القدرة عمى صرؼ قروض جديده 

 ( .2012) الدماغ،  باالضافة الى االغالقات التي تحد مف حركة المقترضيف

 التجربة االردنية  -:ثانياً 

يع الكبيرة في مختمؼ القطاعات تعتبر المشاريع الصغيرة مشاريع تكميمية لعدد كبير مف المشار 

كبيرة مف العامميف وخاصة في المناطؽ الريفية، الذي يتميز  ألعدادقتصادية، وتتميز باستقطابيا اإل

يقمؿ مف  ولية مماقع المواد األقامتيا عمى مقربة مف مواإمكانية إالمجتمع االردني بسيادتيا، وكذلؾ 

حدة البطالة  الى تخفيؼ باإلضافةلى تكاليؼ استثمارية كبيرة، إداراتيا، وعدـ حاجتيا ا  قامتيا و إتكاليؼ 

حصائيات باف المشاريع مشاريع كثيفة العمالة، فتشير اإل ردني العتبارىاقتصاد األالتي يعاني منيا األ

% مف 33جمالي وبحوالي % مف قيمة الناتج المحمي اإل23لي صغيرة والمتوسطة ساىمت بحواال

وضحت دراسة أ، لقد 1992ستثمارات الثابتة عاـ % مف قيمة اإل14العاممة، وحوالي يدي جمالي األإ

ستحوذ عمى أف النشاط الصناعي أعف المشاريع الصغيرة، ب 1998عاـ  Amirقامت بيا مؤسسة 

% ويميو نشاط التجارة 35نشاط الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة  ويأتينشطة موعة األ% مف مج42

% قروض مف العائمة 14%، وبنسبة 74% ، ويمثؿ التمويؿ الذاتي ليذه المشاريع نسبة 23بنسبة 

% قروض مف البنوؾ والمؤسسات غير الحكومية والمورديف مما 12واالصدقاء، بينما تمثؿ نسبة 

وضحت الدراسة اف حوالي أكما صرفي لممشاريع الصغيرة في االردف، ىمية التمويؿ المأ يعكس ضآلة

المصرفي، قتراض دراسة لـ يسبؽ ليـ الحصوؿ عمى اإل% مف المشاريع التي تضمنتيا ال67

 (.2008) الدماغ،دينية ألسباب وباإلضافة
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عـ وترقية المشاريع الصغيرة لى دإجراءات التي تيدؼ ردنية مجموعو مف اإلتخذت السمطات األألقد 

تيدؼ الى كما و طار العاـ لمسياسة الصناعية، وضع اإلىميا أردنية الياشمية، مف مكة األفي المم

تنفيذ برامج مساعدة تخصيص المساعدات  للمقطاع الصناعي محميًا ودوليًا، و  تعزيز القدرة التنافسية

وارد المالية مف المنح والمساعدات لتمويؿ ردنية بتخصيص المحيث قامت الحكومة األ قطاع الصناعة

ف إال إ، لألعماؿردنية االمريكية ة األمثؿ مشروع الشراك الصناعةتأىيؿ قطاع  إلعادة مشاريععدة 

رتفاع أنتاجية بسبب نخفاض مستوى اإلإىميا، أردف تعاني مف عدة مشاكؿ المشاريع الصغيرة في األ

مات المنتجة لى عدـ القدرة عمى منافسة السمع والخدإيؤدي نتاجيا وتدني مستوى جودتيا مما إتكاليؼ 

نيف ستثمار المحمية ضد المشاريع الصغيرة وعدـ شموليا لقواتحيز قوانيف اإلمف المشاريع الكبيرة، و 

ؿ البنوؾ ماميا، خاصة مف خالأضعؼ فرص التمويؿ المتاحة ستثمار وامتيازاتيا، و تشجيع اإل

مف الرسوـ الجمركية والضرائب مما يؤثر  بإعفاءات لإلنتاجولية ألعدـ تمتع المدخالت االمرخصة، 

 (.2008) الدماغ، جنبيةاأل لألسواؽمشاريع الصغيرة نتاج الإعاقة دخوؿ إعمى 

 التجربة اليابانية: -:لثاً ثا

 تعتبر التجربة اليابانية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموذجًا يحتذى بو بيف كؿ الدوؿ الراغبة

فتقار الياباف الى إ فمعخرى، أقتصادياتيا مف جية والتغمب عمى مشاكؿ البطالة مف جية إفي تنمية 

نيا حققت أال إولية غمب مواردىا األأستيراد إنتاجيا عمى إالثروات المعدنية، حيث كانت تعتمد في 

صبحت تنافس أاتيا ات وحتى وقتنا الحاضر، فصادر يتقدمًا كبيرًا في مجاؿ الصناعة منذ بداية الستين

لى إتبعتيا الحكومة اليابانية والتي تيدؼ إالعديد مف الدوؿ الكبرى، وىذا بفضؿ السياسة القومية التي 

تشجيع ية لممشاريع الصغيرة والمتوسطة، ذلؾ مف خالؿ توفير المساعدات الفنية او التمويمية او االدار 

نشاء شاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، وا  ث الماقامة المجمعات الصناعية والخدماتية، والقياـ بتحدي

و الصناديؽ التمويمية المتخصصة التي تشرؼ وتراقب عمييا الحكومة لتوفير أبعض المؤسسات 
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تأسيس برنامج يمكف عف طريقة حصوؿ الـز لممشاريع الصغيرة والمتوسطة، و التمويؿ والدعـ ال

 باإلضافةالممنوحة لمقطاع العاـ والحكومي،  اقديةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عمى نفس الشروط التع

دارية والمزايا التي يمكف ى بعض الحوافز الفنية واإلحصوؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمالى 

عفاءات إجؿ تطويرىا، حيث تتضمف تمؾ القوانيف تقديـ أتقديميا لممنشآت الصغيرة والمتوسطة مف 

عماؿ عف طريؽ دعـ رجاؿ األفالس، و سياسات حماية ضد اإل عتمادأو ضريبية مباشرة وغير مباشرة، 

نشاء مراكز دعـ فني متخصصة لتقديـ إلى إ باإلضافةتسييؿ حصوليـ عمى قروض بشروط ميسرة، 

وضاع ستعداد لمتكيؼ مع األاإليضًا أستية لممشاريع الصغيرة والمتوسطة، الخدمات الفنية والموج

و أتأسيس وزارة فالس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و إلى تعثر او إقتصادية المتغيرة التي قد تؤدي اإل

ضافة الى اختصاصيا إمؤسسة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة تختص بعمميات تسجيؿ المشاريع 

مف حت العناية الفائقة بيذه النوعية تضأالمشاريع، وقد  ألصحاببشؤوف التمويؿ والخدمات المساندة 

فالس، فالمشروع اإلة في تعاونيا مع المشاريع المتعثرة، خوفًا عمييا مف المشروعات مف ِقبؿ الحكوم

سترداده خالؿ سنوات مع إف يحصؿ عمى قرض بدوف فائدة وبدوف ضماف، ويتـ أالمتعثر يستطيع 

الموجو نحو المشروعات  ىذا الدعـ الحكوميف تبدأ عممية السداد، أشير قبؿ أ ستةميمة  ئوعطاإ

عتماد إلى إدى أنتاج بجودة عالية تبعًا لممواصفات العالمية، مما اإللى إى دأالصغيرة والمتوسطة 

ىمية المشاريع الصغيرة أومف ىنا يتضح ستيرادىا مف الخارج، إرة بداًل مف المشروعات الصغي

نتاجيا إمتصاص فائض العمالة الناتجة عف المشروعات الكبرى عند تحديدىا لوسائؿ إوالمتوسطة في 

 . (2008)الدماغ، العمالة الزائدة واستغنائيا عف
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 تجربة بنغالدش -:رابعاً 

تعتبر تجربة "بنؾ الفقراء"  واحده مف اعظـ التجارب المصرفية التي خاضتيا الدوؿ، حيث تـ في عاـ 

ـ تأسيس بنؾ الفقراء وذلؾ بيدؼ منج قروض لمفقراء بدوف ضماف لمساعدتيـ في إقامة مشاريع 1976

يساعدىـ عمى تحسيف أوضاعيـ المعيشية، حيث تقـو فكرة بنؾ الفقراء اساسًا  صغيرة تدر عمييـ دخالً 

عمى منح الفقراء قروضًا متناىية الصغر يتكسبوف منيا ويسددوف ديونيـ عمى اقساط، ويقوـ البنؾ 

عمى مبدأ إف " التوظيؼ الذاتي لمفقراء اساس لعممية التنمية، كذلؾ مبدأ " ساعد الناس كي يساعدو 

 ( .2010"، ويقوـ عمى فكرة االرتقاء بالفقير ومساعدتو عمى بناء نفسو وتنمية حياتو )الصوص،انفسيـ

مف خالؿ التشريعات يكوف المشاريع الصغيرة  ىذه التجارب الى أف دعـعرض  بعدتشير الباحثة 

بيدؼ ، وتوفير مصادر تمويمية بشروط ميسرة قراضوالفني ومحاولة لتسيير عممية اإل والتمويؿ المالي

دعـ االقتصاد وخصوصًا في الدوؿ الناميو التي ال تستطيع توفير فرص عمؿ او توفير دخؿ الفراد 

كبر كمثؿ ثر األف لمتجربة اليابانية األأ ، كمااً ف التحيز لممشاريع الكبيرة كاف واضحأال إ الدولة، 

ساب منيا، أطيني لعدة قتصاد الفمستجربة تناسب طبيعة اإل كأفضؿقتصاد الفمسطيني يحتذى بو في اإل

نتاجية الجودة اإلقتصادية المتغيرة، و وضاع اإلمع األ قدرة المشاريع الصغيرة اليابانية عمى التكيؼ

قتصاديات العربية في اإلندماج المنتج الفمسطيني في محاوالتو لإلالعالية لمنتجاتيا والتي يتطمبيا 

صاص فائض العمالة التي تنتج عف المشاريع الكبرى متأقدرة المشاريع اليابانية الفائقة في والدولية، و 

 باإلضافة%، 26حوالي  2008نسبة البطالة عاـ حيث بمغت ، تي يتميز بيا االقتصاد الفمسطينيوال

، باالضافة الى االستفادة مف جمالياإلقدرة المشاريع الصغيرة اليابانية عمى دعـ الناتج المحمي الى 

التجربة البنغالدشية والتي تقدـ لمفقراء بدوف ضمانات اليجاد مصدر فكرة بنؾ الفقراء التي طرحتيا 
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 دخؿ ذاتي لمفقراء.

 -مؤسسة فاتف لتمويؿ المشاريع الصغيرة: 8.2.2

ـ، وتـ تسجيميا كشركة 14/07/1998والتنمية) فاتف( بتاريخ  لإلقراضتأسست الشركة الفمسطينية 

( استنادًا الى قانوف الشركات لسنة 563124478مساىمة خصوصية غير ىادفة لمربح تحت رقـ )

تعتبر المؤسسة الفمسطينية لإلقراض والتنمية  ـ.1/3/1999ـ، وباشرت الشركة نشاطيا بتاريخ 1929

)فاتف( مؤسسة رائدة في مجاؿ اإلقراض الصغير ومتناىي الصغر،  وليا شبكة فروع واسعة ممتدة مف 

وائؿ المؤسسات الفمسطينية التي تبنت خيار أف مؤسسة فاتف ىي م، رفح جنوبًا وحتى جنيف شماالً 

التمويؿ الصغير كوسيمة لتمكيف المجتمعات الفمسطينية الفقيرة مف اف تمعب دورًا فاعاًل في عممية 

، حيث تمكنت مف ايصاؿ خدمات التمويؿ الصغير ومتناىي الصغر التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

التالي تخفيض نسب الفقر ـ في خمؽ فرص عمؿ جديدة وبالى المناطؽ البعيدة والميمشة مما ساى

تخاذ إتمكيف المرأة في  جابيًا فيإيثرًا أاء، مما كاف لو ركزت المؤسسة في عمميا عمى النسوالبطالة، 

التركيز عمى قراض الصغير وتقدميا وبخاصة قتصاديًا كمثيالتيا في مجاؿ اإلإ ستقاللياأقرارىا و 

)مؤسسة سرتيا لتكوف بذلؾ فردًا فاعاًل وناحجًا في المجتمع الفمسطينيأب رتقاءالقروض التنموية واإل

 فاتف لالقراض،)ب،ت((.

 المؤسسة: ورؤية رسالة

مف ذوي الدخؿ  قتصادياً إفراد النشطاء حتياجات الفمسطينييف، األإتقديـ خدمات مالية متنوعة تمبي 

كامؿ لتحسيف جودة حياة ي متشتماؿ مالإنحو وجود نظاـ تتجو  ورؤيتياالمحدود والمتوسط، 

ساسيًا لتحقيؽ التنمية أبعادىا شرطًا أالحوكمة الرشيدة بمختمؼ الفمسطيني، أما قيميا تتركز حوؿ 

نظمة لنفسيا مجموعة مف الموائح واأل لؾ وضعت المؤسسةالمستدامة عمى مختمؼ المستويات، لذ
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د في رسـ السياسات المستقبمية لممؤسسة والقوانيف التي تعتبرىا مرجعًا لعممية صناعة القرار، وتساع

 عمى قواعد متينو.

فقي والعمودي، حيث بخصوص توسعيا األ 2016طموحة لعاـ تطمح مؤسسة فاتف خالؿ خطتيا ال

مميوف دوالر وعدد المقترضيف  110غ مف تصؿ المحفظة النشطة لمؤسسة فاتف لمبأمف المتوقع 

 قتصادي عمى ما ىو عميومرار الوضع الساسي واإلستإألؼ مقترض، وذلؾ في حاؿ  40لى إالنشطيف 

 . )مؤسسة فاتف لالقراض،)ب،ت((
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 المبحث الثالث:3.2 
 

 السػابقػػة الدراسػات 

ف ما أبحاث ذات العالقة بموضوع عنواف الدراسة، مما ال شؾ فيو دبيات واأليقدـ ىذا الفصؿ األ

فيًا تراكميًا ميما يساىـ في إثراء المعرفة لمدارسيف نتجتو جيود الباحثيف السابقيف يعتبر إرثًا معر أ

والباحثيف، وأساسًا يستند عميو في بمورة خمفية عممية لموضوع الدراسة والبحث المطموب، حيث تركزت 

مج التمويؿ برا أىميةبحاث التي تطرقت لعدة جوانب تتعمؽ بموضوع الدراسة  التقارير واألالعديد مف 

ىمية كبرى أتنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف، لما ليا مف  فيقراض المقدمة مف مؤسسات اإل

 جتماعي.قتصادي واإلمشاريع وبالتالي تنمية الجانب اإلثر عمى تنمية البمعرفة ىذا األ

بحاث ذات الصمة بالموضوع، ستفادة مف تمؾ التقارير واألد الباحثة في ىذه المجاالت باإلوتركزت جيو 

 .غراض البحثأبما يخدـ 

و تمؾ المرتبطة أطمعت الباحثة عمى العديد مف التقارير والبحوث ذات العالقة بموضوع الدراسة احيث 

( دراسات عربية ومحمية، 7ختيار )إجنبية مختمفة، حيث تـ أبو بشكؿ جزئي في بيئات عربية ومحمية و 

جنبية ليا صمة أ ( دراسات6الى ) باإلضافةذات عالقة بموضوع البحث ومتغيرات الدراسة وظروفيا، 

 و جزئية بموضوع الدراسة.أمباشرة 

قدـ، الختالؼ الزمف لى األإحدث ًا وفقًا لمتسمسؿ التاريخي مف األقامت الباحثة بترتيب الدراسات تنازلي

تمؾ الدراسات مبينة عمى النحو ممخصًا ل وفيما يميبينيا، وختمتيا الباحثة بالتعقيب عمى الدراسات، 

 -تي:اآل
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  لدراسات العربيةا  1.3.2

ثر برامج التمويؿ عمى تنمية المشاريع متناىية الصغر) أ( بعنواف 2014ولى: )عمار، الدراسة األ 

 دراسة حالة االغاثة االسالمة، غزة(.

ثر برامج التمويؿ عمى تنمية المشاريع متناىية الصغر، وذلؾ ألى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة  

مرابحة والقرض الحسف في مؤسسة ويؿ المشاريع الصغيرة بصيغتي الثر برامج تمأمف خالؿ دراسة 

ستخدمت ىذه الدراسة أسالمية عمى تنمية المشاريع متناىية الصغر في قطاع غزة، حيث اإلغاثة اإل

مقترض في  1674صؿ أمقترض، مف  298ختيار عينة مكونة مف إالمنيج الوصفي التحميمي، وتـ 

ف التمويؿ عنصر ألييا ىذه الدراسة، إـ النتائج التي توصمت أىومف  قطاعات مختمفة ومناطؽ مختمفة،

ثر واضح لسياسات برامج التمويؿ ألى عدـ وجود إضافة أة المشاريع الصغيرة ونموىا، باإلميـ في نش

ف أىـ التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة، أرباحيا، ومف أو نمو أستمراريتيا ا  عمى نمو المشاريع و 

يجاد مشاريع تنموية حقيقية وبالتالي عمى المانحيف تعزيز ىذا النمط إلى إفمسطيني بحاجة المجتمع ال

ف تحرص عمى فحص أىمية وجّدية المقترضيف أف عمى المؤسسات المقرضة أمف المشاريع، كما 

   لضماف نجاح المشاريع.

 

دورىا في التنمية ي قطاع غزة و بعنواف المشاريع الصغيرة ف (2011)الفميت، : الثانيةالدراسة 
 قتصادية.اإل

 في قطاع غزة المشاريع الصغيرة حوؿ جراىا الباحث عودة جميؿ الفميتأالتي  ىدفت ىذه الدراسة

ي توفير فرص عمؿ لجميع الفئات نطالقًا مف دورىا الياـ فإقتصادية، ودورىا في التنمية اإل

مدى ما تحققو ىذه ة تـ التعرؼ عمى جتماعية، وخاصة الريادييف وتحقيؽ الدخؿ، ومف خالؿ الدراساإل

 كتفاء الذاتي لبعض السمع والخدمات.المشاريع مف اإل
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ظيرت الدراسة الميدانية العديد مف السمات والخصائص الخاصة بالمشاريع الصغيرة في منطقة أكما 

 ستخداـ الباحث المنيج الوصفي في ىذه الدراسة والمنيج السمعي الذي يعتبر جزء مفأالدراسة،  

ستبياف لتحميؿ البيانات والخروج داة اإلأستخداـ إلى إ باإلضافةالمنيج الموضوعي والمنيج الحرفي، 

رتفاع تكاليؼ النقؿ والكيرباء، أساسية مف شبكة الطرؽ و تائج والمتمثمة في ضعؼ البنية األبأىـ الن

و توحيد أيؽ كثر مف طرؼ حكومي وغير حكومي يعمؿ في ىذه المجاؿ بدوف تنسألوجود  باإلضافة

برز التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة، وضع سياسات تنموية وطنية شمولية ألمجيود، ومف 

الى اعتماد سياسة الحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة، وتدريب اصحاب  باإلضافةوموحدة 

 المشاريع.

 
المشروعات الصغيرة ح ثر اداء مؤسسات التمويؿ في نجاأبعنواف  (2010)زواىرة،  :ثالثةال دراسةال

 ردنية الياشمية.في المممكة األ 
داء مؤسسات أثر ألى التعرؼ عمى إجراىا الباحث ابراىيـ حسف زواىرة أالتي ىدفت ىذه الدراسة 

 قراض، دراسة حالة مؤسسة اإلفي المممكة االردنية الياشمية التمويؿ في نجاح المشروعات الصغيرة

ردنية الياشمية، حيث تّكوف مجتمع الدراسة مف جميع المقترضيف الزراعية الصغيرة في المممكة األ

ختيار إمقترضًا، وتـ  320( بحيث كاف عدد المقترضيف 2002-2007عاـ ) الممتدة الفترةخالؿ 

ي ما نسبتو أستبياف صالح لمتحميؿ إ 267حيث حصؿ الباحث عمى  279عينة عشوائية مكونو مف 

83. % 

ىـ النتائج أ( ومف spssستخدـ في التحميؿ االحصائي نظاـ )أ، كما  ستخدـ الباحث المنيج الوصفيأ

ف أف المشاريع الصغيرة تمعب دورًا ميما في اقتصاد الدوؿ النامية، كما أالتي خرجت بيا الدراسة، 

ف ىناؾ معيقات تتعمؽ بالبيئة أال إالمشروعات الصغيرة تعتبر جزءًا مف عممية التنمية االقتصادية، 

 الخارجية.
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دوات المالية لتمويؿ المشروعات الصغيرة، التي خرجت بيا الدراسة توسيع األ ىـ التوصياتأمف و 

عفاءات وتسييالت متنوعو إرة ودراسة الجدوى ومنحيـ االى تدريب المقترضيف في االد باإلضافة

 لتحفيزىـ.

 
 NGOSقراض دور التمويؿ المقدـ مف مؤسسات اإلحوؿ بعنواف  (2010الدماغ، ) :رابعةال دراسةال

 في تنمية المشاريع النسائية الصغيرة في قطاع غزة.
دور التمويؿ المقدـ مف مؤسسات االقراض جرتيا الباحثة حنيف الدماغ حوؿ أالتي  دفت ىذه الدراسةى

NGOS  لبياف مدى  ،2008-1995في تنمية المشاريع النسائية الصغيرة في قطاع غزة ولمفترة

قتصادية الخاصة ثر ىذا االختالؼ عمى المؤشرات اإلسات االقراض، وااختالؼ دور التمويؿ بيف مؤس

 اً مختار  اً نسائي اً مشروع 130بالمشاريع، حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية تبمغ حوالي 

ستبياف ستخداـ اإلأعمى عدد المشاريع الممولة، وقد تـ  بناءقراض اختيرت إمف قبؿ ثالث مؤسسات 

بيف رتباط إبرز النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة، عدـ وجود أومف دؼ الدراسة، قيؽ ىلتح كأداة

قراض وبيف ارتفاع وانخفاض رأس الماؿ المستثمر لممشروع، القروض المقدمة مف مؤسسات اإل

لوجود ارتباط تاـ بيف نسبة التمويؿ الذاتي لرأس الماؿ المستثمر وبيف رأس الماؿ المستثمر  باإلضافة

 وع.لممشر 

القانونية والتشريعية بحيث  البيئةتطوير  العمؿ عمىىـ التوصيات التي خرجت بيا الدراسة، أومف 

خصوصيتيا وتستجيب لمتطمبات  لتتالءـتشمؿ المشاريع الصغيرة عامة والمشاريع النسائية خاصة، 

ات االقراض واحتياجات تمؾ المشاريع، كذلؾ العمؿ عمى تخفيض نسبة الفائدة المعموؿ بيا في مؤسس

وتغيير سياسة القروض السريعة ) القروض اغاثية( الى قروض تنموية تعمؿ عمى رفع مستوى 

 المشاريع الصغيرة.
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بعنواف اىمية تمويؿ المشروعات متناىية الصغر عمى مستوى  (2010)الشايب، :خامسةالدراسة ال 
 ؿ االصغر(دراسة تطبيقية عمى مؤسسة التضامف لمتموي)معيشة الفئة المستيدفة 

ىمية تمويؿ المشروعات أظيار إلى إ يياب طمعت الشايبإجراىا الباحث أالتي  ىدفت ىذه الدراسة

ستخدـ أظيار اليدؼ التنموي لتمؾ المشاريع، ا  و  ،مستوى معيشة الفئة المستيدفةمتناىية الصغر عمى 

 باإلضافةالشامؿ، سموب الحصر أسموب العينة بدال مف أستخداـ إالباحث المنيج الوصفي، كما تـ 

رز النتائج التي توصمت ليا ىذه أبستخداـ عينة عشوائية مف عميالت مؤسسة التمويؿ، ومف إلى إ

الى رفع  باإلضافةالدراسة، يساعد تمويؿ المشروعات متناىية الصغر عمى زيادة الفئات الفقيرة، 

مف توصيات، يجب عمى  ىـ ما خرجت بو ىذه الدراسةأالفقيرة، ومف  لألسرتحسيف المستوى الصحي 

نو زاد أبتجميع المدخرات، حيث الحكومات السماح لممؤسسات العاممة في صناعة التمويؿ االصغر 

دخار عادًة ما يتـ بشكؿ ف ىذا اإلأعتراؼ في السنوات االخيرة بأف غالبية االسر الفقيرة تدخر، و اإل

لقروض الممنوحة لعمالء التمويؿ الفائدة العالية عمى ا ألسعارلى النظر إ باإلضافةغير رسمي، 

لى إنو مف الضروري التحوؿ في حجـ رأس الماؿ المقدـ مف المشاريع متناىية الصغر أاالصغر، كما 

 وضع اشمؿ واوسع.

بعنواف تقييـ اثر المؤسسات التمويمية في اداء المشاريع ( 2008 ميدي،) :سادسةال دراسةال
 عربية السعودية.الصغيرة االنتاجية الصغيرة في المممكة ال

داء أثر المؤسسات التمويمية في أالى تقييـ جراىا الباحث بندر عبد اهلل ميدي أالتي ىدفت ىذه الدراسة 

نتاجية الصغيرة في المممكة العربية السعودية وىي دراسة ميدانية تشمؿ مدينتي المشاريع الصغيرة اإل

الذي يقدـ مف قبؿ الجيات الداعمة والتعرؼ مكة المكرمة وجده، ومف خالؿ تحديد مدى كفاية التمويؿ 

نتاجية الصغيرة مف خالؿ اطر التي تعاني منيا المشاريع اإلعمى دور مصادر التمويؿ في تقميؿ المخ

تقديـ التسييالت واالستشارات الفنية، كذلؾ محاولة عرض وتحميؿ المعوقات والمشاكؿ التي ترافؽ ىذه 

 المشاريع االنتاجية.
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ختيار   إمشروعًا انتاجيًا صغيرًا والتي استفادت مف القروض الممنوحة، وتـ  125راسة شممت مجتمع الد

استو ستخدـ الباحث في در أمشروع باستخداـ العينة المنتظمة حسب مصادر التمويؿ المتاحة، 201

ستداللي في تفسير بعض شكاؿ واإللوصفي في تحميؿ وعرض الجداوؿ واألحصائي االتحميؿ اإل

 تجاىاتيا بيف متغيرات الدراسة.العالقات وا

لممقترضيف ، في توفر التمويؿ الالـز والخبرة  اً ف ىناؾ نقصأبرز النتائج التي خرجت بيا الدراسة أومف 

 .والمتابعةساسية والرعاية ات األلى الخدمإنتاجية وافتقار المشاريع اإل

ىتماـ بالتدريب الى اإل ضافةباإل، المانحةوصت الدراسة بضرورة رفع سقؼ التمويؿ مف الجيات أكما 

 والتركيز عمى المتابعة المستمرة.

 
بعنواف واقع تمويؿ المشروعات الصغيرة في محافظة نابمس،  (2005)بدوي،  :بعةالسا دراسةال

 حيث تناولت الدراسة )الواقع التمويمي لممشاريع الصغيرة في محافظة نابمس(.
 

لى دراسة واقع تمويؿ المشروعات الصغيرة إاهلل فواز بدوي جراىا الباحث عبد أالتي ىدفت ىذه الدراسة 

 ،في محافظة نابمس، حيث تناولت الدراسة ) الواقع التمويمي لممشاريع الصغيرة في محافظة نابمس(

ساسي عتباره المصدر األىذه القطاع إل ألىميةقتصادية لفمسطيف، وذلؾ اإل والتي تعتبر العاصمة

ىذه القطاع، وذلؾ مف خالؿ مشكمة الدراسة الرئيسية المتمثمة في  لتوفير فرص العمؿ ولكبر حجـ

المشاريع الصغيرة في مدينة نابمس، واعتمد الباحث في دراستو  ألصحابمحدودية مصادر التمويؿ 

صغيرة في نابمس، وذلؾ مف خالؿ صحاب المشاريع الأوليما المنيج المسحي لعدد مف أعمى منيجيف 

ما المنيج الثاني فقد تمثؿ في الدراسية الوصفية والتحميمية أفراد العينة، أيا عمى ستبياف التي تـ توزيعاإل

برز النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة، تعدد تعريفات ألعدد مف المؤسسات التمويمية ومف 

لى معاناة قطاع المشروعات الصغيرة مف المشاكؿ التمويمية وتحيز إ باإلضافةالمشروعات الصغيرة، 
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وؾ لصالح المشاريع الكبيرة، واعتماد قطاع المشروعات الصغيرة في تمويميا عمى المصادر البن

 قارب.قتراض مف األالداخمية مثؿ التمويؿ الذاتي واإل

ىـ التوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسة، ضرورة تظافر الجيود الرسمية وغير الرسمية في أومف 

القطاعات  ع نشاطات لممؤسسات المقرضة ألغمبة، توسيالمشاريع الصغير  ألصحابمحدودية التمويؿ 

 وفئات المجتمع.

 

 -الدراسات االجنبية:2.3.2 

بعنواف حوؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي  (2011) شارما، وداليواؿ، : ثامنةالدراسة ال 
 يموليا  بنؾ التنمية لمصناعات الصغيرة

 
حثاف شارما وداليواؿ مف جامعة باتياال في اليند حوؿ ىدفت ىذه الورقة البحثية التي قاـ بيا البا

برزت الدراسة اىمية أ ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يموليا  بنؾ التنمية لمصناعات الصغيرة

دورًا تمعب  والمتوسطةف الشركات الصغيرة أعتبار أودور المشاريع الصغيرة في بناء االقتصاد عمى 

اعترفت حكومة اليند بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة  2006عميو وفي عاـ  محفزًا في التنمية، وبناءً 

 وسنت قانوف لتنمية المنشآت وذلؾ لتسييؿ عمميا وتعزيز تطورىا وقدرتيا التنافسية.

 باإلضافةتـ تصنيؼ المشاريع الصغيرة الى ثالث فئات ) متناىي الصغر، والصغيرة، والمتوسطة(، 

طط ومبادرات لتمبية االحتياجات المتنوعة في تعزيز وتطوير الى عرض مجموعو متنوعة مف خ

 المشاريع الصغيرة.

( SIDBIدرست ىذه الورقة البحثية خطط التمويؿ المختمفة مف بنؾ التنمية لمصناعات الصغيرة )

لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اعتمدت الدراسة عمى البيانات التي تـ جمعيا مف التقارير 

(، حيث كشفت 2009-2005مف عاـ ) الممتدة الفترةة لمبنؾ وغيرىا مف المطبوعات خالؿ السنوي
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الدراسة تزايد اتجاىات التمويؿ مف بنؾ التنمية لمصناعات الصغيرة تحت المخططات المدروسة، حيث 

 .2008اظيرت الدراسة اف معدؿ النمو السنوي كاف االعمى في العاـ 

التنمية لمصناعات الصغيرة في تمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ف دور بنؾ ألى إوخمصت الدراسة 

 يجابيًا خالؿ فترة الدراسة.إاظير اتجاىًا 

 
الفقر المطقع، كيؼ يمكف دائرة نقؿ مميوف عائمة مف بعنواف "( 2011)سامبؿ،  التاسعة: دراسةال

 عمؿ ذلؾ".
ر ومدى نجاحو في خروج األسر ىدفت الدراسة الى بياف تطور ونمو مجاؿ اإلقراض متناىي الصغ

مف دائرة الفقر المدقع عمى مستوى عالمي، باإلضافة الى تحديد التحديات واالنتقادات التي واجيت 

سنوات إلخراج مميوف أسرة مف دائرة الفقر المدقع  (10)ىذا المجاؿ. كما أنيا دعت الى حممة مدتيا 

لييا الدراسة اف العديد مف مؤسسات اإلقراض عمى نحو مستداـ. وكاف مف اىـ النتائج التي توصمت ا

متناىية الصغر تفتقر الى الشفافية الكاممة، كما أنيا ابتعدت عف ىدفيا الرئيس في مساعدة الفقراء 

 وأصبحت المنافسة مع المؤسسات الشبيية ىي أولى اىتماماتيا.

 .لمشاريع الصغيرة"(، بعنواف "تأثير التمويؿ الصغير عمى ا2009شاركيا، ) :العاشرة دراسةال
 

 مع بالتعاوف الصغر ومتناىي الصغير لإلقراض الفمسطينية الشبكة بيا ميدانية قامت دراسة وىي

 الصغيرة المشاريع تمويؿ آلثر وكمي نوعي تحميؿ تقديـ إلى الدراسة ىذه ىدفت آخروف، حيث شركاء

 489 بحوالي تقدر ائيةعشو  عينة أخذ خالؿ وىذا مف والمقترضات، المقترضيف وأداء عمى معيشة

 57%نسبة أف تبيف فقد ، لممبحوثيف العامة الخصائص حيث مف يا:نتائج. وقد كاف مف ابرز مقترضة

 أسرىـ تعتمد الذي الوقت في ، % 55 بنسبة والقرى المخيمات في ويقنطوف ،نساء المقترضيف مف 

 بالنسبة أما. % 64.6 بنسبة وذلؾ معاليف 4 مف أكثر ولدييـ 65%بنسبة وحيد دخؿ مصدر عمى
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 في(  5000$)مف أقؿ ماؿ رأس ذات المشاريع إجمالي مف % 52 اف اتضح فقد المشروع لخصائص

 41 تعتمد بحيث الذاتي، والتشغيؿ البيتية العمالة عمى % 86 بنسبة المشاريع فيو تعتمد الذي الوقت

 إجراءات لتقييـ نسبةوبال ،وحيد دخؿ كمصدر ألجمو االقتراض تـ الذي المشروع عمى أسرىـ %

 القرض عمى الحصوؿ إجراءات اعتبروا العينة مف % 95 أف الدراسة نتائج أظيرت فقد القروض،

 % 55 اعتبر الذي الوقت في مناسبة، القروض ضمانات اعتبروا % 75 نسبة واف معقولة، أو مريحة

 .المشروع عمى وتؤثر عالية القرض كمفة 

 
بعنواف تطوير المناطؽ الريفية الفقيرة مف خالؿ  (2007، ومونيكا،) موىندر: الحادية عشردراسة ال

 التمويؿ الصغير " افاؽ وتحديات"
 
فاؽ آ، تطوير المناطؽ الريفية الفقيرة مف خالؿ التمويؿ الصغير " دراسة 2007جرت اليند عاـ أ

ريفية مف خالؿ فاؽ لتطوير المناطؽ الىذه الدراسة لمناقشة المشاكؿ واأل، لقد تـ تطوير وتحديات"

دخار، ئتماف واإلليشمؿ مجموعات واسعو مف خدمات اإلالتمويؿ الصغير، لقد ظير التمويؿ الصغير 

لذا فإف عمالء التمويؿ الصغير ىـ مف ذوي الدخؿ القميؿ الذيف ال يستطيعوف الوصوؿ الى المؤسسات 

سات مدعومة مف مؤسسات ظيرت ىذه الدراسة اف شركات التمويؿ الصغير ىي مؤسأالمالية الرسمية، 

حكومية واالتحادات والجمعيات التعاونية والبنوؾ التجارية الغير  NGOSالقطاع االىمي غير الربحي 

عادة التمويؿ إ% مف 100بتغطية  NABARDالخاصة والمؤسسات المالية، كما واصمت مؤسسة 

خرجت الدراسة بنتائج مف  % سنويًا لتمويؿ مجموعات المساعدة الذاتية، وقد6.5لمبنوؾ بسعر فائدة 

ضمنيا اف التدخؿ السياسي واالجراءات البيروقراطية تسبب مشاكؿ اساسية في عمؿ مؤسسات التمويؿ 

ف عدـ وجود الديمقراطية في الجانب التشغيمي ونقص التشريعات المناسبة لتنظيـ فريؽ أالصغير، و 

ير قادر الى الوصوؿ لمفقراء، وىي رتفاع معدؿ الفائدة، وضعؼ النظاـ المصرفي والغأاالئتماف، و 
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قطاع التمويؿ ومف التوصيات التي خرجت بيا الدراسة العمؿ عمى تحسيف  يواجيامشاكؿ رئيسية 

 باإلضافةفي تقديـ الخدمة  والسرعةالنظاـ المصرفي مف خالؿ تحسيف نوعية الخدمة المصرفية 

 .لتحسيف البيئة السياسية

 
بعنواف دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية  (2007 )ترثانكر، :عشر الثانية دراسةال 

 الدولة
، ومع ذلؾ  دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الدولة ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى

االخيرة، وتستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في  اآلونةنالحظ تطورًا متفاوتًا جدًا ليذا القطاع في 

مة في النمو والمساىمة بشكؿ كبير في عممية نمو البالد، في حيف لـ تحقؽ البمداف البمداف المتقد

النامية ذلؾ، وقد فشمت البمداف النامية في اتخاذ مبادرة تنموية في قطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في االتجاه الصحيح، حيث اف السبب الرئيسي في ذلؾ ىو بطء عممية ىذا القطاع، وخالؿ 

الماضية، اتخذت البمداف بعض الخطوات اليامة لتجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مف القطاع  الفترة

الصناعي عف طريؽ دمجيا في شبكات االنتاج العالمية ووضع سياسات منتج معيف، ومع ذلؾ فاف 

 معظـ البمداف في العالـ ال تزاؿ بحاجة الى جيد تعاوني في ىذه العممية. 

 
  تمكيف المرأة بالتمويؿ الصغير" بنغالديش"بعنواف  (2006خروف،آ)مارؾ، و  :شرع الثالثة دراسةال

تشرح ىذه الورقة البحثية تأثير مشاركة الرجاؿ  دراسة 2006نشرت جامعة شيكاغو بشير يوليو عاـ 

مع النساء في برنامج التمويؿ الصغير جدا عمى تمكيف المرأة وذلؾ باستخداـ بيانات تـ الحصوؿ 

خالؿ تصميـ استبياف خاص بذلؾ في ريؼ بنغالديش، كانت ىذه الدراسة مناسبة جدا عمييا مف 

لمعرفة كيؼ ّغيرت مصادر الجنس اماكف وطبيعة عمؿ االشخاص القابعيف في منازليـ ومشاركتيـ 

ف أظيرت الدراسة بأحد غيرىـ المشاركة بيا مف خالؿ برامج التمويؿ الصغير، و ال يمكف أل ألعماؿ
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جابات الكيفية االكثر شيوعًا لمردود واإل ممحوظ والذي يغطي المكوناتالىو المتغير غير  ةالمرأتمكيف 

ف مشاركة أىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة أومف  .المرأةسئمة التي ناقشت تمكيف لعدد كبير مف األ

ؿ لتمكيف المرأة ف تدخؿ الرجاأالنساء في برامج التمويؿ الصغير ساعد في رفع وزيادة تمكيف المرأة، و 

 لو تأثير سمبي بوجو عاـ.

 
 -التعقيب عمى الدراسات السابقة : 3.3.2

جنبية،  وتناولت أة و يجريت في بيئات متنوعو عربأ( دراسة سابقة 13ستعراض )إقامت الباحثة ب

وفي فترات مختمفة ما بيف  سواء بشكؿ مباشر او غير مباشر،  جوانب مختمفة حوؿ موضوع الدراسة

 :يمي ماباحثة مف عرض الدراسات السابقة ، وقد الحظت ال2011-2005عاـ 

يتبيف لنا مف خالؿ عرض الدراسات السابقة العربية واالجنبية، انيا تناولت موضوع تمويؿ المشاريع 

 مستويات معدالت  الى دورىا في الحد مف باإلضافةالصغيرة والدور الذي تمعبو في عممية التنمية، 

اىتمت الدراسات السابقة بتوضيح واقع التمويؿ المقدـ لممشاريع الصغيرة والعقبات كما ، الفقر والبطالة

ثر التمويؿ في التنمية االقتصادية ومساىمتيا أظيار إلى إ باإلضافةالتي تعترض المشاريع الصغيرة، 

ولت اىتماـ لقطاع الصناعات أفي المجتمعات التي  لألفرادبشكؿ كبير في رفع مستوى المعيشة 

 الصغيرة.

الى  باإلضافةفي عرض وتحميؿ الدراسات  والتحميمي المنيج الوصفي السابقة ستخدمت الدراساتأ

في  والمسح ستخداـ العينة العشوائيةإفي التحميؿ والوصوؿ لمنتائج ، كذلؾ تـ  كأداةستبياف استخداـ اإل

 .لدراسات والعينة المنتظمةا

لمثؿ ىذا النوع مف  ءمتوختيارىا لممنيج الوصفي لمالإ ة فيتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابق

والمسح الشامؿ اسة لى تحقيؽ ىدؼ الدر إلموصوؿ  كأداةستخداـ االستبياف إلى إ باإلضافةالدراسات، 
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غمبية الدراسات الموجودة بأف مؤسسات ألى النتائج المرجوة، كما وتتفؽ ىذه الدراسة مع إموصوؿ ل

ويؿ لتستطيع لى تظافر الجيود الرسمية وغير الرسمية لتطوير برامج التمالتمويؿ الصغير بحاجة ا

جؿ استدامة أستفادة مف ىذه البرامج، والعمؿ عمى التطوير الفني ليذه البرامج مف المشاريع الكبيرة اإل

 ات التيالدراس بندرة عمـ الباحثة  حسب ،بقةعف الدراسات الساختمفت ىذه الدراسة أ ومنافسة المشاريع.

قراض في تنمية المشاريع مج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلبرا ىميةأتناولت موضوع الدراسة 

ىمية الكبرى لمدى مساىمة برامج التمويؿ في تنمية المشاريع الصغيرة مف أعطت األ، حيث الصغيرة

يادة فرص وز ستدامة المشروع وأعدة جوانب كأىميتيا في زيادة رأس ماؿ المشروع، وقدرتة التنافسية، 

 ضافة الى تنمية مبيعات تمؾ المشاريع.التشغيؿ، باإل

و تنميتيا وقد أنشاء مشاريع إثر التمويؿ المقدـ بغرض أىتمت في موضوع أالخالصة: ىناؾ دراسات 

ف معظـ أتشابيت معظـ الدراسات في طرؽ تنفيذىا مف حيث تركيزىا عمى المسوح، وترى الباحثة 

التمويؿ، كما اختمفت في االداة والمتغيرات أو مكاف التطبيؽ، أو طريقة الدراسات اختمفت في العينة 

 في حيف اشتركت في تطبيقيا عمى مجتمعات نامية.

 
 -االستفادة مف الدراسات السابقة: 4.3.2

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في اثراء االطار النظري لمدراسة الحالية. .1

 سابقة في تحديد محاور البحث استفادت الباحثة مف الدراسات ال .2

استفادت الباحثة مف المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتوفير الوقت  .3

 والجيد.
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 الفصؿ الثالث
 منيجية الدراسة

 
 مقدمة 1.3

التي  داةلى االإيتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة ، ومجتمع الدراسة وعينتيا، كذلؾ سيتـ التطرؽ 

 عدادىا وصدقيا وثباتيا.إوطرؽ ستخداميا لموصوؿ الى تحقيؽ اىداؼ الدراسة، إتـ 

خيػػػرًا أالدارسػػػة وتطبيقيػػػا، و  أدواتالتػػػي تمػػػت فػػػي تقنػػػيف  لإلجػػػراءاتكمػػػا يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفًا 

 عتمادىا في تحميؿ الدراسة.أحصائية التي تـ المعالجات اإل

 منيجية الدراسة:  2.3

قراض ىمية برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االأدراسة المنيج الوصفي لمعرفة ستخدمت ىذه الأ

تنمية المشاريع الصغيرة ، حيث يعتبر ىذا المنيج المناسب والمالئـ مع  فيالداعمة لممشاريع الصغيرة 

 اقع مشكمة الدراسة، ووصؼ الظاىرة.غراض الدراسة لقدرتو عمى رصد وتحميؿ و أ

ستخداـ بحاجة إل فيوالسيؿ،  باألمررفة التغيير الحاصؿ الكمي والكيفي، ليس ىمية ومعس األف قياإ

دبيات  دث حوؿ موضوع الدراسة مف خالؿ األدبيات التي تتحلى النظريات واألإمنيجية قادرة لموصوؿ 

المشاريع الصغيرة في محافظتي  ألصحابالى المقابالت والمسح الميداني  باإلضافةوالدراسات السابقة 

 لحـ والخميؿ  كونيـ المجتمع والعينة ليذه الدراسة.  بيت



 
42 

 
 

 :مجتمع الدراسة 3.3

مف  قروضصحاب المشاريع الصغيرة القائمة الحاصميف عمى أيتكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

استفادت مؤسسة فاتف مف القروض  لتوسيع مشاريعيـ خالؿ الفترة التي لإلقراضفاتف  مؤسسة

 2012الفترة الممتدة مف عاـ خالؿ الصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ وذلؾ الممنوحة ليا كقروض ميسرة 

 إلبراز، التي تنطبؽ عمييا شروط الدراسة والتي تجيب عمى فرضيات الدراسة، 2016لغاية العاـ 

 .لإلقراضالتنمية التي حصمت ليذه المشروعات بعد حصوليا عمى تمويؿ مف مؤسسة فاتف 

 -عينة الدراسة : 4.3

بحيث تكوف عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع ، ات( مشروع109عينة الدراسة والمكونة مف )ختيار إتـ 

، ( 108استرجاع ) تـ ، اتستبانإ(   109، حيث تـ توزيع ) الدراسة لصغر حجـ مجتمع الدراسة

مقترض واحد رفض التعاوف %(، 99.08ي بنسبة مئوية )أ (108منيا صالحة لمتحميؿ االحصائي ) 

 .وىي عينة تصمح لتعميـ الدراسة تبانةسوتعبئة اإل

 -:العينة الديمغرافيةخصائص  1.4.3

بيف توزيع عينة الدراسة حسب البيانات أدناه توؿ امقترضيف والجد 108كوف عينة الدراسة مف تت
 الديموغرافية 

 متغير المستوى العمميفراد عينة الدراسة حسب أتوزيع ( 1.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير 

 47.2% 51 توجييي فاقؿ المستوى العممي
 38.0% 41 دبمـو

 14.8% 16 بكالوريوس فاعمى
 %100 108 المجموع
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% مف أصحاب المشاريع الصغيرة الذيف شممتيـ الدراسة 47.2 خالؿ الجدوؿ أعاله باف  فيتضح م

، وأف  %  مؤىميـ الع38أف مستواىـ العممي ىو توجييي فما دوف وأف  %  14.8ممي ىو دبمـو

نالحظ مف خالؿ النسب أعاله بأف ىناؾ تنوع في المستوى مؤىميـ العممي ىو بكالوريوس فأعمى، 

  .ميع الفئات بغض النظر عف المستوى التعميمي ليـمي لألفراد المقترضيف، وىي تشمؿ جالتعمي

 روعممكية المش( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 2.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير
 60.2% 65 فردي ممكية المشروع

 37.0% 40 عائمي
%0.9 1 شراكة  
 1.9% 2 مساىمة
 %100 108 المجموع

 
% مف المشاريع الصغيرة التي شممتيا العينة ممكيو فرديو 60.2ظيرت النتائج الواردة في الجدوؿ، أف أ

% مف المبحوثيف كانت ممكية 1.9ممكيو عائميو، واف ما نسبتو % مف ىذه المشاريع 37وأف  

ويعود السبب في ذلؾ إلى أف حجـ التمويؿ صغير %  فقط منيا شراكو،  0.9مشروعيـ مساىمة، و 

فقط لمشروعات صغيرة، حيث بإمكاف الفرد أو العائمة إدارة مثؿ ىذه المشروعات وذلؾ ألف  يتناسب

رص العمؿ وتحسيف المستوى المعيشي وتحويؿ ىذه المساعدات مف مشروعات صغيرة، ىدفيا زيادة ف

إغاثية إلى إنتاجية. كما أف ىذه المؤسسات ال تقوـ بتقديـ تمويؿ لمشاريع كبيرة وطويمى األجؿ وذلؾ 

 لضعؼ رأس الماؿ العامؿ لدييا. 
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 قطاع العمؿمتغير فراد عينة الدراسة حسب أ( توزيع 3.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 32 35 صناعي قطاع العمؿ

 9 10 خدماتي

 71 18 تجاري

 24 45 زراعي

 %100 108 المجموع
 

% مف ىذه المشاريع الصغيرة التي شممتيا العينة تعمؿ 32أف في  الجدوؿ أعاله بالواردة  النسب تشير

تعمؿ في القطاع التجاري وأف   %  17% تعمؿ في قطاع الخدمات وأف 9في القطاع الصناعي وأف 

)محددة، منجرة، تصنيع مواد ، وتتمثؿ المشاريع الصناعية في % تعمؿ في القطاع الزراعي 42

الزراعية فيي تتمثؿ في دفيئات غذائية، تصنيع ممبوسات بسيطة عف طريؽ مياكف الخياطة(، اما 

، أما بقاالت والمطاعـ الصغيرةبالستيكية، تربية دواجف ومواشي، أما التجارية فيي تتمثؿ في ال

بية، خدمة إصالح األعطاؿ، ...الخ، ويعود السبب في الخدماتية فيي تتمثؿ في مكتب خدمات طال

ارتفاع نسبة القطاعيف الزراعي والصناعي إلى أف معظـ ىذه المشاريع تحدث في االمناطؽ الريفية 

ثر القطاعات تيميشًا مف قبؿ وىي مناطؽ زراعية، كما أف القطاع الزراعي والصناعي مف أك

التسييالت المصرفية، وذلؾ لرتفاع نسبة المخاطر فييا وقمة ربحيتيا، أما مؤسسات اإلقراض فيي ال 

 تيدؼ إلى الربح ولذلؾ تقـو بدعـ تمؾ القطاعات
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 متغير مكاف المشروعفراد عينة الدراسة حسب أ( توزيع 4.3جدوؿ رقـ )
 لمئويةالنسبة ا العدد الفئات المتغير 

 16.7% 18 مدينة مكاف المشروع
 45.4% 49 قرية
 38.0% 41 مخيـ

 %100 108 المجموع
 

% مف ىذه المشاريع الصغيرة التي شممتيا العينة 16.7تشير المعطيات وفقًا لمتغير مكاف العمؿ بأف 

% مف 38وأف  % مف ىذه المشاريع التي شممتيا ىذه الدراسة مف القرى،45.4مف سكاف المدينة وأف، 

يالحظ مف خالؿ المعطيات أعاله بأف القرى  ىذه المشاريع التي شممتيا الدراسة مف المخيمات.

مف ىذه المشاريع عمى حساب المدف، ويعود السبب في ذلؾ إلى  والمخيمات قد أخذت حصة األسد

 سوء األوضاع االقتصادية في القرى والمخيمات مقارنة مع المدف.

 سنوات عمؿ المشروعمتغير فراد عينة الدراسة حسب أزيع ( تو 5.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير 

سنوات عمؿ 

 المشروع

 67.6% 73 سنوات 5اقؿ مف 
 21.3% 23 سنوات 10 – 5

 11.1% 12 سنوات 10اكثر مف 
 %100 108 المجموع

ينة الدراسة فيما يخص سنوات عمؿ فراد عأيتضح مف المعطيات الواردة في الجدوؿ وحسب توزيع 

 5قؿ مف  أ% مف ىذه المشاريع الصغيرة التي شممتيا العينة سنوات عمميا 67.6المشروع، أف 

سنوات،   10-5ف سنوات عمميا مف أ% مف ىذه المشاريع  التي شممتيا العينة 21.3سنوات،  وأف  

 10ت عمؿ المشروع اكثر مف %  مف ىذه المشاريع  التي شممتيا الدراسة اف سنوا11.1وأف  

 .سنوات
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 متغير مكاف المشروعفراد عينة الدراسة حسب أ( توزيع 6.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير 

 24.1% 26 اقؿ مف سنة عمر القرض
 55.6% 60 سنوات 3 – 1

 20.4% 22 سنوات 3اكثر مف 
 %100 108 المجموع

 
أف في الجدوؿ اعاله، تبيف مف المعطيات الواردة عينة وفقًا لمتغير عمر القرض خيرًا وحسب توزيع الأ

% مف 55.6وأف  عمر القرض اقؿ مف سنة،% مف ىذه المشاريع الصغيرة التي شممتيا العينة 24.1

%  مف ىذه 20.4وأف  سنوات، 3-1التي شممتيا الدراسة اف عمر القرض مف ىذه المشاريع 

ثالث سنوات أما عمر القرض ل، سنوات 3ف عمر القرض اكثر مف أسة الدراالتي شممتيا المشاريع 

كبر فئة مف المقترضيف كاف عمر قروضيـ مف أف أيتضح مف النسب الموجودة % 20.4يي واكثر ف

تصنؼ ضمف قصيرة األجؿ ويعود غمب القروض أف ألى إسنة الى ثالث سنوات وىذه النسبة تشير 

عدـ االستقرار السياسي  ،نيا ضعؼ رأس ماؿ مؤسسات التمويؿالسبب في ذلؾ إلى عدة اسباب م

مما يجعؿ مؤسسات اقراض تحجـ  جؿواالقتصادي يجعؿ نسبة المخاطر أعمى في القروض طويمة األ

  .عف إعطاء قروض طويمة األجؿ

 -الدراسة وجمع البيانات:أدوات تصميـ  5.3

 آلراءستبانة، لموصوؿ مف خالؿ تصميـ اإلب المسح الشامؿ سمو أستخدمت الباحثة لمدراسة الحالية أ

 المبحوثيف.
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( قامت مؤسسة الصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ بتقديـ قروض بفائدة )صفر 2016-2012خالؿ عاـ )

تشغيمية يقوـ بتنفيذىا مؤسسات قراض المحمية في فمسطيف لتنفيذ مشاريع خرى مشجعة( لمؤسسات اإلأو 

الفمسطيني العاطميف عف العمؿ بيدؼ تخفيؼ معدالت الفقر  بناء الشعبأقراض مع المقترضيف مف اإل

ف الحصة أال إوالبطالة، مف ىذه المؤسسات )مؤسسة اصالة وفاتف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر( 

كبر مف التمويؿ نفذىا الصندوؽ الفمسطيني لمتشغيؿ مف خالؿ مؤسسة فاتف، وذلؾ لقدرتيا عمى األ

لى إ باإلضافةرجاء الوطف، أي فمسطيف، وفروعيا المنتشرة بكافة الوصوؿ لكافة المناطؽ الجغرافية ف

قراض لقدرتيا المادية والفنية في التعامؿ مع كافة شرائح تبر مؤسسة ممثمة لكافة مؤسسات اإلنيا تعأ

 المجتمع واالصناؼ المختمفة لممشاريع. 

عمى ىذا النوع مف البرامج  التركيز وباألخصليذا فإف ىذه الدراسة  تستيدؼ برامج التمويؿ بشكؿ عاـ 

التمويمية وقياس اىميتيا ودورىا في تنمية ىذه المشاريع الصغيرة في محافظتي بيت لحـ والخميؿ ، مف 

كحالة دراسية والتي تمثؿ باقي مؤسسات التمويؿ المشابية حيث  لإلقراضخالؿ دراسة مؤسسة فاتف 

ستبياف عمى وذلؾ مف خالؿ توزيع اإل البرامج، كاف لمؤسسة فاتف الحصة االكبر في تنفيذ ىذه

 - 2012ستفادت مف تمؾ البرامج والتي قدمتيا مؤسسة فاتف في الفترة )أالمبحوثيف وىـ الفئة  التي 

2016.) 

ىمية برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف، أولفحص 

وؿ عمى معمومات عامة حوؿ البيانات شتمؿ القسـ األأف، ستبانة تكونت مف قسميإّطورت الباحثة 

العممي ومميكة المشروع، وقطاع العمؿ، وعمر المشروع،  ستوىالمالديمغرافية لممبحوثيف مف حيث 

 .، وسنوات عمؿ المشروعوالمنطقة الجغرافية لتوزيع المشاريع
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ة المشاريع، والذي تكوف مف )  ىمية برامج التمويؿ في تنميأفي حيف يتضمف القسـ الثاني عمى قياس 

 -( فقرة موزعة عمى خمسة محاور كالتالي:27

 س ماؿ المشروع.أىمية برامج التمويؿ في زيادة ر أوؿ المحور األ

 ىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿ .أالمحور الثاني 

 ستدامة المشروع.إىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ أالمحور الثالث 

 ىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعات.أبع المحور الرا

 ىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ القدرة التنافسية.أالمحور الخامس 

 سمـ خماسي عمى نمط ليكرت مفختيار داة الدراسة تركزت في اإلأجابة عف ف طريقة اإلعممًا با

(Likert Scale)ايد، بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة ، وذلؾ كما يمي )بدرجة قميمة جدا، بدرجة قميمة، مح

  .جدا(

 
  -:االداة وثباتيا صدؽ1.5.3

 صدؽ االداة -
ولية، تـ عرضيا عمى المشرؼ، وبعد ذلؾ  تـ عرضيا ستبانة بصورتيا األقامت الباحثة بتصميـ اإل

عمى مجموعة مف المحكميف لمتحقؽ مف صدؽ االداة،  والذيف بدورىـ ابدوا آراءىـ ومالحظاتيـ 

راء المحكميف آبعيف االعتبار  ةخذآعادة صياغتيا مف جديد إومف ثـ تـ ، اتيـ حولياقتراحا  و 

 بصورتيا النيائية. ستبانةاإلستخراج إ، وبيذا تـ ـواقتراحاتي
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 Internal Validityتساؽ الداخمي أوال: اإل 

تمي إلية تساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذي تنيقصد بصدؽ اإلتساؽ الداخمي مدى إ

نة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت تساؽ الداخمي لإلستبافقرة، وقد قامت الباحثة بحساب اإلىذه ال

 رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو التي تنتمي إليو الفقرة.اإل

رنامج التمويؿ في زيادة رأس اىمية ب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " :(7.3جدوؿ )
  " والدرجة الكمية لممجاؿ ماؿ المشروع

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 0.000 629. قدمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة التمويؿ الكافي لمشروعي.  .1
 0.025 189. مشروعيرأس ماؿ لـ تحقؽ برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة زيادة   .2

لـ تساىـ  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة استثمار رأس ماؿ   .3
 مشروعي 

.246 0.005 

4.  
ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة التوزيع االنتاجي 

 لمشروعي
.682 0.000 

5.  
زيادة استثمار ايرادات ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في 

 مشروعي .
.761 0.000 

 0.000 658. ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة التدفؽ النقدي لمشروعي  .6
 

 ( α≤ 0.0.) معنوية أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى ( ب7.3) جدوؿمف خالؿ ال ضحيت
 لقياسو.وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع 
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أىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ ": (8.3جدوؿ )
 ." والدرجة الكمية لممجاؿ التشغيؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 00. 73. .ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة عدد العامميف في مشروعي  .1

2.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى تشجيعاالفراد المنتجيف في 

 مشروعي.
.84 .00 

3.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  عمى تعزيز بناء قدراتي المينية 

 كصاحب مشروع .
.67 .00 

4.  
الطمب لأليدي العاممة في  ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى زيادة فرص

 مشروعي
.82 .00 

 00. 78.  ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة في قدرة مشروعي عمى استقطاب ميف منوعة  .5
وبذلؾ   α≤ 0.0.أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ب أعالهجدوؿ مف الضح يت

 يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.

أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ  رتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "اإل تمعامال :(9.3)جدوؿ 
  " والدرجة الكمية لممجاؿستدامة المشروع إ

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

1.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في تطوير الخدمات التي يقدميا 

 مشروعي.
.78 0.00 

 0.00 80. في زيادة قدرات مشروعي االدارية ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة   .2

 0.00 82. ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى ضماف استدامة مشروعي.  .3

 0.00 77. تقـو برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى توفير خدمات تثير انتباه زبائني  .4

 0.00 79. ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة نمو مشروعي االنتاجي.  .5

  α≤ 0.0.أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ب أعالهجدوؿ مف خالؿ الضح يت

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.
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ىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة أكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " رتباط بيفمعامؿ اإل(: 10.3جدوؿ )
  " والدرجة الكمية لممجاؿالمبيعات

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 0.000 785. ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة بزيادة فرص جذب زبائف جدد  .7
 0.000 773. زيادة الطمب عمى منتاجاتيبصغيرة في مساعدتي ساىمت برامج التمويؿ لممشاريع ال  .4

3.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في تفعيؿ دور القوة البيعية العاممة 

 في مشروعي.
.831 0.000 

 0.000 829. لممشاريع الصغيرة عمى زيادة الحصة السوقية لمشروعي ساىمت برامج التمويؿ  .2
 0.000 716. تمويؿ لممشاريع الصغيرة عمى زيادة القدرة لتنفيذ برامج ترويج منظمة.ساىمت برامج ال  .0
وبذلؾ   α≤ 0.0.أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( 3..7جدوؿ )مف ضح يت

 يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.

مية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة ىأ معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( 11.3جدوؿ )
 " والدرجة الكمية لممجاؿ القدرة التنافسية

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة قدرة مشروعي لالستجابة   .7
 السريعة لمتغيرات سوؽ العمؿ.

.738 0.000 

4.  
مويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  عمى التنوع في نوعية خدمات ساىمت برامج الت

 مشروعي.
.812 0.000 

3.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة قدرة مشروعي في منافسة 

 االسعار
.737 0.000 

2.  
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في القدرة عمى رفع سمعة خدمات 

 0.000 746. ايجابيًا.مشروعي 

0.  
ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى االستمرار في الحفاظ عمى جودة 

 خدمات االنتاج لمشروعي.
.703 0.000 

6.  
ساعدت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة مشروعي في  طرح منتج جديد في 

 السوؽ.
.761 0.000 
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وبذلؾ   α≤ 0.0.مالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية أف معا( 77.3جدوؿ )مف ضح يت

 يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

 جاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ م

  رتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانةمعامؿ اإل  :(12.3جدوؿ )

 معامؿ االرتباط المجاؿ
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
 0.00 67. اىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع

 0.00 77. برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿأىمية 

 0.00 91. أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروع

 0.00 92. اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعات

 0.00 86. اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة القدرة التنافسية

 

عند اط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا أف جميع معامالت االرتب (74.3يبيف جدوؿ )

 وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما وضعت لقياسو. α≤ 0.0.مستوى معنوية 

 ثبات األداة: -

تضح أف ؿ الثبات كرومباخ ألفا لمحاور اإلستبانة، وأداة مف خالؿ حساب معامتـ التحقؽ مف ثبات األ

جدوؿ  ا ىو واضح في وذلؾ كم %93.5جة عالية جدا مف الثبات، بدرجة محاور االستبانة تتمتع بدر 

 (.13.3رقـ )
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 لقياس الثبات ختبار كرومباخ ألفانتائج إ(: 13.3جدوؿ )
 ألفا كرونباخمعامؿ  المحاور الرقـ
 %72.8 اىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع 1
 %83.3 ؿأىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغي 2
 %85.6 أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروع 3
 %84.5 اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعات 4
 %84.4 القدرة التنافسيةزيادة اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ  5
 %93.5 الدرجة الكمية  

مج التمويؿ ىمية براأالكمية لمدراسة " لمدرجة  الثبات ف المعطيات الواردة في الجدوؿ أعاله أتشير 

%  93.5قراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف " قد وصمت ؿ المقدمة مف مؤسسات اإل

مرتفع جدا ليذا تـ توزيع االستمارة عمى كامؿ المبحوثيف ،  أف الثباتتدؿ عمى  وىي درجة مرتفعة جداً 

( " أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة  3 لممحاور فكانت لمحور رقـ ) ثباتأما أعمى درجة 

ىمية برامج التمويؿ أ(  4فعة جدا ، يميو المحور رقـ )%وىي درجة مرت85.6المشروع  " وقد وصمت 

ىمية برامج أ(  5رتفعة جدا ، ثـ المحور رقـ )% وىي درجة م84.5في تحقيؽ زيادة المبيعات 

( 2%  وىي أيضا درجة مرتفعة جدا والمحور رقـ ) 84.4التمويؿ في تحقيؽ زيادة القدرة التنافسية 

(   1% وأخيرا المحور رقـ )83.3 الثباتأىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿ وصمت درجة 

 % وىي درجة مرتفعة .72.8ىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع حيث وصمت الدرجة أ

 -حصائية:المعالجة اإل2.5.3 

وذلؾ بتحويؿ  ،دخاليا لمحاسوبتمييدًا المراجعتيا وتدقيقيا قامت الباحثة ب بيانات الدراسة بعد جمع

 ( 14.3كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي )خرى رقمية ألى إجابات المفظية اإل
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 مقياس ليكرت الخماسي (14.3جدوؿ رقـ )

 ة جدابدرجة كبير  بدرجة كبيرة متوسط بدرجة قميمة بدرجة قميمة جدا المقياس

 5 4 3 2 1 الوزف المرجح
 

حداث تنمية في المشاريع الصغيرة والعكس رجة ازداد دور برامج التمويؿ في إبحيث كمما ازدادت الد

 Statisticalتـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  حيثصحيح، 

Package for the Social Sciences  (SPSS)المئوية والتكرارات  ، مف خالؿ النسب

(Frequencies & Percentages،لوصؼ عينة الدراسة :) متوسط الحسابي والوزف النسبي وال

( لحساب Pearson Correlation Coefficientتباط بيرسوف )ومعامؿ إر  ،نحراؼ المعياريواإل

( لمعرفة Cronbach's Alphaختبار ألفا كرونباخ )اإلتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لإلستبانة، وا  

( عف طريؽ 0.05مستوى )اقؿ مف  ، وقد فحصت فرضيات الدراسة عندثبات فقرات اإلستبانة

، وكذلؾ (One sample T Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -حصائية االتية:اإلختبارات اإل

ا ( لمعرفة ما إذ( One Way Analysis of Variance - ANOVAختبار تحميؿ التبايف األحاديإ

 LSDختبار مجموعات أو أكثر مف البيانات، وا   كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث

 ، البعدي

 ستبانة. ضح قياس درجة الموافقة لفقرات اإليو ( 15.3رقـ )والجدوؿ التالي 
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 الفقرات درجة ( مقياس15.3جدوؿ رقـ )
 درجة ال المتوسط الحسابي

  منخفضة 1 – 2.39
 متوسطة 2.4 – 3.66  

 كبيرة 3.67 – 5
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 الفصؿ الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج البحث 

 

 مقدمة:1.4 

ىمية برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اًل ومفصاًل لنتائج الدراسة حوؿ أعرضًا كامىذا الفصؿ يتضمف 

رة في فمسطيف مف وجية نظر المقترضيف، ومف خالؿ عقد مقابمة مع االقراض في تنمية المشاريع الصغي

فيا ولمتحقؽ مف ىدامؤسسة فاتف لإلقراض، ولالجابة عف أسئمة الدراسة وأمدير دائرة المشاريع الصغيرة في 

 حصائية المناسبة.التقنيات اإلستخداـ صحة فرضياتيا تـ إ

 اختبار الفرضيات 2.4
 

 ألولى.اختبار الفرضية الرئيسة ا 1.2.4
 

مج التمويػؿ المقدمػة مػف لبػرا ((α≤0.05حصائية عنػد مسػتوى الداللػة ال يوجد دور ميـ ذو داللة إ

 في تنمية المشاريع الصغيرة.قراض مؤسسات اإل

 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخداـ  تـ
 .ال أـ (3)
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 (مجاالت أداة الدراسة مف مجاؿ لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي وسطالمت: (1.4جدوؿ )

 المحاور الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

 
 الوزف
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 الدرجة

 كبيرة 0.00 20.30 79.4 3.97 اىمية برامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع 1
 متوسطة 0.00 3.15 64.4 3.22 في زيادة فرص التشغيؿأىمية برامج التمويؿ  2
 متوسطة 0.00 1.31 62.4 3.12 أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروع 3
 متوسطة 0.00 1.15 62.2 3.11 اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعات 4
القدرة زيادة اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ  5

 73.4 3.67 التنافسية

 كبيرة 0.00 12.37

 متوسطة 0.00 7.49 68.2 3.41 الدرجة الكمية  

   

برامج التمويؿ  ىميةا لمحاور الدراسة "درجة الكمية التظير النتائج الموجودة في الجدوؿ أعاله باف  

قد بمغت متوسط حسابي المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف " 

، 0.00 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف   7.49قيمة االختبار ((68.2نسبي وبوزف  (،3.41)

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات  ىميةأوىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى 

 .وبدرجة متوسطة االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف

قمة تركيز مؤسسات التمويؿ عمى فحص إلى تمؾ المؤسسات  انخفاض مدى مساىمةوتعزو الباحثة 

 أىتماـ المقترض وجديتو في تنمية مشروعو، وتقديـ المساعدة الفنية الالزمة لمساعدة المقترضيف.

 التمويؿ واعتماد التمويؿ الذاتي في تمويؿ المشاريع الصغيرة.حجـ إرتفاع نسبة الفائدة، وضعؼ 

دارة المشروع، وفتح افاؽ واسواؽ لتمؾ المشاريع.ىتماـ بالجانب الفني كضعؼ األ عدـ وجود  التسويؽ وا 

عدـ وجود  راعي حقيقي لممشروعات الصغيرة قادر عمى دعـ ىذه المشاريع والعمؿ عمى استمراريتيا.
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استراتيجية وطنية، وضعؼ القوانيف التي  تدعـ تمؾ المشاريع والخطط التي  تساىـ في استدامتيا 

والعراقيؿ التي يفرضيا االحتالؿ  لإلستثمار،غير مشجعة األوضاع السياسية كما اف  واستمراريتيا. 

عمى  الوطنية الفمسطينية السمطة تعدـ سيطر مما يدفع الى تعثر كثير مف المشاريع، باإلضافة 

صعوبة الحصوؿ عمى . باإلضافة إلى االى اسواقيالحدود والمعابر لمتحكـ بالصادرات والواردات مف و 

 ، خاصة الصناعية.لمشاريعا ألغمب د األولية  الالزمو الموا

اىمية برامج التمويؿ في زيادة ( والذي ينص عمى " 1أما أعمى ىذه المحاور وىو المحور رقـ )-

 .درجة كبيرةوىي   3.97"  فقد وصؿ المتوسط حسابي رأس ماؿ المشروع

اىمية برامج التمويؿ د عينة الدراسة عمى وتتفؽ الباحثة مع ىذه النتيجة وتعزو سبب ارتفاع موافقة افرا

إلى اف مؤسسات اإلقراض تقـو بإعطاء اصحاب المشاريع الصغيرة تمويؿ  في زيادة رأس ماؿ المشروع

 وىذا التمويؿ مف شأنو اف يرفع نسبة راس ماؿ المشروع.

رة التنافسية القدزيادة اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ ينص عمى "   (  والذي5يميو المحور رقـ ) 

 .كبيرةوىي درجة   3.67" بمتوسط حسابي بمغ 

وتشير الباحثة إلى اف برامج التمويؿ تمكف اصحاب المشاريع الصغيرة مف زيادة القدرة التنافسية 

لمشروعاتيـ مف خالؿ زيادة رأس الماؿ العامؿ والذي يمكف صاحب المشروع مف التوسع في مشروعة 

 الي تقويتو في السوؽ واستمراريتو.وفتح خطوط أنتاج أكثر، وبالت

"  بمتوسط حسابي "أىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿ ( والذي ينص2ثـ المحور رقـ )

 .وىي درجة متوسطة 3.22

تساىـ في الحد أو التقميؿ مف البطالة في المجتمع الفمسطيني  ىذه المؤسساتوتشير الباحثة إلى أف 

المؤسسات يساعد في خمؽ فرصة عمؿ واحدة عمى األقؿ ألحد أفراد فكؿ قرض ممنوح مف قبؿ ىذه 

، وفي حاؿ دعـ ىذه المشروعات الصغيرة وتمويميا فيتسع مجاؿ عمميا وبالتالي األسرة المقترضة
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اإلنتاج والعمؿ وبالتالي فأف برامج التمويؿ تساىـ في تصبح بحاجة إلى عامميف أكثر لزيادة القدرة عمى 

 ؿ.زيادة فرص التشغي

" بمتوسط حسابي أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروع( والذي بنص " 3المحور رقـ )و 

اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ ( الذي ينص " 4وىي درجة متوسطة ، وأخيرا المحور رقـ ) 3.12

 وىي درجة متوسطة.  (3.11زيادة المبيعات" بمتوسط حسابي )

ويؿ مف شأنيا اف تساىـ في زيادة رأس ماؿ المشروع، كما وتعمؿ عمى وترى الباحثة بأف برامج التم

تقديـ التدريب الالـز لتأىيؿ أصحاب تمؾ المشاريع، وىذا يعني زيادة إنتاجية تمؾ المشاريع وتوسع 

ليذه المشاريع مف خالؿ فتح قنوات بيع  تحقيؽ زيادة المبيعات، وىذا مف شأنو مجاؿ خدماتيا المقدمة

المقدمة مع المحافظة عمى جودة تمؾ المنتجات والخدمات مما يساىـ  منتجات والخدماتوتنوع في ال

 ات الصغيرة. تحقيؽ استدامة المشروعفي 

لبرامج التمويؿ المقدمة مف  ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  . 1
 تنمية رأس ماؿ المشاريع الصغيرة. فيمؤسسات االقراض 

 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار تخداـ اس تـ
 .ال أـ (3)

ىمية أفقرات المجاؿ األوؿ) مف فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط :(2.4جدوؿ )
 ("برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع

 الفقرة رقـ
المتوسط 
 الحسابي

زف الو 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 الدرجة

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .6
 الصغيرة في زيادة التدفؽ النقدي لمشروعي

 كبيرة  0.00  18.02 81.6  4.08

ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .3
 الصغيرة في زيادة استثمار رأس ماؿ مشروعي 

 كبيرة  0.00  18.31 80.6  4.03
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ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .5
 ي زيادة استثمار ايرادات مشروعي الصغيرة ف

 كبيرة  0.00  18.56 80.4  4.02

قدمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .1
 التمويؿ الكافي لمشروعي.

 كبيرة  0.00  14.99 78.4  3.92

4. 
لتمويؿ الداعمة لممشاريع ساىمت  برامج ا

 الصغيرة في زيادة التوزيع االنتاجي لمشروعي
 كبيرة  0.00  12.69 77.2  3.86

حققت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .2
 رأس ماؿ مشروعيزيادة 

 كبيرة  0.00  13.57 75.6  3.78

 الدرجة الكمية  
 كبيرة  0.00  20.30 79.4  3.97

 

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة والتي تنص "( 6) ىي رقـ لجدوؿ أف أىـ الفقراتنالحظ مف ا -

 .كبيرةوىي درجة   4.08" بمتوسط حسابي لممشاريع الصغيرة في زيادة التدفؽ النقدي لمشروعي

ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة استثمار رأس ماؿ ( "3يمييا الفقرة رقـ ) -

 كبيرة.وىي درجة  4.03بمتوسط حسابي  " مشروعي

حققت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة زيادة ( "2رقـ ) موافقة ىي الفقرةالفقرات  كاف أقؿ -

 كبيرة.، وىي درجة 3.78" بمتوسط حسابي رأس ماؿ مشروعي

 

 وييسا النسبي يالحساب سطتو الم وأف ، (3.97) وييسا الحسابي سطو المت فبأ وؿالق فيمك ـعا كؿبش

ف القيمة اإلحتمالية 20.30( وقيمة أختبار األشارة يساوي )79.4) لذلؾ  (0.00)( تساوي (Sig(، وا 

)،( داؿ إحصائيًا عند قيمة ىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروعأيعتبر مجاؿ )

درجة الموافقة المتوسطة  أف متوسط درجة اإلستجابة يختمؼ جوىريًا عف عف مما يدؿ عمى ( ، 0.0.

وبذلؾ يتـ قبوؿ وىذا يعني اف ىناؾ موافقة مف ِقبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ،  (3)وىي 

لبرامج  ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  والفرضية التي تنص عمى أن

 .لمشاريع الصغيرةتنمية رأس ماؿ ا فيالتمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض 
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ىمية برنامج التمويؿ في أوتتفؽ الباحثة مع ىذه النتيجة وتعزو سبب ارتفاع موافقة المقترضيف عمى 
، إلى اف مؤسسات اإلقراض تقوـ بتقديـ التمويؿ الذي مف شأنو زيادة رأس زيادة رأس ماؿ المشروع

التدفؽ ، وبالتالي زيادة وعوالماؿ العامؿ في المشروع، مما يتيح لصاحب المشروع مف تطوير مشر 
 مف خالؿ زيادة نسب المبيعات الناتجة عف تنوع الخدمات وتحسينيا.  النقدي لمشروع

زيادة نسبة إيرادات المشروع، زادت نسبة السيولة لدى صاحب المشروع مما يمكنو مف وفي حاؿ 
ف سداد القرض، استثمار ىذه السيولة في مشروعات صغيرة أخرى، وىكذا يتمكف صاحب المشروع م

 وزيادة رأس ماؿ مشروعو. 
لبرامج التمويؿ المقدمة مف  ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة   .2

 زيادة فرص التشغيؿ في المشاريع الصغيرة. فيمؤسسات االقراض 

 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخداـ  تـ
 .ال أـ (3)

ىمية أ)الثاني فقرات المجاؿ  مف فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط :(3.4جدوؿ )
 (فرص التشغيؿفي زيادة برامج التمويؿ 

 الفقرة رقـ
المتوسط 
 الحسابي

 الوزف
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 الدرجة

التمويؿ الداعمة لممشاريع ساىمت برامج  .7
الصغيرة في زيادة عدد العامميف في 

 مشروعي.
 متوسطة 0.00 4.14 66.2 3.31

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .9
الصغيرة  عمى تعزيز بناء قدراتي المينية 

 كصاحب مشروع 
 متوسطة 0.00 4.16 65.8 3.29

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .8
صغيرة عمى تشجيع االفراد المنتجيف في ال

 مشروعي.
 متوسطة 0.01 2.64 63.8 3.19

ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة  .10
عمى زيادة فرص الطمب لأليدي العاممة 

 في مشروعي

 متوسطة 0.01 2.57 63.6 3.18
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ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة  .11
ب ميف عمى استقطافي قدرة مشروعي 

 . منوعة

 متوسطة 0.05 1.97 62.8 3.14

 متوسطة 0.00 3.15 8646 3.22 الدرجة الكمية  

 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة والتي تنص "( 7) ىي رقـ نالحظ مف الجدوؿ أف أىـ الفقرات -

 .متوسطةوىي درجة   3.31" بمتوسط حسابي لممشاريع الصغيرة في زيادة عدد العامميف في مشروعي

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  عمى تعزيز بناء قدراتي  ( "9يمييا الفقرة رقـ ) -

 .متوسطةوىي درجة  3.29بمتوسط حسابي  " المينية كصاحب مشروع 

ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة في قدرة  ( "11رقـ ) موافقة ىي الفقرةالفقرات  كاف أقؿ -

 .متوسطة، وىي درجة 3.14" بمتوسط حسابي . ستقطاب ميف منوعةعمى امشروعي 

وي يسا النسبي الحسابي سطتو الم وأف ، (3.22وي )يسا الحسابي سطو المت فبأ وؿالق فيمك ـعا كؿبش

ف القيمة اإلحتمالية 3.15( وقيمة أختبار األشارة يساوي )64.4) ( لذلؾ 0.00( تساوي )(Sig(، وا 

( ، .0.0)،( داؿ إحصائيًا عند قيمة التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿبرامج ىمية أيعتبر مجاؿ )

وىذا  (3)درجة الموافقة المتوسطة وىي  جة اإلستجابة يختمؼ جوىريًا عفأف متوسط در  مما يدؿ عمى 

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية التي يعني اف ىناؾ موافقة مف ِقبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، 

لبرامج التمويؿ  ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة "أنو تنص عمى 

 ."في زيادة فرص التشغيؿالمقدمة مف مؤسسات االقراض 

ممشػػروعات الصػػغيرة قػػادرة عمػػى خمػػؽ فػػرص عمػػؿ أكثػػر بػػرامج التمويػػؿ الداعمػػة ل وتشػػير الباحثػػة إلػػى 

ار حجػػـ رأس المػػاؿ المسػػتثمر. وبعبػػارة أخػػرى فػػإف مقارنػػة بالمشػػروعات الضػػخمة، مػػع األخػػذ فػػي االعتبػػ

اف كمػػػا  .تكمفػػػة خمػػػؽ فرصػػػة العمػػػؿ فػػػي المشػػػروع الصػػػغير ىػػػي أقػػػؿ مػػػف مثيمتيػػػا فػػػي المشػػػروع الكبيػػػر

المشػػػروعات الصػػػغيرة تعطػػػي فرصػػػة ذىبيػػػة ألصػػػحاب الميػػػارات واإلبػػػداعات مػػػف أفػػػراد الشػػػعب الػػػذيف 
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فػي كثيػر مػف  ،أحالميـ في امتالؾ مشػروع خػاصبتحقيؽ  و أيمتمكوف قدرات مالية محدودة مف أف يبد

 .يرة ثـ نمت بشكؿ متواصؿ ومنتظـاألحياف فإف المشروعات الكبيرة أو العابرة لمقارات قد بدأت صغ

لبرامج التمويؿ المقدمة مف  ((α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة إيوجد دور ميـ ذو داللة  .4
 الصغيرة .ستدامة لممشاريع تحقيؽ األ فيقراض مؤسسات اإل

 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخداـ  تـ
 .ال أـ (3)

ىمية أ) الثالثفقرات المجاؿ  مف فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط :(4.4جدوؿ )
 (في تحقيؽ االستدامةبرنامج التمويؿ 

 الفقرة رقـ
المتوسط 

 لحسابيا

 الوزف
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
 الدرجة

13 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع 

 الصغيرة في زيادة قدرات مشروعي االدارية 
 متوسطة 0.00 2.95 66.85 3.34

تقـو برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  15
الصغيرة عمى توفير خدمات تثير انتباه 

 نيزبائ

 متوسطة 0.00 1.58 63.33 3.17

12 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع 
الصغيرة في تطوير الخدمات التي يقدميا 

 مشروعي

 متوسطة 0.00 0.48 61.11 3.06

16 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع 
 الصغيرة في زيادة نمو مشروعي االنتاجي.

 متوسطة 0.00 0.24 60.56 3.03

14 
اىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع س

 الصغيرة عمى ضماف استدامة مشروعي.
 متوسطة 0.00 0.00 60.00 3.00

 الدرجة الكمية  
 متوسطة 0.00 1.31 62.37 3.12

 
ساىمت برامج والتي تنص "( 13رقـ )لفقرة ىي اعمى الفقرات أيالحظ مف الجدوؿ اعاله باف  -

وىي   3.34دارية " بمتوسط حسابي يرة في زيادة قدرات مشروعي اإللصغالتمويؿ الداعمة لممشاريع ا
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 .درجة متوسطة

نتباه إع الصغيرة عمى توفير خدمات تثير ( "تقوـ برامج التمويؿ الداعمة لممشاري15يمييا الفقرة رقـ ) -

 .وىي درجة متوسطة 3.17بمتوسط حسابي  "  زبائني

"ساىمت برامج التمويؿ الداعمة والتي تنص عمى ( 14لفقرة رقـ )ا موافقة ىيالفقرات  كاف أقؿ -

 .وىي درجة متوسطة 3.00لممشاريع الصغيرة عمى ضماف استدامة مشروعي " بمتوسط حسابي 

 وييسا النسبي الحسابي سطتو الم وأف ، (3.12) وييسا الحسابي سطو المت فبأ وؿالق فيمك ـعا كؿبش

ف القيمة اإلحتمالية (، و 1.31( وقيمة أختبار األشارة يساوي )62.37) لذلؾ  (0.00)( تساوي (Sigا 

( .0.0)،( داؿ إحصائيًا عند قيمة أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروعيعتبر مجاؿ )

أف متوسط درجة اإلستجابة يختمؼ جوىريًا عف عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  مما يدؿ عمى ، 

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية ِقبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، وىذا يعني اف ىناؾ موافقة مف  (3)

لبرامج  ((α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة إيوجد دور ميـ ذو داللة  " والتي تنص عمى أن

 ."ستدامة لممشاريع الصغيرة تحقيؽ األ فيقراض التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإل

العديد مف العوامؿ التي تحد مف تحقيؽ ى ىذه الدور إلى انخفاض نسبة الموافقة عمالباحثة  وتعزو

، باإلضافة إلى عدـ االىتماـ بدراسات عمى سير ىذه المشاريعقمة الرقابة استدامة ىذه المشاريع ومنيا 

الجدوى لممشاريع، قمة تدريب اصحاب المشروعات عمى كيفية التعامؿ مع ىذه المشروعات مف حيث 

ؿ مع األسواؽ لتسويؽ المنتجات، وكيفية التعامؿ مع الماكينات ومساعدة التسويؽ، وفتح قنوات اتصا

 اصحاب المشاريع عمى استيراد بعض المواد الغير متوفرة في األسواؽ المحمية.

 ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة : الرابعةالفرضية الفرعية . 4

 .تحقيؽ زيادة مبيعات المشاريع الصغيرة. فيالقراض لبرامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات ا
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 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخداـ  تـ

 .ال أـ (3)

ىمية أفقرات المجاؿ الثالث ) مف فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط :(5.4جدوؿ )
 (تحقيؽ زيادة المبيعات فيبرنامج التمويؿ 

المتوسط  الفقرة رقـ 
 الحسابي

 الوزف
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 الدرجة

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .18
الصغيرة في مساعدتي باستمرار زيادة 

 الطمب عمى منتجاتي 
3.46 69.26 4.16 0.00 

 متوسطة

يؿ الداعمة لممشاريع ساىمت برامج التمو  .19
الصغيرة في تفعيؿ دور القوة البيعية 

 العاممة في مشروعي.
3.10 62.04 0.85 0.00 

 متوسطة

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .17
 الصغيرة بزيادة فرص جذب زبائف جدد

3.06 61.11 0.49 0.00 
 متوسطة

ساىمت برامج التمويؿ  الداعمة  .20
عمى زيادة الحصة لممشاريع الصغيرة 
 السوقية لمشروعي

3.04 60.74 0.30 0.00 

 متوسطة

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .21
الصغيرة عمى زيادة القدرة لتنفيذ برامج 

 ترويج منظمة.
2.88 57.59 -0.98 0.00 

توسطةم  

 متوسطة 0.00 1.15 62.15 3.11 الدرجة الكمية  

 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع والتي تنص "( 18فقرة  رقـ )لموافقة ىي ااعمى الفقرات  -

وىي درجة   3.46الصغيرة في مساعدتي باستمرار زيادة الطمب عمى منتجاتي" بمتوسط حسابي 

 متوسطة.

"ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في تفعيؿ دور  والتي تنص (19يمييا الفقرة  رقـ ) -
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 .وىي درجة متوسطة 3.10بمتوسط حسابي  " عية العاممة في مشروعيالقوة البي

( " ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة 21لفقرة رقـ  )ا ىي  موافقة الفقرات كاف اقؿ -

 .توسطةوىي درجة م 2.88عمى زيادة القدرة لتنفيذ برامج ترويج منظمة " بمتوسط حسابي 

 وييسا النسبي الحسابي سطتو الم وأف ، (3.11) وييسا الحسابي سطو لمتا فبأ وؿالق فيمك ـعا كؿبش

ف القيمة اإلحتمالية 1.15( وقيمة أختبار األشارة يساوي )62.15) لذلؾ  (0.00)( تساوي (Sig(، وا 

( ، .0.0)،( داؿ إحصائيًا عند قيمة تحقيؽ زيادة المبيعاتفي ىمية برنامج التمويؿ أيعتبر مجاؿ )

 (3)أف متوسط درجة اإلستجابة يختمؼ جوىريًا عف عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  مى مما يدؿ ع

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية التي وىذا يعني اف ىناؾ موافقة مف ِقبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ، 

مويؿ لبرامج الت ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  " وتنص عمى أن

 ."تحقيؽ زيادة مبيعات المشاريع الصغيرة فيالمقدمة مف مؤسسات االقراض 

عدـ وجود جيات متخصصة في مؤسسات خفاض نسبة الموافقة عمى ىذه النتيجة إلى نوتعزو الباحثة أ

درسات ُترشد أصحاب المشاريع الصغيرة إلى كيفية تسويؽ منتجاتيا، باإلضافة إلى أف اإلقراض 

تـ عمميا في تمؾ المؤسسات لممشاريع الصغيرة يعترييا الكثير مف النقص، فيي غير الجدوى التي ي

 واقعية وغير مدروسة بشكؿ جيد.

كما أف ضعؼ رأس الماؿ العامؿ في ىذه المشاريع يجعميا غير قادرة عمى مواكبة متطمبات سوؽ 

 سوؽ الفمسطيني.المنافسة القوية لممنتجات اإلسرائيمية والصينية في الالعمؿ، عالوة عمى 

لبػػػرامج التمويػػػؿ المقدمػػػة مػػػف  ((α≤0.05يوجػػػد دور ميػػػـ ذو داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة  .5

 تنمية القدرة التنافسية لممشاريع الصغيرة. فيمؤسسات االقراض 
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 الحياد وىي درجة إلى وصمت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخداـ  تـ

 .ال ـأ (3)

ىمية أ) الخامسفقرات المجاؿ  مف فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط :(6.4جدوؿ )
 (زيادة القدرة التنافسية فيبرنامج التمويؿ 

المتوسط  الفقرة رقـ 
 الحسابي

 الوزف
 النسبي

قيمة 
االختبار 

t 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

 الدرجة

ة لممشاريع الصغيرة ساىمت برامج التمويؿ الداعم .22
في زيادة قدرة مشروعي لالستجابة السريعة 

 لمتغيرات سوؽ العمؿ.

3.81 
توسطةم 0.00 2.88  76.20  

ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .26
عمى االستمرار في الحفاظ عمى جودة خدمات 

 االنتاج لمشروعي.

3.74 
 متوسطة 0.00 1.43  74.80

امج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة ساىمت بر  .24
 في زيادة قدرة مشروعي في منافسة االسعار 

3.71         

74.20  
 متوسطة 0.00 3.04

ساعدت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .27
 مشروعي في  طرح منتج جديد في السوؽ.

3.69         

73.80  
 متوسطة 0.00 9.06

مويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة ساىمت برامج الت .25
في القدرة عمى رفع سمعة خدمات مشروعي 

 ايجابيًا.

3.65         

73.00  

 متوسطة 0.00 0.76

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة   .23
 عمى التنوع في نوعية خدمات مشروعي.

3.44         

68.80  
 متوسطة 0.00 1.97

 الدرجة الكمية  
          

3.67  

        

73.47  
 متوسطة 0.00 5.37

 
ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في ( 22لفقرة  رقـ )موافقة ىي ااعمى الفقرات  -

وىي درجة   3.81" بمتوسط حسابي زيادة قدرة مشروعي لالستجابة السريعة لمتغيرات سوؽ العمؿ.

 .كبيرة
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ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى  " تي تنصوال (26يمييا الفقرة  رقـ ) -

وىي درجة  3.74بمتوسط حسابي  " االستمرار في الحفاظ عمى جودة خدمات االنتاج لمشروعي.

 .كبيرة

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  ( " 23لفقرة رقـ  )ا ىي  موافقة الفقرات كاف اقؿ -

 توسطة.وىي درجة م 3.44" بمتوسط حسابي وعية خدمات مشروعي.عمى التنوع في ن

وي يسا النسبي الحسابي سطتو الم وأف ، (3.67وي )يسا الحسابي سطو المت فبأ وؿالق فيمك ـعا كؿبش

ف القيمة اإلحتمالية 7449( وقيمة أختبار األشارة يساوي ):9446) ( لذلؾ 0.00( تساوي )(Sig(، وا 

( .0.0)،( داؿ إحصائيًا عند قيمة زيادة القدرة التنافسية فيالتمويؿ  ىمية برنامجأيعتبر مجاؿ )

أف متوسط درجة اإلستجابة يختمؼ جوىريًا عف عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  مما يدؿ عمى ، 

وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية وىذا يعني اف ىناؾ موافقة مف ِقبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ،  (3)

لبرامج التمويؿ  ((α≤0.05يوجد دور ميـ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة تنص عمى أنو " التي

 ."تنمية القدرة التنافسية لممشاريع الصغيرة فيالمقدمة مف مؤسسات االقراض 

وتتفؽ الباحثة مع ىذه النتيجة وتعزو ارتفاع نسػبة الموفقػة مػف قبػؿ اصػحاب تمػؾ المشػاريع عمػى ىػذه 

ذات  –أكثػػػػر قػػػػدرة مػػػػف المشػػػػروعات الكبيػػػػرة  فيػػػػي نفسػػػػيا  المشػػػػروعات الصػػػػغيرةى طبيعػػػػة النتيجػػػػة إلػػػػ

عمى التكيؼ مع الظروؼ والمستجدات التي يمكف القتصػاد  –االستثمار الضخـ في رأس الماؿ الثابت 

مػػا أف يتعػػرض ليػػا. ىػػذه القػػدرة الكبيػػرة عمػػى التكيػػؼ تػػنعكس عمػػى أرض الواقػػع فػػي سػػيولة نقػػؿ مكػػاف 

ممػا زيػد مػف تخفيض خطوط اإلنتػاج ، تحويػؿ العمميػة اإلنتاجيػة ، تغييػر السياسػة التسػويقية  المصنع ،

 قدرتيا التنافسية.
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 :اختبار الفرضية الرئيسة الثانية 2.2.4

 ارآء متوسػػػطات بػػػيف ((α≤0.05ال يوجػػػد ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة. 1

قراض في تنمية المشاريع الصغيرة تعزى المقدمة مف مؤسسات اإلمج التمويؿ برا ىميةالمبحوثيف حوؿ أ

 لممتغيرات الديمغرافية.

 فرضية الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع مف ىذه ال

في اتجاىات المبحوثيف حوؿ  ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1

نمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف، تعزى راض في تقمج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلبرا ىميةأ

 لمستوى العممي.إلى متغير ا

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في 
 (.7.4كما في الجدوؿ ) المستوى العمميتعزى لمتغير لمدرجة الكمية المتوسطات الحسابية 

تبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية نتائج اخ(: 7.4)الجدوؿ 
 .لمستوى العمميا تعزى لمتغير لمدرجة الكمية

 العدد المستوى العممي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  Fقيمة 
 الداللة 

 0.49 0.701 2 0.74 0.37 0.77 3.10 51 توجييي فاقؿ
   105 55.49 0.52 0.61 2.92 41 دبمـو

بكالوريوس 
 فاعمى

16 3.08 0.84  56.23 107   

      0.72 3.03 108 المجموع

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى عػػدـ تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى 

. وذلػػؾ ألف مسػػتوى الداللػػة أكبػػر المسػػتوى العممػػيلمتغيػػر  لمجػػاالت الدراسػػة تعػػزى  α  =.0.0الداللػػة 

ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية والتي تشير إلى أنو وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية  0.0.مف 



 
70 

 
 

نميػة المشػاريع قػراض فػي تمج التمويؿ المقدمػة مػف مؤسسػات اإلبرا ىميةأفي اتجاىات المبحوثيف حوؿ 

 .لمستوى العمميإلى متغير ا تعزى، الصغيرة في فمسطيف

ويعود السبب في ذلؾ إلى عدـ وجود عالقة بيف التمويؿ المقدـ لممشروع وبيف المستوى العممي 
التعميمي لصاحب المشروع ال يؤخذ بعيف االعتبار عند تقديـ لصاحب المشروع، حيث أف المستوى 

ف متخصصة في مؤسسات التمويؿ، فجميع المقترضيف سوؼ يتـ دراسة مشروعاتيـ مف قبؿ لجا
إذا ما يمكف تقديـ التمويؿ أو ال يمكف تقديمو، حيث يعتمد حجـ التمويؿ اإلقراض وتقرر تمؾ المجاف 

 عمى حجـ الضمانات وعمى رأس الماؿ الذاتي لممشروع فقط.

في اتجاىات المبحوثيف حوؿ  ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 2
نمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف، قراض في تمج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلابر  اىمية
 .ممكية المشروعلمتغير  تعزى

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في 
 (.402)كما في الجدوؿ  ممكية المشروع لمدرجة الكمية تعزى لمتغيرالمتوسطات الحسابية 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية (: 8.4)جدوؿ 
 .ممكية المشروع تعزى لمتغير لمدرجة الكمية

 العدد ممكية المشروع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
مستوى 
الداللة 

 إلحصائيةا

 0.00 5.55 2 5.38 2.69 0.77 2.90 65 فردي
   105 50.85 0.48 0.61 3.30 40 عائمي

أخرى )مساىمة، 
 شراكة(

3 2.37 0.84  56.23 107   

      0.72 3.03 108 المجموع

 αتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة 

 0.0.مػػف  اقػػؿ. وذلػػؾ ألف مسػػتوى الداللػػة ممكيػػة المشػػروعلمجػػاالت الدراسػػة تعػػزى لمتغيػػر   0.0.= 

والتػػي تشػػير إلػػى ( H1( ويػػتـ اسػػتبداليا بالفرضػػية البديمػػة ) H0) الفرضػػية الصػػفرية رفػػضوبالتػػالي يػػتـ 

دمػػة مػػف مج التمويػػؿ المقبػػرا ىميػػةأتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات المبحػػوثيف حػػوؿ أنػػو 
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ممكيػػة المشػػروع وذلػػؾ إلػػى متغيػػر تعػػزى ، نميػػة المشػػاريع الصػػغيرة فػػي فمسػطيفقػػراض فػػي تمؤسسػات اإل

 .)عائمي(ابي األعمى سلصالح الفئة ذات المتوسط الح

وصػغر حجميػا واعتمادىػا عمػى التمويػؿ المشػاريع الصػغيرة صغر رأس مػاؿ ويعود السبب في ذلؾ إلى 

مؤسسػات التمويػؿ يػة او عائميػة، وليسػت مسػاىمة أو شػراكة، كمػا أف الذاتي فيػي تكػوف أمػا مشػاريع فرد

تػػدعـ المشػػاريع الصػػغيرة وليسػػت الكبيػػرة، وبالتػػالي فػػأف المشػػاريع الصػػغيرة تكػػوف ممكيتيػػا امػػا فرديػػة أو 

دعػـ المشػاريع عائمية وتكوف المشػاريع العائميػة األكثػر اسػتفادة مػف بػرامج التمويػؿ المقػدـ مػف مؤسسػات 

 الصغيرة.

في اتجاىات المبحوثيف  ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف  اىميةحوؿ 

 ./ تعزى لقطاع العمؿ

الفروؽ في  لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة
 (.402كما في الجدوؿ ) قطاع العمؿ لمدرجة الكمية تعزى لمتغيرالمتوسطات الحسابية 
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 9.4جدوؿ )
 .لقطاع العمؿ لمدرجة الكمية تعزى لمتغير

المتوسط  العدد قطاع العمؿ
 الحسابي

اؼ االنحر 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  Fقيمة 
 الداللة 

 3 1.20 0.40 0.83 2.91 20 صناعي

0.75 0.52 
 104 55.03 0.52 0.75 2.95 35 خدماتي
 0.71 3.08 23 تجاري

 0.46 3.29 30 زراعي 107 56.23 
 0.72 3.03 108 المجموع

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى عػػدـ ت الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى تشػػير المعطيػػا

. وذلػػؾ ألف مسػػتوى الداللػػة أكبػػر مػػف قطػػاع العمػؿلمجػػاالت الدراسػػة تعػػزى لمتغيػػر   α  =.0.0الداللػة 

ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي والتي تشير إلى أنو وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية  0.0.

نميػػة المشػػاريع قػػراض فػػي تمج التمويػػؿ المقدمػػة مػػف مؤسسػػات اإلبػػرا ىميػػةأجاىػػات المبحػػوثيف حػػوؿ ات

 .إلى متغير قطاع العمؿتعزى ، الصغيرة في فمسطيف

تخمتػػؼ الباحثػػة مػػع ىػػذه النتيجػػة وتعػػزو السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف المشػػاريع الصػػناعية والزراعيػػة ىػػي و 

لمشػاريع الخدماتيػة والتجاريػة فيػي األقػؿ اسػتفادة مػف بػرامج بػرامج التمويػؿ بخػالؼ ااألكثر أسػتفادة مػف 

ولػػـ يظيػػر ذلػػؾ فػػي إجابػػات المقترضػػيف، وتفسػػر الباحثػػة إجابػػات افػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى تمػػؾ التمويػؿ 

 الفرضية إلى أف كؿ فرد عبر مدى استفادتو مف برامج التمويؿ.

في اتجاىات المبحوثيف حوؿ  ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 4

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف تعزى  اىمية

 لمكاف المشروع

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في 

 (.7.02كما في الجدوؿ ) مكاف المشروعر لمتغيلمدرجة الكمية تعزى المتوسطات الحسابية 
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 10.4الجدوؿ )
 .مكاف المشروع لمدرجة الكمية تعزى لمتغير

مكاف 
 المشروع

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

ت درجا
 الحرية

مستوى  Fقيمة 
 الداللة 

 0.71 0.33 2 35. 0.179 0.69 3.03 18 مدينة
   105 55.87 0.532 0.72 2.97 49 قرية

   107 56.23  0.82 3.14 41 مخيـ

      0.72 3.03 108 المجموع

 

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوىعػػدـ تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى 

وذلؾ ألف مستوى الداللة أكبػر مػف  .مكاف المشروعلمجاالت الدراسة تعزى لمتغير   α  =.0.0الداللة 

ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي والتي تشير إلى أنو وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية  0.0.

نميػػة المشػػاريع قػػراض فػػي تمج التمويػػؿ المقدمػػة مػػف مؤسسػػات اإلبػػرا ىميػػةأاتجاىػػات المبحػػوثيف حػػوؿ 

 .إلى متغير مكاف المشروعتعزى ، الصغيرة في فمسطيف

 
أف حصػػة القػػرى  والمخيمػػات ىػػي األكبػػر مػػف بػػرامج التمويػػؿ المقدمػػة بحسػػب عينػػة وتشػػير الباحثػػة إلػػى 

متقػرض بيف القرية والمدينة والمخيـ ويعود السبب فػي ذلػؾ إلػى اف كػؿ الدراسة، إال أنو لـ تظير فروؽ 

ما حصؿ عميو مف تمويؿ بغض النظر عف موقعو سكنو، أما فيما يتعمؽ بارتفاع نسبة  أجاب بناء عمى

  االقتصادية لممواطنيف في تمؾ المناطؽ.المقترضيف في القرى والمخيمات إلى سوء األحواؿ 
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في اتجاىات المبحوثيف   ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

مسطيف رامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فحوؿ اىمية ب

 / تعزى لسنوات عمؿ المشروع

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في 

 (.77.4وؿ )كما في الجد سنوات عمؿ المشروعلمتغير لمدرجة الكمية تعزى المتوسطات الحسابية 

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 11.4الجدوؿ )
 .سنوات عمؿ المشروع لمتغيرلمدرجة الكمية تعزى 

سنوات عمؿ 
 المشروع

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 0.432 0.847 2 0.893 0.447 0.72 2.97 73 سنوات 5اقؿ مف 

   105 55.345 0.527 0.78 3.17 23 سنوات 10 – 5

 10اكثر مف 
 سنوات

12 3.14 0.61  56.238 107   

      0.72 3.03 108 المجموع

 
ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى  وجػػود فػػروؽعػػدـ تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى 

. وذلػػؾ ألف مسػػتوى الداللػػة سػػنوات عمػػؿ المشػػروعلمجػػاالت الدراسػػة تعػػزى لمتغيػػر   α  =.0.0الداللػػة 

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة وبالتػػالي يػػتـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية والتػػي تشػػير إلػػى أنػػو  0.0.أكبػػر مػػف 

قػراض فػي تنميػة يؿ المقدمػة مػف مؤسسػات اإلبرامج التمو  ىميةأإحصائية في اتجاىات المبحوثيف حوؿ 

 .سنوات عمؿ المشروعإلى متغير تعزى ، المشاريع الصغيرة في فمسطيف

عمرىػػا، حيػػث ال يوجػػد تػػدعـ المشػػاريع الصػػغيرة بغػػض النظػػر مؤسسػػات اإلقػػراض وتػػرى الباحثػػة بػػأف 
بػػػوؿ أو رفػػػض قتحػػػدد بنػػػاء عمييػػػا يعالقػػػة بػػػيف التمويػػػؿ وعمػػػر المشػػػروع، وىػػػو لػػػيس مػػػف األمػػػور التػػػي 
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عدد السنوات، وأنما يعتمد التمويؿ عمى نوع الضػمانات ومقػدار رأس المػاؿ حجـ التمويؿ أو التمويؿ أو 
 الذاتي لممشروع وحجـ نسبة المخاطر في ذلؾ.

في اتجاىات المبحوثيف حوؿ  ((α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 6
ة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف / برامج التمويؿ المقدم اىمية

 .تعزى لعمر القرض

لمتحقؽ مف صحة الفرضية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في 
 (.7402كما في الجدوؿ ) عمر القرضلمتغير لمدرجة الكمية تعزى المتوسطات الحسابية 

تبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية (: نتائج اخ12.4الجدوؿ )
 .عمر القرض لمتغيرلمدرجة الكمية تعزى 

المتوسط  العدد عمر القرض
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  Fقيمة 
 الداللة 

 2 1.165 0.582 0.64 2.85 26 اقؿ مف سنة

1.110 0.33 
 105 55.073 0.525 0.68 3.09 60 سنوات 3 – 1

 107 56.238  0.89 3.07 22 سنوات 3اكثر مف 

    0.72 3.03 108 المجموع

 

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى عػػدـ تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى 
. وذلػؾ ألف مسػتوى الداللػة أكبػر مػف عمػر القػرضى لمتغيػر لمجاالت الدراسػة تعػز   α  =.0.0الداللة 
ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي وبالتالي يتـ قبوؿ الفرضية الصفرية والتي تشير إلى أنو  0.0.

قػػراض فػػي تنميػػة المشػػاريع بػػرامج التمويػػؿ المقدمػػة مػػف مؤسسػػات اإل ىميػػةأاتجاىػػات المبحػػوثيف حػػوؿ 
 .عمر القرضمتغير  إلىتعزى ، الصغيرة في فمسطيف

باف ما يحدد حجـ التمويؿ ىو نوع المشروع والضمانات المقدمة وكذلؾ حجـ رأس الماؿ وتشير الباحثة 

 الذاتي لممشروع وبناء عمى ىذه األشياء يتحدد حجـ التمويؿ ومدتو.
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 الخامسالفصؿ 
______________________________________________________ 

 والتوصيات ستنتاجاتاإلو الدراسة نتائج 
 

 نتائج الدراسة 1.5

 بعد تحميؿ البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة، تـ التوصؿ إلى النتاج اآلتية:

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية  اىمية أكد افراد عينة الدراسة عمى  .1

 درجة متوسطة.(  وىي %68.2) وبنسبةريع الصغيرة في فمسطيف المشا

برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات االقراض في تنمية المشاريع  اىميةمجاالت جاء ترتيب  .2

 عمى النحو اآلتي: الصغيرة في فمسطيف 

 .وىي درجة كبيرة  3.97متوسط حسابي ب  زيادة رأس ماؿ المشروع -

 .وىي درجة كبيرة  3.67بمتوسط حسابي لممشروع،  التنافسيةالقدرة زيادة تحقيؽ  -

 .وىي درجة متوسطة 3.22بمتوسط حسابي   ،زيادة فرص التشغيؿ -

  .وىي درجة متوسطة 3.12بمتوسط حسابي  ،تحقيؽ استدامة المشروع -

 وىي درجة متوسطة .  3.11تحقيؽ زيادة المبيعات" بمتوسط حسابي  -

امج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة ساىمت في زيادة التدفؽ النقدي بر أكد المقترضيف بأف  .3

 كبيرة.درجة وب مشروعالفي زيادة استثمار رأس ماؿ ساىمت ، كما مشروعمل

رأس ماؿ في حققت زيادة قد برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة اشار أفراد عينة الدراسة بأف  .4



 
77 

 
 

 كبيرة.درجة وب مشروعال

درجة تمؾ المشاريع وبت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة عدد العامميف في ساىم .5

 متوسطة.

ب احصألالمينية  القدراتساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  عمى تعزيز بناء  .6

 توسطة.مدرجة وب  نوعةتعمى استقطاب ميف م مشروعالقدرة في زيادة ساىمت المشاريع، كما و 

دارية اإل يع مف الناحيةر امشالساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة قدرات  .7

 .درجة متوسطةوب

نتباه إبرامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة تقوـ عمى توفير خدمات تثير أكد المقترضيف بأف  .8

 .درجة متوسطةالزبائف وب

المشاريع التي تدعميا اعمة لممشاريع الصغيرة عمى ضماف استدامة ساىمت برامج التمويؿ الد .9

 .متوسطةوبدرجة 

باستمرار زيادة الطمب عمى  المساعدةساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في  .10

 متوسطة.درجة وب منتجات المشاريع الصغيرة 

يؿ دور القوة البيعية العاممة في ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في تفع .11

 .درجة متوسطةيع وبر امشال

لالستجابة  المشاريع الصغيرة ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة في زيادة قدرة  .12

 .كبيرةدرجة وب  السريعة لمتغيرات سوؽ العمؿ

لحفاظ عمى جودة خدمات برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى االستمرار في اساىمت  .13

 كبيرة.درجة لممشاريع الصغيرة وباالنتاج 

المشاريع عمى التنوع في نوعية خدمات تمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة ساىمت برامج ال .14
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 توسطة.درجة مالصغيرة وب

ال يوجد ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات ارآء المبحوثيف حوؿ أىمية برامج  .15

ؿ المقدمة مف مؤسسات اإلقراض في تنمية المشاريع الصغيرة تعزى لممتغيرات )المستوى التموي

يوجد ىناؾ فروؽ بينما  التعميمي، قطاع العمؿ، مكاف المشروع، سنوات عمؿ المشروع، عمر القرض(.

ذات داللة احصائية بيف متوسطات ارآء المبحوثيف حوؿ أىمية برامج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات 

 الممكية العائمية(.)قراض في تنمية المشاريع الصغيرة تعزى لمتغير ممكية المشروع وذلؾ لصالح اإل

 :االستنتاجات  2.5

قراض في تنمية ج التمويؿ التي تقدميا مؤسسات اإلبرام واقعتحميؿ لى إىدفت الدراسة الحالية 

المشاريع عمى المنافسة درة المشاريع الصغيرة في فمسطيف، ودورىا في تحقيؽ زيادة فرص التشغيؿ وق

 وقد تـ التوصؿ إلى االستنتاجات التالية:ستدامة، وتحقيؽ األ

بدرجة  قراض تساىـ في تنمية المشاريع الصغيرة ت اإلبرامج التمويؿ المقدمة مف مؤسساف أ -

زيادة رأس ماؿ ىو  الصغيرة  برامج التمويؿ في تنمية المشاريعىتماـ أ، حيث كاف ترتيب متوسطة

تحقيؽ و   تحقيؽ استدامة المشروع، زيادة فرص التشغيؿ، لممشروع القدرة التنافسيةزيادة ، ثـ مشروعال

 .زيادة المبيعات

بالرغـ مف أف الدور االقتصادي الذي تقوـ بو مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فمسطيف ال يزاؿ  -

صارؼ ومؤسسات القطاع المالي صغيرا نسبيا، مقارنة بالدور الذي يمعبو القطاع المالي الرسمي )الم

ف ىذا الدور آخذ بالتزايد مف سنة ألخرى، وىو مرشح لالستمرار في النمو خالؿ أاالخرى(، إال 

السنوات القادمة في ظؿ تنامي فجوة التمويؿ لقطاع األفراد ومنشآت األعماؿ الصغيرة ومتناىية الصغر 

  والذي ىو مركز اىتماـ واستيداؼ مف قبؿ ىذه المؤسسات.
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 بخصوص الفئات المستيدفة، فاف مؤسسات اإلقراض تركز جزءا كبيرا مف نشاطيا في األرياؼ -

مف أنشطة المؤسسات  %83، والمناطؽ البعيدة عف مراكز المدف، حيث تبيف أف نحو والمخيمات

. وقد تكوف بعض المناطؽ خارجة عف اإلطار السيادي لمسمطة والمخيماتيتركز في المناطؽ الريفية 

وطنية الفمسطينية، األمر الذي يجعؿ مف الصعب تطبيؽ القوانيف في تمؾ المناطؽ وتحصيؿ الديوف ال

المستحقة في حاؿ التخمؼ عف السداد. كما أف بعض المؤسسات تستيدؼ شرائح معينة مف السكاف، 

ت كالقروض الموجية لمنساء، األمر الذي قد يزيد أيضا مف صعوبة التحصيؿ بسبب الثقافة والعادا

 .السائدة في المجتمع
أف عممية التمويؿ الصغير ومتناىي الصغر قد قادت إلى العديد مف التأثيرات االيجابية عمى  -

النواحي االجتماعية والمعيشية لممقترضيف. فقد تفاوتت ىذه التأثيرات مف مجاؿ إلى آخر وتباينت مف 

لدى اصحاب تمؾ ماؿ تحسنت القدرة ألغراض إنتاجية وغير إنتاجية(. وباإلج)حيث دوافع االقتراض 

 واستدامتو. وانتظامو  المشروع عمى زيادة دخؿ المشاريع 

كما تساىـ ىذه المؤسسات في الحد أو التقميؿ مف البطالة في المجتمع الفمسطيني فكؿ قرض ممنوح  -

 ة. مف قبؿ ىذه المؤسسات يساعد في خمؽ فرصة عمؿ واحدة عمى األقؿ ألحد أفراد األسرة المقترض

اإلقراض فيالحظ أف معظـ ىذه القروض ىي قروض مؤسسات وبالنظر إلى القروض الممنوحة مف  -

مف القروض، وىي تشمؿ القروض الزراعية  % 50ممنوحة إلغراض إنتاجية فقد شكمت أكثر مف 

والصناعية والتجارة. كما أف معظـ المنتفعيف مف ىذه القروض يحافظوا عمى أعماليـ ويطوروىا مما 

 .المحددةىذه القروض في األوقات  ساعدىـ عمى االلتزاـ بسدادي

تجو لدعـ القطاعات يا تالمتخصص، أناإلقراض  في مؤسساتيالحظ مف طبيعة التوزيع القطاعي  -

التي ال تولييا المصارؼ األىمية الكافية مثؿ القطاع الزراعي، حيث اف حصة ىذا القطاع مف 

. فطبيعة مؤسسات اإلقراضالتسييالت الممنوحة مف مقارنة بىي نسبة منخفضة تسييالت المصارؼ 
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عمؿ مؤسسات اإلقراض وأىدافيا ورؤيتيا واىتماميا بالمسؤولية االجتماعية ىي السبب الرئيسي في 

توجيو قروضيا نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات االقتصادية الميمشة . ىذا إلى جانب 

أقؿ مف المصارؼ في تحقيؽ أعمى مستوى مف األرباح وبأقؿ مخاطر  أف ىذه المؤسسات تيتـ بقدر

ممكنة. ألنيا مؤسسات غير ىادفة لمربح، فتيتـ بتحقيؽ أىدافيا االجتماعية أكثر مف اىتماميا بتعظيـ 

 .أرباحيا

 
 -التوصيات : 3.5

ة المشاريع الصغيرة ف نجاح برامج التمويؿ في تنميأتعراضو في الدراسة تبيف لمباحثة سانطالقًا مما تـ إ

يرتبط بكؿ خطوة مف خطوات مسيرتيا بدءًا مف اليدؼ التي وجدت ألجمو وىو الوصوؿ إلحداث تنمية 

جتماعي، لذلؾ فإف ىذه قتصادي واإللشعب الفمسطيني وتطوير القطاع اإلبناء االوتطوير وتمكيف 

رضيف ماديًا بعة ودعـ المقتالمؤسسات بحاجة الى التمكيف المادي والفني عمى السواء، لتستطيع متا

طرحتيا الدراسة سواء في  ي تعثر يواجو المشاريع الصغيرة بكؿ الجوانب التيأوفنيًا والوقوؼ عند 

 س ماؿ المشروع ، وزيادة فرص التشغيؿ، وزيادة المبيعات والقدرة التنافسية وبالتالي االستدامة .أزيادة ر 

 -:اآلتيةتوصيات التشير الباحثة الى ليذا 

ووضع ستراتيجية وطنية، تضـ كافة مؤسسات المجتمع المحمي الرسمي والمدني، إضع خطة و  -1

ي أيدي العاممة )شكمة التشغيؿ وتزيد الطمب عمى األىمية  في حؿ مأكثر ولويات لدعـ المشاريع األأ

 ىتماميا بالمشاريع التجارية والخدماتية.ألى جانب إـ بالقطاعات الصناعية والزراعية( ىتمااأل

 األجميقتراض تـ اإللمغاية التي لية صرؼ القرض أالعمؿ عمى متابعة المقترضيف فيما يتعمؽ ب -2

رشاد المقترضيف إ، مف خالؿ قتراضلى اليدؼ المرجو مف األإومتابعة تطور المشروع لموصوؿ 

 خفاؽ عمى الصعيد الفني.إيبيـ في الجوانب التي يوجد فييا وتدر 



 
81 

 
 

تنفيذ المشاريع عمى  عدـفيما بينيا لضماف  سات اإلقراضمؤسضرورة التنسيؽ والتشبيؾ بيف  -3

الفئات المستفيدة نفسيا أو المنطقة الواحدة ولضماف تقديـ خدمات ومشاريع حقيقية يحتاجيا المجتمع 

 الفمسطيني.

، وذلؾ إلعطائو فرصة المقترضالعمؿ عمى زيادة مبمغ القرض المقدـ بما يتناسب مع احتياجات  -4

 .لنيؿ األرباحو جيدة لمبدء بمشروع

 أصحابلعمؿ عمى تخفيض نسبة الفائدة المعموؿ بيا في مؤسسات اإلقػراض لتناسػب أوضػاع ا -5

 .المشاريع الصغيرة

صحاب المشاريع الصغيرة وتمكينيـ في المجاالت الفنية أرشاد وتدريب ا  العمؿ عمى توجيو و  -6

اًل لالستدامة والمنافسة ريعيـ وصو دارية والتسويقية وذلؾ لزيادة قدراتيـ في توسيع وتنمية مشااإلو 

شراؾ كافة المؤسسات المدنية التي ليا عالقة في ىذا المجاؿ، مف غرؼ تجارية إالعالية، مف خالؿ 

الى ختصاص لدمج ىذه المشاريع في السوؽ لموصوؿ صناعية، ونقابات واتحادات ذات اإلوال

 ستدامتيا.إ

رشادية متاحة  -7 بما يتناسب مع الوضع االجتمػاعي وضع ضمانات وتسييالت استشارية وا 

  ة.، واعتماد فكرة جعؿ ممكية المشروع احد الضمانات المطموبيفواالقتصادي لممقترض

غيير سياسة القروض السريعة )قروض إغاثية( إلى قروض تنموية تعمػؿ عمػى رفػع مستوى ت -8

ع الحكومة في طرح المشاريع الصغيرة، وىذا مف خالؿ اعتماد استراتيجيو ممنيجػو بالتعػاوف مػ

 .يفع المناسبة لخبرة ودراية المقترضالمشاري

إعطاء أطوؿ فترة سماح ممكنة قبؿ تسديد مبمغ االقتراض، إلتاحة فرصة لممشروع بالبدء بالعمؿ   -9

 .ثبات مدى جودتوإل
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 المالحؽ

 ستبانة( اإل1ؽ رقـ )ممح

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس
  

 العنواف

 قراضمج التمويؿ المقدمة مف مؤسسات اإلبرا ىميةأ

 "في تنمية المشاريع الصغيرة في فمسطيف

قراض في ف مؤسسات اإلي مدى ساىمت برامج التمويؿ المقدمة مألى إتيدؼ ىذه الدراسة لمعرفة 
 و مف ينوب عنيـ.أ صحاب المشاريعأف وجية نظر ة المشاريع الصغيرة متنمي

 المقترض/ة المحترميف

التكـر باإلجابة عمى فقرات االستبانة مقدريف لكـ جيودكـ في تشجيعكـ لمبحث العممي والتعاوف  الرجاء
اماـ احد البدائؿ االتية موافؽ بشدة، )×( المخمص لدعـ مسيرة التعميـ في فمسطيف، وذلؾ بوضع اشارة 

محايد، ال اوافؽ ، ال اوافؽ بشدة. عممًا باف البيانات التي ستدلوف بيا ستكوف سرية ولف  موافؽ،
 .تستخدـ اال ألغراض البحث العممي فقط

 الطالبة: كوثر ابو جمغيؼ

 اشراؼ: الدكتور نضاؿ درويش
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 القسـ األوؿ: البيانات األولية:

 فما فوؽ  بكالوريوس -3    دبمـو      -2توجييي فأقؿ         -1العممي:  ستوىالم -

 مساىمة  - 4   شراكة    -3عائمي        -2فردي            -1    ممكية المشروع  : -

 زراعي -4تجاري       -3خدماتي         -2صناعي          -1   -قطاع العمؿ: -

 مخيـ -3قرية              -2مدينة          -1 -مكاف المشروع: -

     سنوات  10 – 5 -2    سنوات     5أقؿ مف  -1 :سنوات عمؿ المشروع -

 سنوات 10كثر مف أ -3

 سنوات 3اكثر مف  -3      سنوات    3-1    -2اقؿ مف سنة          -1:   عمر القرض -

 لمحور األوؿ: اىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروعا
تحت الخيار  (×بوضع )واإلجابة عمييا  بتمعف تياقراءنرجو يعرض عميكـ في ىذه االستبانة مجموعة مف العبارات 

  المناسب 

 الفقرة رقـ
بدرجة 
قميمة 

 جدا

بدرجة 
 قميمة

 متوسط
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

قدمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .1
 التمويؿ الكافي لمشروعي.

     

برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  لـ تحقؽ .2
 رأس ماؿ مشروعييرة زيادة الصغ

     

ساىـ  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع لـ ت .3
 رأس ماؿ مشروعي استثمارالصغيرة في زيادة 

     

     ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .4
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 مشروعيالتوزيع االنتاجي لالصغيرة في زيادة 

ة ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغير  .5
 مشروعي . استثمار ايراداتفي زيادة 

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .6
 في زيادة التدفؽ النقدي لمشروعي

     

 أىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص التشغيؿ الثاني:المحور 
 الخيار تحت) ×(  بوضع عمييا ةواإلجاب بتمعف قراءتيا نرجو العبارات مف مجموعة االستبانة ىذه في عميكـ يعرض
   المناسب

بدرجة  الفقرة  رقـ
قميمة 

 جدا

بدرجة 
 قميمة

بدرجة  متوسط
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .1
 في زيادة عدد العامميف في مشروعي.

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .2
 منتجيف في مشروعي.الفراد اال يعتشجعمى 

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة   .3
 كصاحب مشروع  المينية عمى تعزيز بناء قدراتي

     

ساىمت البرامج الداعمة لممشاريع الصغيرة عمى  .4
 يدي العاممة في مشروعيزيادة فرص الطمب لأل

     

شاريع الصغيرة في ساىمت البرامج الداعمة لمم .5
 . عمى استقطاب ميف منوعةقدرة مشروعي 

     

 
 أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ استدامة المشروع.الثالث:   المحور
 الخيار تحت) ×(  بوضع عمييا واإلجابة بتمعف قراءتيا نرجو العبارات مف مجموعة االستبانة ىذه في عميكـ يعرض
   المناسب

بدرجة  الفقرة رقـ
 جدا قميمة

بدرجة 
 قميمة

 متوسط
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 كبيرة جدا

     ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .1
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الصغيرة في تطوير الخدمات التي يقدميا 
 مشروعي.

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .2
 الصغيرة في زيادة قدرات مشروعي االدارية .

     

اعمة لممشاريع ساىمت برامج التمويؿ الد .3
 الصغيرة عمى ضماف استدامة مشروعي.

     

تقـو برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .4
 عمى توفير خدمات تثير انتباه زبائني

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .5
 .االنتاجي الصغيرة في زيادة نمو مشروعي

     

 ويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعاتالمحور الربع:  اىمية برامج التم
 الخيار تحت) ×(  بوضع عمييا واإلجابة بتمعف قراءتيا نرجو العبارات مف مجموعة االستبانة ىذه في عميكـ يعرض
   المناسب

بدرجة  الفقرة رقـ
 قميمة جدا

بدرجة 
 متوسط قميمة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا 

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .1
 لصغيرة بزيادة فرص جذب زبائف جددا

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .2
الصغيرة في مساعدتي باستمرار زيادة الطمب 

  منتجاتيعمى 

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع  .3
الصغيرة في تفعيؿ دور القوة البيعية العاممة في 

 مشروعي.

     

ويؿ  الداعمة لممشاريع ساىمت برامج التم .4
 الصغيرة عمى زيادة الحصة السوقية لمشروعي

     

لممشاريع  الداعمةساىمت برامج التمويؿ  .5
الصغيرة عمى زيادة القدرة لتنفيذ برامج ترويج 

 منظمة.
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 القدرة التنافسيةزيادة اىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ  -المحور الخامس:
 الخيار تحت) ×(  بوضع عمييا واإلجابة بتمعف قراءتيا نرجو العبارات مف مجموعة ستبانةاال ىذه في عميكـ يعرض
   المناسب

بدرجة  الفقرة رقـ
 قميمة جدا

بدرجة 
 مةيقم

 متوسط
بدرجة 

 كبيرة
بدرجة 
 كبيرة جدا

الصغيرة  ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع .1
 غيراتقدرة مشروعي لالستجابة السريعة لمتزيادة في 

 .سوؽ العمؿ

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة   .2
 .عمى التنوع في نوعية خدمات مشروعي

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .3
  في منافسة االسعار مشروعي زيادة قدرةفي 

     

ساىمت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .4
 .القدرة عمى رفع سمعة خدمات مشروعي ايجابياً  في

     

ساىمت  برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة  .5
خدمات عمى االستمرار في الحفاظ عمى جودة 

 .االنتاج لمشروعي

     

6. 

 

ساعدت برامج التمويؿ الداعمة لممشاريع الصغيرة 
 .في السوؽ مشروعي في  طرح منتج جديد
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 (: اسماء المحكميف2حؽ رقـ )مم

 الجامعة التخصص اسـ الدكتور

 جامعة القدس المفتوحة ادارة اعماؿ الدكتور يونس جعفر

 جامعة القدس وتنمية اجتماعيةاجتماع عمـ  الدكتور شاىر العالوؿ

 جامعة القدس عمـ اجتماع بساـ بنات

 جامعة فمسطيف االىمية عمـو مالية ومصرفية فايز ابو عمرية

 جامعة فمسطيف االىمية عمـ اجتماع محمد عكة

 الجامعة االسالمية استاذ احصاء الدكتور سمير صافيأ.
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 (: اسئمة المقابمة3ممحؽ رقـ )

 السؤاؿ الرقـ

1 
مف الصندوؽ  2016-2012ما ىي قيمة القروض الميسرة التي حصمت عمييا مؤسسة فاتف خالؿ عاـ 

 الفمسطيني لمتشغيؿ.

 عدد القروض التي تـ تنفيذىا خالؿ الفترة؟ 2

 ما ىي طبيعة المشاريع حسب التصنيؼ؟ 3

 عدد المشاريع  القائمة التي نجحت لغاية االف 4

 ما ىي اىـ المشاكؿ والصعوبات التي تواجييا المؤسسة في اختيار المشاريع المستفيدة مف برامجكـ التمويمية؟ 5

6 
اريع التي نجحت في والمنافسة واالستمرار مف بيف كؿ المشاريع التي استفادت مف ما ىي النسبة التقديرية لممش

 برامج المؤسسة؟

 لماذا نسب الفائدة لدى المؤسسة عالية مقارنة مع مؤسسات اخرى؟ 7

 ما الذي يميزكـ عف مؤسسات االقراض المحمية؟ 8

 اقراض رئيسية في فمسطيف؟ ىؿ تعتبروف انفسكـ نجحتـ في تحقيؽ الدور المرجو منكـ كمؤسسة 9

 ىؿ تفضموف دعـ مشاريع قائمة اـ جديده؟ 10

 ما ىي نسبة المشاريع التي توافقوا عمى تمويميا مف مجمؿ المشاريع؟ 11

 ما ىي مصادر التمويؿ الرئيسية الداعمة لمؤسستكـ؟ 12

 ما ىي الفئات التي يتـ دعميا ؟ 13
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 فيرس الجداوؿ:

 11 ................................... ( تصنيؼ المشاريع حسب معيار عدد العماؿ1.1جدوؿ رقـ )
 42 ........................ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى العممي( 1.3جدوؿ رقـ )
 43 .......................... ممكية المشروع( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 2.3جدوؿ رقـ )
 44 ............................ قطاع العمؿ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 3.3جدوؿ رقـ )
 45 .......................... ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف المشروع4.3جدوؿ رقـ )
 45 ................... سنوات عمؿ المشروع( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 5.3جدوؿ رقـ )
 46 .......................... ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف المشروع6.3جدوؿ رقـ )

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اىمية برنامج التمويؿ في زيادة رأس(: 7.3جدوؿ )
 49 ........................................................... ماؿ المشروع " والدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أىمية برامج التمويؿ في زيادة فرص (: 8.3جدوؿ )
 50 ............................................................... .التشغيؿ " والدرجة الكمية لممجاؿ

معامالت اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ (: 9.3جدوؿ )
 50 ....................................................... إستدامة المشروع " والدرجة الكمية لممجاؿ

ف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة معامؿ اإلرتباط بي(: 10.3جدوؿ )
 51 ................................................................ المبيعات" والدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " أىمية برامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة ( 11.3جدوؿ )
 51 ......................................................... لتنافسية " والدرجة الكمية لممجاؿالقدرة ا
معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة(:  12.3جدوؿ )

 .............................................................................................. 52 
 53 ........................................ لقياس الثبات (: نتائج إختبار كرومباخ ألفا13.3جدوؿ )

 54 .................................................... ( مقياس ليكرت الخماسي14.3جدوؿ رقـ )
 55 ....................................................... الفقرات ( مقياس درجة15.3جدوؿ رقـ )

 57 ... (مف مجاالت أداة الدراسة مجاؿ لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط(: 1.4جدوؿ )
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مف فقرات المجاؿ األوؿ)أىمية  فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط(: 2.4جدوؿ )
 59 ................................................... (برنامج التمويؿ في زيادة رأس ماؿ المشروع"

مف فقرات المجاؿ الثاني )أىمية  فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط(: 3.4جدوؿ )
 61 ......................................................... في زيادة فرص التشغيؿ(برامج التمويؿ 

مف فقرات المجاؿ الثالث )أىمية  فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط(: 4.4جدوؿ )
 63 ........................................................... (برنامج التمويؿ في تحقيؽ االستدامة

مف فقرات المجاؿ الثالث )أىمية  فقرة لكؿ (.Sig) االحتماؿ وقيمة الحسابي المتوسط(: 5.4جدوؿ )
 65 ...................................................... (برنامج التمويؿ في تحقيؽ زيادة المبيعات

مف فقرات المجاؿ الخامس )أىمية  فقرة لكؿ (.Sig) ماؿاالحت وقيمة الحسابي المتوسط(: 6.4جدوؿ )
 67 ....................................................... (برنامج التمويؿ في زيادة القدرة التنافسية

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 7.4الجدوؿ )
 69 .................................................... .المستوى العممي الكمية تعزى لمتغيرلمدرجة 
(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 8.4جدوؿ )

 70 ..................................................... .ممكية المشروع لمدرجة الكمية تعزى لمتغير
(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 9.4جدوؿ )

 72 ....................................................... .لقطاع العمؿ لمدرجة الكمية تعزى لمتغير
اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية (: نتائج 10.4الجدوؿ )

 73 ..................................................... .مكاف المشروع لمدرجة الكمية تعزى لمتغير
طات الحسابية (: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوس11.4الجدوؿ )

 74 .............................................. .سنوات عمؿ المشروع لمدرجة الكمية تعزى لمتغير
(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لقياس داللة الفروؽ في المتوسطات الحسابية 12.4الجدوؿ )

 75 ....................................................... .عمر القرض لمدرجة الكمية تعزى لمتغير
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 فيرس االشكاؿ
 الصفحة عنواف الشكؿ الرقـ

 43 المستوى العممي 1.3

 44 قطاع العمؿ 2.3
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 تػويػاتفيػػرس المح
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 ب  .................................................................................. شكػػر وعرفػػاف
 ج  .................................................................................. المصػػػطمحػات:

 د  ........................................................................................ الممخص
Abstract: ....................................................................................  ز 

 1 .............................................................. ـ لمدراسةاإلطار العا: الفصؿ األوؿ
 1 .................................................................................... المقدمػة:1.1
 3 ............................................................................ مشكمة الدارسة: 2.1
 4 .............................................................................ػػػة:أىمية الدراس 3.1
 4 ........................................................................... أىداؼ الدراسػػة:  4.1
 6 .............................................................................. أسئمة الدراسػػة 5.1
 6 .................................................................................. اتالفرضي 6.1
 7 ...........................................................................محددات الدراسة: 7.1

 9 ................................................. اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصؿ الثاني
 9 ........................................................ المبحث االوؿ: المشروعات الصغيرة 1.2

 9 ............................................................. مفيـو المشروعات الصغيرة: 1.1.2
 10 .............................................. ر المستخدمة في تصنيؼ المشاريع:المعايي2.1.2
 11 ............................................. تعريؼ المشاريع الصغيرة في الدوؿ العربية 3.1.2
 12 .............................................................. أىمية المشاريع الصغيرة: 5.1.2
 12 .................................... أنواع المشروعات اإلقتصادية الصغيرة  في فمسطيف: 6.1.2
 13 ...................................... ميزات المشاريع الصغيرة  ومساىمتيا في التشغيؿ: 7.1.2
 14 ............................................ المشكالت التي تواجو المشروعات الصغيرة: 8.1.2
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 15 .......................................... أىـ التحديات التي تواجو المشروعات الصغيرة:9.1.2
 17 .............................................. مؤسسات االقراض والتمويؿ المبحث الثاني:  2.2

 17 ................................................................................. مقدمة:1.2.2
 17 .................................................. خصائص مؤسسات اإلقراض الصغير 2.2.2
 18 ......................... -الصناعات الصغيرة وضعؼ دور مؤسسات التمويؿ واالقراض:4.2.2
 18 ......................................... -مقترحات لدعـ المشايع الصغير في فمسطيف :5.2.2
 20 ................... -القوانيف والتشريعات غير مشجعة لتطوير وتنمية الصناعات الصغيرة:6.2.2
 20 ................................. -التجارب العربية والدولية في تمويؿ المشاريع الصغيرة: 7.2.2
 26 ............................................... -مؤسسة فاتف لتمويؿ المشاريع الصغيرة: 8.2.2

 28 ........................................................................... المبحث الثالث:3.2
 41 ................................................................. منيجية الدراسة:الفصؿ الثالث
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