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 هـــــــــــــــــــــــداءإ

  

 

 
 

هي علورٌٖ ُّٖ  ،إىل هي ذرساتق الكلواخ لرخسج هعربج عي هكٌْى ذاذِا
 اهلل .. أهٖ  باحلافظح لكرا ،ّعاًد الصعاب ألصل إىل ها أًا فَ٘

 

 إىل هي افرقدٍ يف هْاجِح الصعاب.. أتٖ
 

 ملشْاز الصعة.. أخٖ ّأخْاذٖزفقاء الدزب ّاإىل 
 

 ... شّجرٖزّحٖ سكٌد الرٖ السّح إىل
 

 إىل شٌٗح احل٘اج..)أكسم... تساء....ّصغريذٖ ملٔ(
 

 إىل الشِداء ّاألسسٓ األكسم هٌا مج٘عا  
 

 املرْاضع اجلِد ُرا أُدٕ مج٘عا إلِ٘ن
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 شـكر وعـرفان

عمػػى انجػػاز ىػػذا العمػػؿ المتكاصػػ  ، كالصػػ ة  اننيأعػػفيػػو، الحمػػد هلل الػػذم  مباركػػان  طيبػػان  الحمػػد هلل حمػػدان    
 بعد: أما يـك الديف.. إلى بإحساف، كمف تبعيـ أجمعيفلو كصحبو آشرؼ المرسميف كعمى أكالس ـ عمى 

" )ركاه الترمػػذم(، فيػػذا خيػػر مننن ي يشننكر الننناس ي يشننكر اهمػػف قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ:"  انط قػػان 
بالشػكر الػكفير  أتقدـ أف إالانتييت مف ىذه الدراسة  أف، لذا ال يسعني بعد مكاف يعترؼ فيو بالفصؿ لذكيو

 .إخراجياسيـ معي في أمف مد لي يد العكف في انجازىا ك  كؿ إلىكاالمتناف العظيـ 

الػػذم رمرنػػي  أحمنند حسننين المشننيراويالنندكتور/ الفاصػػؿ،  كأسػػتاذمخػػص بالشػػكر كالتقػػدير مشػػرفي أك    
 حسف معاممتو، كجميؿ صبره.بفيض عممو، ككثير نصحو، ك 

 لجنة المناقشة: أعصاء األفاصؿالسادة  إلىبخالص شكرم كعظيـ امتناني  أتقدـكما    

كتكجيييػا نحػك  الرسػالةبقبػكؿ مناقشػة ىػذه  لتفصػميما، عصنام البحيصني /كالدكتكر نضال عبد اه/كتكردال
 الدقة كالشمكؿ.

ككيػؿ  كامنل أبنو ماضني .أ/ كاألخ ،فتحي حمادأ. / ميةكزير الداخ األخ إلىشكرم كتقديرم الكبير  كأسجؿ
مػػف دكر  ـلمػػا كػػاف ليػػ -كزارة الداخميػة، كجميػػ  العػػامميف فػػي الشػؽ المػػدني بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػكطني 

فأسػاؿ  ،انجػاز ىػذا العمػؿ المتكاصػ  إلػىؿ ك اهلل بالكصػ أكرمنػيكبير في تشجيعي كدعمي المتكاصؿ حتى 
 . ـالحسف عمى حسف صنيعي الثكاب ـيثيبي أفاهلل 

العامػػػة  اإلدارةمػػػدير عػػػاـ نائػػػب  ،صنننيح يوسنننر ا شنننقر/ األخكرفيقػػػي  أخػػػي إلػػػىكالشػػػكر مكصػػػكؿ     
مدير مكتب مدير عاـ الجكازات، الذم لـ يذخرا جيدا فػي مسػاعدتي  محمد عصام السقا، كاألخ/ لمجكازات

 .في انجاز ىذه الدراسة

 لمػا كجػكدىـ فمػكال يبحثػ طريػؽ فػي الشػكؾ كزرع ،يجػانب إلػى يقػؼ لػـ مف كؿ إلى فيك الخاص الشكر ماأ
 يمنػػ فميػـ إليػو تكصػػم مػا إلػى تكصػػم لمػا كلػكالىـ اإليجابيػػة، المنافسػة حػ كة كال البحػػث، بمتعػة تأحسسػ
 ....الشكر كؿ

 .الخير فيو لما خطانا ويسدد يوفقنا أن اه سألوأ

 انثاحج  
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 ممخص الدراسة

التي تقدمو المنظمات رير الحككمية في  الصغيرة المشركعات تمكيؿ دكرمى التعرؼ ع إلى ىدفت الدراسة
ككذلؾ مف كجية نظر العامميف في المنظمات رير الحككمية،  االقتصادية التنمية تحقيؽ في قطاع رزة

أماـ المنظمات رير الحككمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف  ئ التعرؼ عمى المعكقات التي تقؼ حا
 مكيؿ المشركعات الصغيرة.خ ؿ ت

الحصر الشامؿ لصماف الحصكؿ  أسمكب كاستخدمتالمنيج الكصفي التحميمي،  الدراسة تاستخدم   
 كأداة( فردا، كاستخدمت االستبانة 110مجتم  الدراسة كالبالغ ) ألفرادعمى نتائج تمثؿ المجمكع الكمي 

 %(.90%( ككانت نسبة االسترداد )100) لجم  البيانات، حيث تـ تكزيعيا عمى مجتم  الدراسة بنسبة
 المشاكؿ كتحميؿ النصائح بإعطاء تساىـ الصغيرة المشركعات :أىمياعدة نتائج  إلىخمصت الدراسة 

 ،تسعى الى تقديـ حمكؿ ابداعية مف خ ؿ استغ ؿ مكاد خاـ معاد تدكيرىاكأنيا ال ، المستقبؿ آفاؽ كدراسة
في الكصكؿ إلى عدد  ال تساعد كأنيا ،مؽ كظائؼ جديدةي خف المشركعات الصغيرة تساىـكذلؾ فإف 

سمبا عمى  تؤثر اعتداءات االحت ؿ اإلسرائيميباإلصافة إلى أف  كبير مف المعطميف عف العمؿ
ة لدل أصحاب صعؼ السمات القيادي، كما أف المشركعات االقتصادية ك بخاصة المشركعات الصغيرة

 .رهالمشركعات يؤدم لفشؿ المشركع كانييا
 جديدة منافذ إيجاد صركرة عمى الصعيد الحككمي أبرزىاخرجت الدراسة بعدد مف التكصيات كاف      
 مجاؿ في كتحديدان  الفمسطينية األراصي في األعماؿ بيئة عمى اإلسرائيمية اإلجراءات ثرأ بتقميص تسمح
لتي تخدـ المشركعات الصغيرة، أما ا كالتشريعية القانكنية البيئة تطكيرككذلؾ  كالتسكيؽ الخاـ المكاد تكفير

 بما اإلس مي التمكيؿ أساليب إحدل تطبيؽل عمى صعيد المنظمات رير الحككمية فيي صركرة السعي
، باإلصافة الى التمكيؿ بمؤسسة كالثقة باألماف شعكران  يعطيو كلما لمفرد في االقتصادم الكص  م  يتناسب
، أما عمى صعيد األفراد لممشركعات الحديثة دارةاإل نظـ عمى الصغيرة المشركعات أصحاب تدريب

 كبما االقتصادم ككصعو المكتسبة خبراتو عمى بناءان  المشركع اختيار اصحاب المشاري  فإنو مف األفصؿ
، كأخيران عمى صعيد ممكلي المنظمات رير الحككمية فإنو مف الصركرم المحمي المجتم  احتياجات يمبي
 يعكد -أىميتو مف بالررـ - مؤقت إراثي تمكيؿ الى كليس مستدامو اقتصادية تنمية نحك التمكيؿ وكجأف ي

 .الفمسطيني المجتم  طبقات جمي  عمى الحقيقية بالفائدة
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Study abstract 

This study aims to identify the role of financing micro project offered by non-

governmental organizations in the Gaza Strip in economic development from the 

point of view of non-governmental organizations' staff, as well as to identify 

constraints that prevent non-governmental organizations from achieving 

economic development through the funding of small projects. 

The study used descriptive analytical approach, comprehensive inventory 

method used to ensure that the results represent the total number of members of 

the study population (110) individuals, and used the questionnaire as a tool for 

data collection, where it was distributed to the study population (100%) 

Recovery rate (90%). 

Study finds several results, most important of which include: small micro 

projects contribute to tipping, problem analysis, and study of future prospects. It 

does not seek to provide creative solutions through utilization of recycled raw 

materials, as well as the micro projects contribute to creating new jobs, and it 

doesn't help to reach a large number of unemployed people to work in addition 

to that the Israeli attacks negatively affect economic projects, especially small 

enterprises, and the weak leadership of entrepreneurs features lead to project 

failure and collapse. 

The study came up with a number of recommendations, most notably at the 

governmental level the need to find new outlets to reduce the impact of the 

Israeli measures on the business environment in the Palestinian territories, 

particularly in the area of providing raw materials and marketing as well as the 

development of the legal and legislative environment that serve small 

businesses, As to the non-governmental organizations,  the need to apply one of 

the methods of Islamic financing in a way that commensurate with the economic 

situation of individuals and give them  a sense of security and confidence in the 

institution, in addition to small business training on modern management 

systems of projects at the level of individual entrepreneurs, it is best to choose a 

project based on the experience gained and the economic status and fulfillment 

of the needs of the local community, and finally at the level of funders non-

governmental organizations,  it is essential that the funding is directed towards 

sustainable economic development and not to finance temporary relief — 

despite its importance-that can be of a real benefit to all segments of Palestinian 

society. 
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 قائمة المحتوٌات

 الصفحة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 ب اإلىداء
 ج شكر كتقدير

 د ممخص الدراسة
 ق ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

 ك قائمة المحتكيات
 ط قائمة الجداكؿ

 ل ا ولننننالفص
 ةننندراسننام لمنننار العننناإلط

 13 : اإلطار العامالمبحث ا ول
 14 مقدمةلا

 15 مشكمة الدراسة كأسئمتيا
 61 أىداؼ الدراسة

 61 أىمية الدراسة

 61 مجتم  كعينة الدراسة 

 61 حدكد الدراسة

 61 صعكبات الدراسة

 61 ةأىـ مصطمحات الدراس

 19 الدارسات السابقة المبحث الثاني: 

 20 الدراسات الفمسطينية
 24 الدراسات العربية 
 27 بية الدراسات األجن

 28 التعميؽ عمى الدراسات السابقة
 الثانيالفصل 

 تمويل المشروعات الصغيرة والتنمية ايقتصادية
 35 المبحث ا ول: المشروعات الصغيرة

 36 : مفاىيم وتعريفات المشروعات الصغيرةالمطمب ا ول

 36 مفاىيـ كتعريفات المشركعات الصغيرة
 39 أىمية المشاري  الصغيرة

 42 طمب الثاني: أىم أنواع المشروعات الصغيرة ومعايير تصنيفياالم
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 الصفحة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 42 أىـ أنكاع المشركعات الصغيرة
 44 المشركعات الصغيرة معايير تصنيؼ
 47 أىم المشاكل والمعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرة: المطمب الثالث
 47 معكقات تمكيمية

 48 معكقات اقتصادية
 48 معكقات تسكيقية

 48 عكقات إداريةم
 49 معكقات فنية

 49 معكقات تنظيمية كتشريعية 
 52 المبحث الثاني: التنمية ايقتصادية

 53 التنمية ايقتصادية مفاىيم: المطمب ا ول
 53  التنمية يـكمف

 55 المفيـك اإلس مي لمتنمية
 56 مفيـك التنمية االقتصادية

 59 اديةأىدار التنمية ايقتصالمطمب الثاني: 
 61 تمويل التنمية ايقتصاديةر مصادالمطمب الثالث: أىم 

 61 مفيـك التمكيؿ
 62 مؤسسات تمكيؿ المشركعات الصغيرة

 66 المشركعات الصغيرة كيؿأنكاع تم
 67 معكقات تمكيؿ المشركعات الصغيرة

 69 تمكيؿ المشركعات الصغيرة مصادر
 74 المطمب الرابع: المنظمات غير الحكومية

 74 المنظمة
 75 المجتم  المدني

 76 المنظمات رير الحككمية
 78 أىـ أنكاع المنظمات رير الحككمية

 79 أىـ خصائص المنظمات
 80 أىـ أىداؼ إنشاء المنظمات رير الحككمية

 80 رير الحككميةشركط كمعايير اعتبار المنظمات 
 82 قيق التنمية ايقتصاديةالمبحث الثالث: دور تمويل المشروعات الصغيرة في تح
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 الصفحة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 83 واقع المشروعات الصغيرة  في فمسطينالمطمب ا ول: 

 83 كاق  المشركعات الصغيرة
 85 المنظمات رير الحككمية التي تمكؿ المشركعات الصغيرة في قطاع رزة

 89 المطمب الثاني: تجارب دولية ناجحة في المشروعات الصغيرة
 89 التجارب العربية

 96 ب األجنبيةالتجار 
   الثالث الفصل  

 واإلجراءات الطريقة
 103 منيج الدراسة

 104 مدراسةلالمجتم  األصمي 
 104 عينة الدراسة
 109 أداة الدراسة

 112 إجراءات الدراسة
 113 المعالجات اإلحصائية

 رابعال الفصل
 النتائج مناقشة   

 121 مناقشة نتائج المحكر األكؿ مف أسئمة الدراسة
 128 مناقشة نتائج المحكر الثاني مف أسئمة الدراسة

 الخامس الفصل
 والتوصيات النتائج   

 137 نتائج الدراسة
 139 تكصيات الدارسة

 142 المراج 
 150 الم حؽ
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 قائمة الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة نانالبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 28 الدراسات الفمسطينية 1
 31 الدراسات العربية 2
 32 الدراسات األجنبية 3
 43 تقسيـ بعض الدكؿ العربية لممشاري  عمى أساس حجـ النشاط 4
 46 بعض المعايير المستخدمة في تصنيؼ المشركعات الصغيرة في بعض دكؿ العالـ 5
 50 عمالة كفي متغيرات اقتصادية أخرلمساىمة المشركعات الصغيرة في تشغيؿ ال 6
 79 أكجو االخت ؼ في المنظمات التجارية كالغير التجارية العامة كالخاصة 7
 84 حسب المحافظة كالجنس فمسطيفمعدؿ البطالة في القكل العاممة في  8
 84 2012نسب الفقر بيف األفراد كفقان ألنماط استي ؾ األسرة الشيرم في فمسطيف  9
 95 كجو االستفادة مف تجارب عربية ناجحة لتنمية المشركعات الصغيرة أ 10
 101 ناجحة لتنمية المشركعات الصغيرة أجنبيةأكجو االستفادة مف تجارب  11
 104 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب نكع الممكية 12
 105 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب عمر المنظمة  13
 105 ي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب جية الترخيص تكز  14
 106 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب الييئة المرجعية لممنظمة  15
 106 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس الذم قاـ بتعبئة االستمارة  16
 107 قاـ بتعبئة االستمارةتكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب مسمى كظيفة الذم  17
 107 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤىؿ العممي  18
 108 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب العمر  19
 108 تكزي  افراد العينة لفئات الدراسة حسب عدد سنكات الخبرة  20
 110 مقياس ليكارت الخماسي  21
 110 كمحاكرىا تكزي  فقرات االستمارة  22

: ع قة المشركعات الصغيرة السؤاؿ األكؿ مف المحكر األكؿمعام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  23
 باالستغ ؿ األمثؿ لممكارد م  الدرجة الكمية لممحكر

111 

24 
غيرة : ع قة المشركعات الصالسؤاؿ الثاني مف المحكر األكؿمعام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 
 بزيادة فرص العمؿ م  الدرجة الكمية لممحكر

111 

25 
: مساىمة المنظمات رير السؤاؿ الثالث مف المحكر األكؿمعام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 

 112 الحككمية في زيادة فرصة نجاح المشركعات الصغيرة الممكلة م  الدرجة الكمية لممحكر

26 
: المشاكؿ كالمعكقات السياسية السؤاؿ األكؿ مف الحكر الثانية مف فقرات معام ت االرتباط بيف كؿ فقر 

 113 كاالقتصادية م  الدرجة الكمية لممحكر

 113: المشاكؿ كالمعكقات المالية السؤاؿ الثاني مف المحكر الثانيمعام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  27
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رقم 
 الجدول

 الصفحة نانالبينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 م  الدرجة الكمية لممحكر

28 
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 أكالن: المقدمة 
ليػا لمػا الناميػة،  أىمية كبيرة في جمي  دكؿ العالـ كخاصػة الػدكؿذات لمشركعات الصغيرة تعتبر ا

كالحػد مػػف  ،عمػػؿالتػكفير فػرص خمػػؽ ك البمػداف الناميػػة مػف حيػث  تنميػة اقتصػػاد فػي كبيػػرك إيجػابي دكر مػف 
 ،عمػػػى المسػػػتكل الفػػػردم كالقػػػكمي فػػػي زيػػػادة الػػػدخؿ مػػػف خػػػ ؿ المسػػػاىمة ،الفقػػػر كمعالجػػػة مشػػػكمة البطالػػػة

م  كالخػدمات التػي يحتاجيػا المجتمػػ ، كتحقيػؽ االكتفػاء الػذاتي جزئيػػان لػبعض السػ كتحسػيف مسػتكل المعيشػة
 .المختمفة القطاعات االقتصادية كافةكتنتشر المشركعات الصغيرة في 

لمنيػػػكض  متكاممػػػة اسػػػتراتيجيةتتجػػػو بعػػػض الػػػدكؿ لتنميػػػة المشػػػركعات الصػػػغيرة مػػػف خػػػ ؿ إعػػػداد 
مجػػاالن حيكيػػان  ، حيػػث تشػػكؿ المشػػركعات الصػػغيرةقتصػػاد الػػكطني كتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية المنشػػكدةباال
عادة تكزي  الدخؿك  الريادة لركح  (.4،ص2005)الصكراني، المبادرة كاستغ ؿ المكارد األكلية المحمية كا 

 قطعة المتكسط، كىك األبيض لمبحر الشرقي الساحؿ مف الجنكبي الجزء في قطاع رزة يق 
 ما تراكحي عرضب الغرب إلى الشرؽ كمف كـ، (45) بطكؿ الجنكب إلى الشماؿ مف تمتد الشكؿ مستطيمة

 كمف البحر األبيض المتكسط الغرب مف يحدهك  ،2كـ(  365) إجمالية كبمساحة، كـ(  12-6 )بيف
الجنكب جميكرية مصر العربية، كبمغ عدد سكاف  كمف، "إسرائيؿ" الغاصب االحت ؿ دكلة كالشرؽ الشماؿ

  (.2012صاء الفمسطيني،مركز اإلح)( مميكف نسمة 1.644.293) 2012القطاع في منتصؼ عاـ 
   

( 322126) سكانيا عدد بمغيك  رزة شماؿ محافظة :ىي محافظات خمس مف رزة قطاع يتككفك 
 سكانيا عدد بمغي حيث ،الكسطى كمحافظة ( نسمة، 569715 (سكانيا عدد بمغيك  رزة كمحافظة. نسمة

 سكاف عدد بمغيك  اع،القط جنكب الكاقعتيف كرفح خانيكنس محافظتي إلى باإلصافة نسمة( 238807)
( 202777) رفػح محافظة سكاف عدد بمغي حيف في نسمة( 310868) خانيكنس محافظة
 (.2012)مركز اإلحصاء الفمسطيني، تعداد السكاف، فمسطػيني

بالنسػػبة لممجتمػ  الفمسػػطيني، فيػػك يعتمػػد  الحيكيػػة بػالغ ان قطاعػػريػر الحككميػػة  تيعتبػر قطػػاع المنظمػػا     
 المجتمػػ تنميػػة  فػػي ان رئيسػػ دكران  معػػبجػػو عمػػى دعػػـ المشػػركعات الصػػغيرة، "فيػػك يمػػف صػػمف خططػػو كبرام

 العمميػػة فػػي ثالثػػان  طرفػػان  الغربيػػة كالصػػفة رػػزة قطػػاع فػػي ىػػذه المنظمػػات المنتشػػرة أصػػحتفقػػد  ،الفمسػػطيني
 المجتمػػػ  حتياجػػػاتا مػػػف ميمػػػة جكانػػػب تغطػػػي فيػػػي كطبيعتيػػػا مشػػػاركتيا كنػػػكع حجػػػـ حيػػػث مػػػف التنمكيػػػة
حيػػث أف ىنػػاؾ تكجػػو  الػػدكلي، كالػػدعـ الدكليػػة البيئػػة ليػػا كتػػكفرت المجتمعػػي النسػػيج مػػف ان جػػزء كأصػػبحت

عالمي جديد نحك تقميص الدعـ كالتمكيؿ التنمكم لحككمات العالـ الثالث كتكجيو كتركيز التعامؿ بدالن منيا 
 فػي ان دكر  أيصػا القطػاع بيػذا باعتبارىا شريكان رئيسيان فػي عمميػة التنميػة كينػاط رير الحككميةالمنظمات  م 

 .(3،ص2008")مشيراكم،البناء المجتمعي عممية كتعزيز المدني المجتم  دعائـ إرساء

في  اتصخميكاستثمارات  ،إف مف المعمكـ  أف أم تنمية اقتصادية كاجتماعية البد ليا مف تمكيؿ
لتمكيؿ كاالستثمار ىما كالبد لكؿ استثمارات مف مدخرات تقابميا، كيعد ا ،شراييف القطاعات االقتصادية
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ىاتيف الميمتيف المكممتيف يمثؿ أحد  وككن التمكيؿنب  أىمية يجكىر عممية التنمية االقتصادية، كمف ىنا 
)مشيراكم،  التنمية االقتصادية إحداث عمى األثر الفعاؿ لمتمكيؿال يمكف إرفاؿ ك  ،لبعصيا البعض

 .(5،ص2008

 االمجتم  كعدمي ألفرادككثرة الثركات كالرفاه االجتماعي جمب كفرة الرزؽ ت ةاالقتصادي إف التنمية
وضَرَةَ اللَّهُ هَثَالً قَرْيَةً كَبًَثْ آهِنَةً )تعالى :  لقكلوي كالحركب كالمجاعات كالخكؼ، يؤدم الى االصطراب االجتماع

 (.112)النحؿ،اآلية (اللَّهِ فَأَذَاقَهَب اللَّهُ لِبَبسَ اجلُىعِ والْخَىْفِ بِوَب كَبًُىا يَصْنَعُىىَ هُّطْوَئِنَّةً يَأْجِيهَب رِزْقُهَب رَغَداً هِّي كُلِّ هَكَبىٍ، فَكَفَرَتْ بِأًَْعُنِ
 

التعرؼ عمى الدكر التمكيمي لممنظمات رير الحككمية المقدـ لممشركعات ىذه الدراسة عمى  كتسعى
ع مف أىمية كبيرة في مجتمعنا كلما ليذا المكصك ، الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في قطاع رزة

المشركعات الصغيرة مف حيث المفيـك  الفمسطيني، فإننا نسعى مف خ ؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى
كالتعريؼ كاألىمية كالمعكقات التي تكاجييا، باإلصافة الستعراض بعض التجارب الناجحة في ىذا 

 كتكزيعيا كعددىا نشأتيا حيث مف زة،ر قطاع في المنظمات رير الحككميةالمجاؿ، كالتعرؼ عمى دكر 
في تمكيؿ المشركعات الصغيرة بما يحقؽ التنمية االقتصادية  كدكرىا عمميا، كنطاؽ كالقطاعي الجغرافي
أداء كتفعيؿ دكر  تطكيركاصحة يتـ مف خ ليا  رؤيةبمكرة  الدراسة ىذه خ ؿ مف كسنحاكؿ المنشكدة،

تحقيؽ التنمية االقتصادية  ظمات رير الحككمية لممساىمة فيتمكيؿ المشركعات الصغيرة المقدـ مف المن
 .كتطمعاتو في العيش بحرية ككرامة الفمسطيني المجتم  احتياجاتالتي تتكافؽ ك 

 كأسئمتيا مشكمة الدراسةثانيان: 
يرة التغيرات عمى كافة االستقرار، كتسارع كتتسـ بعدـ ت يعاني المجتم  الفمسطيني مف بيئة 

 كاالجتماعي بشكؿ كبير عمى الكاق  االقتصادم كتؤثر ثرتأكالتي  االقتصادية التغيرات اىميأاألصعدة ك 
كحيث أف المنظمات رير الحككمية تعتبر شريؾ أساسي إلى جانب القطاع  قطاع رزة، لدل معظـ سكاف

 دكر الحككمي كالقطاع الخاص في المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية، فإننا نسعى لمتعرؼ عمى
 التنمية تحقيؽ قطاع رزة في الحككمية رير المنظمات المقدمة مف قبؿ الصغيرة المشركعات تمكيؿ

  -ة مف كجية نظر العامميف بيذه المنظمات مف خ ؿ االجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:االقتصادي
 يةالتنمفي تحقيق  الحكومية غير تمن المنظما قدمةالصغيرة الم المشروعاتتمويل  ما دور
 ؟ة في قطاع غزة من وجية نظر العاممين بيذه المنظماتايقتصادي
 -ىذا السؤال الرئيس عدد من ا سئمة الفرعية التي تتمثل في: عنوينبثق 

نظر الصغيرة في تحقيق التنمية ايقتصادية من وجية  المشروعاتما مدى مساىمة السؤال ا ول : 
 غير الحكومية؟ العاممين في المنظمات

 ق عنو ا سئمة الفرعية التالية:وينبث
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في االستغ ؿ األمثؿ لممكارد  الممكلة مف المنظمات رير الحككمية الصغيرة المشركعاتما دكر  1.1
 ؟في قطاع رزة االقتصادية

في الحد مف البطالة ك خمؽ  الممكلة مف المنظمات رير الحككمية ما دكر المشركعات الصغيرة 1.2
 ؟في قطاع رزة فرص العمؿ

 ؟في قطاع رزة منظمات رير الحككمية في زيادة فرص نجاح المشركعات الصغيرةما دكر ال 1.3

 الصغيرة المشروعاتالتي تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل  المعوقات: ما المشاكل و السؤال الثاني
 ؟ في قطاع غزة

 وينبثق عنو ا سئمة الفرعية التالية:

منظمات تصادية التي تكاجو المشركعات الصغيرة الممكلة مف الما المشاكؿ كالمعكقات السياسية كاالق   2.1
 رير الحككمية في قطاع رزة؟

منظمات رير الحككمية ما المشاكؿ كالمعكقات المالية التي تكاجو المشركعات الصغيرة الممكلة مف ال   2.2
 في قطاع رزة؟

منظمات رير الممكلة مف ال ما المشاكؿ كالمعكقات االدارية التي تكاجو المشركعات الصغيرة   2.3
 الحككمية في قطاع رزة؟

 أىداؼ الدراسةثالثان: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

تكفير فرص العمؿ رير الحككمية في  المنظماتإبراز دكر تمكيؿ المشركعات الصغيرة المقدمة مف  .1
 في قطاع رزة. المباشرة كرير المباشرة

إلى تحقيقيا مف خ ؿ أنشطتيا التمكيمية  المنظمات رير الحككمية سعى األىداؼ التي تالتعرؼ عمى  .2
 .المختمفة

 التحقؽ مف دكر المنظمات رير الحككمية في زيادة فرص نجاح المشركعات الصغيرة. .3
قطاع في  العاممةرير الحككمية  المنظماتتكاجو  التمكيمية التي معكقاتالك السعي لمعرفة المشاكؿ  .4

 .تحكؿ بينيا كبيف تحقيؽ أىدافياطكرىا ك تحد مف ت رزة كالتي
 في العاممةرير الحككمية  المنظماتلدل  المنفذةأكلكيات تمكيؿ القطاعات االقتصادية التحقؽ مف  .5

 .قطاع رزة

 أىمية الدراسةرابعان: 
 -ىمية الدراسة في ما يأتي:تكمف أ
لمكصكع المنظمات  تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة )حسب عمـ الباحث( التي تطرقت .1

رير الحككمية كع قتيا بالتنمية االقتصادية في قطاع رزة مف خ ؿ تمكيؿ المشركعات 
 الصغيرة.
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الصغيرة عمى ىذا  المشركعاتعمى دكر  كالتعرؼ ،ةاالقتصادي التنمية كاق  عف معمكمات تقديـ .2
 .الكاق 

التنمية  أكلكيات حديدتك  الصحيحة بما يفيد في رسـ السياسات القرار في رسـ صانعي تفيد .3
 .الفمسطيني االقتصادية لممجتم 

فيما  المنظمات رير الحككميةتمكيؿ راتيجية كصكابط مف أجؿ استثمار صيارة استالمساىمة في  .4
 لممجتم  الفمسطيني.  ةحقيقي تنمية اقتصاديةيحقؽ 

جاؿ المنظمات رير الحككمية كؿ في اختصاصو كم بقصايا مميتميفكتكصيات ل جنتائ تقديـ .5
 .عممو

  الدراسة كعينة مجتم  :خامسان 
 رزةفي قطاع  الحككمية رير بالمنظمات لمعامميف اإلشرافية المناصب جمي  مف الدراسة مجتم  يتككف
 كعددىػـ 2013 فبراير شير نيايةحتى منظمات ( 9)كعددىا الصغيرة لممشركعات تمكي  تقدـ التي
 أصحاب تحديد ك اختيار تـ حيث ، قطاع في العاممة يةالحككم رير المنظمات عدد، كىـ افردان ( 110)

 قد كالتي التنفيذية اإلدارة أك العميا اإلدارة مستكل في كالمتمثمة االستمارة في اإلشرافية الكظيفية المراكز
 مشركع مدير إدارم، مدير مالي، مدير ، تنفيذم مدير إدارة، مجمس عصك:  التالية المراكز إحدل تشغؿ
 .مشركع كمنسؽ امجبرن مدير أك

 حدكد الدراسة : سادسان 
 :تنقسـ حدكد الدراسة إلى

 .ـ 2013اـ :  ع حدود زمانية .1
 : محافظات قطاع رزة. حدود مكانية .2
 المنظمات رير الحككمية في قطاع رزة التي تقدـ تمكي ن لممشركعات الصغيرة. :حدود مجتمعيو .3
 العامميف في المنظمات رير الحككمية. :حدود شخصية .4

  بعان: صعكبات الدراسةسا
صعكبات أثناء اعداد ىذه الدراسة كالتي كاف مف أىميا كأكثرىا تعقيدا ىك الحصكؿ عمى  لقد كاجو الباحث

البيانات الخاصة بتمكيؿ المشركعات الصغيرة مف قبؿ المنظمات رير الحككمية كالتي رفصت تزكيد 
لممشركعات الصغيرة تحت ذرائ  كحجج رير الغ التمكيؿ التي تقدميا بالباحث بأم معمكمات تتعمؽ بم

 مبررة.  

 مصطمحات الدراسةثامنان: أىـ 
 المشروعات الصغيرة -1
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 تمؾ "بأنيا الصغيرة المشركعات(يكنيدك )الصناعية لمتنمية المتحدة األمـ منظمة فتعر  
 إلى (10) بيف ما فييا العامميف عدد كيتراكح المسؤكلية بكامؿ يتكفؿ كاحد مالؾ يديرىا التي المشركعات

 2 ) .ص ، 2006 جزر، أبك" )عامؿ (50)
( 9كمػػا عرفػػت المجنػػة االكركبيػػة المشػػركعات الصػػغيرة بأنيػػا ىػػي التػػي تصػػـ مػػا بػػيف عامػػؿ الػػي )

( عامػػؿ أجيػػر ، أمػػا 49إلػػى 10عمػػاؿ ُأجػػراء فػػي حػػيف اف المؤسسػػة الصػػغيرة ىػػي التػػي تكظػػؼ مػػا بػػيف )
( عامػػػػػػػػػػػؿ أجيػػػػػػػػػػػر كتتميػػػػػػػػػػػز 249إلػػػػػػػػػػػى  50)المؤسسػػػػػػػػػػػة المتكسػػػػػػػػػػػطة فيػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػغؿ مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػيف 

 (. 22-18، ص: ص2004باستق ليتيا)الصالحي،
 :الحكوميةالمنظمات غير -2

 بأنيا تمثؿ كيانان 1994كفقا لكثائؽ األمـ المتحدة الصادرة في عاـ  الحككمية يقصد بالمنظمة رير
كتتحدد  ،كاحدة أك أكثركأعصاؤه مكاطنكف أك جماعات مف المكاطنيف ينتمكف إلى دكلة  ،رير ىادؼ لمربح

أنشطتيـ بفعؿ اإلرادة الجماعية ألعصائيا، استجابة لحاجات أعصاء كاحدة أك أكثر مف الجماعات التي 
 .(4،ص2002)سمؾ كعابديف،تعاكف معيا المنظمة رير الحككميةت
 التنمية ايقتصادية: -3

ماؿ الناتج القكمي العممية التي مف خ ليا نحاكؿ زيادة متكسط نصيب الفرد مف إجىي تمؾ 
خ ؿ فترة زمنية محددة كذلؾ مف خ ؿ رف  متكسط إنتاجية الفرد كاستخداـ المكارد المتاحة لزيادة اإلنتاج 

 (.499، ص2000)ابراىيـ، خ ؿ تمؾ الفترة
 التمويل : – 4
ىك تقديـ مصادر الدعـ ال زمة لتنفيذ البرامج كالمشركعات الخاصة التي تساىـ في تحقيؽ   
ايات كاألىداؼ المشتركة ما بيف المانح كالمستفيديف المحمييف، كىي قد تككف عمى شكؿ ىبات أك الغ

ما قركض قصيرة أك طكيمة األجؿ ما منح نقدية أك عينية كا   تبرعات كا 
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 المبحث الثاني
 الدارسات السابقة

 
 . أوًي: الدارسات السابقة

 الدراسات الفمسطينية. - أ
 ة .الدراسات العربي - ب
 الدراسات األجنبية . - ت
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 أوًي: الدراسات السابقة :
 الدراسات الفمسطينية : . أ

 (:1166دراسة حمكدة، حسف )  -1
 "زيز المشاركة السياسية في فمسطينودورىا في تع المنظمات غير الحكومية" اسم الدراسة: 

العاممة في  المنظمات رير الحككميةة لمكشؼ عف طبيعة الدكر المناط بىدفت الدراس ىدر الدراسة:
كالتركيز في برامجيا  ،كمككنات المجتم  الفمسطيني حلممشاركة السياسية بيف جمي  شرائفمسطيف كتعزيزىا 

عمى عدة حقكؿ كقطاعات ممثمة في السياسة كالشباب كالمرأة كتأىيؿ المعاقيف كالزراعة كالصحة كحقكؽ 
 ساف كالثقافة كالتعميـ كاالقتصاد باإلصافة إلى الدفاع عف الحريات كحقكؽ المكاطنيف كحؽ االنتخاب.اإلن

 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:
عدة أنشطة كندكات سياسية تحت مصمكف المشاركة السياسية  المنظمات رير الحككميةنفذت  - أ

لجغرافية الفمسطينية بما فييا كخاصة تعزيز مشاركة المرأة كفئات المجتم  في جمي  المناطؽ ا
 الميمشة كالريفية.

في معرفة أىداؼ  في المنظمات رير الحككمية كاصحان  أف ىناؾ قصكران  الدراسة أكصحت - ب
 الممكليف .

 .منفذة لمشاري  المشاركة السياسيةتدني مستكل الكفاءات الفنية البشرية  ال - ت
اجندة كطنية لعمؿ المنظمات رير عمى  سة بصركرة ايجاد نظاـ تكاممي مبنيكقد أكصت الدرا - ث

 الحككمية.
 أف تعمؿ المنظمات عمى صيارة رؤيتيا االستراتيجية بناءن عمى الكاق  بمشاركة الفئات المستيدفة. - ج

 

 (1166دراسة ابك عيشة، سميرة )  -2

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمكيؿ األصغر كع قتو بتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية " اسـ الدراسة:
 .دراسة ميدانية عمى محافظات رزة "مـ المتحدة في األلفية الثالثةلأل

ىدفت الدراسة إلى تكصيح أثر ممارسة عممية التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمكيؿ  ىدر الدراسة:
األصغر في قطاع رزة عمى تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لألمـ المتحدة في األلفية الثالثة، كذلؾ مف خ ؿ 

 قة بيف ممارسة مراحؿ التخطيط االستراتيجي كتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية. فحص الع 
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة: 

ذا داللة إحصائية بشكؿ  ايجابيان  أف التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التمكيؿ األصغر يؤثر تأثيران  - أ
 عاـ كبدرجة مرتفعة عمى تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية.
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عمى تحقيؽ  كبدرجة مرتفعة جدان  ايجابيان  كالرقابة كالتقييـ تأثيران  راتيجيةاالستتؤثر صيارة الخطة  - ب
 .يجي عمى تحقيؽ األىداؼ اإلنمائيةاألىداؼ اإلنمائية بينما ال تؤثر معكقات التخطيط االسترات

كبدرجة مرتفعة عمى تحقيؽ ىدؼ تخفيؼ حدة الفقر  ايجابيان  أف خدمات التمكيؿ األصغر تؤثر تأثيران  - ت
مكيف النساء اقتصاديا كاجتماعيا كىدؼ المحافظة عمى البيئة كتؤثر تأثيرا ايجابيا كبدرجة كىدؼ ت

متكسطة عمى تحقيؽ ىدؼ تحسيف مستكل التعميـ كىدؼ تحسيف مستكل الصحة لدل المنتفعيف مف 
 خدمات التمكيؿ الصغر.

بيف خطط التنمية كالمؤسسات الدكلية المانحة صركرة التنسيؽ  رير الحككميةيجب عمى المؤسسات  - ث
الكطنية كخطط المؤسسات الدكلية المانحة مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية بكفاءة كفاعمية تمبي 

ر التي تراعي حاجاتيـ االجتماعية كاالقتصادية مف خ ؿ التعامؿ م  مؤسسات التمكيؿ األصغ
 .األىداؼ اإلنمائية

 تعزيز مشاركة النساء في عممية اإلنتاج االقتصادم. - ج
 

 (1161حماد، رشاد ) دراسة -3
  "غزة بقطاع الحكومية غير المنظمات في المشروعات تقييم": اسم الدراسة
 نظر كجو رزة مف بقطاع الحككمية رير المنظمات في المشركعات تقييـ عمى التعرؼ :ىدر الدراسة

 .المشركعات مديرم
 الدراسة:وتوصيات أىم نتائج 

 بنسبة االرتباط معيار عمى اعتمادا رزة بقطاع الحككمية رير المنظمات في المشركعات تقييـ يتـ - أ
 الحقيقية االحتياجات عمى التعرؼ فيو يتـ االرتباط معيار أف النتائج أكصحت حيث ، %( ( 73.90

 . المستيدفة لمفئات
 اعتمادا غسة بقطاع انحكىمٍت غٍر انمنظماث فً انمشروعاث تقٍٍم ٌتم أنو اننتائج تىضخ - ب

 %(. 69.16 )بنسبت ةانكفاء معٍار عهى
 االرتباط الذم يتـ معيار يجب أف تراعي تعزيز الحككمية رير المنظمات في المشركعات إف إدارة - ت

 بدقة. المستيدفة الفئات كتحديد المستيدفة لمفئات الحقيقية االحتياجات التعرؼ عمى فيو
 مف ليا كأف ططالمخ المشركعات مخرجات تحقيؽ أجؿ مف الكفاءة بمعيار أكبر بشكؿ االىتماـ - ث

 ليا. المخطط المشركعاتمخرجات  تحقيؽ المشركعات إدارة أكلكيات
 التنمية كتحقيؽ ليا المخطط المشركعات أىداؼ جمي  تحقيؽ أجؿ مف الفاعمية معيار التركيز عمى - ج

 لمفئات المستيدفة.
 .لممنظمة العامة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف األثر بمعيار االىتماـ زيادة - ح
 .الممكليف طمب بناء عمى كليس المنظمة في ثقافة ليصبح المشركعات بتقييـ ـاالىتما صركرة - خ
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 (1112دراسة: ىندم، كماؿ ) -4

 ."ة التنمية االقتصادية في فمسطيفتقييـ دكر المنظمات رير الحككمية في عممي": اسـ الدراسة
 كتنسيؽ عمؿ تنظيـىدفت الدراسة إلى رسـ السياسات الم ئمة كالمناسبة اليادفة إلى  :ىدر الدراسة

 شكؿ خاص كذلؾ لصماف أف أعماؿ ىذهفي فمسطيف بشكؿ عاـ كقطاع رزة ب المنظمات رير الحككمية
 عية ىدفيا األساسي ىك النيكض بالمجتم  الفمسطيني.ك المنظمات تندرج صمف خطة عممية مكص

 :الدراسةوتوصيات  أىم نتائج
 التنمية تحقيؽ في جزئي كفشؿ صعؼ مف رزة قطاع في المنظمات رير الحككمية تعاني - أ

 . االقتصادية
 كعدـ باإلصافة الى بيا تقكـ التي البرامج مف عفكية رزة قطاع في المنظمات رير الحككمية تعاني - ب

 .الفمسطينية التنمية بخطة ارتباط برامجيا
 بأجندة التمكيؿ كارتباط التمكيؿ كصعؼ مف نقص رزة قطاع في المنظمات رير الحككمية تعاني - ت

 . االقتصادية التنمية المساىمة الفاعمة في تحقيؽ عمى قدرتيا مما أعاؽ كليفالمم
 كتفعيؿ األدكار تقسيـ خ ؿ مف رير الحككمية لممنظمات الميني األداء تطكير عمى العمؿ صركرة - ث

 .بينيا فيما التنافسية ال التكاممية الع قة
بما يخدـ  ت رير الحككميةالمنظماصركرة كجكد خطة تنمكية كاصحة تنظـ برامج كمشاري   - ج

 احتياجات الشعب الفمسطيني.
 

 (1112دراسة: إبراىيـ، يكسؼ ) -5

 ."دراسة جغرافية تنمكية –سطينية المنظمات رير الحككمية الفم" اسـ الدراسة:
براز التعرؼ عمى التكزي  الجغرافي لممنظمات رير :الدراسة ىدر  الحككمية في المحافظات الفمسطينية كا 

 .ت في تنمية القطاعات الرئيسية في المجتم  الفمسطينيدكر المنظما
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:

 العاممة في قطاع الزراعة. الحككميةانخفاض عدد المنظمات رير  - أ
جاءت المنظمات التي تقدـ خدمات التعميـ في المرتبة األكلى كعزا الباحث ذلؾ إلى قياـ الكثير مف  - ب

ـ خدمات التعميـ في مرحمة قبؿ التعميـ المدرسي ) رياض األطفاؿ( في تقدي الحككمية المنظمات رير
فيي تعتبر المزكد الرئيسي ليذا النشاط م  م حظة رياب الدكر الحككمي كصعؼ القطاع  الخاص 

 في ىذا المجاؿ. 
جاءت المنظمات التي تقدـ الخدمات االجتماعية كاالراثية في المرتبة الثانية كعزا الباحث ذلؾ إلى  - ت

"  أونرواماؿ العدك الصييكني ليذا الجانب، كتقميص ككالة ركث كتشغيؿ ال جئيف المعركفة باسـ "إى
زيادة عدد األسرل كالمعتقميف كالشيداء ك لبعض خدماتيا كخصكصان في جانب تكزي  األرذية 
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رير حيث قامت المنظمات الغير مف الحاجات االجتماعية ليذه األسر  ان كالجرحى مما خمؽ مزيد
 باالىتماـ بيذا الجانب الخدماتي االجتماعي كاالراثي.   حككميةال

جاءت المنظمات التي تقدـ الخدمات الثقافية في المرتبة الثالثة كعزا الباحث ذلؾ إلى رربة  - ث
ككذلؾ التنافس  التنظيمي أدل إلى اىتماـ  كاه الثقافي أماـ العدك الصييكنيالفمسطينييف لرف  مف مست

 أفراد المجتم  مف خ ؿ المراكز الثقافية.  سياسي باالىتماـ بأفراده ك فصيؿ  كؿ تنظيـ أك
 .صركرة االىتماـ بتقديـ الدعـ المالي ليذه المنظمات لتمكينيا مف االستمرار كتحقيؽ االستدامة ليا - ج

 

 (1112دراسة: مقداد، محمد إبراىيـ ) -6

 ."-رزةاسة حالة قطاع در  –دكر الجمعيات الخيرية في االقتصاد الفمسطيني " اسـ الدراسة:
 في تقديـ كتكزي  م ئمةفي رسـ السياسات ال الجيات الخيرية لمساعدة الدراسة ىدفت  :الدراسة ىدر

 المناسب لو إلى جانب التعرؼ عمى مجيات المعنية بمساعدة الشعب الفمسطيني كتقديـ العكفالمساعدات ل
 بدائؿ الدعـ االراثي.

 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:
اب  الغالب عمى الدعـ المقدـ مف الجمعيات الخيرية ىك الدعـ العيني عمى شكؿ خدمات إراثية الط - أ

 لسد االحتياجات اآلنية.  
ال تقدـ الجمعيات الخيرية مساىمة في تنمية المكارد البشرية أك إنشاء مشاري  اقتصادية منتجة أك  - ب

 حتى مممككة لمجمعيات الخيرية. 
بيف الجمعيات صعيفة كلـ ترؽ لممستكل المطمكب كما أف ع قتيا بالجيات تعتبر الع قات التنسيقية  - ت

 الرسمية تحتاج إلى تطكير بشكؿ يخدـ االقتصاد الفمسطيني كيساىـ في إحداث أثر مستداـ عميو .
 اآلثار االقتصادية لإلنفاؽ الخيرم ىي آثار مؤقتة كصعيفة فيي تساىـ في فرص عمؿ محدكدة. إف - ث
خيرية مف عجز في مكازناتيا مما يعني عدـ كفاية مصادر تمكيميا كتعاني مف تعاني الجمعيات ال - ج

انخفاض حجـ التمكيؿ الذم تحصؿ عميو ىذه الجمعيات نظران لمنافسة الجيات الرسمية ليذه 
 الجمعيات في الحصكؿ عمى التمكيؿ.     

لتحقيؽ أساليب  صركرة تبني أسمكب دعـ مشاري  خاصة بدالن مف الدعـ العيني المباشر كالسعي - ح
 االستدامة.

 

 (6111دراسة: نخمة، خميؿ ) -7

 . ")نحك تنمية مجتمعية (مؤسساتنا رير الحككمية كدكرىا في فمسطيف "  اسـ الدراسة:
 المجتم  تنمية في المنظمات رير الحككمية دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت :الدراسة ىدر
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 تاريخ حيث مف رزة كقطاع الغربية الصفة في الفمسطينية ةالمنظمات رير الحككميب كتعريؼ الفمسطيني
 .تكاجييا التي كأىـ المشاكؿ كأىدافيا كأنكاعيا نشأتيا

 :أىم نتائج وتوصيات الدراسة
 كالصناعية االقتصادية مف النكاحي متنكعة بمياـ الفمسطينية المنظمات رير الحككمية اصط ع - أ

 .ةكاإلراث كالصحة التعميـ كخدمات كالزراعية
االنتفاصة  مثؿ األزمات أكقات في كاصح بشكؿ الفمسطينية المنظمات رير الحككمية دكر بركز - ب

 .(1993 -1987الفمسطينية األكلى )
الفمسطينية   المنظمات رير الحككميةنقص المكارد المالية كعدـ انتظاميا يؤثر سمبان عمى استمرار  - ت

 في تقديـ الخدمات. 
الفمسطينية عمى المكارد الذاتية مف اجؿ التخمص مف التبعية  حككميةالمنظمات رير الصركرة اعتماد  - ث

 لمممكؿ األجنبي.
 
 -:الدراسات العربية  - ب

 (2009دراسة قاسم، أحمد ) -1
 ."اإلسيميالمشروعات الصغيرة في ايقتصاد "اسم الدراسة: 
عاصر كاالقتصاد عف طريؽ المقارنة بيف الفكر االقتصادم الم حقيقيةالكصكؿ إلى نتائج  :ىدر الدراسة

 ي.اإلس م
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:

 زيادة حجـ الصرائب عمى المشركعات الصغيرة يمثؿ عائقان رئيسان الستمرارىا كنمكىا. - أ
عدـ كجكد التدريب المناسب لمككادر البشرية التي تدير المشرعات الصغيرة ترتب عميو تكقؼ عدد  - ب

 كبير مف المشركعات الصغيرة.
 .ريعات خاصة بتطكير التشريعات القائمة كتبسيط اإلجراءاتصركرة كص  تش - ت
التأكيد عمى الدكر المحكرم الذم تمعبو المنشأة الصغيرة في معظـ البمداف المتقدمة كالنامية عمى  - ث

 .سكاء كاعتبارىا أداة فعالة لمحد مف البطالة كتشغيؿ الشباب
كالمتكسطة كالكبيرة لكي  صركرة كجكد إطار تنظيمي كاصح يجم  بيف المشركعات الصغيرة - ج

تتكامؿ م  بعصيا البعض كذلؾ مف خ ؿ مساندة كتعزيز فكرة التكامؿ كالتعاكف بيف المستثمر 
 .الكبير كالصان  الصغير ليكاكب التطكرات التكنكلكجية في شتى المجاالت

ت التأكيد عمى دكر كأىمية التأىيؿ كالتدريب الميني كعنصر أساسي مف عناصر نجاح المشركعا - ح
 .الصغيرة كاستمراريتيا في تأدية كظيفتيا االقتصادية كاالجتماعية

صركرة اىتماـ الدكلة بالبنكؾ اإلس مية كتقديـ ما يمـز لنجاحيا كدعميا إع ميا حتى تقكـ بدكرىا  - خ
 .الفعاؿ في مجاؿ تمكيؿ المشركعات الصغيرة
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عفاءىا كميان مف الصر  - د ائب التي تعكؽ مف استمرار صركرة رف  القيكد عف المشركعات الصغيرة كا 
 .كنجاح تمؾ المشركعات كتقديـ التسيي ت ال زمة لصماف نجاحيا

 (2007)محمكد، فادم دراسة  -2
  "مصر في الصغيرة المشروعات تمويل في المصرفية غير المؤسسات دور" اسم الدراسة:

يؿ المشركعات التعرؼ عمى الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات رير المصرفية في تمك  ىدر الدراسة:
الصغيرة في مصر كمدم تحقيؽ ىذه المشركعات لمتنمية االقتصادية الحقيقية كمساعدة المكاطنيف لمخركج 

 مف دائرة الفقر.
 ىم نتائج وتوصيات الدراسة:أ
 دراسة إعداد أف إال تنمكية أىداؼ تحقيؽ إلى تسعى المصرفية رير المؤسسات أف مف الررـ عمى - أ

 التقييـ عمى التركيز دكف ربحيتو عمى معتمد المشركع تقييـ أم التجارم بالجان عمى تعتمد الجدكل
 . لممشركع االجتماعي

 يمكليا، التي المشركعات بنكعية الصغيرة لممشركعات تمكيميا في المصرفية رير المؤسسات تيتـ لـ  - ب
 أـ ةاستثماري مشركعات ىي أـ سمعية أـ خدمية مشركعات ىي أـ استي كية أـ إنتاجية ىيؿ ى

  .المشركعات ىذه بيف كالتكامؿ لتنكعا بإيجاد أيصا ييتـ كلـ ترفييية،
 عف عبارة ىي الصغيرة لممشركعات بتقديميا المصرفية رير المؤسسات تقـك التي األمكاؿإف   - ت

 الجيات ىذه تحددىا محددة، مشركعاتل مكجو أجنبية دكؿ أك دكلية مؤسسات مف منح أك قركض
 التي المشركعات اقراض أك اختيار تستطي  ال المصرفية رير المؤسسات أف يعنى مما الخارجية،

 .الخارجية الجيات قبؿ مف حددت التي المشركعات اقراض بؿ مناسبة تراىا
 األمكاؿ بزيادة المصرفية رير المؤسسات قياـ طريؽ عف كذلؾ ،رير الحككمية الجمعيات دكر زيادة  - ث

  .لمبنكؾ المقدمة األمكاؿ كتقميؿ الجمعيات ليذه المخصصة
  .القركض حجـ زيادة م  فييا المغاالة في التدرج يتـ اف عمى الصمانات مف التخفيؼ  - ج
  .اإلصافية االئتمانية كاالمتيازات الحكافز بعض منح  - ح
 بالمناطؽ تقاـ التي الصغيرة لممشركعات السداد فترة أك السماح فترة إطالة أك الفائدة سعر تخفيض  - خ

  .التكاممية المشركعات األخص كعمى الريفية

 (2005دراسة زيداف، رامي ) -3
دراسة حالة الصناعات ) ،"تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عممية التنمية" اسم الدراسة:

 (.الصغيرة والمتوسطة في سورية
ىدفت الدراسة إلى المشركعات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة المسجمة لدل القطاع  ىدر الدراسة:

، كبحثت في أىمية تفعيؿ دكر ىذه الصناعات في (2001-1970)خاص خ ؿ الفترة الممتدة مف ال
 عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية في سكرية.
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 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:
ما يعادؿ المرأة ساىمت في العممية اإلنتاجية بصفتيا عاممة دائمة في  المشركعات الصغيرة  ب إف - أ

 .الصغيرة المشركعاتالتي كفرتيا % ( مف مجمؿ فرص العمؿ الدائمة  27.3نسبتو )
تبيف أف المشركعات الصغيرة ساىمت في تمكيف المرأة اقتصاديان ليس مف خ ؿ امت كيا  - ب

نما مف خ ؿ حرية التصرؼ بو -مصدر دخميا -لمشركعيا الخاص   .كا 
يشكؿ النسبة األعظـ مف  الفائض االقتصادم المتحقؽ في الصناعات الصغيرة كالمتكسطة إف - ت

الفائض المتحقؽ في القطاع الصناعي الخاص، عمى الررـ مف أف ىذا الفائض دكف المستكل 
 المأمكؿ. 

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة خ ؿ الفترة المدركسة ساىمت باستقطاب المزيد مف الكافديف  إف - ث
 الجدد إلى سكؽ العمؿ، لكنيا أيصان دكف المستكل المأمكؿ.

كتفكقيا عمى المشركعات الكفاءة االقتصادية لمصناعات الصغيرة كالمتكسطة  فاع مستكلارت  - ج
 .الكبيرة

ار في ظؿ ف جزءان منيا ميدده باالنييأمف المشركعات الصغيرة تعاني مف منافسة شديدة ك  الكثير - ح
ة بؿ النفاذ إال أف ذلؾ ال يمن  الكثير منيا مف االستمرار في السكؽ المحمي العكلمة كاقتصاد السكؽ،

 أيصان إلى السكؽ العالمية. 

 (2002دراسة مركز المعمكمات كاتخاذ القرار ) -4
 مشاكل ومقترحات الحل. –المشروعات الصغيرة في مصر اسم الدراسة:     

 استعراض مف خ ؿ الصغيرة المشركعات تنمية عممية تكاجو التي المشك تالتعرؼ عمى  ىدر الراسة:
تمؾ  خاصتيا التي التجاربك  المحمي أك الدكلي المستكم عمي سكاء التنمية جاؿم في العاممة المؤسسات

 المؤسسات ككص  حمكؿ ليا لتحقيؽ تنمية اقتصادية حقيقية كفاعمو.
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:

 .في مصر كالمتكسطة الصغيرة لممشركعات محدد تعريؼ عمي ال يكجد اتفاؽ مكحد - أ
 التنسيؽ إلى تفتقد الصغيرة المشركعات مجاؿ في العاممة ساتقبؿ المؤس مف المبذكلة الجيكد - ب

 .بعصيا بيف كالتعاكف
احتياجاتو مف  لتغطية ال ـز التمكيؿ عمى حصكليا عدـ مف الصغيرة تعاني معظـ المشركعات - ت

 رأس الماؿ.
 المنشآت لتنمية مكحدة استراتيجية يتطمب لحؿ معظـ مشاكؿ المشركعات الصغيرة سياسة - ث

 في مصر. الصغيرة المشركعات اىداؼ يدعـ بما لتطكير السياسة كاحد جياز دىايع الصغيرة
 مصر في كالمتكسطة الصغيرة المنشآت تككف حتى المستكل القكمي عمى تسكيقية سياسة كص  - ج

 .كخارجيا داخميا المنافسة عمى قادرة
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 يساعد كأنشطتيا بحجميا المتعمقة المعمكمات أف إذ القطاع، ىذا عف كالمعمكمات البيانات تكفير - ح
 .سياسات ربر مستقرة اتباع أك قرارات إصدار إمكانية مف كيقمؿ السياسي القرار عممية

 
 

 -.  الدراسات ا جنبية:ت 
 :Akhter, waheed (2009)دراسة  -1

ISLAMIC MICRO-FINANCE AND POVERTY ALLEVIATION: A CASE 

OF PAKISTAN. 

 حالة دراسية في باكستان" – "التمويل ايسيمي ا صغر ومعالجة الفقر
في التخفيؼ مف حدة الفقر  الممكلة بالطرؽ االس مية تقييـ دكر المشركعات الصغيرة ىدر الدراسة:

  كتحقيؽ تنمية اقتصادية ترتقي بدكلة باكستاف.
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:

كاطف الباكستاني منتجات المشركعات الصغيرة في باكستاف ال تفي بالحد األدنى لمتطمبات الم - أ
 كذلؾ لرداءتيا كعدـ جكدتيا.

افر الجيكد بيف قطاع المنظمات رير الحككمية كقطاع المشركعات الصغيرة، مما أدم عدـ تص - ب
 الى تراج  المشركعات الصغيرة كانقراصيا.

يجب تكثيؼ الجيكد مف أجؿ تدريب أصحاب المشركعات الصغيرة لتأىمييـ كاعدادىـ إلدارة  - ت
 ءة كفعالية.المشركعات بكفا

 
 :McQueen, Kevin (2007) دراسة -2

 

Small Business Development Strategies Practices to Promote Success 

among Low-Income Entrepreneurs 

 "استراتيجيات تطوير المشروعات الصغيرة في تعزيز نجاح المشروعات ذات الدخل المنخفض "ممارسة
ى تطكير كتعزيز نجاح المشركعات الصغيرة مف خ ؿ استخداـ التخطيط ىدفت الدراسة ال ىدر الدراسة:
 االستراتيجي.

 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:
 ال يكجد فيـ دقيؽ لمتكجيات االقتصادية التي تعمؿ عمى تحقيؽ تنمية اقتصادية رائدة. - أ
  .عدـ تحديد المزايا التنافسية بيف المناطؽ  الجغرافية المختمفة - ب
 .قيقية في المشركعات الصغيرة مف حيث العائد المادم حاؿ القياـ بوال يكجد ثقو ح - ت
العمؿ عمى اعتماد مبدأ التخطيط االستراتيجي في ادارة المشركعات الصغيرة، خمؽ حالو مف الثقة  - ث

 .كتحقيؽ مبدأ المساءلة ؾبيف المنتج كالمستيم
 ية المستدامة.التركيز عمى التدريب كالتأىيؿ بكؿ اشكالو لتحيؽ التنمية االقتصاد - ج
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 : Beeton ,Greg(2006)دراسة  -3

A Feasibility Study into the Establishment of a Small Business Incubator in 

Guinea-Bissau. 

  "دراسات الجدوى ايقتصادية لممشروعات الصغيرة المحتضنة في غينيا بساو"اسم الدراسة: 
لصغيرة في دكلة رينيا بساك، بما يحقؽ تنمية اقتصادية التحقؽ مف فعالية المشركعات ا ىدر الدراسة:

 مستدامو كالنيكض بيا لتحقيؽ الكرامة كاالزدىار لشعبيا. 
 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:

 .المشركعات الصغيرة تعتبر الرافعة األساسية لتحقيؽ التنمية االقتصادية - أ
 .ات الصغيرةتكفير مراكز التدريب لمشباب مف اجؿ تأىمييـ إلدارة المشركع - ب
 .المانحة لتمكيؿ المشركعات الصغيرة المنظماتانشاء ىيئات فرعية منبثقو عف  - ت
  .متابعة التغذية الراجعة مف المشركعات الصغيرة لتعديؿ كتصكيب مسارىا - ث

 
 :Premaratne, Sandaran(2002) دراسة -4

Entrepreneurial networks and small business development : the case of 

small enterprises in Sri Lanka. 

الصغيرة في سري  دراسية المشروعاتحالة  -الصغير وتطوير المشروعاتشبكات تنظيم "اسم الدراسة: 
 ". ينكا

الصغيرة  المشركعات عمى المشركعات تنظيـ شبكات كتأثير دكر لدراسةىدفت الدراسة  ىدر الدراسة:
 .الصغيرة التجارية ركعاتالمش مراحؿ مف مرحمة كؿ في ككيفية تفاعميا

 أىم نتائج وتوصيات الدراسة:
 شبكة الع قات بيف المشركعات الصغيرة يؤثر بشكؿ رير مباشر في نجاح تمؾ المشركعات. - أ
 الفرص،ك  الماؿ رأس سكؽ كجكد عدـ تكاجو المشركعات الصغيرة العديد مف الصعكبات مثؿ - ب

 .كالمكارد
عات كمكق  المشركعات لو ع قة مباشرة بنجاح نكع الجنس كالتعميـ الخاص بأصحاب المشرك  - ت

 المشركع مف عدمو.
 التجارية المعارض في كالمشاركة الندكات حصكرع قات كبيرة مف خ ؿ  شبكة تشكيؿصركرة  - ث

 .كاألصدقاء األقارب م  كالمناقشات الخارجية
 الصغير المشركع مراحؿ مف مرحمة كؿ في رسميةال رير الشخصية الركابط أىميةالتأكيد عمى  - ج

 كريرىا. المالية المعمكمات مثؿ ىامة مكارد عمى الحصكؿب يتعمؽ فيما
 

 -::التعميق عمى الدراسات السابقة ثانياً 
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طرقيا لمكصكع البحث بصكرة جديدة تمكممة لما جاءت بو الدراسات السابقة، ك  ىذه الدراسة تأتيإف 
 لـ تتطرؽ ليا الدراسات السابقة.

دراسات السابقة، كانت تمؾ الدراسات ثرية بالمعمكمات مف حيث تناكليا مف خ ؿ االط ع عمى ال  
كآليات عمميا كدكر اإلدارة العامة في تحديد تمؾ اآلليات كالبرامج  الحككمية لتاريخ نشأة المنظمات رير

كذلؾ فقد تـ  المراد تنفيذىا مف قبؿ تمؾ المنظمات، مما يفيد الباحث في اإلطار النظرم لمدراسة،
 االقتصادية التنمية عممية في كتمكيميا الصغيرة المشركعات ألىمية النظر ككجيات اآلراء أىـ راضاستع
  .انمختهفت دونهم فً انسابقت انذراساث تجارب من بما ٌحقق االستفادة مختمفة كمجتمعات بيئات مف

 

عات الصغيرة المشرك  كمما ي حظ عمى جمي  الدراسات السابقة، أنيا لـ تتناكؿ مكصكع الربط بيف
م  األخذ بعيف  رير الحككمية التي تقكـ عمى تمكيميا كدكرىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية كالمنظمات

االعتبار أف تمؾ المنظمات تعتبر شريكان رئيسان لمدكلة كأحد دعائمو التي تستند عمييا لسد العجز كالقصكر 
ركرة اجراء ىذه مما يعزز ص اسة عف ريرىا،ذا ما يميز ىذه الدر كى ،في تقديـ حياه كريمة لممكاطف 

صركرة تحقيقو لصماف أمف كس مة المجتم  م  مف أىمية في حياة الناس يمثمو ىذا الجانب الدراسة لما 
  بجمي  مككناتو.

 
كالجداكؿ التالية التي قاـ بإعدادىا الباحث، تمخص الدراسات السابقة مكصحة أىـ نقاط االستفادة مف تمؾ 

 الدراسات:

  (1) جدول
 الفلسطٌنٌةالدراسات من مجال االستفادة 

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة الباحثاسم 

حمودة، حسن 
(2011) 

المنظمات رير الحككمية 
كدكرىا في تعزيز المشاركة 

 السياسية في فمسطيف

في المنظمات  كاصحان  ىناؾ قصكران  -
في معرفة أىداؼ  رير الحككمية

 الممكليف
تدني مستكل الكفاءات الفنية  -

البشرية  المنفذة لمشاري  المشاركة 
 السياسية.

 

تحديد كتكجيو أىداؼ الممكليف  -
نحك تمكيؿ المشركعات التي 
تحقؽ فائدة لممستفيديف مف ىذا 

 التمكيؿ
تدريب الككادر المشرفة عمى  -

المشركعات الصغيرة أمر 
 المشركعات صركرم لنجاح ىذه

ابو عيشة، سميرة 
(2011) 

 

التخطيط االستراتيجي في 
مؤسسات التمكيؿ األصغر 
كع قتو بتحقيؽ األىداؼ 
اإلنمائية لألمـ المتحدة في 
األلفية الثالثة "دراسة ميدانية 

 عمى محافظات رزة
 

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات 
 ايجابيان  التمكيؿ األصغر يؤثر تأثيران 

 داؼ اإلنمائية.تحقيؽ األى
 االستراتيجيةتؤثر صيارة الخطة 

عمى  ايجابيان  كالرقابة كالتقييـ تأثيران 
تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية بينما ال تؤثر 
معكقات التخطيط االستراتيجي عمى 

 .تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية
أف خدمات التمكيؿ األصغر تؤثر 

صركرة تبني التخطيط  -
االستراتيجي في المنظمات رير 
الحككمية لتمكيؿ المشركعات 
الصغيرة لما في ذلؾ مف فائدة 
كبيرة في استمرار تمؾ 

 المشركعات كتطكرىا
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 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة الباحثاسم 

كبدرجة مرتفعة عمى  ايجابيان  تأثيران 
ؼ حدة الفقر كىدؼ تحقيؽ ىدؼ تخفي

تمكيف النساء اقتصاديا كاجتماعيا 
 كىدؼ المحافظة عمى البيئة

 (2010حماد، رشاد )
 في المشركعات تقييـ

 رير الحككمية منظماتال
 رزة بقطاع

 المنظمات في المشركعات تقييـ يتـ -
 اعتمادا رزة بقطاع الحككمية رير

 أكصحت حيث االرتباط، عمى معيار
 فيو يتـ االرتباط معيار أف النتائج

 الحقيقية االحتياجات التعرؼ عمى
 المستيدفة لمفئات

 المنظمات في المشركعات تقييـ يتـ -
 اعتمادا رزة طاعبق الحككمية رير

  الكفاءة عمى معيار
 

يجب تقييـ المشركعات بناءن  -
عمى معايير عممية لتحقيؽ 
 األىداؼ التي أنشأت مف أجميا

ىندي، كمال إبراىيم 
(2005) 

 

تقييـ دكر المنظمات رير 
الحككمية في عممية التنمية 
 االقتصادية في فمسطيف

تعاني المنظمات رير الحككمية في  -
مف صعؼ كفشؿ جزئي في قطاع رزة 

 تحقيؽ التنمية االقتصادية.
تعاني المنظمات رير الحككمية في  -

قطاع رزة مف عفكية البرامج التي 
تقـك بيا باإلصافة الى كعدـ ارتباط 

 برامجيا بخطة التنمية الفمسطينية.
تعاني المنظمات رير الحككمية في  -

قطاع رزة مف نقص كصعؼ التمكيؿ 
أجندة الممكليف مما كارتباط التمكيؿ ب

أعاؽ قدرتيا عمى المساىمة الفاعمة 
 في تحقيؽ التنمية االقتصادية.

 

صركرة الربط بيف برامج تمكيؿ 
المشركعات الصغيرة كخطة 
التنمية الفمسطينية كتكجيو التمكيؿ 
لتحقيؽ أىداؼ كطنية تخدـ أكبر 

 شريحة مف المجتم 

إبراىيم ، يوسر كامل 
(2005) 

حككمية المنظمات رير ال
دراسة جغرافية  –الفمسطينية 

 تنمكية

انخفاض عدد المنظمات رير  -
 الحككمية العاممة في قطاع الزراعة.

جاءت المنظمات التي تقدـ خدمات  -
التعميـ في المرتبة األكلى كعزا الباحث 
ذلؾ إلى قياـ الكثير مف المنظمات 
رير الحككمية في تقديـ خدمات 

ميـ المدرسي التعميـ في مرحمة قبؿ التع
) رياض األطفاؿ( فيي تعتبر المزكد 
الرئيسي ليذا النشاط م  م حظة 
رياب الدكر الحككمي كصعؼ القطاع  

 الخاص في ىذا المجاؿ.

تعزيز دكر المنظمات رير 
الحككمية لزيادة نشاطيا 
االقتصادم كعدـ اقتصاره عمى 
الخدمات االراثية الطارئة أك 

 المشركعات قصيرة المدل
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 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة الباحثاسم 

جاءت المنظمات التي تقدـ  -
الخدمات االجتماعية كاالراثية في 
المرتبة الثانية كعزا الباحث ذلؾ إلى 
 إىماؿ العدك الصييكني ليذا الجانب،

مقداد، محمد إبراىيم 
(2005) 

 

دكر الجمعيات الخيرية في 
دراسة  –االقتصاد الفمسطيني 
 حالة قطاع رزة

الطاب  الغالب عمى الدعـ المقدـ  -
معيات الخيرية ىك الدعـ مف الج

العيني عمى شكؿ خدمات إراثية لسد 
 االحتياجات اآلنية.

ال تقدـ الجمعيات الخيرية مساىمة  -
في تنمية المكارد البشرية أك إنشاء 
مشاري  اقتصادية منتجة أك حتى 

 مممككة لمجمعيات الخيرية.
تعتبر الع قات التنسيقية بيف  -

ل الجمعيات صعيفة كلـ ترؽ لممستك 
المطمكب كما أف ع قتيا بالجيات 
الرسمية تحتاج إلى تطكير بشكؿ يخدـ 
االقتصاد الفمسطيني كيساىـ في 

 إحداث أثر مستداـ عميو .
اآلثار االقتصادية لإلنفاؽ  إف -

الخيرم ىي آثار مؤقتة كصعيفة فيي 
 تساىـ في فرص عمؿ محدكدة.

تكجيو المنظمات رير الحككمية 
ت التي نحك التمكيؿ لممشركعا

تحقؽ استدامو كتساىـ في خمؽ 
فرص عمؿ جديدة، مف خ ؿ 
االرتقاء بمستكل التنسيؽ بينيا 
 كبيف الجيات الحككمية كالرسمية

نخمة ، خميل  
(1999) 

مؤسساتنا رير الحككمية 
نحك  (كدكرىا في فمسطيف 
 )تنمية مجتمعية

اصط ع المنظمات رير الحككمية  -
النكاحي الفمسطينية بمياـ متنكعة مف 

االقتصادية كالصناعية كالزراعية 
 كخدمات التعميـ كالصحة كاإلراثة.

بركز دكر المنظمات رير الحككمية  -
الفمسطينية بشكؿ كاصح في أكقات 
األزمات مثؿ االنتفاصة الفمسطينية 

 (1993 -1987األكلى )
نقص المكارد المالية كعدـ انتظاميا  -

يؤثر سمبان عمى استمرار المنظمات 
ير الحككمية الفمسطينية  في تقديـ ر

 الخدمات.
 

األىمية الكبيرة لدكر المنظمات 
رير الحككمية في بناء المجتم  
كسد الثغرات التي تظير مف 
عجز الحككمة في تحقيؽ التنمية 
بأشكاليا المختمفة كأىميا التنمية 

 االقتصادية
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 (2جدول رقم )
 الدراسات العربٌةمن مجال االستفادة 

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة لباحثاسم ا

 
 (2009قاسم، أحمد )
 

 

المشركعات الصغيرة في االقتصاد 
 اإلس مي

زيادة حجـ الصرائب عمى المشركعات الصغيرة 
 يمثؿ عائقان رئيسان الستمرارىا كنمكىا.

عدـ كجكد التدريب المناسب لمككادر البشرية 
ترتب عميو تكقؼ  التي تدير المشرعات الصغيرة

 عدد كبير مف المشركعات الصغيرة.

يجب عمى الجيات الرسمية أف تعزز 
دكر المنظمات رير الحككمية، التي 
تعمؿ عمى تقديـ تمكيؿ لممشركعات 
الصغيرة، مف خ ؿ تقديـ جمي  أنكاع 

 الدعـ الحككمي كالرسمي الممكف.
تكفير التدريب الفني كاالدارم ال زميف 

المشركعات الصغيرة مف لمقائميف عمى 
 أجؿ تحقيؽ نمكىا كتطكرىا.  

 (2007)محمكد،فادم
 

 في المصرفية رير المؤسسات دكر
 في الصغيرة المشركعات تمكيؿ

 مصر

 ربحيتو عمى عتمدات الصغيرة يالمشركع تقييـ -
 . لممشركع االجتماعي التقييـ عمى التركيز دكف

 في المصرفية رير المؤسسات تيتـ لـ - 
 المشركعات بنكعية الصغيرة لممشركعات اتمكيمي
 يمكليا التي
 بإيجاد المصرفية رير المؤسسات تيتـ لـ -
  . الصغيرة المشركعات بيف كالتكامؿ لتنكعا
 

يجب كص  جمي  االعتبارات 
االقتصادية كاالجتماعية بعيف االعتبار 
عند تمكيؿ المشركعات الصغيرة مف 
 خ ؿ تحقيؽ التنكع كالتكامؿ بيف ىذه
المشركعات كعدـ تدخؿ أجندات 

 خارجية لتكجيو ىذه المشركعات

 (2005زيداف، رامي) 

 

تفعيؿ دكر الصناعات الصغيرة 
 كالمتكسطة في عممية التنمية،

دراسة حالة الصناعات الصغيرة 
 كالمتكسطة في سكرية

أف المرأة ساىمت في العممية اإلنتاجية  -
ة بصفتيا عاممة دائمة في المشركعات الصغير 

التي كفرتيا مف مجمؿ فرص العمؿ الدائمة 
 المشركعات الصغيرة.

تبيف أف المشركعات الصغيرة ساىمت في  -
تمكيف المرأة اقتصاديان ليس مف خ ؿ امت كيا 
نما مف خ ؿ حرية  لمشركعيا الخاص كا 

 التصرؼ بو.
أف الفائض االقتصادم المتحقؽ في  -

 الصناعات الصغيرة يشكؿ النسبة األعظـ مف
الفائض المتحقؽ في القطاع الصناعي الخاص، 
عمى الررـ مف أف ىذا الفائض دكف المستكل 

 المأمكؿ. 
 

تساىـ المشركعات الصغيرة في تحقيؽ 
اكتفاء ذاتي لممرأة التي تمثؿ نصؼ 
المجتم ، باإلصافة الى أنيا تعمؿ عمى 
خمؽ فرص عمؿ جديدة كتقمص مف 

 عدد المعطميف عف العمؿ. 

مات كاتخاذ مركز المعمك 
 (2002القرار )

 –المشركعات الصغيرة في مصر 
 مشاكؿ كمقترحات الحؿ

 محدد تعريؼ عمي ال يكجد اتفاؽ مكحد -
 في مصر كالمتكسطة الصغيرة لممشركعات

 العاممة قبؿ المؤسسات مف المبذكلة الجيكد -
 إلى تفتقد الصغيرة المشركعات مجاؿ في

 بعصيا بيف كالتعاكف التنسيؽ
 عدـ مف الصغيرة معظـ المشركعاتتعاني  -

احتياجاتو  لتغطية ال ـز التمكيؿ عمى حصكليا
 مف رأس الماؿ.

 

اخت ؼ تعريؼ المشركعات الصغيرة 
ناب  مف اخت ؼ المكاف كالزماف، 
باإلصافة لصركرة تحقيؽ حالة التكامؿ 
بيف المشركعات الصغيرة فيما بينيا 

 لتحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية
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 (3) ولجد
 األجنبٌةالدراسات مجال االستفادة  

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة الباحثاسم 

Akhter, waheed 
(2009) 

 

التمكيؿ االس مي 
 –األصغر كمعالجة الفقر 
 حالة دراسية في باكستاف

منتجات المشركعات الصغيرة في  -
باكستاف ال تفي بالحد األدنى 

ف الباكستاني كذلؾ لمتطمبات المكاط
 لرداءتيا كعدـ جكدتيا.

عدـ تصافر الجيكد بيف قطاع  -
المنظمات رير الحككمية كقطاع 
المشركعات الصغيرة، مما أدم الى 
تراج  المشركعات الصغيرة 

 كانقراصيا.
 

صركرة متابعة كمراقبة منتجات  
المشركعات الصغيرة مف الجيات 

 الرسمية لصماف استمرارىا 
الجيات الحككمية  التنسيؽ بيف

كالمنظمات رير الحككمية إليجاد 
حالة التكامؿ كتحقيؽ أىداؼ 

 التنمية االقتصادية المنشكدة

McQueen 
Kevin(2007) 

 

ممارسة استراتيجيات 
تطكير المشركعات 

الصغيرة في تعزيز نجاح 
المشركعات ذات الدخؿ 

 المنخفض

ال يكجد فيـ دقيؽ لمتكجيات  -
عمى تحقيؽ  االقتصادية التي تعمؿ
 تنمية اقتصادية رائدة.

عدـ تحديد المزايا التنافسية بيف  -
 المناطؽ  الجغرافية المختمفة 

ال يكجد ثقو حقيقية في المشركعات  -
الصغيرة مف حيث العائد المادم حاؿ 

 القياـ بو

تعزيز ثقافة المشركعات الصغيرة 
عبر الكسائؿ المتاحة مف أجؿ 

كصيح تكسي  دائرة المستفيديف، كت
الفكائد المترتبة مف تفعيؿ دكر 
المشركعات الصغيرة في تحقيؽ 

 التنمية االقتصادية 

Beeton ,Greg 
(2006) 

 

دراسات الجدكل 
االقتصادية لممشركعات 
الصغيرة المحتصنة في 

 رينيا بساك

المشركعات الصغيرة تعتبر الرافعة  -
 األساسية لتحقيؽ التنمية االقتصادية

جدكل لممشركعات ال يكجد دراسات  -
الصغيرة في المناطؽ الريفية في رينيا 

 بساك

صركرة اعتماد المشركعات 
الصغيرة عمى دراسات جدكل 
حقيقية تأخذ بعيف االعتبار الكاق  
 الذم تقـك عميو ىذه المشركعات

Premaratne, 
Sandaran (2002) 

شبكات تنظيـ كتطكير 
 -المشركعات الصغير

حالة دراسية المشركعات 
 غيرة في سرم النكاالص

شبكة الع قات بيف المشركعات  -
الصغيرة يؤثر بشكؿ رير مباشر في 

 نجاح تمؾ المشركعات.
تكاجو المشركعات الصغيرة العديد  -

 سكؽ كجكد عدـ مف الصعكبات مثؿ
 .كالمكارد الفرص،ك  الماؿ رأس
نكع الجنس كالتعميـ الخاص  -

بأصحاب المشركعات كمكق  
ة مباشرة بنجاح المشركعات لو ع ق
 المشركع مف عدمو.

صركرة التعاكف كالتكامؿ بيف 
المشركعات الصغيرة مف خ ؿ 
تشبيؾ الع قات، باإلصافة الى 
صركرة تذليؿ العقبات التي 
تكاجيا المشركعات الصغيرة 

 كأىميا التمكيؿ 
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 الفصل الثاني

 تمويل المشروعات الصغيرة والتنمية ايقتصادية 
 المشركعات الصغيرةل: المبحث ا و

 التنمية االقتصاديةالمبحث الثاني: 

 دكر تمكيؿ المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية المبحث الثالث: 
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 المبحث ا ول
 المشروعات الصغيرة

 

 . مفاىيم وأىمية وأىدار المشروعات الصغيرة  : المطمب ا ول

 . المشروعات الصغيرة ومعايير تصنيفياأىم أنواع  : المطمب الثاني

 . أىم المشاكل والمعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرة : المطمب الثالث
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 المطمب ا ول

 مفاىيم وتعريفات المشروعات الصغيرة
 

 ىيم وتعريفات المشروعات الصغيرة مفاأوي: 

، كيعتبر المشركع لمكاطنييا ماعيةالتنمية االقتصادية كاالجت تنشد جمي  المجتمعات تحقيؽ
، فم  مركر االقتصاد العالمي بالعديد مف لتحقيؽ التنمية االقتصاديةالمبنة األساسية بمثابة الصغير 

كالكساد العالمي كالتصخـ في  االقتصادم االصطرابات كالتي تتمثؿ في ارتفاع معدالت البطالة كالرككد
تتكقؼ عمى تكاد السكاء، فإف قصية تكجيو االستثمارات  الدكؿ النامية كالمتقدمة اقتصاديان عمى

أف االىتماـ بالمشركعات الصغيرة ىك طكؽ النجاة كطريؽ  كيرل الكثيركفالمشركعات الصغيرة، 
، كلقد أفردت ليا الدكؿ المختمفة استراتيجيات محددة مف ناحية لتحقيؽ التنمية المستدامة الخ ص

ليا اإلطار التشريعي كما في  كخصصت ل زمة لنجاحيا، بؿ أنيا حددتاالستثمارات كالعمالة كاإلدارة ا
 (.12،ص2006)المحركؽ كمقابمو،الكاليات المتحدة األمريكية

كثيفة رأس الماؿ ال يؤدم  ،في العديد مف دكؿ العالـ أف نظاـ المنشآت الكبيرة التجاربت تثبألقد 
 الحؿ األمثؿ ال يمثؿ النظاـ ىذا تماعية، كما أفاالقتصادية كاالج بالصركرة إلى تسري  عممية التنمية

آلثار السمبية التي تتركيا عممية التحكؿ االقتصادم، كذلؾ ألف أثاره ال تنعكس إال عمى فئة ا لمعالجة
العاممة،  قميمة مف شرائح المجتم ، بسبب محدكدية ىذه المشركعات في قدرتيا االستيعابية لأليدم

 (.17ص ،2005)سميماف، المنشكد االقتصادم   الذاتي لعممية النمككتكاص  دكرىا في تحقيؽ الدف

باإلصافة إلى أف المشركعات الصغيرة عمى الررـ مف اخت ؼ تعاريفيا كتبايف أنكاعيا، فإنيا 
 المشركعات": حيث تشير بعض اإلحصائيات إلى أف اقتصاديات الدكؿ عمكمان، تمتاز بأىمية خاصة في

مف إجمالي الشركات في معظـ  (%90)المتكسطة تمثؿ حكالي  كعاتالمشر إلى  الصغيرة إصافة
-%50جمالي فرص العمؿ كتكظؼ مف )مف إ (%80 -% 40)العالـ، كتكفر ما بيف  اقتصاديات

 مف الناتج المحمى (%46)تساىـ ىذه المشركعات بحكالي   القكل العاممة في العالـ. كما %( مف60
 .(74ص ،2005 ")البنؾ األىمي المصرم،العالمي

في اآلكنة األخيرة، عمى الررـ  االنتشارمصطمح كاس   "المشركعات الصغيرة"كيعتبر مصطمح 
"األنشطة التي تتراكح بيف مف يعمؿ  :مف كجكده عمميان منذ بداية تشكؿ المجتمعات كيشمؿ ىذا المصطمح

مصطمح عمى لحسابو الخاص أك في منشأة صغيرة تستخدـ عدد معيف مف العماؿ كال يقتصر ىذا ال
منشآت القطاع الخاص كم كيا كأصحاب األعماؿ كالمستخدميف كلكنو يشمؿ كذلؾ التعاكنيات 

 (.2ص ،2007 ،األسرجكمجمكعات اإلنتاج األسرية أك المنزلية")
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إصافة إلى  "،المشركعات الصغيرة"مصطمح للـ يتـ التكصؿ إلى تعريؼ كاصح كمحدد  وكحيث أن
يف مفيكـ المشركعات الكبيرة كالمتكسطة، إال أف ىناؾ م مح كصفات صعكبة التمييز فيما بينو كب

ذلؾ القطاع الذم يغطي كافة األنشطة " بأنو: كالميتميف مف الدارسيف كثيرلدل عدد أساسية متفؽ عمييا 
 )سميماف،" اإلنتاجية كالخدمية التي تتكفر فييا بعض المعايير المتفؽ عمييا لدل كؿ دكلة عمى حدة

   .(22ص ،2005

معظـ الدكؿ النامية أخذت تركز جيكدىا عمى مثؿ ىذه  كيرل كؿ مف المحركؽ كمقابمة، أف
، حيث أصبحت تشج  إقامة الصناعات الصغيرة كخاصة بعد أف أثبتت قدرتيا ككفاءتيا في المشركعات

بيرة، ألنيا معالجة المشك ت الرئيسية التي تكاجو االقتصاديات المختمفة، كبدرجة أكبر مف الصناعات الك
، كما بالمقارنة م  المشركعات الكبيرة ، كيقؿ حجـ االستثمار فييا كثيران فر الفرص الكبيرة لأليدم العاممةتك 

أنيا تشكؿ بيئة م ئمة لتطكير الميارات اإلدارية كالفنية كاإلنتاجية كالتسكيقية، كتفتح آفاقا كاسعو أماـ 
فؼ الصغط عمى القطاع العاـ في تكفير فرص العمؿ المبادرات الفردية كالتكظيؼ الذاتي، مما يخ

 (.2،ص2006)المحركؽ كمقابمو،

 تمؾ: "بأنيا الصغيرة المشركعات (يكنيدك) الصناعية لمتنمية المتحدة األمـ منظمة عرفت
 إلى (10) بيف ما فييا العامميف عدد كيتراكح المسؤكلية بكامؿ يتكفؿ كاحد مالؾ يديرىا التي المشركعات

 2).ص ، 2006،جزر أبك")مؿعا (50)
 

( عماؿ 9كعرفت المجنة االكركبية المشركعات الصغيرة بانيا ىي التي تصـ مف بيف عامؿ الي )
( عامؿ أجير، اما 49( عماؿ الي )10ُأجراء في حيف أف المؤسسة الصغيرة ىي التي تكظؼ مف )

تتميز باستق ليتيا. ( عامؿ أجير ك 249( الي )50المؤسسة المتكسطة فيي التي تشغؿ ما بيف )
 (. 22-18، ص2004)الصالحي، 

حدد االتحاد األكركبي تعريؼ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة بأف يككف عدد العامميف أقؿ مف ك 
كقد اعتمد االتحاد األكركبي عنصريف  ،مميكف يكرك (40)عامؿ كدكرة رأسمالو ال تزيد عف  (250)

، كالثاني عمى أحد عنصريف مالييف أحدىما كؿ عدد العامميفركعات الصغير األأساسيف لتحديد حجـ المش
  .(3،ص2003)حسيف، دكرة رأس الماؿ كاألخر ميزانية المشركع

الصناعات الصغيرة كالمتكسطة عمى أنيا مؤسسات صناعية منتجة لمسم  كالخدمات،  كقد عرفت
عام ، كتحتـر  (250)ى إل (01)ميما كاف اإلطار القانكني التي أنشئت بمكجبو، كالتي تشغؿ بيف 

االستق لية. كنعني باستق لية المؤسسات الصناعية في أال تتجاكز نسبة رأس الماؿ أك حقكؽ التصكيت 
 كالمتكسطة الصغيرة ف نكع المؤسسات الصناعيةبالمائة لصالح مؤسسات أخرل أك مؤسسات ليست م 25

 .(251،ص2007)مرازقو،
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، " كؿ شركة أك منشأه فردية تمارس بأنيانشآت الصغيرة قانكف تنمية المفقد عرؼ  مصر أما في
نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أك تجاريا أك خدميا كال يقؿ رأسماليا المدفكع عف خمسيف ألؼ جنيو كال يتجاكز 

 .(2004، 1، مادة رقـ141)قانكف رقـمميكف جنيو كال يزيد عدد العامميف فييا عمى خمسيف عام ن "

في المشركعات الصغيرة فيي تعرفيا بالدرجة األكلى  المتميزةإحدل الدكؿ بر كالتي تعتاليند "كفي 
في  ،بيةمميكف رك  (50 –10)( في حدكد ما بيف )األصكؿ الثابتة مارات في المعداتمف حيث قيمة االستث

الي ، كلكنيا تعتمد نظامان ل ستثمار الرأسمبيف المشركعات الصغيرة كالمتكسطةاليند ال تص  حدان حيف أف 
 (.3، ص2003)جماؿ،"في المشركعات الصغيرة

 مرف كمتحرؾ كرير محصكر، ف  يكجد إف مفيكـ المشركعات الصغيرة ىك مفيـك كيرل الباحث
 .ممكلةالزمف كالجية الك  الصغيرة، فاخت فو ناب  مف اخت ؼ الدكلة لمشركعاتمفيـك ا  عمى اتفاؽ

 أك مؤسسة كأخرل بيف الفاصمة الحدكد ص ك  مكحد لممشاري  الصغيرة يكمف في إطارإف كجكد 
 ذات بمداف بيف مؤسسات القطاع مقارنة أك الفاصمة، الحدكد تختمؼ النشاط باخت ؼ إذ كآخر، قطاع

ليذه المؤسسات  التعريؼ المكحد إيجاد في تتحكـ التي القيكد بيف كمف المختمفة التنمية مستكيات
  -( :45ص ،2005شي،)قر 

 
 :قتصاداي النمو في التباين -1

 الذم كصمت التطكر يعكس النامية كالدكؿ المتقدمة الصناعية الدكؿ بيف درجات النمك اخت ؼ
 فعمى سبيؿ المثاؿ ،)اقتصادية ككحدات )مؤسسات االقتصادية اليياكؿ كزف كأيصا ،ةدكل كؿ إليو

 مثؿ دكلة نامية في كبيرة أك متكسطة اعتبارىا يمكف مصن  بمد أم في أك الياباف في الصغيرة المؤسسة
  .كاالجتماعية كالنقدية االقتصادية كصعيتيا اخت ؼ حسب كذلؾ العربية، الدكؿ
 :ايقتصادي النشاط تنوع -2

 النشاط تتميز قطاعات بعض أف نجد مختمفة، اقتصادية لفركع المؤسسات بيف المقارنة عند
 (500) مؤسسة تصـ مثؿ بيا، العمؿ عنصر يقؿ كبالتالي أخرل، قطاعات مف أقؿ رأسمالية بكثافة
 صناعة قطاعات صغيرة في كمؤسسة تصنؼ حيف في النسيج، قطاع في كبيرة كمؤسسة تعتبر عامؿ

 عمى يقـك كالمتكسطة الصغيرة لممؤسسات كاحد إيجاد تعريؼ ذا فإف مف الصعكبة بمكافلي السيارات
 العماؿ. عدد أساس

 :ايقتصاد النشاط فروع تعدد  -3
 :إلى الصناعي النشاط فمث ن ينقسـ. إليو تنتمي الذم النشاط عفرك  حسب مؤسسة كؿ تختمؼ

 :الفركع عددان مف بدكرىا تصـ األخيرة كىذه تحكيمية، صناعية كمؤسسات استخراجية صناعية مؤسسات
 مف مؤسسة كؿ كلذا تختمؼ ،)كمنتجاتو كالخشب الكرؽ ،المعدنية ج،كالنسي الغزؿ غذائية،ال ،الصناعية)
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 تنشط المتكسطة أك الصغيرة نشاطيا، فالمؤسسة يتطمبو الذم االستثمارات كحجـ العاممة اليد كثافة حيث
 .كبيرة أك متكسطة مؤسسات تعتبر التي قد الغذائية الصناعات مف أكثر السيارات صناعة في

، يؼ محدد كمكحد لممشركعات الصغيرةكلقد بات في حكـ المؤكد أنو ال يمكف التكصؿ إلى تعر 
إلى أف كممة "صغيرة" ىي كممة ليا مفيكـ نسبي  يختمؼ مف دكلة إلى أخرل كمف قطاع ىذا باإلصافة 

د كالية جكرجيا بأف فقد أشارت إحدل الدراسات الصادرة عف معي الكاحدة، آلخر حتى في داخؿ الدكلة
 ،2006 )المحركؽ كقابمة، ( دكلة75) كعات الصغيرة كالمتكسطة في( تعريفان لممشر 55) مف أكثر ىناؾ
 .(2ص

أف  إلى كيرج  ذلؾ الصغيرة، المشركعات ماىية يحدد عميو متفؽ تعريؼ يكجد رأل خصر أنو الك 
 التقني، المستكل المستثمر أك الماؿ رأس أك العماؿ عدد حيث مف سكاء لمتعريؼ معيف معيار اعتماد
 عدد ؾىنا كلكف ية،كاالجتماع ىياكميا االقتصادية كطبيعة الدكؿ الخت ؼ تبعا مختمفة نتائج عنو سينجـ
 السياسات ببيئة تتأثر ما رالبان  التي القرار متخذ رربة عاـ مف بشكؿ تنطمؽ التي التعريفات مف

 (.3، ص2002)خصر، . ما اجتماعي أك تنمكم ىدؼ تحقيؽ إلى كالسياسات الرامية االقتصادية

 ثانيًا: أىمية المشروعات الصغيرة

تصطم  الذم الكبير لممشركعات الصغيرة كعمى الدكر  يرةالكبعمى األىمية  أجمعت معظـ الدراسات
سكاء في الدكؿ المتقدمة  ، كتحقيؽ أمنيا االقتصادم المنشكدكاالستقرار االجتماعي االقتصاد تنمية فيبو 

لتمؾ  التحمي ت االقتصادية كاالجتماعية لمتجارب التنمكية أشارت معظـ، كما عمى حد سكاء أك النامية
"بعض الدكؿ اآلسيكية قد حققت انجازات ىائمة خ ؿ العقديف السابقيف، كتحكلت مف قكل  :إلى أف  الدكؿ

 لصناعات الصغيرة"استي كية إلى قكل إنتاجية خ قة بفصؿ المجكء إلى المشركعات كا
         .  (2005)ريكارت،

كالػذم حػدد  ،2000صػادر فػي حزيػراف / يكنيػك عػاـ الميثاؽ األكركبي لممشركعات الصغيرة ال أشارك 
تعتمد عمى المعمكمات عمى الساحة الدكلية  اقتصادية قكةف يصبح االقتصاد األكركبي أىـ ألة رئيس مبادئ

قدر أكبر  كتكفير المزيد مف فرص العمؿ كمان كنكعان ك تكفير المستدامة ةاالقتصاديمف أجؿ تحقيؽ التنمية 
أىػـ حيػث نصػت  رئػيس،ركعات الصغيرة بشكؿ عمى المش ىذا الميثاؽ قد ركزكل ،مف التماسؾ االجتماعي

 :(2000)الميثاؽ االكركبي لممشركعات الصغيرة، تمؾ المبادئ عمى

التأكيد عمى أىمية المشركعات الصغيرة في دعـ التنمية اإلقميمية كاالجتماعيػة مػ  التزاميػا بػأف تشػكؿ   .1
 مثاالن لممبادرة كااللتزاـ.

 اكب مػػػ  االحتياجػػػات الحديثػػػة لمسػػػكؽعات الصػػػغيرة فػػػي التجػػػإلػػػى القػػػدرة الديناميكيػػػة لممشػػػرك  االشػػػارة  .2
 كقدرتيا في تحقيؽ فرص عمؿ مناسبة.
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  .اإلشادة بالمشركعات كالمبادرات الناجحة التي تستحؽ أف تحصؿ عمى العائد كالمردكد العادؿ  .3
بػػة يمكػػف أف يتكاكػػب مػػ  المبػػادرات المسػػؤكلة كالمخػػاطر المحسػػكبة ىػػك بمثا اعتبػػار بعػػض الفشػػؿ الػػذم  .4

 فرصة لمتعمـ مف التجربة.
 

 -(:1989مرتجى أف األىمية مف إقامة المشركعات الصغيرة تعكد إلى )مرتجى،نجمو كترل الدكتكرة 

 كع ج مشكمة البطالة مف التخفيؼ عمى يساعد مما محدكدة باستثمارات كبيرةال عمؿال فرص إيجاد  .1
 .النامية الدكؿ في المنتشرة الفقر حالة

 عمى أنيا تعتمد كما األحياف أرمب في محمينا يككف كالتمكيؿ كبير، ماؿ رأس إلى الحاجة عدـ  .2
 .المدفكعات عجز ميزاف مف تزيد أجنبية عممة إلى األمر معو يحتاج ال مما محمية إنتاجية مستمزمات

 تكنكلكجيا تحتاج استيراد كال المحمية الظركؼ تناسب ،أقؿ تكنكلكجيا باستخداـ المشركعات ىذه تقـك .3
 .المتقدمة الدكؿ مف

تكاليؼ  انخفاض مف يقمؿ مما باإلصافة إلى تجييزاتيا البسيطة إلقامتيا مساحة أم استغ ؿ إمكانية .4
 .ليا األساسية البنية

 .الظركؼ حسب تعديميا يمكف بما كمنتجاتيا كعممياتيا أعماليا في بالمركنة تتميز .5
 الكافي يحقؽ االستقرار مما الحصر يف كالبيئية الريفية المناطؽ في الصناعة تكطيف عمى تعمؿ .6

 .كالحصر الريؼ بيف لمسكاف المتكازف كالتكزي 
 تـ لك مما بتكمفة أقؿ لإلنتاج ال زمة المستمزمات ببعض الكبيرة الصناعات تغذية في ىاـ بدكر تقـك .7

 .الكبير المصن  في إنتاجيا
تتمثؿ  الدكؿ العربية فيتكسطة أىمية تنمية المشركعات الصغيرة كالم أما لمى نصر فإنيا ترل "أف

تنكي  كتكسي  تشكيمة المنتجات كخدمات اإلنتاج في الييكؿ ك  ييكؿ النشاط اإلنتاجيلتحقيؽ تكازف  في
ر فرص تكف أف كما ،داعمة لألنشطة الكبيرة كالمتكسطةعمؿ كصناعات باإلصافة الى أنيا ت االقتصادم

يش كتنمك باستعماؿ تكنكلكجيا محمية فقط تع كأيصان أنيا ،العمؿ الحقيقية المنتجة كمكافحة مشكمة البطالة
أف قدرة المشركعات الصغيرة  كلقد أصافت ،متطكرة مكمفةدكف الحاجة إلى المجكء إلى تكنكلكجيا 

عمى االنتشار كالتكس  الجغرافي تساىـ في تعميؽ كنشر القيـ  -كخصكصا الصناعية منيا  -كالمتكسطة 
ابية التي تتمثؿ بالمفاىيـ التالية: إدارة الكقت، الجكدة، اإلنتاجية، الكفاءة، أك المبادئ الصناعية اإليج

 .(2002)نصر، الفاعمية، تقسيـ العمؿ، المبادرة كاالبتكار

م  الدكتكرة  التنمية، مجاؿ في المشركعات الصغيرة أىميةكما اتفؽ صالح درديرة فيما كتبو عف 
 ريتكفكتعمؿ عمى  الكبير لممشركعات نكاة تشكؿكىي أنيا   نجمو مرتجى في جمي  المحاكر التي طرحتيا

 الريفية المناطؽ لتنمية ميـ عامؿ، إصافة الى أنيا منخفصة رأسمالية كبتكاليؼ متنكعة عمؿ فرص
كأخيران  االقتصادية التقمبات مكاجية في بالمركنة ىاميز كت ةكبير  بدرجة المحمية ممكاردل استخداميا ككذلؾ
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 كتحسيف االستيراد مف كالتقميؿ كالخدمات السم  بعض في األقؿ عمى الذاتي فاءاالكت سياسات دعـ
  (.2،ص2005)درديرة، القكمي الناتج في دعـ الفعمية كالمساىمة الصادرات

"يكجد بيا أكثر  األمريكية دكلة مثؿ الكاليات المتحدةتتصح أىمية المشركعات الصغيرة كما في  
مف فرص العمؿ لدل القطاع الخاص  (%52)ـ في تكليد حكالي مميكف مشركع صغير يساى (24)مف 

ارات الجديدة في السكؽ البتككامف كؿ اإلبداعات  (%80)كما تمثؿ  كأكثر مف نصؼ الدخؿ القكمي،
 . (1،ص2005)عبد الكريـ،مف العامميف بفرص العمؿ كالتدريب األكلى ليـ"  (%67)كتمد ، األمريكي

أساس االقتصاد الياباني حيث "تمثؿ  تعتبر كالمتكسطة ت الصغيرةفإف المشركعاالياباف  أما في 
مف إجمالي العمالة في  (%84.4)، كتستخدـ أكثر مف مف عدد المشركعات بيا (%99.4)حكالي 
 .(JICA,2006) الياباف"
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 المطمب الثاني

 أىم أنواع المشروعات الصغيرة ومعايير تصنيفيا
 

 مشروعات الصغيرةواع الأوًي: أىم أن

كذلؾ باخت ؼ المعايير التي تستند الييا  ،خرلأمف دكلة الى الصغيرة  اتالمشركع أنكاعختمؼ ت
مف حيث طبيعة النشاط كالمجاؿ الذم  ، كيأتي ىذا االخت ؼةالصغير  اتكؿ دكلة في تعريؼ المشركع

في الزراعة اك تمؾ تعمؿ تعمؿ فيو فالمشركعات التي تعمؿ في مجاؿ الصناعة تختمؼ عف التي تعمؿ 
  .في مجاؿ تقديـ الخدمات

 كىي: أنكاعىناؾ مف يصنؼ المشركعات الصغيرة مف حيث النشاط إلى ث ثة 

 : المشروعات الخدمية -1

 عف نيابةأنيا  حيث أجر، مقابؿ اآلخريف لصالح ما خدمة تقدـ التي المشركعات تمؾ كىي         
مثؿ خدمات السياحة  بيا، القياـ يستطيعكف ال أك بأنفسيـ بيا يقكمكفس كانكا خدمة بتقديـ العم ء تقـك

المشركعات  تمؾمف الخدمات الكثيرة التي يمكف أف تمبييا  ىا، كرير اإلص حك  كالمكاص ت كالتنظيؼ
 .(33ص ،2006 )الحناكم، م  الطمب عمييا بالتنسيؽ

 اإلنتاجية: روعاتالمش -2

كيؿ، أم تحكيؿ المكاد الخاـ إلى منتج نيائي أك كسيط كالتي كالتي تعتمد في عمميا عمى التح   
التي تخمؽ قيمة مصافة "كالقيمة المصافة تعني زيادة قيمة  المشركعاتيمكف القكؿ بمعنى آخر بأنيا تمؾ 

المخرجات )الناتج( عف المدخ ت )عناصر اإلنتاج( كيككف ىناؾ تماثؿ في االنتاج كالتماثؿ بمعنى 
 المشركعاتكبدكرىا تنقسـ مثؿ تمؾ  ،(33ص ،2006 )الحناكم، حدات المنتجة"الك  تطابؽ كؿ مكاصفات

 (:21-20ص ،2003 )ىيكؿ، إلى نكعاف

تاج التي المشركعات التي تنتج سمعان استي كية مثؿ الصناعات الصغيرة كاليدكية ككرش االن 1.2
 .تستخدـ المكارد المحمية

ء تساىـ في إنتاج سمعة أخرل كالصناعات المغذية التي تنتج سمعان إنتاجية ألجزا المشركعات  2.2
 إلنتاج الم بس الجاىزة أك الصناعات المغذية لمسيارات أك الصناعات الغذائية.
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 المشروعات التجارية : -3

 مف مختمفة، سم  عدة أك ما سمعة تكزي  كأ بي  كأ شراء ىي المشركعات التي تعتمد عمى        
سمعة ثـ يقـك الكىي كؿ مشركع يقـك بشراء  ،(كالبي  الشراء سعر بيف الفرؽ) حالرب استثمار إعادة أجؿ

" أف كيمكف القكؿتعبئتيا كمف ثـ بيعيا بقصد الحصكؿ عمى ربح.  أك بإعادة بيعيا أك تغميفيا
ف كانت تجارة خدمات ال تجارة سم " تجارية،المشركعات الخدمية ىي بطبيعتيا   ،2006 )الحناكم، كا 

 (.33ص

المشركعات الصغيرة في مجاؿ الصناعة فقط تحت مسمى  يكصحشكؿ عاـ فإف ىناؾ تصنيؼ كب  
 (:19،ص2003)ىيكؿ، " الصناعات الصغيرة " في معظـ دكؿ العالـ كىي

تقميدية تمبي احتياجات المجتم  المحمي تنتج منتجات يدكية  الحرفية التقميدية التي الصناعات -1
 دية.تستخدـ طرؽ التصني  التقميك البسيط 

بيف الحديثة كالتقميدية كتتميز بإنتاج  ما المتكسطة أم الصناعات التي تستخدـ طرؽ االنتاج -2
 .كريرىامنتجات يككف الطمب عمييا أكبر مثؿ المنتجات الجمدية كاألثاث 

كالتي تعمؿ في بعض  الصناعيةالصناعات التي تنتج منتجات متطكرة كبمختمؼ المجاالت  -3
 .م  الشركات الكبيرة كد مف الباطفاألحياف بعق

عدة تصنيفات أحدىا يقسـ المشركعات  إلىأنكاع المشركعات الصغيرة  كىناؾ مف يصنؼ
 (:3،ص2002)خصر، الصغيرة إلى ث ثة مجمكعات

 األعماؿ األكلية كالتي تشتمؿ عمى مختمؼ األعماؿ الزراعية كاإلنتاج الحيكاني.  -1
ي تستخدـ المكاد األكلية لتحكيميا إلى سم  الت المشركعاتالصناعات التحكيمية كالتي تشمؿ   -2

 .اكمنتجات نيائية أك كسيطة مف خ ؿ االعتماد  عمى اآلالت كالمعدات التي لديي
مشركعات الخدمات كالتي تعمؿ عمى القياـ بتقديـ أعماؿ كخدمات لألشخاص رير الراربيف أك   -3

  دريب كالتعميـ  كريرىا.القادريف عمى القياـ بيا بأنفسيـ كخدمات الصحة كالترفيو كالت
كقد رأل الصرايرة كآخركف أف الدكؿ العربية تقسـ الصناعات الصغيرة كالمتكسطة عمى أساس حجـ  

 (:1996 النشاط إلى )الصرايرة كاخركف،
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 (4) جدول

 النشاط حجم أساس على للمشارٌع العربٌة الدول بعض تقسٌم

 رأس انًال عدد انعًال انًشروعات 

 دوالر 12111 – 62111من  عامم 12 – 61تشغم  (MEDIUMانمتىسطت ) انمشروعاث

 دوالر 62111قم من أ عامم 62 – 2تشغم  (SMALLانصغٍرة ) انمشروعاث

 دوالر 2111قم من أ عمال 2اقم من  MICRO)انصغٍرة جذاً ) انمشروعاث

 56، ص 1996المصدر: الصرايرة كاخركف، 
 -كيتصح مف الجدكؿ السابؽ ما يأتي:

أف رأس الماؿ المستثمر في تمكيؿ المشركعات يتناسب عكسيان م  عدد العامميف في ىذه  -1
 المشركعات.

الحد األدنى مف رأس الماؿ المستخدـ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة جدان يستكعب عدد مقبكؿ  -2
 مف العامميف، مما يزيد مف فرص العمؿ باستخداـ رأس ماؿ صغير نسبيان. 

  المشروعات الصغيرة رثانيا: معايير تصني

 ،2005 )سميماف،إف مصطمح المشركعات الصغيرة يحمؿ بيف طياتو العديد مف الجكانب كالمعايير منيا 
 :(22ص
 .نكع المشركع الصغير .1
  .طاقة المشركع الصغير .2
 .جكدة منتجات المشركع الصغير .3
 .شكؿ اإلدارة كالتنظيـ في ىذه المشركعات .4
  .العماؿالحد األدنى كالحد األعمى لعدد  .5
  .الحد األدنى كالحد األقصى لرأس الماؿ المستثمر .6
  .المستكل التكنكلكجي المستخدـ في المشركع الصغير .7
 .ع قة المشركع الصغير بالتصدير .8
 .شكؿ المشركع الصغير مف الناحية القانكنية .9

ية مف ىنا كاف مف الصركرة بمكاف التطم  إلى دكر أكثر فاعمية في عممية التنمية االقتصاد
تدعك إلى صركرة  الحككمية االقتصادم،  كليذا بدأت تقارير المنظمات رير التنميةكاالجتماعية كتحقيؽ 

ما تتسـ بو ل تكسطة السيما في الدكؿ النامية، نظران كأىمية تشجي  المشركعات الصغيرة إصافة إلى الم
  -:(3ص ،2002 )خصر، أىميا أنيا كايجابيات مف عات الصغيرة مف خصائصالمشرك 

  .العمالة قميمة -أ 
  .منخفصة التكاليؼ الرأسمالية نسبيان  -ب 
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 تتميز بأف لممرأة دكر بارز فييا. -ج 
  .س  مما يجعميا تغطي مناطؽ مختمفةإمكانية االنتشار الكا -د 
  .يا لمتكطيف حيث تكجد قكة العمؿقابميت -ق 
إلنتاجية كتعمؿ عمى تنمية القطاعات ا الفردم كالقكمي تشكؿ مصدران رئيسان مف مصادر الدخؿ -ك 

 .المختمفة

كيمكف االستناد إلييا عند تعريؼ تساىـ ىذه المعايير في تحديد مفيكـ المشركعات الصغيرة،   
الصغيرة، كمعيار عدد العماؿ، معيار رأس الماؿ، معيار اإلنتاج، معيار حجـ المبيعات  المشركعات

في اإلدارة كمستكل التقدـ  باإلصافة إلى المعايير األخرل التي تأخذ في االعتبار درجة التخصص
أنو يكجد اتفاؽ  ة، إالصغير كبالررـ مف عدـ كجكد تعريؼ مكحد متفؽ عميو لممشركعات الالتكنكلكجي، 

نكعيف أساسيف مف  كتصنؼ جميعيا صمف ،يمكف عمى أساسيا تعريؼ المشركعاتعمى المعايير التي 
 -:المعايير

 -:(6ص ،2005 )زيداف، دة أنكاع منياكتشمؿ ىذه المعايير ع المعايير الكمية: -أويً 

، حجـ أك قيمة االنتاج كالمبيعاتالمعيار األحادم كمعيار العمالة، كمعيار رأس الماؿ، كمعيار  - أ
  .كمعيار مستكل التكنكلكجيا المستخدمة

 .المعيار الثنائي كمعيار العمالة كرأس الماؿ معان كريرىا - ب
كمعيار عدد العماؿ كحجـ رأس الماؿ إصافة  احدك المعيار المركب الذم يصـ عدة معايير في آف  - ت

 .إلى حجـ المبيعات كما إلى ذلؾ

تعتمد ىذه المعايير عمى الخصائص النكعية التي تميز ىذه  المعايير الوصفية )الوظيفية(: -ثانيا
  -(:14ص ،2005 )زيداف، عف المتكسطة كالكبيرة مف حيث المشركعات

 مف األفراد.د تمركز ممكية المشركع بيد عدد محد  - أ
  .أف يككف إنتاجو محميان، كأف يككف نصيبو مف السكؽ الذم ينافس فييا صغيران نسبيان  - ب
            .احتياجاتو مف خدمات البنية األساسية متكاصعة، كما يعتمد إلى حد كبير عمى المكارد المحمية - ت
  .نسبيان  احتياجو لمستكيات متكاصعة مف اإلدارة كالتنظيـ ، فالتخصص اإلدارم قميؿ - ث
 مركنة االتصاؿ المباشر بيف اإلدارة كالعماؿ.  - ج

 بعيف األخذ م  أما في نطاؽ المفيكـ الفمسطيني، فانو ال يكجد تعريؼ كطني لممشاري  الصغيرة،
 النظر كبغض ، العالـ الصغيرة ي قي صعكبة مف معظـ دكؿ لممنشآت مكحد تعريؼ كص  بأف االعتبار

 الذم االقتصادم كالنشاط الدكلة باخت ؼ نسبيان يختمؼ مقياسان  يعتبر مقياسالمستخدـ ل المعيار طبيعة عف
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الصغيرة )مجمة  المشركعات لتنمية الدكؿ سياسات كبرامج تكجيو بيدؼ المشركعات تمؾ إليو تنتمي
 .(1129-1081ص ،2011الجامعة االس مية،

الكصفية ، حيث أف أرمبية  يرمف المعاي ان ف المعايير الكمية  أكثر استخدامكي حظ بشكؿ عاـ أ 
التعريفات عند تصنيؼ المشركعات الكبيرة كالمتكسطة كالصغيرة تميؿ الى التركيز عمى عنصرم عدد 
العماؿ كحجـ رأس الماؿ بالررـ مف أف ىناؾ العديد مف الدكؿ تأخذ بعنصر كاحد أك أكثر مف العناصر 

في بعض الصغيرة  المشركعات تصنيؼة في المعايير المستخدم بعض يبيف التالي، كالجدكؿ، األخرل
 (:45،ص2005)السيد، العالـ دكؿ

  (5) جدول

 العالم دول بعض فً الصغٌرة المشروعات تصنٌف فً المستخدمة المعاٌٌر بعض

 رأس المال )ما يعادل بالدوير أمريكي( عدد العمال الدولة
 250.000 50أقؿ  مف  سنغافكرة
 160.000 25أقؿ مف  ماليزيا

 86.000أقؿ مف  30 لسكدافا
 28.000 100 الياباف
 20.000 35 مصر
 9.000أقؿ مف  100 اليند
 45،ص2005المصدر: السيد،

 -ما يمي: يتصح مف الجدكؿ السابؽ

 الصغيرة مف حيث عدد العماؿ المشركعات تصنيؼأف ىناؾ اخت ؼ في المعايير المستخدمة في  -1
 اؿ المستخدـ إلقامة ىذه المشركعات.س المأك في رأ المشركعاتالمستخدميف في ىذه 

أف ىذه الدكؿ المختارة قد استخدمت المعايير الكمية لتعريؼ المشركعات الصغيرة بدمجيا لمعيار   -2
 عدد العماؿ كرأس الماؿ البشرم.

 اختمفت المعايير مف حيث عدد العماؿ كحجـ رأس الماؿ مف دكلة ألخرل حسب طبيعتيا.   -3
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 المطمب الثالث

 لمشاكل والمعوقات التي تواجو المشروعات الصغيرةأىم ا
 

في عممية التنمية  المشركعاتتمؾ  الذم تمعبو المتعاظـالصغيرة كالدكر  المشركعاتأىمية  بالررـ مف
، إال أنو ككما أشار " تقرير التنمية اإلنسانية االقتصادم لمدكلة التنميةكتحقيؽ  االقتصادية كاالجتماعية

صعيفة  كتكاجو ك أف المشركعات الصغيرة إصافة إلى المتكسطة تبدك شبو ميممة  2003العربية لعاـ 
 (.3ص ،2005 )العبرم، عمى كجو الخصكص العربيةك  الناميةمتعددة في كثير مف الدكؿ  كمشاكؿتحديات 

ما قد تككف " إما داخمية تتصؿ بكؿ مشركع عمى حدة ك  كالمعكقات بأف ىذه المشاكؿ الجدير ذكرهكمف  ا 
ما خارجية خارجة  لممشركع،ككف ناجمة في أرمب األحياف عف كجكد اخت ؿ في الييكؿ الداخمي تقد  كا 

دارتو كمرتبطة بمناخ النشاط االقتصادم"  (.4،ص2002)خصر، عف إرادة المشركع كا 

الصغيرة سكاء كانت  المشركعاتالتي تكاجو  كالمعكقات المشاكؿفي إطار ذلؾ، يمكف أف تصنؼ ك 
 -ية كفؽ نكعيا إلى:داخمية أك خارج

 .معكقات تمكيمية .1
 .معكقات اقتصادية .2
 .معكقات تسكيقية .3
 .معكقات إدارية .4
 معكقات فنية. .5
 . معكقات تنظيمية كتشريعية .6

 -كالتي يمكف تكصيحيا بشيء مف التفصيؿ فيما يمي:
 -تمويمية: تمعوقا -1

  " تتجمىة ، كالتي التي تعاني منيا المشركعات الصغير المعكقات  أىـ التمكيمية تعتبر المعكقات 
الحصكؿ عمى القركض مف المصارؼ  مثؿالمناسب، الخارجي  في صعكبة فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ

لمحصكؿ  كمتطمباتيا  المشركعات ىذه لطبيعة المصارؼ في المتبعة المعايير م ئمة لعدـ كذلؾ التجارية،
لصمانات ال زمة التي تطمبيا تمؾ عمى التمكيؿ ال ـز بشركط ميسرة كم ئمة ، إما لجية عدـ تكفر ا

المصارؼ، أك لجية صعكبة شركط التمكيؿ مف حيث الفكائد كاألقساط كفترات 
 (.7:8صص: ،2006")الربيعي،التسديد

الصعكبات المالية الذاتية لممشركع مف حيث عدـ انتظاـ التدفقات المالية الداخمة الذم يزيد  كذلؾ
 .(4،ص2002)خصر،درجة مخاطر االئتماف الممنكح ليامف 
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  -معوقات اقتصادية : -2
 تتمثؿ فيك  ، امةع بصفة االستثمار كمناخ االقتصادم النشاط بمناخ مرتبطةال المعكقات يى       

مما يعيؽ ، "حصكؿ انكماش في النشاط االقتصادم أك رككد في قطاع ما يككف المشركع مرتبطان بو 
 (. 4،ص2002ة")خصر،صى معدؿ لمربح بأقؿ تكمفتشغيؿ المشركع تشغي ن اقتصاديان يصمف تحقيؽ أق

أك بينيا كبيف المشركعات المتكسطة  ذاتيا المنافسة بيف المشركعات الصغيرة" صافة إلىباإل
كالفرص التي تصي  عمى  كعدـ االستفادة مف حكافز االستثمار التي تقدـ لممشركعات الكبيرة،كالكبيرة 

 .(3،ص2006")الربيعي،ت  بيا  المنشآت الكبيرةالمشركعات الصغيرة مقارنة بتمؾ التي تتم

 -:تسويقيةمعوقات  -3
 المعكقات التسكيقية إلى: تقسيـكيمكف    

 ، ة لممنشأةيقيالتسك  اسةيالس عمى تؤثر التيية الخارج متعمقة بالعكامؿ": ةيقية خارجيمعوقات تسو  - أ
 المنتجات م  المنافسة أك صعؼ ،ةياألجنب لممنتجات المستيمؾ ؿيتفص ذلؾ مف خ ؿك 

ما يالكطن لممنتجات ةيالكاف ةيالحما ريتكف ،كعدـ المستكردة  السكؽ في الطمب حجـ انخفاض ة، كا 
 .(4،ص2006)الربيعي،"ة عمكمان يالمحم

نما في تسكيؽ االنتاجكمف خ ؿ ذلؾ يرل الباحث   المنافس، أف المشكمة ليست في االنتاج كا 
في اختفائيا تدريجيان مف السكؽ نتيجة  ب رئيسكسبكىذا ما يخشى عمى المشركعات الصغيرة منو 

    .صعؼ قدرتيا عمى المنافسة في ظؿ نظاـ العكلمة السائد حاليان 
 نشاطيا، في التسكيقي لمجانب الصغيرة المشركعات عف إىماؿ ناتجة ة :يقية داخميمعوقات تسو  - ب

 عف الدراساتك  عاـ بشكؿ السكؽ عف المعمكمات كنقص التسكيقية بالبحكث االىتماـ " لصعؼ
المؤى ت ك خاص، أك لنقص الكفاءة كالقدرات التسكيقية جراء نقص الخبرات  المتكق  بشكؿ الطمب

لدل العامميف ، أك صعؼ خبرتيـ كمعرفتيـ بمفيـك الحقيقي لمتسكيؽ كحصر ىذا المفيكـ بأعماؿ 
 . (4،ص2002)خصر،البي  كالتكزي "

في مجاؿ العقكد كالمناقصات كرياب التكامؿ بينيا كبيف ف" رياب التعاقد مف الباطف فإ إصافة لما سبؽ
 المشركعات الكبيرة، كقصكر قنكات كشبكات التسكيؽ م  رياب الشركات المتخصصة في مجاؿ التسكيؽ

 (.222-221:ص،ص2003)ىيكؿ،"يعتبر مف المعكقات التسكيقية الخارجية

 -معوقات إدارية: .2
لركاد األعماؿ ، كفرصة إلظيار كفاءة صاحب تعتبر المشركعات الصغيرة المستقطب األساسي 

إال أف ىؤالء ىـ قمة قياسان إلى الكـ الكبير بالررـ مف ذلؾ اإلدارة كالتسكيؽ ،  فيميارة الالمشركع لدية 
لممشركعات الصغيرة، حيث " تفتقر ىذه المشركعات لإلدارة الصحيحة كالخبرة في العديد مف المجاالت 

 . (4،ص2002)خصر،قية أك األمكر الفنية كريرىا"كاألعماؿ الحسابية كالتسكي
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ف         ألصحاب  الخبرة كافتقار المؤى تنتيجة لصعؼ  رالبان ما يككف صعؼ الكفاءة اإلدارية كا 
"المدير المالؾ رير  كم ؾ ىذه المشركعات يعتمدكف في الغالب نمط بفإف أصحاالصغيرة،  المشركعات
لمياـ اإلدارية إلى عيدة شخص كاحد ، كا جمي  المسئكليات تمقىحيث  (،4،ص2002)خصر،المحترؼ "
في المشركعات  كاصحةسياسة اإلدارية  عدـ تطبيؽعدـ كجكد تنظيـ إدارم داخمي أك  إلى باإلصافة

 .التدريب كالتأىيؿ ليذه الككادر مف قبؿ الجيات المختصةرياب  كذلؾالصغيرة . 

 -فنية : معوقات -4
الفكرة المناسبة  اختيار بمشكمة "تبدأتكاجو المشركعات الصغيرة ىي أنيا  مف أىـ المعكقات الفنية التي

 مف لمكثير يكتب مما ، كمدركس مناسب رير باختيار تتـ ما رالبان  نجدىا حيث ،لتأسيس المشركع 
 تمييا ثـ آخر، نشاط إلى التغيير محاكلة أك كالفشؿ االستمرار عدـ بطكيمة ليست فترة بعد المشركعات

 مدخ تصعكبة الحصكؿ عمى   إلى المشركع، إلنشاء المناسب كالمكق  المساحة عمى لحصكؿا مشكمة
الصناعية كعمى كجو الخصكص إذا كانت تعتمد عمى المكاد األكلية  المشركعاتال سيما  االنتاج
 (.57،ص2006)الحناكم، "ردةالمستك 

كيربائية كخدمات المياه كقط  صعكبة تدبير مستمزمات اإلنتاج األخرل مثؿ الطاقة ال" إصافة إلى 
 المتكفرة العمالة خصائص م ئمة عدـ أكالعمالة المؤىمة  كنقصالغيار، فص ن عف قمة الخبرات الفنية 

العماؿ،  ب كتأىيؿػ، إصافة إلى صعؼ برامج تدري المشركعات الحتياجات كالتعميـ الميارات حيث مف
 .(29-28،ص2004)بدكم، "كارتفاع نسبة دكراف اليد العاممة

في المشركعات  العمالة أف إحدل المعكقات الفنية اليامو تتمثؿ في عدـ استقرار كيرل الباحث
 رير الحككميةسيما اللدل المنشآت الكبيرة  ل نتقاؿ لمعمؿ ةالعمال ميؿإلى حيث تميؿ بدكرىا  الصغيرة،

 .جتماعي كريرىااالصماف التقاعد ك كالبسبب عامؿ األماف 

 -:وتشريعيةمعوقات تنظيمية  -5
 الصغيرة، المشركعات إنشاء في إجراءات التعقيد تتمثؿ المعكقات التنظيمية كالتشريعية في"

تعاني المشركعات الصغيرة مف مشكمة  حيث ،ليا الرسمية التراخيص عمى الحصكؿ كصعكبة
بية )االقتصادية، الصحية، الصماف االجتماعي، الدكائر الصري تعدد الجيات التفتيشية كالرقابية

 ىذه بيف التنسيؽ رياب إلى باإلصافة ،كالجمركية، دكائر المكاصفات كالمقاييس كرير ذلؾ(
،ص: 2006حاؿ كجدت")الحناكم، في الصغيرة لممشركعات الناظمة الجيات كبيف الجيات

 .(61-58ص
المتحيزة لصالح المنشآت الكبيرة كالمتمثمة بأنظمة الحكافز  الحككميةالسياسات  كذلؾ فإف

." فنجد أف األنظمة القائمة تعبر مف المعكقات التنظيمية لممشاري  الصغيرة سيي ت كالدعـكالت
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كالقكانيف كالمكائح المطبقة في العديد مف البمداف كخاصة في البمداف النامية تميز المنشآت الكبيرة 
 (.4،ص2006)رنيـ،عمى حساب المنشآت الصغيرة "

مما  ت كالمشاكؿ التي تكاجو المشركعات الصغيرةاستعراض المعكقا خ ؿ يعتقد الباحث مف
المنكط بيا في جممة مف المشك ت كالمعكقات كأنيا كي تنجح في أداء دكرىا  أنيا تعاني، سبؽ

ال بد ليا مف العمؿ صمف إطار  مجاؿ التنمية االقتصادية كتحقيؽ تنمية اقتصادية حقيقية،
في المجاؿ  أنيا بحاجة مف أصحاب القرار ، بمعنىيحمييا ككفؽ آلية تنفيذية تدعمياتشريعي 
، سكاء مف جية اتبني استراتيجية خاصة تعمؿ عمى تنمية ىذه المشركعات كرعايتيل التشريعي

يكصح المشركعات  (06رقـ ) كالجدكؿ .دارية كالتسكيقية التي تحتاجيااإلك الخدمات الفنية 
ؿ كمدل مساىمتيا في متغيرات الصغيرة كالمتكسطة في دكؿ مختارة كقدرتيا عمى خمؽ فرص عم

 (: 3،ص2006اقتصادية أخرل)الييتي،

 (6) جدول
 أخرى اقتصادٌة متغٌرات وفً العمالة تشغٌل فً الصغٌرة المشروعات مساهمة

 مساىمتيا في متغيرات اقتصادية اخرى نسبة العمالة الموظفة من اجمالي العمالة  الدول
 قكمي% مف الناتج ال48 %5337 الكاليات المتحدة

 مف الناتج القكمي%  3439 %6537 المانيا
 % مف الناتج القكمي30 %2732 المممكة المتحدة

 % مف اجمالي المنشآت99% مف الناتج القكمي/6138 %69 فرنسا
 % مف الصادرات53% مف الناتج القكمي/4035 %49 ايطاليا
 % مف االنتاج 50% مف الناتج القكمي/2731 %7338 الياباف
 % مف الصادرات60% مف االقتصاد الكطني /9939 %8433 الصيف

 % مف االقتصاد الكطني96 مف فرص العمؿ %7934 اليند
 % مف االقتصاد الكطني9236 %4032 ماليزيا
 % مف اجمالي المنشآت90% مف االقتصاد الكطني /9837 %50 الفمبيف
 % مف الصادرات40% مف االقتصاد الكطني /9938 %7835 ككريا

 % مف االقتصاد الكطني9836 %7338 اي ندت
 % مف االنتاج2936 مف فرص العمؿ %4336 البرازيؿ
 % مف القيمة المصافة39% مف اجمالي المنشآت /99 %88.4 شيمي

 3، ص2006المصدر: الييتي، 

 -يتصح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

الي الحد مف البطالة كالعمؿ عمى نسبة التشغيؿ العالية التي تستكعبيا المشركعات الصغيرة كبالت -1
 خمؽ فرص عمؿ جديدة.
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مساىمة المشركعات الصغيرة في الناتج القكمي بشكؿ كبير، مما يعزز مف االستقرار االقتصادم  -2
 كتحقيؽ التنمية المنشكدة.

تعتبر المشركعات الصغيرة ال عب األكبر في ساحة عدد المنشآت الصناعية، كبالتالي اتساع  -3
 انتشارىا. 
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 المطمب ا ول

 يقتصاديةالتنمية ا مفاىيم
 

  التنمية يوممف -أوًي:

نثرت الدمار في  ، التيالعالمية الثانيةارتبط ظيكر مفيـك كمصطمح التنمية  في أعقاب الحرب   
حيث  تحظى باىتماـ العالـ عمى اخت ؼ ألكانو كأجناسو، "التنمية"، كأصبحت كممة أرمب بقاع األرض

، مريكية كالياباف ككندا كاسترالياغربية كالكاليات المتحدة األانقسـ العالـ إلى ب د رنية تتمثؿ في أكربا ال
، كب د فقيرة تتمثؿ في بقية العالـ كأطمؽ عمييا دكؿ العالـ النامية، أك الصناعية كسميت بالدكؿ المتقدمة

 .(2، ص1991)ثابت، إشارة إلى تخمفيا االقتصادم كاالجتماعي كانخفاض مستكم دخؿ الفرد فييا

بان آخر قد جعؿ ىذه الكممة مرتبطةن بشكؿ كبير بيذه الدكؿ، التي أطمؽ عمييا  دكؿ كلعؿ ىناؾ سب
، حيث أيقنت ىذه الدكؿ أف استق ليا كتحررىا سعي ىذه الدكؿ ل ستق ؿ السياسيالعالـ النامي، أال كىك 

 العسكرم كالسياسي مف االستعمار، يرتبط بشكؿ عصكم بتحررىا كباستق ليا االقتصادم
 .(7،ص1980،)كاظـ

أف يجثـ االحت ؿ عمي صدكر ىذه الدكؿ، بدكف أف يحقؽ السيطرة عمى   ما كاف ممكنان  
، لذلؾ فاف عمييا أف تسعى لمتخمص مف التبعية االقتصادية لمدكؿ راتيا، كعمى مفاصؿ االقتصاد فييامقد

كما أف عممية التنمية ال   االستعمارية التي تتحكـ في االقتصاد العالمي، كتتجو نحك االعتماد عمى ذاتيا،
تشترط االستق ؿ السياسي فحسب، بؿ تقتصي أيصان كجكد سمطة كطنية تجم  في يدييا الثركة الكطنية 

المؤسسات  الكطني، مف خ ؿ إقامة كالدخؿ القكمي، كتستخدميا لصالح الشعب كلصالح االقتصاد
)المرج  السابؽ،  تحقيؽ التنمية لممجتم  الفاعمة، كالعمؿ المتكامؿ كالمنسؽ كالمخمص المتفاني مف اجؿ

 (.43ص

كبيذا أصبحت التنمية عممية صركرية كحيكية، لتحريؾ المجتمعات األقؿ نمكان في العالـ إلى   
مراحؿ نمك متقدمة، كتعددت الكتابات عف التنمية كمفاىيميا المختمفة، كتزايد االىتماـ بيا، كتناكليا كتاب 

 ض بحثو. اكأرر كثر كؿه مف زاكية اىتمامو 

"بمعنى زاد، كنما ينمي َنميان، كأنميت  نما ينمك نمكان  ، ىك مف مادة:إف األصؿ المغكم لكممة تنمية
ف النمك يعني الزيادة التمقائية كالنبات كالشجر كىذا ينسمخ عمى مادة إذا فيالشيء، كنميتو كجعمتو ناميان  كب

أما إذا تدخمت إرادة اإلنساف  ة بدكف تدخؿ اإلنساف،النمك كمكصكعاىا، كيككف النمك عادة بصكرة تمقائي
 . (4551)ابف منظكر، ب ت،نفسو أصبح المقصكد ىك التنمية، أال كىي الزيادة بإرادة اإلنساف
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كمف الم حظ أف ىناؾ تمييزان بيف التنمية كالنمك، فالنمك قد يتمثؿ في زيادة كتغيرات تمقائية،    
كيبدك ذلؾ الفرؽ أكثر  ،نمية تشمؿ الجكانب االيجابية فقطبية، بينما التتككف في حد ذاتيا ايجابية أك سم

ا بيف الكممتيف السابقتيف عند الرجكع لمعناىما بالمغة اإلنجميزية، فمعنى كممة النمك ىك   " Growthكصكحن
 . (12، ص2001)برنامج دراسات التنمية، "  Development" أما كممة التنمية فمعناىا " 

دد يرل أحد الكتاب أف التنمية في األصؿ كاألساس ىي: "عممية رايتيا اإلنساف نفسو، في ىذا الص
فاإلنساف بفكره كعقيدتو كصحتو كميارتو عماد التنمية كمحركيا األكؿ، حتى أف العكامؿ األخرل التي البد 

ه االدخار، كاالدخار منيا لمتنمية مثؿ رأس الماؿ كالتنظيـ كاإلدارة قكاميا نفسو اإلنساف، فرأس الماؿ مصدر 
يتكلد مف زيادة اإلنتاج م  قمة االستي ؾ، ككؿ ىذا تحقؽ بفعؿ جيد اإلنساف ككعيو كقيمو، كذلؾ التنظيـ 

 (.76، ص1995" )النباىيف،النياية عممية إنسانية اجتماعية كاإلدارة ىما في

شاممة ىدفيا التحسيف  كسياسية كثقافية كاجتماعية "عممية اقتصادية عمي أنيا أيصان تعرؼ التنمية 
زي  العادؿ لمفكائد المستمر لرفاىية السكاف جميعا، كذلؾ عمى أساس مشاركتيـ في التنمية، كفي التك 

 ، بما في ذلؾ احتراـ الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لإلنساف"الناجمة عنيا
  .(12، ص2001)المركز الفمسطيني، 

العمؿ عمى تحقيؽ زيادة سريعة تراكمية، كدائمة عبر فترة مف الزمف، كأنيا  " :ة بأنياعرفت التنمي
تحتاج إلى دفعة قكية، لكي يخرج المجتم  مف حالة الرككد لمنمك كالتغيير، كالتغيير بدكره اجتماعي 

 (.18، ص2002)عبد المطيؼ،  كثقافي، كما ىك اقتصادم، كىك كيفي كما ىك كمي"

ن حظ أف األساس في التنمية، ىك سكاف المجتم  أنفسيـ ألنيـ أقدر عمى  سابؽال كمف التعريؼ
كرالبا ما  التعبير عف احتياجاتيـ كمشك تيـ، كأقدر عمى تحقيؽ اآلماؿ التي يطمعكف في الكصكؿ إلييا،

تم ، يككف مفيكـ التنمية مرادفان لمتحسف أك التقدـ في المجتم ، حيث تيتـ التنمية بتحسيف أحكاؿ المج
كمكاجية االحتياجات التي يعبر عنيا أفراده، كالتي تسعى إلشباع احتياجاتيـ  االقتصادية كاالجتماعية 

 .(12، ص2001المركز الفمسطيني،  لإلنساف) كالثقافية كالسياسية كاإلنسانية

 ا يمي:منو يمكن لمباحث ميحظة فإوفى إطار تحميل المفاىيم والتعريفات السابقة المرتبطة بالتنمية 

 أف  التنمية  تتطمب جيدان ايجابيان مستمران لتحسيف أكصاع أفراد المجتم . .1

 .أف التنمية تعمؿ عمى إحداث التغيير مف كص  معيف إلى كص  أفصؿ .2

 أف التنمية تيتـ بكافة القطاعات ك المجاالت كاألنشطة التي تتعمؽ بحياة كمعيشة أفراد المجتم . .3
كالتخصصات المختمفة كتنسيؽ بيف القطاعات  ج إلى تخطيط كتنظيـأف التنمية عممية متكاممة تحتا .4

 في المجتم .
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 المفيوم اإلسيمي لمتنمية -:ثانياً 

يؤكد الكاق  باف المجتمعات اإلس مية، تعاني مف مشكمة تخمؼ تتمثؿ إجماالن في انخفاض مستكل       
)بالتعبير القرآني(، التي  مكارد أك الطيباتالدخؿ القكمي، كعدـ القدرة عمى االستفادة بطريقة سميمة مف ال

 خمقيا اهلل لإلنساف كسخرىا لو، إلى جانب تدني المستكل الفكرم كالثقافي في ىذه المجتمعات.

" بما عمييا مف مكارد مادية كبشرية، كالدليؿ أف ىذا عمار األرضإكيمكف القكؿ أف التنمية تعني " 
)سكرة ىكد،  " هُىَ أًَْشَأَكُنْ هيَ األَرْضِ وَاسْحَعْوَرَكُنْ فِيْهَب" كلو  تعالى األعمار مطمكب بنص القرآف الكريـ، في ق

" أمركـ مف عمارتيا بما تحتاجكف إليو كفيو داللة عمى كجكب عمارة  :كالتي يقكؿ المفسركف فييا (61آية
إلى  كليس أدؿ عمى دعكة اإلس ـ(، 165)الجصاص، ب ت، صاألرض لمزراعة كالغراس كاألبنية "

" إف قامت الساعة كبيد أحدكـ فسيمة فإف  :إعمار األرض، مف حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 (.191)أحمد، ب ت، صاستطاع أف ال يقـك  حتى يغرسيا فميفعؿ "

كذلؾ ما يؤكده اإلماـ عمي "رصي اهلل عنو " في كتابو لكاليو عمى مصر، مكجيان لو بصركرة 
أبمغ مف  مف خ ؿ إعمار األرض في قكلو " كليكف نظرؾ في إعمار األرض العمؿ عمى تحقيؽ التنمية ،

ف ذلؾ ال يدرؾ إال بالعمارة، كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب الب د، نظرؾ في استج ب الخراج، أل
و كأىمؾ العباد، كلـ يستقـ أمره إال قمي ن، كال يثقمف عميؾ شيء خففت بو المئكنة عنيـ فانو ذخر يعكدكف ب

  (.96، ص1999)عبده، عميؾ في عمارة ب دؾ "

فيذا النص البميغ في بياف أىمية التنمية،  يدعكنا إلى استخ ص كثير مف األسس التنمكية التي 
تصبح معيا عمارة األرض أمران بديييان، كمطمبان صركريان في الفكر اإلس مي، فيك يدعك إلى العمؿ عمى 

ار كاالستثمار عف معدؿ م ، كذلؾ مف خ ؿ زيادة معدؿ االدختحقيؽ التككيف االستثمارم لممجت
 كالشؾ أف ثمة ع قة كثيقة بيف تككيف رأس الماؿ كتحقيؽ التنمية. ،االستي ؾ

كما أنو شدد عمى الحد مف المبالغة في جم  الخراج، كأال يككف ذلؾ راية في حد ذاتو، كدعا 
الخدمات كالمناف  التي تعكد عمى المجتم  مقابمو ،  الكالي لمتخفيؼ عف الناس، كربط بيف الخراج كبيف

 كالتي ترف  مف مستكاه كتزيد مف رصاه .

، لـ يقصر التنمية عمى المكارد المادية بمعنى إعمار األرض ف اإلس ـإمف حيث مجاؿ التنمية ف
عداد البشر ، كىذا يتطمب صركرة إ، تحتاج إلى الجيد البشرمرما يرل أف عممية التنمية كاإلعمافقط، إن

، كبدنيان بالمحافظة عمى ىذه الثركة اإلنسانية مف اآلفات عميـ كالثقافة كالمعارؼ المختمفةذىنيان بالت
 ة السميمة.ماعيان بالتربية الركحية كالعقيدكاألمراض كاجت
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كما ربط القرآف الع قة بيف تحقيؽ المجتمعات لمتنمية كالرخاء االقتصادم، كبيف قيميا اإليمانية 
وَلَىْ "كيبدك ذلؾ جميا في قكلو تعالى  ، (1953، ص1985)حكل، قكاىا هلل، كسنة مف سنف اهلل الككنية كت

 . (96)سكرة األعراؼ، آية  "أَىٌ أَهْلَ القُرَي آهَنُىا وَاجٌقَىا لَفَحَحْنَب عَلَيْهِنْ بَرَكَبتٍ هِيَ السٌوَبءِ وِاألَرْضْ

قَهَب اهلل لِبَبسَ ثَالً قَرْيَةً كَبًَثْ آهِنَةُ هُطْوَئِنُةْ يَأْجِيهَب رِزْقٌهَب رَغَداً هِيْ كُلٍ هَكَبىٍ فَكَفَرَتْ بِأًَْعُنِ اهلل فَأَذَاوَضَرَةَ اهلل هَ" : كفي قكلو أيصان       

  (.112)سكرة النحؿ، آية  "اجلُىعِ واخلَىْفِ بِوَب كَبًُىا يَصْنَعُىىْ

 في الحياة كقد نبينا القرآف الكريـ إلى ىذه الحقيقة بقكلوفاإلنساف ىك مركز التغيير كاإلنتاج المستمر 
 .(12)سكرة الرعد، آية  "ذَلكَ ملْ يَكُ هُغَرياً ًعْوةً أًْعوَهب عَلً قَىْمٍ حَحًّ يُغَريوا هَب بِأًَْفُسِهِنْ وَأَىَ اهلل سَويعٌ عَلِينْ "تعالى: 

لتي تنظميا ، كبيذا فالتنمية في نظر كلقد اىتـ اإلس ـ بيذه األمكر كحث عمييا، كشرع األحكاـ ا
اإلس ـ تنمية شاممة مادية كركحية ، كيمخص بعض الكتاب ىذه النظرة "الحؽ أقكؿ إف الماؿ نقمة ال 

لـ تكاكب إنفاقو رؤية صائبة،  أف تحرس الماؿ قيـ ركحية أصيمة، أككلعنة ال رحمة ،إف لـ  نعمة،
حصارات التي انيارت في التاريخ لـ تت ش لفقر إمكانياتيا كأكلكيات كاصحة، كتفكير كاع ك مسئكؿ، إف ال

، 1984أحمد،  )" كلكف ألف ركحيا نخرت مف الداخؿ ،فسقطت مثؿ قاركف فكؽ أككاـ مف الذىب المادية،
 (.53ص

  مفيوم التنمية ايقتصادية -ثالثًا: 

يف االقتصادم كاالجتماعي تغييران يعرؼ أحد الكتاب التنمية االقتصادية بأنيا "تتمثؿ في تغيير البنيان     
مف شأنو أف ينقؿ االقتصاد القكمي مف اقتصاد متخمؼ ، يتميز بانخفاض مستكم الكفاءة اإلنتاجية 
كانحراؼ البنياف االقتصادم، إلى اقتصاد متقدـ يتميز بارتفاع مستكل الكفاءة اإلنتاجية في ظؿ تكازف 

 . (3، ص1991فرحاف،  )ألساسية "الع قات الييكمية بيف القطاعات اإلنتاجية ا

 )كيعرفيا كاتب آخر بأنيا "عممية يرتف  بمكجبيا الدخؿ القكمي الحقيقي خ ؿ فترة مف الزمف"
كىذا يعني أف ىدؼ التنمية االقتصادية الرئيس، يدكر حكؿ ازدياد الدخؿ القكمي  (،8، ص1980حبيب، 
البمداف ، تحكمو بعض العكامؿ كمعدؿ الزيادة في فزيادة الدخؿ القكمي الحقيقي في أم بمد مف  الحقيقي،

السكاف ، كاإلمكانيات المادية كالتكنكلكجية الم ئمة لتمؾ الدكؿ ، كلعؿ ىذه الزيادة في الدخؿ مرتبطة 
 أيصان بإمكانيات ىذه  الدكؿ المادية كالفنية .

كف تحقيؽ نسبة أعمى فكمما كاف ىناؾ تكافر في رؤكس أمكاؿ ككفاءات بشرية في الدكؿ ، كمما أم  
لمزيادة في الدخؿ القكمي الحقيقي، كليذا يرل البعض أف التنمية "عممية يزداد فييا الدخؿ القكمي كدخؿ 
الفرد في المتكسط، باإلصافة إلى تحقيؽ معدالت عالية مف النمك في قطاعات معينة تعبر عف التقدـ" 
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سية لدخكؿ المجتم  في تحسيف مستكيات ، كلعمنا نجد أف ىناؾ أىمية رئي (26، ص1992)عريقات، 
 معيشة أفراده .

كيرل آخركف أف التنمية االقتصادية تعني: "إنسانا يعمؿ ، ك مصان  تقاـ ، كآالت تدكر، 
تعبد ، كعمائر تبنى، كماالن يستثمر، كأرصان تستصمح ، كنباتان يزرع كيحصد، كحيكانان يرعى كيراعى  كطرقا ن

 .(15، ص1992)عمر، يد، كرفاىية تتحقؽ "كيتكالد كيتكاثر، كدخ ن يز 

كيرل أحد الكتاب أف التنمية االقتصادية ىي: " إجراءات كسياسات كتدابير تتمثؿ في تغيير بنياف   
عبر فترة ممتدة مف  ىيكؿ االقتصاد كتيدؼ إلى تحقيؽ زيادة سريعة كدائمة في متكسط دخؿ الفرد الحقيقي

 .(185، ص1986)حبيب لطفي، لعظمى مف األفراد " الزمف كبحيث تستفيد منيا األرمبية ا

كيرل أحد الكتاب في تعريؼ جام  لمتنمية االقتصادية كمؤشراتيا "فالتنمية االقتصادية تتصمف 
كىذا التحسف  ككذلؾ في نصيب الفرد منو، -القكمي الحقيقي اتجي الدخؿ القكمي الحقيقي أك النزيادات ف
ة االدخار مما يدعـ التراكـ الرأسمالي كالتقدـ التكنكلكجي في خؿ أك النتاج يساعد عمى زياددفي ال

باإلصافة إلى ىذه التغيرات تشتمؿ التنمية  كتساعد ىذه بدكرىا عمى دعـ اإلنتاج كالدخؿ، المجتم ،
االقتصادية كذلؾ عمى تحسيف كؿ ميارة ككفاءة كقدرة العامؿ عمى الحصكؿ عمى الدخؿ كتنظيـ اإلنتاج 

كزيادة معدؿ التحصر في  كير كسائؿ النقؿ كالمكاص ت كتقدـ المؤسسات المالية،بطريقة أفصؿ كتط
كزيادة كقت الفراغ كتحسيف التجييزات  كتحسف مستكيات الصحة كالتعميـ كتكقعات الحياة، المجتم ،

ما شاس  بيف الدكؿ المتقدمة اقتصاديان كالدكؿ النامية ، في فرؽكالشؾ في أنو يكجد  المتاحة ل ستجماـ،
 . (228، ص2001)عجمية ك الميثي، يتعمؽ بكؿ مف ىذه الكسائؿ" 

كمف ىنا نجد أف االىتماـ األكبر في مكصكع التنمية مكجو نحك النمك االقتصادم ، باعتباره  
العامؿ األساسي التي تعتمد عميو كبررـ شبو اإلجماع عمى اعتبار زيادة الدخؿ القكمي الحقيقي، ىك 

التنمية االقتصادية كىك أبرز مؤشرات قياسيا، إال أف ىناؾ انتقادات كعدـ رصا  اليدؼ الرئيسي لتحقيؽ
 العتبار مؤشر معدالت النمك كالناتج القكمي،  كمؤشر كحيد لقياس التنمية االقتصادية .

كمف ىذه االنتقادات ما يراه البعض بأف ىناؾ الكثير مف التغيرات التي ال تدخؿ في تمؾ الحسابات        
المتغيرات رير االقتصادية كالعمميات التي ال تمر عبر األسكاؽ، كخصكصا في المجتمعات الريفية، مثؿ 

حيث يستيمؾ أفراد المجتم  الريفي جزءان كبيران مف محاصيميـ كيخيطكف م بسيـ كيبنكف بيكتيـ بأنفسيـ 
 . (54، ص1990)حسيف ك آخركف، 

فعة في الناتج اإلجمالي لعدد مف الدكؿ النامية بعض االقتصادييف بأف معدالت النمك المرت كيرل 
الحاالت  كانت تصاحبيا العظمى لمكاطنييا، كفي كثير مف لـ تحقؽ مستكيات رفاىية أفصؿ لمغالبية 

زيادة في مستكيات الفقر، أك ارتفاع مستكيات البطالة أك اتساع الفجكة بيف األرنياء كالفقراء، كمف الممكف 
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ف يككف ىناؾ أم تنمية حقيقية، فالنمك االقتصادم قد ينحصر في قطاع محدكد أف ينمك االقتصاد دكف أ
الدخؿ المتحقؽ مف ىذا القاع قد يتسرب إلى الخارج أك كمنعزؿ عف بقية االقتصاد القكمي، كما أف 

 . (12، ص2001)برنامج دراسات التنمية،  تستحكذ عمية فئة محدكدة جدان مف السكاف"

في التنمية االقتصادية، كىك أساسي ليا ، إال إف النمك كاف  أىـ عنصرالنمك االقتصادم ىك إف 
كلعؿ ىذه األسباب ، ة  كال يكفي كحدة لصماف تحقيقياكاف أساسيا فانو ليس مرادفا لمتنمية االقتصادي

مثؿ ىذه كاألمثمة مف كاق  المجتمعات ىي التي دفعت بعض االقتصادييف، الصطمح ما يطمؽ عميو في 
 .(102، ص1990)حسيف كآخركف، مك بدكف تنميةالحالة " ن

مف خ ؿ المفاىيـ كالتعريفات المتعددة السابقة، يرل الباحث أف التنمية االقتصادية ىي عممية 
تخطيط متكاممة كمتناسقة كمتكازنة لتنمية كافة القطاعات االقتصادية في مجتم  معيف ، خ ؿ فترة زمنية 

نكعية محددة ك يعبر عنيا بصكرة كميةن ك تحتاج لمصادر تمكيؿ  ليست قصيرة كىي ذات أىداؼ ايجابية
لتحقيؽ ىذه األىداؼ ك تنعكس بصكرة كيفيةن عمي جكانب  متعددة مف المجتم  مف خ ؿ  آثار كنتائج 

 ايجابية.
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 المطمب الثاني

 أىدار التنمية ايقتصادية
 

ؿ سكاء  المتقدمة أك النامية، كم  ذلؾ  تختمؼ التنمية االقتصادية ذات أىداؼ متنكعة لكافة الدك 
ىذه األىداؼ إلى حد كبير في الدكؿ المتقدمة عنيا في الدكؿ النامية، ففي الدكؿ المتقدمة تعني إلى حد 

كالمعدالت االقتصادية  كبير سعي ىذه الدكؿ  إلى تحقيؽ مستكيات عالية مف التقدـ العممي كالتكنكلكجي،
 .المرتفعة

، فتكمف أىداؼ التنمية فييا في اعتبارىا طريقا لمخركج مف دائرة التخمؼ، الدكؿ الناميةأما        
كلمكصكؿ إلى النمك الذاتي في المستقبؿ، مف ىنا نجد أف األىداؼ العامة لمتنمية االقتصادية في الدكؿ 

مف خ ؿ  زيادة النامية، تتمخص في سعييا إلى إشباع الحاجات لجمي  أفراد المجتم ، في عدالة كتكازف 
عالمان بأف ىناؾ أىداؼ فرعية  ،كعدالة تكزي  الدخكؿ في المجتم  اإلنتاج ، كرف  مستكل الدخؿ القكمي

كثيرة لمتنمية االقتصادية تختمؼ مف مجتم  آلخر حسب ظركفيا المختمفة سكاء أكانت سياسية أك 
دـ في المجتم  أىدافيا أيصان، أما اجتماعية أك اقتصادية، كما أف لكؿ مرحمة مف مراحؿ التطكر ك التق
 األىداؼ العامة لمتنمية االقتصادية في الدكؿ النامية فتتمخص فيما يمي:

 :حقيقيزيادة الدخل القومي ال -1
تمثؿ زيادة الدخؿ القكمي الحقيقي في الدكؿ النامية أكؿ كأىـ أىداؼ التنمية االقتصادية لتمؾ         

ي مف الفقر كانخفاض مستكل معيشة سكانيا، كيشير اصط ح الدخؿ الدكؿ، فمعظـ الدكؿ النامية تعان
القكمي إلى مجمكع الناتج القكمي مف السم  كالخدمات النيائية التي تنتجيا مكارد المجتم  االقتصادية 

 . (32، ص1992)عريقات، المختمفة، خ ؿ فترة زمنية معينة

الدخؿ نتيجة تغييرات عميقة كىيكمية في كافة كتعتبر زيادة الدخؿ القكمي حقيقية، إذا تحققت زيادة 
قطاعات البنية االقتصادية لممجتم ، كلعمو مف الكاصح أف زيادة الدخؿ القكمي الحقيقي، ىي العامؿ 

 المحدد لزيادة متكسط دخؿ الفرد الحقيقي .

 :رفع مستوى المعيشة -2

ف زيادة الدخؿ كارتفاع مستكل ال شؾ أف ىناؾ ارتباطان كثيقان كع قة رالبان ما تككف طردية  بي
ىذا كمما ارتف  متكسط نصيب الفرد مف المعيشة في المجتم ، فكمما تحققت زيادة في الدخؿ القكمي، 

 كأدل ذلؾ بالتالي إلى ارتفاع مستكل معيشة أفراد المجتم .  الدخؿ،
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نما ىي كسيم ة لرف  كالتنمية االقتصادية ليست مجرد كسيمة لزيادة الدخؿ القكمي فحسب، كا 
قد تفمح إلى حد ما  اف، ذلؾ الف التنمية االقتصاديةمستكل المعيشة بكؿ ما يتصمنو ىذا التعبير مف مع

في زيادة الدخؿ القكمي، رير أف ىذه الزيادة قد ال تككف مصحكبة بأم تغير في مستكل المعيشة 
أك عندما  في المجتم ،عندما يككف ىناؾ سيطرة لفئة معينة عمى مصادر النشاط االقتصادم  كخصكصان،

 . (34، ص1992)عريقات، تحدث زيادة في عدد السكاف  بنسبة أكبر مف نسبة الزيادة في الدخؿ القكمي

  :تقميل التفاوت في توزيع الدخول والثروات -3

 عية في عممية التنميةيعتبر تقميؿ التفاكت في تكزي  الدخكؿ كالثركات، ىدفان مف األىداؼ االجتما         
، فأرمب الدكؿ النامية التي تعاني مف انخفاض دخميا القكمي، كبالتالي مف انخفاض متكسط االقتصادية

 .خت ال في تكزي  الدخكؿ كالثركاتنصيب الفرد مف ىذا الدخؿ، فإنيا تعاني أيصا مف ا

في عدـ شعكر ال شؾ أف لمتفاكت في تكزي  الدخكؿ كالثركات آثاران سمبية عمى المجتم ، تتمثؿ ك          
مما يخمؽ طبقات في المجتم ، ك يؤدم إلى تكسي  الفجكة االجتماعية بيف  األرمبية بالعدالة االجتماعية،

أفراد المجتم ، كال شؾ أف ذلؾ يييئ المناخ المناسب النتشار الكراىية كالحقد بيف أفراد المجتم ، كىذا 
حيف أف زيادة الطاقات اإلنتاجية في المجتم   يعني بدكره أيصان إىدار مكارد التنمية االقتصادية، في

كالناجمة عف عممية التنمية االقتصادية، تؤدم إلى إعادة تكزي  الدخؿ لصالح الشرائح األكس  مف 
 .(37، ص1992)عريقات،  المجتم 

  :تقديم التمويل اليزم لمقطاعات ايقتصادية -4
ي  قاعدة الييكمية اإلنتاجية ، الف التنمية االقتصادية يجب أف تسعى التنمية االقتصادية إلى تكس         

ال تقتصر عمى مجرد زيادة الدخؿ القكمي، كزيادة متكسط نصيب الفرد، بؿ تسعى إلى التكس  في بعض 
، حيث تمد ىذه القطاعات االقتصاد القكمي باالحتياجات ة مف الناحية االقتصادية كالفنيةالقطاعات اليام

 .نمك المجتم  ك ازدىاره التي تحقؽال زمة  

تيدؼ التنمية االقتصادية إلى المساىمة في حؿ مشكمة أساسية، تعاني منيا الدكؿ النامية، ك          
تتمثؿ في صعؼ التنسيؽ بيف القطاعات االقتصادية المختمفة، كتساعد عمى التعرؼ عمى احتياجات ىذه 

 القطاعات تمييدا لتنميتيا.      
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 المطمب الثالث

 تمويل التنمية ايقتصاديةر مصادأىم 
 

يعتبر البحث عف مصادر التمكيؿ مف بيف أىـ التحديات التي تكاجو الدكؿ كالمجتمعات، ال سيما 
الدكؿ النامية لمحصكؿ عمى األمكاؿ كاستخداميا لتشغيؿ أك تطكير المشركعات القائمة مف أجؿ العمؿ 

كفي ظؿ سعي المجتم  الدكلي لمرقي بمستكل عمى تكفير سبؿ أفصؿ لتحقيؽ متطمبات التنمية، 
المجتمعات داخؿ الدكؿ كالتي تحتاج في عممية تنميتيا إلى مصادر تمكيمية، نشأ ما يعرؼ بالتمكيؿ الذم 
يختص بشكؿ عاـ بالع قات النقدية كالمالية بيف البمداف، كىك مكصكع دائـ التطكر، كيكتسب أىمية كبيرة 

 ب(. -، ص: ص أ1994في األدب االقتصادم )بكرم، 

فقد أصبح التمكيؿ مف المكصكعات الجديرة باالىتماـ مف قبؿ دكؿ العالـ، في الكقت الذم 
أصبحت فيو العكلمة سمة مميزة لألسكاؽ الدكلية كالمعام ت الخارجية بيف الدكؿ، كالتغيرات الحديثة 

عمميات االستثمار كالتنمية كالتطكرات المتسارعة عمى صعيد الع قات االقتصادية بيف الدكؿ، ألف 
االقتصادية كالبشرية أصبحت عاجزة عف تحقيؽ أىدافيا دكف مرافقة التمكيؿ ليا خصكصان في الدكؿ 

(، باإلصافة إلى أف التمكيؿ أىـ مصدر مف مصادر التمكيؿ في دكؿ 147، ص1999جبارم، النامية )ال
لدكؿ المستفيدة مف التمكيؿ باالجتياد لمعرفة العالـ الثالث كخاصة بالنسبة لمسمطة الفمسطينية، كتسعى ا

تباع المعايير اإلدارية التي تحقؽ  الطرؽ المثمى إلدارة التمكيؿ الممنكح عبر إيجاد األدكات الم ئمة كا 
الكفاءة كالفاعمية لمتمكيؿ المقدـ، كتكجييو نحك القطاعات االقتصادية كاالجتماعية المستيدفة )ماس، 

 (.45، ص2004

التمكيؿ أحد أىـ اآلليات العالمية التي تتشكؿ في إطارىا الع قات الدكلية التي يدكر كما أصبح 
حكليا جدؿ مستمر عمى كافة المستكيات كبيف مختمؼ المتخصصيف كالمتعمقيف حكؿ مدل صركرة 

 (.146، ص1998ؽ التنمية داخؿ الدكؿ )ى ؿ، االعتماد عمى التمكيؿ كأحد أىـ آليات تحقي

 التمويل  مفيوم -اوًي:

يعرؼ التمكيؿ عمى أنو أحد مجاالت المعرفة التي تختص بو اإلدارة المالية كىك ناب  مف رربة 
(، كيعرؼ 4، ص2009األفراد كمنشآت األعماؿ لتحقيؽ أقصى حد ممكف مف الرفاىية )الجبارم، 
حقاؽ برامج كمشركعات "بكيبيو" التمكيؿ بأنو "تمؾ التدفقات المالية المحمية كاألجنبية المكجية إلنجاز ك  ا 

 (.2009التنمية الصركرية لييكؿ االقتصاد الكطني كتحقيؽ الرفاىية االقتصادية لممجتم " )بكيبيو، 
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كما يقصد بالتمكيؿ بأنو ذلؾ الجانب مف الع قات االقتصادية الدكلية المرتبطة بتكفير كانتقاؿ 
السمعي )الحقيقي( ل قتصاد الدكلي، الجانب رؤكس األمكاؿ دكليان، كيتخذ ذلؾ جكانب عديدة منيا الجانب 

النقدم أك المالي، الذم عادة ما يرافؽ انسياب السم  كالخدمات فيما بيف دكؿ العالـ، التدفقات الدكلية 
 (: 34ص ،2006)يعقكبي، لرأس الماؿ ألرراض االستثمار الخارجي بمختمؼ صكره 

لتنفيذ البرامج كالمشركعات الخاصة كيرل الباحث بأف التمكيؿ ىك تقديـ مصادر الدعـ ال زمة  
التي تساىـ في تحقيؽ الغايات كاألىداؼ المشتركة ما بيف المانح الدكلي كالمستفيديف المحمييف، كىي قد 

ما قركض قصيرة أك طكيمة األجؿ. ما منح نقدية أك عينية كا   تككف عمى شكؿ ىبات أك تبرعات كا 

  مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة -ثانيًا:

 كماالحرب العالمية الثانية  انتياء بعداالىتماـ بيذه المؤسسات منذ فترة الخمسينات، كتحديدان  أبد
الكاليات المتحدة كالياباف كألمانيا، كتراج  انجمترا كفرنسا كبمداف  بركزنتج عنيا مف تطكرات اقتصادية )

كتكنكلكجيا متطكرة، التي أدت إلى كالتقنية باعتماد أساليب حديثة  لعمميةأخرل( كمف ثـ عقبتيا الثكرة ا
دخاؿ  عمى طمب السم  كالمنتجات الكسيطة.   شجعت جديدةصناعية  فركعتطكر حركة التصني  الحديثة كا 

جديدة، مما جعؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة تؤدم دكران كبيران  نشاطاتككانت بدكرىا دافعان لظيكر 
 ،2006)يعقكبي، د مف قط  الغيار كمككنات الصناعاتبمساىمتيا الفعالة في تغطية الطمب المتزاي

 (: 30ص

ض المنظمات رير الحككمية عارسة تمكيؿ المشركعات الصغيرة، بأكؿ مف بدأ بمم يعتبر
( مف اندكنيسيا، كمصرؼ كراميف BRI-Unit Desa) يسافي أسيا مثؿ برم يكنت د التجاريةكالمصارؼ 

(Gramen Baut )ك ؾ  يش،بنغ د في– ( ريبK-Rep بكينيا، كيركديـ )– ( بانككصكؿBrodem - 
Bancosol )،المشركعات الصغيرة  تمكيؿكآخركف، كعقب ىذه الممارسات عرفت مؤسسات  ببكليفيا

فريقيا،  تطكران  تحكؿ عدد الفقراء  فقدسريعان خ ؿ الثمانينات كالتسعينات في آسيا كأمريكا ال تينية كا 
مميكف في  (23.6)إلى  ـ1997م ييف عاـ  (8)الصغيرة مف  المستفيديف مف خدمات تمكيؿ المشركعات

 3000إلى  5المشركعات الصغيرة قركصان تتراكح قيمتيا ما بيف  تمكيؿمؤسسات  كتقدـ.  ـ1999عاـ 
، 2001 سمير،دكالر، أما فيما يتعمؽ بمدة تسديد القركض فتتكقؼ عمى القطاعات التي تمنح في إطارىا )

 (.7ص

لتمكيؿ المشركعات الصغيرة كنشاطاتيا شيئان فشيئان، كأصبحت تقدـ خدمات طكرت مؤسسات ا كقد
أخرل، كاالدخار، اإليداع، التأميف، كقركض اإليجار، باإلصافة إلى بعض الخدمات األخرل التكميمية 

كىذا جعؿ الحاجة ممحة لكجكد مثؿ ىذه المؤسسات، فص ن لألسباب التالية )يعقكبي، ، لمخدمات المالية
 (: 39ص ،2006
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القكل العاممة  مفمف الميتميف بالمؤسسات الصغيرة يعتبركنيا مخزنان لمعمالة، حيث األرمبية  الكثير -1
خ ؿ استخداـ ىذه المؤسسات تكنكلكجيا تبمغ  مفالصناعية مستخدمة في ىذه المؤسسات، كذلؾ 

لمتزايد مف القكل ما جعميا أداة أساسية الستيعاب العرض ا كىكفييا كثافة اليد العاممة كبيرة، 
 ممةالنامية منيا الذم ىك معركؼ بتميزه بكفرة األيدم العا الدكؿالعاممة في كثير مف الدكؿ السيما 

 عمى حساب رأس الماؿ، فيككف األنسب ليا ىك االعتماد عمى ىذه المؤسسات.
البطالة  النامية، صعكبات عديدة كانخفاض الدخؿ النقدم كارتفاع معدؿ لدكؿفي الكثير مف ا يسكد -2

الكثير أف المؤسسات الصغيرة في مثؿ  فيرلالعاممة كانخفاض مستكل التعميـ كالثقافة،  القكلمف 
 تت ءـ م  كص  الدكلة. مياىذه األكصاع ىك األسمكب األمثؿ لما تتمت  بو مف خصائص تجع

د ينشأ المؤسسات الصغيرة تكفير نسبي لعكامؿ االنتاج، بخ ؼ المؤسسات الكبيرة التي ق تعطي -3
تصنيعيا كاألساليب  مفركضعنيا أخطاء مكمفة جدان ناجمة عف سكء اختيار المكاد التي مف ال

كبيران في المكارد المالية لممؤسسات خاصة،  زان المطبقة كفترة اإلنتاج، كىذا مف شأنو أف يسبب عج
 كالدكلة عامة.

اج الصناعي كتغير ظركؼ نتقدرة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أيصان عمى التكيؼ م  مركنة اإل  -4
تفكؾ االستثمارات الكبيرة إلى  فإفي  اإلنتاج كتكزيعو عمى مختمؼ الفركع الصناعية، ك السكؽ كتن

 فص ن كالخدمات لتمبية الحاجات الجارية لمسكاف،  م كحدات صناعية تقكـ بإنتاج تشكيمة مف الس
صطدـ إنتاجيا الصخـ بصيؽ السكؽ بعكس المؤسسات الكبيرة التي ي كىذاعف السم  االستي كية. 

مما يصعيا في معصمة المنافسة األجنبية كتمبية المعايير  ،المحمي )خاصة في الدكؿ النامية(
 خارجيان. سمعياالدكلية باألزمات االقتصادية العالمية عدد رربتيا في تصريؼ 

ر مجمكعة مؤسسات التمكيؿ عمى مجمكعة عريصة مف المؤسسات التي تيدؼ إلى تكفي كتشتمؿ
في منطقة جنكب شرؽ  التمكيؿالمجتم  الفقيرة، تتمركز معظـ مؤسسات  لطبقاتمف الخدمات التمكيمية 

 مؤسساتتكجد في بمداف مثؿ بنغ ديش، اليند، إندكنيسيا، كتاي ند.  فقد قامت  سساتكأكبر مؤ  ،أسيا
النساء ال تي يعممف  بطةكرا( BRACلمنيكض بالريؼ ) نج ديشمثؿ بنؾ جراميف ببنج ديش، كلجنة ب

(، مكارد مالية ألعداد كبيرة مف الفقراء عمى BRI( باليند، كبنؾ الشعب االندكنيسي )SEWAلحسابيف )
أىميا ما يمي  نمكذجان  (14)مؤسسات التمكيؿ في أكثر مف  تصنيؼمدل عقكد مف السنيف.  كقد تـ 

 (:10، ص2008)إسماعيؿ، 
  بنك جراميين: نموذج .1

يمنح  حيثعمى يد الدكتكر محمد يكنس في بنغ ديش،  ـ1976نؾ في بداية عاـ ىذا الب تأسس
المجمكعة كميا،  بصمافالجماعي لمجمكعة مف الفقراء )أعصاء المجمكعة(  القرضكفقان ليذا النمكذج، 

أم أف المجمكعة صامنة ألم فرد فييا رير قادر عمى السداد، كتقكـ المجمكعة بالسداد عنو، كيكجد 
منتظمة لمسداد عمى فترات قصيرة ككسيمة لمرقابة عمى أداء المقترصيف، باإلصافة إلى  يةمنجداكؿ ز 

ارتقاع معدالت الفائدة بالمقارنة م  المصارؼ التجارية كذلؾ لتغطية كافة التكاليؼ المصاحبة. إف 
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جماعية كالمقاءات ال يمف مؤسسات التمكيؿ في العالـ تحاكي ىذا النمكذج، كالتمكيؿ الجماع (68%)
 عمىكما يشترط البنؾ أف يككف االدخار شرطان مسبقان لمحصكؿ  ،لو تحتاج إلى تكاليؼ مرتفعة بةالمصاح

بدأ البنؾ بدعـ مف البنؾ  لقدالتمكيؿ، حيث يطمب مف أعصاء المجمكعة االدخار كلك بمقدار بسيط.  
 تبمغستقمة م  حصة لمحككمة تـ تحكيؿ البنؾ إلى مؤسسة م ـ1983كفي عاـ  ،المركزم كالبنكؾ التجارية

كتتمخص أىداؼ البنؾ في تقديـ التسيي ت المالية لمفقراء، كمكافحة استغ ؿ أصحاب األمكاؿ  (،10%)
كيمكف القكؿ أف بنؾ ، كخمؽ فرص عمؿ لسكاف الريؼ، كمساعدة النساء في االنخراط في العمؿ ،لمفقراء

بحكالي  المحميالقيمة المصافة في إجمالي الناتج  فيجرامييف قد نجح في المساىمة في القيمة المصافة 
دكالر ميمكف  (276)كما حقؽ معدالت مرتفعة مف االدخار بمغت حكالي  ـ،1996خ ؿ  (1.1%)

عاـ  ( فرع226)  مقارنة م ـ2001فرعان عاـ  (1170) حكاليبمغت فركعو  كقد ـ،2001في  أمريكي
 ألؼ قرية. (39)عمى حكالي  يفمكزعمميكف مقترض  (2.3)، كلديو أكثر مف ـ1985
 

  :وايدخار الدوار التمويل جمعيات .2
 نوعبارة عف جم  عدد مف المدخرات الصغيرة مف عدد مف األفراد لكي تصبح مبمغان يستفيد م كىي

الغالب الفرد األكثر  فيكيحصؿ  ،شخص كاحد، ثـ يتكرر األمر شيريان حتى يحصؿ كؿ عمى دكره
كىذه  ،تفاؽ كالتراصي أك القرعة كىكذايميو فرد آخر في الشير التالي باالاحتياجان عمى الدكر األكؿ 

 الجمعيات منتشرة في كثير مف دكؿ العالـ بيف أفراد تربطيـ ع قات صداقة أك جكار أك صمة قربى.
 

 :بنك القرية نموذج .3
 القرية ىي عبارة عف جمعيات أىمية، كىي تدير قركض كمدخرات أعصاء المجمكعة، كىي بنكؾ

مف الجماعات المحمية كبمساعدة إحدل المنظمات رير الربحية، كفي الغالب يككف  ادرةرالبان ما تقاـ بمب
عصكان، كىـ الذيف يديركف البنؾ كيختاركف رؤسائيـ كيصعكف  (50-25)عدد أعصاء الجمعية ما بيف 

 (3)ترة ال تتجاكز لكائحيـ الخاصة.  كيجب أف يصبح البنؾ مستق ن عف المنظمة التي أنشأتو خ ؿ ف
فريقيا لقريةسنكات.  كنمكذج بنؾ ا أشير بنكؾ القرية في العالـ ىك  كأحد ،معركؼ في أمريكا ال تينية كا 

(FINCA.الذم يعمؿ في أكرندا ) 
الذم تمنحو مؤسسات التمكيؿ باخت ؼ ىذه المؤسسات، في الغالب يككف  فحجـ االئتما كيختمؼ

 سماعيؿ،)إ ( دكالر أمريكي500)ر كيككف بالمتكسط أقؿ مف صغير كيطمؽ عميو التمكيؿ الصغي
كأكبر  ،اشرؽ أسي –كمعظـ مؤسسات التمكيؿ، خاصة الصغيرة منيا تتمركز في منطقة جنكب  ،(2008

ىذه  متمؤسسات التمكيؿ الصغير تكجد في بمداف مثؿ بنغ ديش، اليند، إندكنيسيا، كتاي ند.  فقد قد
 اد كبيرة مف الفقراء عمى مدل عقكد مف السنيف.المؤسسات مكارد مالية ألعد
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، البد مف تكفر مجمكعة مف تمكيؿعمى ما سبؽ فإف إنجاح كتشجي  دكر مؤسسات ال بناءن 
 (:4، ص2009 عارؼ،االعتبارات السياسية كالمالية كالتنظيمية كالبشرية )

 

 :ياسيةس اعتبارات -1
ؿ كالمساىمة في بناء األطر التنظيمية شؾ أف لمحككمات دكران ميمان في رسـ سياسات التمكي ال

كاليياكؿ القانكنية لمؤسسات التمكيؿ، كذلؾ مف كاق  قناعتيا بأف التمكيؿ، كال سيما متناىي الصغر ىك 
 أحد الكسائؿ الفاعمة لمحد مف الفقر.

 

 اعتبارات مالية: -2
التي تتمت  بيا تنصرؼ باألساس إلى محاكلة الحفاظ عمى المزايا النسبية  االعتباراتتمؾ  تعتبر

 بالبنكؾ التجارية. قارنةالتمكيؿ م سساتمؤ 
 

 اعتبارات تنظيمية: -3
 التي تتبعيا مؤسسات التمكيؿ لجذب المقترصيف، كمف أىـ ىذه اإلجراءات: اإلجراءاتفي  كتتمثؿ
قنكات ل تصاؿ الفعاؿ بيف مؤسسات التمكيؿ كمجتمعيا المحمي بيدؼ التعريؼ ألىداؼ  فتح -

عمى القركض كمتابعة مشاري  المقترصيف كمساعدتيـ في إعداد قكائميـ  حصكؿالمؤسسة كآلية ال
 المالية.

المجتم  المحمي يتـ  مفالذم يتـ بمكجبو التركيز عمى عينة  –منيج المنظمات النكاة  اتباع -
 إقراصيا عمى أف يتـ التكس  في التمكيؿ في مرحمة الحقة.

ا لتقديـ القركض، كبذلؾ تحافظ مؤسسات ككصكحي ياعمى س سة اإلجراءات كمركنت الحفاظ -
 التمكيؿ بميزة نسبية مقابؿ البنكؾ التجارية.

 

 :اعتبارات بشرية -4
التمكيؿ في تحقيؽ أىدافيا المرجكة، البد أف تنجح بداية في استقطاب الفئة  برامجتنجح  لكي
ثبتت العديد مف فقد أ –كىي الفئة الميمشة كاألقؿ حظان في المجتم   –مف تمؾ البرامج  فةالمستيد

التجارب الدكلية أف حصكؿ تمؾ الفئة عمى التمكيؿ ال ـز يؤدم إلى تمكينيـ اقتصاديان )حيث يمثمكف قيمة 
القكة الشرائية في المجتم (.  كتمكينيـ اجتماعيان.  باإلصافة إلى تمكينيـ سياسيان )حيث  كعمصافة لمجم

 اسية(.يككنكف أكثر إقباالن عمى المشاركة في الحياة السي
 

 الصغيرة المشروعات ويلأنواع تم -:ثالثاً 
يكجد شؾ مف أف جمي  المشركعات الصغيرة عمى مختمؼ مستكياتيا، سكاء الجديدة منيا أك  ال

القائمة، تحتاج لمتمكيؿ المناسب كالميارات اإلدارية الم ئمة حتى تنمك كتحقؽ دخ ن كربحان مقبكليف، 
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الفقيرة.  ف بد مف اإلشارة ىنا أف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  كخاصة بالنسبة لمفئات كالمجتمعات
كحتى مراحؿ تطكره كتحديثو،  ،تحتاج إلى التمكيؿ في فترات حياتيا بدءان بتأسيس المشركع كانط قو

ككذلؾ في حالة استعداد المشركع لتصدير منتجاتو لألسكاؽ الخارجية.  فيمكف حصر مصادر التمكيؿ 
 (:7، ص2004 الصفدم،رة كالمتكسطة في ث ثة مصادر أساسية)لممشاري  الصغي

 :التمويل الرسمي -1
تقديـ تمكيؿ ليذه المشركعات مف خ ؿ المؤسسات المالية كالمصرفية كالبنكؾ، كصناديؽ  يتـ

 االدخار، كأسكاؽ رأس الماؿ... الخ.
 

 :التمويل غير الرسمي -2
دمة مف مؤسسات التمكيؿ الرسمية، كذلؾ تمكيؿ ىذه المشركعات كفؽ أساليب رير رسمية، مق يتـ

أك نظـ فرعية كإقراض المجمكعات، كالمؤسسات المالية التعاكنية، كصناديؽ التنمية  رامجمف خ ؿ عدة ب
 المحمية... الخ.

 

 :مصادر تمويل أخرى -3
الرسمي  لقانكنيتمكيؿ رالب ىذه المشركعات مف خ ؿ القنكات التي تعمؿ خارج إطار النظاـ ا يتـ

االدخار  كجمعياتكلة، كالمدخرات الشخصية، أك االقتراض مف األىؿ، األصدقاء، ككك ء المبيعات، لمد
 كاالئتماف...الخ.

أكثر فعالية في حالة مساعدتيا لمفقراء في إدارة  تمكيؿ المشركعات الصغيرةتعتبر خدمات ك 
 :(Jennifer sebstadald,2001مخاطرىـ المالية، كيككف ذلؾ بالشكؿ التالي )

 زبائنيا. تياجاتمنتجات مؤسسة التمكيؿ م  اح . مقابمة1.1
 مبمغ الدفعات المسترد لمقرض م  دكرة احتياجات الزبائف المالية. . مقابمة2.1
 حجـ القرض م  احتياجات الزبائف. . مقابمة3.1
 التدفؽ المالي لدخؿ الزبائف م  دكرة سداد دفعات قرصيـ. . مقابمة4.1
 

 ولما يحقق ،فكرة التمكيؿ اإلس مي ي تكاجو التمكيؿ بصفة عامو، فمقد برزتنتيجة لممعكقات الت
في المؤسسات، حيث يتصمف مزايا ال تكجد في ريره مف أنظمة التمكيؿ  مف دكر تنمكملمنظاـ التمكيمي 

 (:21، ص2006إيجازىا فيما يمي )دكابو،  يمكف التقميدم،
 لقرضؾ أساليب قائمة عمى التبرعات كالبر كاإلحساف كاأساليب التمكيؿ اإلس مية كتعددىا، فينا تنكع .1

كأساليب التمكيؿ قائمة عمى المشاركات كالمشاركة المنتيية بالتمميؾ  ي،الحسف كعكائد الكقؼ اإلس م
كالمصاربة كالمزارعة، كأساليب قائمة عمى االئتماف التجارم، كالبي  اآلجؿ كبي  االستصناع، ككؿ 

 .كالمتكسطةأكثر لتمكيؿ المشركعات الصغيرة ىذا يتيح فرصان كمجاالت 
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التمكيؿ اإلس مية تقكـ عمى أساس دراسات الجدكل مف الناحية االقتصادية، كعمى أساس  أساليب .2
الح ؿ مف الناحية الشرعية، كىذا يعني أف المشركعات عند دراستيا تخص  لألكلكيات اإلس مية 

 أمثؿ لممكارد. كصركريات كحاجيات كتحسينات، مما يحقؽ تخصيصان 
التمكيؿ اإلس مية ليست نقيصان لمصمانات، فيي ال تحكؿ بيف مؤسسات التمكيؿ كأخذ  أساليب .3

 الصمانات الكافية التي تؤمف أمكاليا.
 لمخاطرةالتمكيؿ اإلس مية تنقؿ التمكيؿ مف أسمكب الصماف كالعائد الثابت إلى أسمكب ا أساليب .4

 طرؼ عمى حساب طرؼ آخر كما في التمكيؿ التقميدم.كالمشاركة، ف  مجاؿ ىنا الستفادة 
فيو النشاط  شأنو ينكم عفالفائدة كثمف لإلقراض كاالقتراض ىك ربا محـر شرعان، ىذا فص ن  سعر .5

اإلنتاجي بما فيو مف تنمية ككفرة، كىذا بعكس أساليب التمكيؿ اإلس مية التي تغمب النشاط اإلنتاجي 
 عمى النشاط المالي.

 
ربكم إلى المؤسسات تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف األسمكب  تحكؿ احث أفكيرل الب

داريان، حيث يتحكؿ اىتماميا مف إدارة التمكيؿ إلى إدارة  األسمكب اإلس مي فإنيا تقيـ تنظيمان جديدان فنيان كا 
 االستثمار.

 
 الصغيرة المشروعاتمعوقات تمويل  -:رابعاً 

الذم تمعبو المشركعات الصغيرة في مكاجية المشاكؿ االقتصادية في مف الدكر المحكرم  بالررـ
كثير مف اقتصاديات دكؿ العالـ، إال أنيا ما زالت تعاني مف العديد مف اإلشكاليات في الدكؿ.  كفي 

التمكيؿ الذم يعتبر بكجو عاـ مف أبرز المعكقات التي تكاجو تنمية  عمىمقدمة تمؾ إشكالية الحصكؿ 
في الدكؿ العربية فحسب، بؿ في مختمؼ بمداف العالـ، حيث ثبت أف مشاكؿ  سصغيرة، ليالمشركعات ال

دف  معظـ دكؿ العالـ لدراسة تمؾ  مما ،التمكيؿ تأتي عمى رأس قائمة معكقات تمؾ المشركعات ىناؾ
كقات.  كقد المعكقات التي تقؼ حائ ن أماـ العممية التمكيمية، كالعمؿ عمى تنفيذ ما يمـز لمكاجية ىذه المع

تتعاظـ تمؾ المعكقات نظران لطبيعة حاؿ القطاع المالي في تمؾ الدكؿ، كالذم يتسـ بشيء مف القصكر، 
كعدـ االنتشار كاالفتقار لمعديد مف أدكات كأساليب التمكيؿ المختمفة، ىذا فص ن عف قصكر القكانيف 

القكؿ أف إشكالية التمكيؿ في الدكؿ  كالتشريعات الخاصة بتنمية المشركعات الصغيرة كالمتكسطة.  كيمكف
 (:12، ص2006 دكابو،العربية ترج  في األساس إلى األسباب اآلتية )

 
 نطاق التمويل المتاح: ضيق -1

تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية رالبان عمى ما تقدمو المؤسسات  يعتمد
األجنبية مف المنح، باإلصافة إلى ما تخصصو الدكؿ كالمنظمات المحمية كاإلقميمية كالدكلية كالحككمات 

الصغيرة في  لمؤسساتالعربية مف مكازنتيا لتمكيؿ تمؾ المؤسسات. كما يساعد عمى تنامي مشكمة تمكيؿ ا
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الدكؿ العربية اعتمادىا عمى المانحيف كالدعـ كالتمكيؿ الخارجي المكجو ليا، كتركز فركع البنكؾ في 
كصكليا إلى المناطؽ الريفية التي تعتبر أقؿ مف المناطؽ الحصرية، مما يؤدم  المدنية أكثر مف ؽالمناط

 ذلؾ إلى عدـ استجابة البنكؾ الحتياجات تمؾ المناطؽ.
 ايىتمام بدراسات الجدوى: ضعر -2

تيتـ كثيران مؤسسات تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية بدراسات الجدكل  ال
كعات، حيث ينظر لتمؾ الدراسات رالبان بأنيا شكمية كليست صركرة، ككؿ اىتماـ الخاصة بتمؾ المشر 

بالربحية االجتماعية مما يجعؿ البنؾ يطبؽ عميو  الىتماـصاحب المشركع الربحية التجارية دكف ا
المعايير المطبقة عمى كبار العم ء، كىذا يعني صعؼ فرص حصكؿ أصحاب المشركعات الصغيرة 

 احتياجاتيـ التمكيمية.كالمتكسطة عمى 
 

 :التركيز عمى الضمانات -3
تأتي الصمانات في مقدمة مطالب المؤسسات التمكيمية في الدكؿ العربية عند منحيا تمكي ن 
لممشاري  الصغيرة كالمتكسطة، كقد أثبتت دراسة ميدانية في مصر أف الصندكؽ االجتماعي لمتنمية 

كع عمى مجمكعة مف العناصر االئتمانية تأتي في مقدمتيا كالبنكؾ في تجديد القدرة االئتمانية لممشر 
%، كالمركز المالي 1%، كطبيعة المشركع بنسبة 4%، كالمقدرة عمى السداد بنسبة 19الصمانات بنسبة 

 %.1.2كالشخصية أك السمعة بنسبة  %،6.2بنسبة 
 

 ول مدة اإلجراءات:ط -4
مف إصاعة جزء ليس ىينان مف كقتيا المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية  تعاني

لحصكؿ المشركع عمى التمكيؿ ال ـز لو مف خ ؿ مطالبتو بتقديـ مستندات متعددة كااللتزاـ بمعايير 
عف ما يطمبو البنؾ الممكؿ مف مستندات لحصكؿ  نية قد يصعب تكافرىا، ىذا فص ن محاسبية كائتما

 .ة م  المشركعات الكبيرةالمشركع عمى تمكيؿ تتساكل فيو المشركعات الصغير 
 

 سياسة سعر الفائدة: -5
سياسة سعر الفائدة مف المعكقات الرئيسية لمشكمة تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  تعتبر

في الدكؿ العربية، حيث تعتبر أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الذم يغطي التكاليؼ الثابتة لتقييـ القركض 
لطالبي القركض مف المشركعات الصغيرة  ةالتمكيؿ، كخاصة بالنسبكاإلشراؼ عمييا مف قبؿ مؤسسات 

كالمتكسطة، فعمى الررـ مف أف سكؽ التمكيؿ رير الرسمي يمكف الكصكؿ إليو بالمركنة كالسرعة كالذم 
يحتكر تقريبان التمكيؿ لممشاري  متناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة، إال أنو يعتبر مرتف  التكاليؼ فقد 

ىذا باإلصافة إلى أف ىناؾ قصية أخرل  ،كما أف مكارده محدكدة (%100)لفائدة أحيانان إلى يصؿ سعر ا
 حيث ،تتعمؽ بالبعد النفسي كالديني لمعديد مف أصحاب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية

، كىك ما حاؿ دكف استفادتيـ مف تمؾ القركض  .يرفصكف التعامؿ بالفائدة لككنيا ربا محـر
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 افتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرات اليزمة لنشاطيم: -6

المشركعات الصغيرة في الدكؿ العربية بانخفاض الكعي كالكفاءة اإلدارية كالخبرة العممية،  تتسـ
فميس لدل الشباب كصغار المنظميف عند بدء نشاطيـ تاريخ ائتماني يمكف عمى أساسو تقييـ جدارتيـ 

الماىرة الصركرية، كالحصكؿ  لوى المشركعات الصغيرة جذب العماكما أنو مف الصعب عم . ةاالئتماني
عمى التكنكلكجيا كالمعمكمات المتعمقة باإلنتاج كالتسكيؽ كمدخ ت اإلنتاج كالمساحات ال زمة إلقامة 

ات مشاريعيـ.  كما أنيا ذات قدرة محدكدة عمى إعداد دراسات الجدكل كخطط العمؿ كفقان لمتطمب
 .( 52ص ،2006)يعقكبي، مؤسسات التمكيؿ

كىي  ىا،الكص  الفمسطيني، ىناؾ معكقات إصافية بجانب المعكقات السابقة ذكر  كلخصكصية
درجة المخاطرة سكاء مف جانب مؤسسة التمكيؿ كمف جانب مالؾ المشركع كما يتعرض لو مف أكصاع 

مسطيني كما يتخممو مف سياسية كاقتصادية كاجتماعية مف جراء الممارسات اإلسرائيمية عمى االقتصاد الف
ر ؽ المعابر كتدمير البيكت كالمنشآت العاممة كالممتمكات االقتصادية كما ينتج عنو مف صياع  حصار كا 
فرصة كصكؿ التمكيؿ إلى المقترصيف مف قبؿ الممكليف الخارجيف، كبالتالي صياع فرصة االستثمار 

 كزيادة اإلنتاج كالدخؿ.
 

 الصغيرة المشروعاتتمويل  مصادر -خامسًا:
الجديػػػد منيػػػا أك القائمػػػة،  ءأف جميػػػ  المشػػػركعات بمختمػػػؼ أنكاعيػػػا كمسػػػتكياتيا، سػػػكا مػػػف الم حػػػظ

كالبػػد مػػف  ،تحتػػاج لمتمكيػػؿ المناسػػب كالميػػارات اإلداريػػة الم ئمػػة حتػػى تنمػػك كتحقػػؽ دخػػ ن كربحػػان مقبػػكليف
فػػي جميػػ  فتػػرات حياتيػػا بػػدءان  -اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػطة تحتػػاج إلػػى التمكيػػؿ

بتأسيس المشركع كانط قو، كخ ؿ تطكيره كتنميتو كتحديثو، ككػذلؾ فػي حالػة اسػتعداد المشػركع االنطػ ؽ 
كمػػػا تحتػػػاج المشػػػركعات الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة لمتمكيػػػؿ فػػػي مجػػػاالت البحػػػث   ،نحػػػك األسػػػكاؽ التصػػػديرية

إصافة إلى الحاالت التي يتعػرض فييػا المشػركع ألم كالتدريب كمتابعة األسكاؽ كمسايرة تطكرات اإلنتاج، 
 .(28 ،2009)الفرا، طارئ

 -لذا فمف الصركرة بمكاف التطرؽ لمصادر تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالتي يمكف تصنيفيا كما يمي:
 المدخرات الشخصية:  -1

 لمالؾ المشركع، أك االقتراض مف األصدقاء كاألقرباء. الماليةفي إجمالي المدخرات  تتمثؿ
 

 رية والمتخصصة:البنوك التجا -2
القػػركض ىػػي المصػػدر األساسػػي لتمكيػػؿ المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػطة فػػي جميػػ  أنحػػاء  تعتبػػر

العػػالـ كمصػػدر ىػػذه القػػركض عػػادة البنػػكؾ التجاريػػة، لػػذلؾ تمعػػب البنػػكؾ التجاريػػة كالمتخصصػػة منيػػا دكران 
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تػػ  بعػػدد مػػف المزايػػا، أىميػػا ميمػػان فػػي تنميػػة المشػػركعات كبيػػرة كانػػت أك صػػغيرة.  باإلصػػافة إلػػى أنيػػا تتم
 (:9، ص2006)المحركقي، 

 اإلدارة كم ءمتيا المالية ككفاءة رؤكس األمكاؿ. كفاءة .1
البنيػػة التحتيػػة المناسػبة كاالنتشػػار الكاسػػ  لفركعيػا، ممػػا يػػؤمف كصػكليا إلػػى معظػػـ األمػػاكف،  تػكفر .2

 كلذكم الحاجة مف المقترصيف.
 ة المتابعة.أنظمتيا الرقابية كالمحاسبية كأجيز  كفاءة .3
دارة المشركعات المجدية. ممكيتيا .4  مف قبؿ القطاع الخاص مما يجعميا تركز عمى كفاءة كا 
 األكيدة إلى حد ما. الربحية .5
 مصادرىا المالية. استقرار .6
 قدرة عمى تمبية االحتياجات المصرفية ليذا القطاع، نظران لتنكع الخدمات المالية التي تقدميا. أكثر .7

 

نكؾ في تعظيـ أرباحيا ممػا يػدفعيا إلػى البحػث عػف أعمػى عائػد ممكػف لمقػركض الب ىذهىدؼ  يتمثؿ
باحتياطيات كسيكلة مناسػبة كالجمػ  بػيف ىػذه األىػداؼ يػتـ عػادة مػف خػ ؿ إيجػاد  كاالحتفاظالتي تمنحيا، 

تتطمػ  إلػى اسػتثمار  البنػكؾالمقترض القادر عمى دف  سعر فائدة أعمػى، كريػر قابػؿ لمتعثػر ممػا يعنػي بػأف 
يزيػػػػد مػػػػف صػػػػعكبة حصػػػػكؿ المشػػػػركعات الصػػػػغيرة  هم جػػػػكدة عاليػػػػة كبمعػػػػدؿ عائػػػػد مرتفػػػػ .  كىػػػػذا بػػػػدكر ذ

، 2002 اليػػادم،كالمتكسػطة عمػػى قػػركض مػػف البنػكؾ التجاريػػة، ىػػذا باإلصػػافة إلػى األسػػباب التاليػػة )عبػػد 
 (:14ص
ة عمػى إدارة عمى إدارة المشركعات الكبيرة، أقػؿ بكثيػر مػف المصػركفات المترتبػ المترتبة المصركفات .1

 المشركعات الصغيرة.
صمانات مالية كافية في المشركعات المتكسطة كالكبيرة، عمى عكس الصػغيرة، التػي ال يتػكفر  تكجد .2

 العديد مف الصمانات. -النساء خاصة– صحابياأل
بسػػػػػبب عػػػػػدـ اسػػػػػتقرار كصػػػػػعيـ  عمػػػػػييـ،إلػػػػػى الفقػػػػػراء عػػػػػادة كمسػػػػػتفيديف ال يمكػػػػػف االعتمػػػػػاد  ينظػػػػػر .3

 داخيميـ كمدخراتيـ رير المنتظمة.االقتصادم بسبب م
سيكلة في االختيار األكلي لممستفيديف في حالػة المشػركعات الكبيػرة، عمػى عكػس الكصػ  فػي  ىناؾ .4

 المشركعات الكبيرة، حيث تحتاج مؤسسات التمكيؿ إلى إجراء تخفيصات أكس .
 

متخصصػػػة لػػػدعـ جػػػكد تجػػػارب بنكيػػػة ك بػػػالررـ مػػػف  الكاقػػػ  الفمسػػػطيني،ال يختمػػػؼ كثيػػػران فػػػي  كاألمػػػر
المشػػركعات الصػػغيرة، مثػػؿ بنػػؾ الرفػػاه االجتمػػاعي لتمكيػػؿ المشػػركعات الصػػغيرة، الػػذم أنشػػأ لػػدعـ قطػػاع 

ىذا باإلصافة إلػى مسػاىمتو فػي التقميػؿ مػف نسػبة  ،المشركعات الصغيرة باعتباره قطاعان كاسعان كأكثر ربحان 
الصػػػغيرة باإلصػػػافة إلػػػى خدماتػػػو  حيػػػث يقػػػدـ ىػػػذا البنػػػؾ خػػػدمات مصػػػرفية لقطػػػاع المشػػػركعات ،البطالػػػة

فػػي عػػدد مػػف المجػػاالت منيػػا اإلنتاجيػػة  ذلػػؾالتػػكفير، ...الػػخ(، ك  تػػأميف،المصػػرفية االعتياديػػة )القػػركض، ال
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التػػي تيػػدؼ لمحػػد مػػف مظػػاىر الفقػػر كخمػػؽ فػػرص عمػػؿ داعمػػة لمػػدخؿ كمعػػززة لػػو كالمشػػركعات المنزليػػة 
شػيران فػي الكقػت الػذم يصػؿ فيػو قيمػة التمكيػؿ  24كالنسائية، ىذا فص ن عف مدة القػرض التػي تصػؿ إلػى 

 (.6، ص2009لكؿ مقترض )جريدة القدس،  ( دكالر أمريكي 5000)إلى 
تشػج  فيػو البنػكؾ التجاريػة اسػتيداؼ بػرامج التمكيػؿ لألعمػاؿ الصػغيرة أك  لػـنفس الكقت الذم  كفي

لبان ما تككف ممكلة بالكامؿ مف بالغة الصغر، اىتمت المؤسسات رير الحككمية باستخداـ برامج إقراض را
 .(Massar Associatcs,2002الجيات المانحة )

 

 الحكومية: غيرالمنظمات  -3
المنظمػػػات الغيػػػر حككميػػػة مسػػػاىمة بالغػػػة األىميػػػة فػػػي عمميػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية محميػػػان  سػػػاىمت

كثيػػػػر مػػػػف كعالميػػػػان، خاصػػػػة فػػػػي الظػػػػركؼ االقتصػػػػادية المترديػػػػة مثػػػػؿ حالنػػػػا الفمسػػػػطيني، حيػػػػث قػػػػدمت ال
زالت الفقرالخدمات، ىذا فص ن عف اىتماميا بمكصكع   و كبالتنمية البشرية كالمستدامة.كا 

 

 (:18ص ،1998المؤسسات كالمنظمات الغير حككمية مف أىميا )عبد اليادم،  كتتعدد
مؤسسػػػات التمكيػػػؿ: الػػػذم اعتبػػػر ريػػػاب المؤسسػػػات الماليػػػة )البنػػػكؾ( سػػػببان رئيسػػػيان إلنشػػػاء العديػػػد مػػػف  -أ

 مؤسسات التمكيؿ، التي ىدفت إلى تقديـ قركض إلى المجتم  الفمسطيني. كتيدؼ ىذه المؤسسات إلى:
 .تكفير كخمؽ فرص عمؿ بديمة لأليدم العاممة التي تعمؿ داخؿ إسرائيؿ 
 .تكفير فرص عمؿ لمعاطميف عف العمؿ، كمحاكلة حؿ مشكمة البطالة 
 مية االقتصادية.تشجي  النساء عمى االنخراط في عممية التن 
 مؤسسات التدريب كالدعـ التقني كاالستشارات: -ب
تمؾ المؤسسات رير الحككمية التدريبية الميتمة بتطكير قدرات قطاع األعماؿ الصغيرة، حيث تقـك  ىي

بتقديـ التدريب الفني لمعامميف كالعام ت بالمشركعات الصغيرة، ىذا فص ن أنيا مؤسسات تدريبية تستيدؼ 
نتاجيان.تقكية ك   تمكيف المشركعات الصغيرة إداريان كتسكيقيان كماليان كا 

 

 مراكز ا بحاث والمعمومات: -4
المشركعات الصغيرة قطاع ميـ كجديد كمميء بالمعمكمات كاإلمكانات كالقدرات كلو مميزات  قطاع 

ثيره عمى التنمية تشج  عمى القياـ بإجراء أبحاث كدراسات ميدانية تيتـ بجكانبو الكثيرة كأنكاعو كمدل تأ
بأنكاعيا.  فعمى الصعيد الفمسطيني حاكلت المؤسسات رير الحككمية الفمسطينية في مجاؿ أبحاث التنمية 

ىذا القطاع الياـ، إال أنيا تبقى بسيطة مثؿ اصدار مركز الدراسات النسكية  تتناكؿأف  صادية،االقت
، ؿ مشترؾ اتحاد لجاف اإلراثة الزراعيةدراستيف حكؿ قطاع الم بس.  كما قامت مجمكعة مؤسسات بشك

مركز بيساف، مركز الدراسات النسكية، مركز شؤكف المرأة بإصدار دراسة حكؿ احتياجات التمكيؿ في 
 المشركعات الصغيرة.

 

 الصناعية:–الغرر التجارية  -5
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تعتبر الغرؼ التجارية كالصناعية أحد أىـ المؤسسات رير الحككمية التي تقدـ خدمات ىامة  
 نكعية لممشاري  االقتصادية المختمفة، بما فييا المشركعات الصغيرة، كما أنيا تقكـ باألنشطة التالية:ك 

. االتصاؿ كالتنسيؽ م  المؤسسات الرسمية ذات الع قة، حيث تعتبر الغرؼ التجارية الصناعية 1.5
 الممثؿ الشرعي ألصحاب كصاحبات المشركعات.

كاس  في تنظيـ العديد مف الدكرات كالندكات كالمحاصرات حكؿ . تيتـ الغرؼ التجارية كبشكؿ 2.5
 مكصكعات اقتصادية مختمفة.

. أىمية استثنائية لقطاع المشركعات الصغيرة، فأنشأت كحدات خاصة مستقمة ليذه األعماؿ، 3.5
 كبالتعاكف م  منظمة العمؿ الدكلية في بعض األحياف.

 

 خدمات أخرى: -6
 لفمسطينية خدمات أخرل لقطاع األعماؿ الصغيرة، نذكر منيا:تقدـ المؤسسات رير الحككمية ا

قميمية كدكلية. .1  تنظيـ معارض محمية كا 
 إعداد كتالكجات، تتصمف أسماء ىذه المشركعات كطبيعة اإلنتاج التي تقـك بيا. .2
تنظيـ مجمكعة كبيرة مف المقاءات ككرشات العمؿ كالندكات حكؿ مسائؿ مختمفة تتعمؽ بقطاع  .3

 يرة مثؿ:األعماؿ الصغ
 تحديد المشاكؿ كاالحتياجات. - أ
 لقاءات تتعمؽ بمجمكعة القكانيف ذات الصمة بقطاع األعماؿ الصغيرة. - ب
 لقاءات تتعمؽ بالصرائب كالسياسات الصريبية. - ت

بالنسبة لكصعنا الفمسطيني، شكمت المشركعات بالغة الصغر الجزء األكبر مف المشركعات 
المشركعات مصادر مختمفة لتمكيؿ مشاريعيـ، ففي دراسة المكجكدة في فمسطيف، كيتخذ أصحاب ىذه 

(، كجدت ىذه الدراسة 1996) Lucky Creeven & Othersلتقدير أثر التمكيؿ بالغ الصغر قمت بيا 
أف أصحاب المشركعات الفمسطينية يميمكف إلى مصادر تمكيؿ رير رسمية أكثر مف مصادر التمكيؿ 

 ادر التمكيؿ تمثمت بالتالي:الرسمية ككجدت ىذه الدراسة أف أىـ مص
 الموزعون بايئتمان:  .1

فالغالب أف أصحاب المشركعات بالغة الصغر يميمكف إلى شراء البصاعة بالديف )االئتماف قصير 
األجؿ(، كيسددكف المبالغ المطمكبة بعد بي  ىذه البصاعة، كتككف مدة الديف عادة قصيرة تتراكح مف أسبكع 

 .كاحد إلى عدة أشير كحد أقصى
 

 الصرافون:  .2
يقكـ الصرافكف بمنح الماؿ كقرض ألصحاب المشركعات الذيف يثقكف بيـ، م  أخذ شيكات مؤجمة 

 ككسيمة لمصماف باإلصافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة.
 

 الجمعية  .3
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تعتبر كمؤسسة إقراض تكفير مشيكرة محميان في الصفة الغربية كقطاع رزة كخصكصان بيف النساء، 
مكف بمبمغ ثابت، كيتـ سحب المبالغ بحسب األعصاء كبشكؿ دكرم لحيف انتياء فترة فاألعصاء يساى

، كجدت Crevey & Otherلمباحثة  1998الجمعية، كفي دراسة أخرل قامت بيا مؤسسة مسار في عاـ 
أف مصادر التمكيؿ السابقة استمرت كمصدر تمكيؿ ألصحاب المشركعات الصغيرة أكثر مف مصادر 

لذات المؤسسة )مؤسسة مسار(، كجدت  1999ة، كفي تطكير لمدراسة السابقة في عاـ التمكيؿ الرسمي
الدراسة أف أصحاب المشركعات الصغيرة ال يميمكف إلى الحصكؿ عمى قركض مف مؤسسات التمكيؿ 
الرسمية، كرأت الدراسة بأف التمكيؿ بكاسطة القركض ال يمعب دكر ميـ في نمك كتطكير قطاع 

% فقط مف أصحاب المشركعات 21في قطاع رزة  كالصفة الغربية، فقد أكد  المشركعات الصغيرة
الصغيرة الذيف شممتيـ العينة أف عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى قرض يعتبر المشكمة األساسية في عدـ 

% مف أفراد العينة بأنيـ ال يريدكف الحصكؿ عمى قرض لمتمكيؿ بالكقت 60تطكر مشاريعيـ، كأكد 
% منيـ سبب ديني، ككانت باقي النسب تصب في شركط 46لسبب في ذلؾ بالنسبة لػ الحالي، ككاف ا

 الحصكؿ عمى القرض نسبة الفائدة.
ككانت نتيجة ىذه الدراسة بأنو يجب عمى قطاع التمكيؿ لممشركعات الصغيرة أف يحدث بو عدة 

 :تغييرات ليت ءـ م  أصحاب المشركعات الصغيرة، كتتمثؿ ىذه التغيرات بالتالي
 الكصكؿ إلى أشكاؿ مختمفة لمتمكيؿ لتت ءـ م  األنكاع المختمفة المكجكدة في الصفة كالقطاع. .1
 االىتماـ باالنتشار بمناطؽ مختمفة بالصفة كالقطاع. .2
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 المطمب الرابع

 المنظمات غير الحكومية
 

 الدكلػة مؤسسػات ؿتمث التي الحككمية المنظمات: ىي تجمعات رئيسة ث ث مف مجتم  أم يتككف 
 كالػػػذم المػػدني المجتمػػ  تشػػكؿ كالتػػي الحككميػػة ريػػر كالمنظمػػات الخػػاص القطػػاع كمنظمػػات الحككمػػة أك

 مػػا أك المنظمػػات ريػػر الحككميػػة مػػف رئيسػػي بشػػكؿ تتكػػكف كالتػػي المنظمػػات  مجتمػػ  بأنػػو الػػبعض يعرفػػو
 الحديثػة المجتمعػات فػي رئيسػان  دكران  المنظمات ريػر الحككميػة كتمعب الربحية، رير المنظمات عمييا يطمؽ
 كاإلعػ ـ كالتنميػة كالبيئػة كالزراعػة كالتعمػيـ الصػحة مجػاالت فػي تقػدميا التػي المختمفػة الخػدمات خػ ؿ مف

 البحػػػث، كمراكػػػز كالخيريػػػة كاالراثيػػػة اإلنسػػػانية كالمسػػػاعدات كالمػػػرأة الديمقراطيػػػة كتعزيػػػز اإلنسػػػاف كحقػػػكؽ
 . المدنية الحياة مجاالت كافة لتشمؿ كالميني التنمكم كالتدريب

 يكسػ  فػالبعض آخػر، إلػى باحث كمف آخر، إلى بمد مف المنظمات رير الحككمية تعريؼ كيختمؼ 
 الحككمػػػية، ريػػر المنظمػػات مػػف جػػزءان  فػػي حػػيف يراىػػا اآلخػػركف معيػػػنة، كأنشػػطة منظمػػات ليشػػمؿ المفيػػكـ

يقػـك كريرىا كفي العػادة  مصر، في كما كاةالز  كجمعيات الرياصية كاألندية اليمف في كما التعاكنيات :مػثؿ
يجادىا المنظمات رير الحككميةبتأسيس المجتم  المدني  دارتيا كتنظيميا كا   .كا 

بتعريؼ المنظمات بصفة  الع قة ذات كالتعريفات لممصطمحات التعرضكبناء عمى ما سبؽ فمف األىمية  
 :  المنظمات رير الحككميةعامة كالمجتم  المدني ك 

   المنظمة -أوًي:
 اجتمػػاعي كيػػاف المنظمػة أف " فمقػد عرفػػت المنظمػػة بأنيػا بصػػفة عامػػة المنظمػات تعػػاريؼ تعػددت 

 لتحقيػؽ النسػبي االسػتمرار أسػاس عمػى كيعمػؿ الخارجيػة بيئتػو عػف كتميػزه حػدكده كلػو متعمػد بشػكؿ منسؽ
 .  "(162، ص1965، شيرككدفيفنر ك ) مشتركة أىداؼ أك ىدؼ

دراؾ بػكعي نشػاطيـ ينسػقكف الذيف الناس مف مجمكعة"  ىي ظمةالمن الرشيد أف كيرل   أجػؿ مػف كا 
 .(26، ص2000)الرشيد،  "خاصة أـ كانت عامة األىداؼ بمكغ

ىادفػة كمنسػقة أنشػطتيا بػكعي المنظمػات ىػي كحػدات اجتماعيػة "  ىػي المنظمات أفالسالـ  كيرل 
، 2002)السػالـ،  "تحقيػؽ أىػداؼ مشػتركةسبيان مػف أجػؿ كاصحة نكيتفاعؿ فييا األفراد صمف حدكد معينة 

 . (32ص
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المنظمات ىي أنظمة مفتكحة بمعنػى أنيػا نظػـ متفاعمػة مػ  بيئتيػا "  ىي المنظمات أف آخر كيرل  
 "تطمبػػػػات البيئػػػػة كالتيديػػػػدات كالفػػػػرصأساسػػػػيا التغيػػػػرات الرئيسػػػػة فػػػػي مكمعظػػػػـ مشػػػػاكؿ المنظمػػػػات اليػػػػـك 

 يػػػػأتي ممػػػػا  اآلتيػػػػة المعادلػػػػة كفػػػػؽ تتكػػػػكف ظمػػػػةالمن بػػػػأف جػػػػكدة ، كيسػػػػتخمص(14، ص2006)مػػػػرزكؽ،
 : (16، ص2004)جكدة،

 فنية  موارد+  مالية موارد+  عامة موارد+  بشرية موارد+  تنظيمي ىيكل

 بشػػكؿ فييػػا العػػامميف يسػػعى مشػػتركة أىػػداؼ ك رسػػالة ك كرؤيػػة رايػػة  العػػادة فػػي ليػػا كالمنظمػػات 
 العمميػػات مجمكعيػػا فػػي تشػػكؿ محػػددة أدكار ةتأديػػ خػػ ؿ مػػف األىػػداؼ ىػػذه تحقيػػؽ إلػػى كجمػػاعي فػػردم

 بكحػػػداتيا كالمتناسػػػقة المتكاممػػػة كالبػػػرامج النشػػػاطات مػػػف مجمكعػػػة التػػػي تشػػػمؿ المنظمػػػة لكظػػػائؼ اإلداريػػػة
 " . المنظمة" يسمى كاحدان  ك ن  لتككف البشرية كمكاردىا اإلدارية

 المجتمع المدنيثانيًا: 

حساس الجمعػي لػدل مجمػكع المػكاطنيف باالنتمػاء إلػى تكمف فكرة المجتم  المدني باألساس في اإل 
 المجتمػ  الػبعض يعػرؼمجتم  يككف لكؿ فرد مػنيـ دكر كقػدر مػف الحقػكؽ، يقابمػو قػدر مػف الكاجبػات"، ك 

 الػػذم المجتمػػ  أم الديمقراطيػػة عمػػى أسػػاس أفػػراده بػػيف الع قػػات فيػػو تػػنظـ الػػذم المجتمػػ "  بأنػػو المػػدني
 كاالقتصػادية كاالجتماعية السياسية المكاطف حقكؽ فيو كتحتـر حزبية مبيةأر أساس عمى الحكـ فيو يمارس
 (. 8، ص  9111) الجابرم،  "األقؿ عمى األدنى حدىا في كالثقافية
 مػػػف الػػػتمكف لألفػػػراد تتػػػيح التػػػي المنظمػػػة كاألنشػػػطةالمنظمػػػات  كػػػؿ" ىػػػك المػػػدني المجتمػػػ  أف آخػػػر كيػػػرل

 (.3، ص  1009) أبراش،  "الدكلة مف مباشر تدخؿ دكف العامة كالمناف  الخيرات

 القػرنيف خػ ؿ االجتمػاعي العقد نظريات بظيكر ارتبط المدني المجتم  مفيكـ أف األنصارم كيرل
 بإرادتيـ اختاركا الذيف األحرار المكاطنيف مجتم  عمى لمداللة الغربية، المجتمعات في عشر كالثامف الساب 
 دكرىػا منيػا أسباب لعدة الماصي القرف تسعينات في المدني جتم الم تعاظـ كقد حككماتيـ، الطكعية الحرة

 التصػػكر ظػػؿ فػػي الدكلػػة أعبػػاء مػػف كالتخفيػػؼ الفسػػاد، مػػف الدكلػػة كحمايػػة الػػديمقراطي، التحػػكؿ فػػي السػػري 
 المجتمعيػػة األنشػػطة لكافػػة كالراعيػػة الميّيمنػػة الدكلػػة مفيػػكـ فيػػو كتّغيػػر تقمّػػص كالػػذم الدكلػػة، لػػدكر الجديػػد
 (. 47، ص 1009رم،)االنصا

 تص  التي الحككمية رير المنظمات عمى يقتصر أف يمكف المدني المجتم  أف سيؼ أبك كيرل
  مدنيػال  ػجتمػالم بمنظمات "بمير" عميو يطمؽ ما ىيك  ،العامة السياسة حكؿ أساسيان  بندان  أجندتيا في

 منظمات كالشرط لصركرةبا ىي المدني المجتم  منظمات كؿ فإف التفكير منطقة نفس ككفؽ كعميو
 مجتم  منظمة بالصركرة ليست حككمية رير منظمة كؿ أف حيث صحيحان  ليس العكس فيما حككمية رير
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 تبنت ما إذا مدني مجتم  منظمة إلى خدماتية صبغة ذات ما حككمية رير منظمة تتحكؿ قد فمث ن  ،مدني
 المجتم  منظمات مف منظمة تتحكؿ قد القدر كبنفس عمييا التأثير كمحاكلة العامة السياسة لدف  خطة
ص  ،5002، أبك سيؼ) أجندتيا مف المعنى بيذا بندان  أسقطت إذا حككمية رير منظمة مجرد إلى المدني
891).  

كعبر ماركس عف جكىر الدكلػة الميبراليػة البرجكازيػة بكصػكح فػي كتابػو العائمػة المقدسػة حينمػا قػاؿ  
لقديمػػػػػة ىػػػػػي العبكديػػػػػة فػػػػػاف ركيػػػػػزة الدكلػػػػػة الحديثػػػػػة ىػػػػػي المػػػػػػجتم  "إذا كانػػػػػت الركيػػػػػزة األساسػػػػػية لمدكلػػػػػة ا

 عميػػو تيػػيمف ال الػػذم المجتمػػ  ىػػك المػػدني المجتمػػ  يكػػكف كبػػذلؾ، (33،ص  2005 ،الصػػكراني)المػػدني
نما الرسمي، الطاب  ذات الدكلة  البنػاء عمػى تقػكـ التػيالمنظمػات  دكلػة أسػاس عمػى يقػكـ الػذم المجتمػ  كا 

 إلػى التنفيذيػة، كالسػمطة التشػريعية كالسػمطة القصػائية السػمطة :كىػػي الػػث ثة السػمطات قيػاـ في الديمقراطي
كالتػي  اختياريػة عصػكيتيا كتكػكف تطكعيػة بػإرادة عػادة تتكػكف كالتي المدني، الطاب  ذات تالمنظما جانب

 . خدمة المجتم  كال تستيدؼ األرباحتستيدؼ 
 

     المنظمات غير الحكومية -ثالثًا:
ي إطػػار يج المجتمعػػي تقػػـك كتنشػػط كتتفاعػػؿ فػػمػػف النسػػ المنظمػػات ريػػر الحككميػػة جػػزءتعتبػػر 

ظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية كتمكيمية، كيتحرؾ كيتبدؿ كفؽ تحكالت المجتم  كيتقدـ كيتراجػ  
كيظيػػر كيختفػػي كينشػػط كيصػػعؼ متػػأثران بيػػذه الظػػركؼ حيػػث تعتبػػر منظمػػات ريػػر جامػػدة مػػف حيػػث 

الخارجيػػػة كأكصػػػاعيا الداخميػػػة أك كظائفيػػػا أك ع قتيػػػا مػػػ  جميكرىػػػا أك مػػػ  ريرىػػػا مػػػف تأثرىػػا بالبيئػػػة 
 . (21، ص2001 لدادكه) المنظمات رير الحككمية أك م  مصادر تمكيميا أك م  السمطة المركزية

منظمات أك مؤسسات اجتماعيػة ريػر ربحيػة ال "بأنيا كيعرؼ مدني المنظمات رير الحككمية 
لدكلة الرسمية أك بمؤسسات القطاع الخاص التي تيدؼ أساسػان إلػى تحقيػؽ الػربح صمة ليا بمؤسسات ا

المػػادم كيقػػـك بعمػػؿ تمػػؾ المنظمػػات األفػػراد أك المجمكعػػات التػػي تسػػتمد قكتيػػا مػػف الحريػػات الطبيعيػػة 
و كبالقدر الذم تتاح أك تقيد فيػ لإلنساف كبالقدر الذم تتاح أك تفيد فيو ىذه الحريات الطبيعية لإلنساف،

ىػػذه الحريػػات مػػف مكػػاف إلػػى آخػػر سػػكاء أكانػػت ىػػذه المنظمػػات تسػػعى إلقامػػة مجتمػػ  مػػدني لحمايػػة 
الحقكؽ السياسية كاالقتصادية أك لخدمة أىداؼ معينة أك لحماية مجمكعة بعينيا كاألقميات  كاألطفػاؿ 

ؿ فػػػي كالنسػػػاء كالمعػػػاقيف أك لخدمػػػة أرػػػراض عامػػػة تعػػػكد بػػػالنف  عمػػػى المػػػكاطنيف بصػػػفة عامػػػة كالعمػػػ
 (.18، ص9114)مدني، مجاالت الصحة كالثقافة كحماية البيئة كمحاربة الفقر كنحك ذلؾ "

" أم منظمػػة تؤسػػس كتػػدار مػػف قبػػؿ مػػكاطنيف دكف أم كتعػػرؼ المنظمػػة ريػػر الحككميػػة بأنيػػا
تمثيؿ رسمي لطػكاقـ أك ككػاالت حككميػة كتعتبػر المنظمػة ريػر الحككميػة مسػتقمة كتمػنح كافػة الحقػكؽ 
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ت كالص حيات كالحصانات الصركرية لتحقيػؽ أىػدافيا الخيريػة كاإلنسػانية مػ  المحافظػة عمػى كالكاجبا
 .(15، ص1995)الحسيني،استق ليتيا"

كيطمؽ البعض عمييا اسـ منظمات رير ربحيػة كلعػؿ ىػذا المسػمى يعبػر عػف إحػدل الصػفات 
سػت فػي محػؿ الدراسػة كىػي ، كىذا مػا قػد يقكدنػا إلػى اإلشػارة إلػى منظمػات ليرير الحككميةلممنظمات 

: المستشػػػػفيات كالمػػػػدارس كالمعاىػػػػد كالجامعػػػػػات دكلػػػػة لتقػػػػديـ خػػػػدمات لمكاطنييػػػػػا مثػػػػؿالتػػػػي تقيميػػػػا ال
 المنظمػػات ريػػر الحككميػػةكمؤسسػػات الشػػئكف االجتماعيػػة كريرىػػا، لػػذا فػػاف إطػػار الدراسػػة يتركػػز عمػػى 

 ريػر المنظمػات ريػر الحككميػة اعتبػار المرخصة مف الدكلة كليست التػي تقيميػا الدكلػة، ككػذلؾ يمكػف
 تشكؿ الذم بالقدر صحيحكىذا  الداللي كبمستكاه الحرفيبالمعنى كذلؾ  الدكلة لسمطة تجاكزان  الحككمية

 السياسػػة صػػن  عمػػى التػػأثير عمػػى - األحيػػاففػػي بعػػض   - قػػادران قػػد يكػػكف  تكػػت ن  المنظمػػات ىػػذه فيػػو
 .السياسية اكينةالم مف جزءان  يككف أف دكفإلى حد ما  القرار كاتخاذ

 الدكلػة عػف بنفسػيا لتنػأل سػمياا تصػح مػفي كمػا نشػأترير الحككميػة  المنظمات ىذه أف كما
 كىػي لممػكاطنيف، الدكلػة تقػدميا التػي كالخػدمات الكظػائؼ عػف ذاتيػا كلتمػايز( حككميػة ريػرباعتبارىا )

 أنيػا فػي الدكلػة مػ  تت قػىأساسػية لمجميػكر ك  خػدمات تقػديـنحػك  طمكحيا في الدكلة م  تتقاط  بذلؾ
  .لخدماتيا الدكلة لمشركع استكماالن التي تعتبر  كظائفيا مف جزء في

 تنمػكم، أك ثقػافي، أك ،مأك اقتصػاد اجتمػاعي، نشػاط أك خدمة أم بأنو األىمي النشاط يعرؼ
 أك اجتماعيػػان، المجتمػػ  فػػي المػػكاطنيف مسػػتكل تحسػػيف شػػأنو كمػػف اختياريػػان، أك طكعػػان، يقػػدـ ريػػره، أك
)سػالـ،  تربكيػان  أك ثقافيػان، أك رياصػيان، أك فنيػان، أك ركحيػان، أك ماديػان، أك مينيػان، أك صػحيان، أك قتصاديان،ا

   (.26، ص1999

 شخصػية" بأنيػا 2000 لسػنة( 9) رقػـقػانكف  في الجمعية أك الييئة الفمسطيني القانكف كُيّعرؼ
 تيػـ مشػركعة أىػداؼ لتحقػؽ أشػخاص سػبعة عػف يقػؿ ال عػدد بػيف اتفػاؽ بمكجػب تنشػأ مسػتقمة معنكية
 منفعػػػة لتحقيػػػؽ أك األعػػػػصاء بػػػيف اقتسػػػامو بػػػػيدؼ المػػػالي الػػػربح جػػػػني اسػػػتيداؼ دكف العػػػاـ الصػػػالح
 . (3، ص2000)السمطة الكطنية،  " شخصية

كتتسػـ أىػداؼ ىػذه المنظمػػات فػي الغالػب لتحقيػػؽ أىػداؼ خيريػة ك إنسػػانية تتمثػؿ فػي تخفيػػؼ 
المعانػػػػاة كتعزيػػػػز مصػػػػالح الفقػػػػراء كالحفػػػػاظ عمػػػػى البيئػػػػة كالمسػػػػاىمة فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات االجتماعيػػػػة 

 . اسية كاالصط ع بتنمية المجتمعاتاألس
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 :لمباحث ما يأتي مما سبق يتضح

 .قيؽ األرباح )منظمات رير ربحية( تسعى إلى تحال المنظمات رير الحككمية - أ

 .مستقمة عف شخصية القائميف عمييا ذات شخصية اعتبارية المنظمات رير الحككمية - ب

نسانيةتسعى ل المنظمات رير الحككمية - ث  .تحقيؽ أىداؼ عامة خيرية كا 

 .المنظمات رير الحككمية ذات طاب  مجتمعي - ث

 .مكف بصكرة تطكعية ك اختياريةالمنظمات رير الحككمية يعمالقائمكف عمى  - ج

 أنواع المنظمات غير الحكوميةأىم  -:رابعاً 
لغرض  المنظمات التي ال تيدؼ إلي الربح ىي عبارة عف كيانات تسعي إلي أف تقكـ بفعاليات

عكف لمختمؼ األنشطة االجتماعية كذلؾ باالعتماد عمي الدعـ الالمساىمة الجيدة لممجتم  كأف تقدـ الدعـ ك 
)المجم  العربي  يمي ، كمف األمثمة عمي ىذه األنكاع مف المنظمات مادة المالية الخاصةكالمسان

 : (31، ص2001لممحاسبيف، 
 .الفقراء ت المادية ك المالية لممحتاجيف ك تتكلي تقديـ المساعدا: المنظمات الخيرية - أ

 ك االجتماعي ك يالثقاف المجاؿ في المجتم  إلي خدمات كالتي تقدـ :ايجتماعية الخدمات منظمات - ب
 االجتماعي النسيج تقكية لصماف ذلؾ ك االجتماعية المشاكؿ لحؿ كالسعي كالتكجيو كاإلرشاد الصحي

 .لممجتم  االجتماعية التقاليد ك القيـ عمي المحافظة ك
 

 بيدؼ رمزية بأسعار أك المجانية الصحية الخدمات تقديـ تتكلي: الصحية الخدمات منظمات - ت
 متقدمة. صحية بيئة لصماف كالمتابعة كالتكجيو تحسينو ك لممجتم  الصحي كمالمست عمي المحافظة

 

 زيادة إلي تيدؼ كتراثية كحصارية كأدبية ثقافية نشاطات تقدـ منظمات ىي :الثقافية المنظمات - ث
قامة كالحصارم الثقافي الكعي  الفنية المختمفة.  كاألنشطة كالندكات كالمنتديات الثقافية المدارس كا 

 

قامة الديني كاإلرشاد التكعية تتكلي منظمات ىي: الدينية ماتالمنظ - ج  كاألنشطة كالندكات المؤتمرات كا 
 االجتماعي التماسؾ تحقيؽ بيدؼ الديني كالتبشير الكعي زيادة إلي المنظمات ىذه كتيدؼ الدينية

 المنظمات يفب االخت ؼ أكجو بعض( 9رقـ ) الجدكؿ كيبيف ،لممجتم  الدينية التقاليد عمي كالمحافظة
 :كالخاصة العامة التجارية كرير التجارية
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 (7) جدول

 والخاصة العامة التجارٌة وغٌر التجارٌة المنظمات بٌن االختالف أوجه 

 المنظمات غير التجارية المنظمات التجارية أسس المقارنة 
 عامة خاصة خاصة الممكية أويً 

 التمكيؿ      ثانيان 
مبيعات المنتجات 

كالخدمات كالمكارد 
 المقدمة

اشتراكات األعصاء 
كالمساىمات الخاصة 
كالعامة ككذلؾ المكارد 

الناجمة عف بي  المنتجات 
 كالخدمات كخاصة التعميمية

الصرائب كالعمكالت 
كأجكر المستفيديف مف 

 الخدمات المقدمة

 األنكاع        ثالثان 

 فردية  
 مساىمة 
  مشتركة: 
 منشاة  

منظمات خيرية تقدـ 
ت صحية كاجتماعية خدما

كثقافية حيث ليا مجالس 
إدارة خاصة بيا كأعصاء 

 محدديف..الخ

منظمات حككمية 
كمنظمات محمية 
كمنظمات بمدية 

كمنظمات القطاع العاـ 
 في الدكلة ..الخ

 (2001المجم  العربي لممحاسبيف القانكنييف ، ) المصدر:

  المنظمات خصائص أىم -:خامساً 
 مكصػػحة فيمػػا يػػأتي كىػػي ريرىػػا عػػف تميزىػػا التػػي ة مػػف الخصػػائصبمجمكعػػ تتميػػز المنظمػػات 
 :(18، ص2004)جكدة، 

جػػػػراءات يعبػػػػر عػػػػف شػػػػكميات: التأسننننيس - أ  لمقػػػػكانيف مخالفػػػػة تكػػػػكف بحيػػػػث ال القانكنيػػػػة التأسػػػػيس كا 
 .المجتم  في عمييا المتعارؼ العامة كاألخ ؽ كاألنظمة

 

ا الغايػػة التػػي كجػػدت مػػف أجميػػا فمكػػؿ منظمػػة أىػػداؼ عامػػة كخاصػػة تجسػػد مػػف خ ليػػ: ا ىنندار - ب
  المنظمة.

 

يعتبػػػر ىكيػػػة المنظمػػة كالػػػذم يميزىػػػا عػػػف ريرىػػا مػػػف المنظمػػػات فػػػي المجتمػػػ   :النظنننام النننداخمي  - ت
 .كيتصمف كافة المعمكمات التي تكصح ىكية المنظمة

 

كؿ منظمة ليا سمطة رئاسية أك قيادة إدارية مف أجؿ قيادة التجم  البشرم فييا مػف أجػؿ  :القيادة - ث
 .تحقيؽ األىداؼ المبتغاة 

أم تجم  بشرم يحتػاج إلػى التعػاكف مػف اجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ المنشػكدة كالتعػاكف سػمة  :التعاون - ج
 .أساسية تميز المنظمات الناجحة عف سكاىا
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تعبػر عػف المسػػؤكلية االجتماعيػة التػػي تحمميػا اإلدارة ألنػو مػػف الصػعب تأسػػيس  خدمنة المجتمننع: - ح
ال بػػد مػػف أف تقػػدـ خػػدمات نافعػػة لممجتمػػ  الػػذم تعمػػؿ فػػي  منظمػػة تخػػدـ أعصػػائيا فقػػط، بػػؿ

 كنفو. 

ينبغػي تػكفر ىيكػؿ تنظيمػي لكػؿ منظمػة يتناسػب مػ  ظػركؼ العمػؿ كالػذم يػتـ مػف  :الشكل العنام - خ
خ لػػو تحديػػد المسػػتكيات التنظيميػػة التػػي تكػػكف المنظمػػة كتسمسػػؿ السػػمطة كخطػػكط االتصػػاؿ 

 .  الخ....

  مات غير الحكوميةالمنظأىم أىدار إنشاء  -سادسًا:
 ُتميػز بػػيا عػفت إلػى تػػحقيقيا كالتػي المنظمػات ريػر الحككميػةتتمخص أىـ األىداؼ التي تسعى 

 :(34، ص2002)عبد اليادم،  فيما يػأتي َريرىا
 .االستجابة لصركرة تحسيف األكصاع الحياتية لألفراد بشكؿ عاـ - أ

خػارج مسػؤكلية أك اىتمػاـ السػمطة االستجابة لتمبية احتياجات مجتمعية ذات طاب  مدني كتق   - ب
 التنفيذية.

اإلسػػياـ فػػي عمميػػة التغييػػر االجتمػػاعي مػػف التػػأثير بػػالقكانيف كالتشػػريعات كالسياسػػات العامػػة  - ت
كتعبئػػة الػػرأم العػػاـ إزاء مكصػػكع محػػدد أك مجمكعػػة مػػف مكاصػػي  تيػػـ المجتمػػ  كمػػف خػػ ؿ 

 .كاسعة عممية تكعية كتثقيؼ كتنكير

   .فئات ميمشة أك مسحكقة في المجتمعات الفقيرة كالبمداف الناميةالعمؿ عمى تحسيف أكصاع  - ث

  غير الحكومية المنظمات اعتبار ومعايير شروط -:سابعاً 
 مجمكعة تكفر صركرة فمسطيف،  في المنظمات رير الحككمية كترخيص نشأة قانكف مف يتصح

 ، كيراعػير الحككميػةالمنظمػات ريػ صػمف تصػنيفيا يمكػف حتػى منظمػة أم المعايير كالشركط فػي مف
 كلكي كأخرل، منظمة بيف ريرىا مف أكبر بدرجة تنطبؽ قد المعايير بعض أف التعريؼ ذلؾ صػكء في

 الػتي كالػمعايير الشػركط فييا تػتكافر أف يجب المنظمات رير الحككمية قطاع مف جزءان  المنظمة تػعتبر
 :(8، ص2001)الشمبي،  يمي فيما تمخيصيا يمػكف
 التجمػ  عػف يميزىػا لممنظمػة المؤسسػية مػف درجػة كجػكد ذلؾ كيعني :مقنن سمير  واقع وجود - أ

   .األفراد مف لمجمكعة المؤقت
 كأف اعتباريػػة، شخصػػية ذات كتكػػكف الحككمػػة، عػػف مؤسسػػيان  منفصػػمة أم :مسننتقمة تكننون أن - أ

 أنشػطتيا، عمػى كاالسػتراتيجية الػتحكـ عمػى كقػادرة مسػتعدة تكػكف أف بمعنػى ذاتيا، كتدار تحكـ
 .خارجيا مف قكة بأية ُتحكـ أف يجب كال
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ف عمييػا، لمقػائميف الػربح تحقيػؽ أىدافيا مف ليس أم :الربح جني تستيدر ي أن - ب  اسػتيدفت كا 
 .تحقيقيا أجؿ مف المنظمة قامت التي األىداؼ لخدمة ذلؾ يككف أف فيجب الربح

 كيكفػػي تيا،أنشػػط أك إدارتيػػا فػػي إمػػا :التطوعيننة المشنناركة مننن معقولننة درجننة عمننى تشننتمل - ت
 .التطكعية المشاركة عمى كمؤشر منيـ، عدد أك األمناء أك اإلدارة مجمس عمى ذلؾ اقتصار

 عمػى قائمػة فييػا الفػرد عصػكية تكػكف ال كأف ، طكعيػة العصػكية تكػكف أف بمعنػى :إرثيو غير - ث
 .العشائرية الركابط في الحاؿ ىك كما الدـ، رابطة

 مصػالح عػف الػدفاع كىػدفيا محػدد، قطػاع عمػى اعصػكيتي اقتصػار عدـ بمعنى  :تمثيمية غير - ج
 .المينية كالنقابات كالعماؿ الط ب تكاتحادا القطاع، ذلؾ كامتيازات

 كمسػاعدة محػددة حزبية بأعماؿ أساسا ترتبط ال أف بمعنى :حزبية المنظمة تكون ي أن يجب - ح
 التكعيػػػةك  بػػػالتعميـ المنظمػػػة تيػػػتـ ال أف ذلػػػؾ يعنػػػي كال سياسػػػي، لمنصػػػب الكصػػػكؿ فػػػي مرشػػػح

 عمػى تأسيسػيا يكػكف أف يعنػي أيصػان  كال المجتمػ ، فػي مػا تغيػر إحػداث إلػى اليادفة السياسية
 اعتبارىػػػا عػػػدـ يعنػػػي ال مػػػا، حػػػزب قبػػػؿ مػػػف حككميػػػة ريػػػر منظمػػػة تأسػػػيس أف أم حػػػزب، يػػػد

 .حككمية رير منظمة
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 الثالثالمبحث 

 قتصاديةدور تمويل المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية اي
 

 .كاق  المشركعات الصغيرة في فمسطيف  : المطمب ا ول
 تجارب دكلية ناجحة في المشركعات الصغيرة.  :المطمب الثاني
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 المطمب ا ول

 كاق  المشركعات الصغيرة  في فمسطيف
 

 : واقع المشروعات الصغيرة  أويً 

 المشركعاتيبمغ عدد يف بأنو تفيد آخر االحصائيات حكؿ كاق  المشركعات الصغيرة في فمسط
 (%99.5)الصغيرة منيا نسبة  المشركعات، تشكؿ  منشأة (803699) االقتصادية المسجمة رسميا نحك

 :(2012)مركز االحصاء الفمسطيني،  كتتكزع عمى األنشطة االقتصادية التالية

كعات تشكؿ المشركعات الزراعية أقؿ نسبة مف إجمالي عدد المشر  الزراعية: المشروعات -1
 (.%7الصغيرة في فمسطيف بكاق  )

تأتي المشركعات الصناعية في المرتبة الثانية مف إجمالي عدد المشركعات  :الصناعية المشروعات -2
 (. %20.5بكاق ) )صناعات استي كية، كنسيجية كحرفية( الصغيرة بأنكاعيا المختمفة

المشركعات الصغيرة في  كتمثؿ ىذه الفئو السكاد األعظـ مف إجماؿ عدد مشاريع الخدمات: -3
)تجارة الجممة كالتجزئة الكك ء كالسماسرة كالخدمات المالية كككاالت السياحة كالتأميف فمسطيف

 (.%72.5بكاق  ) الخدمات الفندقية كخدمات النقؿ(ك 

 منذ رزة كقطاع الغربية الصفة احت ؿ منذ األشد عمى قطاع رزة الحالي اإلسرائيمي الحصار يعتبر
 قطاع رزة )بران كجكان كبحران( عمى شام ن  إر قان  28/9/2000 بتاريخ إسرائيؿ فرصت حيث )1967) العاـ
 المناطؽ، ىذه بيف كالمركبات كالبصائ  األفراد حركة من  ذلؾ كشمؿ الخارجي، العالـ عف األخير فصؿك 

رزة إلى كمحافظات قطاع  الغربية الصفة محافظات في عمميـ أماكف إلى الكصكؿ مف اآلالؼ فمن 
 عبر أك إسرائيؿ في أسكاقيا إلى الكصكؿ مف الفمسطينية الصادرات منعت كما، (48داخؿ أراصي )

 االستي كية السم ) الفمسطينية الكاردات منعت كما مصر أك األردف عبر أك الخارجي العالـ إلى مكانئيا
 .الخارجي العالـ مف أك إسرائيؿ مف القادمة( اإلنتاج كمدخ ت

 الحياة مجاالت جمي  عمى كبشكؿ كبير اإلسرائيمية اإلجراءات ىذه أثرت فقد شؾ نىأد كبدكف
 .كريرىا كالنفسية كالتعميمية كالصحية كاالجتماعية االقتصادية الجكانب ذلؾ في بما الفمسطينية

 العماؿ بمن  كالمتمثمة االنتفاصة اندالع بمجرد إسرائيؿ اتخذتيا التي كالفكرية الحادة فاإلجراءات
 كترتب إسرائيؿ في الفمسطينييف العامميف مف اآلالؼ تسريح إلى أدل إسرائيؿ داخؿ العمؿ مف الفمسطينييف

 بيؤالء كالزج مف مصادر الدخؿ، الفمسطينية األسر آالؼ عشرات حرماف االنتقامي اإلجراء ىذا عف
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البطالة في القكل  ، كالجدكؿ التالي يكصح معدؿالمحمي الناتج كانخفاض البطالة، سكؽ إلى العماؿ
 -العاممة في قطاع رزة:

 (8)جدول
 2112والجنس، المحافظة حسب فلسطٌن فً العاملة القوى فً البطالة معدل

 % المجموع % اناث % ذكور قطاع غزة
 28.5 43.1 25.9 شماؿ رزة
 26.4 39.3 24.4 رزة

 26.1 43.2 22.5 دير البمح
 32.0 49.6 28.2 خانيكنس
 33.0 46.9 29.5 رفح

 28.7 44.0 25.8 المجموع
 2012المصدر : مركز االحصاء الفمسطيني                  

ذككر كاالنػػاث فػػي محافظػػة فػػاع الكبيػػر فػػي معػػدؿ البطالػػة فػػي الػػاالرت: ي حػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
اث فقػػد رفػػح، بينمػػا نجػػد اقػػؿ نسػػبة لمبطالػػة مػػف الػػذككر فػػي محافظػػة ديػػر الػػبمح، أمػػا نسػػبة البطالػػة مػػف اإلنػػ

، كتعتبػر نسػبة البطالػة مرتفعػة جػدا بالنسػبة لعػدد السػكاف كطبيعػة البيئػة  كانت أقؿ نسػبة فػي محافظػة رػزة
كالظػركؼ التػػي يعيشػيا سػػكاف قطػاع رػػزة ، كمػف مػػف خػػ ؿ األرقػاـ السػػابقة حػكؿ معػػدؿ البطالػة، كػػاف مػػف 

ما لذلؾ مف أىمية الستقراء الكصػ  الصركرة بمكاف التطرؽ لحالة الفقر التي تعيشيا األراصي الفمسطينية ل
نسب الفقر بين ا فنراد و االقتصادم المتردم في الصفة الغربية ك قطاع رزة تحديدان، كالجدكؿ التالي يكصح 

 :الشيري في ا راضي الفمسطينية فقًا  نماط استييك ا سرة

  (9)جدول

 2112 ،فلسطٌن فً الشهري األسرة استهالك ألنماط وفقا   األفراد بٌن الفقر نسب
 

 

 

 

 2012مركز االحصاء الفمسطيني  :المصدر                   

 الفقر المدق  الفقر المنطقة
 المساىمة النسبة المساىمة النسبة المنطقة

 38.8 8.8 44.6 18.3 الصفة الغربية 
 61.2 23.0 55.4 38.0 رزةقطاع 

 100.0 14.1 100.0 25.7 األراصي الفمسطينية
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مف الجدكؿ السابؽ الفرؽ الكبير بيف الصفة الغربية كقطاع رزة في حالة الفقر المدق ، كي حظ 
عاقة10، ص2009كيرج  الدكتكر مقداد )مقداد،  في  االقتصادية التنمية (، أف أسباب البطالة كالفقر كا 

 :تعكد إلى االقتصاد الفمسطيني

 .باريس اتفاقية التبعية االقتصادية إلسرائيؿ كتكريس ىذه التبعية مف خ ؿ -1
 .د الحرب عمى رزةصعؼ البنية التحتية سكاء فترة االحت ؿ أك الحصار أك بع -2
ارتفاع معدالت البطالة كمستكيات التصخـ بسبب سياسات اإلر ؽ كالحصار كالفصؿ بيف  -3

 الصفة كرزة ثـ الحرب عمى رزة.

     ب إلى اإليرادات حكاليعجز المكازنة كتصخـ العمالة في القطاع العاـ، حيث بمغت نسبة الركات -4
 ، كىي نسبة كبيرة أيصا.(90% -% 70 )

 .ر إلى رؤية اقتصادية تنمكيةاالفتقا -5

 صعؼ النظاـ المالي كالمصرفي كصعؼ مشاركتو الفاعمة في التنمية االقتصادية. -6

 عدـ السيطرة المعابر كالحدكد كاستمرار إر قيا عبر حصار خانؽ. -7

 الكفاءة في استخداميا إصافة إلى استمرار إسرائيؿ في استنزافيا. محدكدية المكارد الطبيعية كعدـ -8

 صغر حجـ السكؽ الفمسطيني كصعؼ القدرة التسكيقية. -9

االعتماد عمى التمكيؿ الخارجي كارتفاع المديكنية، كاحتماالت تكقؼ أك انخفاض ىذا التمكيؿ أك  -10
 ربطو باشتراطات سياسية.

 مول المشروعات الصغيرة في قطاع غزةثانيًا: المنظمات غير الحكومية التي ت

حسب االحصائية المقدمة مف اإلدارة العامة لمشئكف العامة بكزارة الداخمية الفمسطينية في قطاع رػزة 
)االدارة العامػة لمشػئكف  ىي كما يمي في قطاع رزة فإف المؤسسات التي تقدـ التمكيؿ لممشركعات الصغيرة

 -(:2013العامة،

 .يةمؤسسة اإلراثة الدكل -1

 .المركز العربي لمتطكير الزراعي )أكاد( -2
 .الفمسطينية لإلقراض كالتنمية )فاتف( -3

 .الجمعية الفمسطينية لصاحبات األعماؿ )أصالة( -4

 .( )برنامج ريادةCHF (CANADIAN HUNGER FOUNDATION)مؤسسة  -5

 .صندكؽ التنمية الفمسطيني -6
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 .دائرة التمكيؿ الصغير )األكنركا( -7

 .جمعية الشباف المسيحية -8

 .اإلراثة اإلسػ مية عبر العالـ -9

 -كسكؼ نتطرؽ ألىـ أنشطة كؿ مؤسسة عمى حدة كما يمي:
 الدولية اإلغاثةمؤسسة  -1

عادة الطكارئ حاالت في اإلراثة تكفر ربحية رير نسانيةإ مؤسسة ىي  كالمساعدة التأىيؿ، كا 
 لمحد مخصصة الدكلية اثةاإلر. العالـ أنحاء جمي  في الصعيفة لممجتمعات خدمات كبرنامج اإلنمائية،

 : ىي الدولية ايغاثة ميمات . سياسية اك طائفية منظمة ليست كىي البشرية المعاناة مف
 كاألطفاؿ. النساء سيما كال صعفا األكثر األشخاص احتياجات تمبية 1.1
 .يممةالم الفئات عمى خاص بشكؿ التركيز م  كالفقراء ، األىمية كالنزاعات الطبيعية الككارث صحايا  2.1
 المستكل عمى األجؿ الطكيمة كالتنمية الطارئة اإلراثة بيف لتكصؿ المستدامةلمتنمية  برامج ـيتقد  3.1

 .الشعبي

 .كتنفيذىا البرامج تصميـ في المحمية المكارد كزيادة القدرات بناء خ ؿ مف المحمية المجتمعات تمكيف  4.1

 .لميمشةا المجتمعات كدمج الذات عمى االعتماد تعزيز  5.1

 كالمانحيف المستفيديف أماـ المساءلة ذلؾ في بما البرنامج، تقديـ في المينية المعايير بأعمى اللتزاـ  6.1
 .سكاء حد عمى

 أكاد() الزراعي لمتطوير العربي المركز -2

 ىادفة رير حككمية رير تنمكية كمؤسسة 1993 عاـ في الزراعي لمتطكير العربي المركز تأسس
 ذكم الفمسطينييف المنتجيف لصغار كالمعيشية المادية األكصاع كتحسيف تطكير إلى ركزالم يسعى ،لمربح
 القركض تكفير خ ؿ مف كذلؾ ،عمى الصعيد الزراعي الفمسطيني الريؼ مناطؽ في المحدكد الدخؿ

 .سكاء حد عمى كاإلس مية التقميدية التمكيمية

 )فاتن( والتنمية لإلقراض الفمسطينية  -3

 جكدة كذات مستدامة متنكعو، مالية خدمات قدـت الربح، إلى ىادفةرير  حككميةىي منظمة رير 
 الدخؿ ذكم مف اقتصاديا كالنشاطيف كالركاد الصغر، كمتناىية الصغيرة، المشركعات ألصحاب عالية

 تمكيف في لممساىمة متطكرة فنية كامكانيات بشرية مكارد خ ؿ مف كذلؾ النساء، خصكصا المحدكد،
 .الفمسطيني المجتم  نميةكت االسرة
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 ا عمال )أصالة( لصاحبات الفمسطينية الجمعية  -4

 الفمسطيني، المجتم  في المرأة تمكيف إلى" أصالة" األعماؿ لصاحبات الفمسطينية الجمعية تيدؼ
 ليا الفرصة كتكفير االقتصادية، بالنشاطات انخراطيا تشجي  خ ؿ مف مكانتيا، كدعـ دكرىا، كتعزيز
دارة ،تطكير تأسيس، عمى الفمسطينية المرأة تشجي  خ ؿ مف كذلؾ االقتصادم، االستق ؿ إلى لمكصكؿ  كا 
 كاالستشارة التدريب خدمات كتقديـ ذلؾ، لعمؿ المناسبة المالية القركض تكفير عبر لمدخؿ، مدرة مشاري 
 .باستمرار لمنساء

 )برنامج ريادة( CHF (CANADIAN HUNGER FOUNDATION)مؤسسة   -5

 الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ في عمميا "(ريادة) اإلقراض برنامج" الدكلية CHF مؤسسة بدأت
 بتقديـ تقـكك  ،ربحية رير كمنظمة رير حككمية المحمى القانكف حسب سجمت حيث ،1995 عاـ منذ

 حجـ صغيرة مشاري ل قركضككذلؾ  شقة، شراء اك سكنية ارض شراء قركض السكف، تحسيف قركض
 .دكالر 200000  أقصى دبح القرض

 الفمسطيني التنمية صندوق  -6

 عاـ تأسست ربحية رير تنمكية فمسطينية منظمة رير حككمية ىك الفمسطيني التنمية صندكؽ
 متكسطة قركض تقديـ طريؽ عف كالمتكسطة الصغيرة الفمسطينية لممشاري  الفعاؿ النمك لتعزز 1996
 .األجؿ كطكيمة

 نروا(ا و الصغير ) التمويل دائرة  -7

 الفقر حدة تخفيؼ الى الفمسطينييف ال جئيف كتشغيؿ ركث ككالة في الصغير التمكيؿ دائرة تيدؼ
 خمؽ الى يؤدم مما الصغيرة، لممشاري  االستثمارية القركض تكفير طريؽ عف االقتصادية التنمية كدعـ
 تم  الفمسطيني.في المج المرأة دكر كتفعيؿ الفمسطينييف ال جئيف حياة ظركؼ كتحسيف عمؿ فرص

 المسيحية الشبان جمعية  -8

 خ ؿ مف إداريا كتطكيرىا المشركعات إدارة مجاؿ في الصغيرة المشركعات بتنمية االىتماـتقـك 
 .الخاصة مشاريعيـ إدارة عمى القدرة المينييف إلكساب كالمينية كالمالية اإلدارية الدكرات عقد

 الخبرة بيف يجم  كالذم، الميني المجاؿ في العاممة شريةالب لمقكل المتكاممة تنميةتقكـ أيصان عمى ال
قامة تطكير كبيف كاإلدارم الميني كالتطكير العممية  كتحسيف تكفير بيدؼ الجديدة الصغيرة المشركعات كا 
 .الفمسطيني السكؽ في كالعمالة العمؿ فرص كتعزيز
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 كالصغيرة الصغيرة ركعاتالمشك  الكرش مف ممكف عدد اكبر احتياجات لسد ال ـز التمكيؿ تكفير
 .القركض منح خدمة خ ؿ مف جدا

  العالم عبر اإلسنيمية اإلغاثة  -9

 في اإلس مية اإلراثة فركع أحد كىى حككمية رير منظمة" ىي فمسطيف في اإلس مية اإلراثة
 ".فقران  األكثر العالـ شعكب عمى كالمعاناة الفقر كطأة مف التخفيؼ في كتتخصص العالـ

 كذلؾ (1998) عػػػاـ الفمسطيػػػنية األراصػػي في الػبرامػػػج بمختػمؼ بالعػمؿ اإلس مية رػاثةاإل بػدأت
 عمؿ يمر ،االقتصادية األكصػاع بخاصػة الفمسػطينية األراصي بػيا تمػر التي المتػدىكرة األكصػػػاع بسػػػػبب
 كبرنامج الطكارئ اإلراثة جبرنام: كىي أساسية برامج ث ث خ ؿ مف فمسطيف في اإلس مية اإلراثة
 .الطفكلة رعاية كبرنامجكتميؿ المشركعات الصغيرة  التنمية
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 المطمب الثاني

 تجارب دكلية ناجحة في المشركعات الصغيرة
 

 أوًي:  التجارب العربية:
 (11، ص2006) يعقكبي،  تجربة مصر -1

ـ مائػة ألػؼ جنيػو 1923بدأت ىذه التجربة في بداية العشػرينات، حيػث خصصػت الدكلػة فػي عػاـ 
( جنيػو، كارتفػ  ىػذا 1000أكدعتيا في بنؾ مصر إلقراض المؤسسات الصغيرة بشرط أال يتجاكز القرض )

ـ تػـ إنشػاء البنػؾ الصػناعي، 1947ـ إلى مميكف جنيو ، ك فػي عػاـ 1936المبمغ تدريجيا حتى كصؿ عاـ 
نػكؾ أخػرل، ليصػبح اسػمو بنػؾ التنميػة إال أنو كػاف قاصػران عمػى المؤسسػات الكبيػرة كمػف ثػـ تػـ دمجػو مػ  ب

ـ، ككانػػت أىدافػػو تػػدعيـ المؤسسػػات الصػػغيرة كمنحيػػا القػػركض الميسػػرة، حيػػث كػػاف 1971الصػػناعية عػػاـ 
يحصػػؿ البنػػؾ مػػكارده الماليػػػة مػػف الحككمػػة عمػػػى شػػكؿ معكنػػات كقػػركض كمػػػف بعػػض مؤسسػػات التمكيػػػؿ 

 .كالبنؾ الدكلي كمف بعض مؤسسات التمكيؿ األكركبية كالعربية

ـ قامػػػػت الحككمػػػػة باستصػػػػ ح الييكػػػػؿ االقتصػػػػادم المصػػػػرم، حيػػػػث تػػػػـ إنشػػػػاء 1991كفػػػػي عػػػػاـ 
د ىػذا الصػندكؽ فػي تمكيمػو لممشػاري  مػالصندكؽ االجتماعي لمتنمية لتشجي  المشركعات الصغيرة، فقد اعت

تمانيػػة عربيػػة، اعتمػػادان كبيػػران عمػػى التمكيػػؿ الخػػارجي )االتحػػاد األكركبػػي، ككالػػة التنميػػة الدكليػػة، صػػناديؽ ائ
( 86ـ أكثػػر مػػف )1998الحككمػة المصػػرية(.  حيػػث بمػغ عػػدد المشػػركعات التػي مكليػػا ىػػذا البرنػامج حتػػى 

( ألؼ مشػركع صػغير جػدان 45( مميكف دكالر أمريكي، منيا )450ألؼ مشركع صغير بقيمة تقدر بحكالي )
نسػبة ىػذه المشػركعات األخيػرة يعرؼ باسـ "مشػركعات األسػر المنتجػة كالمشػركعات المنزليػة".  كقػد بمغػت 

( مميػػػكف دكالر 18%( مػػػف إجمػػػالي المشػػػركعات التػػػي قػػػاـ الصػػػندكؽ بتمكيميػػػا بمبمػػػغ يقػػػارب )53حػػػكالي )
 أمريكي.

كمػػف الجػػدير بالػػذكر ىنػػا أف الصػػندكؽ يقػػكـ بػػدعـ المسػػتفيديف قبػػؿ الشػػركع فػػي إنجػػاز مشػػاريعيـ 
رض لممسػػػتفيد الكاحػػػد عمػػػى شػػػكؿ مبمػػػغ محػػػدد كالعمػػػؿ عمػػػى التػػػركيج اإلع مػػػي لمشػػػاريعيـ، كمػػػا يقػػػدـ القػػػ

تتصػػػاعؼ القيمػػػة فػػػي حالػػػة ارتفػػػاع عػػػدد الشػػػركاء، كتختمػػػؼ فتػػػرة السػػػماح كتسػػػديد القػػػرض حسػػػب طبيعػػػة 
( 60( ك )18( شيران كمدة التسديد فتتراكح بػيف )18-1المشركعات كاألنشطة كتتراكح فترة السماح ما بيف )

%( لممؤسسات القائمة 9%( لممؤسسات الجديدة، ك)7يصؿ إلى )شيران، أما سعر الفائدة، فقد تـ تخفيصو ل
التي تطمح لمتكس ، كقد أكلى الصندكؽ أىمية خاصة لحممة الشيادات، حيث لـ تعد الحككمة تصػمف ليػـ 
فرص العمؿ المناسبة في مؤسساتيا،  فقاـ الصندكؽ بدعـ إنشاء مشاري  صغيرة ليؤالء في مجاالت عمػؿ 

ج )المقاكؿ الصغير( لخريجي الكميات اليندسػية فػي مجػاؿ البنػاء كالتشػييد كصػيانة مختمفة، كما طرح برنام
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البنيػػػػة التحتيػػػػة، مػػػػ  التخطػػػػيط مسػػػػتقب ن عمػػػػى مػػػػا يسػػػػمى بػػػػػ )حاصػػػػنات التكنكلكجيػػػػا كحاصػػػػنات األعمػػػػاؿ 
 (.2، ص2006)سميمة، كالصناعات المغذية( 

تنميػة المشػركعات الصػغيرة ـ قرار جميكرم يقصي بإنشاء جيػاز ل1999كقد صدر في نياية عاـ 
يتبػػ  الصػػندكؽ االجتمػػاعي لمتنميػػة، كيعمػػؿ فػػي جميػػ  المحافظػػات المصػػرية لتنميػػة المشػػركعات الصػػغيرة 

نشاء مشاري  جديدة لمشباب لتأميف فرص عمؿ ليـ كتقديـ الخدمات بأسعار رمزية.  القائمة فع ن كا 

فصػػػيؿ دكر الصػػػندكؽ فػػػي دعػػػـ يقػػػدـ الصػػػندكؽ االجتمػػػاعي لمتنميػػػة مجمكعػػػة بػػػرامج تسػػػاىـ فػػػي ت
 الصناعات الصغيرة منيا:

برنػامج الحاصػػنات الصػػناعية كحاصػػنات األعمػػاؿ، يقػػـك عمػػى تييئػػة البيئػػة المناسػػبة كمسػػتمزمات قيػػاـ  .6
 النشاط الصناعي كالرعاية الفنية.

 برنامج مركز تنمية األعماؿ الصغيرة كبرنامج تنمية حقكؽ االمتياز التجارم. .1

 ألحياء الصناعية باالتفاؽ م  كزارة الصناعة كبنؾ االستثمار القكمي.برنامج المجمعات كا .9

 برنامج تنمية الصناعات المغذية لتكفير المعمكمات الفنية كاالقتصادية الصحيحة. .4

( مميكف منشأة صغيرة كمتكسطة، 1.7نحك ) 2006لقد بمغت المشركعات الصغيرة في مصر عاـ 
%( مف إجمالي عدد المنشآت الخاصة كالفردية خػارج 99ف نحك )( عام ن، يمثمك 15-1يعمؿ بيا ما بيف )

%( مػف فػرص العمػؿ، باإلصػافة إلػى ككنيػا أمثػؿ ع جػان لمشػكمة البطالػة 75القطاع الزراعي كتكفر نحك )
 (.7، ص2006)النسكر، 

إف ىػػذه المشػػركعات تعمػػؿ عمػػى تشػػجي  االسػػتثمار فػػي مصػػر كجػػذب االسػػتثمارات األجنبيػػة، لػػذا 
مػػػة تقػػػديـ الػػػدعـ المباشػػر ليػػػذه المشػػػركعات، كتشػػػجيعيا إمػػا بصػػػكرة اقتصػػػادية أك تسػػػكيقية أك قامػػت الحكك 

نشػػاء صػػناديؽ أك مؤسسػػات متخصصػػة، تشػػرؼ كتراقػػب عمييػػا الحككمػػة، لػػدعـ كتمكيػػؿ المنشػػآت  ماليػػة، كا 
الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة.  كمػػػا حممػػػت الحككمػػػة تصػػػميف القػػػكانيف مػػػكاد كأحكػػػاـ تشػػػدد عمػػػى صػػػركرة تبسػػػيط 

)حامػد كآخػركف، صار إجراءات التسجيؿ، كتجمي  المؤسسات المعنية بعممية التسجيؿ في جيػة كاحػدة كاخت
كما امتد ىذا الدعـ ليشمؿ البعػد الصػريبي أيصػان كأحػد صػكر الػدعـ أك التحفيػز المػالي   ،(23، ص2009

 رير المباشر.

 .(30، ص2002)خصر، : تجربة دولة الكويت-2

لقطػاع المشػركعات الصػغير إيمانػان منيػا بأىميتيػا فػي تحقيػؽ التنميػة  لقد اىتمت الحككمػة الككيتيػة
االقتصػػادية المرجػػكة مػػف خػػ ؿ اسػػتغ ؿ األيػػدم العاممػػة، السػػيما الشػػباب منيػػا كالحػػد مػػف نسػػبة الفقػػر، لػػذا 

 سعت الحككمة إلى تأسيس الشركة الككيتية لتطكير المشركعات الصغيرة.
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لسياسػات االقتصػادية لمحككمػة الككيتيػة الراميػة إلػى تفعيػؿ حيث اسػتندت فكػرة إنشػاء الشػركة إلػى ا
ديسػػػمبر/ كػػػانكف األكؿ لعػػػاـ  18القطػػػاع الخػػػاص كدفػػػ  الشػػػباب باتجػػػاه العمػػػؿ الحػػػر كقػػػد صػػػدر بتػػػاريخ 

ـ قػػرار نائػػب رئػػيس مجمػػس الػػكزراء ككزيػػر الماليػػة كرئػػيس إدارة الييئػػة العامػػة ل سػػتثمار بتخصػػيص 1996
يتي إلنشػػاء "محفظػػة صػػندكؽ االسػػتثمار" كتأسػػيس "الشػػركة الككيتيػػة لتطػػكير ( مميػػكف دينػػار كػػك 100مبمػػغ )

 :حددت أىدافيا فيما يميالمشركعات الصغيرة" برأسماؿ قدره مميكف دينار ككيتي، 

تطكير القطاعات االقتصادية المختمفة مف خ ؿ تشجي  المبادرات الفرديػة كذكم الخبػرة كالتخصصػات  .6
 عماؿ كالمشركعات ذات الجدكل االقتصادية كالفائدة العامة.الفنية كالمينية لمزاكلة األ

دارة المشػػركعات  .1 تمكيػػؿ كدعػػـ الميػػارات الفنيػػة لػػدل المػػكاطنيف كتشػػجيعيـ عمػػى مزاكلػػة العمػػؿ الحػػر كا 
 الصغيرة.

تطكير السكؽ المحمػى مػف خػ ؿ خمػؽ ركح التنافسػية كدعػـ األعمػاؿ إبداعيػة كتػكفير أدكات اسػتثمارية  .9
 متنكعة كجديدة.

دراسػػػػػػة المشػػػػػػركعات الصػػػػػػناعية كالتجاريػػػػػػة كالمينيػػػػػػة كالحرفيػػػػػػة الصػػػػػػغيرة ذات الجػػػػػػدكل االقتصػػػػػػادية  .4
 كاالجتماعية بيدؼ تحقيؽ حاجات الب د التنمكية.

نشػػر الػػكعي االسػػتثمارم مػػف خػػ ؿ تحكيػػؿ العمػػؿ الحػػر مػػف خيػػار ثػػانكم إلػػى صػػركرة كخيػػار أساسػػي  .2
 بالنسبة لممكاطنيف الككيتييف.

ككيتيػػػة لتطػػػكير المشػػػركعات الصػػػغيرة، بمشػػػاركة المػػػكاطنيف الكػػػكيتييف الػػػذم تزيػػػد كتقػػػـك الشػػػركة ال
( عامان بأم مشركع يدخؿ صمف القطاعات التي تدعميا الدكلة، كتثبػت الدراسػة جػدكاىا 21أعمارىـ عمى )

%( مػػف رأس المػػاؿ اإلجمػػالي، كعمػػى أال يتجػػاكز 50االقتصػػادية، بشػػرط أال تتجػػاكز حصػػة الشػػركة نسػػبة )
( ألػؼ دينػار كػكيتي، كأف تتػكفر خطػة لخػركج الشػركة مػف المشػركع خػ ؿ خمػس 500ماؿ المشركع )رأس 

سنكات، كتشترط الشركة أف يككف لدل صاحب المشركع الدراسة كالخبرة بطبيعة نشػاط المشػركع كاسػتعداده 
 لمتفرغ التاـ إلدارتو.

بمػػدل تفاعػؿ المجتمػػ  كاسػػتجابتو  كتجػدر اإلشػػارة إلػى أف نجػػاح الفكػرة كتحقيػػؽ أىػدافيا يبقػػى مرىكنػان 
 لمعطيات كمتطمبات الكاق  االقتصادم الككيتي.

 (22، ص2006سميمة، :) تجربة سمطنة عمان-3

تسػػتخدـ سػػمطنة عمػػاف معيػػار عػػدد ممػػف العمػػاؿ فػػي تعريػػؼ المشػػركع الصػػغير، فيػػك المشػػركع الػػذم 
%( مػف إجمػالي العمالػة 97ارب )( عمػاؿ، كتشػكؿ العمالػة الكافػدة فػي السػمطنة مػا يقػ10يستخدـ أقؿ مػف )

فػػي المشػػركعات الصػػغيرة ممػػا أدل إلػػى اعتبارىػػا أىػػـ التحػػديات أمػػاـ تطػػكير المشػػركعات الصػػغيرة، فصػػ ن 
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عػف صػعؼ إنتاجيػة القػػكل العاممػة المدربػة كمحدكديػة األسػػكاؽ.  كتشػير اإلحصػائيات إلػى أف المشػػركعات 
 ـ.1996الصناعية في عماف عاـ %( مف إجمالي المشركعات 76الصغيرة مثمت ما يقارب)

كقد قامت سػمطنة عمػاف بمصػاعفة الجيػكد لتفصػيؿ دكر الصػناعات الصػغيرة فػي اسػتيعاب األعػداد 
 الكبيرة مف خريجي الجامعات كالمعاىد، حيث اتخذت الحككمة عددان مف اإلجراءات أىميا:

المشركعات الصغيرة كتقديـ ـ لتييئة األمكاؿ ال زمة لتمكيؿ 6111إنشاء بنؾ التنمية العماني عاـ  .6
 %( مف كمفة المشركعات الجديدة.11-21القركض بنسبة تتراكح ما بيف )

عطاء قركض إلنشاء المشركعات الصغيرة في حدكد  .1 تفصيؿ برنامج المنحة المالية لكزارة التجارة كا 
 ( سنة.62-61( ألؼ لاير عماني بدكف فكائد كبفترة سداد ما بيف )611)

 ة صمف برنامج يسمى )انط قة( لمتدريب عمى الحرؼ كالميف الحرة المختمفة.إعداد برامج ميني .9

 إنشاء شركة استثمارية متخصصة لدعـ المشركعات الصغيرة في القطاع الخاص. .4

إنشػػػاء الصػػػندكؽ العمػػػاني لتنميػػػة مشػػػاري  الشػػػباب، قػػػاـ بتمكيمػػػو السػػػمطاف قػػػابكس حيػػػث يقػػػدـ ىػػػذا  .2
 رأس الماؿ لممشركع الجديد. %( مف قيمة21الصندكؽ قركصان تزيد عف )

 (92، ص1111)عنبة،  تجربة المممكة ا ردنية:-4

تعتبػػػػر المشػػػػركعات الصػػػػغيرة مشػػػػاري  تكميميػػػػة لعػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف المشػػػػركعات الكبيػػػػرة فػػػػي مختمػػػػؼ 
القطاعػػات االقتصػػادية، كتتميػػز باسػػتقطابيا ألعػػداد كبيػػرة مػػف العػػامميف كخاصػػة فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة الػػذم 

  األردني بسيادتيا، ككذلؾ إمكانية إقامتيا عمى مقربة مف مكاق  المكاد األكليػة ممػا يقمػؿ مػف يتميز المجتم
دارتيا كعدـ حاجتيا إلى تكاليؼ استثمارية كبيرة، باإلصافة إلى تخفيؼ حدة البطالة التي  تكاليؼ إقامتيا كا 

حصػػػائيات بػػػأف المشػػػركعات يعػػػاني منيػػػا االقتصػػػاد األردنػػػي باعتبارىػػػا مشػػػاري  كثيفػػػة العمالػػػة، فتشػػػير اإل
%( مػػػف 33%( مػػػف قيمػػة النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػالي كبحػػػكالي )23الصػػغيرة كالمتكسػػػطة سػػاىمت بحػػػكالي )

 ـ.1992%( مف قيمة االستثمارات الثابتة عاـ 14إجمالي األيدم العاممة كحكالي )

مشػػركعات لقػػد اتخػػذت السػػمطات األردنيػػة مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي تيػػدؼ إلػػى دعػػـ كترقيػػة ال
 :(27، ص2006)يعقكبي،  أىمياالصغيرة في المممكة األردنية الياشمية، مف 

كصػػ  اإلطػػار العػػاـ لمسياسػػة الصػػناعية، تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز القػػدرة التنافسػػية لمقطػػاع الصػػناعي محميػػان  .6
ندة كدكليان، ككانت تشمؿ السياسات كالتشريعات كاإلجراءات الحككمية، كالبنيػة التحتيػة كالخػدمات المسػا

كالمعمكماتيػػػة، كالػػػدعـ المػػػالي كتنميػػػة الصػػػادرات كتشػػػجي  االسػػػتثمار، كالمػػػكارد البشػػػرية، كأخيػػػران تفعيػػػؿ 
 الشراكة لدل القطاعيف العاـ كالخاص.

تخصيص المساعدات لتنفيذ برامج مساعدة قطاع الصناعة، حيث قامت الحككمة األردنيػة بتخصػيص  .1
يػؿ عػدة بػرامج كمشػاري  إلعػادة تأىيػؿ قطػاع الصػناعة مثػؿ المكارد المالية مف المنح كالمساعدات لتمك 
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مشػػػػركع الشػػػػراكة األردنيػػػػة األمريكيػػػػة لألعمػػػػاؿ كبرنػػػػامج التعػػػػاكف األردنػػػػي اليابػػػػاني كبرنػػػػامج تحػػػػديث 
الصػػناعة.  كالتػػي تيػػدؼ جميعيػػا إلػػى تقػػديـ مسػػاعدات فنيػػة فػػي مجػػاالت الجػػكدة كالتسػػكيؽ كتحسػػيف 

عممية االتصاؿ بػيف القطػاع العػاـ كالخػاص كتقػديـ الػدعـ الفنػي طرؽ اإلنتاج كتدريب العماؿ كتحسيف 
نشػػاء صػػندكؽ خػػاص لعػػدـ صػػماف القػػرض بيػػدؼ تسػػييؿ  كالمػػالي لممؤسسػػات الصػػغيرة كالمتكسػػطة كا 
الحصكؿ عمى القرض مف البنػكؾ المحميػة.  كمػا ركػزت عمػى قطػاع الصػناعات الغذائيػة كجعميػا أكثػر 

 ميتمة بالبيئة.تنافسية، كدعـ المشركعات الصناعية ال

مميػكف  91تكفير التمكيؿ الميسر بأسعار فائدة منخفصة لمصناعات، كذلؾ مف خػ ؿ تخصػيص مبمػغ  .9
 دينار أردني لبنؾ اإلنماء الصناعي بيدؼ تقديـ الدعـ كالتمكيؿ ال ـز لمصناعات الصغيرة تحديدان.

ألنشػػطة بيػػدؼ دعػػـ القػػدرة تنفيػػذ مؤسسػػة تنميػػة الصػػادرات كالمراكػػز التجاريػػة األردنيػػة مجمكعػػة مػػف ا .4
التنافسػػػية لمشػػػركات الصػػػناعية األردنيػػػة، مػػػف خػػػ ؿ تخصػػػيص الػػػدعـ الفنػػػي لتطػػػكير أسػػػاليب اإلنتػػػاج 
كتحسيف الجكدة كتنميػة المػكارد البشػرية كالمشػاركة فػي المعػارض العالميػة كالعربيػة كالبعثػات التركيجيػة 

 لألسكاؽ المعنية.

برامج مف بينيا برنامج التحكؿ االقتصادم الجديػد الػذم أقػر اعتمدت السمطات األردنية مجمكعة مف ال .2
( مميػكف دينػار أردنػي، مػف بنػكده مسػاعدة عػدد مػف المشػركعات الصػناعية، 911ـ بتكمفػة )1111عاـ 

نشاء مركز كطني لمعمكمات المكاصفات كالمقاييس.  كا 

 (61، ص1111يعقكبي، ): تجربة دولة المغرب-5

%( مػػف مجمػػكع 95النسػػيج الصػػناعي فػػي المغػػرب، حيػػث تمثػػؿ ) تمثػػؿ المشػػركعات المتكسػػطة أسػػاس
 المؤسسات، لذا فإنو مف المنتظر أف يمعب ىذا القطاع الدكر الحيكم كاألساسي في التنمية االقتصادية.

قامػػت السػػمطة المغربيػػة بمجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات أىميػػا ميثػػاؽ المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػػطة، 
نعػػػاش  كيتصػػػمف ىػػػذا الميثػػػاؽ مجمكعػػػة مػػػف اإلصػػػ حات البنيكيػػػة لمقطػػػاع كالتػػػي تنتيجيػػػا الدكلػػػة لتأىيػػػؿ كا 

 المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كذلؾ مف خ ؿ:

إنشػػاء الككالػػة الكطنيػػة إلنعػػاش المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػطة، كتيػػدؼ إلػػى تقػػديـ مسػػاعدات تقنيػػة  .6
شػػتى المجػػاالت )الخبػػرة، تخػػص بػػرامج دعػػـ إنشػػاء المقػػاكالت الصػػغيرة كالمتكسػػطة كتقػػديـ خػػدمات فػػي 

اإلعػػ ـ، التكػػكيف، دخػػكؿ أسػػكاؽ جديػػدة، الحصػػكؿ عمػػى التكنكلكجيػػا الجديػػدة....(.  كمػػا عممػػت عمػػى 
تأسػػػػيس جمعيػػػػات تتصػػػػمف مياميػػػػا، مصػػػػاحبة المشػػػػركعات ابتػػػػداء مػػػػف مرحمػػػػة اإلنشػػػػاء كصػػػػكالن إلػػػػى 

تحسػيف شػركط االسػتفادة مػف التطكير، باإلصافة إلى تػكفير المسػاعدات التقنيػة كاإلرشػادية كالتمػكيف، ك 
 تقنيات حديثة كأسكاؽ جديدة.
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كما تقدـ الحككمة المغربية تسيي ت مباشرة لممشاري  الصغيرة كالمتكسطة، مثؿ تسييؿ الحصكؿ عمى  .1
األراصػػػػي كالمحػػػػ ت المخصصػػػػة ليػػػػذه المؤسسػػػػات مػػػػف خػػػػ ؿ إنشػػػػاء صػػػػندكؽ لتمكيػػػػؿ كتفعيػػػػؿ ىػػػػذه 

 التسيي ت.

سػػػػتثمار كرأس المػػػػاؿ، الغػػػػرض مػػػػف تقػػػػديـ قػػػػركض لتمكيػػػػؿ حاجػػػػػات إنشػػػػاء الصػػػػناديؽ الجماعيػػػػة ل  .9
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كتككف الدكلة مصاحبة لممشػاري  فػي مراحػؿ إعػادة تأىيميػا كتكعيتيػا 

 بأىمية نظاـ الجكدة كالحصكؿ عمى شيادة المطابقة لممكاصفات كتقكية نظاـ مراقبة الجكدة.

فػػي تنميػة المشػػركعات الصػغيرة، بحيػػث يتكفػؿ القطػػاع الخػػاص  تبنػت الحككمػػة إشػراؾ القطػػاع الخػاص .4
نعػػاش كتسػػكيؽ كتسػػيير ىػػذه المشػػركعات، بينمػػا تتكفػػؿ الدكلػػة بتػػكفير األراصػػي  بػػالتجييزات الداخميػػة كا 

يصاؿ التجييزات األكلية إلى ىذه المشركعات.  كا 

 تجربة فمسطين:-6
عتبػػر متكاصػػعة مقارنػػة بنظيرتيػػا مػػف إف التجربػػة الفمسػػطينية فػػي المشػػركعات الصػػغيرة بشػػكؿ عػػاـ ت

الدكؿ المجػاكرة، نظػران لحداثػة اقتصػادىا الػكطني كالػذم اعترصػو الكثيػر مػف المعكقػات، إف البيئػة السياسػية 
كالقانكنية كالتنمكية رير المستقرة التي يعيشػيا المجتمػ  الفمسػطيني بسػبب االحػت ؿ االسػرائيمي، يػؤثر سػمبان 

ف ريػػاب الصػػيغة التشػػريعية كالسياسػػية التػػي يمكنيػػا أف تعػػزز كتحمػػي أك عمػػى دكر المشػػركعات، فصػػ ن عػػ
 تشج  االستثمار في مجاؿ المشركعات الصغيرة.

 -يمكف اجماؿ التجربة الفمسطينية في مجاؿ المشركعات الصغيرة بالنقاط التالية:
كز %( مف مجمكع األعماؿ )مر 92تشكؿ المشركعات الصغيرة في االقتصاد الفمسطيني حكالي ) .1

 (.2012،المعمكمات الفمسطيني
%( مف مجمكع المنشآت 76( عماؿ، نسبة )4) تمثؿ المشركعات الصغيرة التي تشغؿ أقؿ مف .2

 (3،ص2012الصناعية، )الجياز اإلحصائي الفمسطيني، 

تعكد ممكية المشركعات الصغيرة إلى ممكية فردية كعائمية، كىذا مؤشر إلى الترابط االجتماعي في  .3
 طينية بشكؿ كبير جدا.البيئة الفمس

: إنتاجية صناعية مثؿ أىمياتكزع المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى قطاعات مختمفة  .4
الصناعات كالنجارة كالحدادة كالخراطة كالخياطة كالنسيج كالتنجيد كالصناعات الغذائية كاليدكية 

لتبريد كالتدفئة كصيانة كالكيماكية كالب ستيكية كقطاع الخدمات التي شممت ميكانيكا السيارات كا
 الماكينات كأشغاؿ الراديك كالتمفزيكف.

أىـ دكاف  إنشاء المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، العكامؿ االقتصادية كالمادية سكاء كانت إيجاد  .5
 مصدر دخؿ إصافي ألصحاب المشركع أك لتمبية احتياجات اقتصادية أك إيجاد فرصة عمؿ.

الصغيرة كالمتكسطة يرج  لمصدر تمكيؿ ذاتي مف مدخرات كديكف مصدر التمكيؿ األساسي لممشاري   .6
ج  إلى تحريـ ر كالبنكؾ، كىذا ي التمكيؿشخصية في حيف صآلة االعتماد في التمكيؿ عمى مؤسسات 



- 94 - 

المرجعية الدينية لمفائدة عمى القركض مما يجعؿ الكثيريف يبتعدكف عف التعامؿ م  مؤسسات 
ى عدـ تكفر صمانات مقبكلة إنو ليس بمقدكر أصحاب ىذه لكالبنكؾ، ىذا باإلصافة إ التمكيؿ

 تمكنيا مف أف تقترض منيا. التمكيؿلدل البنكؾ كمؤسسات  المشركعات

 الصغيرة كالمتكسطة المكجكدة تسكؽ إنتاجا محميا. المشركعاتمعظـ  .7

 حجـ رأس الماؿ عند بداية المشركع متكاص  كأرمب مصػادر الحصػكؿ عمػى رأس المػاؿ ذاتيػة ،  .8
يث يكصح الجدكؿ التالي أىـ اإليجابيات التي تبنتيا دكؿ عديدة لمنيكض بدكر المشركعات الصغيرة ح

 في التنمية االقتصادية.

  (11) جدول

 :العربً الوطن فً الصغٌرة المشروعات لتنمٌة الناجحة العربٌة التجارب من االستفادة أوجه

 االستفادة المجاؿ

 التعرير
د عمى المستكل القكمي، كيفصؿ االعتماد عمى معيار العماؿ بشكؿ أساسي االستقرار عمى تعريؼ مكح

 كاالستعانة بمعيار رأس الماؿ بشكؿ مكمؿ، م  مراعاة عدـ الخمط بيف األحجاـ المختمفة لممشاري .

 القانون المنظم
يا أىمية كص  قانكف خاص بالمشركعات الصغيرة يحدد المساعدات ال زمة ليا كالمسئكليف عف تقديم

 بشكؿ منسؽ.

 الجيات المساعدة
االكتفاء المنظمات الصركرية المتخصصة التي تغطي كافة المجاالت ال زمة ليذه المشركعات بحيث 

 يعيد لكؿ جية بدكر محدد كينسؽ بينيا عف طريؽ جية تتكلى التخطيط المركزم ليذه المشركعات
المساعدات المقدمة في مجال 

 اإلدارة
 المعرفة بيف المشركعات الصغيرة مف خ ؿ الغرؼ الصناعية. االستفادة مف تكامؿ

 في مجال المعمومات
 تكفير معمكمات حكؿ المساعدات كالبرامج المقدمة كنشرىا عمى المستكل القكمي )ال مركزية(.

إصدار كتاب أك مجمة دكرية تصـ بيانات حديثة عف كؿ ما يتعمؽ بالمشركعات الصغيرة أك يفيد 
حصاءات كدراسات عنيا.الميتميف بيا م  ف قكانيني كسياسات منظمة، كا 

 تقديـ استشارات سريعة بالتميفكف أك مكق  المشركع. في مجال ايستشارات

 تقديـ قركض بشركط ميسرة )فعمية( في مجال التمويل: القروض
 تطبيؽ نظـ المشاركة لمحصكؿ عمى قركض ميسرة بالجيكد الذاتية.

 الضرائب
 الحماية ضد التعثر

 كص  مزايا صرائبية لمتكامؿ بيف المشركعات كنمكىا.
 تمنح المشركعات المتعثرة قركصا ميسرة، م  مراعاة تأخيرىا عف السداد.

االستفادة مف إيجابيات نظاـ التعاقد مف الباطف كتأثيره المفيد عمى تطكير المشركعات الصغيرة  في مجال اإلنتاج
 لتكنكلكجيا محمية.

 اآليت والخامات
 كفير القركض الميسرة عمى اختيار اآلالت المناسبة.ت

 دعف نظاـ التعاقد مف الباطف لتكفير الخامات كالمساعدات الفنية ال زمة.

 تدريب/استشارات
 تدريب فني عمى مستكل المناطؽ.

 تبادؿ المعرفة كالتكامؿ بيف المشركعات.
نشاء شركا في مجال التسويق  ت لمتجارة لتتكلى التسكيؽ المحمي كالدكلي.دعـ نظاـ التعاقد مف الباطف، كا 

 .2008المصدر: ىالة عنبة، إدارة المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في الكطف العربي، 
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 ثانيًا: التجارب ا جنبية: 
 تجربة كوريا الشمالية:  -1

كػػاف اقتصػػاد ككريػػا الجنكبيػػة يعػػاني مػػف التخمػػؼ كالركػػكد كذلػػؾ قبػػؿ نيصػػتيا االقتصػػادية، حيػػث كػػاف 
 تسـ بخصائص مف أىميا:ي

 اعتماد االقتصاد الككرم عمى سمعة تصديرية كاحدة كىي األرز. .1

 ندرة المكارد االقتصادية بيا. .2

 صيؽ المساحة القابمة لمزراعة. .3

 معاناتيا مف اليجرة المستمرة مف الريؼ إلى الحصر. .4

تيا بخطػػة كمػػف ىنػػا كصػػعت الحككمػػة الككريػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت مجمكعػػة مػػف الخطػػط االقتصػػادية بػػدأ
ـ(، ككػػاف أىػػـ مػػا يميػػز خطػػط التنميػػة الككريػػة فػػي 1966 -ـ 1962التنميػػة االقتصػػادية األكلػػى مػػف عػػاـ )

 مطم  الستينات كارتباطيا بتنمية المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، حيث قامت بالتالي:

ـ بيػػػػدؼ دعػػػػـ 1961أنشػػػػأت بنكػػػػا متخصصػػػػا لمصػػػػناعات الصػػػػغيرة كالمتكسػػػػطة فػػػػي أكؿ أرسػػػػطس  -
ة االقتصػػػادية لممشػػػاري  الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ كتسػػػيي ت ائتمانيػػػة بػػػالعم ت األنشػػط

المحميػػػة كاألجنبيػػػة كقبػػػكؿ الكدائػػػ  بالمشػػػاركة فػػػي رؤكس أمػػػكاؿ المشػػػركعات كعمميػػػات النقػػػد المحمػػػي 
 كاألجنبي، باإلصافة إلى تقديـ الخدمات االستشارية  في أعماؿ اإلدارية كالفنية.

دعيـ الصناعات الصغيرة كالمتكسطة لمساعدة الحككمة في كص  السياسات االقتصػادية أنشأت ىيئة ت -
المرتبطػػػة بتنميػػػة المشػػػركعات الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة كالتػػػي تقػػػكـ ميمتيػػػا عمػػػى تحػػػديث كسػػػائؿ اإلنتػػػاج 
قامػة مجمعػات  نشػاء مػدف صػناعية كا  كتقكية األنشطة التعاكنية بيف المشركعات الصغيرة كالمتكسػطة كا 

بيػػػا كتنميػػػة الصػػػناعات البيئيػػػة، باإلصػػػافة إلػػػى تقػػػديـ الخػػػدمات االستشػػػارية الفنيػػػة كاإلداريػػػة  صػػػناعية
 كتكجيو الصناعات الصغيرة كالمتكسطة نحك التصدير.

 

 تجربة اليند: -2

يشكؿ تشجي  كتنميػة المشػركعات الصػغيرة كالمتكسػطة مػف أىػـ المكصػكعات التػي تعنػي الحككمػة 
ناعية القكمية فػي الينػد كيرجػ  ىػذا االىتمػاـ إلػى رربػة الحككمػة فػي تشػجي  اليندية، كبالتالي السياسة الص

ىذه النكعية كتنميتيا كإحػدل الكسػائؿ التػي تكاجػو البطالػة كالفقػر الػذم يعػاني منيػا أرمػب الشػعب الينػدم، 
فالصػػناعات الصػػغيرة تقػػدـ أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف فػػرص العمالػػة بعػػد قطػػاع الزراعػػة مباشػػرة، كمػػف ىنػػا فقػػد 

 مت ىذه النكعية مف المشركعات مكانا بارزا في االقتصاد اليندم.احت

 1984ككبدايػػة ليػػذه الخطػػكة نحػػك االىتمػػاـ بيػػذه النكعيػػة مػػف المشػػركعات، طبقػػت الينػػد فػػي عػػاـ 
فػػػػي إنشػػػػاء  STEPكتتمثػػػػؿ فكػػػػرة  (NRDC)مػػػػف خػػػػ ؿ المركػػػػز القػػػػكمي لألبحػػػػاث كالدراسػػػػات  STEPفكػػػػرة 
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يقػػـك بمسػػاعدة أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة مػػف المسػػتثمريف  مؤسسػػة فنيػػة أك معمػػؿ أبحػػاث متخصػػص
الجدد كتكفير المعاكنة الفنية كالتكنكلكجية كالتسكيقية ليـ خ ؿ فترة زمنية محددة تتراكح عادة ما بيف ث ثػة 
إلػػى خمػػس سػػنكات ممػػا يعمػػؿ عمػػى إخػػراج عناصػػر جديػػدة مػػف شػػباب رجػػاؿ األعمػػاؿ كالمنظمػػيف يتمتعػػكف 

متطػػػػكرة تسػػػػاعدىـ عمػػػػى تطػػػػكير مشػػػػاريعيـ لمكاكبػػػػة التطػػػػكر العػػػػالمي  فػػػػي تكنكلكجيػػػػا بميػػػػارات تدريبيػػػػة 
 المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كقد تـ تكفير التمكيؿ ال ـز لممؤسسة مف خ ؿ مجمكعة مف المكارد.

 تتمثل أىميا فيما يمي:

اإلعانػػػػات المقدمػػػػة مػػػػف الصػػػػامنيف كمسػػػػاىمات عػػػػف طريػػػػؽ المؤسسػػػػة العمميػػػػة كالمؤسسػػػػات  .1
 التمكيمية كالدعـ المباشر مف الدكلة.

 اليبات كالتبرعات. .2

 العائد عمى االستثمار. .3

 المقابؿ المادم لمخدمات التي تقدميا المؤسسة ألعصائيا. .4

 .STEPرسـك العصكية في نظاـ  .5

 

 تجربة اليابان  -3

تعتبػػر التجربػػة اليابانيػػة فػػي قطػػاع المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػطة نمكذجػػا يحتػػذم بػػو بػػيف كػػؿ 
 لدكؿ الراربة في تنمية اقتصاداتيا مف جية كالتغمب عمى مشاكؿ البطالة مف جية أخرل.ا

فبررـ مف افتقار الياباف إلى الثركات المعدنية، حيػث كانػت تعتمػد فػي إنتاجيػا عمػى اسػتيراد أرمػب 
حاصػػر، مكاردىػػا األكليػػة إال أنيػػا حققػػت تقػػدما كبيػػرا فػػي مجػػاؿ صػػناعة منػػذ بدايػػة السػػتينات كحتػػى كقتنػػا ال

فصػػادراتيا أصػػبحت تنػػافس العديػػد مػػف الػػدكؿ الكبػػرل، كىػػذا بفصػػؿ السياسػػة القكميػػة التػػي ابتعتيػػا الحككمػػة 
اليابانيػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تػػكفير المسػػاعدات الفنيػػة أك التمكيميػػة أك اإلداريػػة لممشػػاري  الصػػغيرة كالمتكسػػطة 

 كذلؾ مف خ ؿ :

متخصصػػػة، التػػػي تشػػػرؼ كتراقػػػب عمييػػػا الحككمػػػة إنشػػػاء بعػػػض المؤسسػػػات أك الصػػػناديؽ التمكيميػػػة ال .1
 لتكفير التمكيؿ كالدعـ ال ـز لممشاري  الصغيرة كالمتكسطة.

تأسػػػيس برنػػػػامج يمكػػػػف عػػػف طريقػػػػو حصػػػػكؿ المشػػػركعات المتخصصػػػػة، التػػػػي تشػػػرؼ كتراقػػػػب عمييػػػػا  .2
 الحككمة لتكفير التمكيؿ كالدعـ ال ـز لممشاري  الصغيرة كالمتكسطة.

طريقو حصكؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى نفس الشركط التعاقدية  تأسيس برنامج يمكف عف .3
 الممنكحة لمقطاع العاـ كالحككمي.

حصػػػكؿ المشػػػركعات الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة عمػػػى بعػػػض الحػػػكافز الفنيػػػة كاإلداريػػػة كالمزايػػػا التػػػي يمكػػػف  .4
قػػديـ إعفػػاءات تقػػديميا لممنشػػآت الصػػغيرة كالمتكسػػطة مػػف أجػػؿ تطكيرىػػا، حيػػث تتصػػمف تمػػؾ القػػكانيف ت
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، 2009)حامػػػػد كآخػػػػركف، صػػػػريبية مباشػػػػرة كريػػػػر مباشػػػػرة، كاعتمػػػػاد سياسػػػػات حمايػػػػة صػػػػد اإلفػػػػ س 
 (.11ص

االستعداد لمتكيؼ م  األكصػاع االقتصػادية المتغيػرة، التػي قػد تػؤدم إلػى تعثػر أك إفػ س المشػركعات  .5
 الصغيرة كالمتكسطة.

تخػتص بعمميػات تسػجيؿ المشػركعات، إصػافة تأسيس كزارة أك مؤسسة لممشاري  الصغيرة كالمتكسطة،  .6
، 2009)حامد كآخػػركف، إلػػى اختصاصػػيا بشػػؤكف التمكيػػؿ كالخػػدمات المسػػاندة ألصػػحاب المشػػركعات

 (22ص

كقػػػد اتصػػػػحت العنايػػػػة الفائقػػػػة بيػػػػذه النكعيػػػػة مػػػػف المشػػػػركعات مػػػػف قبػػػػؿ الحككمػػػػة فػػػػي تعاكنيػػػػا مػػػػ  
لمتعثػر يسػتطي  أك يحصػؿ عمػى قػرض بػػدكف المشػركعات المتعثػرة، خكفػا عمييػا مػف اإلفػ س، فالمشػػركع ا

فائدة كبدكف صماف، كيتـ استرداده خ ؿ سنكات م  إعطائو ميمػة سػتة أشػير قبػؿ أف تبػدأ عمميػة السػداد.
ىذا كقد ساعد التطكر الفكرم الػذم طػرأ عمػى الصػناعة إلػى تحػكؿ العمالػة مػف الصػناعات الكبيػرة  

صػػناعات الكبيػػرة أصػػبحت تتخمػػى عػػف إنتػػاج الكثيػػر مػػف إلػػى الصػػناعات الصػػغيرة فػػي اليابػػاف فكثيػػر مػػف ال
سناد إنتاجيا إلى مصان  أخرل صغيرة أكثر تخصصا مما يحقؽ جكدة أعمى.  مككنات التصني  كا 

كمػػف ىنػػا يتصػػح أىميػػة المشػػركعات الصػػغيرة كالمتكسػػطة فػػي امتصػػاص فػػائض العمالػػة الناتجػػة عػػف 
 تغنائيا عف العمالة الزائدة.المشركعات الكبرل عند تحديدىا لكسائؿ إنتاجيا كاس

 تجربة الوييات المتحدة ا مريكية )إدارة ىيئة مشاريع أعمال صغيرة( -4

تطكرت المشركعات الصغيرة بشكؿ كاصح كمتميز في الكاليات المتحدة األمريكية، حيػث يكجػد فييػا 
( 20.5نحػػػك )( مميػػػكف مػػػف الكيانػػػات االقتصػػػادية المختمفػػػة، كتشػػػكؿ المشػػػركعات الصػػػغيرة فييػػػا 21نحػػػك )

%( كأف ىػػػذه المشػػػركعات متكاجػػػػدة فػػػي جميػػػ  األنشػػػػطة االقتصػػػادية فػػػػي 98مميػػػكف مشػػػركع أم حػػػػكالي )
%( مػف قطػاع القػكل 50الكاليات المتحدة، كتبرز أىمية المشػركعات الصػغيرة فػي أنيػا تسػتخدـ أكثػر مػف )

ىػػذه المشػػركعات %( مػػف أصػػكؿ األعمػػاؿ الكميػػة، كتتصػػؼ 25العاممػػة الخاصػػة، كمػػا أنيػػا تشػػتمؿ عمػػى )
بكثافة العمالة، كلقد استمر ىذا الدكر الميـ خ ؿ فترة التسعينات، حيث استمرت المشركعات الصغيرة في 
تحقيػػػؽ كتػػػائر متصػػػاعدة فػػػي النمػػػك فػػػي مجػػػاؿ األعمػػػاؿ خػػػ ؿ القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػرية، كقػػػد كفػػػرت نحػػػك 

%( مف الناتج 38كما أنيا ساىد بنحك )%( مف مجمكع القكل العاممة في الكاليات المتحدة األمريكية، 56)
 .(24، ص2006)الحسيني، الحمي اإلجمالي: 

لقػػػػػد انتيجػػػػػت الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة سياسػػػػػة قكميػػػػػة منػػػػػذ مطمػػػػػ  الخمسػػػػػينات تسػػػػػتيدؼ دعػػػػػـ كتشػػػػػجي  
المشركعات الصغيرة لتمعب دكرا أكبر في التنميػة االقتصػادية، كتشػجي  أصػحاب المػدخرات الصػغيرة عمػى 

تمػػؼ األنشػػطة االقتصػػادية، لػػذا اعتمػػدت ىػػذه السياسػػة القكميػػة عمػػى عػػدد مػػف المحػػاكر اسػػتثمارىا فػػي مخ
ـ كىػػػػي بمثابػػػػة إدارة اتحاديػػػػة لممشػػػاري  الصػػػػغيرة ذات ميزانيػػػػة خاصػػػػة، 1935أىميػػػا: تأسػػػػيس ىيئػػػػة عػػػاـ 
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كتيػػػدؼ إلػػػى مسػػػاعدة أصػػػحاب المشػػػركعات األمػػػريكييف إلقامػػػة كتشػػػغيؿ مشػػػاري  صػػػغيرة ناجحػػػة، كيتمثػػػؿ 
 ا يمي:دكرىا فيم

منح القركض لممشاري  الصغيرة الغير قادرة عمى تكفير تمكيؿ ذاتي كذلؾ بشركط معقكلة كميسرة،  .1
 باإلصافة إلى منحيا إعفاءات صريبية مثؿ تخفيض صريبة الدخؿ عمى اإليرادات.

 مساعدة المشركعات الصغيرة في بي  منتجاتيا كخدماتيا لمحككمة الفيدرالية. .2

 قابمة لمتأثر بالككارث الطبيعية.منح قركض لممشركعات ال .3

 مساعدة المشركعات الصغيرة في تسكيؽ منتجاتيا كتصديرىا لمخارج. .4

 تطكير كتنمية الميارات اإلدارية كالفنية ألصحاب المشركعات الحالييف كالمتكقعيف. .5

تقػػـك اإلدارة بتػػرخيص كتنظػػيـ شػػركات االسػػتثمار الخاصػػة، التػػي تعنػػي بتقػػديـ القػػركض لممشػػاري   .6
 غيرة كالمتكسطة.الص

 دعـ المرأة كمساعدات األقميات مف أجؿ زيادة مشاركتيـ في ممكية مشاري  صغيرة كمتكسطة. .7

تأسيس مراكز تطكير المشركعات الصغيرة، بحيث تككف بمثابة شبكة مف الككاالت المحمية في معظػـ  -
مفيػة حككميػة كتعميميػة المدف متكسطة ككبيرة الحجـ في أمريكا، كتصـ ىذه المراكز فريقا ممف لػدييـ خ
 تقدـ مساعداتيا في شكؿ استشارات كتدريب كتخطيط كتكفير معمكمات كفرص.

كلمتكس  في تكفير المساعدات اإلدارية كاالستثمارية ألصحاب المشركعات الصػغيرة كالمتكسػطة فػي 
مؤسسػة رياديػة  جمي  الكاليات عمى حد سكاء، أقامت إدارة الييئة مركزا في كؿ كالية، باإلصػافة إلػى كجػكد

دارة برامجػو، كمػا قامػت الييئػة بتأسػيس مكاتػب لمقطػاع الخػاص  عامة أك خاصة تقكـ برعاية ىذا المركز كا 
ليجمػػ  بػػيف مػػكارد القطػػاع الخػػاص كمػػكارد إدارة المشػػركعات الصػػغيرة، لزيػػادة فعاليػػة بػػرامج الييئػػة، خاصػػة 

اإلصافة إلػى قياميػا بمسػاعدة فػي الحصػكؿ عمػى فيما يتعمؽ بتكفير التدريب اإلدارم كالنشرات اإلرشادية، ب
عقػكد حككميػػة كعقػػكد مػػف البػػاطف كالقيػػاـ بتمكيػػؿ صػادرات ىػػذه المشػػركعات مػػف خػػ ؿ برامجيػػا، كاسػػتمرار 

، كػػاف اليػػدؼ منيػػا خفػػض 1983لػػدعـ الحككمػػة لممشػػاري  الصػػغيرة قامػػت بإنشػػاء حاصػػنات أعمػػاؿ عػػاـ 
اؿ الجديدة كالصغيرة كخمػؽ فػرص عمػؿ جديػدة، كمػا قسػمت معدؿ الفشؿ كزيادة معدؿ النمك لمنشآت األعم

الحككمة تمؾ الحاصنات إلػى أنػكاع حسػب القطػاع الػذم ينشػئ المشػركع، كمػف الجػدير بالػذكر أف الكاليػات 
 المتحدة األمريكية سبقت بريطانيا إلى فكرة الحاصنات.

 (80، ص2009)شاركؼ، خامسا: تجربة ألمانيا:  -5

ـ نحػػػك 2003د الفقػػرم أللمانيػػػا، فقػػد بمغػػت عػػدد المؤسسػػات عػػاـ لعمػػك تعتبػػر المؤسسػػات الصػػغيرة ا
( مميكف مؤسسة حسب إحصائيات صريبة المبيعات، حيث تكفر ىذه المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 2.9)
%( مػػػػف القيمػػػػة المصػػػػافة التػػػػي تحققيػػػػا كافػػػػة 49%( مػػػػف فػػػػرص التػػػػدريب المينػػػػي، كتسػػػػاىـ بنحػػػػك )80)
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%( مػػػف إجمػػػػالي عػػػدد العػػػامميف، ككفقػػػػا 70إجمػػػػالي االسػػػتثمارات ك) %(46المؤسسػػػات، كتقػػػـك بتشػػػغيؿ )
 ( مؤسسة صغيرة كمتكسطة منتجاتيا كخدماتيا إلى الخارج.327ـ، فقد صدرت )2003لبيانات 

ررػػػـ أىميػػػة الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػو المؤسسػػػات الصػػػغيرة فػػػي ألمانيػػػا إال أنيػػػا تكاجػػػو نقػػػاط صػػػعؼ أمػػػاـ 
 تحديات العكلمة، كمنيا:

ال زمػة فػي النػكاحي اإلداريػة أك الجػاني العممػي أك رأس المػاؿ، حيػث تسػتعيف ىػذه صعؼ المػكارد  .1
يػا عمػى الصػعيد المحمػي، كلكنيػا بشرية مالية محدكدة قػد تناسػب عمم المؤسسات في عمميا بمكارد

 تقؿ بكثير عف احتياجاتيا عمى الصعيد الدكلي.

شػػػفيية كالتحريريػػػة، كمػػػا كقػػػد تصػػػطر ظيػػكر تكمفػػػة اإلنتػػػاج الخػػػارجي، مثػػػؿ االنتقػػػاالت كالترجمػػة ال .2
 الستقداـ عمالة مف البمد المنشأ مف أجؿ الحفاظ عمى جكدة منتجاتيا.

لقػػد اسػػتخدمت المؤسسػػات الصػػغيرة األلمانيػػة شػػبكة اإلنترنػػت فػػي األرػػراض التسػػكيقية أك اإلع نيػػة 
ا كانػػت طبيعػػتيـ كذلػػؾ عبػػر شػػبكة معمكمػػات، كيكػػكف التعامػػؿ مػػف خػػ ؿ التعامػػؿ الرقمػػي مػػ  العمػػ ء، أيػػ

مػػكرديف أك مسػػكقيف أك مسػػتكرديف، فإنجػػاز ىػػذه التعػػام ت إلكتركنيػػا يسػػاىـ فػػي خفػػض التكػػاليؼ كسػػرعة 
دكراف معػػػدالت المبيعػػػات كرؤكس األمػػػكاؿ، باإلصػػػافة إلػػػى تػػػدبير احتياجػػػات المؤسسػػػة مػػػف العمالػػػة عبػػػر 

غيرة كالمتكسطة تعمػف عػف %( مف المؤسسات الص56اإلع ف في شبكة اإلنترنت، حيث تصؿ ما نسبتو )
 طمبيا لمكظائؼ عبر اإلنترنت.

إف اعتماد ألمانيا مكتب لمعمؿ كاستشارة التكظيؼ يجعؿ المؤسسات تستفيد منو مف خ ؿ استج ب 
%(، كتأىيػػػؿ المػػػكارد البشػػػرية فػػػي المؤسسػػػات الصػػػغيرة 20العمالػػػة لمتػػػدريب الػػػداخمي بنسػػػبة تصػػػؿ إلػػػى )

تكنكلكجيػػػػػا، كمػػػػػا تقػػػػػـك الحككمػػػػػة بتقػػػػػديـ دعػػػػػـ لممؤسسػػػػػات الصػػػػػغيرة كالمتكسػػػػػطة، كتعزيػػػػػز اسػػػػػتخدامات ال
 كمساعدتيا في إيجاد كتنكي  المنافذ التسكيقية لمنتجاتيا.

فمف الحقائؽ اليامة كالتي يمكف استخ صيا مف تجارب الدكؿ السابؽ ذكرىا، أف لممشاري  الصغيرة 
خػذت بأسػباب التقػدـ كالتنميػة مػف خػ ؿ رعايتيػا كالمتكسطة دكرا كبيرا في زيادة الناتج القكمي لمدكؿ التي أ

ليػػذه المشػػركعات كلمعػػامميف فييػػا، كمحاكلػػة تػػكفير سػػبؿ المسػػاعدات ال زمػػة لنمكىػػا كتطكيرىػػا، لػػذا سػػكؼ 
نطرح عدة مقترحات يمكننا عف طريؽ إتباعيػا األخػذ بيػد ىػذه النكعيػة مػف المشػركعات كدفعيػا نحػك النمػك 

 ل نتشار عالميا عف طريؽ االتجاه لمتصدير. المتزايد كتشجيعيا عمى االتجاه

كل سػػتفادة مػػف تجػػارب الػػدكؿ األجنبيػػة كمػػا تكصػػمت إليػػو فػػي تنميػػة المشػػركعات الصػػغيرة تجربتنػػا 
  (10الجدكؿ رقـ )الفمسطينية، أعد الباحث الجدكؿ التالي استنادان إلى 
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 (11) جدول

 الصغٌرة لمشروعاتا لتنمٌة الناجحة األجنبٌة التجارب من االستفادة أوجه

 ايستفادة المجال
 يستند بشكؿ أساسي عمى معيار العماؿ، كيعتبر معيار رأس الماؿ معيار مكمؿ. التعريؼ

 كجكد قكانيف كتشريعات تنظـ عمؿ المشركعات الصغيرة. القانكف المنظـ
 يكجد ىيئات ككزارات مساندة لمتابعة كافة التفصي ت الجيات المساعدة

 لمقدمة في مجاؿ اإلدارةالمساعدات ا
 مراكز تدريب كدعـ لكجيستي

 كزارات متخصصو لتسجيؿ المشركعات كمتابعتيا

 في مجاؿ المعمكمات
 تكفير قاعدة بيانات كاممة

 التنسيؽ الكامؿ بيف المشركعات الصغيرة كالكبيرة

 –في مجاؿ التمكيؿ: القركض 
 الصرائب

 الحماية صد التعثر

 كسو.تقديـ إعفاءات صريبية ممم
 منح تسيي ت مف خ ؿ تقديـ قركض بشركط مناسبة

 اعتماد سياسات حماية صد اإلف س.

 تقديـ قركض ميسرة لتطكير اآلالت كشراء المكاد الخاـ ال زمة. اآلالت كالخامات

 تدريب/استشارات
إنشاء مؤسسات أك صناديؽ تمكيمية متخصصة لتكفير التمكيؿ كالتدريب ال ـز إلدارة 

 ات الصغيرة.المشركع

 في مجاؿ التسكيؽ
 استخداـ شبكة اإلنترنت في األرراض التسكيقية أك اإلع نية عبر شبكة المعمكمات.

 مساعدة المشركعات الصغيرة في تسكيؽ منتجاتيا أك تصديرىا لمخارج.
 اإلع ف عف منتجات المشركعات الصغيرة في كافة كسائؿ اإلع ـ.

 المصدر: اعداد الباحث
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      الثالثالثالثالفصل الفصل 

  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات
 

 . منيج الدراسة: أوًي   

 .مدراسةلالمجتمع ا صمي : ثانيًا   

 .عينة الدراسة: ثالثًا   

 .أداة الدراسة: رابعًا  

 .إجراءات الدراسة: خامساً 

 .المعالجات اإلحصائية: سادساً 
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 مقدمةأوي: 
، ككػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػة كاألفػػػػراد مجتمػػػػ  الدراسػػػػة كعينتيػػػػا ،ؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفان لمػػػػنيج الدراسػػػػةيتنػػػػاك    

تقنػيف  فػي عمميػة، كما يتصمف ىذا الفصؿ كصفا لإلجراءات كطرؽ إعدادىا ، كصدقيا كثباتيا المستخدمة
 .عمييا في تحميؿ الدراسة االعتماد، كأخيرا المعالجات اإلحصائية التي أدكات الدراسة كتطبيقيا

 منيج الدراسة ثانيا: 
عمى الدراسات  االط عمف خ ؿ معركفة مسبقا حيث أف جكانب كأبعاد الظاىرة مكص  الدراسة     

دكر تمكيؿ المشركعات لكصكؿ إلى معرفة دقيقة كمفصمة حكؿ بيدؼ االسابقة المتعمقة بمكصكع البحث، 
طبيقية تدراسة  –الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف كجية نظر العامميف في ىذه المنظمات 

 ، كىذا يتكافؽ م قطاع غزة من المنظمات غير الحكومية العاملة في الممولةلمشروعات الصغيرة ل
المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكصكع البحث لتفسيرىا 

كع لمكثائؽ المختمفة كالكتب كالكقكؼ عمى دالالتيا، كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خ ؿ الرج
كالصحؼ كالمج ت كريرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث 

(Saunders,2000,p:84سي ،)د عمى ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية اعتمتـ اال
المسح دراسة، كما أنو سيستخدـ حكؿ مشكمة البحث، كلتحقيؽ تصكر أفصؿ كأدؽ لمظاىرة مكص  ال

 .ستبانة في جم  البيانات األكليةفي اختياره لعينة الدراسة، كسيستخدـ اال الشامؿ
  طرق جمع البياناتثالثا:       

 :عمى نكعيف مف البيانات تـ االعتماد المصادر ا ولية:
 :البيانات ا ولية  -1

ات لدراسة بعض مفػردات البحػث كحصػر كتجميػ  كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزي  استبيان   
  SPSSالمعمكمػػػػػات ال زمػػػػػة فػػػػػي مكصػػػػػكع البحػػػػػث، كمػػػػػف ثػػػػػـ تفريغيػػػػػا كتحميميػػػػػا باسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج 

(Statistical Package for Social Science)   اإلحصػائي كاسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائية
 .الدراسة قيمة كمؤشرات تدعـ مكصكعالمناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات 

     :البيانات الثانوية-2

المنشكرات الخاصة كالدراسات السابقة كالمراج  العربية كاألجنبية اجعة الكتب كالدكريات ك تمت مر      
.أك المتعمقة بالمكصكع قيد مي الشبكة العنكبكتية )االنترنت(كالمج ت العممية كالمقاالت كالكثائؽ ع

دراسة  –تمكيؿ المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية  دكرالدراسة، كالتي  تتعمؽ بدراسة 

كتساعد ، قطاع غزة من المنظمات غير الحكومية العاملة في الممولةلمشروعات الصغيرة تطبيقية ل
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 لمصادر الثانكية في الدراسة، التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، ككذلؾا
 .الدراسةف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ أخذ تصكر عاـ ع

 لدراسةوعينة ا  ا صمي  مجتمعال: رابعاً 

التػػػي تقػػػدـ تمػػػكي  لممشػػػركعات  فػػػي قطػػػاع رػػػزة ريػػػر الحككميػػػة العاممػػػة المنظمػػػات عػػػدد بمػػػغ
 معػػػػػامميفل جميػػػػػ  المناصػػػػػب اإلشػػػػػرافية مػػػػػف الدراسػػػػػة مجتمػػػػػ  يتكػػػػػكفك  ،اتمنظمػػػػػ ( 9)ىػػػػػك  الصػػػػػغيرة

 (فػػردان ( 110) ـػكعددىػػ ـ2013 فبرايػػرشػػير  نيايػػة حتػػى رػػزة قطػػاع فػػي يػػر الحككميػػةرالمنظمػػات ب

 .(2013االدارة العامة لمشئكف العامة، 

 اإلدارة مستكل في كالمتمثمة ستمارةاال في اإلشرافية الكظيفية المراكز أصحاب كتحديد اختيار تـحيث  
 مدير تنفيذم، مدير إدارة، مجمس عصك: التالية كزالمرا إحدل تشغؿ قد كالتي التنفيذية اإلدارة أك العميا
 .كمنسؽ مشركع أك رئيس قسـ برنامج مدير أك مشركع مدير إدارم، مدير مالي،

 لمتحميؿ صالحة استمارة( 72)عدد استمارات استرجاع تـك عمى مفردات العينة  استبانة 80تـ تكزي  عدد - أ
 ،المكزعة االستبانات إجمالي مف اتار استم( 8) حكالي استبعدت حيث ،%(90)حكالي بمغت بنسبة

 : تكزي  أفراد العينة لفئات الدراسةجدكؿ كالشكؿ التالييف يكصحاف الك 

 
 (12) جدول

 الملكٌة نوع حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد نكع الممكية
 87.50 63 إيجار
 12.50 9 ممؾ

 100.00 72 المجمكع
 : ؿ السابؽيتصح مف الجدك 

 ، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف ىذهأرمب المنظمات رير الحككمية تميؿ الى ايجار مقراتيا إف 
 يجار أكبر مف لتممؾ لممقرات.النسبة لإلال تسعى الى التممؾ كبالتالي كانت ك منظمات رير ربحية ال
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  (13) جدول

 المنظمة عمر حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد ر المنظمةعم
 16.67 12 سنكات 3أقؿ مف 

 43.06 31 سنكات 10-4مف 
 27.78 20 سنة 15-11مف 

 6.94 5 20-15مف 
 5.56 4 سنة فأكثر 20

 100.00 72 المجمكع
 :يتصح مف الجدكؿ السابؽ

النتيجة لزيادة سنكات، كيعزك الباحث ىذه  10-4أكبر نسبة مئكية لعمر المنظمة يتراكح بيف  إف 
عطاءىا  كعي الحككمة الفمسطينية في الفترة األخيرة لدكر ىذه المنظمات في المجتم  الفمسطيني كا 

 الفرصة لتحقيؽ شراكة م  الجيات الرسمية كصكال لتحقيؽ التنمية المنشكدة.
  (14) جدول

 الترخٌص جهة حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 ة المئكيةالنسب العدد جية الترخيص
 69.44 50 كزارة الداخمية

 13.89 10 كزارة الشئكف االجتماعية
 6.94 5 بدكف ترخيص
 9.72 7 جية أخرل
 100.00 72 المجمكع

 يتصح مف الجدكؿ السابؽ 

كزارة الداخمية قد حققت أعمى نسبة بالنسبة لجية الترخيص، كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف  إف
خكلة مف الحككمة لمتابعة المنظمات رب الحككمية في األراصي الفمسطينية ىي الجية الرئيسية الم

كزارة الداخمية كتككف أيصا بالمشاركة م  جيات حككمية أخرل ذات اختصاص بما يت ءـ كأىاؼ 
 كنشاطات المنظمة.
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  (15) جدول

 للمنظمة المرجعٌة الهٌئة حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد عية لممنظمةالييئة المرج
 66.67 48 جمعية عمكمية
 18.06 13 مجمس أمناء
 5.56 4 ىيئة تأسيسية
 9.72 7 جية أخرل
 100.00 72 المجمكع

 

 يتضح من الجدول السابق: 

أف نظاـ الجمعية العمكمية قد حقؽ أعمى نسبة حسب الييئة المرجعية لممنظمات رير الحككمية،  
حث ىذه النتيجة الى النظاـ الذم تقره كزارة الداخمية كاألمف الكطني في الحككمة الفمسطينية كيعزك البا

 بما يخص اعتماد ترخيص المنظمات رير الحككمية حسب طبيعتيا. 

 

  (16) جدول

 االستمارة بتعبئة قام الذي جنسال حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

جنس الذم قاـ بتعبئة 
 النسبة المئكية لعددا االستمارة

 47.22 34 ذكر
 52.78 38 أنثى

 100.00 72 المجمكع
 يتصح مف الجدكؿ السابؽ

نسبة اإلناث تفكؽ نسبة الذككر بالنسبة لمعامميف في المنظمات رير الحككمية محؿ الدراسة،  إف 
كثر مف كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف المنظمات رير الحككمية تميؿ الى تكظيؼ اإلناث أ

مطالبة بالحقكؽ الكظيفية، ككذلؾ أكثر استقراران في الكظيفة كأخيران  ألف االناث في الغالب أقؿ الذككر
عطاءىا حقكقيا كمف صمنيا حقيا في العمؿ.   ميؿ تمؾ المنظمات لعزيز دكر المرأة في المجتم  كا 
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  ) 17) جدول

 االستمارة بتعبئة قام الذي وظٌفة مسمى حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد المركز الكظيفي
 4.17 3 عصك مجمس إدارة
 1.39 1 مدير تنفيذم المنظمة

 15.28 11 مدير مالي
 15.28 11 مدير إدارم
 20.83 15 مدير مشركع
 12.50 9 مدير برنامج
 30.56 22 منسؽ مشركع
 100.00 72 المجمكع

 :يتصح مف الجدكؿ السابؽ

كظيفة منسؽ مشركع قد حققت أعمى نسبة بالنسبة لممسميات الكظيفية داخؿ المنظمات رير  إف
الحككمية، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف جمي  المنظمات تعتمد بشكؿ أساسي عمى المشاري  
ككجكد كظيفة منسؽ المشاري  لو الدكر األكبر في التنسيؽ بيف المنظمة كالجيات الخارجية التي 

 قة بتنفيذ المشركع كال يمكف االستغناء عنو بحاؿ مف األحكاؿ.ع 
  (18) جدول

 العلمً المؤهل حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد المؤىؿ العممي
 2.78 2 قؿ مف ثانكيةأ

 15.28 11 ثانكية
 66.67 48 دبمـك

 15.28 11 بكالكريكس
 100.00 72 المجمكع

 :مف الجدكؿ السابؽيتصح 

الدبمكـ كمؤىؿ عممي قد حصؿ عمى أعمى نسبة صمف فئات الدراسة، كيعزك الباحث ىذه النتيجة  إف 
كمفة في سمـ ت الدبمكـ ألنيا أقؿ تالى أف المنظمات رير الحككمية تميؿ الى تكظيؼ أصحاب مؤى 

لدراسات العميا، أيصأ تعبر ككذلؾ لسيكلة التعامؿ معيـ مقارنو بحممة البكالكريكس أك ا ،الركاتب
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جراء  مف ريرىا في الترقيات كالحكافز كبالتالي ال ترىؽ المنظمة ماليان  المنظمات ىذه الفئو أقؿ طمكحان 
 تعيينيـ. 

  (19) جدول

 العمر حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد العمر
 33.33 24 فأقؿ 25

26-30 31 43.06 
31-40 11 15.28 
41-50 5 6.94 

 1.39 1 فأكثر 50
 100.00 72 المجمكع

  :يتصح مف الجدكؿ السابؽ

" قد حازت عمى نسبة بالنسبة لتكزي  أفراد الدراسة حسب العمر، كيعزك 26-30الفئة العمرية مف "إف 
الباحث ىذه النتيجة الى أف ارمب الشباب مف صمف ىذه الفئة ال تستطي  الحصكؿ عمى الكظائؼ 

حككمية نتيجة لقمتيا كاألعداد الكبيرة مف المتقدميف ليذه الكظائؼ في الحككمة، كبالتالي يتـ التكجو ال
رير الحككمية لمعمؿ بيا، كخاصة أنيا أسيؿ في شركطيا بما  تلمقطاع الخاص كقطاع المنظما

   ـ التعيينات.يتعمؽ بنظا

  (21) جدول

 دمةالخ واتسن عدد حسب الدراسة لفئات العٌنة أفراد توزٌع

 النسبة المئكية العدد عدد سنكات الخبرة
 26.39 19 فأقؿ 3

4-10 35 48.61 
11-15 11 15.28 
15-20 7 9.72 
 100.00 72 المجمكع

  :يتصح مف الجدكؿ السابؽ
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" سنكات، كيعزك الباحث ىذه النتيجة 4-10أعمى نسبة قد حققتيا عدد سنكات الخدمة ىي مف " إف
( الخاص بعمر المنظمة التي أظيرت نتائجيا أف 13جة التي كردت في جدكؿ رقـ )الى تت ءـ كالنتي

 " سنكات كىي فترة الخدمة التي قصاىا الفرد داخؿ المنظمة. 4-10يتراكح عمر المنظمة مف "

  الدراسة ةأدا: خامساً  

 : أىميا ما يأتيمراحؿ بعدة تـ إعدادىا كتطكيرىا حيث مرت  استبانةاستخدـ الباحث 

 المكاصػػي  فػػي المنشػػكرة األبحػػاث كبعػػض كالػػدكتكراه الماجسػػتير رسػػائؿ مػػف مجمكعػػة عمػػى االطػػ ع تػػـ .1
 . المؤسساتي البناء منيا يتككف التي

 بعض مػا كتػب عػف عناصػر تمكيػؿ المشػركعات الصػغيرة فػي تحقيػؽ التنميػة االقتصػاديةتمت مراجعة  .2
المناسػبة تحديػد العبػارات اختيػار ك  ثػـكمػف  كصكع الدراسػة،كالخاص بم رير الحككمية المنظمات في

لكػػػؿ محػػػكر منيػػػا بحيػػػث يعبػػػر كػػػؿ منيػػػا تقيػػػيـ كتطػػػكير عناصػػػر كجكانػػػب التمكيػػػؿ المؤسسػػػاتي فػػػي 
 .المنظمات رير الحككمية

عمػػـ إدارة األعمػػاؿ كالمحاسػػبة كالتمكيػػؿ تػػـ عػػرض العبػػارات عمػػى عػػدد مػػف أعصػػاء ىيئػػة تػػدريس فػػي  .3
كعػػػدد مػػػف العػػػامميف فػػي المنظمػػػات ريػػػر الحككميػػػة مػػػف  ات الفمسػػػطينيةالجامعػػعػػػدد مػػػف فػػػي يعممػػكف  

حػذؼ العبػارات كتػـ تعػديؿ ك كذلؾ مف أجؿ قراءة العبارات بػتفحص أصحاب الخبرات الطكيمة كالمميزة، 
 .، صالحة لمدراسةرير مناسبة أك رير التي ال يعتقدكف أنيا 

سػػػتة  مػػف ةككنػمػػػ لنيائيػػةا صػػػكرتيا فػػي االسػػتمارة  أصػػػبحتات السػػػابقة فقػػد ك الخطػػ ىػػػذه عمػػى اعتمػػادان  .4
الصػػغيرة  المشػػركعاتاالسػػتغ ؿ األمثػػؿ لممػػكارد، زيػػادة فػػرص العمػػؿ، زيػػادة فػػرص نجػػاح  :ىػػيمحػػاكر 

الممكلة، المشاكؿ كالمعكقػات السياسػية كاالقتصػادية، المشػاكؿ كالمعكقػات الماليػة، المشػاكؿ كالمعكقػات 
 اإلدارية. 

دكر تمكيؿ المشركعات الصغيرة في  عف معبرةك  فةكىاد كمختصرة مركزة تككف بحيث العبارات صيغت .5
 تكصػػػمت ال زمػػػة التعػػػدي ت إجػػػراء كبعػػػد ،ريػػػر الحككميػػػة المنظمػػػات فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية

 الستة. بمحاكرىا ل ستبانة كالتعدي ت االقتراحات

 مككنػةال كرةالمػذك المحػاكر عمػى تكزعت الفقرات مف عدد بمحاكرىا الستة مقسمة إلى أصحت االستبانة .6
 . فقرة (57) مف

 بشػػدة، مكافػػؽ): ىػػي االسػػتبانة عبػػارات مػػف عبػػارة كػؿ عػػف لإلجابػػة( اختيػػارات)  بػػدائؿ تػـ إتاحػػة خمػػس .7
ا5وقددكانت ددجاباتتعددتجا فددةانددواة دد  اا نو دد ا دد ا. (بشػػدة مكافػػؽ ريػػر مكافػػؽ، ريػػر ،محايػػد مكافػػؽ،
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ن دتاودوا و د ااغينر موافنق بشندةا اتع د ا1وبدك تد ا ابشندةمكافػؽ  اتع د اا5إتتعتجاحيد ابدك تد ا ا

 .اعتدتكوو

  (21)جدول 

 الخماسً لٌكارت مقٌاس

 رير مكافؽ بشدة رير مكافؽ مكافؽ إلى حد ما مكافؽ  مكافؽ بشدة درجة المكافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 

 :ذلؾ يبيف التالي الجدكؿ في ت كؿ محكر مكصحةاكعدد فقر  محاكر االستبانة .8

 (22) جدول

 محاورها على بانةستاال فقرات توزٌع 

 عدد الفقرات كاألسئمة المحكر
 في العاممين نظر وجية من ايقتصادية التنمية تحقيق في الصغيرة المشروعات مساىمة مدى ما: ا ول المحور

 الحكومية غير المنظمات
 8 السؤاؿ األكؿ: ع قة المشركعات الصغيرة  باالستغ ؿ األمثؿ لممكارد.

 6 قة المشركعات الصغيرة  بزيادة فرص العمؿ.السؤاؿ الثاني: ع 
السؤاؿ الثالث: مساىمة المنظمات رير الحككمية  في زيادة فرصة نجاح المشركعات 

 الصغيرة الممكلة.
16 

 المحور الثاني : ما المشاكل والمعوقات التي تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة 
 في قطاع غزة

 8 األكؿ: المشاكؿ كالمعكقات السياسية كاالقتصادية. السؤاؿ
 9 السؤاؿ الثاني: المشاكؿ كالمعكقات المالية.
 10 السؤاؿ الثالث: المشاكؿ كالمعيقات اإلدارية.

 57 المجمكع
 : ايستبانةصدق 

 :ليستبانة  صدق ايتساق الداخمي - أ

 مف مككنة استط عية عينة عمى يابتطبيق ل ستبانة الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ جرل 
 مف محكر كؿ درجات بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب كتـ الدراسة، عينة أفراد خارج مف فردان،( 30)
 مف فقرة كؿ بيف بيرسكف ارتباط معامؿ حساب تـ ككذلؾ بانةل ست الكمية كالدرجة بانةاالستحاكر م
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( SPSS) اإلحصائي البرنامج باستخداـ كذلؾ إليو يتنتم الذم لممحكر الكمية كالدرجة بانةاالست فقرات
 :ذلؾ تكصح التالية كالجداكؿ

  (23) جدول

 باالستغالل  الصغٌرة المشروعات عالقة: السؤال األول من المحور األول فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت
 للمحور الكلٌة الدرجة مع للموارد األمثل

معامل  راتنقنفنال م
 ستوى الديلةم ايرتباط

1. 
الداخمة في العممية  لمعناصرتساىـ المشركعات الصغيرة  باستغ ؿ المكارد بأقؿ تكمفة 

 اإلنتاجية
 0.01دالة عند  0.584

 0.01دالة عند  0.533 تسعى المشركعات الصغيرة الى تكفير سم  بأسعار يقدر عمييا ذكم الدخؿ المحدكد .2
 0.05دالة عند  0.452 و لتكجيو المدخرات الصغيرة ل ستثمارتعتبر المشركعات الصغيرة كسيم .3
 0.01دالة عند  0.728 تساىـ المشركعات الصغيرة في استغ ؿ المكارد الخاـ المحمية .4

5. 
تسعى المشركعات الصغيرة الى تقديـ حمكؿ ابداعية مف خ ؿ استغ ؿ مكاد خاـ 

 معاد تدكيرىا
 0.01دالة عند  0.855

 0.01دالة عند  0.617 عطاء النصائح كتحميؿ المشاكؿ كدراسة آفاؽ المستقبؿإلمشركعات الصغيرة  بتساىـ ا .6

7. 
تساىـ المشركعات الصغيرة  في تقديـ المعمكمات كاالستشارات التي يمكف عمى 

 في مؤسسات التمكيؿ أساسيا اتخاذ القرارات
 0.01دالة عند  0.784

8. 
درة مناسبة لمتكيؼ م  الظركؼ كالمتغيرات تعتبر المشركعات الصغيرة ذات ق

 االقتصادية 
 0.01دالة عند  0.809

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)ر الجدكلية عند درجة حرية 
 0.361( = 0.05)كعند مستكل داللة ( 28)ر الجدكلية عند درجة حرية 

  (24) جدول

 فرص بزٌادة  الصغٌرة المشروعات عالقة: انً من المحور األولالسؤال الثا فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت
 للمحور الكلٌة الدرجة مع العمل

 مستوى الديلة معامل ايرتباط راتنقنفنال م
 0.01دالة عند  0.725  .مؽ كظائؼ جديدةتساىـ المشركعات الصغيرة  في خ  .1
 0.01دالة عند  0.752 قطاع رزة.في  معالجة جزء مف البطالة القائمةتساىـ المشركعات الصغيرة  في   .2

3.  
في زيادة متنامية في معدالت حجـ المشركعات الصغيرة طار إيسيـ العمؿ في 

 0.01دالة عند  0.768 .التشغيؿ

4.  
تساعد المشركعات الصغيرة  في الكصكؿ إلى عدد كبير مف المعطميف عف 

 العمؿ.
 0.01دالة عند  0.870

 0.01دالة عند  0.748 .يرة  مف قبؿ الجميكرقباؿ عمى المشركعات الصغإيكجد   .5

6.  
مف خ ؿ  لممستفيديفتساىـ المشركعات الصغيرة  بتحسيف الكص  االجتماعي 

 .مساعدتيـ في بناء أعماليـ الخاصة
 0.01دالة عند  0.812

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد

 0.361( = 0.05)كعند مستكل داللة ( 28)ة حرية الجدكلية عند درج :رالمصد
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  (25) جدول

 فً  الحكومٌة غٌر المنظمات مساهمة:  السؤال الثالث من المحور األول فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت

 للمحور الكلٌة الدرجة مع الممولة الصغٌرة المشروعات نجاح فرصة زٌادة

 ى الديلةمستو  معامل ايرتباط راتنقنفنال م

تعمؿ المنظمات رير الحككمية  عمى خمؽ جيؿ ريادم قادر عمى إدارة المشركعات   .1
 0.01دالة عند  0.467 الصغيرة.

 0.01دالة عند  0.380 تساىـ المنظمات رير الحككمية باختيار  مكاف مناسب بأعماؿ المشركع.  .2

ؽ لتقيـ الكص  تساىـ المنظمات رير الحككمية  بعمؿ دراسة جدكل كتحميؿ السك   .3
 0.01دالة عند  0.553 الحقيقي القائـ كالمستقبمي لممشركع.

تساىـ المنظمات رير الحككمية  باختصار الكقت ال ـز لمحصكؿ عمى تراخيص   .4
 0.01دالة عند  0.537 كمعام ت رسمية.

تساىـ المنظمات رير الحككمية  بالحصكؿ عمى قكاعد بيانات متخصصة لألسكاؽ   .5
 0.01دالة عند  0.693 المستيدفة

تساىـ المنظمات رير الحككمية  في صماف الحصكؿ عمى فرص أكبر لمنجاح عبر   .6
 0.01دالة عند  0.819 إزالة العقبات التي تكاجو المشركعات الصغيرة.

 0.01دالة عند  0.748 تساىـ المنظمات رير الحككمية  بتكفير الخدمات المكجستية لممشاري   الصغيرة.  .7
 0.01دالة عند  0.726 المنظمات رير الحككمية  بتكفير الدعـ المالي المناسب لممشاري   الصغيرة. تساىـ  .8
 0.01دالة عند  0.381 تساىـ المنظمات رير الحككمية في خمؽ أفكار جديدة لتطكير المشركعات الصغيرة.  .9

تصادية تساىـ المنظمات رير الحككمية رير الحككمية بتحميؿ الجدكل البيئية كاالق  .10
 0.01دالة عند  0.585 لممشركعات الصغيرة.

تقدـ المنظمات رير الحككمية برامج تدريبية م ئمة ألصحاب المشركعات الصغيرة    .11
 0.01دالة عند  0.594 لمساعدتيـ في انجاح مشاريعيـ.

 0.01عند دالة  0.547 تقدـ المنظمات رير الحككمية برامج إرشاد كتكجيو ألصحاب المشركعات الصغيرة.  .12
 0.01دالة عند  0.567 تساىـ المنظمات رير الحككمية في تبني المشركعات الصغيرة  المتميزة.  .13

تساىـ المنظمات رير الحككمية بزيادة فرص التعرؼ عمى المشركعات الصغيرة    .14
 0.01دالة عند  0.734 المتميزة.

التي تكاجو  تساىـ المنظمات رير الحككمية بالتغمب عمى المشاكؿ كالمعكقات  .15
 0.01دالة عند  0.850 المشركعات الصغيرة.

تساعد المنظمات رير الحككمية المشركعات الصغيرة بتكفير البيئة المناسبة إلنجاز   .16
 0.01دالة عند  0.613 المشركع.

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية : رالمصد

 0.361( = 0.05)كعند مستكل داللة ( 28)ة الجدكلية عند درجة حري :رالمصد
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  (26) جدول

 واالقتصادٌة السٌاسٌة والمعوقات المشاكل: السؤال األول من المحور الثانً فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت
 للمحور الكلٌة الدرجة مع

معامل  راتنقنفنال م
 مستوى الديلة ايرتباط

رائيمي سمبا عمى المشركعات االقتصادية ك بخاصة تؤثر اعتداءات االحت ؿ اإلس  .1
 0.01دالة عند  0.761 المشركعات الصغيرة .

 0.01دالة عند  0.914 يقمؿ الحصار المفركض عمى قطاع رزة مف فرص نجاح المشركعات الصغيرة  .2
 0.01لة عند دا 0.780 يساىـ االرتباط باالقتصاد االسرائيمي في تقنيف الدعـ المقدـ لممشاري  الصغيرة.  .3
 0.01دالة عند  0.791 يؤدم صعؼ االىتماـ الحككمي إلى الحد مف فرص نجاح المشركعات الصغيرة  .4

يؤثر عدـ كجكد سياسات اقتصادية حككمية داعمة لممشركعات الصغيرة في عدـ نجاحيا   .5
 0.01دالة عند  0.866 كتسري  انييارىا.

 0.01دالة عند  0.723 مف فرص فشؿ المشركعات الصغيرة. صعؼ التسيي ت ال زمة مف قبؿ الحككمة يعزز  .6
 0.01دالة عند  0.857 رياب تشريعات كقكانيف خاصة بتنظيـ عمؿ المشركعات الصغيرة يساىـ في انييارىا.  .7
 0.01دالة عند  0.623 اعفاء المشركعات الصغيرة مف الصرائب في السنكات االكلى يساىـ في استمراريتيا.  .8

 0.463( = 1.16( كعند مستكل داللة )28دكلية عند درجة حرية )الج :رالمصد

 0.361( = 0.05)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد

  (27) جدول

 الكلٌة الدرجة مع المالٌة والمعوقات المشاكل: السؤال الثنً من المحور الثانً فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت
 للمحور

معامل  راتنقنفنال م
 ايرتباط

مستوى 
 الديلة

 0.01دالة عند  0.476 تأخر أصحاب المشركعات الصغيرة في تسديد األقساط يكثر عمى استمرارية المشركع  .1
 0.01دالة عند  0.728 زيادة القدرات المحاسبية كاإلدارة المالية يؤدم لثبات المشركع كبقاءه.  .2
 0.01دالة عند  0.768 يساىـ في نجاح المشركع الصغير. إدارة المكارد المالية بكفاءة  .3
 0.01دالة عند  0.713 كص  األكلكيات المالية بصكرة ناجعة يعزز مف نجاح المشركع الصغير.  .4

صعؼ القدرة عمى تكفير الصمانات المقدمة مف أصحاب المشركعات الصغيرة يؤدم لصعكبة   .5
 0.01د دالة عن 0.664 الحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكب.

 0.01دالة عند  0.480 التصرؼ ببعض المكارد الخاصة بالمشركع ألرراض أخرل ييدد استمراره.  .6
 0.01دالة عند  0.849 تعزيز آليات ك أنظمة مالية محكسبو إلدارة المشركع تساىـ في تطكره.  .7
 0.01دالة عند  0.677 شركع.عدـ االستعانة بذكم االختصاص ل ستفادة منيـ في النكاحي المالية يؤدم لتعثر الم  .8
 0.05دالة عند  0.435 تكفر قدرات ادارية كمحاسبية  في مسؾ الدفاتر المحاسبية لممشركع الصغير يحقؽ نجاحو.  .9

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد
 0.361=  (0.05)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد
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  (28) جدول

 الدرجة مع اإلدارٌة والمعٌقات المشاكل: السؤال الثالث من المحور الثانً فقرات من فقرة كل بٌن االرتباط معامالت

 للمحور الكلٌة

 مستوى الديلة معامل ايرتباط راتنقنفنال م
 0.05دالة عند  0.423 ثبات.كجكد دراسة جدكل اقتصادية حديثة ككاصحة لممشركع يحقؽ لو االستمرار كال  .1
 0.01دالة عند  0.590 صعؼ السمات القيادية لدل أصحاب المشركعات يؤدم لفشمو كانيياره.  .2
 0.01دالة عند  0.609 تطكير القدرات التسكيقية ألصحاب المشركعات بعمؿ عمى تطكره كاستمراره.  .3
 0.01دالة عند  0.747 كفاءة.يتصؼ أصحاب المشركعات الصغيرة بقدراتيـ عمى إدارة ك قتيـ ب  .4
 0.01دالة عند  0.704 تطكير أداء العامميف ك تحسيف انتاجيتيـ يساىـ في نمك المشركع.  .5
 0.01دالة عند  0.656 يعتبر التدريب االدارم لمعامميف في المشركع امر صركرم لتطكير المشركع كتحسينو.  .6
 0.01دالة عند  0.921 كرم لتطكير المشركع كتحسينو.يعتبر التدريب الميني لمعامميف في المشركع امر صر   .7
 0.01دالة عند  0.609 تنمية ميارات االتصاؿ لدل اصحاب المشركعات يعزز استمراره.  .8
 0.01دالة عند  0.771 تعزيز العمؿ بركح الفريؽ لدل العامميف يؤدم لنجاح المشركع كتطكره.  .9

جة المشاكؿ كازالة المعيقات التي تقييـ العمؿ بشكؿ دكرم كمستمر يساىـ في معال  .10
 0.01دالة عند  0.780 يتعرض ليا المشركع. 

رف  القدرات الذاتية ك ركح التحدم لدل أصحاب المشركعات الصغيرة يؤدم لنجاح   .11
 0.01دالة عند  0.705 المشركع.

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد
 0.361( = 0.05)كعند مستكل داللة ( 28)كلية عند درجة حرية الجد :رالمصد

 تنتمي الذم لممحكر الكمية بالدرجة ترتبط  االستبانة فقرات جمي  أف السابؽ الجدكؿ مف يتصح
 عالية بدرجة تمت ت  بانةاالست أف يؤكد كىذا( 0.01) داللة مستكل عند إحصائيان  داؿ ارتباط إليو
 .الداخمي االتساؽ مف

 :ليستبانةلصدق البنائي ا -ب

 ، ،ل سػتبانة الكميػة الدرجػة مػ  االسػتبانة محػاكر مػف محػكر كؿ درجة بيف االرتباط معام ت حساب تـ
 :ذلؾ يكصح كالجدكؿ الكمية الدرجة م  األبعاد اتساؽ مف لمتأكد
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  (29) جدول

 لالستبانة الكلٌة ةالدرج مع  االستمارة محاور من محور كل درجة بٌن االرتباط معامالت مصفوفة

 ا بعاد

الدرجة 
 الكمية

 

 

المحور ا ول: 
عيقة 

المشروعات 
الصغيرة  
بايستغيل 
 ا مثل لمموارد

   

المحور الثاني: 
عيقة 

المشروعات 
الصغيرة  بزيادة 
 فرص العمل

 

المحور الثالث: 
مساىمة 

المنظمات غير 
الحكومية  في 
زيادة فرصة 

نجاح 
المشروعات 
الصغيرة 

 لةالممو 

المحور الرابع: 
المشاكل والمعوقات 

السياسية 
 وايقتصادية

المحور 
الخامس: 
المشاكل 
والمعوقات 
 المالية

المحور 
السادس: 
المشاكل 
والمعيقات 
 اإلدارية

المحور ا ول: عيقة 
المشروعات الصغيرة  
بايستغيل ا مثل 

 لمموارد

0.664 1      

المحور الثاني : عيقة 
يرة  المشروعات الصغ

 بزيادة فرص العمل

0.726 0.477 1     

المحور الثالث : 
مساىمة المنظمات 
غير الحكومية  في 
زيادة فرصة نجاح 
المشروعات الصغيرة 

 الممولة

0.529 0.411 0.147 1    

المحور الرابع : 
المشاكل والمعوقات 
 السياسية وايقتصادية

0.631 0.555 0.565 0.542 1   

المحور الخامس : 
المشاكل والمعوقات 

 المالية

0.769 0.384 0.452 0.404 0.479 1  

المحور السادس: 
المشاكل والمعيقات 

 اإلدارية

0.788 0.358 0.559 0.057 0.640 0.746 1 

 0.463( = 0.01)كعند مستكل داللة ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد
 0.361( = 0.05)داللة كعند مستكل ( 28)الجدكلية عند درجة حرية  :رالمصد
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 ككذلؾ ل ستبانة الكمية بالدرجة ترتبط االستبانة محاكر جمي  أفيتضح من الجدول السابق 
 أف يؤكد كىذا( 0.05 ، 0.01) داللة مستكل عند إحصائيان  ةدال ارتباط البعض بعصيا م  المحاكر
 .الداخمي االتساؽ مف عالية بدرجة تمت ت بانةاالست
 

 :  نةباايست ثبات -ج

 ألفا معامؿ طريقتي باستخداـ كذلؾ االستط عية العينة أفراد عمى بانةاالست ثبات تقدير تـ
  .النصفية كالتجزئة كركنباخ

 طريقة التجزئة النصفية: 

 حيث النصفية التجزئة بطريقة بانةاالست ثبات لحساب االستط عية العينة درجات استخداـ تـ 
 مف الثاني النصؼ درجة ككذلؾ بانةاالست محاكر مف كرمح لكؿ األكؿ النصؼ درجة احتسبت
 سبيرماف معادلة باستخداـ الطكؿ تعديؿ جرل ثـ النصفيف بيف االرتباط معامؿ بحساب كذلؾ الدرجات
 :ذلؾ يكصح التالي كالجدكؿ براكف

 (31) جدول

 االستمارة محاور من محور كل نصفً بٌن االرتباط معامالت

عدد  ا بعاد
 الفقرات

تباط قبل اير 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 المحور ا ول: ما مدى مساىمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية ايقتصادية من وجية نظر العاممين في المنظمات غير الحكومية
 0.600 0.428 8 : ع قة المشركعات الصغيرة  باالستغ ؿ األمثؿ لممكارد السؤال ا ول
 0.766 0.621 6 ع قة المشركعات الصغيرة  بزيادة فرص العمؿ ني :السؤال الثا

: مساىمة المنظمات رير الحككمية  في زيادة فرصة نجاح  السؤال الثالث
 المشركعات الصغيرة الممكلة

16 0.708 0.829 

 ت الصغيرة في قطاع غزةالمحور الثاني : ما المشاكل والمعوقات التي تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعا
 0.884 0.792 8 : المشاكؿ كالمعكقات السياسية كاالقتصادية السؤال ا ول
 0.700 0.676 *9 : المشاكؿ كالمعكقات المالية السؤال الثاني
 0.794 0.781 10 : المشاكؿ كالمعيقات اإلداريةالسؤال الثالث

 0.567 0.396 *57 الدرجة الكمية

  :سابؽاليتصح مف الجدكؿ 

 الثبات معامؿ كأف( 0.600) فكؽ جميعيا التعديؿ بعد النصفية التجزئة بطريقة الثبات معام ت أف 
 تطبيقيا إلى الباحث تطمئف الثبات مف عالية بدرجة تتمت  بانةاالست أف عمى يدؿ كىذا( 0.567) الكمي
 .الدراسة عينة عمى
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 طريقة ألفا كرونباخ: 

 حيث ،بانةاالست ثبات معامؿ إليجاد كذلؾ الثبات، حساب طرؽ فم أخرل طريقة الباحث استخدـ 
التالي  كالجدكؿ ككؿ ل ستبانة ككذلؾ بانةاالست مجاالت مف مجاؿ لكؿ ألفا معامؿ قيمة عمى حصؿ
 :ذلؾ يكصح(  19)رقـ 

  (31) جدول

 بانةاالست مجاالت من مجال لكل كرونباخ ألفا معامالت

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 المحور ا ول
 ما مدى مساىمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية ايقتصادية من وجية نظر العاممين في المنظمات غير الحكومية 

 0.832 8 : ع قة المشركعات الصغيرة  باالستغ ؿ األمثؿ لممكاردالسؤال ا ول
 0.882 6 العمؿ: ع قة المشركعات الصغيرة  بزيادة فرص  السؤال الثاني
: مساىمة المنظمات رير الحككمية  في زيادة فرصة نجاح المشركعات  السؤال الثالث

 الصغيرة الممكلة
16 0.892 

  المحور الثاني
 ما المشاكل والمعوقات التي تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة في قطاع غزة 

 0.914 8 قات السياسية كاالقتصاديةالسؤاؿ الراب  : المشاكؿ كالمعك 
 0.826 9 السؤاؿ الخامس : المشاكؿ كالمعكقات المالية

 0.879 10 قات اإلداريةك السؤاؿ السادس: المشاكؿ كالمع
 0.935 57 الدرجة الكمية

  :يتضح من الجدول السابق

 عمى يدؿ كىذا( 0.935) الكمي الثبات معامؿ كأف( 0.826) فكؽ جميعيا كركنباخ ألفا معام ت أف 
 .الدراسة عينة عمى تطبيقيا إلى الباحث تطمئف الثبات مف عالية بدرجة تتمت  بانةاالست أف

 ا ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:خامسًا : 

 تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 . بانةاالست صدؽ مف لمتحقؽ بيرسكف ارتباط معامؿ - أ

  تبانة. االس ثبات مف لمتحقؽ ركنباخك كالفا جتماف معادلة - ب

 التكرارات كالنسب المئكية. - ث
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  الرابعالرابعصل صل الفالف
    مناقشة النتائجمناقشة النتائج

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالمحور ا ولأوًي : 

 مناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ األكؿ 1.1
 الثانيمناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ  1.2
 الثالثمناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ  1.3

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالمحور الثاني يًا :ثان

 مناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ األكؿ 1.1
 الثانيمناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ  1.2
 الثالثمناقشة النتائج المتعمقة السؤاؿ  1.3
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نتػػائج الدراسػػة، كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج سػػيتـ عػػرض  
دور تمويننل المشننروعات عمننى التعننرر لتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػ ؿ تحميػػؿ فقراتيػػا، بيػػدؼ ا االسػػتبانة

، كقػػد تػػـ إجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف الصننغيرة فنني تحقيننق التنميننة ايقتصننادية
نتػػائج  (، لمحصػػكؿ عمػػىSPSSاسػػتبانة الدراسػػة باسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية لمدراسػػات االجتماعيػػة )

 .سيتـ عرصيا كتحميميا في ىذا الفصؿالدراسة التي 

( أسئمة كفيما يمي المحػكر 3حيث أف الدراسة تشتمؿ عمى محكريف رئيسيف كيشمؿ كؿ محكر عمى )
منندى مسنناىمة المشننروعات الصننغيرة فنني " : محػػاكر الدراسػػة عمػػى مػػفاألكؿ  المحػػكريػػنص  الػػذم األكؿ

 ؟ظر العاممين في المنظمات غير الحكوميةتحقيق التنمية ايقتصادية من وجية ن

 -:كال شؾ أف ىذا المحكر عمى درجة عالية مف األىمية حيث أف المشركعات الصغيرة تعمؿ عمى

المساىمة في استيعاب قكة العمؿ المتدفقة إلى سكؽ العمؿ الفمسطيني باستمرار، كبالتالي الحد مف  .1
زيادة القيمة المصافة المتحققة في ظؿ تطكير ككذلؾ  المتفاقمة في المجتم  الفمسطيني، مشكمة البطالة

 كاستغ ؿ المكارد الطبيعية كالبشرية المحمية في المشركعات الكطنية، مما يعزز الناتج المحمي اإلجمالي.
تكفير العديد مف السم  كالخػدمات التػي تمبػي احتياجػات المجتمػ  الفمسػطيني كتزيػد مػف درجػة االكتفػاء  .2

ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى التشػػػػغيؿ الػػػػذاتي تبعيػػػػة ل قتصػػػػاد اإلسػػػػرائيمي، باإلصػػػػافة إلػػػػى أف مػػػػف ال الػػػػذاتي، كيحػػػػد
 .لمحدكدم الدخؿ كخريجي الجامعات كالمعاىد كخاصة التخصصات التقنية كالفنية

 مػػف خػػ ؿ التعاقػػد  – ةسػػكاء محميػػة أك خارجيػػ  –قػػدرتيا عمػػى تشػػكيؿ نػػكاة مغذيػػة لمصػػناعات الكبيػػرة  .3
الفرديػة  ةتطكير اإلنتاجية البشرية كاالجتماعية مف خ ؿ المسؤكليصناعي ك  مف الباطف أك تككيف عنقكد

 بما يساىـ في تحقيؽ التنمية القطاعية كاالقتصادية.
عامػػػػؿ أساسػػػػي ل سػػػػتقرار االجتمػػػػاعي كالسياسػػػػي، كخصكصػػػػا تعطػػػػي الفئػػػػات االجتماعيػػػػة الميمشػػػػة  .4

نيػج المشػركعات الصػغيرة كالتعبيػر عػف الفرصة لتفػاعميـ فػي العمميػة اإلنتاجيػة المبدعػة مػف خػ ؿ تبنػي 
 ذاتيـ كطمكحاتيـ.

تقكيػػة الع قػػات االجتماعيػػة مػػف خػػ ؿ التفاعػػؿ المسػػتمر بػػيف أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة كفئػػات  .5
 المجتم  المختمفة، بحكـ أف رالبية عم ء المشركعات الصغيرة محمييف في كثير مف األحياف.

القػػدرة عمػػى التكيػػؼ مػػ  ظػػركؼ العمػػؿ المحيطػػة، مػػ  تبنػػي الصػػغيرة كتػػكفير  المشػػركعاتتطػػكير إدارة  .6
سياسات جديدة تت ءـ م  ىذه الظركؼ عمى عكس المشركعات الكبيرة، كفي حالة الرربة في االنسحاب 
مف السكؽ أك التكقؼ عف العمؿ مؤقتان يتكقؼ عمى قرار صاحب العمؿ كمتى يقرر كفؽ الظركؼ الذاتية 

 كالمحيطة بالعمؿ.
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)اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ  استخدـ الباحث اختبار التكزي  الطبيعيالسؤاؿ مى ىذا لإلجابة ع 
(Kolmogorov-Smirnov سنعرض اختبار ككلمجركؼ )–  سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتب  التكزي

الطبيعي أـ ال كىك اختبار الفرصيات ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزي  البيانات 
( نتائج االختبار حيث أف قيمة مستكل الداللة لكؿ مجاؿ أكبر 20، كيكصح الجدكؿ التالي رقـ )طبيعيان 
 كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتب  التكزي  الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممية. 0.05مف 

  (32) جدول
 (Kolmogorov-Smirnov) الطبٌعً التوزٌع

 نويةمستوى المع Zقيمة ايختبار  المحور

ا ول: ما مدى مساىمة المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية ايقتصادية من وجية نظر العاممين في المنظمات  المحور
 غير الحكومية

 0.167 1.115 السؤاؿ األكؿ: ع قة المشركعات الصغيرة  باالستغ ؿ األمثؿ لممكارد
 0.095 1.235 العمؿ السؤاؿ الثاني : ع قة المشركعات الصغيرة  بزيادة فرص

السؤاؿ الثالث : مساىمة المنظمات رير الحككمية  في زيادة فرصة نجاح 
 المشركعات الصغيرة الممكلة

0.858 0.453 

 المحور الثاني : ما المشاكل والمعوقات التي تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة 
 في قطاع غزة

 0.063 1.315 ؿ كالمعكقات السياسية كاالقتصاديةالسؤاؿ األكؿ : المشاك
 0.435 0.870 السؤاؿ الثاني : المشاكؿ كالمعكقات المالية

 0.302 0.972 قات اإلداريةك السؤاؿ الثالث: المشاكؿ كالمع
 0.873 0.593 الدرجة الكمية

 Tبي النسبي كقيمة لمعينة الكاحدة كالجدكؿ التالي يحتكم عمى المتكسط الحسا Tتـ استخداـ اختبار 
كمستكل الداللة لكؿ معيار، كيككف المعيار إيجابي بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت 

( كمستكل 350( عند درجة حرية )1.96الجدكلية كالتي تساكم ) Tالمحسكبة اكبر مف قيمة  Tقيمة 
%(، كيككف المعيار 60لنسبي أكبر مف )( كالكزف ا0.05( أك مستكل المعنكية أقؿ مف )0.05معنكية )

 Tالمحسكبة أصغر مف قيمة  Tسمبي بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 
أقؿ  ( أك مستكل المعنكية0.05( كمستكل معنكية )350( عند درجة حرية )1.96الجدكلية كالتي تساكم )

ككف آراء العينة في المعيار محايدة إذا كاف مستكل %(، كت60كالكزف النسبي أقؿ مف ) (0.05)مف 
 .(0.05)المعنكية أكبر
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 قام الباحث باإلجابة عن اٍ سئمة الفرعية التالية:السؤال ىذا إلجابة عن ول

 اإلجابة عن السؤال ا ول من المحور ا ول من أسئمة الدراسة: 
 في الصغيرة المشروعات مساىمة مدى ما" : السؤاؿ التاليالدراسة عمى  محكرممف  األكؿ المحكرينص 
 ؟الحكومية غير المنظمات في العاممين نظر وجية من ايقتصادية التنمية تحقيق

ويتكون ىذا المحور من ثيثة أسئمة، ولإلجابة عمى السؤال ا ول من المحور ا ول والذي ينص عمى: 
 صادية؟ما دور المشروعات الصغيرة في ايستغيل ا مثل لمموارد ايقت
في االستغ ؿ األمثؿ لممكارد االقتصادية ىناؾ أىمية كبيرة لمدكر الذم تقكـ بو المشركعات الصغيرة 

الكبيرة التي قد ينشأ عنيا أخطاء  المشركعاتتكفير نسبي لعكامؿ االنتاج، بخ ؼ المختمفة، فيي تعطي 
كاألساليب المطبقة كفترة اإلنتاج، تصنيعيا  مفركضمكمفة جدان ناجمة عف سكء اختيار المكاد التي مف ال

 كبيران في المكارد المالية لممؤسسات خاصة، كالدكلة عامة. زان كىذا مف شأنو أف يسبب عج
دكر المشركعات الصغيرة يقدر متكسط نسبة  كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تحقؽ الباحث مف الفرض التالي "

كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ، % ( 60)مستكل  ؿ عفبما ال يق  في االستغ ؿ األمثؿ لممكارد االقتصادية
 ( كالجدكؿ التالي يكصح ذلؾ: Tقاـ الباحث باستخداـ المتكسطات كاختبار )

  (33) جدول

 السؤال األول من المحور األول فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن المعٌارٌة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
 مجموع
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 T قيمة النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

تساىـ المشركعات الصغيرة  باستغ ؿ المكارد بأقؿ تكمفة لمعناصر  1
 الداخمة في العممية اإلنتاجية

295 4.097 0.772 81.94 12.059 0.000 3 

در عمييا ذكم تسعى المشركعات الصغيرة الى تكفير سم  بأسعار يق 2
 الدخؿ المحدكد

296 4.111 0.662 82.22 14.243 0.000 2 

 5 0.000 13.388 81.11 0.669 4.056 292 تعتبر المشركعات الصغيرة كسيمو لتكجيو المدخرات الصغيرة ل ستثمار 3
 6 0.000 11.013 79.72 0.760 3.986 287 تساىـ المشركعات الصغيرة في استغ ؿ المكارد الخاـ المحمية 4

5 
تسعى المشركعات الصغيرة الى تقديـ حمكؿ ابداعية مف خ ؿ استغ ؿ 

 مكاد خاـ معاد تدكيرىا
286 3.972 0.750 79.44 10.998 0.000 7 

6 
تساىـ المشركعات الصغيرة  بإعطاء النصائح كتحميؿ المشاكؿ كدراسة 

 آفاؽ المستقبؿ
304 4.222 0.736 84.44 14.094 0.000 1 

7 
ـ المشركعات الصغيرة  في تقديـ المعمكمات كاالستشارات التي تساى

 يمكف عمى أساسيا اتخاذ القرارات في مؤسسات التمكيؿ
294 4.083 0.746 81.67 12.324 0.000 4 

8 
تعتبر المشركعات الصغيرة ذات قدرة مناسبة لمتكيؼ م  الظركؼ 

 كالمتغيرات االقتصادية
284 3.944 0.933 78.89 8.591 0.000 8 

  0.000 18.820 81.18 3.820 4.059 2338 الدرجة الكمية 
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 يتصح مف الجدكؿ السابؽ:

 :تكان المحورفي  فقرةأعمى 

ميل المشاكل ودراسة الصغيرة  بإعطاء النصائح وتح المشروعاتتساىم " (  كالتي تنص عمى6الفقرة )-
 %(.84.44ه )عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدر  تحيث احتم"  لآفاق المستقب

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف المنظمات رير الحككمية تحرص عمى الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف 
المستفيديف كاصحاب المشركعات الصغيرة مف خ ؿ كرشات العمؿ التي تعقدىا لممستفيديف كمف خ ؿ 

كتبادؿ النصح معيـ حكؿ ـ زيارات المتابعة الميدانية التي تقكـ بيا ل ط ع عمى أكصاع مشاريعي
التي تكاجييا كتحميؿ المشاكؿ   التي يقكمكف بيا كالمراحؿ كاالنشطة التي تمت في كؿ مشركع المشاري

 المشركعات مما يساىـ بشكؿ فعاؿ في صيارة سياسات المنظمات ككص  خطط مستقبمية.

(، كأيصا دراسة 2011( كدراسة )حمكدة،2005كاتفقت نتائج الدراسة م  نتائج دراسة )اليندم،  
( التي اكصحت تمؾ الدراسات بأف المشركعات الصغيرة تساىـ بشكؿ كبير في تحميؿ 2007)محمكد،

 المشك ت االقتصادية كايجاد الحمكؿ ليا.

( التي أظيرت عدـ مساىمة 1999( كدراسة )نخمة،2010بينما اختمفت نتائج الدراسة م  دراسة )حماد،
 المشك ت التي تكاجو المشركعات الصغيرة.المشركعات الصغيرة في تحميؿ 

 :تكان المحورفي  فقرة دنىأ

تسعى المشروعات الصغيرة الى تقديم حمول ابداعية من خيل استغيل "التي تنص عمى (  ك 5) الفقرة-
 %(.79.44بكزف نسبي قدره ) السابعةالمرتبة  عمى تاحتمحيث  "مواد خام معاد تدويرىا

ة الى عدـ تكفر االمكانيات المتاحة في قطاع رزة مػف معػدات كاليػات تػدخؿ فػي كيعزك الباحث ىذه النتيج
عمميػة إعػادة تػػدكير المخمفػات نتيجػة لمظػػركؼ االقتصػادية الصػعبة التػػي يعيشػيا قطػاع رػػزة، باإلصػافة الػػى 
منػػػ  قػػػكات االحػػػت ؿ االسػػػرائيمي مػػػف حصػػػكؿ السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى ىػػػذه اإلمكانيػػػات لمػػػا ليػػػذه 

قدرات مف آثار ايجابية حاؿ الحصكؿ عمييا مثؿ زيادة فرص العمؿ كاستغ ؿ جمي  المػكارد بشػكؿ أفصػؿ ال
 يعكد بالنف  عمى المجتم  الفمسطيني بشكؿ كبير.
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( التػي أكصػحت بػأف المشػركعات الصػغيرة ال تسػعى 1999كاتفقت نتائج الدراسػة مػ  نتػائج دراسػة )نخمػة، 
استغ ؿ مكاد خاـ معاد تدكيرىا كالتي احتمت المرتبة السادسة بكزف نسبي  الى تقديـ حمكؿ مبتكرة مف خ ؿ

( كدراسػػػػػػػة 2005%(، ككػػػػػػػذلؾ اتفقػػػػػػػت نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػ  نتػػػػػػػائج كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف كدراسػػػػػػػة )زيػػػػػػػداف،76.23)
(MCQUEEN,2007التي أظيرت عدـ استغ ؿ المكاد المعاد تدكيرىا في المشركعات الصغيرة ). 

( كدراسػػػة )مركػػػز المعمكمػػػات PREMARANTE,2002مػػػ  نتػػػائج دراسػػػة ) بينمػػػا اختمفػػػت نتػػػائج الدراسػػػة 
( التػػي اظيػػرت أف باسػػتطاعة المشػػركعات الصػػغيرة تحقيػػؽ 2007( كدراسػػة )محمػػكد، 2002كاتخػػاذ القػػرار، 

 االستغ ؿ األمثؿ لممكاد الخاـ المعاد تدكيرىا.

 من أسئمة الدراسةالثاني من المحور ا ول اإلجابة عن السؤال 

ما دور المشنروعات الصنغيرة فني الحند منن ": سئمة الدراسة عمػى أل المحكر الثاني مف الثانيسؤاؿ الينص 
 ؟البطالة وخمق فرص العمل"

الصغيرة  بالمشركعاتمف الميتميف  الكثيريفكىذا المحكر لو جانب كبير مف األىمية،  حيث أف 
، كذلؾ المشركعات ناعية مستخدمة في ىذهالقكل العاممة الص مفاألرمبية  كأفيعتبركنيا مخزنان لمعمالة، 

ما جعميا أداة  كىكتكنكلكجيا تبمغ فييا كثافة اليد العاممة كبيرة،  المشركعاتخ ؿ استخداـ ىذه  مف
النامية منيا الذم  الدكؿأساسية الستيعاب العرض المتزايد مف القكل العاممة في كثير مف الدكؿ السيما 

عمى حساب رأس الماؿ، فيككف األنسب ليا ىك االعتماد عمى  ممةالعاىك معركؼ بتميزه بكفرة األيدم 
 .المشركعاتىذه 

دور المشروعات يقدر متوسط نسبة "ولإلجابة عمى ىذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي 
 ".% ( 61)مستوى  بما ي يقل عن  الصغيرة في الحد من البطالة وخمق فرص العمل

 ( والجدول التالي يوضح ذلك: Tقام الباحث باستخدام المتوسطات واختبار )ولإلجابة عمى ىذا السؤال 
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 (34) جدول

 السؤال الثانً من المحور األول فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن المعٌارٌة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات 

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

 1 0.000 15.302 98.06 6.024 4.903 353 تساىـ المشركعات الصغيرة  في خمؽ كظائؼ جديدة 1

2 
تساىـ المشركعات الصغيرة  في معالجة جزء مف 

 البطالة القائمة في قطاع رزة
305 4.236 0.741 84.72 14.155 0.000 2 

3 
مشركعات الصغيرة في زيادة يسيـ العمؿ في إطار ال

 متنامية في معدالت حجـ التشغيؿ
300 4.167 0.822 83.33 12.040 0.000 4 

4 
تساعد المشركعات الصغيرة  في الكصكؿ إلى عدد 

 كبير مف المعطميف عف العمؿ
291 4.099 0.813 81.97 11.239 0.000 6 

5 
يكجد إقباؿ عمى المشركعات الصغيرة  مف قبؿ 

 الجميكر
302 4.194 0.799 83.89 12.358 0.000 3 

6 

تساىـ المشركعات الصغيرة  بتحسيف الكص  
االجتماعي لممستفيديف مف خ ؿ مساعدتيـ في بناء 

 أعماليـ الخاصة
297 4.125 0.786 82.50 11.784 0.000 5 

  0.000 17.242 83.24 6.924 4.162 1848 الدرجة الكمية 

 يتضح من الجدول السابق:

 : تكان المحورفي  قرةفأعمى 

ت احتمحيث   " مق وظائر جديدةالصغيرة  في خ المشروعاتتساىم  "التي تنص عمى (  ك 1) الفقرة-
 %(.98.06المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )

العاممة  مبأنيا نتيجة طبيعية ألم مشركع يتـ انشاءه فانو يحتاج الى األيدكيعزك الباحث ىذه النتيجة 
مشركع كبما أف المشركعات الصغيرة تحتاج الى رأس ماؿ منخفض فيمكف انشاءىا بسيكلة لمقياـ بيذا ال

 كبعدد كبير نسبيا كبالتالي فإنيا سكؼ تؤدم الستيعاب أيدم عاممة اكثر.

كلقد اتفقت نتائج الدراسة م  جمي  الدراسات السابقة بما يخص ىذا المحكر تحديدا بقدرة المشركعات 
 جديدة كزيادة فرص العمؿ. الصغيرة في خمؽ كظائؼ
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 :تكان المحورفي  فقرة دنىأ

الصغيرة  في الوصول إلى عدد كبير من المعطمين  المشروعاتتساعد " التي تنص عمىك  (4) الفقرة-
 %(.81.97بكزف نسبي قدره ) األخيرةالمرتبة  تاحتمحيث  " عن العمل

مية بمسح استط عي لممعطميف مف أفراد كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى عدـ قياـ المنظمات رير الحكك 
المجتم  كالبحث عنيـ كالتكاصؿ معيـ مف طرفيا، كأف ما تقكـ بو ىذه المنظمات فقط ىك استقباؿ 

 الطمبات مف الراربيف بالقياـ بمشركعات صغيرة.

( 2005( كدراسة )اليندم،2010( كدراسة ) حماد،2011كاتفقت نتيجة الدراسة م  نتيجة دراسة )أبكعيشة،
(،التي أكدت جميعيا عمى أف المشركعات الصغيرة ال تساعد في الكصكؿ الى 2005كدراسة )مقداد،

( 2005العاطميف عف العمؿ كخمؽ فرص عمؿ جديدة ليـ، بينما اختمفت نتيجة الدراسة م  دراسة )ابراىيـ،
لكصكؿ الى ( التي افادت بقدرة المشركعات الصغيرة اBEETON,2006( كدراسة)2009كدراسة )قاسـ،

عدد كبير مف المعطميف عف العمؿ، كىذا لو ع قة بثقافة المنظمات رير الحككمية في تمؾ الدكؿ التي 
 تعتبر أف مف مياميا البحث كالكصكؿ إلى المعطميف عف العمؿ كمنحيـ الفرصة لمحياة.

 أسئمة الدراسة المحور ا ول منالثالث اإلجابة عن السؤال 

ما دور المنظمات غير الحكومية في زيادة فرص نجاح " : سئمة الدراسة عمى السؤال الثالث من أينص 
 "؟المشروعات الصغيرة

دكر أكثر فاعمية في عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كتحقيؽ اف لممشركعات الصغيرة 
جي  تدعك إلى صركرة كأىمية تش الحككمية كليذا بدأت تقارير المنظمات رير، ةاالقتصادي التنمية

عات ما تتسـ بو المشرك ل تكسطة السيما في الدكؿ النامية، نظران المشركعات الصغيرة إصافة إلى الم
  :أىميا أنيا كايجابيات مف الصغيرة مف خصائص

  .العمالة قميمة - أ
  .منخفصة التكاليؼ الرأسمالية نسبيان  - ب
 تتميز بأف لممرأة دكر بارز فييا. - ت
  .تغطي مناطؽ مختمفةس  مما يجعميا إمكانية االنتشار الكا - ث
  .يا لمتكطيف حيث تكجد قكة العمؿقابميت - ج
 .كتعمؿ عمى تنمية القطاعات اإلنتاجية المختمفة الفردم كالقكمي تشكؿ مصدران رئيسان مف مصادر الدخؿ - د
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دور المنظمات غير يقدر متوسط نسبة "لإلجابة عمى ىذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي 

 ."% ( 61)مستوى  بما ي يقل عن فرص نجاح المشروعات الصغيرةالحكومية في زيادة 

 ( والجدول التالي يوضح ذلك: Tولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات واختبار )

  (35) جدول

 ور األولالسؤال الثالث من المح فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن المعٌارٌة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
تعمؿ المنظمات رير الحككمية  عمى خمؽ جيؿ 

 1 0.000 14.261 81.67 0.645 4.083 294 ريادم قادر عمى إدارة المشركعات الصغيرة

2 
الحككمية باختيار  مكاف تساىـ المنظمات رير 
 2 0.000 13.811 81.39 0.657 4.069 293 مناسب بأعماؿ المشركع

3 
تساىـ المنظمات ربر الحككمية  بعمؿ دراسة 

جدكل كتحميؿ السكؽ لتقيـ الكص  الحقيقي القائـ 
 كالمستقبمي لممشركع

284 3.944 0.690 78.89 11.619 0.000 9 

4 
باختصار  تساىـ المنظمات رير الحككمية 

الكقت ال ـز لمحصكؿ عمى تراخيص كمعام ت 
 رسمية

268 3.722 0.892 74.44 6.873 0.000 16 

5 
تساىـ المنظمات رير الحككمية  بالحصكؿ عمى 

 15 0.000 8.232 76.39 0.845 3.819 275 قكاعد بيانات متخصصة لألسكاؽ المستيدفة

6 
تساىـ المنظمات رير الحككمية  في صماف 

ؿ عمى فرص أكبر لمنجاح عبر إزالة الحصك 
 العقبات التي تكاجو المشركعات الصغيرة

280 3.889 0.881 77.78 8.561 0.000 11 

7 
تساىـ المنظمات رير الحككمية  بتكفير 
 3 0.000 11.443 81.39 0.793 4.069 293 الخدمات المكجستية لممشاري   الصغيرة

8 
الدعـ  تساىـ المنظمات رير الحككمية  بتكفير

 7 0.000 11.599 80.00 0.732 4.000 288 المالي المناسب لممشاري   الصغيرة

9 
تساىـ المنظمات رير الحككمية في خمؽ أفكار 

 5 0.000 10.841 80.56 0.804 4.028 290 جديدة لتطكير المشركعات الصغيرة

11 
تساىـ المنظمات رير الحككمية رير الحككمية 

كاالقتصادية لممشركعات بتحميؿ الجدكل البيئية 
 الصغيرة

281 3.903 0.754 78.06 10.165 0.000 10 

11 
تقدـ المنظمات رير الحككمية برامج تدريبية 

م ئمة ألصحاب المشركعات الصغيرة  
 لمساعدتيـ في انجاح مشاريعيـ

291 4.042 0.701 80.83 12.612 0.000 4 
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 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

12 
تقدـ المنظمات رير الحككمية برامج إرشاد 

 6 0.000 11.920 80.28 0.722 4.014 289 كجيو ألصحاب المشركعات الصغيرةكت

13 
تساىـ المنظمات رير الحككمية في تبني 

 12 0.000 10.726 77.78 0.703 3.889 280 المشركعات الصغيرة  المتميزة

14 
تساىـ المنظمات رير الحككمية بزيادة فرص 
 8 0.000 11.285 79.44 0.731 3.972 286 التعرؼ عمى المشركعات الصغيرة  المتميزة

15 
تساىـ المنظمات رير الحككمية بالتغمب عمى 
المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو المشركعات 

 الصغيرة
279 3.875 0.730 77.50 10.165 0.000 13 

16 
تساعد المنظمات رير الحككمية المشركعات 
 14 0.000 8.859 77.50 0.838 3.875 279 الصغيرة بتكفير البيئة المناسبة إلنجاز المشركع

  0.000 18.118 78.99 7.116 3.950 4550 الدرجة الكمية 

 يتضح من الجدول السابق:

 : تكان المحورفي  فقرةأعمى 

دارة إعمى  جيل ريادي قادر تعمل المنظمات غير الحكومية  عمى خمق"التي تنص عمى (  ك 1) الفقرة-
 %(.81.67المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) تاحتمحيث  "  المشروعات الصغيرة

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف تمكيؿ المشركعات الصغيرة مف قبؿ المنظمات رير الحككمية يصن  
، ككؿلمجتمعو  كلكف لنفسو فقط ليس المميزات بعض يصيؼ ناجح أعماؿ رائد كؿجيؿ ريادم، حيث أف 

 إدارة المشركعات الصغيرة. كجمي  ىذه المميزات تنتج بشكؿ أساسي مف

( 2005( كدراسة )ابراىيـ،2010( كدراسة )حماد،2011كاتفقت نتائج ىذه الدراسة م  دراسة )حمكدة،
( التي أكدت عمى دكر المنظمات رير الحككمية في تأىيؿ 2002كدراسة )مركز المعمكمات كاتخاذ القرار،

ا اختمفت نتائج الدراسة م  دراسة جيؿ قيادم لو دكر كبير في قيادة ىذه المشركعات، بينم
( التي جاءت نتائجيا مؤكدة عمى أف المنظمات ال تص  في أىدافيا خمؽ جيؿ قيادم 2007)محمكد،

 يستطي  ادارة المشركعات الصغيرة بقدرة كفعالية. 

 : تكان المحورفي  فقرة دنىأ
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الوقت اليزم لمحصول عمى باختصار المنظمات غير الحكومية  تساىم "التي تنص عمى (  ك 4) الفقرة-
 %(.74.44بكزف نسبي قدره ) األخيرةالمرتبة  تاحتمحيث   "تراخيص ومعاميت رسمية

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الػى سياسػة المنظمػات ريػر الحككميػة العاممػة فػي قطػاع رػزة بعػدـ التػدخؿ فػي 
تمػػؾ المعػػام ت تكػػكف ميمػػة  ، كأف استصػػدار مثػػؿومػػف تػػراخيص أك مػػا شػػاب ةالمعػػام ت الحككميػػة كالرسػػمي
 صاحب المشركع المراد تنفيذه.

( المتػػاف أظيرتػػا عػػدـ 2010( كدراسػػة )حمػػاد، 2011كاتفقػػت نتػػائج الدراسػػة مػػ  نتػػائج دراسػػة )أبػػك عيشػػة، 
تػػػدخؿ المنظمػػػات ريػػػر الحككميػػػة فػػػي استصػػػدار التػػػراخيص ال زمػػػة إلقامػػػة المشػػػركع، أيصػػػا اتفقػػػت نتػػػائج 

( التي أظيرت عدـ تصػافر الجيػكد بػيف بػيف القطػاع الحكػكمي AKHTER,2009)الدراسة م  نتائج  دراسة 
 كقطاع المنظمات رير الحككمية فيما يخص المشركعات الصغيرة .

( التي أكدت مساىمة المنظمات رير الحككميػة فػي 2007بينما اختمفت نتائج الدراسة م  دراسة )محمكد، 
الجيػات المختصػة، ككػذلؾ اختمفػت نتػائج الدراسػة مػ   تسػييؿ اجػراءات تػراخيص المشػركعات الصػغيرة لػدل

( التي أكدت عمى كجكد ع قات بػيف الجيػات الرسػمية كالمنظمػات ريػر PREMARATNE,2002دراسة ) 
 الحككمية بيدؼ تسييؿ عمؿ المشركعات الصغيرة.

 من أسئمة الدراسةالمحور الثاني  عمىاإلجابة 

مننا المشنناكل والتحننديات التنني تواجننو ": ئمة الدراسػػة عمػػى مػػف أسػػاألكؿ مػػف المحػػكر الثػػاني السػػؤاؿ يػػنص 
 ؟المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة"

التػي المشػاكؿ كالتحػديات اسػتعراض  خ ؿ مفكىذا المحكر عمى درجة كبيرة مف األىمية كىذا يتصح 
ا كػػي تػػنجح فػػي أداء دكرىػػا جممػػة مػػف المشػػك ت كالمعكقػػات كأنيػ فيػػي تعػاني،  تكاجػو المشػػركعات الصػػغيرة

ال بد ليػا مػف العمػؿ صػمف إطػار  المنكط بيا في مجاؿ التنمية االقتصادية كتحقيؽ تنمية اقتصادية حقيقية،
 فػػي المجػػاؿ التشػػريعي ، بمعنػػى أنيػػا بحاجػػة مػػف أصػػحاب القػػراريحمييػػا ككفػػؽ آليػػة تنفيذيػػة تػػدعمياتشػػريعي 

، سػػػكاء مػػػف جيػػػة الخػػػدمات الفنيػػػة اشػػػركعات كرعايتيػػػتبنػػػي اسػػػتراتيجية خاصػػػة تعمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة ىػػػذه المل
 .دارية كالتسكيقية التي تحتاجيااإلك 

المشاكل والتحديات التي يقدر متوسط نسبة "ولإلجابة عمى ىذا السؤال تحقق الباحث من الفرض التالي 
 ."% ( 61)مستوى  بما ي يقل عن  تواجو المنظمات غير الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة
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 ( والجدول التالي يوضح ذلك: Tولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات واختبار )

السياسننية وايقتصننادية التنني تواجننو المنظمننات غيننر الحكوميننة فنني تمويننل  والتحننديات لمننا المشنناك - أ
 المشروعات الصغيرة في قطاع غزة؟

 (36) جدول

 السؤال األول من المحور الثانً فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن ٌارٌةالمع واالنحرافات والمتوسطات التكرارات 

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
تؤثر اعتداءات االحت ؿ اإلسرائيمي سمبا 
عمى المشركعات االقتصادية ك بخاصة 

 كعات الصغيرة المشر 
322 4.472 0.649 89.44 19.236 0.000 1 

2 
يقمؿ الحصار المفركض عمى قطاع رزة 

 4 0.000 13.786 85.83 0.795 4.292 309 مف فرص نجاح المشركعات الصغيرة

3 
يساىـ االرتباط باالقتصاد االسرائيمي في 

 6 0.000 13.987 83.89 0.725 4.194 302 تقنيف الدعـ المقدـ لممشاري  الصغيرة

4 
يؤدم صعؼ االىتماـ الحككمي إلى الحد 

 5 0.000 15.501 85.28 0.692 4.264 307 مف فرص نجاح المشركعات الصغيرة

5 
يؤثر عدـ كجكد سياسات اقتصادية 

حككمية داعمة لممشركعات الصغيرة في 
 عدـ نجاحيا كتسري  انييارىا

300 4.167 0.751 83.33 13.189 0.000 8 

6 
التسيي ت ال زمة مف قبؿ صعؼ 

الحككمة يعزز مف فرص فشؿ المشركعات 
 الصغيرة

301 4.181 0.699 83.61 14.339 0.000 7 

7 
رياب تشريعات كقكانيف خاصة بتنظيـ 
عمؿ المشركعات الصغيرة يساىـ في 

 انييارىا
312 4.333 0.605 86.67 18.696 0.000 3 

8 
اعفاء المشركعات الصغيرة مف الصرائب 

 ي السنكات االكلى يساىـ في استمراريتياف
320 4.444 0.554 88.89 22.130 0.000 2 

  0.000 23.206 85.87 3.783 4.293 2473 الدرجة الكمية 

 يتصح مف الجدكؿ السابؽ:

 :تكان المحورفي  فقرةأعمى 
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ات ايقتصادية و تؤثر اعتداءات ايحتيل اإلسرائيمي سمبا عمى المشروع"التي تنص عمى (  ك 1) الفقرة-
 %(.89.44المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) تاحتمحيث   "بخاصة المشروعات الصغيرة

ئما ما يككف الخاسر األكؿ فييا ىك االقتصاد كىركب اكيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف حالة الحركب د
 فييا ف ينمكلرأس الماؿ أكمستقرة يمكف  ال في بيئة آمنوإرأس الماؿ ف  يمكف أف يككف ىناؾ استثمار 

عمى األراصي الفمسطينية يعرقؿ مف  كاالعتداء المستمر كالمتكرر اإلسرائيمي كأف يتطكر، ككجكد االحت ؿ
 كجكد ىذه الحالة كبالتالي الى عدـ استقرار المشركعات بشكؿ عاـ كالمشركعات الصغيرة بشكؿ خاص.

( التي أكدت عدـ استقرار المشركعات الصغيرة BEETON,2006كاتفقت نتائج الدراسة م  نتائج دراسة )
( التي 2005( كدراسة )ابراىيـ،1999في أكصاع الحركب كاألزمات، كذلؾ اتفقت م  نتائج دراسة )نخمة،

 عمى عممية التنمية االقتصادية برمتيا. يالدكر السمبي ل حت ؿ اإلسرائيماكدت عمى 

 :تكان المحورفي  فقرة دنىأ

يؤثر عدم وجود سياسات اقتصادية حكومية داعمة لممشروعات الصغيرة "ي تنص عمى الت(  ك 5) الفقرة-
 %(.83.33بكزف نسبي قدره ) األخيرةالمرتبة  تاحتمحيث   "في عدم نجاحيا وتسريع انييارىا

كيعػػػزك الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة الػػػى عػػػد كجػػػكد قػػػانكف فػػػي النظػػػاـ االساسػػػي الفمسػػػطيني يحمػػػي المشػػػركعات 
 يكجد قانكف لإلعفاءات الصريبة ألصحاب المشركعات الصغيرة أسكة بكبار المستثمريف الصغيرة ككذلؾ ال

 ( سنكات. 10-5الذيف يتـ إعفاءىـ مف الصرائب لمدة تتراكح بيف )

 ولإلجابة عمى السؤال الثاني من المحور الثاني والذي ينص عمى: - ب

ية في تمويل المشنروعات الصنغيرة فني المالية التي تواجو المنظمات غير الحكوم ما المشاكل والتحديات
 قطاع غزة؟
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  (37) جدول

 السؤال الثانً من المحور الثانً فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن المعٌارٌة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 T قيمة
قيمة 

 الترتيب عنويةالم

1 
تأخر أصحاب المشركعات الصغيرة في 
تسديد األقساط يكثر عمى استمرارية 

 المشركع
314 4.361 0.635 87.22 18.194 0.000 1 

2 
زيادة القدرات المحاسبية كاإلدارة المالية 

 6 0.000 15.716 86.11 0.705 4.306 310 يؤدم لثبات المشركع كبقاءه

3 
ية بكفاءة يساىـ في نجاح إدارة المكارد المال

 3 0.000 18.016 86.67 0.628 4.333 312 المشركع الصغير

4 
كص  األكلكيات المالية بصكرة ناجعة 
 4 0.000 19.459 86.67 0.581 4.333 312 يعزز مف نجاح المشركع الصغير

5 

صعؼ القدرة عمى تكفير الصمانات 
المقدمة مف أصحاب المشركعات الصغيرة 

ة الحصكؿ عمى التمكيؿ يؤدم لصعكب
 المطمكب

304 4.222 0.736 84.44 14.094 0.000 8 

6 
التصرؼ ببعض المكارد الخاصة بالمشركع 

 5 0.000 15.073 86.67 0.751 4.333 312 ألرراض أخرل ييدد استمراره

7 
تعزيز آليات ك أنظمة مالية محكسبو إلدارة 

 7 0.000 17.873 86.11 0.620 4.306 310 المشركع تساىـ في تطكره

8 
عدـ االستعانة بذكم االختصاص 

ل ستفادة منيـ في النكاحي المالية يؤدم 
 لتعثر المشركع

300 4.167 0.692 83.33 14.305 0.000 9 

9 
تكفر قدرات ادارية كمحاسبية  في مسؾ 
الدفاتر المحاسبية لممشركع الصغير يحقؽ 

 نجاحو
313 4.347 0.561 86.94 20.389 0.000 2 

  0.000 27.006 86.02 3.679 4.301 2787 الدرجة الكمية 

 يتصح مف الجدكؿ السابؽ:
 : تكان المحورفي  فقرةأعمى 

تأخر أصحاب المشروعات الصغيرة في تسديد ا قساط يوثر عمى  "التي تنص عمى (  ك 1) الفقرة-
 .%(87.22المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) تاحتمحيث   " استمرارية المشروع
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى طبيعة التمكيؿ المقدـ مف المنظمات رير الحككمية قائـ عمى تسديد 
األقساط بشكؿ منتظـ كتراكـ ىذه األقساط كعدـ االلتزاـ بسدادىا في المكاعيد المحددة تقكـ ىذه المنظمات 

 طيا.بأخذ إجراءات بحؽ أصحاب ىذه المشركعات تعرقؿ استمراريتيا كتحد مف نشا
كقد اتفقت نتائج الدراسة م  نتائج معظـ الدراسات السابقة التي أفادت بأف التأخر أك االمتناع عف سداد 

ر قو.    األقساط المترتبة عف تمكيؿ المشركع يعيؽ مف استمراره كقد يؤدم الى تكقفو كا 
 : تكان المحورفي  فقرة دنىأ

ايختصاص ليستفادة منيم في النواحي المالية عدم ايستعانة بذوي "التي تنص عمى ك  (8) الفقرة-
 %(.83.33بكزف نسبي قدره ) األخيرةالمرتبة  تاحتمحيث   "يؤدي لتعثر المشروع

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف المشركعات الصغيرة بطبيعتيا ال تحتاج الى مستشاريف ذكم كفاءة 
صغير كعدـ كجكدىـ ال يؤثر بشكؿ كبير في عالية في المجاؿ المالي خاصة كأنيا تتعامؿ برأس ماؿ 

 عمؿ المشركع.

التي  (2005( كدراسة )زيداف،1999( كدراسة )نخمة،2005)مقداد، كلقد اتفقت نتائج الدراسة م  دراسة
جميعيا أنو ليس مف الصركرم كجكد أصحاب كفاءات عالية مف الخبراء المالييف لطمب استشاراتيـ  اكدت

( التي BEETON,2006يرة، بينما اختمفت نتائج الدراسة عف نتائج دراسة )في ادارة المشركعات الصغ
اكدت عمى صركرة كجكد خبراء مالييف الستشاراتيـ في ادارة المشركعات الصغيرة لما في ذلؾ مف فائدة 

 في تطكر المشركع كاستمراه.

 :عمى ينص والذي الثاني المحور من الثاني السؤال عمى ولإلجابة -ج 

 في الصغيرة المشروعات تمويل في الحكومية غير المنظمات تواجو التي ايدارية تحدياتوال لالمشاك ما
 غزة؟ قطاع
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  (38) جدول

 السؤال الثالث من المحور الثانً فقرات من فقرة لكل النسبً والوزن المعٌارٌة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات

 ترتٌبها وكذلك

 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 متوسطال
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
كجكد دراسة جدكل اقتصادية حديثة ككاصحة 

 لممشركع يحقؽ لو االستمرار كالثبات
313 4.347 0.585 86.94 19.533 0.000 5 

2 
صعؼ السمات القيادية لدل أصحاب 

 المشركعات يؤدم لفشمو كانيياره
321 4.458 0.604 89.17 20.498 0.000 1 

3 
تطكير القدرات التسكيقية ألصحاب المشركعات 

 بعمؿ عمى تطكره كاستمراره
318 4.417 0.645 88.33 18.649 0.000 3 

4 
يتصؼ أصحاب المشركعات الصغيرة بقدراتيـ 

 عمى إدارة ك قتيـ بكفاءة
305 4.236 0.661 84.72 15.877 0.000 9 

5 
حسيف انتاجيتيـ يساىـ تطكير أداء العامميف ك ت

 في نمك المشركع
303 4.208 0.691 84.17 14.844 0.000 10 

6 
يعتبر التدريب االدارم لمعامميف في المشركع امر 

 صركرم لتطكير المشركع كتحسينو
314 4.361 0.635 87.22 18.194 0.000 4 

7 
يعتبر التدريب الميني لمعامميف في المشركع امر 

 ع كتحسينوصركرم لتطكير المشرك 
306 4.250 0.727 85.00 14.595 0.000 7 

8 
تنمية ميارات االتصاؿ لدل اصحاب المشركعات 

 يعزز استمراره
295 4.097 0.952 81.94 9.782 0.000 11 

9 
تعزيز العمؿ بركح الفريؽ لدل العامميف يؤدم 

 لنجاح المشركع كتطكره
306 4.250 0.727 85.00 14.595 0.000 8 

11 

لعمؿ بشكؿ دكرم كمستمر يساىـ في تقييـ ا
معالجة المشاكؿ كازالة المعيقات التي يتعرض ليا 

 المشركع
309 4.292 0.759 85.83 14.445 0.000 6 

11 
رف  القدرات الذاتية ك ركح التحدم لدل أصحاب 

 المشركعات الصغيرة يؤدم لنجاح المشركع
319 4.431 0.601 88.61 20.194 0.000 2 
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 الفقرة و.
مجموع 
 الدرجات

 متوسطال
اينحرار 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 T قيمة
قيمة 
 الترتيب المعنوية

  0.000 31.279 94.69 4.706 4.735 3409 يةالدرجة الكم 

 يتصح مف الجدكؿ السابؽ:

 : تكان المحورفي  فقرةأعمى 

 يؤدي لفشمو وانيياره المشروعاتضعر السمات القيادية لدى أصحاب " التي تنص عمى (  ك 2) الفقرة-
 %(.89.17المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) تاحتمحيث   "

 ة أنو مف الصركرم كجكد سمات قيادية لدل صاحب المشركع التي مف أىمياكيعزك الباحث ىذه النتيج
 المؤى ت اكتساب عمى القدرة لوك  العمؿ سير في تساعده التي كالخبرات التجارب ك ممياراتامت كو ل

المكظفيف  أماـ حسنة قدكة ليككف العالية باألخ ؽ يتحمىمشركعو كأف  إدارة في النجاح عمى تساعده التي
، كجمي  العكامؿ السابقة التكاليؼ أقؿ ك الطرؽ بأقصر المشاكؿ حؿ عمى القدرة لوالمشركع، ككذلؾ في 

 في حاؿ عدـ كجكدىا سكؼ يؤدم لفشؿ المشركع كانيياره.

( 2005( كدراسة )زيداف،2009كقد اتفقت نتائج الدراسة م  نتائج دراسة )قاسـ،
كر القيادم ألصحاب المشركعات الصغيرة في ( التي أكدت جميعيا عمى الدMCQUEEN,2007كدراسة)

 نجاح مشركعاتيـ.

 : تكان المحورفي  فقرة دنىأ

حيث   " تنمية ميارات ايتصال لدى اصحاب المشروعات يعزز استمراره "التي تنص عمى (  ك 8) الفقرة-
 %(.81.94بكزف نسبي قدره ) األخيرةالمرتبة  تاحتم

ت الصغيرة ىي في أرمبيا مشركعات أبكية، بمعنى أنيا تصـ في كيعزك الباحث ىذه النتيجة أف المشركعا
إطارىا أفراد العائمة كتككف ميارات االتصاؿ عالية بيف أفراد العائمة الكاحدة كال تحتاج الى تنمية تمؾ 

 الميارات.

 ( المتاف أكدتا عمى أف ميارات2010( كدراسة )حماد،2005كلقد اتفقت الدراسة م  نتائج دراسة )زيداف،
االتصاؿ بيف أفراد المشركعات الصغيرة تككف عالية بطبيعتيا بسبب صغر المشركع كالع قة العائمية بيف 

 أفراد المشركع.
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( كدراسة 2007( كدراسة )محمكد،2005بينما اختمفت نتائج الدراسة م  نتائج دراسة )ابراىيـ،
(PREMARATNE,2002التي أكدت الدكر الكبير لتنمية ميارات االتصا ) ؿ في تطكر المشركعات

 الصغيرة كاستمرارىا.
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 نتائج الدراسة
 

 

 توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج التي كان من أىميا : 
كذلؾ نتيجة ، بإعطاء النصائح كتحميؿ المشاكؿ كدراسة آفاؽ المستقبؿ تساىـ الصغيرة المشركعات -1

ف المنظمات رير الحككمية تحرص عمى الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المستفيديف كاصحاب الى ا
زيارات المتابعة المشركعات الصغيرة مف خ ؿ كرشات العمؿ التي تعقدىا لممستفيديف كمف خ ؿ 

التي  معيـ حكؿ المشركعات كتبادؿ النصائح الميدانية التي تقـك بيا ل ط ع عمى أكصاع مشاريعيـ
التي تكاجييا المشركعات مما كتحميؿ المشاكؿ مكف بيا كالمراحؿ كاالنشطة التي تمت في كؿ مشركع يقك 

 يساىـ بشكؿ فعاؿ في صيارة سياسات المنظمات ككص  خطط مستقبمية.
 تسعى المشركعات الصغيرة الى تقديـ حمكؿ ابداعية مف خ ؿ استغ ؿ مكاد خاـ معاد تدكيرىاال  -2

ر االمكانيات المتاحة في قطاع رزة مف معدات كاليات تدخؿ في عممية إعادة تدكير نتيجة الى عدـ تكف
المخمفات نتيجة لمظركؼ االقتصادية الصعبة التي يعيشيا قطاع رزة، باإلصافة الى من  قكات االحت ؿ 

ايجابية  االسرائيمي مف حصكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية عمى ىذه اإلمكانيات لما ليذه القدرات مف آثار
حاؿ الحصكؿ عمييا مثؿ زيادة فرص العمؿ كاستغ ؿ جمي  المكارد بشكؿ أفصؿ يعكد بالنف  عمى 

 المجتم  الفمسطيني بشكؿ كبير.

نشاءه فانو إنتيجة طبيعية ألم مشركع يتـ  كىي ،مؽ كظائؼ جديدةفي ختساىـ المشركعات الصغيرة  -3
ع كبما أف المشركعات الصغيرة تحتاج الى رأس ماؿ منخفض العاممة لمقياـ بيذا المشرك  ميحتاج الى األيد

 فيمكف انشاءىا بسيكلة كبعدد كبير نسبيا كبالتالي فإنيا سكؼ تؤدم الستيعاب أيدم عاممة اكثر.

عدـ قياـ  بسبب ،في الكصكؿ إلى عدد كبير مف المعطميف عف العمؿ ال تساعد المشركعات الصغيرة -4
استط عي لممعطميف مف أفراد المجتم  كالبحث عنيـ كالتكاصؿ معيـ مف المنظمات رير الحككمية بمسح 

 طرفيا، كأف ما تقكـ بو ىذه المنظمات فقط ىك استقباؿ الطمبات مف الراربيف بالقياـ بمشركعات صغيرة.

نتيجة  دارة المشركعات الصغيرةإعمى  جيؿ ريادم قادر عمى خمؽ تعمؿ المنظمات رير الحككمية -5
، كجمي  ىذه ككؿلمجتمعو  كلكف لنفسو فقط ليس المميزات بعض يصيؼ ناجح أعماؿ رائد كؿف أل

 المميزات تنتج بشكؿ أساسي مف إدارة المشركعات الصغيرة.

 باختصار الكقت ال ـز لمحصكؿ عمى تراخيص كمعام ت رسمية المنظمات رير الحككميةتساىـ ال  -6
عاممة في قطاع رزة ىي عدـ التدخؿ في المعام ت نتيجة الى أف سياسة المنظمات رير الحككمية ال

، كأف استصدار مثؿ تمؾ المعام ت تككف ميمة صاحب ومف تراخيص أك ما شاب ةالحككمية كالرسمي
 المشركع المراد تنفيذه.
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تؤثر اعتداءات االحت ؿ اإلسرائيمي سمبا عمى المشركعات االقتصادية ك بخاصة المشركعات  -7
أف حالة الحركب دائما ما يككف الخاسر األكؿ فييا ىك االقتصاد كىركب رأس الماؿ  نتيجة الى ،الصغيرة

ف  يمكف أف يككف ىناؾ استثمار إال في بيئة آمنو كمستقرة يمكف لرأس الماؿ أف ينمك فييا كأف يتطكر، 
كجكد ىذه عمى األراصي الفمسطينية يعرقؿ مف  ككجكد االحت ؿ اإلسرائيمي كاالعتداء المستمر كالمتكرر

 الحالة كبالتالي الى عدـ استقرار المشركعات بشكؿ عاـ كالمشركعات الصغيرة بشكؿ خاص.

يؤثر عدـ كجكد سياسات اقتصادية حككمية داعمة لممشركعات الصغيرة في عدـ نجاحيا كتسري  ال  -8
 نتيجة لعدـ كجكد تشريعات كقكانيف تنظـ كتشج  المشركعات الصغيرة. انييارىا

 نتيجةكىذه ال ،أصحاب المشركعات الصغيرة في تسديد األقساط يكثر عمى استمرارية المشركعتأخر  -9
طبيعة التمكيؿ المقدـ مف المنظمات رير الحككمية قائـ عمى تسديد األقساط بشكؿ منتظـ  أف الى تعكد

ذ إجراءات بحؽ كتراكـ ىذه األقساط كعدـ االلتزاـ بسدادىا في المكاعيد المحددة تقكـ ىذه المنظمات بأخ
 أصحاب ىذه المشركعات تعرقؿ استمراريتيا كتحد مف نشاطيا.

ألف ذلؾ ال االستعانة بذكم االختصاص ل ستفادة منيـ في النكاحي المالية  ليس مف الصركرم -10
ف المشركعات الصغيرة بطبيعتيا ال تحتاج الى مستشاريف ذكم كفاءة عالية كذلؾ أل ،لتعثر المشركع يؤدم
جاؿ المالي خاصة كأنيا تتعامؿ برأس ماؿ صغير كعدـ كجكدىـ ال يؤثر بشكؿ كبير في عمؿ في الم

 المشركع.

نتيجة أنو مف الصركرم  ،صعؼ السمات القيادية لدل أصحاب المشركعات يؤدم لفشمو كانييارهف إ -11
 التي خبراتكال التجارب ك ممياراتامت كو ل كجكد سمات قيادية لدل صاحب المشركع التي مف أىميا

مشركعو كأف  إدارة في النجاح عمى تساعده التي المؤى ت اكتساب عمى القدرة لوك  العمؿ سير في تساعده
 المشاكؿ حؿ عمى القدرة لوالمكظفيف في المشركع، ككذلؾ  أماـ حسنة قدكة ليككف العالية باألخ ؽ يتحمى
ؿ عدـ كجكدىا سكؼ يؤدم لفشؿ المشركع ، كجمي  العكامؿ السابقة في حاالتكاليؼ أقؿ ك الطرؽ بأقصر
 كانيياره.

ألف ذلؾ ال يؤثر عمى ليس مف الصركرم تنمية ميارات االتصاؿ لدل اصحاب المشركعات  -12
ف المشركعات الصغيرة ىي في أرمبيا مشركعات أبكية، بمعنى أنيا تصـ في ألنتيجة كىي استمراره ،

الية بيف أفراد العائمة الكاحدة كال تحتاج الى تنمية تمؾ إطارىا أفراد العائمة كتككف ميارات االتصاؿ ع
 الميارات.
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 توصيات الدراسة 

 تمويل بعممية معنية لعدة محاور أساسية بتوصيات جت الدراسةخر  السابقة، النتائج عمى بناءً 
 :كالتالي وىيليستفادة منيا من قبل جيات ايختصاص  الصغيرة، المشاريع

 الحكومي يدالصع عمى توصيات:  ويً أ

 في األعماؿ بيئة عمى اإلسرائيمية اإلجراءات اثر بتقميص تسمح جديدة منافذ إيجاد مف بد ال .1
 الخارجية األسكاؽ استغ ؿ خ ؿ مف كالتسكيؽ الخاـ المكاد تكفير مجاؿ في كتحديدا الفمسطينية األراصي

 لممنتج الممنكحة االمتيازات يخص افيم 2000 عاـ العربية القمة قرارات بتفعيؿ العربي العمؽ نقصد كىنا)
 .(األخرل االتفاقيات الستغ ؿ إصافة الفمسطيني،

 خصكصيتيا لت ئـ عامة، الصغيرة المشركعات يشمؿ بحيث كالتشريعية، القانكنية البيئة تطكير .2
 بالشركات الخاصة القكانيف صيغ جمي  يتصمف كما ،المشركعات تمؾ كاحتياجات لمتطمبات كتستجيب

 .العمؿ قانكف إلى باإلصافة كاالستثمار، كالمقاييس صفاتكالمكا
في المنظمات  الصغيرة المشركعات تنمية كبرامج الحككمية سياساتال بيف الكثيؽ التكامؿ صركرة .3

 رير الحككمية.
 ركعاتالمش كمساندة دعـ عمى القرار أصحاب لدل الثابت كالعـز الصادقة النكايا تكافر ينبغي .4

 باعتبارىا بيا كالنيكض ركعاتالمش ىذه كاق  في مممكس كتأثير حقيقي دكر ليـ ككفي بأف كذلؾ الصغيرة
المجتم   طبقات جمي  في مستشريو أصبحت التي البطالة نسبة تزايد مف لمحد الصحيح السبيؿ

 الفمسطيني.
 ، الصريبية اإلعفاءات صمنيا مف حكافز عدة تطبيؽ خ ؿ مف المشركعات ىذه مثؿ إقامة تشجي  .5

 .كالكيرباء المياه أسعار كتخفيض كالتراخيص، التسجيؿ إجراءات يؿكتسي
 شبو كىيئات( الكزارات) رسمية ىيئات تصـ ممنيجة استراتيجية خ ؿ مف أعماؿ حاصنات إنشاء .6

 المشركعات إلدارة كالتأىيؿ كالمعمكمات التدريب تقديـ عمى تعمؿ ،(منظمات رير حككمية) رسمية
قامتيا،  .المالي الدعـ ديـتق إلى باإلصافة كا 

 .كتنافسية تشجيعية بأسعار االقتصادية المشركعات لتنفيذ الم ئمة التحتية البنية مقكمات تكفير .7
 كالسياسات التشريعات) فمسطيف في الصغيرة المشركعات لتنمية االستراتيجية الخطة تمت  صركرة .8

 .الصغيرة المشركعات مصمحة لخدمة كالشمكلية كالديناميكية بالمركنة( كاألىداؼ كاآلليات
 برامج مخصصات مف األيسر الجزء تكجيو عمى الفمسطينية لمحككمة االقتصادية السياسات تشجي  .9

 .المشركعات الصغيرة دعـ باتجاه الشئكف االجتماعية
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التي تمكليا المنظمات رير  المشركعات الصغيرة كتنمية دعـ مسؤكلية بيا يناط رسمية جية إحداث .10
يجاد، منيا عدد أكبر لتككيف المناسبة الفرص إتاحة يخدـ بما أنشطتيا عمى إلشراؼا ثـ كمفالحككمية   كا 
 -:أبرز ميامياكتككف  لمشك تيا المناسبة الحمكؿ

 تمف الجيات الرسمية لممنظمات رير الحككمية التي تقدـ تمكي  لممشركعا بيانات قاعدة تكفير - 
 إحداثيا تحكـ التي كاألنظمة الصغيرة المشركعات عف كشاممة دقيقة الصغيرة، بحيث تككف ىذه القاعدة

 يمكف ككذلؾ مف خ ؿ تمؾ القاعدة ،منيا كالقائـ، بذلؾ يتعمؽ كما عمميا كسير كترخيصيا كتأسيسيا
 .معالجتيا كسبؿ المشركعات ىذه أكصاع عف ال زمة الدراسات إعداد

 المسح ىذا لمتابعة المناسبة اآللية كفيركت اإلنتاجية أنشطتيا حسب المشركعات ليذه شامؿ مسح إجراء -
 .أكصاعيا عمى الطارئة التبدالت عمى لمتعرؼ دكريا
 .االقتصادية التنمية خطط في بيا تساىـ أف المشركعات ليذه يمكف التي اآللية تحديد -
 هىذ إلنشاء الترخيص إجراءات تعرقؿ التي البيركقراطية الصفة ذات النافذة التشريعات جمي  استبداؿ .11

 المشركعات ىذه في االستثمار عمى المكاطنيف تشجي  في تساعد متطكرة أخرل بتشريعات المشركعات
  .التشريعات ىذه صيارة في كالصناعة التجارة ررؼ ممثمك يشارؾ أف عمى، مدخراتيـ حجـ كاف ميما

 

 غيرةالمنظمات غير الحكومية التي تقدم تمويًي لممشروعات الص صعيد عمى توصيات:  ثانياً 
ي ئيا الصغيرة بالمشركعات في فمسطيف مف قبؿ المنظمات رير الحككمية االىتماـ متابعة صركرة .1  كا 

 .كالشفيية التنظير عف بعيدان  ككاقعيان  عمميان  االىتماـ ىذا يككف كأف، الحقيقياف كالمساندة الدعـ
 لماك  في لمفرد دماالقتصا الكص  م  يتناسب بما اإلس مي التمكيؿ أساليب إحدل تطبيؽ محاكلة .2

 .التمكيؿ بمؤسسة كالثقة باألماف شعكران  يعطيو
 .الصغيرة المشركعات أصحاب أكصاع لتناسب بيا المعمكؿ الفائدة نسبة تخفيض عمى العمؿ .3
رشادية استشارية كتسيي ت صمانات كص  .4  كاالقتصادم االجتماعي الكص  م  يتناسب بما متاحة كا 

 .المطمكبة الصمانات احد المشركع ممكية جعؿ كرةف كاعتماد ،لصاحي المشركع الصغير
 إلعطائو كذلؾ ،احتياجات صحاب المشركع م  يتناسب بما المقدـ التمكيؿ مبمغ زيادة عمى العمؿ .5

 .األرباح لنيؿ بمشركعو لمبدء جيدة فرصة
 تكفير كيفية حيث مف لممشركعات الحديثة اإلدارة نظـ عمى الصغيرة المشركعات أصحاب تدريب .6

دارة اإلنتاجية تمزماتالمس  كالمؤسسات البنكؾ م  التعامؿ ككيفية كالتسكيقية اإلنتاجية العممية كا 
 الصغيرة المشركعات أنشطة في العامميف ميارات لتطكير المناسب الميني التدريب كتكفير الحككمية،

 ىذه كخصكصيات سمات م  يت ءـ بما كاإلنتاج كالمحاسبة كالتسكيؽ اإلدارة مجاالت في دكرات كتقديـ
 .المشركعات

 إثبات بالعمؿ بالبدء لممشركع فرصة إلتاحة ،التمكيؿ مبمغ تسديد قبؿ ممكنة سماح فترة أطكؿ إعطاء .7
 .جكدتو مدل
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 التسكيقية المعمكمات كنشر الصغيرة المشركعات منتجات كتسكيؽ لتركيج المتخصصة المعارض تنظيـ .8
 ممكف عدد ألكثر كصكليا لصماف كخارجيا مسطيفف ؿداخ منتجاتيـ تسكيؽ عمى لمساعدتيـ ال زمة
 .األفراد

  المشروع لمالك الفردي الصعيد عمى توصيات:  ثالثاً 
 يمبي كبما االقتصادم ككصعو مالؾ المشركع لدل المكتسبة الخبرات عمى بناءان  المشركع اختيار .1

 .المحمي المجتم  احتياجات
 أف الممكف كالمخاطر لممشركع التفصيمية احؿالمر  بكؿ كاممة درايةمالؾ المشركع  لدل يككف أف .2

 .السداد كفترة الفائدة كنسبة المقدـ التمكيؿ تفاصيؿ إلى باإلصافة ،المشركع ليا يتعرض
 

 المنظمات غير الحكومية ممولي صعيد عمى توصيات:  رابعاً 
 االتفاؽ يؿالتمك  لمؤسسات المانحة الدكؿ عمى يجب الدكؿ، ليا تتعرض التي العديدة األزمات ظؿ في .1

 الفني كالدعـ الفائدة كنسبة كالصمافالتمكيؿ  مبمغ حيث مف التمكيؿ تقديـ آليات صيارة إعادة عمى
 .الدكلة في االقتصادم الكص  م  يتناسب بما لممشاري 

 -بالررـ مف أىميتو   -تكجيو التمكيؿ نحك تنمية اقتصادية مستدامو كليس الى تمكيؿ إراثي مؤقت  .2
 لحقيقية عمى جمي  طبقات المجتم  الفمسطيني.يعكد بالفائدة ا

تجنب استخداـ الماؿ السياسي مف أجؿ تحقيؽ مكاسب سياسية عمى حساب االقتصاد الكطني،  .3
 كاستبداؿ منطؽ المصمحة باألخ ؽ كالمكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية االنسانية.

 توصيات لمراكز ا بحاث والدراساتخامسًا: 
 كذلؾ المتبقي، كالمكاني الزماني الحيز لتغطي أخرل دراسات في الدراسة ىذه كاستكماؿ متابعة صركرة .1

 .ىذه الدراسة تناكليات لـ التي المتغيرات باقي تناكؿ
 تشجي  خ ؿ مف الكطني، المستكل عمى تستحقو الذم األكاديمي االىتماـ الصغيرة المشركعات إي ء .2

 بمكصكع المتعمقة كالدراسات األكاديمية األبحاث إجراء عمى األبحاث كمراكز كالمعاىد الجامعات
 .فمسطيف في الصغيرة المشركعات

 لتمكيؿ كالزراعة كالصناعة التجارة كررؼ الصناعية كاالتحادات االستشارية المراكز م  التعاكف .3
 .كاإلنتاجية التسكيقية البحكث

دارة اقتراح في كميةالحك كالمؤسسات كاألكاديمية األىمية كاالستشارات األبحاث مراكز بيف التعاكف .4  كا 
 .الفمسطيني لممجتم  االقتصادية القطاعية االحتياجات حسب الريادية كالمشركعات التدريبية البرامج
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 (2قم )ممحق ر 

                                                                            
 

/ة .،،،   .....................حصرة األخ/ت الفاصؿ/ة  :   المحتـر

 الس ـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،

 بحث عممي استبانة تعبئة   :الموضوع

دور تمويل المشروعات الصغيرة في المكصكع: بعنكاف  ماجستير بإعداد اطركحة  الباحثيقكـ      
لمشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات غير عمى ا"دراسة تطبيقية  تحقيق التنمية ايقتصادية

، لذا نرجكا مف سيادتكـ التكـر بالمساعدة في إتماـ ىذه الدراسة  الحكومية غير الحكومية في قطاع غزة"
ف إحدل متحريالمرفقة مف خ ؿ منظمتكـ  االستبانوالتي تتصمنيا عف طرؽ اإلجابة عف األسئمة 

برامج،  راءمدير عام، مدير إداري، مد تنفيذي،عضو مجمس إدارة، مدير : المناصب اإلدارية التالية
متحريف الدقة كالمكصكعية كآمميف الكصكؿ إلى تقييـ أفصؿ لمكصكع  منسقي المشاريع ،اريعمش راءمد

لف تستخدـ ستبقى سريو ك  أف جمي  البيانات التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف منظمتكـ الدراسة مؤكديف لكـ
 ألرراض البحث العممي .سكل 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم .

 

 انثاحج /

 وساو أكرو انريالوي
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 أوًي : تعرير بالمنظمة والعاممين فييا
  المنظمة )اختياري( اسم 

 ممك  إيجار  نوع الممكية

 مة : ) بالسنة(عمر المنظ
 فأكثر 21 21-15 15-11 11-4 3أقل من 
     

 جية الترخيص
 يمكف اختيار أكثر مف إجابة()

وزارة 
 الداخمية

وزارة الشئون 
 ايجتماعية

  بدون
 ترخيص

 )أذكرىا( جية أخرى

    

 الييئة المرجعية لممنظمة
جمعية 
 عمومية

 مجمس 
 أمناء

ىيئة 
 تأسيسية

 جية أخرى )أذكرىا(
 

    

 عدد العاممين في المنظمة
اقل من  

11 
أكثر من  151- 111 51-111 51 -21 11-21

151 
      

 إناث  ذكور  جنس العاممينعدد 
 معمومات تتعمق بالشخص الذي قام بتعبئة ايستمارة

 الجنس
 أنثى ذكر
  

 المركز الوظيفي
 عضو مجمس

 إدارة
 تنفيذيمدير 
 ممنظمةل 

 مدير 
 مالي

 مدير
 داري إ

مدير 
 مشروع

 مدير
 برنامج

منسق 
 مشاريع

       

 المؤىل العممي
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس متوسط دبموم ثانوية

     

 التخصص
 إداريةعموم 
 وماليةأ 

عموم اجتماعية  كميات عممية   عموم تربوية
نسانية  وا 

    

 العمر
 51من  أكثر 51-41 41-31 31-26 فأقل 25

     

 سنوات الخبرة عدد
 21من  أكثر 21-15 15-11 11-4 أقل ف 3
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تتعمق بدور المشاريع الصغيرة تحتوي عمى مجموعة من ايسئمة موجية إلدارة تمويل المشاريع الصغيرة فيما يمي محاور 
أمام   (Xمة  )، ويرجى وضع عيىممن وجية نظر ايقتصادية غير الحكومية في تحقيق التنمية المنظمات الممولة من 

 الخيار ا نسب من وجية نظرك:

 راتـقـفـال م
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير 
 موافق
 بشدة

 المحور ا ول: عيقة المشاريع الصغيرة  بايستغيل ا مثل لمموارد

الداخمة في العممية  لمعناصرتساىـ المشاري  الصغيرة  باستغ ؿ المكارد بأقؿ تكمفة  1
 اجيةاإلنت

     

      تسعى المشركعات الصغيرة الى تكفير سم  بأسعار يقدر عمييا ذكم الدخؿ المحدكد 2

      تعتبر المشركعات الصغيرة كسيمو لتكجيو المدخرات الصغيرة ل ستثمار 3

       تساىـ المشركعات الصغيرة في استغ ؿ المكارد الخاـ المحمية 4

لى تقديـ حمكؿ ابداعية مف خ ؿ استغ ؿ مكاد خاـ معاد تسعى المشركعات الصغيرة ا 5
 تدكيرىا

     

      عطاء النصائح كتحميؿ المشاكؿ كدراسة آفاؽ المستقبؿإتساىـ المشاري  الصغيرة  ب 6

تساىـ المشاري  الصغيرة  في تقديـ المعمكمات كاالستشارات التي يمكف عمى أساسيا  7
 كيؿفي مؤسسات التم اتخاذ القرارات

     

      تعتبر المشركعات الصغيرة ذات قدرة مناسبة لمتكيؼ م  الظركؼ كالمتغيرات االقتصادية  8

 المحور الثاني : عيقة المشاريع الصغيرة  بزيادة فرص العمل

      مؽ كظائؼ جديدة تساىـ المشاري  الصغيرة  في خ 1

      قطاع رزةلة القائمة في معالجة جزء مف البطاتساىـ المشاري  الصغيرة  في  2

      في زيادة متنامية في معدالت حجـ التشغيؿالمشاري  الصغيرة  طار إيسيـ العمؿ في  3

      تساعد المشاري  الصغيرة  في الكصكؿ إلى عدد كبير مف المعطميف عف العمؿ 4

      قباؿ عمى المشاري  الصغيرة  مف قبؿ الجميكرإيكجد  5

مف خ ؿ مساعدتيـ  لممستفيديفشاري  الصغيرة  بتحسيف الكص  االجتماعي تساىـ الم 6
 في بناء أعماليـ الخاصة

     

      االقتصادية تساىـ المشاري  الصغيرة  في دف  عجمة التنمية 7

 المحور الثالث : مساىمة المنظمات غير الحكومية في زيادة فرصة نجاح المشاريع الصغيرة الممولة

      دارة المشركعات الصغيرةإعمى  جيؿ ريادم قادر لمنظمات رير الحككمية  عمى خمؽتعمؿ ا 1

      مناسب بأعماؿ المشركع مكاف المنظمات رير الحككمية باختيار تساىـ  2

3 
 تقيـ الكص  الحقيقيل كتحميؿ السكؽ بعمؿ دراسة جدكلالمنظمات رير الحككمية  تساىـ 

 لممشركع القائـ كالمستقبمي
     

4 
باختصار الكقت ال ـز لمحصكؿ عمى تراخيص المنظمات رير الحككمية  تساىـ 

 كمعام ت رسمية
     

بالحصكؿ عمى قكاعد بيانات متخصصة لألسكاؽ المنظمات رير الحككمية  تساىـ  5
 المستيدفة

     



- 154 - 

 راتـقـفـال م
 موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
  موافق

غير 
 موافق
 بشدة

الة عبر إز في صماف الحصكؿ عمى فرص أكبر لمنجاح المنظمات رير الحككمية  تساىـ  6
 العقبات التي تكاجو المشركعات الصغيرة

     

      تساىـ المنظمات رير الحككمية  بتكفير الخدمات المكجستية لممشاري   الصغيرة 7

      تساىـ المنظمات رير الحككمية  بتكفير الدعـ المالي المناسب لممشاري   الصغيرة  8

      يدة لتطكير المشاري  الصغيرةتساىـ المنظمات رير الحككمية في خمؽ أفكار جد 9

تساىـ المنظمات رير الحككمية رير الحككمية بتحميؿ الجدكل البيئية كاالقتصادية  10
 لممشركعات الصغيرة

     

تقدـ المنظمات رير الحككمية برامج تدريبية م ئمة ألصحاب المشاري  الصغيرة   11
 لمساعدتيـ في انجاح مشاريعيـ

     

      منظمات رير الحككمية برامج إرشاد كتكجيو ألصحاب المشاري  الصغيرة  تقدـ ال 12

      المتميزة الصغيرة مشاري  التبني المنظمات رير الحككمية في تساىـ  13

      المتميزة الصغيرة مشاري  البزيادة فرص التعرؼ عمى المنظمات رير الحككمية تساىـ  14

المشاري  بالتغمب عمى المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو مية المنظمات رير الحكك تساىـ  15
 الصغيرة

     

بتكفير البيئة المناسبة إلنجاز  الصغيرة مشاري  تساعد المنظمات رير الحككمية ال 16
 المشركع

     

 المحور الرابع : المشاكل والمعوقات السياسية وايقتصادية

ا عمى المشركعات االقتصادية ك بخاصة تؤثر اعتداءات االحت ؿ اإلسرائيمي سمب 1
 المشركعات الصغيرة 

     

      يقمؿ الحصار المفركض عمى قطاع رزة مف فرص نجاح المشاري  الصغيرة 2

      يساىـ االرتباط باالقتصاد االسرائيمي في تقنيف الدعـ المقدـ لممشاري  الصغيرة 3

      نجاح المشاري  الصغيرة يؤدم صعؼ االىتماـ الحككمي إلى الحد مف فرص 4

يؤثر عدـ كجكد سياسات اقتصادية حككمية داعمة لممشركعات الصغيرة في عدـ نجاحيا  5
 كتسري  انييارىا

     

      صعؼ التسيي ت ال زمة مف قبؿ الحككمة يعزز مف فرص فشؿ المشركعات الصغيرة 6

      الصغيرة يساىـ في انييارىارياب تشريعات كقكانيف خاصة بتنظيـ عمؿ المشركعات  7

      اعفاء المشركعات الصغيرة مف الصرائب في السنكات االكلى يساىـ في استمراريتيا 8

 المحور الخامس : المشاكل والمعوقات المالية

      تأخر أصحاب المشركعات الصغيرة في تسديد األقساط يكثر عمى استمرارية المشركع 1

      محاسبية كاإلدارة المالية يؤدم لثبات المشركع كبقاءه زيادة القدرات ال 2

      إدارة المكارد المالية بكفاءة يساىـ في نجاح المشركع الصغير 3

      كص  األكلكيات المالية بصكرة ناجعة يعزز مف نجاح المشركع الصغير 4
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غيرة يؤدم صعؼ القدرة عمى تكفير الصمانات المقدمة مف أصحاب المشركعات الص 5
 لصعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكب

     

      التصرؼ ببعض المكارد الخاصة بالمشركع ألرراض أخرل ييدد استمراره 6

      تعزيز آليات ك أنظمة مالية محكسبو إلدارة المشركع تساىـ في تطكره 7

ؤدم لتعثر عدـ االستعانة بذكم االختصاص ل ستفادة منيـ في النكاحي المالية ي 8
 المشركع

     

تكفر قدرات ادارية كمحاسبية  في مسؾ الدفاتر المحاسبية لممشركع الصغير يحقؽ  9
 نجاحو

     

 المحور السادس: المشاكل والمعيقات اإلدارية
      كجكد دراسة جدكل اقتصادية حديثة ككاصحة لممشركع يحقؽ لو االستمرار كالثبات 1

      لدل أصحاب المشاري  يؤدم لفشمو كانييارهصعؼ السمات القيادية  2

      تطكير القدرات التسكيقية ألصحاب المشاري  بعمؿ عمى تطكره كاستمراره 3

      يتصؼ أصحاب المشركعات الصغيرة بقدراتيـ عمى إدارة ك قتيـ بكفاءة 4

      تطكير أداء العامميف ك تحسيف انتاجيتيـ يساىـ في نمك المشركع 5

      يعتبر التدريب االدارم لمعامميف في المشركع امر صركرم لتطكير المشركع كتحسينو 6

      يعتبر التدريب الميني لمعامميف في المشركع امر صركرم لتطكير المشركع كتحسينو 7

      تنمية ميارات االتصاؿ لدل اصحاب المشركعات يعزز استمراره 7

      العامميف يؤدم لنجاح المشركع كتطكره تعزيز العمؿ بركح الفريؽ لدل 8

تقييـ العمؿ بشكؿ دكرم كمستمر يساىـ في معالجة المشاكؿ كازالة المعيقات التي  9
 يتعرض ليا المشركع 

     

رف  القدرات الذاتية ك ركح التحدم لدل أصحاب المشركعات الصغيرة يؤدم لنجاح  10
 المشركع
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