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 ممخص الرسالة 
 ،غػػزة قطػػاع  ػػي والمتوسػػطة الصػػريرة روعاتالمشػػ واقػػع البحػػث  ػػي إلػػ  دارسػػةال تيػػدؼ

ظيػػػار  المالئمػػػة الحمػػػوؿوضػػػع و  منيػػػا، تعػػػاني التػػػي والمعوقػػػات المشػػػاكؿ أىػػػـ وتحميػػػؿ أىميتيػػػا وا 
 الوصػيي المنيج الباحث استخدـ ياأىدا  تحقيؽل، و ىاوتعزيز  ياودعم ياتمويم سبؿ وبياف يالعالج

 واقػػع تعكػػس نتػػائجإلػػ   لموصػػوؿ؛ عػػدىاأ اسػػتبانة طريػػؽ عػػف البيانػػات جمػػع تػػـ حيػػث التحميمػػي،
 .غزة قطاع  ي والمتوسطة الصريرة المشروعات
 العػػػدواف جػػػاء حيػػػث والمعيقػػػات، المسػػػببات أىػػـالوقػػػوؼ عنػػػد  إلػػػ  الدراسػػػة خمصػػػتقػػد و 

 الحصػػػػارلػػػػ  إإضػػػػا ة  ، ػػػػي مقدمػػػػة المعيقػػػػاتالمسػػػػتمر  الكيربػػػػائي لتيػػػػارا نقطػػػػاعاو  سػػػػرائيمياإل
 ضػعؼو  تمويػؿ المشػروعات والػدعـ المػالي ليػا، توقػؼ إل الذي أدى  غزة قطاع عم  الميروض

 .ليا الحكومي الدعـ
 حمػوؿ وضػع: أىميػا كػاف التوصػيات مػف بمجموعػة الباحث خرج النتائج ىذه عم  وبناءً 

  ػي والمتوسػطة الصػريرة المشروعات أماـ اً كبير  اً عائق لكونيا تعد ؛الكيرباء ألزمة وسريعة عاجمة
 تقدـ وأف المشروعات، ألصحاب كبرى وأىمية أولويةالحكومة اليمسطينية  تعطي أفو  غزة، قطاع
 والتسػػػجيؿ، األولػػػ ، السػػػنوات  ػػػي الضػػػرائب) مػػػف اإلعيػػػاءات منيػػػا وتسػػػييالت تشػػػجيعية حػػػوا ز

 الحكومػة قػديـت إلػ  إضػا ة ،وتنميتػو وتعزيػزه االقتصػاد دعػـ  ػي أىميػة مػف ليػا لمػا ؛(والتراخيص
 ومنيػا تقػػديـ المشػروعات،  ػي البػػدء  ػي الػدخؿ محػدودي تسػػاعد التػي حسػنةال قػروضالو  تمويػؿال

 وغيػره الخػدمات الالزمػة مػف إقػراض المشػروعات ألصػحاب الخاصػة قراضاإل ومؤسسات البنوؾ
 ،المشػػروعاتب القيػػاـ عمػػ  األ ػػراد تحقيػػؽ  ػػي لممسػػاىمة ؛ميسػػرة وشػػروط ،بسػػيطة  ائػػدة بأسػػعار

  .واالستمرارية التوسع  ي أصحابيا ولمساعدة



  ت  

 

Abstract   
This study aims at examining the reality of Small and Medium Enterprises 

(SMEs) in the Gaza Strip, highlighting their significance, and analyzing the most 

pressing obstacles and problems hindering their development. The study attempts to 

establish appropriate solutions to overcome these obstacles and suggest methods of 

financing and boosting SMEs. 

In order to achieve the study objectives, the researcher adopted the descriptive 

analytical approach and designed a questionnaire by which data was collected to 

arrive at results that reflect the reality of SMEs in the Gaza Strip.  

The study concluded with tackling the most obstacles and causes hindering the 

boost of SMEs in the Gaza Strip. In this regard, Israeli oppression and continuous 

electricity cuts were of the most influencing obstacles followed by the siege imposed 

on Gaza which led to a significant setback in financing SMEs. Additionally, the 

governmental support to SMEs was insufficient. 

In light of the above results, the researcher arrived at several recommendations, 

the most important of which is to set on motion quick and immediate solutions for 

electricity crisis because it represents a major hindrance for SMEs in the Gaza Strip. 

Additionally, the Palestinian government support should give priority to SMEs’ 

owners by granting them incentives and facilitations including the exemption of 

taxes, licensing, and registration fees in the early years of the enterprise cycle as they 

significantly contribute to the country’s economy. The government should also 

provide zero-interest loans that help limited income class to start their own 

enterprises. Banks and other private lending institutions should introduce necessary 

services to SMEs’ owners including granting loans with simple interest rates and soft 

lending terms. This could assist individuals to start their own businesses and help 

other owners to boost their enterprises.   
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 بسن هللا الزحوي الزحين

ُ الهِذيَي آَهنُوا ِهْنُكْن َوالهِذيَي أُوتُو يَْزفَعِ ﴿  اْلِعْلَن  هللاه

ُ بَِوا تَْعَولُوَى َخبِيز    ﴾َدَرَجاٍث َوهللاه

 ] 11 :المجادلة[   
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 اإلىــــــــــداء
 إىداء إل :

 .-وسمـ واهلل عمي  صم-محمد  ـالروح العمية، والنيس الطاىرة، الرسوؿ األكر 

 الحب والحناف والدعاء

 "أمي الحبيبة"

 المكا ح الصامت

 ز"ـزيـي العـبأ"

 وما زالت معي  ،ذىبت ىناؾ بعيًداالروح الطيبة التي 

  (أم عادل) ةـاليـزوجتي الغ

 الداعيف المخمصيف المحبيف

 (طايباأل شقائي وشقيقاتيأ)

 كبدي  ه مذ

 (عــادل)ابني 

  كرامةً و  اً مف  رشوا ثرى وطني زىور 

 " الشيداء األبرار " 

 الصابريف الصامديف 

 " األسرى البواسل " 

 ...جميعاً  ر قاء الدربوزمالئي  صدقائيأو ، أصياري األكاـر

 ىدي ىذا العمل المتواضع أ
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 وتقديرٌ شكٌر 
الذي أنعـ عميَّ بنعمة العقؿ والػديف، القائػؿ  ػي محكػـ وآخرًا،  الً أو  هلل العمي القديرشكر ال
  [76 ،]يوسؼ ِعْلٍم َعلِيم  َوفَْوَق ُكلِّ ِذي التنزيؿ 

ــْم ): -صػػمي اهلل عميػػو وسػػمـ-وقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  ــِ ْن َل ــاِفُئوهَُ َف ــا َفَك ــْيُكْم َمْعُروًف َمــْن َصــَنَع ِإَل
 . رواه أبو داودَتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُو َفاْدُعوا َلُو َحتَّى َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد َكاَفْأُتُموُه(

بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر ألولئؾ المخمصيف الذيف لػـ يػألوا جيػدًا  واعترا اً  و اًء وتقديراً 
محمـــد  /قػػػديراألسػػػتاذ الػػػدكتور المشػػػر ي  مسػػػاعدتنا  ػػػي مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي، وأخػػػص بالػػػذكرب

 ،واالقتراحػات الضػرورية ،وتقػديـ النصػائح والتوجييػات ،لػـ يبخػؿ بالمسػاعدةالػذي  ،ابراىيم مقداد
 .نتاج ىذا العمؿ المتواضع ي إ األثر الكبير لياكاف التي 

وائػؿ  /وأتوجو بالشكر والتقدير إل  كؿ مػف الػدكتور/ سػمير مصػطي  ابومدلمػة، والػدكتور
 مذيف تيضال بقبوؿ مناقشة رسالتي،  ميـ مني كؿ االحتراـ والتقدير.لا ،الدايةحمدي 

 الػذي راجػعالدايػة،  مصػباح رائػدلنسػيبي العزيػز الػدكتور/  بالشػكرال أنسػ  أف اتقػدـ كما 
 جيا بيذا الشكؿ.أخر الرسالة مف الناحية المروية و 

 بعميػدىاوشػكري موصػوؿ لكميػة التجػارة ، رسالتي بحمتيا ي إخراج  ساىـ مف كؿ وأشكر
دارييػػا، كمػػا  ومحاضػػرييا أتقػػدـ بالعر ػػاف والتقػػدير لجامعتنػػا العريقػػة الجامعػػة االسػػالمية رئاسػػة وا 

  .دارييفا  ساتذة و أوعمادة و 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 : المقدمة 1.1

 تيػػػػاوتنمي الصػػػػريرة والمتوسػػػػطة روعاتإقامػػػػة المشػػػػأف  االقتصػػػػادمػػػػف دارسػػػػي يػػػػرى كثيػػػػر 
منطمقػػػًا أساسػػػيًا لزيػػػادة الطاقػػػػة  لكونيػػػاتشػػػكؿ را ػػػدًا ميمػػػًا لعمميػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية  ىػػػاوتطوير 

تشػػكؿ نسػػبة كبيػػرة مػػف المشػػروعات و  ؛اإلنتاجيػػة والمسػػاىمة  ػػي معالجػػة مشػػكمتي اليقػػر والبطالػػة
يػػػػدي العاممػػػػة، عػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف األأ تشػػػػريؿ ػػػػي الزراعيػػػػة والصػػػػناعية والخدميػػػػة  ييػػػػا، وتسػػػػيـ 

 .ذلؾ وقرى وغيرعف انتشارىا الواسع  ي المناطؽ السكانية بمختمؼ أشكاليا مدف   ضالً 

اءتيػا  ػي خاصػة بعػد أف أثبتػت قػدرتيا وكيكمػو،  لذلؾ يتزايد االىتمػاـ بيػا مػف دوؿ العػالـو 
وبدرجػػػة أكبػػػر مػػػف المشػػػروعات  ة التػػػي تواجػػػو االقتصػػػاديات المختميػػػةمعالجػػػة المشػػػكالت الرئيسػػػ

وتمثػػػؿ ذلػػػؾ  ػػػي قػػػدرتيا عمػػػ  توليػػػد  ػػػرص العمػػػؿ واسػػػتيعابيا ألعػػػداد كبيػػػرة مػػػف األيػػػدي  ،الكبيػػػرة
  ػػي ميمػػاً ا دورً  والمتوسػػطة الصػػريرة روعاتالمشػػ ؤديتػػالعاممػػة وقمػػة حجػػـ االسػػتثمارات بيػػا، كمػػا 

ناميػػة، ولممشػػاريع الصػػريرة و أسػػواء كانػػت متقدمػػة  تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية  ػػي بمػػداف العػػالـ
 والمتوسطة أىمية استثمارية وتنموية بالرة ناتجة عف انتشارىا الواسع جررا يا.

نيػا أال إ ،الصػريرة والمتوسػطة  ػي نمػو االقتصػاد رغـ أىمية المشروعات أف الباحث رىوي
اني منيػا االقتصػاديات ساسػية التػي تعػدوف حؿ المشكمة األ ،لمشكالت  ردية ال زالت تمثؿ حموالً 

قتصػػادية إقوميػػة تحقػػؽ منػػا ع  اريعضػػرورة زيػػادة دور الدولػػة االقتصػػادي وبنػػاء مشػػممػػا يتطمػػب 
 مستديمة لمشعوب.

 ي ظؿ محيط دولػي  شروعاترعاية الم ي مف حكومات الدوؿ زماـ المبادرة  أخذت كثير قد
عمػػػ  القطػػػاع الحسػػػاس مػػػف جيػػػة، يجابيػػػة نعكاسػػػاتيا السػػػمبية واإلا  و  ،يتسػػػـ بػػػالتريرات المتسػػػارعة
 .(1ص ،ـ2012 )دراجي، خمية التي تعاني منيا مف جية أخروالصعوبات والعوائؽ الدا

 الركػػائز مػػفغمػػب دوؿ العػػالـ أو ػػي  ، مسػػطيف والمتوسػػطة  ػػيالصػػريرة  روعاتالمشػػ تعػػد
  مسػػطيف ػػي  روعاتلكػػف المشػػو عجمػػة االقتصػػاد  ػػي الدولػػة،  د ػػعتعمػػؿ عمػػ  التػػي ات ساسػػاألو 

 ،يوضػػػيا، وتحػػػد مػػػف ناسػػػتمراريتياوالمعوقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف  صػػػعوباتلمعديػػػد مػػػف ال تتعػػػرض
والتدخالت المباشرة  االستقرارلرالبية السكاف، نظرًا لعدـ  والتنمية مستوى المعيشة  يوتؤثر سمبًا 
 .والمرا ؽ العامة التحتيةاإلسرائيمي، وضرب عناصر البنية  االحتالؿلسمطات 

يـ المشػروعات الصػريرة والمتوسػطة  ػي ف تسأأنو ليس مف الضروري  إل  ويشير الباحث
يـ  ػػػػي حػػػػؿ ف تسػػػػأوتحقيػػػػؽ التنميػػػػة االقتصػػػػادية، لكػػػػف باإلمكػػػػاف  ،تمامػػػػاً  البطالػػػػة إنيػػػػاء مشػػػػكمة
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عادة إضرورة متياقمة مما يعني  وتبق  المشكمة ،د المجتمعرا أمشكالت البطالة لعدد محدود مف 
 المتنوعة التي تواجو االقتصاد الرأسمالي.النظر  ي التناقضات 

عػػػػػف واقػػػػػع  ثيحػػػػػدال يمكػػػػػف الأنػػػػػو  ا ػػػػػي دراسػػػػػتيم( ـ2012 ،وصػػػػػيدـ)النمروطػػػػػي  ىويػػػػػر 
السياسػية واالقتصػادية  وضػاعاأل إلػ  دوف التطػرؽ ػي  مسػطيف والمتوسطة  المشروعات الصريرة

عػػف االقتصػاد والسياسػػة وضػػاع السياسػية ال يمكػػف عػزؿ األو  ،سػابقاً جتماعيػة التػػي تػأثرت بيػػا واإل
 باألنشػػػػطةف البيئػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة المحيطػػػػة إ ذإ ،الماليػػػػة والتجاريػػػػة والنقديػػػػة وغيرىػػػػا

المسػتقبمي لقطػاع األعمػاؿ  ر ػالتطو  .أدائيا الكمي والنوعي الحالي  ياالقتصادية المختمية تؤثر 
ضا ة لتحييػز أ ػراد إ ،ىذا القطاع ودعـ باستقالليةجراءات الكييمة الصريرة مرتبط بالسياسات واإل

بما يضمف سيادة روح المبادرة والتكامؿ والتعاوف  ي  ،المجتمع عم  القياـ بالمبادرات االقتصادية
قطاعاتػػو المختميػػة ومؤسسػػػات بوالقطػػاع الخػػاص  الحكوميػػةات بػػيف المؤسسػػات مكانػػالجيػػود واإل

نتاجيػة اإلدة ااألمر الذي يكيؿ تحقيؽ المنا سة بيف المشروعات االقتصادية وزي ،المجتمع المدني
 . وخمؽ  رص عمؿ جديدة

 مشكمة الدراسة: 2.1

 ي د ع عجمة التنمية  ي الػدوؿ المتقدمػة  اً ميم اً دور الصريرة والمتوسطة  روعاتممشلإف  
متوسػطة  ػي أي دولػة نسػبة والؿ قطػاع المشػروعات الصػريرة ويمث والدوؿ النامية عم  حد سواء،
حيػث تعػد تمػؾ المشػروعات أحػد مصػادر الػرزؽ الرئيسػة التػي تسػيـ  كبيرة مف االقتصاد المحمػي،

لػػذلؾ وجػػب االىتمػػاـ بيػػذا   ػػي تحسػػيف الوضػػع االقتصػػادي واالجتمػػاعي لػػدى سػػكاف قطػػاع غػػزة؛
مكانيػة تعزيػزه ،والعوامػؿ المػؤثرة  يػو ،وحجمػو ،ومعر ة واقعو ،القطاع  ؛واإليجابيػات والسػمبيات، وا 

وتشػػريؿ  ،نيػػوض باالقتصػػاد باليمسػػطينيمػػف أجػػؿ اللألىميػػة القصػػوى التػػي يقدمػػو ىػػذا القطػػاع 
يعػاني الكثيػر مػف التحػديات والمعوقػات، حيػث  الذيالشباب العاطميف عف العمؿ  ي قطاع غزة، 

إنيػػػا سػػػتعمؿ عمػػػ  ترييػػػر الوضػػػع  معالجتيػػػا، و معر ػػػة ىػػػذه التحػػػديات والمعوقػػػات  تنػػػو لػػػو تمػػػإ
 إل : يسع  الباحثداخؿ قطاع غزة، و ي ضوء ذلؾ  االقتصادي والنيوض بو

 .وسبؿ تعزيزىا غزة واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع إل  لتعرؼا . أ
وجية نظر أصحابيا والعامميف مف  المعيقات التي تواجيياالتعرؼ عم  أبرز التحديات و  . ب

 . ييا



4 

 

 الدراسة:أسئمة  3.1

مـا ىـو  :التسػاؤؿ الػرئيس التػالي عػفمف خالؿ الجانػب النظػري واالسػتبانة الدراسة  أجابت
 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة وسبل تعزيزىا؟

 ىي:س العديد مف التساؤالت اليرعية، و ويتيرع مف السؤاؿ الرئي
 الصريرة المشروعات واستمرار إقامة  ي غزة قطاع عم  الميروض الحصار تأثير مدى .1

 ؟والمتوسطة
 .والمتوسطة الصريرة المشروعات  ي غزة قطاع  ي المتبعة الحكومة سياسات تأثير مدى .2
  ي( اإلقراض مؤسسات البنوؾ، الحكومة،) مف سواء المالي والدعـ التمويؿ تأثير مدى .3

 ىا؟واستمرار  والمتوسطة الصريرة المشروعات إقامة
 الصريرة المشروعات نمو  ي عنو الناتج والدمار المستمر االسرائيمي العدواف تأثير مدى .4

 ؟والمتوسطة
  ي واستمرارىا والمتوسطة الصريرة المشروعات نمو  ي الكيربائي التيار انقطاع تأثير مدى .5

 ؟غزة قطاع

 أىداف الدراسة: 4.1

 تحقيؽ ما يمي:  إل الدراسة  مفالباحث  ىدؼ
 . ي قطاع غزة الصريرة والمتوسطة روعاتواقع المش دراسة . أ
 الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة. روعاتمية المشأىظيار ا  معر ة و  . ب
الصػػريرة والمتوسػػطة  روعاتالتػػي تعػػاني منيػػا المشػػوالمعوقػػات المشػػاكؿ أىػػـ  دارسػػة وتحميػػؿ . ت

  .وكييية مواجيتيا، والتي تضعؼ مف  اعميتيا
والمعوقػػات التػػي تعػػاني منيػػا المشػػروعات الصػػريرة اكؿ الحمػػوؿ المالئمػػة لعػػالج المشػػيجػػاد إ . ث

 .والمتوسطة  ي قطاع غزة
مكانيػػة  . ج االسػػتيادة مػػف تجػػارب الػػدوؿ الناجحػػة  ػػي مجػػاؿ المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة، وا 

 تطبيقيا  ي قطاع غزة.
 مؤسسػػػات البنػػػوؾ، الحكومػػػة،) مػػػف سػػػواء المػػػالي والػػػدعـ التمويػػػؿ تػػػأثير مػػػدىالكشػػػؼ عػػػف  . ح

 .ىاواستمرار  والمتوسطة الصريرة المشروعات إقامة  ي( اإلقراض
 إقامػػة  ػػي غػػزة قطػػاع عمػ  الميػػروض الحصػػارالعػدواف االسػػرائيمي و  تػػأثير مػػدىالكشػؼ عػػف  . خ

  .ىاواستمرار  والمتوسطة الصريرة المشروعات
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 والمتوسػػطة الصػػريرة المشػػروعات نمػػو  ػػي الكيربػػائي التيػػار انقطػػاع تػػأثير مػػدىالكشػػؼ عػػف  . د
 .واستمرارىا غزة قطاع  ي

 أىمية الدراسة:  5.1

  :خالؿ مف الدراسة أىمية تبرز

ا، حيث  ي قطاع غزة وسبؿ تعزيزى والمتوسطة الصريرة المشروعات واقعومعر ة  تحميؿ . أ
القػػػػػرار  أصػػػػػحابلػػػػػدى  بالرػػػػػةتحتػػػػػؿ قضػػػػػية المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة والمتوسػػػػػطة أىميػػػػػة 

 .داخؿ الدولةاالقتصادي 
 ية.المشروعات  ي التنمية االقتصاده ذلي ميـالساسي و األدور ال . ب
قدرتيا عم  توليد الوظائؼ بمعدالت كبيػرة وتكميػة ب تتميز كونيابىذه المشروعات  ترتكز . ت

يعانييػػػػا أقػػػػؿ ، وبالتػػػػالي المسػػػػاىمة  ػػػػي معالجػػػػة مشػػػػكمة البطالػػػػة التػػػػي بسػػػػيطةرأسػػػػمالية 
 .سيولة عمميا مف جية الحجـ ورأس الماؿ والعماؿمف حيث ، القطاع

قويػػػة مػػػع المشػػػروعات  المشػػػروعات الصػػػريرة والمتوسػػػطة بػػػروابط خمييػػػة وأماميػػػة تتمتػػػع  . ث
 .وتنويعو، وزيادة القيمة المضا ة المحميةالعاـ  الحكومييـ  ي زيادة الدخؿ الكبيرة، وتس

 منيجية الدراسة: 6.1

والػذي يعػرؼ  ،سػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػيي التحميمػيا جؿ تحقيػؽ أىػداؼ الدراسػةأمف 
بأنو طريقة  ي البحث تتناوؿ تيسير الوضع القائـ لمظاىرة أو المشػكمة مػف خػالؿ تحديػد ظرو يػا 

ذج وبنػػاء نمػػو  ،تبػػع الباحػػث المػػنيج التحميمػػي الكمػػيا، وكػػذلؾ وأبعادىػػا وتوصػػيؼ العالقػػات بينيػػا
 الخطي المناسب لمدراسة. نحداراإل

 مصادر الدراسة: 7.1

 الباحث بمراجعة الرسائؿ العممية والكتب والدوريات والمجالت العممية قاـ المصادر الثانوية: . أ
ة عم  شػبكة االنترنػت ذات العالقػة بموضػوع الدراسػة وأي مراجػع قػد يػرى اإللكترونيوالمواقع 

رقػػػاـ التػػػي حصػػػؿ الباحػػػث عمػػػ  البيانػػػات واأل، وايضػػػا الباحػػػث أنيػػػا تسػػػيـ  ػػػي إثػػػراء الدراسػػػة
از المركػػزي لصحصػػاء االقتصػػاد الػػوطني اليمسػػطيني والجيػػ تحتاجيػػا الدراسػػة مػػف خػػالؿ وزرة

 والوزارات اليمسطينية ذات الصمة. اليمسطيني
عػدد  تـ إعدادىا وتحكيميا مػف استبانةالباحث بجمع البيانات بواسطة  قاـ األولية:المصادر  . ب

 ػػي  صػػحاب المشػػاريع الصػػريرة والمتوسػػطةأعينػػة مػػف عمػػ  وزعػػت حيػػث  ،مػػف المختصػػيف
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وتحميميػا  ،الباحػث بتيريػا االسػتبانة قػاـو ، سػتيادة مػف خبػراتيـلمعر ػو آراءىػـ واال ،قطاع غػزة
 (.SPSSستخداـ البرنامج اإلحصائي )امف خالؿ 

 حدود الدراسة: 8.1

 حدود مكانية: . أ
نظرًا لموضع السياسي الميروض عم   مسطيف وحالة االنقسػاـ بػيف الضػية الرربيػة وقطػاع 

تػـ  ،عػدواف االسػرائيميبيػا قطػاع غػزة مػف الحصػار والػدمار وال واختالؼ الظروؼ التي يمػر غزة،
 تطبيؽ الدراسة عم  المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة.

  بشرية:حدود  . ب
يا  ػي قطػاع ت الصريرة والمتوسطة والعامميف بتـ تطبيؽ الدراسة عم  أصحاب المشروعا

 غزة.
 حدود زمانية:  . ت

، لكػػػف ـ(2017)ؿ عػػػاـ لصػػػريرة والمتوسػػػطة خػػػالالدراسػػػة عمػػػ  المشػػػروعات اتػػػـ تطبيػػػؽ 
خػر مسػح آتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني ىو البيانات التي 

  ػػػي عػػػاـ يجػػػريمسػػػح المنشػػػآت كػػػؿ خمػػػس سػػػنوات مػػػرة، و  تـيػػػ كمػػػا، (ـ2012) عػػػاـ تػػػـحيػػػث 
 .قبؿ إنتياء الدراسةتخرج  لف، لكف النتائج حصر ومسح جديديفـ( 2017)

 محددات الدراسة: 9.1

والمتوسطة  ي قطػاع غػزة وسػبؿ واقع المشروعات الصريرة تحميؿ الدراسة عم   تقتصر ا 
  ييا.والعامميف  ياصحابأىا، مف وجية نظر ز تعزي

 مجتمع وعينة الدراسة: 10.1

 .أصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة والعامميف  ييا مجتمع الدراسة: . أ
المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع  ةالحالي دراسةيشتمؿ مجتمع ال الدراسة:عينة  . ب

عشوائية عينة حيث تـ اختيار  ،(ـ2012) ( حسب إحصائية41920) اوالبالا عددى ،غزة
وقد  ،كا ة مف مناطؽ القطاع لصريرة والمتوسطة والعامميف  ييامف أصحاب المشروعات ا
 وصعوبة الوصوؿ ،لكبر حجـ مجتمع الدراسة ؛مشاىدة (150) اختار الباحث العينة مف

 .كا ة الدراسة مجتمع أل راد
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 الصعوبات التي واجيت الباحث: 11.1

  ،عدـ تجاوب بعض أصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة والعامميف  ييا مع الباحث
 العتقادىـ أف ىذه المعمومات لجيات حكومية، وخو ًا مف الضريبة والسباب أخرى.  

 ت واسعة جداً المساحة الجررا ية التي تنتشر  ييا المشروعا. 
 الدراسات السابقة: 12.1

 :والعربية اواًل: الدراسات المحمية
دراســة  َواقــع التمويــل اإلســالمي لممشــاريع الصــغيرةبعنــوان:  َ(م2016 )شــعالنَدراســة  .1

 حالة قطاع غزة
لمتعرؼ عم  واقع التمويؿ اإلسػالمي لممشػروعات الصػريرة  ػي قطػاع غػزة،  ىد ت الدراسة

وأىػػـ مصػػادر وصػػيا التمويػػؿ اإلسػػالمي التػػي يمكػػف أف تػػالءـ المشػػروعات الصػػريرة، والتحػػديات 
 قطاع غزة.  يوتحوؿ دوف انتشارىا وزيادة أثرىا  ،التي تواجو المؤسسات

العمػؿ عمػ  إنشػاء نظػاـ  ،كاف أىميػاإل  مجموعة مف التوصيات والتي  توصمت الدراسةو 
معمومات لممنشآت الصريرة عم  مستوى مؤسسػات التمويػؿ اإلسػالمي يقػدـ المعمومػات المطموبػة 

وقياـ ىذه المؤسسات بإعداد دليؿ شرعي مدوف وموحد لممعػامالت الماليػة االسػالمية وأيضػا  ،ليا
ت الماليػة المشػروعة والتػي تػتالءـ أف تسع  المؤسسات المالية لزيادة التعامؿ مػع أشػكاؿ المنتجػا

والزكػػػػػاة  ػػػػػي دعػػػػػـ  أف يكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ دور لػػػػػوزارة األوقػػػػػاؼ مػػػػػع المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة، وكػػػػػذلؾ
 المشروعات.

ــــوان(م2016 َوآخــــرونشــــاىين ) دراســــة .2 ــــةفــــي  الصــــغيرةدور المشــــاريع : َ بعن  التنمي
 .في مدينو نابمس االقتصادية
لصػػػريرة  ػػػي التنميػػػة المشػػػاريع ا تقػػػوـ بػػػو ذيالػػػ دورالػػػ التعػػػرؼ عمػػػ  إلػػػ  الدراسػػػة ىػػػد ت
حيػث ، ( قػرة 30مف ) مكونةاستبانة  عمؿتـ  ،مدينة نابمس، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسةباالقتصادية 

وتػػػـ التأكػػػد مػػػف صػػػدقيا  نػػػابمس، الصػػػريرة  ػػػيصػػػحاب المشػػػاريع أ( مػػػف 100تػػػـ توزيعيػػػا عمػػػ  )
تػـ  ؛وجمعيػا ،توزيػع االسػتباناتالتحكػيـ و  وثباتيا مف لجنة محكميف مف ذوي االختصاص، وبعد

حصػػػػػائية لمعمػػػػػـو اإل البػػػػػرامجومعالجتيػػػػػا إحصػػػػػائيًا باسػػػػػتخداـ  ،الحاسػػػػػوبجيػػػػػاز  إلػػػػػ إدخاليػػػػػا 
  .االجتماعية

الحػػد مػػف  ،االقتصػػادية التنميػػةحصػػائية بػػيف )إذات داللػػة  قػػةال توجػػد عال أنػػوب توصػػمتو 
 . ي مدينة نابمس ودور المشاريع الصريرة  ي التنمية االقتصادية (البطالةمشكمو 
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 مشــكمو حــل فــي والتكنولوجيــا األعمــال حاضــنات : دورَ بعنــوان(م2014 )برىــومَدراســة  .3
 الجامعـــة أعمـــال حاضـــنة مشـــاريع: حالـــة دراســـة َغـــزة قطـــاع األعمـــال لريـــاديي البطالـــة

 (سبارك- مبادرون) بغزة اإلسالمية
 مشػػكمة لحػػؿ أداة كونيػػا  ػػي األعمػػاؿ حاضػػنات  اعميػػة عمػػ  التعػػرؼ إلػػ  ىػػد ت الدراسػػة

 مشػػػاريع إلػػػ  اإلبداعيػػػة أ كػػػارىـ تحويػػػؿ خػػػالؿ مػػػف األعمػػػاؿ وادر  خاصػػػة ،الشػػػباب لػػػدى البطالػػػة
كسػابيـ ،واالجتمػاعي االقتصػادي مسػتواىـ تحسيف  ي تساعدىـ ،لمدخؿ مدرة ناجحة  الميػارات وا 

 حالػػة دراسػػة عبػػر والػػدولي، المحمػػي العمػػؿ سػػوؽ إلػػ  لموصػػوؿ تػػؤىميـ التػػي الضػػرورية والخبػػرات
-مبػػادروف مشػػروع)مشػػروعي  ضػػمف برػػزة اإلسػالمية الجامعػػة  ػػي والتكنولوجيػػا األعمػػاؿ حاضػنة
 (.سبارؾ مشروع

حاضػػػنات األعمػػػاؿ خػػػدمات تقػػػديـ ضػػػرورة التوسػػػع  ػػػي إلػػػ  ، الدراسػػػة السػػػابقة وتوصػػػمت
، اة التػػي تػػؤدي إلػػ  نجاحيػػسػػباب الرئيسػػاأل كونيػػا مػػفليػػا ب اتوذلػػؾ لحاجػػة المشػػروع، لممشػػاريع
أىميػػة االحتضػػاف  مػػدةثنػػاء أ ػػي ضػػرورة الرػػرس  ػػي أذىػػاف أصػػحاب المشػػاريع المحتضػػنة كػػذلؾ 

، لتكامػػؿ الخبػػرات والمػػاؿ والجيػػد اً ف  ػػي ذلػػؾ ضػػمان يمػػا بينيػػا، ألالتكامػػؿ والػػدخوؿ  ػػي شػػركات 
 ال ، ي عممية التنمية شريكاً التنسيؽ بيف عمؿ الحاضنة والقطاع الخاص بحيث تكوف الحاضنة و 

العمؿ عم  تخصيص دعـ مف الحكومة لحاضنات األعمػاؿ  أيضاً خر التوصيات مف آ، و منا ساً 
 قراض والتمويؿ لممشاريع الجديدة.وتسييؿ برامج اإل

فـي  والمتوسـطة الصـغيرة المشروعات َ بعنوان:(2014 َبحاث)مركز الدراسات واأل دراسة .4
 .فمسطين

الصػريرة والمتوسػطة  ػي نمػو االقتصػاد  روعاتالتعرؼ عم  واقػع المشػ إل  ىد ت الدراسة
تتميػػز  والمتوسػػطة الصػػريرة المشػػروعات فأ إلػػ اليمسػػطيني وعوامػػؿ نجاحيػػا، وخمصػػت الدراسػػة 

سػػتيعاب إ مػػف حيػػث تمكنػػت ىػػذه المشػػروعات والتمويػػؿ، اإلدارة حيػػث مػػف بالطػػابع العػػائمي غالبػػاً 
 الحجػـ الوقت ذلؾ منذ المتوسطة تمثؿ الصريرة المشروعات فأكذلؾ  العاممة، األيدي مف العديد
 التحػديات مػف العديػدتواجػو  الكبيػرة المشػروعاتالف  وذلػؾ  ػي  مسػطيف، المشػروعات مػف األكبر

جراءاتوحتالؿ اإلاإل ييرضيا التي والصعوبات والمشاكؿ  .عمييا سرائيمي وا 
  ػػي قمػػة والتػي تمحػػورت العقبػات التػػي تواجػػو المشػػروعات بػػرزأمػػف ف أ ،الدراسػػة وتوصػمت

الحكوميػػة  الجيػػات وحتػػ  الداعمػػة والجيػػات المجتمعيػػة والمنظمػػات البنػػوؾ  ػػي المتمثػػؿ التمويػػؿ
 .ايضً أ
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التـــي تواجـــو أصـــحاب المشـــاريع داريـــة اإلالمعوقـــات  َ بعنـــوان:(م2013)زعـــربَ دراســـة  .5
 .التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة

التعػػػػرؼ عمػػػػ  المعوقػػػػات التػػػػي تواجػػػػو أصػػػػحاب المشػػػػاريع التجاريػػػػة  إلػػػػ  ىػػػػد ت الدراسػػػػة
مف خالليا و  وسيمة لجمع البيانات،كستخداـ االستبانة إذلؾ بالصريرة  ي جنوب قطاع غزة، وتـ 

 داريػػة التػػي تعيػػؽ تقػػدـ ونمػػوىميػػا وجػػود العديػػد مػػف المعوقػػات اإلأكػػاف بعػػدة نتػػائج  خػػرج الباحػػث
 .ةالصرير ات المشروعزدىار ا  و 

  ،والتنظػيـ ،ضػعؼ التخطػيط يػا،التي تبينت مػف خالل المعوقات ىـأ وتوصمت الدراسة إل 
ونقػص  والمنا سػة ،والتدريب الميني لصاحب المشػروع التنظيميوالعديد مف المشاكؿ  ي الييكؿ 

ضػعؼ و  ،وضػعؼ القػدرات التسػويقية ،جراءات الحكومية الخاصة بالمشػاريعمصادر التمويؿ واإل
ف العديػػػػػد مػػػػػف أا يًضػػػػػأالدراسػػػػػة  ، وتوصػػػػػمتتصػػػػػاؿونظػػػػػاـ اال ،داريالعمػػػػػؿ اإلتطػػػػػوير أسػػػػػاليب 

 تعػػػػدو ، مناسػػػػبمػػػػتالؾ مكػػػػاف اقػػػػدرة المشػػػػاريع الصػػػػريرة عمػػػػ   إلػػػػ الصػػػػريرة تيتقػػػػر  المشػػػػروعات
 سػػيرمػػاـ أ اعائقًػػ ػػي قطػػاع غػػزة  والمؤسسػػات الماليػػة ا البنػػوؾيرضػػيالضػػمانات والكيػػاالت التػػي ت

تحسػيف  يسػاعد عمػ الػذي  داريينػي واإلالتػدريب الضػعؼ المشروعات التجاريػة الصػريرة، كػذلؾ 
 يعػد  سػتمرار انقطاع التيار الكيربػائي باف أ، كما رباحنتاج ور ع معدالت األاإل داء وزيادة نسبةاأل

 .ستمرارىااو  ياتقدمالتي تعيؽ العوامؿ الميمة مف 
 الصغيرة المشاريع ردو و  الخريجين بطالة بعنوان:َ (م2012 مَيدصو  َالنمروطي)دراسة  .6

 عالجيا.  في
 الصػػريرة  ػػي المشػػروعات ؤديػػةت أف يمكػػف الػػذي الػػدور أىميػػة معر ػػة إلػػ  الدراسػػة ىػػد ت
خػػالؿ  وذلػػؾ مػػف اليمسػػطينية، راضػياأل  ػػي الخػػريجيف بػػيف البطالػة وتخييػػؼ نسػػبة تحقيػؽ التنميػػة
وكػذلؾ تػو ير مصػادر دخػؿ  ،العاممػة األيػدي مػف كبير عمؿ لعدد  رص إيجاد عم  القدرة الكبيرة

 مػف كثيػرة ليئػات المعيشػي المسػتوى ر ع عم  يعمؿ الذي األمر ،روعاتالمش تمؾوألصحاب  ليـ
 إلػػ  إضػػا ة الصػػريرة، المشػػروعات أىميػػة تػػـ مػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة بيػػاف وقػػد المجتمػػع، أ ػػراد

 راضػػياأل  ػػي البطالػػة نسػػبة التقميػػؿ مػػف ي تعمػػؿ عمػػ تػػال المتريػػرات يبػػيف قياسػػي نمػػوذج صػػياغة
 .اليمسطينية
 الصػػريرة تسػػيـوالتجاريػػة  الصػػناعية روعاتالمشػػ فأ :منيػػا مػػف النتػػائج التوصػػؿ لعػػدد تػػـو 

 مثػػؿ مشػػاريع الخػػدمات المشػػروعات، مػػف غيرىػػا مػػف أكثػػر البطالػػة تخييػػؼ نسػػبة  ػػي بشػػكؿ كبيػػر
 .والنقؿ والبناء
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ـــاويَدراســـة  .7 ـــوان:َ (م2011 )مقـــري ويحي ـــة  بعن المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة ك لي
 .لمكافحة البطالة في الدول العربية

معر ػػػة دور ىػػػذه المؤسسػػػات  ػػػي خمػػػؽ الوظػػػائؼ ومكا حػػػة البطالػػػة،  إلػػػ  ىػػػد ت الدراسػػػة
وتحميؿ واقع سوؽ العمؿ  ي البمػداف العربيػة والوقػوؼ عمػ  أىػـ اليػرص والمعوقػات، ثػـ التعريػؼ 
بمييوـ المشروعات الصريرة والمتوسطة وأىميتيا بالنسبة لمدوؿ العربية، وكذلؾ عم  عرض أىـ 

 تنمية ىذه المشروعات.التحديات والمشكالت التي تواجو 
 المؤسسػات وتنميػة دورتيعيػؿ عػدد مػف التوصػيات التػي تسػيـ  ػي إل   الدراسة توصمتو 
، العربيػة  ػي المسػاىمة بحػؿ ألزمػة البطالػة وخمػؽ  ػرص العمػؿ  ػي الػدوؿ والمتوسػطة الصػريرة

 مف أىـ التوصيات: كاف و 

 وتوضيح دورىا  ي التنمية االقتصادية. ،زيادة الوعي بأىمية المشاريع الصريرة والمتوسطة 
 ووضع  ،زيادة اىتماـ البنوؾ التجارية بالمتطمبات التمويمية لممشاريع الصريرة والمتوسطة

 خطط تمويمية ليا.
  دعوة المصارؼ التجارية اإلسالمية لتمويؿ رأس الماؿ العامؿ لممشاريع الصريرة والمتوسطة

 .اإلسالميةكبديؿ تمويمي متوا ؽ مع الشريعة 
 .إزالة عوائؽ السياسات التنظيمية والسياسات الحكومية لمنظاـ المصر ي 
 الدوؿ  ي والمتوسطة الصريرة المشروعات آ اؽ اتساع عم  المحيزة التنظيمية البيئة تو ير 

 .المشروعات تمؾ إلقامة الالزمة اإلجراءات وتجانس تبسيط خالؿ مف العربية
 والمؤسسات جية مف الحكومي المستوى عم  العربية البمداف جيود بيف الشراكة تحقيؽ 

 لممشروعات الالزمة التمويمية الموارد وتوظيؼ تعبئة مجاؿ  ي أخرى جية مف األىمية
 .العربية الدوؿ  ي والمتوسطة الصريرة

 االقتصــادية التنميــة فــي وأثرىــا الصــغيرة بعنــوان: المشــروعات (َم2011 )البنــديَدراســة  .8
 .أنموذًجا مصر

، وتوضػػيح مػػدى  ػػي مصػػر المشػػروعات الصػػريرة واقػػع عمػػ  التعػػرؼ إلػػ  ىػػد ت الدراسػػة
االرتباط بيف  عاليػة المشػروعات الصػريرة وتحقيػؽ التنميػة االقتصػادية، وبيػاف اآلثػار االقتصػادية 

جميوريػة الػراىف لممشػروعات الصػريرة  ػي اقػع الو  البحث  ػيتـ  ىدا ياأالدراسة تحقؽ  ولكي، ليا
دراسػة و عمػ  وضػعيا الحػالي  ػي ظػؿ معػدالت التنميػة االقتصػادية،  متعرؼل العربية وذلؾ مصر

مسػتقباًل  ػي ظػؿ الظػروؼ التػي  اريعىذه المشػ ؤذيةاآل اؽ المستقبمية ليذا الدور الذي يمكف أف ت
 انتابت معظـ اقتصاديات دوؿ العالـ ومنيا مصر.
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 ػػرس الرىػاف  ػي التصػػدي يمثػؿ يرة الصػر شػػاريعقطػاع الم أف الدراسػةنتػػائج  توصػمتقػد و  
مما يحتـ عم  الحكومة أف تولي ىذا القطػاع أىميػة  قادمةألزمة البطالة  ي مصر  ي المرحمة ال

 مػػف حجػػـ االقتصػػاد الكمػػي، ويسػػتحوذ عمػػ  نسػػبة( %80)مػػا يقػػارب ، خاصػػة وأنػػو يشػػكؿ بالرػػة
 معوقػػاتيػػؿ مػػف الد صػػعوبة الحصػػوؿ عمػػ  التمو تعػػكمػػا مػػف الحجػػـ اإلجمػػالي لمعمالػػة، ( 82%)
أداء الكػادر اإلداري أحػد  وتػدني، رالصريرة  ي مصػ اريعأماـ الريادييف وأصحاب المش ساسيةاال

يضػػا يوجػػد ضػػعؼ  ػػي نقػػؿ الخبػػرات أالمشػػكالت التػػي تواجػػو المشػػروعات الصػػريرة  ػػي مصػػر، و 
لالىتمػاـ  سػتراتيجيةإواالستيادة مف تجارب الػدوؿ المتقدمػة والصػاعدة، التػي تبنػت وطػورت رؤيػة 

 ضػػعؼ االسػػتيادة والتنسػػيؽ بػػيف الػػدوؿ العربيػػة  ػػي المجػػاؿ إلػػ إضػػا ة  ،بالمشػػروعات الصػػريرة
 .نيسو

 
واقـع حاضـنات األعمـال ودورىـا فـي دعـم المشـاريع  َ بعنوان:(م2010)القواسمةَ دراسة  .9

 .الغربية الصغيرة في الضفة
 ػػػي دعػػػـ المشػػػاريع األعمػػػاؿ ودورىػػػا  حاضػػػنات واقػػػع عمػػػ  التعػػػرؼ إلػػػ  الدراسػػػة ىػػػد ت
، حيػث إلييػا تحتػاج التػي الخػدمات مػف العديد تقديـ خالؿ مف وذلؾ الرربية، الضية الصريرة  ي
 لجمػػػع كػػػأداة االسػػػتبانة عتمػػػادإوتػػػـ  التحميمػػػي، الوصػػػيي المػػػنيج دراسػػػتياالباحثػػػة  ػػػي  اسػػػتخدمت

 األعمػاؿ حاضػنات  ػي كانػت عينػة الدراسػة العػامميف البيانات المطموبة إلنجاز ىذه الدراسة، وقد
 نػابمس، الخميؿ،) الرربية، الضية  ي األعماؿ حاضنات  ي صرير كمشروع واأل راد المحتضنيف

 ػراد األ قبػؿ مػف عمييػا الحصػوؿ تػـ التػي لمبيانػات ، وو قػاً ( ػرداً  42)والذي كاف عددىـ  ،(راـ اهلل
 ،وعرضػيا ،إحصػائياً  االسػتبانة مخرجػات بتحميػؿ الباحثػة قامت المشروعات، تمؾ  ي المختصيف
 . المئوية والنسب الحسابية المتوسطات ستخداـاب كسؿ اإلحصائيةإحزمة  بوساطة ومعالجتيا
 مسػطيف تعػاني  الصػريرة  ػيف المشػاريع أبرزىػا أكػاف  ،لعدد مػف النتػائج توصمت الدراسةو 

زالػػػػت ف تسػػػػبب ليػػػػا اليشػػػؿ  ػػػػي بدايػػػػة حياتيػػػػا، وكػػػػذلؾ مػػػػا أوالتػػػػي يمكػػػػف  ،العديػػػد مػػػػف المشػػػػاكؿ
كثػػػػر الخػػػػدمات المقدمػػػػة لػػػػدعـ المشػػػػاريع أو ة، ميػػػػليػػػػة غيػػػػر عمعمػػػػاؿ تسػػػػير و ػػػػؽ آحاضػػػػنات األ

كانػػػت خػػػدمات تنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية تالىػػػا  ،ثنػػػاء  تػػػرة االحتضػػػافأ ػػػي المحتضػػػنة بشػػػكؿ عػػػاـ 
كثرىػا أ تما بالنسبة لمخدمات المقدمة بعد التخرج مف الحاضنة  قػد كانػأ .السكرتارية والمعمومات

 .تنمية الموارد البشرية تالىا الخدمات االستشارية خدمات
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التحــديات الماليــة واإلداريــة التــي تواجــو المشــاريع  َ بعنــوان:(م2009دراســة )الشــريفَ  .10
 .الصناعية الصغيرة في مدينة الخميل

 الصريرة الصناعية المشاريع تواجو التي المالية التحدياتإل  التعرؼ عم   ىد ت الدراسة
 والتحػديات مػف رأس المػاؿ أو مػف القػروض، التمويػؿ مصػادر حيػث الخميػؿ، مػف مدينػة  ػي

داري لممؤسسػػة، أو الػػدورات التدريبيػػة المؤىمػػة لتنظػػيـ الييكػػؿ اإل ناحيػػة الكػػوادر مػػف اإلداريػػة
نشػائيا، أو بعػد إالمشروعات  ػي مراحػؿ ل  الصعوبات التي تواجو إلتعرؼ الخاصة بالعامميف، وا

 والتطوير.عممية اإلنشاء 
العمػػؿ عمػػ  إنشػػاء جسػػـ خػػاص  :لعديػػد مػػف التوصػػيات كػػاف أىميػػااالدراسػػة  توصػػمتوقػػد 

عمػػػؿ دراسػػػة جػػػدوى و لػػػدعـ المشػػػاريع الصػػػناعية الصػػػريرة باالستشػػػارات والقػػػروض والتسػػػييالت، 
ة الحصوؿ عم  جػدوى اقتصػادية، دقيقة لممشروع، وعدـ البدء  ي المشروع قبؿ التأكد مف إمكاني

عػػػػداد دورات مالئمػػػػة لممشػػػػاريع الصػػػػناعية الصػػػػريرة، إضػػػػا ة إلػػػػ   تطػػػػوير الكيػػػػاءات البشػػػػرية، وا 
 والعمؿ قدر اإلمكاف عم  تخييض نسبة اليائدة عم  القروض لممشاريع الصناعية الصريرة.

 
ليبيـا ودورىـا فـي  : المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيَ بعنوان(م2009 َصالح)دراسة  .11

 .عممية التنمية
 ػػػػي وبيػػػػاف أىميتيػػػا والمتوسػػػطة المشػػػػروعات الصػػػريرة  توضػػػيح دور إلػػػػ ىػػػد ت الدراسػػػة 

التػي تقػؼ  تحػديات والمعوقػاتلػ  أىػـ الإالتعػرؼ يضا أو  ،تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية
 وقييا.ىذه المشروعات وت أماـ

أف  ايمكػػف عمػػ  أساسػػي ةثابتػػ معػػاييرعػػدـ وجػػود عػػدة نتػػائج منيػػا  إلػػ توصػػمت الدراسػػة و 
 ؾالَّ ثمػػوأف مشػػكمة  ،المشػػروعات الصػػريرة مػػف المتوسػػطة  ػػي ليبيػػا تسػػاعد  ػػي تعريػػؼ وأ تعػػرؼ

نمػا  لـ تكف "مف وجية نظره"المشروعات   ػي كانػت  ي نقص الخبرة والميارات الينيػة واإلداريػة وا 
أمػػا عػػف صػػعوبة  مشػػروع،ال احتياجػػاتعمػػ  اإلييػػاء ب ـوعػػدـ قػػدرتي ،الشخصػػيرأس المػػاؿ نقػػص 

ويرى  ،التي تواجو ىذه المشروعات والمعوقات إنو يشكؿ أحد أىـ الصعوباتالتمويؿ المصر ي  
بػػأنيـ يجػػدوف صػػعوبة  ػػي التقػػدـ ا يػػ ػػي ليبمػػف أصػػحاب المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  كثيػػر

 .التمويؿ الالـز مف البنوؾلمحصوؿ عم  
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األثر التنموي لممشـروعات الصـغيرة الممولـة فـي ظـل  :َ بعنوان(م2009 َسممان) دراسة .12
وتنميـة  دراسة تطبيقية عمى المشـروعات الممولـة مـن ىيئـة التشـغيل َالتنمية استراتيجية

 في الجميورية العربية السورية.  المشروعات
الصػػريرة التػػي تعمػػؿ  ػػي ظػػؿ  اريعتناولػػت الباحثػػة  ػػي دراسػػتيا تقيػػيـ األثػػر التنمػػوي لممشػػ 

تمػػػػؾ المشػػػروعات التػػػي نشػػػأت بتشػػػػجيع ودعػػػـ حكػػػومي و ػػػؽ خطػػػػة لتنمويػػػة داعمػػػة  سػػػتراتيجيةإ
التنميػػػػة االقتصػػػػادية   ػػػػي أداء دورىػػػػا  ػػػػي عمميػػػػةيػػػػا ، ومػػػػدى نجاحتيػػػػاخاصػػػػة بتنمي سػػػػتراتيجيةإ

عمػػ   مؤكػػدبشػػكؿ تسػػتطيع أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف المشػػروعات الصػػريرة  حيػػث ،واالجتماعيػػة
وبالتػالي  معيشػة  رص العمؿ الموسػمية، وتحسػيف مسػتوى ال إل  ة تو ير  رص عمؿ دائمة إضا

 ػػي تمكػيف المػػرأة اقتصػاديًا  ػػي  قػد اسػيمتاليقػر، كمػػا أف المشػروعات الصػػريرة حػػدة مػف  قميػؿالت
 سورية.الجميورية العربية ال

 
 جنبية: : الدراسات األنياً ثا

1. Oduntan, Kemi (4102 ) , The Role of Small and Medium 

Enterprises in Economic Development: The Nigerian Experience. 

(المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية: التجربة النيجيرية دور )  
لتشػػػجيع عػػػدة؛ حكومػػػات بػػػرامج التػػػي قامػػػت بيػػػا تقػػػـو الورقػػػة بعمػػػؿ دراسػػػة لمسياسػػػات وال  

منػػػذ أوائػػػؿ الثمانينيػػػات. كمػػػا تنػػػاقش القضػػػايا  المشػػػاريع الصػػػريرة والمتوسػػػطة الحجػػػـ  ػػػي نيجيريػػػا
المتعمقة بالمياىيـ والييكميػة ودور المشػاريع الصػريرة والمتوسػطة عػف طريػؽ جعميػا مثاليػة لمعمػؿ 

 .براز النجاح واليشؿإصاد السوؽ. و ي ىذه العممية يتـ  ي ظؿ اقت
سػػتثمار اال اقتػػراح جػػريء يقضػػي بػػأف تقػػـو الحكومػػة بتقميػػؿ تشػػجيعإلػػ  الدراسػػة  توصػػمتو 
المشػاريع  سػتمراريةاالقيػاـ بصػياغة سياسػات مػف شػأنيا تشػجيع وتنييػذ و   مػف ذلػؾوبػداًل  ،األجنبي

 . الذاتعتماد عم  وذلؾ بيدؼ تقوية االقتصاد واال ؛الصريرة والمتوسطة
 

2. Jabbour, Fumo, (2011  ( , Barriers faced by MSEs evidence from 

Mozambique. 

 ) في موزمبيق تواجو المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً المعوقات التي ) 
ة التػػػػي تواجػػػػو المشػػػػاريع الصػػػػريرة لػػػػ  معر ػػػػة وتحميػػػػؿ المعوقػػػػات الرئيسػػػػإ ىػػػػد ت الدراسػػػػة

التػي تواجػو ىػذه والصريرة جػدًا، والسياسػات الداعمػة لتمػؾ المشػاريع، والعمػؿ عمػ   يػـ المعيقػات 
يساعد ذلؾ رواد ىػذه المشػاريع الصػريرة عمػ   رصػة نجػاح مشػاريعيـ،  ىذا وبالتاليالمشروعات 

 لػػ  أىميػػةإ يضػػاً أومعر ػػة دور كػػؿ مػػف الحكومػػة والمؤسسػػات الداعمػػة ليػػذه المشػػاريع، والتعػػرؼ 



14 

 

خمؽ العديد مف  ػرص العمػؿ، كػذلؾ  والمساىمة  ي ،المشروعات  ي دعـ إجمالي الناتج المحمي
الباحػث  ػي تمػؾ الدراسػة  سػتخدـاصحاب المشػروعات، حيػث المشاكؿ التي تواجو أ التعرؼ عم 

 أسػػػموب المقابمػػػة الشخصػػػية مػػػع أصػػػحاب المشػػػروعات الصػػػريرة والصػػػريرة جػػػدًا لجمػػػع البيانػػػات
 .الالزمة لمدراسة

تقمػيص  التػي كػاف أىميػا توصػمت الدراسػة لمعديػد مػف التوصػياتعم  نتائج الدراسػة  بناءً و 
اإلجػػػراءات  وكػػػذلؾ التقميػػػؿ مػػػف ،بإنشػػػاء المشػػػروعات الصػػػريرةاإلجػػػراءات البيروقراطيػػػة الخاصػػػة 

تقػػػديـ الػػػدعـ المػػػالي والمعنػػػوي  سػػػتيراد لمبضػػػائع، وأيضػػػاً الروتينيػػػة الخاصػػػة بعمميػػػة التصػػػدير واال
شػػيا ية لػػدعـ ىػػذه المشػػروعات،  اتأدوات ذ واسػػتخداـ ،الػػالـز لممشػػاريع الصػػريرة والصػػريرة جػػداً 
المشػػروعات لمعر ػػة اليشػػؿ  ػػي  ميػػؿوكػػذلؾ تح ،بػػة اليسػػادمثػػؿ تػػو ير نظػػاـ محاسػػبي جيػػد ومحار 

 إستراتيجية  طاع اإلستثمار.
3.  Ioana، Raluca .(2011  ( , The Role of SMEs in Modern Economy 

 الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الحديث( المشاريع)دور  
 ػػي االقتصػػادات تؤكػػد التجربػػة العالميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو المشػػاريع الصػػريرة والمتوسػػطة 

وبنيايػػة الثالثػػة عقػػود االخيػػرة، كػػاف االعتقػػاد السػػائد بػػأف المشػػاريع الصػػريرة والمتوسػػطة  ،الوطنيػػة
سواء  ي البمداف المتقدمػة أو تمػؾ التػي  ي اليترة القادمة،  لمتقدـ االقتصادي اا رئيسً يً ستكوف موج

المتوسػػطة ىػػذا النػػوع مػػف تمػػر بمرحمػػة انتقاليػػة.  مػػف ناحيػػة تضػػع خصػػائص المشػػاريع الصػػريرة و 
حػداثيات التػي تحػدد التكػويف المنظمات  ي مقدمة التنمية االقتصػادية. ومػف ناحيػة أخػرى  ػإف اإل

 الجديد لالقتصاد العالمي تكوف مواتية لتوسيع القطاع الصرير والمتوسط.
4. Thwala & Phaladi, (2009) An exploratory study of problems 

facing small contractors in the North West province of South 

Africa. 

 استكشافية دراسة (أفريقيا جنوبل غربال شمالال في الصغار المقاولين تواجو التي)المشاكل 
تحديػػػد المشػػػاكؿ التػػػي تواجػػػو المقػػػاوليف الصػػػرار  ػػػي الشػػػماؿ الرربػػػي  ىػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ 

إلػ  التعػرؼ عمػ   أيًضاىد ت و لجنوب أ ريقيا والتي تعمؿ عم  النسبة المرتيعة ليشؿ المشاريع، 
إضػػػػػا ة إلػػػػػ  التعػػػػػرؼ عمػػػػػ  أىميػػػػػة تعيػػػػػؽ تقػػػػػدـ المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة، أنػػػػػواع المشػػػػػاكؿ التػػػػػي 

 عمؿ لمعديد مف الشباب وتقميؿ نسبة اليقر. المشروعات الصريرة مف حيث تو ير  رص
، ىو ضرورة معالجة البػرامج العديد مف التوصيات والتي كاف أىمياتوصمت الدراسة إل  و 

التطويريػػة الخاصػػة بمقػػاوليف المشػػاريع الصػػريرة والمتوسػػطة مػػف قبػػؿ الحكومػػة، وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف 
نجػػاح ىػػؤالء المقػػاوليف  ػػي أعمػػاليـ  ػػي جنػػوب أ ريقيػػا، وأيضػػًا ضػػرورة التعػػرؼ عمػػ  العناصػػر 

حػث بضػرورة التعػػرؼ والعوامػؿ التػي تػؤدي إلػػ  نجػاح المقػاوليف  ػػي أعمػاليـ، وكػذلؾ أوصػػ  البا
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عم  العوامؿ التي تسػاعد المقػاوليف عمػ  النجػاح  ػي أعمػاليـ  ػي بيئػات أعمػاؿ أخػرى مػف أجػؿ 
 اإلستيادة منيا.

5.  Stoner, (1983  ( Planning in small Manufacturing Firms 

 )التخطيط في المشاريع الصناعية الصغيرة(
الصػػريرة،  اريعالمشػػ نمػػو عمػػ  أىميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي  ػػي التعػػرؼ إلػػ  الدراسػػة ىػػد ت

صػػناعية صػػػريرًة  ػػي الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة،  (مؤسسػػػة 451حيػػث أجريػػت الدراسػػػة عمػػ  )
سػػػتراتيجي والعوامػػػؿ البيئيػػػة المتمثمػػػة بالصػػػناعة / الػػػربط بػػػيف عمميػػػات التخطػػػيط اإل إلػػػ تيػػػدؼ 

 .االقتصادية، وأثر ذلؾ  ي بقاء واستمرار ىذه المؤسساتالتكنولوجيا، والقوى العاممة، والعوامؿ 
عالقػات معنويػة بػيف ظػروؼ البيئػة وعوامميػا وعمميػات التخطػيط إلػ  وجػود الباحث  توصؿو     

 إلػ  يرجػع الصػريرة المشػاريع اليشؿ  ػي سبابأىـ أ فأحيث تبيف ، االستراتيجي ليذه المؤسسات
 عامؿ.التخطيط االستراتيجي بشكؿ  إل  ا تقارىا

6.  Decarlo& Lyons, (1980  ( . A Comparison of Selected Personality 

characteristics of minority and non-minority female 

entrepreneurs. 
 (االقميات وغيرمقارنة بين ميزات الشخصية بين نساء االعمال من االقميات )

 توصػمتالصناعية الصريرة  ي بريطانيا، حيث  اريعُنيذت الدراسة عم  مجموعة مف المش
 إلػ الدراسة أف ىناؾ نسبة كبيرة مف اليشؿ  ي المشروعات الصريرة، ويعود ذلؾ بصػية أساسػية 

سػػتراتيجي بشػكؿ عػاـ، وأف نجػػاح ىػذه المشػروعات يعتمػػد عمػ  قػدرتيا عمػػ  ا تقارىػا لمتخطػيط اإل
تحقيؽ  رص أكبر لنموىا  خطط التي تسيـ  يت، واألىداؼ والستراتيجياالتحميؿ البيئي وبناء اإل
، وأف ذلػػػؾ يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ تحقيػػػؽ االنسػػػجاـ بػػػيف عوامػػػؿ المنا سػػػة، اريعوبقائيػػػا  ػػػي دنيػػػا المشػػػ

ليػػذه  سػػتراتيجيةاإلوالمػػزوديف )أو المػػورديف(، والمسػػتيمكيف، والتريػػر التكنولػػوجي، وقػػرارات اإلدارة 
 .شاريعالم

 السابقة:التعقيب عمى الدراسات  1.12.1
كانػت ثريػة بالمعمومػات مػف  يػرى الباحػث أنيػا ،الدراسػات السػابقة عم طالع خالؿ االمف 

 ،وحػؿ مشػكمة البطالػة واليقػر ، ي التنمية االقتصاديةوالمتوسطة الصريرة  روعاتحيث دور المش
التػي داريػة اإلالمعوقػات بعػض الدراسػات عرضػت وكييية عالجيا، و  ،والمشاكؿ يقاتومعر ة المع

 الصػريرة روعاتالمشػ دور، و التجارية الصريرة  ي جنوب قطاع غػزة روعاتتواجو أصحاب المش
والمتوسطة الصريرة  روعاتأداء المشو  ىداؼأىميتيا و أو ،  ي مدينو نابمس االقتصادية التنمية ي 

وتحسػػػيف  ،البطالػػػة :وضػػػاع مػػػف حيػػػث محػػػاور التنميػػػة االقتصػػػادية مثػػػؿ ػػػي تطػػػوير وتحسػػػيف األ
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جنبيػػػة، الػػػبالد األو أ ػػػي الػػػبالد العربيػػػة  وأراضػػػي اليمسػػػطينية المعيشػػػة عمػػػ  مسػػػتوى األمسػػػتوى 
ف أجنبيػػة التػػي يمكػػف وذكػػرت بعػػض الدراسػػات بعػػض النمػػاذج الواقعيػػة لمبمػػداف منيػػا العربيػػة واأل

وجيػػػػات النظػػػػر ألىميػػػػة و  اآلراءىػػػػـ أسػػػػتعراض اكػػػػذلؾ  قػػػػد تػػػػـ  ػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ،  يحتػػػػذى بيػػػػا
وبمػػداف  ػػي عمميػػة التنميػػة االقتصػػادية مػػف بيئػػات ومجتمعػػات والمتوسػػطة  الصػػريرة روعاتالمشػػ

 .ستيادة مف تجارب الدراسات السابقةمختمية بما يحقؽ اإل
قصػور مػف حيػث عػدـ تنػاوؿ محػاور ال وجود بعػض الدراسات السابقة مفالباحث يالحظ و 

 واقػػػعلػػػـ تتنػػػاوؿ موضػػػوع  نيػػػاأوأيضػػػًا  ،بالشػػػكؿ المطمػػػوبالتنميػػػة االقتصػػػادية جميعيػػػا ودراسػػػتيا 
واضػح و  ،بشػكؿ مباشػر تعزيزىػاوسػبؿ   ي قطاع غزة ومعوقاتيا والمتوسطة الصريرة شروعاتالم
  .جانب معيف كؿ دراسة تخصصت  ي ركزت عم  جوانب مخصصة،  يانأو 

 ىذه الدراسة: ما يميز 2.12.1
ا مػػػػف قطػػػػاع غػػػػزة وسػػػػبؿ تعزيزىػػػػ ػػػػي  الصػػػػريرة والمتوسػػػػطة روعاتدراسػػػػة واقػػػػع المشػػػػ دتعػػػػ

خاصػة  ػي  تنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة،المف أىميػة بالرػة  ػي  لما ليا ؛ميمة جداً الدراسات ال
سػػيذكرىا  ،لػػـ تحقػػؽ اليػػدؼ المطمػػوب إلسػػباب عديػػدة الكبػػرى روعاتالمشػػ فوذلػػؾ أل ،قطػػاع غػػزة

تركز عم  جانب واحد  قط كالدراسات السػابقة، بػؿ   إنيا ال ما يميزىا أما ،تودراسالباحث خالؿ 
سػػػاليب سػػػتدرس األ التػػػي تواجييػػػا مػػػف جيػػػة، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى واالشػػػكاليات يقػػػاتسػػػتدرس المع
، والنيػوض بيػا روعاتأف تعمػؿ عمػ  تعزيػز المشػات التػي مػف شػأنيا مكانػشػكاؿ واإلوالطرؽ واأل

داريػػػػة ليػػػػذه ، كالجوانػػػػب اإلة ػػػػي جوانػػػػب معينػػػ عمػػػ حيػػػث كانػػػػت الدراسػػػػات السػػػابقة تركػػػػز  قػػػػط 
ختصػػت اتكػػف ىنػػاؾ دراسػػات  لػػـو  التركيػػز عمػػ  مشػػروع معػػيف أو قطػػاع معػػيف،المشػػروعات أو 

منيػػا  ة ريئسػػة كثيػػًرا مػػا عػػان التركيػػز عمػػ  مشػػكم تحديػػداً و  ،بشػػكؿ عػػاـ بػػالتركيز عمػػ  قطػػاع غػػزة
، وبػذلؾ  ػإف وغيرىا مػف المشػاكؿ البػارزة الكيرباء إنقطاع ال وىي مشكمةقطاع غزة بشكؿ كبير أ

ثػػراء ليػػامكممػػة  دبػػؿ تعػػلمدراسػػات السػػابقة ىػػذه الدراسػػة ليسػػت تكػػرارًا  لواقػػع  اوتحػػديثً  لمعموماتيػػا وا 
 .غزةالمشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع 
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 الفصـــل الثاني
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارب العربية والدولية في دعميا

 المقدمة: 1.2

، عشريفالعالـ  ي أواخر القرف الإف المتتبع لمتحوالت االقتصادية التي شيدتيا معظـ دوؿ 
ي ىذا يأتالصريرة والمتوسطة، و  قطاع المشروعاتنحو  اً ومتزايد اً كبير  يالحظ أف ىناؾ توجياً 

 قدرةاألنشطة  أكثر كونيال؛ والمتوسطة الصريرة قطاع المشروعاتب العالمي االىتماـو  التحوؿ
مؿ المتوسط والطويؿ،  حيث تع، واستدامتو عم  المدى وتوليد الدخؿ ،العمؿ  رص تو ير عم 

 لقدرتيا عم  وتحييز االستثمار، إضا ة ،المنا سة تشجيع عم المشروعات الصريرة والمتوسطة 
تميزة  ي الصريرة والمتوسطة مكانة مُ  االنشطةتحتؿ  ، إذومتطمباتو السوؽ مع السريع التكيؼ

 التنمية عوامؿ أىـ أحدى الصريرة والمتوسطةالمشروعات  وتعداالقتصاديات الحديثة، 
 ؛أساسياً  منطمقاً  كونيال بشكؿ خاص، و مسطيف عامة النامية الدوؿ  ي واالجتماعية االقتصادية

ناحية  مف اليقرالبطالة و  مشكمتي معالجة  ي ناحية، والمساىمة مف اإلنتاجية الطاقة لزيادة
تحقيؽ التنمية االقتصادية  ي   ي ميماً  دوراً  والمتوسطة الصريرة روعاتالمش تؤديأخرى، كما 
 .بمداف العالـ
اتجة عف انتشارىا ستثمارية وتنموية كبيرة ناأىمية والمتوسطة الصريرة  روعاتولممش

ر ع يمية شاممة و عالة تعمؿ عم  أقمىذا األمر إلحداث تنمية  ؤىاحيث ييي، الواسع جررا ياً 
تساعد عم  تحقيؽ ترابط رأسي وأ قي بيف القطاعات معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي، و 

 .(3، صـ2012)النمروطي وصيدـ،  كا ة االقتصادية المتنوعة
والمتقدمة عم  حد  أخذت معظـ الدوؿ النامية المشروعات الصريرة والمتوسطةوألىمية 

أصبحت  ذإ ،لمتريرات الحادثة  ي الحياة االقتصادية اومواكبتي التنميتي ؛ز الجيوديترك ي  سواء
التي تواجو  ةالرئيسوخاصة بعد أف أثبتت قدرتيا وكياءتيا  ي معالجة المشكالت ، تياتشجع إقام

تيتح نيا إل ؛ىتماـ المتزايدويأتي اإل ،أكبر مف الصناعات الكبيرة بنسبة، قتصاديات المختميةاال
العاـ  ي  عم  القطاع مجااًل واسعًا أماـ المبادرات اليردية والتوظيؼ الذاتي، مما يخيؼ الضرط

 .تو ير  رص العمؿ
التي ات ساساألو  الركائز مف دتعف  مسطي الصريرة والمتوسطة  ي روعاتالمشحيث أف و 

المصاعب والمعوقات ومع ذلؾ  يي تتعرض إل  ، االقتصاد ود ع عجمتوتعمؿ عم  تنمية 
 والتنمية مستوى المعيشةوتؤثر سمبًا عم   ،يوضيا، وتحد مف نىاستمرار االتي تحوؿ دوف العديدة 
  .العامة
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 الصغيرة والمتوسطة: روعاتالمشمفيوم  2.2

ت امكاناإل ختالؼا الو قً  ،خرآل بمدالصريرة والمتوسطة مف روعات يختمؼ مييوـ المش
، ونوعية وعواممو اإلنتاج طبيعة مكونات :مثؿ ،والسياسية ظروؼ االقتصادية واالجتماعيةالو 

التقميدية القائمة قبؿ الصناعة الحديثة، والكثا ة السكانية، ومدى تو ر القوى الصناعات الحر ية 
والدخؿ، وغيرىا مف الجوانب االقتصادية  ودرجة تأىيميا، والمستوى العاـ لألجور ،العاممة

 كما ويختمؼ التعريؼ و قاً ، الصناعات القائمة  ييا التي تحدد مالمح والسياسية واالجتماعية
ألغراض البحث أو ىو لألغراض اإلحصائية أـ لألغراض التمويمية  التعريؼ لميدؼ منو، وىؿ

 عف تمؾ األسئمة، آلخرومف نشاط  ألخرىجابة مف دولة تختمؼ اإلو  .أغراض أخرى أو ألي
المشروع الصرير   مثالً  ،خرى ي الدوؿ األ كبيراً  دالدوؿ قد يع بعض المشروع الصرير  ي 

و حت  أردني لماني قد ال يكوف كذلؾ بالنسبة لالقتصاد اليمسطيني أو األبالنسبة لالقتصاد األ
والمشروع الصرير  ي مجاؿ الصناعة قد ال يكوف كذلؾ  ي مجاؿ ، عم  سبيؿ المثاؿ السوري
شروع  مثال م ،آلخروحت  المشروع الصرير  ي المجاؿ الواحد يختمؼ مف قطاع  ،الزراعة

 ية يختمؼ عف مشروع صرير  ي مجاؿ صناعة السيارة والسيفذحصرير  ي مجاؿ صناعة األ
 .(67ص ،ـ2012 حمد وبرىـ،أ)

 ضوابط وأمور عدة ىناؾ كبيراً  أو متوسطاً  أو صريراً  كونو المشروع عم  ولكي يتـ الحكـ
 ،بو المحيطة والبيئة ، ييا المشروع يعمؿ التي الظروؼ عتباراإل بعيف خذؤ تيجب  ومعايير

تعرييو   ي )األونكتاد( والتجارة لمتنمية المتحدة األمـ برنامج يعتمد حيثالمجتمع،  تطور احؿومر 
 99-20) مف بو الذي المشروع ذلؾ بأنو الصرير المشروع يعرؼ العمالة، حيث حجـ إل 

 أما،  (عامؿ 500-100) مف يشرؿ الذي ذلؾ المتوسط بأنو المشروع ويعرؼ ،أقؿ  (عامؿ
( عامالً  50) مف أقؿ العامميف عدد كاف إذا صرير بأنو الصرير المشروع  عرؼ األوربي تحاداإل

 ،السعودي ة اليـويي)صح (عامالً  250) مف أقؿ بو الذي يعمؿ ىو المتوسط والمشروع
 .(3، صـ2008
 المشروعات الصغيرة:  مفيوم 1.2.2

المشروعات  انتشارًا، وُتعرؼ المصطمحاتمف أكثر المشروعات الصريرة  مصطمح دُيع
 اً معين اً أو  ي منشأة صريرة تستخدـ عدد ،يعمؿ لحسابو الخاصالتي نشطة األالصريرة بأنيا 

عماؿ القطاع الخاص ومالكيا وأصحاب األ منشآتمف العماؿ، وال يقتصر ىذا المصطمح عم  
البنؾ ) ليةنز سرية أو الماأل ومجموعات اإلنتاج ،ؿ كذلؾ التعاونياتموالمستخدميف ولكنو يش

 .(74، صـ2004 ،األىم  المصرى
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أو وحدة اقتصادية تتألؼ مف مجموعة مف  اقتصادي وىناؾ مف يعر يا بأنيا كياف
جراءات وبرامج وأشكاؿ  ،العناصر البشرية يستخدموف وسائؿ وطرائؽ مختمية و ؽ سياسات وا 

وأىداؼ العامميف،  المالؾ، وأىداؼ المديريفاف وأىداؼ تنظيمية محددة لتحقيؽ أىداؼ ليذا الكي
 .(4، صـ2012)النمروطي وصيدـ، جانب األىداؼ االجتماعية  إل 

 المتحدة األمـ منظمة ي  ةيستعرض الباحث التعاريؼ المستخدمو ي ضوء ما تقدـ 
 يديرىا التي روعاتالمش تمؾ بأنيا :الصريرة المشروعاتُتعرؼ إذ ( اليونيدو) الصناعية لمتنمية
)موقع  (عامالً  50-10)بيف  ما  ييا العامميف عدد ويتراوح المسؤولية، بكامؿ يتكيؿ واحد مالؾ

 (عماؿ10) مف أقؿ  ييا يعمؿ التي المشروعات الدولي البنؾ يصؼ  يما اليونيدو(.
الصريرة،  روعاتبالمش (عامالً  50-10)بيف   ييا يعمؿ والتي المتناىية الصرر، روعاتبالمش
 .(16، صـ2002 ،خضر)المتوسطة  بالمشروعات (عامالً 100-50)بيف  ييا يعمؿ والتي

 والمتوسطة: الصغيرة المشروعات أىداف 3.2

، ـ2013  ي رقاني ونريماف،) المتوسطة  يما يميالصريرة و  شروعاتتتمثؿ أىداؼ الم
 (: 24، صـ2010)الدماغ،  (20ص

وىػػذا لمسػػتحدثي المؤسسػػات أو بصػػورة غيػػر  ،بصػػورة مباشػػرة  ػػرص عمػػؿ جديػػدة ثاسػػتحدا .1
أف  يمكػفومف خالؿ االستحداث ليرص العمػؿ ، ستخداـ أشخاص آخريفإ مباشرة عف طريؽ

 .التشريؿجتماعية  ي مجاؿ لممطالب األ تحقؽ االستجابة السريعة
سمعية أو خدمية لـ تكػف  قتصاديةإستحداث أنشطة إب ،الجماعيةروح المبادرة اليردية و  تحييز .2

 إحياء أنشطة تـ التخمي عنيا ألي سبب كاف. وكذلؾقبؿ،  موجودة مف
سػػرحيف مػػف مناصػػب عمميػػـ نتيجػػة إ ػػالس بعػػض المؤسسػػات العموميػػة أو إعػػادة إدمػػاج المُ  .3

ىػػػو مػػػا يػػػدعـ إمكانيػػػة و  ،ةالخصخصػػػ ييػػػا، جػػػراء إعػػػادة الييكمػػػة أو  نتيجػػػة تقمػػػيص العمالػػػة
 الميقودة الصريرة.تعويض بعض األنشطة 

 اً إضػػػا ي اً مصػػػدر  دمسػػػتحدثييا كمػػػا تعػػػو  ،صػػػادر الػػػدخؿ بالنسػػػبة لمسػػػتخدميياتشػػػكؿ إحػػػدى م .4
 الضرائب المختمية.لمدولة مف خالؿ االقتطاعات و  لتنمية العائد المالي

 العائمي.منظـ و  ريرالتشكؿ إحدى وسائؿ اإلدماج لمقطاع  .5
 ميمػػةأداة  عػػدبالتػػالي تو  ،ميػػةمنػػاطؽ النايمكػػف أف تكػػوف أداة  عالػػة لتػػوطيف األنشػػطة  ػػي ال .6

حدى وسائؿ اإلدماج و  لترقية الثروة  التكامؿ االقتصادي بيف المناطؽ.المحمية، وا 
حمقة وصػؿ  ػي النسػيج االقتصػادي مػف خػالؿ العالقػات التػي تربطيػا ببػاقي المؤسسػات  دتع .7

 ستخداـ ذات المدخالت.إالتي تشترؾ  ي ، المتياعمة معيا المحيطة
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 .التصنيع عجمة لد ع الالزمة واإلدارية الينية الميارات وصقؿ خمؽ .8
 التػػػػوازف زيػػػػادة وتحقيػػػػؽ الجررا يػػػػة، المسػػػػاحة مػػػػف قػػػػدر أكبػػػػر عمػػػػ  االقتصػػػػادي النمػػػػو نشػػػػر .9

  .لمتنمية اإلقميمي
 .قتصاديإ بشكؿ إنتاجيا يمكف التي السوؽ مف جزء تمبية .10
 . أ ضؿ بشكؿ والثروة الدخؿ توزيع إعادة .11
 .الكبيرة لممشاريع ومرذية  رعية كصناعات المساىمة .12
 .التكنولوجي واإلبداع االبتكار روا د مف ميـ را د تو ير .13

 الصغيرة والمتوسطة:روعات أىمية المش 4.2

 عم  اإلسياـ اليعاؿ  ي عمميةقدرتيا الصريرة والمتوسطة  ي  روعاتأىمية المش تبرز
دعـ النمو  :منياو  ،والسياسيةمف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية  العديدوتحقيؽ  ،التنمية

وتعزيز  ،لمدوؿلناتج المحمي زيادة او  ،وتو ير  رص العمؿ ،عجمة االقتصادحريؾ وت ،االقتصادي
بيف قطاعات االقتصاد  ترابطيةوتكويف عالقات ، والحد مف اليقر ،مكا حة البطالة سياسات
سترالؿ الوا االستثمارات األجنبية،وجذب  ،عاتراواإلبداع واالختبتكار اال روح ودعـ الوطني،
 وتنميتيا، وتطوير الطاقات البشرية والتقنية مموارد المحمية المتاحة وتوسيع األسواؽاألمثؿ ل

التنا سية التي تعمؿ عم   خمؽ التجمعات اإلنتاجية  يعف القدرة   ضالً ، القدرة التنا سية زيادةو 
 والقيمة المضا ة لمصناعات المختمية اإلنتاجزيادة حجـ سمالي مف خالؿ أر تعميؽ التكويف ال

 .(3، صـ2008 ،السعودي ة اليوـيي)صح
وال تحتاج رأس ماؿ  ًا،كبير  اً نيا ال تأخذ حيز لصرر حجـ المشروعات مف حيث أ ونظراً 

كبيرة مف نمو االقتصاد مف  صبحت تشكؿ نسبةأقد نتشارىا الواسع  ي معظـ الدوؿ،  وا ،كبير
 لممشروعات الكبيرة عمييا. زايدعتماد المتواإلجية، 

 ي عممية  مشروعات الصريرة والمتوسطةتختمؼ أىمية الدور الذي يمكف أف تؤديو ال
لمستوى التطور الذي وصمت إليو  أخرى، تبعاً  إل  مدةومف  ،خرآ إل  بمدالتنمية الصناعية مف 

لمظروؼ االقتصادية واالجتماعية السائدة  ييا، وموقؼ الحكومات مف ىذه  كؿ دولة، وتبعاً 
 المكانة االقتصادية التي يمكف أف تحظ  بيا الصناعات الصريرة والمتوسطة  ي  .الصناعات

 )خميؿ تقدماً  قؿبيف الدوؿ الصناعية المتقدمة والدوؿ األ كبيراً  ختال اً إعممية التنمية تختمؼ 
 .(6ص، ـ2012ونقموش، 

تقوـ المشروعات الصريرة وحسب ما أشارت إليو دراسات متخصصة بتنمية كما و 
رساء واإلبداعات واالبتكارات  المواىب قواعد التنمية الصناعية ضعؼ ما حققتو المشروعات وا 
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قؿ أأف ىذه االبتكارات تطرح عم  نطاؽ تجاري  ي األسواؽ خالؿ  ترات زمنيو  الكبيرة، كما
 (.133، صـ2013 زع، )

بتكار مف المنا سة واإل اً كذلؾ أنيا تخمؽ جو  والمتوسطة الصريرة روعاتمف أىمية المشو 
بتكار مشاريع يمكف أف تخدـ صاحب المشروع إوخاصة  ي المناطؽ النامية ب ،بيف األشخاص

مف أىمية ير لممنتجات حسب نوعية المشروع، و  ي تحسيف االقتصاد مف  تح باب التصد
جعؿ العمؿ  إل الصريرة أنيا تخيؼ الضرط عم  الوظائؼ الحكومية مما يؤدي روعات المش

 .(19، صـ2011 المقداد،) أكثر  اعمية

 في التنمية االقتصادية:والمتوسطة  المشروعات الصغيرةوأىمية  دور 1.4.2

 إل مبراطورية الياباف تـ تحويميا مف دولة ميزومة تعاني مف مشكالت اقتصادية إإف 
ف التجربة إ، وبالتالي  والمتوسطة دولة عمالقة اقتصادية، عف طريؽ المشروعات الصريرة

ليو االىتماـ بالمشروعات الصريرة، والتي ىي الدعامة إف يؤدي أاليابانية تعطي المثؿ لما يمكف 
و نحو المشروعات جىتماـ يتساسية لمبناء االقتصادي ألي دولة، وقد بدأ األوالمركزية األ

الذي يعتمد  دوؿ العالـ الثالثخاصة  ي  ،وانتشارىا الواسع ،ألنيا تمتاز بكثرة عددىا ،يرةالصر
الصناعية و المشروعات التي تنتشر  ي مختمؼ القطاعات االقتصادية عم   اقتصادىا  عالً 

 .(72، صـ2012حمد وبرىـ، أوالتجارية وغيرىا)
وبالذات  ي الدوؿ  ،ستمرارإصاد الوطني بي االقتيتزايد دور المشروعات الصريرة  

ستيعابية كبيرة،  تو ر  رص العمؿ إأو ذات قدرة  ،ف تكوف مكثية لمعمالةأما إالنامية، ألنيا 
توجو و المبادرة الذاتية  روحف المشروعات الصريرة تعمؽ إلميئات الباحثة عف عمؿ، وبالتالي  

ألنيا  ،لالقتصاد الوطني ول ف دورىا يكوف عظيما  ي مراحؿ النمو األا  ؼ الذاتي، و يالتوظ
 يجابياً إمع مراحؿ النمو المتصاعدة، تتياعؿ المشروعات الصريرة و نطالؽ، تشكؿ قاعدة اإل

أما  ي الدوؿ  ،ومف ثـ كبيرة ،مشروعات متوسطة إل وبشكؿ كبير مع عممية التنمية بتحوليا 
لحاجة االقتصاد  ويتكيؼ تبعاً  ،بؿ يتطور ،ف دور المشروعات الصريرة ال يضعؼإالمتقدمة  
 الوطني. 
 قتصادية كما يأتييـ  ي التنمية اإلف تسأ والمتوسطة يمكف لممشروعات الصريرةو 

 :(1ص، ـ2009 )صحيية الوسط،

 الناميػة، الػدوؿ  ػي المػوارد تخصيص كياءة ر ع عم  والمتوسطة الصريرة روعاتالمش تعمؿ 
 حيػث مػف الػدوؿ تمػؾ وضػع يعكػس بمػا العمالػة كثييػة اإلنتاجيػة األسػاليب تبنػي حيث تحاوؿ

 الماؿ. رأس وندرة العمؿ قوة و رة
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 بصػورة الػدخؿ توزيػع إلػ  وتميػؿ كثا ػة العمػاؿ، عمػ  والمتوسطة الصريرة روعاتالمش تعتمد 
العمػػؿ ممػػا   ػػرص خمػػؽ  ػػي ميمػػاً  دوراً  ؤديتػػحيػػث  الكبيػػرة، بالمشػػروعات مقارنػػة عدالػػة أكثػػر

 .يقمؿ مف معدالت اليقر
 سػػتيعابإ عمػػ  وتسػػاعد اإلنتاجيػػة، القػػدرات بنػػاء  ػػي والمتوسػػطة الصػػريرة روعاتالمشػػ تػػدعـ 

 االقتصاد. مستوياتكا ة  عم  اإلنتاجية الموارد
 ػػػي المسػػػتخدمة اإلنتاجيػػة التقنيػػػة تريػػر معػػػدؿ زيػػػادة عمػػ تعمػػػؿ  التكنولػػوجي التطػػػور سػػرعة  

 التػي أو الدقيقػة السػمع مػف قميؿ عدد إنتاج  ي مصنع كؿ يركز أف عم  ،العديدة الصناعات
 .معينة خدمات أو سمع مف صريرة طمبيات لمواجية معينة صناعات تطمبيا

 وذلػؾ  ،لصبداع واالبتكار والتطوير والتجديػد اً جيد مناخاً والمتوسطة المشروعات الصريرة  دتع
 .(73، صـ2012حمد وبرىـ، ألوجود حوا ز مادية بعكس الوظائؼ الحكومية )

  نشػػاء إنػػدثار، حتػػ   ػػي حالػػة نيػػا معرضػػة لصأالمشػػروعات الصػػريرة مسػػتمرة، رغػػـ مػػا يقػػاؿ
 مشروع كبير، سيكوف ىناؾ مشروعات صريرة تخدـ المشروعات الكبيرة.

 نيػػػوضو  دعػػػـ  ػػػي كبيػػػرة وأىميػػػة دور والمتوسػػػطة الصػػػريرة روعاتلممشػػػويػػػرى الباحػػػث اف 
 مصػدر تػو ر  يػيعديػدة  مزايا وتحقؽ ،نامية أو متقدمة كانت سواء لدوؿ ي ا الوطني االقتصاد
 وظػائؼ تػو ير عمػ  وتعمػؿ األسػعار  ػي الػتحكـ عمػ  قػدرتيا مػف وتحد ،الكبيرة لممنشآت منا سة
 عمػػ  المشػػروعات ىػػذه وتعمػػؿ ،الكبيػػرة لممشػػروعات أساسػػية بػػذور تعػػد أنيػػا كمػػا ،عمػػؿ و ػػرص
 والتنمية. النمو  ي حظاً  األقؿ المناطؽ وتنمية تطوير

 خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 5.2

  ي أي ودعمو االقتصادمياصؿ  بناء ميـ  يدور  الصريرة والمتوسطة روعاتمشلمإف 
وتطوير  ،ستيعاب الطاقات البشريةا  و  ،البطالة معدالت دولة، وذلؾ نظرًا لدورىا  ي تقميؿ

التي تمتاز والخصائص العديد مف المزايا  وبناء عم  ذلؾ  يي تتضمف العامميف،الخبرات لدى 
وىذا ما يشجع المستثمريف عم  استثمار أمواليـ  ي مثؿ ىذا  األخرى، روعاتبيا عف المش
المزايا والخصائص التي  أىـ برزوت، الكبيرة روعاتبتعاد عف المشواإل ،روعاتالنوع مف المش

  :(77، صـ2012أحمد وبرىـ، )  يتتمتع بيا المشروعات الصريرة والمتوسطة 

ذات طػابع عالقػة  داخؿ ىػذه المشػروعات غالبػًا تكػوف عبػارة عػفالعالقة التي تميز العامميف  .1
 إلػػ ممػػا يػػؤدي بالتػػالي  ،صػػدقاءأو أ اربقػػأا و  قػػد يكونػػ ،تسػػود بيػػنيـ روابػػط شخصػػية، عػػائمي

 المشروع. إل نتماء الوالء واإل
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 متابعػػة  لػػو، الػػذي يكػػوف مػػديراً  مالػػؾ المشػػروع ىػػو نيسػػو ، نػػةو مر تتسػػـ ىػػذه المشػػروعات بال .2
جراءاسياسات   .مبسطة وخطط واضحةتكوف داء عمؿ أ توا 

صاحب حيث ال يستطيع  ،ذاتية غالباً تكوف  والمتوسطة الصريرة المشروعاتمصادر تمويؿ  .3
بػؿ يعتمػد عمػ  مػدخرات  ،حياف الحصوؿ عم  قروض كبيػرة وخارجيػةالمشروع  ي معظـ األ

  .المشروع، وىذا يسيؿ الدخوؿ والبدء  ي شخصية
ال تقدر  قد واجية الظروؼ االقتصادية الصعبة، وىذه الميزة أو الخاصيةسرعة التكيؼ  ي م .4

 المشروعات الكبيرة.عمييا 
 و شركة تضامف.أ اً  ردي اً ما يكوف مشروع لممشروعات الصريرة غالباً  القانونيالشكؿ  .5
نتيجػػػة قػػػرب المسػػػتيمؾ مػػػف صػػػاحب  ،المسػػػتيمكيفالعالقػػػات الطيبػػػة والقويػػػة والشخصػػػية مػػػع  .6

 رضا المستيمكيف. إل مما يؤدي  ،وبالتالي يتـ تقديـ خدمة ذات طابع شخصي ،المشروع
كػػػوف ىنػػػاؾ سػػػيولة  ػػػي اتخػػػاذ ـ عمميػػػة اتخػػػاد القػػػرار، وبالتػػػالي توجػػػد لػػػوائح جامػػػدة تحكػػػال ت .7

 القرارات.
خاصة  يما يتعمؽ  ،التريير والتطوير والتكيؼ مع متريرات التحديث والنمو القدرة عم  سرعة .8

 .وجودىـماكف أتيـ  ي اشباع حاجإذواقيـ والقدرة عم  أغبات المستيمكيف و بر 
 الجديدة والترير والتطوير بسيولة ويسر. تالقدرة عم  تبني السياسا .9

حتياجػػػػات المحميػػػػة وصػػػػرر باإل قياسػػػػاً  ،يـ  ييػػػػارر حجػػػػـ الخػػػػدمات والبضػػػػائع التػػػػي تسػػػػصػػػػ .10
 المشاركة  ي حجـ السوؽ.

 و الخدمة.أبإنتاج نوع واحد مف المنتج ما تقوـ ىذه المشروعات  غالباً  .11
و محػدودة بالنسػبة لمحكومػة أذات تكميػة منخيضػة مػا تكػوف  منتجات ىذه المشػروعات غالبػاً  .12

 وسمطات الخدمات والتجييزات العامة.
 اتصػػػاؿ خطػػػوط وجػػػود بسػػػبب وذلػػػؾ ،والعػػػامميف صػػػاحب المشػػػروع بػػػيف المباشػػػر التواصػػػؿ .13

 وبالتػػالي العمػػؿ الدائمػػة مػػف صػػاحب المشػػروع عمػػ  الرقابػػة يعمػػؿ عمػػ  وىػػذا بيػػنيـ، مباشػػر
نجػػػػػاح العمػػػػػؿ  ضػػػػػماف يػػػػػؤدي ىػػػػػذا إلػػػػػ  وبالتػػػػػالي ػػػػػورًا،  خطػػػػػاءأانحرا ػػػػػات أو  أي يصػػػػػحح

 .(25، صـ2010 )القواسمة،
 يحتػاج التي العامميف وقمة المشروعات ىذه حجـ القرارات، وذلؾ لصرر تخاذإ ي  المركزية  .14

 المناسػبة القػرارات تخػاذا  و  ،العمػؿ نػواحي عمػـ  ػيو  ،المعر ػة  ػي يساعده وذلؾ ،المدير إلييـ
 .(65، صـ1988 العامميف )عبيد والشريؼ، مف تكميؼ أي دوف
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 وسػائؿ إلػ  حاجتيا لعدـ نظراً  صريرة، ومساحات حدود ضمف روعاتإقامة ىذه المش يمكف .15
 كػػاف مكػػاف أي  ػػي إقامتيػػا يسػػيؿ إمكانيػػة وىػػذا العمػػاؿ  ييػػا، نخيػػاض عػػددا  و  ،كبيػػرة إنتػػاج
  ي المحالت الصريرة.  وحت  ،الصريرة  ي القرى أو ،المنازؿ  يسواء 

 معايير المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 6.2

الصريرة  روعاتلتحديد المش ؛إلييا رتكازواإل تتبايف المعايير التي يمكف االستنادتختمؼ و 
ومراحؿ النمو كؿ بمد ل ظروؼ االقتصاديةالقدرات و المكانات و اإلخر و ؽ آلبمد مف والمتوسطة 
ىا صريرة أو عد  كبيرة الحجـ  ي دولة نامية يمكف  دالتي تع روعاتوبالتالي المش، التي بمريا

 .(1091، صـ2011 اليميت،) متقدمةمتوسطة الحجـ  ي دولة 
حسب )عدد العماؿ وتكمية رأس الماؿ وحجـ وذلؾ بعض الدوؿ ىذه المشاريع تصنؼ 

 كثر مف معيار لمتصنيؼ.أ ت بعض الدوؿمستخدإقد التكنولوجيا المستخدمة( و 
تصنييات بعض الدوؿ لممشروعات الصريرة والمتوسطة حسب  (1.2رقـ )جدوؿ يوضح 

 خرى.أعدد العماؿ ومعايير 

 اخرى ومعايير العمال عدد حسب والمتوسطة الصغيرة لممشروعات الدول بعض تصنيفات(: 1.2) جدول
 معايير اخرى عدد العمالة حجم المشروع الدولة

 سنويا( مميوف دوالر 5)مف  أقؿمبيعات   (عامؿ 500)مف  أقؿ مشروعات صريرة الواليات المتحدة

 األوربياالتحاد 

   (عماؿ 10)مف  أقؿ عات متناىية الصرررو مش
 5)أو سنويا ( مميوف يورو 7)أقؿ مبيعات   (عامؿ 50)مف  أقؿ مشروعات صريرة

 حجـ االصوؿ( مف مميوف يورو

يورو  ي السنة ( مميوف 40)مف  أقؿمبيعات   (عامؿ 250- 50) مف عات متوسطةرو مش
 االصوؿ ـحج( مميوف يورو 27)أو 

 تركيا

   (عماؿ 10)مف  أقؿ عات متناىية الصررشرو م
   (عامؿ 49-10)مف  مشروعات صريرة

   (عامؿ 199-50) مف عات متوسطةرو مش

 تايمند
 حجـ االصوؿ (مميوف باىت 50)مف  أقؿ  (عامؿ 50-15)مف  مشروعات صريرة

 حجـ االصوؿ (باىت مميوف 200)مف  أقؿ  (عامؿ 200-51)مف  عات متوسطةرو مش
 (2006)األسرج، حسٌن، : المصدر

 

خرى، مثاًل وؿ، أف المعايير تختمؼ مف دولة ألالباحث مف البيانات المدرجة بالجد رىوي
االتحاد االروبي، تايمند، ) بالجدوؿ ي الدوؿ المدرجة  حسب عدد العماؿ المشروعات المتوسطة
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 ي الواليات المتحدة،  تختمؼ حسب طبيعة الدولة واالقتصاد  ييا وحجـ  ةوتركيا( تعتبر صرير 
 يا ونوعية المشروعات.العاممة  ي

 المشروعات الكبيرة:و المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مقارنة  7.2

 يما بينيا، تقريبًا الصريرة والمتوسطة تتمتع بميزات وخصائص متشابية  روعاتإف المش
بيف  ئتي المشروعات الصريرة والمتوسطة مف ما تكوف عادة  إنيا ولذلؾ عند عمؿ مقارنة 

والتقسيـ مف عدة زوايا كما  ،والمشروعات الكبيرة مف جانب آخر بررض التمييز بينياجانب 
 :(2.2)رقـ يوضح الجدوؿ 
 الكبيرة روعاتالمش وبين والمتوسطة الصغيرة روعاتالمش بين مقارنة: (2.2) جدول

 المشروع الكبير المشروع الصغير والمتوسط   مجال المقارنة
 النواحي اإلدارية:

 مجموعة / مجمس / جمعية  ردية عادة العميا اإلدارة
 طويؿ األجؿ / عممي قصير األجؿ / غير عممي التخطيط
 ىيكؿ تنظيمي ومستويات إشرا يو ال يوجد ىيكؿ تنظيمي أو يوجد ىيكؿ محدود لمراية التنظيم
 أنظمة إشراؼ وتحييز واتصاالت أساس شخصي التوجيو
 مركزية وال مركزيةأنظمة  مركزية بدوف أنظمة الرقابة

 نواحي النشاط:
 ضخـ يعتمد عم  أساليب عممية محدود يعتمد عم  االجتيادات اإلنتاج

 متسع النطاؽ / وجود أنظمة تسويقية محدود / نشاط بيعي عادة التسويق
 ضخـ / رأس ماؿ ممموؾ ومقترض محدود / ذاتي التمويل

 متقدمة / متجددة محدودة التكنولوجيا
 أنظمة عامميف قرارات  ردية األفرادشئون 

 (16، ص2010، القواسمة): المصدر
النشاط، حيث أف مف ناحية يرى الباحث أف ىناؾ اختالؼ واضح مف النواحي االدارية و 

 مثالً  ،مف المشروعات الكبيرة مف حيث البدء  ييا وأيسر أسيؿالمشروعات الصريرة والمتوسطة 
يكوف قصير األجؿ التخطيط تكوف  ردية وال يحتاج ال  مجمس جمعية، وكذلؾ االدارة مف ناحية 

يتابع التريرات والتطورات ويعمؿ  ورا عم  ترير السياسة ومواكبة السوؽ ومناسبة لجميع الدوؿ 
مشروعات الكبيرة يكوف  ييا التخطيط طويؿ المدى وىذا ال لسواء متقدمة أونامية، عم  عكس ا

مف و مصادر تمويؿ مستمرة، باإلضا ة إل  تصمح  ي كؿ البمداف؛ ألنيا تحتاج إل  استقرار 
 ي ال تحتاح إل  رأس ماؿ كبير حت  تبدأ بالمشروع كؿ المشروعات الكبيرة التي  التمويؿجية 

 باقي الجوانب االخرى. تحتاج إل  رأس ماؿ ضخـ حت  تبدأ، وىكذا
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 أنواع ممكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 8.2

 تحتػؿ مكانػاً  تبعػات مػف بيػا يحيط وما الصريرة والمتوسطة المشروعات ممكية موضوع إف
قبػػؿ البػػدء بالعمػػؿ ضػػمف ىػػذه القػػرار الصػػائب والسػػديد بشػػأنيما، و بػػيف البػػدائؿ التػػي يجػػب اتخػػاذ 

االختيػار بػػيف البػدائؿ المتاحػػة مػف أشػػكاؿ ممكيػة المشػػروع، وبشػكؿ عػػاـ المشػروعات تبػرز أىميػػة 
والػػذي يمكػػف أف  ، ػػي السػػوؽ كثػػر رواجػػاً  ػػإف الشػػخص القػػائـ باالختيػػار سػػوؼ يختػػار الشػػكؿ األ

ال أف صػعوبات إيكوف مػردوده أكبػر، وبػالرغـ مػف قػرار االختيػار ىػذا يمكػف ترييػره  ػي وقػت مػا، 
ا عم  الشخص الذي تسرع  ي اختيار د تكوف ليا أخطارىا وتكاليييذلؾ والتبعات المترتبة عميو ق

األمػور  مػف عػدد  ػي التيكيػر يجػب الممكية شكؿ اختيار وعند(. 14، صـ2011المقداد، (القرار
 :(17، صـ2010 وىي كالتالي )القواسمة، العممية ىذه التي تساعد  ي واالعتبارات

 . الماؿ لرأس أدن  اً حد تتطمب قانونية أشكاؿ  يناؾ ،الماؿ برأس تتعمؽ عتباراتإ . أ
 .يـوخروج الشركاء دخوؿ سيولة ومدى ،بالتمويؿ تتعمؽ عتباراتإ . ب
 .قانوني لشكؿ تطبيقيا المنوط داريةاإل األعباء مواجية عم  المشروع قدرة . ت
  والمقترضيف. الدائنيف لمطالبات المشروع تعرض ومدى ،باالئتماف تتعمؽ عتباراتإ . ث
 ستمرارية المشروع.إمكانية ا  و  ةالمتوقع المستقبمية التوسعات . ج
 أىداؼ العمؿ.  . ح

ال إأخرى  إل تختمؼ األشكاؿ القانونية والممكية لممشروعات الصريرة والمتوسطة مف دولة 
 نو توجد عدة أشكاؿ شائعة.أ

 مشروع جديدالمستثمر الذي يرغب البدء  ي  عتبارات  إفاإل ىذه عم  الضوء إلقاء بعدو 
 مشاركة، واليردية، أ الممكية نوع يختار  يمكف أف الممكية، بنوع تتعمؽ خيارات عدة أمامو كوفت
 يمي و يما ،منيا أي اختيار قبؿ بكؿ دقة وتياصيؿ دراستيا عم  المستثمر يجب شركة، أو

 :(30، صـ2002العطية، ) منيا تعريؼ كؿ نوع

 ىو الممكية مف النوع ىذا دواحد، ويع شخص مف العمؿ امتالؾ وىي الفردية: الممكية 
 الصريرة.  روعاتالمش بيف األكثر شيوعاً 

 :تحقيؽ  لررض ،صرير لمشروع بمشروع أكثر أو شخصيف اتياؽ عف عبارة ىي المشاركة
 عم  اتياؽ بناءاً  الشركة، وأرباح ،ومطموبات ،موجودات شراء  ي المشاركة وتتـ الربحية،

 .بينيما يتـ
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 :بأنيا الشركة وتتميز لمممكية، األخرى باألشكاؿ مقارنة تعقيداً  األكثر الشركة دتع الشركات 
 الرير، مقاضاة حؽو  التعاقد،و  ،باألعماؿ القياـ يمكنيا المالكيف، عف مستقمة عتباريةإوحدة 

 العامة. المساىمة الشركات شكؿ تأخذ وقد الضرائب، د ع وعمييا  ي مقاضاتيا، الرير حؽو 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة:تجارب الدول في مجال  9.2

 روعاتالمش ادتواالقتصاديوف يدركوف الدور المتميز الذي  أبعد الحرب العالمية الثانية بد
الصريرة والمتوسطة  ي إعادة إعمار ما دمرتو الحرب  ي الدوؿ التي ُىزمت  ي الحرب العالمية 

 .وغيرىا مف الدوؿ كالياباف الثانية
قطاع ىناؾ العديد مف التجارب الدولية الناجحة  ي مجاؿ تنمية وتطوير ودعـ ف إحيث 
قتصاد إوتنمية كاف ليا األثر الكبير  ي إرساء وتطوير التي و  ،الصريرة والمتوسطة المشروعات

 . الدوؿ تمؾ
التجارب أف تتكيؼ مع المتريرات العالمية خاصة التأثيرات  تمؾوقد استطاعت 

، وتتجاوز كؿ الصعوبات والعوائؽ التي واجيتيا عف طريؽ إرساء سياسات االقتصادية لمعولمة
جراءات سمحت ليذا القطاع بأف يكوف قاطرة التنمية  ييا  و يما  ،(1، صـ2012 )دراجي،وا 

الوطني  قتصاداإلالبالا  ي تنمية  ثرالتجارب التي كاف ليا األ ستعراض بعضإيمي يمكف 
 ومنيا التالي: وتعزيزه،

 :في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التجربة اإلسالمية 1.9.2

المنتج، وتعزيز مياىيـ العمؿ حث اإلسالـ مف الناحية اليكرية عم  العمؿ واإلنتاج 
العمؿ المنتج   عبادة،العمؿ  جعؿو  ،ف وشأنوالعمؿ بحد ذاتو قيمة وربط بو كرامة اإلنسا واعتبر

 كانت وألىمية المشروعات سواءوينمي الثروة،  ،كونو يد ع اإلنتاج ،واالجتياد بو مف العبادات
ما مف مسمـ يزرع زرعًا أو يررس )و ي حديث نبوي:  سالـ بتنميتيا،ىتـ األأصريرة أو متوسطة 

ؤكد أف اإلسالـ قد ي وغيره ثديالحىذا ، (ُكتب لو صدقة يأكؿ منو اإلنساف أو دابتو إال غرسًا 
، ـ1981 وقاوـ تعطيؿ بعض الثروات الطبيعية )الصدر، ،العمؿ وحث عم  ،حارب البطالة

 (.655ص
مف تنمية المدينة المنورة   ي -وسمـصم  اهلل عميو –تجربة النبي محمد  دوتاريخيًا ُتع

المختمية، نطالؽ لمتنمية  ي صورىا اإلمحطة إذ جعؿ المسجد التجارب االقتصادية الرائدة، 
مميئة النبوية الرسوؿ قضايا الزراعة والتجارة والحرؼ، وحث عم  العمؿ واإلنتاج، والسيرة  ونظـ
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عتماد عم  الذات بالدروس المييدة  ي عمارة األرض، ومحاربة البطالة والتسوؿ، وتشجيع اإل
 .(1، صـ2016)الزىراني، 

ؿ و ضَّ ر بالنعمة، ونًا مف الجحود والكيستثمار لاإلسالـ إىماؿ عممية اإلنتاج واإل جعؿو 
حرصًا منو عم  تنمية اإلنتاج وزيادة  ؛ستيالكياإلسالـ اإلنياؽ اإلنتاجي عم  اإلنياؽ اإل

الصريرة  قطاع المشروعاتومف ضمنيا  ،وتبرز أىـ مصادر نمو االقتصاد بشكؿ عاـ الثروة،
 .(665-652، صـ1981سالـ )الصدر، والمتوسطة  ي اإل

 بنغالدش:تجربة محمد يونس في  2.9.2

 والحاصؿ عم  جائزة نوبؿ لمسالـ عاـ ،مؤسس بنؾ اليقراء (محمد يونس)تجربة  دتع
ة المشروعات الصريرة وتنمي ،أكثر تجارب االقتصاد التمويمية أىمية  ي االستثمار مف (2006)

كما تعد التجربة البنرالية مف أنجح تجارب اإلقراض الصرير  ي العالـ، وأصبحت والمتوسطة، 
منتشرة  ي  ةبو كثير مف الدوؿ، حيث توجد اآلالؼ مف مؤسسات اإلقراض الصرير  ىيحتذ مثالً 

وذوي الدخوؿ  ،والتي تستيدؼ اليقراء (يونس محمد) عم  رؤى وتسير ،أنحاء العالـ معظـ
والتي تقوـ  ،إلجراءات البنوؾ التقميدية  اً كا ية خال  وبدوف ضمانات  ،أ قر اليقراء ،المحدودة

 (.16، صـ2017)الرضيع،  بإقصاء اليقراء
 اقتصادي مشروع عف ةعبار (، 1979) بنجالديش عاـ    (يونسكانت تجربة )محمد 

إلقراض اليقراء بنظاـ القروض متناىية  (بنؾ جراميف) واستثماره الماؿ تدوير عم  يقوـ ربحي
)محمد استطاع  ،تساعدىـ عم  القياـ بأعماؿ بسيطة تدر عمييـ دخال معقوال الت  ،الصرر
 8) مفبيذه اليكرة البسيطة الت  تحولت مع األياـ والسنيف إل  واقع عمالؽ يقرض أكثر يونس( 

تعتمد  كرة البنؾ عم  تقديـ قروض صريرة غالبيتيـ مف النساء،  صشخ (مميوفمالييف ونصؼ 
أوائؿ الثمانينيات  ي وقدـ البنؾ منذ تأسيسو  ،نساء منزلية تقوـ عمييا غالباً لتمويؿ مشروعات 

وتراجعت معدالت اليقر (،  %99) قرض، ووصمت نسبة تسديد القروض إل ( مميوف 11)نحو
  (.2016 %( )السنيوري،25) ال  ( %90)   بنجالديش مف
داري  يتخذ البنؾ الوسائؿ الكييمة الستعادة ىذا الماؿ مفحيث كاف  خالؿ نظاـ مالي وا 

صاـر قائـ عم  ضماف الجماعة المحمية، إضا ة إل  رقابة ومتابعة موظيي البنؾ لممقترض، 
حيث يستطيع المستييد الحصوؿ عم  القرض، وعميو االلتزاـ باستثماره  ي الررض المطموب 

 .مف أجمو خالؿ األسبوع األوؿ مف استالـ القرض
لممسػئولية االجتماعيػة لممؤسسػػات الياد ػة لمػػربح إذ  إيجابيػػاً  مثػاالً  (جػراميف)وتعػد تجربػة بنػػؾ 

بيػػػا يتػػػوازف الجانػػػب االجتمػػػاع  وجانػػػب الػػػربح دوف أف يمرػػػ  أحػػػدىما اآلخػػػر، كمػػػا أثبتػػػت ىػػػذه 
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التجربػػة إمكانيػػة التعامػػؿ مػػع اليقػػراء ومحػػدودى الػػدخؿ مػػع تحقيػػؽ ربحيػػة وضػػماف لمقػػروض ربمػػا 
ـ الكشؼ عف مصدر ضماف لمقػروض لػـ يسػترؿ أبػدا كما ت األخرى.أ ضؿ مف وسائؿ اإلقراض 

قػد ال يكػوف ليػا قيمػة سػوقية  وميػارات،يتمثؿ  يما يممكو اليقراء مف بيوت سكف وأراضػ  زراعيػة 
ومػػػػا يحػػػػوؿ دوف ذلػػػػؾ ىػػػػ  بعػػػػض التشػػػػريعات وبعػػػػض الػػػػنظـ اإلداريػػػػة  حقيقيػػػػة،لكنيػػػػا أصػػػػوؿ 
 (.65، ص2011، رب تقرير المدير العاـ لمكتب العمؿ الع)المتأصمة والممارسات 

 التجربة اليابانية: 3.9.2

 أ ضؿ مف وتنميتيا، والمتوسطة الصريرة روعاتالمش إقامة مجاؿ  ي اليابانية التجربة دتع
والنيوض  تنميةال  ي التي ترغب البمداف مف بو يحتذى أف يمكف نموذج وىي العالمية، التجارب

، ـ2014 )إبراىيـ، أخرى جية مف واليقر البطالة عم  مشاكؿ والترمب ،جية مف باقتصاداتيا
 .(1ص

  ي والمتوسطة الصريرة روعاتالمش وتطوير تنمية لتشجيع ،خطوة أوؿ حيث كانت
 اإلعياءات وتقديـ ،والمتوسطة الصريرة روعاتلممش واضح ومحدد تعريؼ وضع ىي ،الياباف

، الضرائب مف  بتشجيع بموجبيا اليابانية تقوـ الحكومة التي والنظـ القواعد ووضع والرسـو
 عم  بشكؿ أساسي والمتوسطة الصريرة روعاتالمش وتعتمد ،والمتوسطة الصريرة روعاتالمش
واإلدارية  والتمويمية الينية المساعدات تو ير  ي يتجم  والذي الدولة، مف المباشر الدعـ

 بدوف قروض عم  بالحصوؿ ليا السماح، و اإل الس مف وحمايتيا ،روعاتالمش ليذه والتسويقية
 .(ـ2012 ،شذرات متق مضمانات ) وبدوف  وائد

 ي االقتصاد الياباني، ويتمثؿ ذلؾ  جداً ة ميممشروعات الصريرة والمتوسطة مكانة كما لم
حداث تريرات  ي المناخ الت ، ي قدرتيا عم  دعـ النمو االقتصادي جاري والتسويقي بسبب وا 

وتوضح اإلحصائيات أنو  ي ، مشروعات كبيرة إل قدرتيا عم  التحوؿ  إل إضا ة مرونتيا، 
المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي ترطية احتياجات  ساىمتقد ( ـ1996-1984)مدة ال

مف ( %76) ونسبةمف المستمزمات الصناعية المعدنية،  (%72) بنسبةالمشروعات الكبرى 
)مخيمر  منزليةالكيرو مف حاجيات الصناعات ( %79) ونسبةحاجيات الصناعات اليندسية، 

 .(62، صـ2000وعبد العميـ، 
مساىمة المؤسسات الصريرة والمتوسطة  ي تحقيؽ القيمة المضا ة أكثر  واتضح ايضاً 

سنة  (%54.8) حيث انتقمت نسبة المساىمة مف (،1991- 1984) مفمف النصؼ  ي اليترة 
 .(114 ، ص1997)عبد العاؿ، (ـ1991) عاـ ي  (%56.3) إل  (1985)

http://www.shatharat.netموقع
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مف إجمالي الصادرات ( %30)بنسبة  المشروعات الصريرة والمتوسطة ساىمتو  
مف صادرات المشروعات ( %20) بتقدر  وسيطيوالصناعية اليابانية، وتو ر منتجات 

يـ الصريرة والمتوسطة  ي الياباف تسأما  ي مجاؿ التشريؿ  إف المشروعات  ،الصناعية اليابانية
يـ  يو المشروعات  ي الوقت التي تس ، ي حجـ العمالة  ي القطاع الصناعي( %84،4) بنسبة

)عمر، بيا إجمالي عدد العمالة  مف( %21) الكبيرة  ي تشريؿ العمالة  ي الياباف سوى
  .(257، صـ2006
جؿ تو ير الدعـ أ مفتعمؿ  لكي ؛بإنشاء عدد مف الييئات والوحدات اليابافقامت ذ إ
وضع السياسات التي تقوـ بتو ير البيئة  إل إضا ة  لمشركات الصريرة والمتوسطة، الالـز

وكالة تنمية المنشآت  ،ىيئة المنشآت الصريرة: أىـ تمؾ الييئات التالي ، ومفلنموىاالمالئمة 
، ـ2009)دلوؿ،  ()جتروالمنظمة اليابانية لمتجارة الخارجية ، و التجارية اليابانيةالرر ة ، الصريرة

 .(89ص
 مع تعاونيا مف خالؿ ،لمشروعاتليذه ا اليابانية اإلىتماـ الجمي مف الحكومة اتضح وقد

 عم  يحصؿ أف يستطيع المتعثر  المشروع اإل الس، مف عمييا خو اً  ؛المتعثرة روعاتالمش
 ستة)  ترة سماح إعطائو مع سنوات خالؿ استرداده ويتـ ضماف، وبدوف  ائدة بدوف قرض
 الصريرة ممشروعاتل الموجو دعـىذا ال أدى ولقد، السداد عممية البدء  ي أف قبؿ (أشير

 مف بدالً  ىااعتماد إل  أدى مما العالمية لممواصيات تبعاً  عاليو بجودة اإلنتاج إل  والمتوسطة
 مف العمالة تحوؿ إل  الصناعة عم  طرأ الذي اليكري التطور ساعد وقد ،الخارج مف استيرادىا

 أصبحت الكبيرة الصناعات مف  كثير ،الياباف  ي الصريرة الصناعات إل  الكبيرة الصناعات
سناد التصنيع مكونات مف الكثير إنتاج عف تتخم   أكثر صريرة أخرى مصانع إل  إنتاجيا وا 

 (.47، صـ2010)الدماغ،  أعم  جودة يحقؽ مما تخصصا
 كانت سواء والمتوسطة الصريرةروعات لممش المساعدات تو ير إل  الدولة وىد ت

 خالد،) التاليةاإلجراءات  طريؽ عفوذلؾ ، تسويقية أو إدارية أو تمويمية أو  نية مساعدات
2017 :) 

 التمويمية المشروعات بعض إنشاءممشاريع مف خالؿ ل تو ير التمويؿ والدعـ الالـز. 
 الصػريرة الشػركات نصػيب يكػوف فأ عمػ  حكوميػة مناقصػات تأخػذ التػي الشػركات خضػاعإ 

 .المناقصة قيمة مف( %30) منيا ال يقؿ عف والمتوسطة
 المقدمػة القػروض ضػماف نظػاـ يجػادا  و  ميسػرة، بشػروط بنكيػة قػروض عمػ  الحصػوؿ 

 .والمتوسطة الصريرة روعاتلممش
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  وىػذا يػدؿ عمػ   ،اإل ػالسر مخػاط مػف خو ػاً  روعاتالمشػ ىػذه تػأميف تعمػؿ الحكومػة عمػ
 بتنييػذ والتأمينيػة الماليػة المشػروعات مػف مجموعػة تقػوـاالىتمػاـ الكبيػر مػف الحكومػة، حيػث 

 بموجبػو وتقػوـ ،شػيرًيا يػد ع تأميني بقسط المساىمة الصرير لممشروع ويمكف السياسة، ىذه
 .المتعثر الصرير المشروع ديوف بسداد اليابانية والمتوسطة الصريرة روعاتالمش تنمية ىيئة

 بإعػدادىا  يقػوـ والمتوسػطة الصػريرة روعاتبالمشػ خاصػة و نيػة إداريػة تدريبيػة بػرامج تػو ير
 .والمتوسطة الصريرةروعات بالمش خاص معيد

 المعػارض بإقامػة وذلػؾ بمنتجاتيػا، الدوليػة األسػواؽمػؿء  عم  الصريرة روعاتالمش تشجيع 
 ذلؾ. عم  تعمؿ حكومية ىيئات، وذلؾ مف خالؿ منتجاتيا تسويؽ عم  ومعاونتيا الدولية

 الصػريرة لممشػاريع اليرصة بإتاحة جميعيا الحكومية وشبو الحكومية المنظمات القانوف يمـز 
 .الحكومية العقود عم  لمحصوؿ

 يشػجع ضػريبي نظػاـ وتػو ر لمتجديػد، قابمػة محػددة زمنيػة ليتػرات الػدخؿ ضريبة مف اإلعياء 
 آخر ضريبي ونظاـ الصريرة، روعاتالمش  ي الحديثة التكنولوجيا إدخاؿ  ي االستثمار عم 
 الموجػو الحكومػة دعػـ أدى وقػد ،النائيػة المنػاطؽ  ػي الصريرة الصناعات إقامة عم  يشجع
 العالميػة، لممواصػيات اً تبعػ عاليػة بجػودة اإلنتػاج إلػ  والمتوسػطة الصػريرة روعاتالمشػ نحػو
 ستيرادىاإ فم بدالً  الصريرةروعات المش إنتاج عم  الكبرى روعاتالمش اعتماد إل  أدى مما
 .الخارج مف

 مع التكامؿ عم  الكبيرة روعاتالمش تشجيع عم  اليابانية الحكومة عممت وقد
 بيف العالقة وتنظيـ ،ومعدات آالت مف لدييا ما وتحديث والمتوسطة الصريرة شروعاتالم

 .والعماؿ المشاريع أصحاب
 البنية ىبمستو واالىتماـ  ،مف قبؿ الحكومة بيذه المشروعات االىتماـ إفويرى الباحث 

 المشروعات إقامة  ي خبراتيـ مف واالستيادة وخبراء ومستثمريف أعماؿ رجاؿ واستقداـ التحتية
 والصناعة االقتصاد بناء إعادة أفو  محيز، أمر تنييذىا عم  القدرة الدوؿ التي التمتمؾ ي 

 .كا ة المجاالت  ي االستثمارية الجيود جميع تكاتؼ إل  يحتاج
 التجربة الماليزية: 4.9.2

حازت عم  اىتماـ  ، والتيأبرز التجارب االقتصادية الناجحةالتجربة الماليزية مف  تعد
مف  ، حيث استطاعت ماليزيا خالؿ  ترة زمنية لـ تتجاوز كثيرا عقديفوتقدير العالـ بعد الياباف

( مف أف تتحوؿ مف دولة ـ2003 -ـ1981الزمف بيضؿ رئيس وزرائيا الدكتور مياتير محمد )
، إل  دولة مف عم  إنتاج وتصدير المواد األولية، واستيالكية لكؿ ماينتجو الخارجزراعية تعتمد 
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%( مف 90، يسيـ قطاع الصناعة  ييا بنحو )لـ المنتجة والمصدرة لمتكنولوجياأىـ دوؿ العا
 )عامر، ، ولتحتؿ ماليزيا مكانة متميزة بيف دوؿ العالـ المتقدمة صناعياناتج المحمي اإلجماليال

 (.1ص ،2014
 ،ماليزيا ي  قطاع المشروعات الصريرة والمتوسطة وتنمية دعـ مف بد ال كاف حيث

 ي االقتصاد ( %85) كثر مفأماليزيا تمثؿ   ي الصريرة المسجمة نسبة المشروعات فأخاصة 
 :(59، صـ2010 )القواسمة،خطتاف  وضع تـ ىنا ومف الماليزي،

ـــة األ  .1 ـــىالخطـــة القومي  دعػػػـ وتنشػػػيط عمػػػ   ييػػػا التركيػػػزتػػػـ  حيػػػث (:م2000-1996) ول
وضػػع  عػػف طريػػؽ سػػواؽ المحميػػة  ػػي ماليزيػػا،لسػػد حاجػػة األ ،الصػػريرة بالصػػناعات النيػػوض

؛ لمتصدير التوجو وذات ،العالي النمو معدؿ ذات الصناعات مساعدة إل  تيدؼ ،برامج عدة
 الماليزي. االقتصاد ألىميتيا  ي

ــــة .2  التجمعػػػػات سياسػػػػة عتمػػػػادإ  ييػػػػا تػػػػـ التػػػػي (:م2005-م2000)الخطــــة القوميــــة الثاني
 الخػػػدمات شػػػركات :مثػػػؿ ،المشػػػاريع بعػػػض تنميػػػة أجػػػؿ مػػػف األعمػػػاؿ كحاضػػػنات الصػػػناعية

 شػركاتو  المعػدات، تصػنيع شػركاتو  والتطػوير المتخصصػة، ،البحػث شػركات المتخصصػة،
 ة.اإللكتروني التجارة  ي مجاؿ المتخصصة والشركات المتقدمة، الترميؼ

إذ استطاعت  العمراني،ماليزيا مف إحدى الدوؿ الرائدة  ي مجاؿ إعادة التخطيط  دوتع
وذلؾ  بعيدة،المركزية اإلدارية التي اتسمت بيا منذ سنوات  عم وقت وجيز أف تقضي  خالؿ

 ضال عف تقدميا  ي مجاؿ المشروعات  "،مف خالؿ تجربتيا اليريدة  ي مدينة "بوتراجايا
)عامر،  الصريرة والمتوسطة، وتطوير وتنظيـ األسواؽ وتنمية االستثمار  ي التجارة الداخمية

 (.1، ص2014
 :ندونيسياأ تجربة 5.9.2

بمراحػؿ وتجػارب عديػدة وصػعبة، خػاض خالليػا حروبػا شرسػة  اإلندونيسػيلقد مر االقتصػاد 
تعػػػػرض االقتصػػػػاد  ـ(1997)عػػػػاـ   يػػػػيضػػػػد البيروقراطيػػػػة واليسػػػػاد وترىػػػػؿ الجيػػػػاز الحكػػػػومي، 

، ثػػـ كانػػت (آسػػيا)شػػممت مجموعػػة دوؿ  التػػيليػػزة عنييػػة ضػػمف األزمػػة االقتصػػادية  اإلندونيسػػي
 وكػػاف (أوبػػؾ)منظمػػة   ػػيحػػد األعضػػاء تمػػؾ اليتػػرة أ  ػػياألزمػػة النيطيػػة حيػػث كانػػت اندونيسػػيا 

أدى إلػػػ  ارتيػػػاع نسػػػبة الػػػديف  الػػػذياقتصػػػادىا يعتمػػػد بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػ  عائػػػدات الػػػنيط، األمػػػر 
، ووقع ربع السػكاف (%60) إل ، وارتياع نسبة التضخـ (مميار دوالر 138)لما يقارب  الخارجي

دية، وتعيػػد ىيكمػػة اسػػتطاعت الحكومػػة أف تمػػتص تمػػؾ الصػػدمة االقتصػػاحيػػث  ،تحػػت خػػط اليقػػر
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مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف اإلجػػراءات، كػػاف أىميػػا إصػػالح المنظومػػة المصػػر ية  اإلندونيسػػياالقتصػػاد 
ىػػذا القطػػاع، واسػػتقالؿ المصػػرؼ المركػػزي، وتبنػػ    ػػيبيػػتح المجػػاؿ أمػػاـ االسػػتثمارات األجنبيػػة 

أولوياتيػا تنميػة المشػروعات الصػريرة   ػي، وضع (ـ2011- ـ2005) مفخطة اقتصادية لميترة 
حػػداث ثػػورة  لمدولػػة، وتحريػػر  اإلداريالقطػػاع   ػػيوالمتوسػػطة، وىيكمػػة قطػػاع المػػوارد الطبيعيػػة، وا 

، 2015 طرابيػػؾ،) قطػػاع االسػػتثمار مػػف القيػػود، والمسػػاواة بػػيف المسػػتثمريف المحميػػيف واألجانػػب
 (.1ص

 السكانية الزيادة نسبة رتياعوذلؾ إل ؛لمقمؽ كبر مصدرأتعد  ندونيسياأ  ي البطالةكانت 
ىذه  تمكيف دوف يحوؿ الكبيرة لممشاريع النمو معدالت نخياضإ أف إال ،عاـ بوجو والقوى العاممة

 اً أيض الزراعي القطاع أصبح الذي الوقت  ي المتكاثرة، العاممة القوى ستيعابإ مف الصناعات
 السياسات بعض ندونيسياأ الحكومة  ياتخذت  لذلؾ ،كا ية عمؿ  رص خمؽ عم  قادر غير

 .(26ص ،ـ2010 )الصوص، الصريرة المشروعات لتطوير

 الزراعيػة ومشػروعات  والصناعات ،الصريرة الصناعات مجاؿ  ي المشروعات قدرة تحسيف
 .التجارة

 اليػػػػػرص  وزيػػػػػادة ،العالميػػػػػة األسػػػػػواؽ إلػػػػػ  والمتوسػػػػػطة الصػػػػػريرة المنشػػػػػآت وصػػػػػوؿ زيػػػػػادة
 .التسويقية

 المشاريع ليذه التمويؿ والدعـ الالـز تقديـ. 
 ممشاريعل والتنظيمية الالزمة اإلدارية اتاإلمكان تو ير. 

، (ـ2015 برايػػػػر )شػػػػير   ػػػػيخػػػػالؿ زيػػػػارة رئػػػػيس الػػػػوزراء ابػػػػراىيـ محمػػػػب إلػػػػ  إندونيسػػػػيا و 
تأسػيس منظمػة عػدـ االنحيػاز، زار مػوقعيف مػف   عامػا( عمػ 60)االحتيػاؿ بمػرور   يلممشاركة 

 :(1، ص2015 طرابيؾ،) إندونيسيا  ي واالجتماعي االقتصاديمواقع التميز 

ـــز الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة . أ تنميػػػة االقتصػػػاد   ػػػيحيػػػث سػػػاىـ ىػػػذا المشػػػروع  :مرك
  ػػػػيتػػػػدخؿ  التػػػػيبشػػػػكؿ كبيػػػػر، سػػػػواء مػػػػف خػػػػالؿ انتاجػػػػو لممنتجػػػػات الوسػػػػيطة  اإلندونيسػػػػي

الصػػناعات الثقيمػػة والمتوسػػطة، أو مػػف خػػالؿ إنتػػاج منتجػػات نيائيػػة لالسػػتيالؾ المحمػػ  أو 
 54)لنحػػو تػػو ير تمػػؾ المشػػروعات   ػػيالمتمثػػؿ  االجتمػػاعيالتصػػدير، باإلضػػا ة إلػػ  العائػػد 

 .عمؿ ةمميوف(  رص
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  ػييعد مػف أكثػر المنػاطؽ تسػببا  والذي :شمال العاصمة جاكرتا في العشوائي (بمويت) حي . ب
سػكنية، ونقػؿ  ةألػؼ( وحػد 15)تػو ير معاناة االنساف المعيشية، وقد جرى تطويره مػف خػالؿ 

 .إل  أماكف أخرى لتخييؼ الكثا ة السكانية الحيعدد مف سكاف 

 :سنغافورة تجربة 6.9.2

المشاريع  احتياجات وسد دعـ  ي ميماً و  اً كبير  اً دور  والمتوسطة الصريرة تشكؿ المشروعات
روعات لممش المالية شؤوفالمساعدات وال عم  تو ير السنرا وري التنمية بنؾ عمؿحيث  الكبيرة،

 ذلؾ بعد إلييا حيث انضـ التجارية األسعار مف أقؿو  ،ثابتة  ائدة الصريرة والمتوسطة بأسعار
  ي الدولة. مف البنوؾ كبير عدد

االقتصاد مف ( %99) تونسب ما والمتوسطة  ي سنرا ورة الصريرة روعاتالمشتشكؿ و 
 .(ـ2016، بشارة)

التجارة  لتنشيط ؛خاص قسـ إنشاء  ي الدولة مف واالىتماـ الجمي التعاوف تبايف وقد 
 بحوثوال الدراسات وتقديـ ،المصدريف مساعدة ميمتو كانت ،ليا اً تابع عم  أف يكوف والصادرات

 البرامج وتنظيـ ووضع المؤتمرات الدولية العالمية، ويعمؿ ىذا القسـ عم  تنظيـ األسواؽ عف
 .(33، صـ2010 )الصوص، الدولية واحتياجاتيا واألسواؽ التجارة الالزمة عف التدريبية
 تجربة المممكة العربية السعودية: 7.9.2

تشكؿ ىمية بالرة، حيث ألممشروعات الصريرة والمتوسطة  ي المممكة العربية السعودية 
جمالي إمف ( %27)جمالي الشركات وتستوعب نحو إمف ( %93) يقاربما المشاريع ىذه 

 قط وىي مساىمة ( %33) جماليومع ذلؾ تمثؿ مساىمتيا  ي الناتج المحمي اإل ،العمالة
 ،وتركيز المممكة عم  التنويع االقتصادي ،ضعيية بالنسبة لحجـ نمو االقتصاد السعودي

 عفوالمتوسطة بما ال يقؿ التي تسيـ  ييا المشروعات الصريرة  المتقدمةومقارنة بالدوؿ 
 .(5ص ،ـ2013 )العقيؿ، جماليمف الناتج المحمي اإل( 50%)

السعودية مف المممكة العربية والمتوسطة  ي  يرةبدأ االىتماـ بالمشروعات الصرحيث 
(، وزيد  ي الخطتيف التاليتيف  ـ1990 – ـ1985)لخمسية الرابعة امف الخطة  عتباراً إالدولة 

 البالرة ليذه ىميةاألعم   تـ التأكيد (، حيثـ2000 -ـ1995) (،ـ1995 – ـ1990)
لمعاطميف عف العمؿ تحقيؽ النمو والتنمية الشاممة، وتو ير  رص عمؿ سبيؿ المشروعات  ي 
 ساس ي األالطمب المتزايد عم  الوظائؼ الحكومية التي تعاني نسبة ، وتخييؼ مف  ئة الشباب

ال تستطيع المشروعات الكبيرة ساسية أوخدمات  ،نتاج سمعالعمؿ عم  إمف البطالة المقنعة، و 
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عتماد عم  النيط كمصدر اإل تقميؿإنتاجيا عم  أسس اقتصادية، وتنويع القاعدة االقتصادية، و 
وتشجيع روح العمؿ التجاري، األمر الذي يستمـز دعميا مف خالؿ وضع الخطط  لمدخؿ، ساسيأ

بو أ) ي نور الديف و االستشارية والينية و ت المالية تو ير المساعدا تعمؿ عم والسياسات التي 
 .(95، صـ2015 قريف،

 المشروعات بتنمية لالىتماـ وذلؾ ،وسياسات السعودية خططاً  انتيجت المممكة العربية
 :(ـ2000 وعبد الحميـ، مخيمر)وكانت ىذه الخطط والسياسات كاآلتي  ،الصريرة والمتوسطة

 المشروعات إقراض وتكوف ميمتيا الصناعية، التنمية بصندوؽ وحدة العمؿ عم  إنشاء 
 .ليا الينية االستشارات وتقديـ ،ومتابعتيا الصريرة

 ومراكز معاىد وخريجي الحر ييف ليئة األجؿ متوسطة قروضاً  السعودي التنمية بنؾ ف يقدـأ 
 .صريرة مشروعات إقامة  ي الذيف يرغبوف ،التدريب

 الزراعي البنؾ وذلؾ مف خالؿ لممزارعيف، حكومية ومساعدات قروض العمؿ عم  تقديـ 
 السعودي. العربي

 ي  مشاريع إلنشاء ؛االقتصادية الجدوى ودراسات ،االستشارية والينية الخدمات تقديـ 
 لمخدمات السعودية تعدىا الدار والتي وغيرىا، والخدمية والزراعية المجاالت الصناعية

      االستشارية.
 المشروعات  دور وتطوير وتنمية دعـ مجاؿ  ي األكاديمية ثو بحوال الدراسات إعداد

 .بالجامعات العممية واألقساـ البحوث مراكز والتي تعدىا الصررى،
 بيف ما تتراوح سداد  ترة مع التكاليؼ إجمالي مف( %50) حوالي إل  تصؿ قروض منح 

 .القرض قيمة مف( %2.5) قيمتيا رمزية تصؿ رسوـ وذلؾ مقابؿ ،(سنوات5-10)
 د ع إيجار وذلؾ مقابؿ الصررى المشاريع إلقامة أراضٍ  وتو ير ضريبية، إعياءات منح 

 .مدعومة بأسعار الكيرباء والمياه وكذلؾ رمزي،
 الواردات وتقييد الحكومية، لممشتريات بالنسبة األجنبي عم  المحمي المنتج العمؿ عم  شراء 

 .جمركيةال الرسوـ ور ع المستوردة قص  لمكمياتأحد  طريؽ عف
 الصررى المشروعات والميتميف وأصحاب الالـز لممبادريف المجاني التدريب تو ير. 

صريرة والمتوسطة  ي المممكة ليعر ؼ صندوؽ التنمية الصناعية السعودي المؤسسات او 
يتجاوز  وال (عامالً  25) عفأي نشاط ربحي يقؿ عدد العامميف  يو ا: بأني ،العربية السعودية
 ،(لايرمالييف  10) ال يزيد إجمالي ميزانيتو عم  وأ (لاير مميوف 15) السنويةحجـ مبيعاتو 
 20) عم بأنيا المشاريع التي ال يزيد عدد العامميف  ييا  :مجمس الررؼ السعودية يما يعر يا 
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األرض والمباني وال تزيد  فدو  (لاير مميوف)حجـ رأس الماؿ  ييا بأقؿ مف  رويقد (عامالً 
 .ـ(2013)الجشي،  (لايرخمسة مالييف ) مبيعاتيا السنوية عم 

تراجع نسبي  ي أداء برنامج كيالة تمويؿ  ي السعودية ـ( 2016شيد العاـ المالي )و 
( 4007)  ي حيف( كيالة 3390المنشآت الصريرة والمتوسطة، إذ اعتمدت إدارة البرنامج عدد )

( 1711استيادت منيا )(، ٪15) العاـ السابؽ، بمعدؿ انخياض بما كيالة تـ اعتمادىا خالؿ
( ٪4) ؽ بزيادة بمرت نسبتيابا( منشأة خالؿ العاـ الس1643منشأة صريرة ومتوسطة مقابؿ )

( خالؿ العاـ السابؽ لايرمميوف  1.820( مقابؿ )لايرمميوف  1.828وبقيمة إجمالية بمرت )
حيف بمرت قيمة التمويؿ المقدـ مف البنوؾ   ،  ي(٪0.4)دة طييية بمرت نسبتيا حواليبزيا

( خالؿ العاـ السابؽ لايرمميوف  3.723( مقابؿ )لايرمميوف  3.557المشاركة  ي البرنامج )
 ـ(.2017 )صندوؽ التنمية الصناعية السعودي،  (٪4) بنقص بمرت نسبتو حوالي

 الكويت: تجربة 8.9.2

 )الصوص، منيا والتي الصريرة المنشآت لدعـ الجيود مف العديد الكويت بذلت لقد
 :(35، صـ2010

 51) الشػركة مولػت حيػث ،(ـ1997) عػاـ الصػريرة المنشآت لتقوية الكويتية الشركة إنشاء .1
مميػوف  10-5) قػدرىا أمػواؿ بػرؤوس القطاعات مختمؼ  ي( ـ2002) عاـ حت ( اً مشروع
 .(كويتي دينار

 الصػناعي الكويت بنؾ لدى مالية محيظة إنشاءينص عم   ،(ـ1998) عاـ قانوف إصدار .2
 والمشػػاريع الحر ػػي النشػػاط تمويػؿ دعػػـ بيػػدؼ ،(اً عامػػ20) ولمػدة( دينػػار مميػػوف 50) بقيمػة

 .الصريرة الكويتية
التعريػػؼ  ىػػذا ضػػوء  ػػيو  ،الصػػريرة الصػػناعة تعريػػؼ عمػػ  لمصػػناعة العامػػة الييئػػة عممػػت .3

ىػػذه  ضػػمت وقػػد ،المنشػػآت مػػف النػػوع ليػػذا منحيػػا يمكػػف التػػي المزايػػا مػػف مجموعػػة حػػددت
الصػػػناعي  الػػػدعـ قسػػػـ :مثػػػؿ بالصػػػناعة تعنػػػي التػػػي التنظيميػػػة الوحػػػدات مػػػف العديػػػد الييئػػة

التػػػرويج  إدارة تتبػػػع والتػػػي ،والحر يػػة الصػػػريرة الصػػػناعات تنميػػة وقسػػػـ ،واإلعػػػالـ والتػػرويج
 الصناعي. والدعـ

 األردنية:التجربة  9.9.2

 المشروعات يجعؿ مما خاص، بشكؿ والبادية الريؼ بسيادة األردني المجتمع يتميز
 ،األردني االقتصاد  ي كبيرة أىمية ولمريؼ  يو، االقتصادي التطوير والمتوسطة أساس الصريرة
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 وتعتمد العمالة، مصادر مف اً ميم اً ومصدر  العماؿ، مف كبيرة نسبة وتشريؿ إقامة مكاف لكونو
 يستخدمو الذي بالمعيار اً استرشاد العماؿ عدد معيار عم  المشروعات أحجاـ تحديد  ي األردف
 المشروعات وتتميز ،(عماؿ 5) مف أقؿ تستخدـ الصريرة  المشاريع الدولي، النقد صندوؽ
 إمكانية وكذلؾ الرييية، المناطؽ  ي وخاصة العامميف، مف كبيرة ألعداد باستقطابيا الصريرة
دارتيا إقامتيا تكاليؼ مف يقمؿ مما األولية، المواد مواقع مف مقربة عم  إقامتيا  حاجتيا وعدـ وا 

 البطالة نسبة تخييؼ إل  إضا ة ،اً جررا ي   نتشارىاإ  ي يساعد مما ،كبيرة استثمارية تكاليؼ إل 
 وتطوير لتنمية ونواة العمالة، كثيية مشروعات لكونيا األردني االقتصاد منيا يعاني التي

)الجياز المركزي لمتعبئة العامة متوازنة  مركزية ال يميةأقم تنمية لتحقيؽ وأداة الكبيرة، المشاريع
 .(722، صـ2016 واالحصاء،
 بنسبة قد ساىمت والمتوسطة الصريرة المشروعات أف إل  شارات اإلحصاءاتأوقد 

 وقد اإلجمالي، المحمي اإلنتاج قيمة مف( %35) بنسبةالعاممة و  األيدي إجمالي مف( 45%)
 مجاؿ  ي خاصة األنشطة، مجموعة مف( %43) يقاربعم  ما  الصناعي القطاع استحوذ

 دراسة عف( %75) نسبة المشروعات ليذه الذاتي التمويؿ ويمثؿ والحر ية، اليدوية الصناعات
  .(ـ1998) عاـ (أمير) مؤسسة بيا قامت

 مصر العربية:  تجربة جميورية 10.9.2

 البرنامج خالؿ مف ـ(1991) عاـ مصر  ي والمتوسطة الصريرة الصناعات تجربة بدأت
 عاـ  حت البرنامج ىذا موليا التي المشاريع عدد بما وقد، الصريرة المشاريع لتشجيع المصري

 ،(أميركي دوالر مميوف 450) حوالي تقدر بقيمة صرير مشروع ألؼ( 86) مف أكثرـ( 1998)
  .(المنزلية والمشاريع المنتجة األسر باسـ )مشاريع يعرؼ (اً جد صرير مشروع ألؼ 45) منيا

الصندوؽ  قاـ التي المشاريع إجمالي مف%( 53) حوالي المشاريع تمؾ نسبة وبمرت
 الشيادات لحممة خاصة أىمية الصندوؽ أول  وقد(، دوالر مميوف18) يقارب بمبما بتمويميا
 2011 )البندي، ايعيمشر   ي المناسبة العمؿ  رص ليـ تضمف الحكومة تعد لـ حيث، الجامعية

 .(17ص
تحقيؽ   ي كبيًرا دوًرا العربية مصر جميورية  ي والمتوسطة الصريرة روعاتالمش ؤديوت
 والمتوسطة الصريرة روعاتالمش تمثؿ حيث سواء، حد عم  واالجتماعية االقتصادية التنمية

 تعمؿ التي روعاتالمش عدد إجمالي مف( %99) حوالي (عامالً 50) مف أقؿ بتوظيؼ التي تقـو
 عف يقؿ ال بما والمتوسطة الصريرة روعاتالمش قطاع يـويس، الزراعي غير القطاع الخاص  ي
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 حوالي والمتوسطة الصريرةروعات المش قطاع  ي ويعمؿ، المضا ة القيمة مف إجمالي( 80%)
 .كمو الخاص العمؿ بالقطاع قوة (ثمثي)

 وتتمثؿ ،القطاع ىذا لدعـ ،الجيود مف العديد بذؿ إل  المصرية الحكومة ذلؾ د ع وقد
 :يتال ي ال

 برامج التمويؿ خالؿ مف والصريرة الحر ية الصناعات بدعـ الصناعية التنمية بنؾ مساىمة .1
 .الميسرة

بواسػطة  الصػريرة شػروعاتلمم المصػر ي االئتمػاف مػف( %50) بنسػبة ضػماف برنػامج تقػديـ .2
 .المصر ي االئتماف مخاطر ضماف شركة

 لمخريجيف تعمؿ الصريرة الصناعات تشجيع جمعية حمواف جامعة ذةاتأس مف مجموعة أسس .3
 .الشباب ليؤالء والمعنوي المالي الدعـ تقديـ عم 

 اإلسالمي المصري،  يصؿ بنؾ األىمي، البنؾ مصر، )بنؾ التجارية البنوؾ مف العديد تقديـ .4
 بػرامج التمويػؿ خػالؿ مػف الصػريرة المشػروعات لمسػاعدة االجتمػاعي( قروًضػا ناصػر بنػؾ

 .التشريؿ وتمويؿ الرأسمالي
البطالػة  مشػكمة حػؿ  ػي لممسػاىمة وذلػؾ، (ـ1991) عػاـ لمتنميػة اجتمػاعي صػندوؽ إنشػاء .5

 لتنمية قاعدة اً أساس الصندوؽ ىذا أصبح حيث المشروعات تنمية برامجو أىـ مف ديع والذي
 وقد ،الكاممة والمالية واالستشارية الينية المساندة يقدـ حيث ة،الصرير  الصناعية المشروعات

 التجار.و كالبنوؾ  أخرى تمويمية مشروعات مع التضامف خالؿ مف ذلؾ حقؽ

 :المعوقات والمشاكل التي تواجو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10.2

الصريرة والمتوسطة  ي اقتصاديات الدوؿ إال أنيا تواجو مجموعة شروعات رغـ أىمية الم
واسعة مف المشكالت والصعوبات التي تعيؽ تطورىا ونموىا وتحد مف إمكانية انطالقاىا، تواجو 

العالـ العديد مف المشاكؿ التي تحد مف القدرة عم  تنميتيا  دوؿالمشروعات  ي كا ة ىذه 
والقدرات اإلدارية  ،والتسويؽ ،والسوؽ ،ة ببيئة االستثماروتطويرىا ومنيا المشاكؿ المتعمق

مف بمد ألخر ومف  وقد تختمؼ ىذه المشاكؿوالتنظيمية والينية لمقائميف عم  ىذه المشروعات، 
 ياأو متعارؼ عمييا تواجي تشابيةم دقطاع آلخر ولكف ىناؾ بعض المشاكؿ والمعوقات التي تع

التي  والمعيقات طبيعة المشاكؿ دوتع ،كمو حاء العالـالمشروعات الصريرة والمتوسطة  ي أن
 وتنقسـ ىذه المشاكؿ، تتعرض ليا المشروعات الصريرة والمتوسطة متداخمة مع بعضيا البعض

 سببيتشاكؿ التي تحدث داخؿ المشروع أو وىي الم ،مشاكؿ داخمية :إل بشكؿ عاـ  والمعيقات
البيئة  حدث بيعؿ وتأثير عوامؿ خارجية أوصاحبيا، ومشاكؿ خارجية وىي المشاكؿ التي ت بيا
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ومف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة والمقابالت الشخصية وتصيح ، المحيطة بيذه المنشآت
التي والمعقيات تـ جمع أىـ المشاكؿ ، (14، صـ2014 )غانية وسعيدة، ةاإللكترونيالمواقع 

 ت الصريرة والمتوسطة وبشكؿ عاـ  ي كا ة أنحاء العالـ وىي كالتالي:تواجو المشروعا
 الحصػػوؿ  ػػي كبيػػرة صػػعوبات المسػػتثمريف صػػرار يواجػػو :التمويميــة والمشــكالت الصــعوبات .1

ذا الػػػالـز السػػػتثماراتيـ، التمويػػػؿ عمػػػ   يتحمميػػػا التػػػي اليوائػػػد  ػػػإف التمويػػػؿ مصػػػادر تػػػو رت وا 
 اختصػػػار ويمكػػػف ،الضػػمانات وتعقػػػد إجراءاتيػػا صػػػرامة إلػػ  إضػػػا ة عاليػػة، تكػػػوف المسػػتثمر

، ـ2010 )ناصػػر، التاليػػة النقػػاط  ػػي والمتوسػػطة الصػػريرة لممشػػروعات المشػػكالت التمويميػػة
 :(55ص
 لممشروع المناسبة االستثمارية التكمية عم  الحصوؿ ي  متعمقة مشاكؿ. 
 لممشروع السريع النمو مرحمة ضمف االستثمارية التوسعات تمويؿ  يمتعمقة  مشاكؿ. 
 عػبء عػف  ضػالً  لالئتمػاف، المانحػة الجيػات تطمبيا التي الضمانات  ي تتعمؽ مشاكؿ 

 .اليوائد
ــــة التنظيميــــة والصــــعوبات المشــــكالت .2  ػػػػي  الصػػػػعوباتو  المشػػػػكالتتػػػػرتبط ىػػػػذه  :والقانوني

 التشػػػػػػريؿ،و  التػػػػػػرخيص، التسػػػػػػجيؿ،و  باإلنشػػػػػػاء، الخاصػػػػػػة والتعقيػػػػػػدات اإلداريػػػػػػة اإلجػػػػػػراءات
 مختمػػػؼ عػػػف التعميمػػػات الصػػػادرة مػػػف وغيرىػػػا ،سػػػتيرادواإل التصػػػدير تػػػراخيصو  الضػػػرائب،و 

 .الحكومية األجيزة
  ػػػي كبيػػػرة صػػػعوبة والمتوسػػػطة الصػػػريرة المشػػػروعات تواجػػػو :الفنيـــة والصـــعوبات المشـــاكل .3

 مواردىػػػا محدوديػػػة نتيجػػػة البشػػػري، المػػػاؿ رأس مثػػػؿ المػػػادي مثمػػػو الرأسػػػماؿ عمػػػ  الحصػػػوؿ
ما جعؿ حيازتيا عم  المقدرات التكنولوجية ليس بػاألمر السػيؿ، ومػا لػدييا مػف  وىو المالية،

 نجػػد خاصػػة أنيػػا ال تسػػتطيع أف تسػػاير اليقظػػة التكنولوجيػػة، لػػذلؾ ،معػػارؼ معػػرض لمتجػػاوز
 متوسطة. أو ضعيية تكنولوجية ذات مجاالت  ي تنشط المشروعات ىذه معظـ أف

 عمػػػ  مشػػكالت والمتوسػػطة الصػػػريرة المشػػروعات تواجػػو :التســـويقية والصــعوبات المشــاكل .4
 النشػػاط وطبيعػػة ،المشػروع نػػوع بػػاختالؼ تختمػؼ والتػػي المحميػة والخارجيػػة، األسػػواؽ مسػتوى
 :(60، صـ2010 )ناصر، يمي  يما والمشاكؿ الصعوبات ىذه أىـ وتتمثؿ تمارسو، الذي

 القػػدرة عػػدـ نتيجػػة التسػػويقية الكيػػاءة ضػػعؼ إلػػ  يػػؤدي ممػػا الماليػػة اتاإلمكانػػ نخيػػاضإ 
 عمػػػ  القػػػدرة عػػػدـ إلػػػ  إضػػػا ة المسػػػتيمكيف، وأذواؽ السػػػوؽ حػػػوؿ معمومػػػات تػػػو ير عمػػػ 

 اإلعػػػػالف وسػػػػائؿ وعػػػػدـ اسػػػػتخداـ المنتجػػػػات لتصػػػػريؼ المناسػػػػبة النقػػػػؿ وسػػػػائؿ اسػػػػتخداـ
 .واإلشيار
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 التقميػد بػدا ع المحميػة لمسػمع المماثمػة المسػتوردة األجنبيػة لمسػمع المحمػي المسػتيمؾ تيضيؿ 
 زتغػ التػي آسيا شرؽ جنوب دوؿ  ي المنتجة السمع وخاصة ،أسعارىا نخياضإ بيعؿ أو

 .الدولية األسواؽ معظـ
 السمع منا سة مف المحمية السمع لتمكيف الكا ي بالقدر واإلدارية المالية الحوا ز تو ر عدـ 

 . األسواؽ  ي األجنبية
 عالية تنا سية قدرة ذات تسويؽ شبكات وجود عدـ . 
 عبيص   مما والمتوسطة الصريرة المشروعات مف كبير عدد  ي المنتجات جودة انخياض 

 تسويقيا. عممية
 الفصل:ممخص  11.2

 تحتؿ موقعاً حيث كا ة  الصريرة والمتوسطة  ي دوؿ العالـ مشروعاتال متدت وتوسعتإ
 ي  عدداً كثر واألغمبية المطمقة األ ه المشروعاتشكؿ ىذتو  ، ييااالقتصادي  الجانب ي  ميماً 

لما ليا مف  ؛كبر لميد العاممةوالمستوعب األ ،ساسي لمنموالمحرؾ األ دوتع ،دوؿ العالـ
 . يما سبؽوالتي تـ عرضيا  ،خصائص ومميزات وأىمية كبيرة

 كبير والمميزدوؿ العالـ المتقدمة والنامية عم  حد سواء الدور ال بعضثبتت تجارب أ قد 
خيرة  ي ىذه األ ؤديووالدور الذي ت ،الكبيرة المشروعات يةىمأليذا النوع مف المشروعات رغـ 

 ،يـ المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي التنمية المحميةالثروة والقيمة المضا ة، حيث تس خمؽ
ومعالجة المشاكؿ التي تعاني منيا المجتمعات و ي مقدمتيا مشكمة البطالة التي أصبحت 

زيادة يـ مع بقية المشروعات  ي لطاقات، وبيذا تساوىدر  ،لألمف االجتماعي ةالرئيس شكمةالم
 ومتزايداً  كبيراً  ىتماماً إوتخييض معدالت البطالة، ويشيد العالـ  ،معدالت النمو االقتصادي

لما  ؛بالصناعات الصريرة والمتوسطة، خاصة  ي الدوؿ النامية التي تعاني مف مشكمة البطالة
مية مف الصناعات عاف خصائص تجعؿ دورىا أكثر  وعات ميتمتع بو ىذا النوع مف المشر 

 .لممشاكؿ االقتصادية المختميةالكبيرة  ي التصدي 



 

 

 

 لثالفصـــل الثا
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 في فمسطين
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 الفصـــل الثالث
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فمسطين

 الصغيرة والمتوسطة في فمسطين:مفيوم المشروعات  1.3

عدـ وجود ل ؛عديدة ي األراضي اليمسطينية صعوبات االقتصادية روعات تواجو المش
جتيادات عديدة مف مختمؼ المؤسسات  ي صياغة وتبني تعريؼ ا يناؾ  ،ليا تعريؼ موحد

 مدخالً  بكونوحد، وتبرز أىمية التعريؼ الوطني نيا لـ ترؽ إليجاد تعريؼ وطني مو أال إموحد 
 قبؿ الشروع بخطوات التطوير. مسبقاً  وشرطاً  ميماً 

بعض البرامج التنموية المحمية والدولية   يف غياب التعريؼ الموحد أثر بشكؿ سمبي إ
، شروعاتالم طويراليئات المستيد ة، مما أعاؽ الكثير مف خطوات ت إل لـ توجو  التيحيث 
االقتصادية الصريرة  ي األراضي  وعاتر مع المشلية التعامؿ آختالؼ ا إل أدى ذلؾ  وبالتالي

وىي تختمؼ مف مؤسسة ألخرى،  بينما  ،ليةؤو اليمسطينية حسب طبيعة النشاط والجية ذات المس
حسب طبيعة  روعاتتصنؼ اإلدارة العامة لمشركات والتراخيص  ي وزارة االقتصاد الوطني المش

الضريبية لممكمييف، كما أف قانوف تشجيع  تصنؼ وزارة المالية المشاريع حسب الشرائحو عمميا، 
، ـ2015 شعالف،) زات حسب  ئات رأس الماؿ والعاممةمتياإيعطي ( ـ1998) االستثمار لعاـ

 .(22ص
جياز المركزي الالذي أعده و ، (ـ2012) لعاـ وحسب نتائج التعداد العاـ لممنشآت

ىي منشآت صريرة  العاممة  ي  مسطيف مف المنشآت( %89) نحوف إ  ،لصحصاء اليمسطيني
حققت عامميف(  9-5)بيا المنشآت التي يتراوح عدد العامميف و ، عامميف( 5)تشرؿ أقؿ مف 

 )الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،إجمالي المنشآت  ي  مسطيف  مف( %7.6) نسبة
 .(ـ2013

 تبماعامميف(  10) مفأف إجمالي المنشآت التي تشرؿ أقؿ مف البيانات ويستنتج الباحث 
 . أي أنيا تشكؿ النسبة العظم  مف إجمالي المنشآت العاممة  ي  مسطيف%(، 96.6)نسبتيا 

  في فمسطين: والمتوسطة مجاالت المشروعات االقتصادية الصغيرة 2.3

)النمروطي،  ي  مسطيف بيف  والمتوسطة الصريرة االقتصادية المشروعات نوع مجاالتتت
 :(10، صـ2014 واألبحاث،)مركز الدراسات ( 20صـ، 2012وصيدـ، 

 ستيالكية صريرة أو ميف وحرؼ صناعية(.إالمشروعات الصناعية )صناعات  .1
 الجممة والتجزئة، الوكالء والسماسرة(. ةالمشروعات التجارية )تجار  .2
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، والخػػدمات ووكػػاالت السػػياحة والتػػأميف ،يػػة )المكاتػػب الخدماتيػػة المختميػػةاتالمجػاالت الخدم .3
 (.، وغيرىا، مكاتب التكسياتاليندقية، الخدمات الشخصية والنقؿ

 .المشاريع النسوية الصريرة .4

 .الحيازات الزراعية الممموكة لمسكاف المحمييف بشكؿ متياوت، إضا ة لمينة الصيد .5

 .المشروعات الصريرة  ي إطار المنظمات غير الحكومية الضية والقطاع .6

 والمتوسطة في فمسطين: تصنيف المشروعات الصغيرة  3.3

( ـ04/10/2011) جمستو المنعقدة بتاريخ اليمسطيني  يحسب قرار مجمس الوزراء 
 إل لتصنيؼ المشروعات المتناىية الصرر والصريرة والمتوسطة والكبيرة الحجـ، تـ تصنيييا 

 وىي كالتالي: ،أربعة تصنييات
 فمسطين في الحجم والكبيرة والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناىية المشروعات تصنيف: (1.3) جدول

 رأس المبل المسجل ببلدوالر  عمبل السنوي ببلدوالر حجم األ العمبلت  فئت الحجم

  (5000) لغايت  (20.000) لغايت )4 -1( الوتناهيت الصغز

(200.000 - 20.001) )9 – 5( الصغيزة   (5.001 - 50.000)  

(500.000 - 200.001)  )19 – 10( الوتوسطت  (50.001 - 100.000)  

(100.001) فأكثز  فأكثز( 500.001) فأكثز (20)  الكبيزة  

 ـ(2011 ،اليمسطينيمجمس الوزراء ) :المصدر

 فمسطين: في الصغيرةالمشروعات  تطور مراحل 4.3

 ي  مسطيف بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص والمتوسطة  ةالصرير  روعاتمرت المش
عم  ( ـ2017) العاـ إل ( ـ1967) منذ ما قبؿ عاـ الماضية مراحؿ متتالية عبر السنوات بعدة

  النحو التالي:
 :(م1967) مرحمة ما قبل عام 1.4.3

إال  ،(ـ1967)ما قبؿ عاـ  مدة خالؿالبيانات الخاصة بالمشاريع الصريرة  قمةالرغـ مف ب
ىناؾ بعض الدالئؿ عم  وجود بعض المشاريع البدائية تتمثؿ  ي الدكاكيف وورش الحرؼ  أف

وتشير بعض اإلحصاءات  ،ومعامؿ الصابوف ،اليدوية ذات الطابع التقميدي، ومعاصر الزيتوف
 ليمسطينيوفيمتمكيا ا (مصنعاً  1558) عم  أنو كاف يوجد  ي  مسطيف (ـ1967)ما قبؿ عاـ 

 إل تقسيـ  مسطيف  إل ( ـ1948)يمتمكيا الييود، وقد أدى قياـ إسرائيؿ عاـ  (مصنعاً  1907)و
الجزء األكبر وارتبطت الضية الرربية باألردف، وقطاع  ةيسرائيماإل سمطاتال تاحتم ،ثالثة أقساـ
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، ـ2011 ) ي اليميت، آنذاؾ لـ يشيد القطاع تطورًا صناعيًا ممموساً  إذغزة باإلدارة المصرية 
 .(1093ص

 :م(1993)وحتى عام  (م1967)ترة ما بين عام ف 2.4.3

وعممت  ،حتالؿ الضية الرربية وقطاع غزةإ إل ( ـ1967) لقد أدت حرب حزيراف عاـ
الرربية الوسائؿ عم  إلحاؽ االقتصاد اليمسطيني  ي الضية الطرؽ و سمطات االحتالؿ بشت  

ىدؼ  ليدؼ الثانيوا ،سياسياليدؼ ال أوليما ،غزة باالقتصاد اإلسرائيمي ليد يفوقطاع 
لالقتصاد اإلسرائيمي، وذلؾ  اً ومربح اً كمي اً رتباطإومرتبط  اً تابع اً قتصاداقتصادي بحيث تجعمو إ

قتصاد الل التحتية بنيةالتدمير  إل التي أدت  العديدة مف خالؿ اإلجراءات العسكرية واإلدارية
تراجعت وتخميت وضعيت قدرتيا  قد قطاع غزة بشكؿ خاص، اقتصاد اليمسطيني بشكؿ عاـ و 

توجيو الموارد البشرية  ومف تمؾ اإلجراءات ،التطورات الصناعية  ي الدوؿ المجاورة متابعةعم  
، أي العمؿ عم  إبعادىا عف االسرائيميوالمصادر الطبيعية اليمسطينية لخدمة االقتصاد 

ياه واألراضي المساىمة  ي النمو االقتصادي اليمسطيني سواء عف طريؽ اغتصاب الم
أو ترسيخ التعاقد مف الباطف مع  ،االراضي المحتمةعف طريؽ عمؿ العماؿ  ي  أو ،وتيويدىا

 .(12، صـ2005 )نصر اهلل، الشركات اإلسرائيمية

ذات القػػػػدرة حتكػػػػار المطمػػػػؽ لألسػػػػواؽ اليمسػػػػطينية عػػػػف طريػػػػؽ إغراقيػػػػا بالسػػػػمع اإلسػػػػرائيمية اإل .1
الجسػػور الميتوحػػة بيػػدؼ تيريػػا أسػػواؽ الضػػية والقطػػاع مػػف تبػػاع سياسػػة االتنا سػػية العاليػػة، و 
 البضائع اليمسطينية.

منػػع التوسػػع األ قػػي لمصػػناعات اليمسػػطينية عػػف طريػػؽ التقنػػيف الكبيػػر  ػػي إصػػدار التػػراخيص  .2
خاصػػػة المشػػػاريع الكبيػػػرة التػػػي تعتمػػػد عمػػػػ  أو توسػػػيع القػػػائـ منيػػػا  ،إلنشػػػاء مصػػػانع جديػػػدة

 الموارد االقتصادية المحمية. سترالؿإ
 : (م2006) عام وحتى( م1993) عام بين ما فترة 3.4.3

 حيثوعر ت باسـ "اتياؽ غزة أريحا"  ،، تـ توقيع اتياقية أوسمو(ـ1993سبتمبر  13)  ي
 تـ إجراء أوؿ تعداد لممشاريع الصريرة  ي قطاع غزة  قد بما عددىا قياـ السمطة الوطنية، 

االقتصاد اليمسطيني منذ   يشؾ  يو أف اإلجراءات اإلسرائيمية أثرت  مما ال، (منشأة 18637)
أزمة حقيقية مف حيث البنية واألداء، حيث  إل أدى  ( ـ2000) نتياضة األقص  عاـإبداية 

قتصادية نعكس عم  تراجع معظـ األنشطة اإلاو  ،أصاب التدمير عناصر اإلنتاج األساسية
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كخسائر ( ـ2004) عاـ حت  نياية( مميار دوالر 2.62) ليكميت االقتصاد اليمسطيني حوا
 .(1093، ص2011) ي اليميت، باشرة  ي الناتج المحمي اإلجماليم

 (:م2017( وحتى عام )م2007فترة ما بين عام ) 5.4.3

االقتصاد اليمسطيني  أبداالنتخابات التشريعية  وز حركة حماس ببعد  (ـ2007) ي عاـ  
الحصار سرائيمي و التراجعات الناجمة عف العدواف اإلبكؿ قطاعاتو يدخؿ دوامة جديدة مف 

غالؽ المعابر المؤدية إل  القطاع  ، وما بيف (3بعاد سياسية )الصوراني، صكا ة، وذلؾ ألوا 
 تعدوانا( 3( سنوات شيد قطاع غزة )6ال تتجاوز) مدة( أي خالؿ ـ2014 -ـ2008) عاـ

صحاب وخسائر كبيرة أل دامية، عممت عم  ىدـ الكثير مف المشروعات ودمار البنية التحيتة
بدئؿ الكيرباء مف مواتير  واالنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي؛ وحيث أف كؿ المشروعات،

توقؼ العديد ىذا باإلضا ة إل   ية كميا ذات تكاليؼ مرتيعة،سو ألواح الطاقة الشمكيرباء أ
 عدد المنشآت المرمقة نيائيًا  ي  مسطيفأف ( ـ2012وحسب التعداد العاـ لممنشآت لعاـ ) منيا،
 ثر حت  يومنا ىذا. ألوالتي ال يزاؿ ا، (منشأة 151,066)مف أصؿ  (منشأة 18,465وصؿ)

 في فمسطين: الصغيرة والمتوسطة  المشروعات أىمية 5.3

سواء المتقدمة أو النامية  كا ةأىمية بالرة  ي دوؿ العالـ  لممشروعات الصريرة والمتوسطة
، حيث تثمثؿ تميزىا عف المشروعات األخرى تمتاز بو المشروعات مف خصائص ومميزات لما

 :(708، صـ2005البرغوثي، )أىمية ىذه المشروعات  ي  مسطيف كالتالي 

مػػػػف االقتصػػػاد الػػػوطني خاصػػػػة عمػػػ  مسػػػػتوى  كبيػػػرة نسػػػبةتمثػػػؿ المشػػػروعات الصػػػػريرة  .1
  ي الناتج المحم  اإلجمالي.تيا مساىم

 رأس المػػػػػاؿ المطمػػػػػوب لخمػػػػػؽ  رصػػػػػة عمػػػػػؿ تمثػػػػػؿ قيمػػػػػة نسػػػػػبية متواضػػػػػعة مػػػػػف التكميػػػػػة .2
 عمؿ  ي القطاع المنظـ. لخمؽ  رص ؛المطموبة

 .اليمسطينية األيدي العاممةعدد كبير مف استيعاب  .3
 سػػػػػتيادة مػػػػػفلال ؛الػػػػػدخؿ المتػػػػػدني وأصػػػػػحاب ،لكثيػػػػػر مػػػػػف اليقػػػػػراء عمػػػػػؿ  ػػػػػرصيجػػػػػاد إ .4

 المشروعات.
 .المينية والصناعية المختميةتطوير القدرات  .5
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ويرى الباحث أنو رغـ األىمية االقتصادية لممشروعات الصريرة والمتوسطة، إال أنيا غير 
الدولة كا ية لتحقيؽ التنمية بمييوميا الشامؿ ما لـ يرا قيا نمو  ي القطاع العاـ، وزيادة دور 

االقتصادي، والذي يرا قو تحسينات ممموسة  ي مستويات المعيشة لأل راد، وتحقيؽ معدالت 
عالية مف العدالة االجتماعية، والتي تعد المالذ اآلمف الستقرار المجتمعات، ومنع ىدر الموارد، 

 واسترالليا بالشكؿ األنسب.

 خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فمسطين:  6.3

مف مف الخصائص التي تميزىا عف غيروىا، و  والمتوسطة العديدمشروعات الصريرة لم
الجياز المركزي )كالتالي ، ـ(2012)لعاـ العاـ لممنشآتظيرتيا نتائج التعداد أالخصائص التي 

 :(01-01، صـ0202 )الصوص، (24-19، صـ2013 لصحصاء اليمسطيني،

مػػػػػف إجمػػػػػالي ( %89) نسػػػػػبة( عػػػػػامميف 5) مػػػػػفيعمػػػػػؿ بيػػػػػا أقػػػػػؿ التػػػػػي  روعاتتشػػػػػكؿ المشػػػػػ . أ
  .العاممة  ي االقتصاد اليمسطيني روعاتالمش

مػػػف إجمػػػالي  (%7.6) نسػػػبة عػػػامميف (9-5أقػػػؿ مػػػف )يعمػػػؿ بيػػػا التػػػي  روعاتتشػػػكؿ المشػػػ . ب
 . العاممة  ي االقتصاد اليمسطينيروعات المش

 نشػػآتمػػف إجمػػالي الم( %8554) نسػػبة تشػػكؿ المنشػػآت اليرديػػة )أي يممكيػػا شػػخص واحػػد( . ت
  .العاممة  ي االقتصاد اليمسطيني

 . قط، مما يحد مف إمكانية توزيع المخاطر واحداً  منتجاً  روعاتتنتج معظـ ىذه المش . ث
مف ( %32) والمتناىية الصرر نسبة ةالصرير روعات جر  ي المشأيشكؿ العامموف مف غير  . ج

  إجمالي العامميف  ي ىذا القطاع.

 عم  المدخرات الشخصية.إلقامتيا مف المشاريع الصريرة والمتوسطة ( %80) تعتمد . ح
 المستيمؾ. إل مباشرة نتج مف المُ منتجاتيا وتعرض مف ىذه المشاريع تبيع  نسبة كبيرة . خ
مػػػػف المشػػػػاريع الصػػػػناعية المتوسػػػػطة عمػػػػ  أسػػػػاس التعاقػػػػد مػػػػف البػػػػاطف مػػػػع ( %22) يعمػػػػؿ . د

 د والمواد الرذائية.الشركات الكبرى  ي مجاؿ إنتاج الممبوسات والجمو 
روعات مػػػػػف إجمػػػػػالي عػػػػػدد المشػػػػػ( %97) نسػػػػػبةالصػػػػػريرة والمتوسػػػػػطة  روعاتتشػػػػػكؿ المشػػػػػ . ذ

 روعاتمػف إجمػالي عػدد المشػ( %99)الصناعية العاممة  ػي قطػاع الصػناعات التحويميػة، و
 .إجماالً العاممة  ي القطاع الصناعي 

العامميف  ػي القطػاع مف إجمالي عدد ( %82) نحوالصريرة والمتوسطة  روعاتتوظؼ المش . ر
 .الصناعي
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مثػؿ  الصريرة والمتوسطة عمػ  قطاعػات مختميػة أىميػا: إنتاجيػة صػناعية روعاتالمش توزعت . ز
الرذائيػػػػة  الصػػػػناعات كالنجػػػػارة والحػػػػدادة والخراطػػػػة والخياطػػػػة والنسػػػػيج والتنجيػػػػد والصػػػػناعات

السػػػيارات والتبريػػػد  واليدويػػػة والكيماويػػػة والبالسػػػتيكية وقطػػػاع الخػػػدمات التػػػي شػػػممت ميكانيكػػػا
 .، ص ش(2010الدماغ، ) والتميزيوفكينات وأشراؿ الراديو والتد ئة وصيانة الما

 

 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة: 7.3

نحصرت معظـ إالتعسيية ضد االقتصاد اليمسطيني  قد  جراءاتواإل نتيجة لمسياسات
الصريرة والمتوسطة ذات  روعاتالمشي  اإلسرائيمي  حتالؿاإل  ي ظؿالمشاريع االقتصادية 

كثير مف األحياف لمعمؿ بشكؿ غير رسمي وغير   يخاصية المميكة اليردية، اضطرت ال
 ي تحقيؽ التنمية  ميماً  دوراً  أدت  إنيالتجاوز القوانيف الضريبية التعسيية ورغـ ذلؾ  ؛قانوني

 االقتصادية وتو ير  رص عمؿ.
أف عدد  صحصاء اليمسطينيالمركزي لجياز الالتي قاـ بيا النتائج النيائية لمتعداد  أشارت

 151,066) بما( ـ2012) المنشآت الكمي التي تـ حصرىا  ي  مسطيف خالؿ تعداد عاـ
 ي قطاع غزة، وقد ( منشأة 48,722)و  ي الضية الرربية،( منشأة 102,344)، منيا(منشأة

 145,476)والبالا عددىا( %19)المنشآت  ي  مسطيف  بمقدار بمرت نسبة الزيادة  ي عدد
( ـ2007)، مقارنة مع المنشآت التي تـ حصرىا خالؿ تعداد عاـ(ـ2012)  ي عاـ( منشأة

( %30.7)  قد بمرت نسبة الزيادة( ـ2004) ، ومقارنة مع تعداد(منشأة 122,241)والتي بمرت
(، عممًا منشأة 111,272)والتي بمرت( ـ2004)عف المنشآت التي تـ حصرىا خالؿ تعداد عاـ

عاممة  ي األنشطة االقتصادية الزراعية )الزراعة وتربية الماشية الالمنشآت ال تشمؿ أف ىذه 
 (.19، صـ2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،) والحيوانات األخرى(

( مف %40.4)بنسبة تشير أيًضا نتائج التعداد تركز لممنشآت العاممة  ي محا ظة غزة، 
مت س حيث مثمجموع المنشآت العاممة  ي قطاع غزة، تمييا  ي المرتبة الثانية محا ظة خانيون

وأدناىا  ي محا ظتي ر ح %(، 1651ويمييا محا ظة الشماؿ حيث شكمت نسبة ) %(،18.5)
 %( عم  التوالي.13.2%( و)11.8) شكمت ودير البمح 
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 (باأللف) السنة حسب فمسطين في المنش ت عدد يوضح(:  1.3) شكل

 . (2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،): المصدر

 حيث أظيرت النتائج النيائية لتعداد المنشآت أف عدد المنشآت المرمقة نيائيًا  ي  مسطيف
 2,753)مرمقة  ي الضية الرربية و( منشأة 15,712) إل مرمقة موزعة ( منشأة 18,465)

 .(24، صـ2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،) قطاع غزةمرمقة  ي ( منشأة
 نسبة المنش ت الصغيرة والمتوسطة في فمسطين:  8.3

الجياز المركزي  والتي قاـ بياـ( 2012)المنشآت  ي  مسطيف لعاـ نتائج تعدادأظيرت  
توزيع المنشآت العاممة  ي القطاع الخاص والقطاع األىمي ، خالؿ اليمسطيني لصحصاء

مف المنشآت ىي ( %89) أفوالشركات الحكومية  ي  مسطيف حسب  ئات حجـ العمالة يالحظ 
مف المنشآت العاممة يتراوح عدد ( %756)و ،(عامميف 5) مفمنشآت صريرة يعمؿ بيا أقؿ 

 بينما، (عامالً  19-10) بيامف المنشآت يعمؿ ( %253)، و(عامميف 9-5) بياالعامميف 
 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،) أو أكثر( عامالً  20) بيايعمؿ  المنشآتمف ( 151%)

 .(20، صـ2013
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 والشركات األىمي والقطاع الخاص القطاع في العاممة لممنش ت النسبي التوزيع يوضح (:2.3) شكل
 2012 العمالةَ  حجم فئات حسب فمسطين في الحكومية

 م(1021 جياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيَال)المصدر: 
ويرى الباحث مف خالؿ ىذه النتائج أف المشروعات الصريرة والمتوسطة تشكؿ نسبة  

%( منيا  ي قطاع 99وتشكؿ نسبة )%( مف إجمالي المشروعات العاممة  ي  مسطيف، 98.9)
 مسطيف، وأف نسبة المشروعات الكبرى ال تكاد تذكر أي أنيا تشكؿ النسبة الكبرى  ي غزة، 

مقارنة بالمشروعات الصريرة والمتوسطة، وىذا يدؿ عم  أف الحركة االقتصادية  ي  مسطيف 
 ترتكز بشكؿ كبير عم  المشروعات الصريرة والمتوسطة.

   

 
 فصيل النسب حسب المنقطة )قطاع غزةَ والضفة الغربية(.(: ت3.3شكل )

 .(2014 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،): المصدر
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مقارنة مع ( ـ2012) وعند إجراء مقارنة ألعداد المنشآت حسب نتائج تعداد المنشآت 
، يتضح أف ىناؾ زيادة  ي عدد المنشآت  ي جميع اليئات، (ـ2007)نتائج تعداد المنشآت 

عامميف( ارتياعًا  5حيث سجؿ عدد المنشآت  ي  ئة المنشآت التي تشرؿ اقؿ مف)
عامميف(  9)وحت ( عامميف 5) ي حيف حققت  ئة المنشآت التي تشرؿ مف(، %22.3)بنسبة

  ي أعداد المنشآت، بالمقابؿ يالحظ أف  ئة العمالة التي تشرؿ ما بيف( %35.5) زيادة بنسبة
عم  مستوى  مسطيف، أما  ئة المنشآت ( %29.7) سجمت ارتياع بنسبة( عامميف 19 – 10)

الجياز المركزي لصحصاء )( %34.7)  قد حققت ارتياعًا بنسبة  اكثر( عامالً  20)التي تشرؿ
 . (37ص ،ـ2014 اليمسطيني،

 توزيع المنش ت حسب الكيان القانوني: 9.3

مف المنشآت العاممة  ي  مسطيف ىي ( %8554) العاـ لممنشآت أف التعدادأظيرت و 
طاع الخاص قلا ي  العاممة المنشآتع زيتو د عنشخص واحد(  يممكيا أي) منشآت  ردية

كات الواقع ر نما شي، ب اف القانونيكي ي  مسطيف حسب الوالقطاع األىمي والشركات الحكومية 
مف إجمالي عدد المنشآت العاممة،  ي حيف مثمت الييئات ( %654) )المحاصة( مثمت ما نسبتو

أما الشركات العادية العامة )التضامف(، والشركات (، %256) والجمعيات الخيرية ما نسبتو
عم  التوالي، أما النسبة ( %253) ،(%251)شكمت نسب متقاربة بواقع الخصوصيةالمساىمة 

الجياز المركزي لصحصاء ) قد توزعت عم  باقي الكيانات القانونية ( %152) المتبقية
 .(19، صـ2013 اليمسطيني،

 
 والقطاع الحكومية والشركات الخاص القطاع في العاممة لممنش ت النسبي التوزيع يوضح(: 4.3) شكل

 م2012 القانونيَ الكيان فمسطين حسب في األىمي
 .م(1021 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيَ)المصدر: 
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85.4% 

 (واقع)شركات محاصة 
6.4% 

شركات عادٌة عامة 
 (تضامن)

2.1% 

 مساهمة خصوصٌة
2.3% 

 جمعٌات وهٌئات خٌرٌة
2.6% 

 اخرى
1.2% 



52 

 

مف ىذه المنشآت ىي منشآت  ردية أي أنيا  ويستنتج الباحث مف ذلؾ أف األغميبة
 صريرة، ويرجع ذلؾ كوف أف رأس ماؿ ىذه المنشآت بسيط لذلؾ ال تحتاج إل  شركاء آخريف.

 

 التوزيع الجغرافي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة: 10.3

محا ظات نتشار الجررا ي  ي الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة باال وعاتتتميز المشر 
األسواؽ المحمية المحدودة التي ال تستطيع  معالتعامؿ   ي، مما يساعدىا ياجميع القطاع
ستيادة عدـ إمكانية اال إل طمباتيا، حيث يؤدي صرر ىذه األسواؽ بف تيي أت الكبيرة آالمنش

اؽ الصريرة  ي األسو  روعاتو الينية، كما تنشط معامالت المشأمف الحجـ الكبير سواء المالية 
ذواؽ نوعيات معينة مف السمع والخدمات تعتمد عم  األ :التي يكوف ليا متطمبات خاصة، مثؿ

الصريرة والمتوسطة بكياءة ت آوالمواصيات المحمية غير النمطية، والتي يمكف أف تو رىا المنش
الصريرة والمتوسطة  ي القطاع  روعاتعما تقدمو مف خدمات وسمع، وتبرز المش  ضالً ، عالية

الكبيرة بتصنيع بعض المكونات الالزمة لممنتج شروعات اؿ التعاقد مف الباطف مع المحك
 النيائي.
الجياز المركزي لصحصاء التي قاـ بيا  ،ـ(2017) عاـلتشير نتائج تعداد المنشآت و 

مف مجموع  ،(%38.8) ف المنشآت العاممة  ي محا ظة غزة تركز بنسبةأإل   اليمسطيني
 متس حيث مثخانيونتمييا  ي المرتبة الثانية محا ظة المنشآت العاممة  ي قطاع غزة، 

 ومف تـ يمييا%( 17.3)بنسبة الشماؿ  محا ظة ثالثةالمرتبة الات  ي ءوجا ،%(18.09)
الجياز المركزي لصحصاء ) %(12.3) ر حوأدناىا محا ظة  ،%(13.4)الوسط  محا ظة 

 ـ(.2012، حيث أنو لـ يختمؼ الترتيب عف تعداد )(63ص، ـ2018 اليمسطيني،
 المحافظات حسب موزع غزة قطاع في المنش ت عدد الزيادة في مقدار (: يوضح2.3) جدول

  (2017-2012) ما بين عامي
 المجموع رفح الوسطى الشمال  خانيونس غزة المحافظة السنة

 46580 5477 6158 7503 8635 18807 عدد المنش ت 2012

 %100 %11.80 %13.20 %16.10 %18.50 %40.40 النسبة المئوية

 50102 6173 6748 8670 9062 19449 عدد المنش ت 2017

 %100 %12.32 %13.47 %17.30 %18.09 %38.82 النسبة المئوية

الزيادة مقدار  642 427 1167 590 696 3522 
 

  ـ(2018 ،الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني): المصدر
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تحتؿ العدد أف محا ظة غزة  (2.3المدرجة بجدوؿ رقـ ) األعداد والنسبمف تضح تو 
يـ  ي محا ظة الف أمواليـ وأعموأف أغمب التجار يستثمرو  ، ي القطاع األكبر مف المنشآت

لتجمع أكبر  وأيضاً  ،وتوسطيا قطاع غزة ،الجررا ي محا ظة غزة موقعلذلؾ  ويعزو الباحث، غزة
 . يياعدد مف السكاف 

 

 (باأللف) 2012 المحافظةَ حسب فمسطين في العاممة المنش ت عدد يوضح(: 5.3) شكل

 ـ(2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،)المصدر: 
أف المنشآت العاممة  ي القطاع ( ـ2012) التعداد العاـ لممنشآت ا نتائجوأظيرت أيضً 
)كال مف القطاع الخاص الوطني، والخاص األجنبي(  (منشأة 131,618) الخاص  ي  مسطيف

 .مف مجموع عدد المنشآت االقتصادية العاممة  ي  مسطيف( %90.8) ما نسبتوأي تشكؿ 

 
 *أخرى: تشمؿ شركات حكومية وطنية وأجنبية وحكومة أجنبية.             

 2012 الممكيةَ حسب فمسطين في العاممة لممنش ت النسبي التوزيع يوضح(: 6.3) شكل

 ـ(2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني، :)المصدر
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منشآت  أف عدد العامميف  يا أيضً ( ـ2012) أظيرت النتائج النيائية لتعداد المنشآتو  
 ي  مسطيف، منيـ  ( عامالً  384,778) القطاع الخاص والقطاع األىمي والشركات الحكومية

 مف إجمالي العامميف  ي  مسطيف،( %68.3) بنسبة  ي الضية الرربية( 262,825)
ارتيع عدد العامميف  ي المنشآت حيث ، (%31.7)  ي قطاع غزة بنسبة( عامالً  121,953)و

ت الحكومية  ي  مسطيف مف اوالشرك اع األىمياالقتصادية العاممة  ي القطاع الخاص والقط
، وبنسبة زيادة (ـ2012) عاـ (عامالً  384,778) إل ( 2007) عاـ (عامالً  282,393)

  قد حققت أعداد العامميف زيادة مقدارىا( ـ2004)، وعند المقارنة مع تعداد(%29.6)مقدارىا
(49.1%.) 

حتمت المرتبة األول  مف حيث التوزيع اوأظيرت نتائج التعداد أف محا ظة غزة قد 
مف  (%15.1) بنسبة( عامالً  58,278) بياالجررا ي لعدد العامميف، حيث بما عدد العامميف 

 (.21، صـ2013 الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني،) مجموع العامميف  ي  مسطيف
 :في قطاع غزة الصغيرة والمتوسطة روعاتمشلم الداعمة والبنوك المؤسسات 11.3

، مؤسسات مالية أو غير مالية وحاضناتبد مف وجود  ال ة مف دوؿ العالـدولأي  ي 
تقديـ المنح تعمؿ عم  تقديـ الدعـ والمساعدة سواء كاف )القروض باليائدة أو الحسنة، 

تعمؿ  التي والحاضنات والبنوؾالمؤسسات ويذكر الباحث  ي ىذه الدراسة بعض  ،(والمساعدات
الصريرة  روعاتلممشلو بالشيء البسيط والدعـ والقروض  تقديـ نوع مف التسييالتعم  

 :لتاليعرض منيا اوي، قطاع غزةوالمتوسطة  ي 
 ىيئة تشجيع االستثمار الفمسطينية:  .1

قانوف  و ؽ وذلؾ ،ةرئيس مجاالت ةثالث  ي ىيئة تشجيع االستثمار اليمسطينية تعمؿ
 الضمانات تو يروىي  وتعديالتو،( ـ1998) لسنة( 1) رقـ اليمسطيني االستثمار تشجيع

 أخرى لالستثمار، وىناؾ نشاطات المالئـ المناخ تو يرو لممستثمريف،  الحوا ز منحو لممستثمريف، 
 اإلسكاف مشاريع تمويؿو الموظييف،  لرير الربحية الصريرة المشاريع يضا مثؿ تمويؿألمييئة 
 لممشاريع تمويميا  ي الحسف القرض بنظاـ الييئة الحكومييف، وتتعامؿ لمموظييف الربحية غير

 .(ـ2018 ،االسثتمار اليمسطينية)ىئية تشجيع  اإلسكاف ومشاريع الصريرة
 مجمس مف بقرار( ـ2008) بداية عاـ  ي الصريرة المشاريع تمويؿ برنامج أسسوقد 

 القرض الصريرة بنظاـ اإلنتاجية المشروعات لتمويؿ حكومي برنامج ىو اليمسطيني، الوزراء
 المواطف صمود تعزيز إطار  ي تصب أىداؼ عدة تحقيؽ إل ىذا البرنامج  يسعي، الحسف
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ىئية تشجيع ) التالي  ي األىداؼ ىذه وتتمخص محمية، عمؿ  رص وتو ير ،اليمسطيني
 :(ـ2018 االسثتمار اليمسطينية،

 وزيػػادة ،واسػػتمراريتيا ،إنتاجيتيػػا زيػػادة برػػرضوتطويرىػػا  القائمػػة الصػػريرة المشػػروعات تنميػػة 
 .جديدة عمؿ  رص تو ير عم  قدرتيا

 لمعػػاطميف عػػف العمػػؿ عمػػؿ  ػػرص لكػػي تػػو ر ؛جديػػدة صػػريرة مشػػروعات إنشػػاء عمػػ  العمػػؿ، 
 . ي  مسطيف البطالة مف الحد  ي والمساىمة

 الشػػػػعب أبنػػػػاء مػػػػف الكثيػػػػر لػػػػدى السػػػػائدة المػػػػدقع اليقػػػػر حػػػػاالت مػػػػف التخييػػػػؼ قػػػػدر االمكػػػػاف 
 .اليمسطيني

 خػالؿ مػف مباشر بشكؿ البرنامج مف المستييدة غير االقتصادية والنشاطات الصناعات دعـ 
 .الممولة المشاريع مف ليا مدخالت تو ير

 روح المبادرة لدى اليئات المستييدةوتشجيع  ،لمدخؿ النشاطات المدرة تشجيع. 

)سػػبتمر الصػػريرة الحكػػومي لميتػػرة  و يمػػا يمػػي ممخػػص إنجػػازات برنػػامج تمويػػؿ المشػػروعات
 (: ـ2018ىيئة تشجيع االستثمار اليمسطينية، )( ـ2018 براير -2008

 المشاريع أصحاب تشمؿ (عامالً  2969) لػ شيري دخؿ. 
 (دوالر5881167) لممشاريع المعتمد التمويؿ قيمة إجمالي بما. 
 (دوالر 4572860) لممشاريع المصروؼ التمويؿ إجمالي بما. 
 (.دوالر 448,600) صر و المنتظر التمويؿ قيمة بمرت 
 عػػدد إجمػػالي مػػف (امشػػروعً  82) العقػػد توقيػػع إجػػراءات تسػػتكمؿ لػػـ التػػي المشػػاريع عػػدد بمػػا 

 (.مشروعاً  1018) والبالرة المعتمدة المشاريع
 اخرى مؤسسات عبر (دوالر 81,8) بقيمة (مشروعاً  18) تمويؿ تتـ. 

 والتكنولوجيا: األعمال حاضنة .2
 عاـ  ي ،رزةب اإلسالمية الجامعة ي ( BTI) والتكنولوجيا األعماؿ حاضنةتأسست 

 وتنظ ـ التدريب، برامج وتحض ر وخدمات، عمؿ مساحة الحاضنة الشركة ىذه تو  ر ،(ـ(2006
 حاضنة تقد ـ ،التكنولوجيا مجاؿ  ي األعماؿ رواد مع والمستثمريفراء الخب تجمع التي اليعاليات
 وصندوؽ الدولي، البنؾ مف وتمويؿ شركات  بيضؿ وذلؾ مجانًا، والتكنولوجيا خدماتيا األعماؿ
 غيرىا والكثير BiDNetwork "نيتوورؾ بيد"المتحدة، و لممممكة التابع (QIF) الجودة تطوير

 (.95، صـ2014)برىوـ، 
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 الحاضنة دعمت حيث بيمسطيف، غزة قطاع  ي حاضنة وأكبر أوؿ ىي ،حاضنةوتعد ال
 مشاريع خالؿ مف وذلؾ  قط، (الماضية سنوات 5)الػ  خالؿ ًا(ريادي اً مشروع 130) مف أكثر

 وريادة ،(BSIS) ومشروع ،(1،2) بذرة وبرنامج ،(1،2،3) مبادروف برنامج :مثؿ ،متعددة
 دائرة ضمف وتندرج األعماؿ ريادة ومشاريع برامج تنييذ عف ولةالمسؤ  الوحدة ىيو  ،وغيرىا
 اإلسالمية، الجامعة ي  المستمر والتعميـ المجتمع خدمة عمادة  ي التنموية والمشاريع الريادة
 جميع وتستيدؼ المجاالت جميع  ي الريادية والشركات األ كار دعـ عم  الحاضنة تعمؿ حيث

 .(ـ2017 حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا،) غزة قطاع  ي الريادييف
 أ كارىـ تطوير عم  (المبتكريف) مساعدة :مثؿ العديد مف الخدمات الحاضنة تقدـو 

 ،والتسويؽ لصنتاج قابؿ تجاري مشروع إل   كرة مف تحويميا يمكف والتي الريادية ومشاريعيـ
 واإلدارة والتمويؿ المنتج تطوير عمميات  ي العممية والمساعدة والدعـ الخدمات ليـ تقدـ  يي

 . والتسويؽ والتنظيـ
 :PICTIالحاضنة الفمسطينية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت "بيكتي"  .3

باإلضػا ة إلػ  تػأميف  ،مكاتب  ي الضية الرربيػة وغػزة يال، (ـ ٤٠٠٢) أسست  ي عاـت
اليسحة والتمويؿ التأسيسي، تقد ـ "بيكتي" خدمات حضػانة كاممػة مثػؿ التشػاور والتػدريب القػانوني 

 ،(PNM)المػوجييف بيكتػي" وشػبكتيا مػف “مف خالؿ مستشػاري األعمػاؿ الخاصػيف ب  ،والمالي

بيػد نػت و" (YEN)شػبكة تشػريؿ الشػباب ،Mowgliدوليػة مثػؿ "مػوغمي"  إل  شبكات باإلضا ة
وتتبػػع نمػػوذج اسػػترداد الحػػد  غيػػر ربحيػػةوتعتبػػر "بيكتػػي" منظمػػة ال " BiD Network وورؾ

 .(95، صـ2014برىوـ، ) العاديةاألدن  مف األسيـ 

وحاضنات االعماؿ، والمتوسطة ىناؾ عالقة قوية بيف المشروعات الصريرة ويالحظ أف 
إذ أف قيػػػاـ الشػػػركات الصػػػريرة والمتوسػػػطة غيػػػر ممكػػػف دوف وجػػػود بيئػػػة أعمػػػاؿ مناسػػػبة تسػػػيؿ 
وتشػػجع قياميػػا  ػػالقوانيف الالزمػػة لػػذلؾ والمؤسسػػات المسػػاعدة لعمػػؿ حاضػػنات األعمػػاؿ ومراكػػز 

دارة األعمػػاؿ، وغيرىػػا مػػف األ مػػور تشػػكؿ المعمومػػات والتعمػػيـ الػػالـز الػػذي يجمػػع بػػيف االقتصػػاد وا 
(، 9، ص2005والمتوسػػػطة )مريػػػاتي،  متطمبػػػات أساسػػػية لنقػػػؿ الخبػػػرات لممؤسسػػػات الصػػػريرة

 اليكػرة ناحيػة مػف عػاؿٍ  بمسػتوى األعماؿ حاضنات تقبميا التي الصريرة المشروعات تتميزوايضا 
 لمعػدات وامتالكيػا تقميديػة، غيػر جديػدة لمنتجػات متقدمػة تصػميمات اسػتثمار مػع العمؿ وأسموب
 (.6، ص2007)الدقاؿ،  متقد مة وأجيزة
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 :بنك فمسطين .4
القائمة، وأيضا إلنشاء  والمتوسطة الصريرة روعاتييدؼ ىذا البرنامج لتطوير المش

اإلنتاجية والشركات الصريرة والمتوسطة  ي  مسطيف روعات جديدة بيدؼ دعـ المش روعاتمش
مة والمساىمة  ي النمو األيدي العامعم  التخييؼ مف حدة البطالة وتشريؿ  يا أثر كبيرالتي ل

أو ما  (اً دوالر  5000) بحد أدن  لممشروعات الصريرة والمتوسطةيمكف منح قرض . االقتصادي
وبدوف حد أقص ، ويجب أف يتناسب مبما القرض مع اإليراد المتوقع ( بالدينار/ بالشيكؿ)يعادلو 

تمويؿ رأس ماؿ عامؿ )بضاعة، مكف يكما  ،لدخؿ الحالي، وحجـ المشروعلممنشأة أو حجـ ا
، )بنؾ  مسطيف مواد خاـ( وأصوؿ ثابتة )ماكينات، آالت، وسائؿ نقؿ تجارية، خطوط إنتاج(

2016). 

 بمختمػؼ أنواعيػا التػي ال يزيػد عػدد العمػاؿ  ييػا عػف األعماؿيئات أصحاب تمنح القروض ل 
 .(مميوف دوالر 7) ومعدؿ مبيعاتيا السنوية ال يزيد عف (عامالً 25)

  كحد أقص  مف ثمف البضاعة أو األصؿ الثابت لممشروع  (%85)إل  تصؿ نسبة التمويؿ
 .الجديد

  أنواع التسييالت ليئة المشاريع الصريرة والمتوسطة.يمكف منح جميع 
 :مؤسسة فمسطين لمتنمية .5

 مؤسسة غير ربحية، وىو ،ـ(2014) ي عاـ  صندوؽ مؤسسة  مسطيف لمتنمية تأسس
مسؤولة عف تنييذ استراتيجية الصندوؽ  ي مجاؿ االستثمار المجتمعي، وذلؾ مف خالؿ موارد 

ؤسسة  مسطيف )م ستيادة مف أمواؿ جيات مانحة أخرىاإل إل الصندوؽ المالية، باإلضا ة 
 .(ـ2015، لمتنمية

تعمؿ عم  دعـ تطوير المشاريع ذات األثر الممموس عم  المجتمع اليمسطيني، وزيادة 
مؤسسة عم  التعاوف مع المنظمات المحمية التعمؿ ، وايضا نمو المشاريع وريادة األعماؿ

 .مف البرامج  ي مجاؿ المسؤولية االجتماعية العديدوالدولية لتمويؿ 
يو ر الصندوؽ مجموعة الدعـ والتمويؿ لممشاريع الصريرة، وذلؾ مف خالؿ تقديـ التمويؿ 

 الجئيف اليمسطينييف  ي لبناف، و ي مدينة القدس كذلؾألصحاب تمؾ المشاريع  ي مخيمات ال
 .(ـ2015، ؤسسة  مسطيف لمتنمية)م
 :مؤسسة فاتن .6

المؤسسة الوطنية األول  الرائدة  ي  ،المؤسسة اليمسطينية لصقراض والتنمية ) اتف( دتع
 روع واسعة  عدة ليا ،(ـ1999)مجاؿ اإلقراض الصرير ومتناىي الصرر، تأسست  ي عاـ 
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 عم  مستوى( موزعة اً  رع 37) ويبما عدد أ رعيا منتشرة  ي كا ة محا ظات  مسطيف،
ال  غيرىا مف المؤسسات، وىذا ما يميزىا عف ،منيا  ي قطاع غزة (أ رع 9) مسطيف  محا ظات

التطوير والتنويع  ي المنتجات المالية  إل يقتصر توسعيا عم  البعد الجررا ي  قط بؿ يتعداه 
المؤسسات اليمسطينية التي تبنت خيار التمويؿ  أوائؿوالخدمات غير المالية التي ىي مف 

دورًا  اعاًل  ي عممية التنمية  ؤديف تأالصرير كوسيمة لتمكيف المجتمعات اليمسطينية اليقيرة مف 
خدمات التمويؿ الصرير ومتناىي الصرر  إيصاؿحيث تمكنت مف  ،واالجتماعية االقتصادية

مما ساىـ  ي خمؽ  رص عمؿ جديدة وبالتالي تخييض نسب ، والميشمةالمناطؽ البعيدة  إل 
 ي تمكيف المرأة  إيجابي ميا عم  النساء، مما كاف لو أثرٌ رك زت المؤسسة  ي عم ،اليقر والبطالة

 اتقدمي ،ي مجاؿ اإلقراض الصريرمثيالتيا  عف واستقالليا اقتصاديًا  ،مف اتخاذ قرارىا
بأسرتيا لتكوف بذلؾ  ردًا  اعاًل وناجحًا  ي  واالرتقاء ،عم  القروض التنموية وبخاصة التركيز

 .(ـ2018، مؤسسة  اتف) المجتمع اليمسطيني
 (دوالر مميوف 85) حوالي( 2016) عاـ المصدرة ( اتف مؤسسة) قروض قيمة بمرت

 استيداؼ ىو ،(ـ2017) العاـ  ي المؤسسة توجيات كانتحيث  ض،قر  (ألؼ 25,500) عبواق
المشاريع متناىية  يدؼ، حيث بمرتال ليذا( دوالر مميوف 10) مبما برصد ومشاريعيـ الشباب

 الصريرة والمتوسطة حوالي روعات ي حيف توظؼ المش عمشرو  (ألؼ 77) حواليالصرر ىي 
مف االنتاج المحمي،  ي حيف اف ( %75) بحواليالوطف وتساىـ  ي  (وعاممةعامؿ  ألؼ 355)

، وىي (%21) المحميما يسم  بالقطاع الخاص  ي االنتاج  الكبيرة وىونسبة المشاريع 
دعـ مف يقدـ  وأف ماتستحوذ عم  اىتماـ الجميع تحت اسـ القطاع الخاص اليمسطيني، 

 نيا باليعؿ قطاع خاص أيضا، وتحتاج إل  سياسات خاصة  ييالممنشآت الصريرة، ال
 (.2017 الجيوسي،)

عمؿ عم  تقديـ الخدمات التي توالحاضنات والبنوؾ وىناؾ العديد مف المؤسسات 
ومف ىذه   ي مجاؿ المشروعات الصريرة والمتوسطةوالقروض الصحاب والعامميف والتسييالت 
 ي ىذه  يذكرىا الباحثلـ ( الحاضناتالبنوؾ و ريادة، وأصالة، وريؼ، والعديد مف )المؤسسات 

 . بذلؾالنيا تحتاج دراسات متخصصة  ؛الدراسة
  في فمسطين: الصغيرة والمتوسطة لمشروعاتا التي تواجو عيقاتوالمالتحديات  12.3

الرغـ مف أىمية المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي  مسطيف إال أنيا تعاني مف العديد ب
إال أنو  ،عم  دولة دوف أخرى عيقاتالتحديات والم ىذه ال تقتصرو ، عيقاتمف التحديات والم

بؿ مف مدينة إل  أخرى وذلؾ حسب  مف دولة إل  أخرى عيقاتيختمؼ حجـ ىذه التحديات والم
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 مسطيف  تختمؼ  ي عيقاتإال أف ىذه التحديات والم، طبيعة المكاف الذي يكوف  يو المشروع
 .كا ة االتجاىات، ومحاصر مف قطاع غزة كونو يقع تحت اإلحتالؿ اإلسرائيميوباألخص 

 ت نموه وتطوره، وجعمتو اقتصاداً يعاني االقتصاد اليمسطيني مف تشوىات ىيكمية أعاقو 
معدالت  ي رتياع إمف يعاني  خصوباأل ،لمتقمبات السياسية واالقتصادية ةوعرض ضعييا
الزيادة  ي معدالت نموىا، وكما يعاني مف  أوستيعاب القوة العاممة إوعدـ قدرتو عم   ،البطالة

اإلجمالي )عطياني والرئيسية  ي الناتج المحمي  اإلنتاجيةاالقتصادية  األنشطةتدني مساىمة 
 (.57، صـ2009 وعمي،

لـ  برغـ ذلؾ لكفقتصاد اليمسطيني بشكؿ عاـ، حوؿ اإلالعديد مف الدراسات  أجريت
خاصة لدى الجيات  المستوى المطموب إل الصريرة والمتوسطة  مشروعاتاالىتماـ بال يصؿ

 المنشآتالعديد مف المؤسسات بإجراء عدد مف الدراسات حوؿ واقع  حيث قامت ،الرسمية
اليمسطينية والمشاكؿ والتحديات التي تواجييا، حيث تبيف مف  األراضيالصريرة والمتوسطة  ي 

 ،حد كبير إل  متشابيةسطيف تعاني مف مشاكؿ الصريرة  ي  م األعماؿ منشآت أفالدراسات 
الشكؿ القانوني، ك المنشآت ي قضايا تتعمؽ بطبيعة تمؾ  المنشآتمف تمؾ  األكبرويتمثؿ الجزء 

، وغير ذلؾ المنشآتغياب البيئة القانونية المنظمة لتمؾ  إل  إضا ة، التسويؽ، اإلنتاجالممكية، 
  .والمعيقات مف التحديات

التي تواجو المشروعات الصريرة والمتوسطة  عيقاتالتحديات والمأبرز ويعرض الباحث 
 ،ل  قسميف رئيسيفاع غزة بشكؿ خاص، حيث يمكف تقسيميا إ ي  مسطيف بشكؿ عاـ وقط

 ىما:
 داخمية:  عيقاتأواًل: م

 عيقاتوىذه التحديات والم ،روعاتباألوضاع الداخمية لممش معيقاتترتبط ىذه التحديات وال
معالجتيا مف  ويمكف ،نيسيا أي تكوف مف الشركة ،أي عامة المشروعات أغمب  ي يايكوف مثم
 ات، ومف ىذه المشاكؿ التالي:القرار  ي المشروع صناعإدارة و 

 معيقات إدارية وفنية: .1

ىذه دارة والكادر العامؿ داخؿ عم  قوة إ اً كبير  اً عتمادعمؿ ايعتمد نجاح أي مشروع أو 
ومتابعة  كا ة، عمييـالتي تمر  التعامؿ مع الظروؼ والمتريرات، وقدرتيـ عم  اتالمشروع

 .التطور والجودة والمواصيات العالمية
 ي الواقع اليمسطيني برزت عدة تحديات ومعيقات ذات عالقة بالقدرات اإلدارية والينية 

لؾ عدـ نعداـ ثقا ة اإلبداع والتميز، وكذ، واضعؼ الخبرات اإلدارية والينية لدى العامميف :مثؿ
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التكنولوجيا، وىذا يؤدي إل  ارتياع تكاليؼ واكبة مسؾ د اتر وسجالت محاسبية، وتدن  م
اإلنتاج مقارنة بالسمع المستوردة وتدني كذلؾ الجودة، مما ينجـ عف ذلؾ تراجع القدرة التنا سية 

 (.30، صـ2016)شعالف، 
 معيقات تتعمق بالقدرة التنافسية: .2

تعاني أغمب المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة مف ضعؼ شديد بالقدرة 
مف السوؽ، وذلؾ بسبب عدـ قدرتيا العديدة مما أدى ذلؾ إل  خروج المشروعات  التنا سية،

 أيضا عم  منا سة األسواؽ الخارجية.المستوردة وعدـ قدرتيا  منتجاتعم  منا سة ال
أف ات المتو رة لتمؾ المشروعات، حيث عؼ اإلمكانأف ذلؾ ناجـ عف ض ويرى الباحث

وال تعمؿ عم   ؛ميات اإلنتاجت قديمة  ي عمآلآأغمب ىذه المشروعات ال تزاؿ تستخدـ 
اآلالت والمعدات، وذلؾ بالطبيعي ناجـ عف الصعوبات التي تواجييا ىذه المشروعات  ي تطوير 

 ض عم  قطاع غزة.إدخاؿ المعدات وقطع الريار بسبب الحصار الخانؽ الميرو 
الحرية المطمقة إل  أف ذلؾ يرجع  ي دراستو ( 19، صـ2010، صوصويرى )ال

لالستيراد مف السوؽ اإلسرائيمي والخارجي، واألساليب الرير مشروعة التي تواجييا منتجات 
 ،وتيريب المنتجات الياسدة ،والتيرب الضريبي ،المشروعات الصريرة والمتوسطة، مثؿ: اإلغراؽ

 أو ضعؼ سوء جودة المنتجات.
 خارجية: عيقاتثانيُا: م

الداخمية،  ي كونيا تكوف خارجة عف إدارة عف الخارجية تختمؼ التحديات والمعيقات 
وال تستطيع حميا لعدة أسباب، منيا ارتباطيا باألوضاع السياسية واالقتصادية  ،المشروع

 واالجتماعية التي تمر بيا الدولة،  تكوف ىذه التحديات والمعقيات عامة عم  القطاعات
التي يمر بيا  خارجيةومف التحديات والميعقات ال، ، وحميا يكوف مف أعم كا ة والمشروعات
 قطاع غزة:

 عالقة بالسياسات واإلجراءات اإلسرائيمية:معيقات ذات  .0

 وسف   ،إجراءات سمسمةـ( 1967ليمسطيف عاـ ) احتاللومنذ  اإلسرائيمي االحتالؿ اتخذ
وخاصة كا ة نواحي الحياة عم  القضاء  إل  التي سع  مف خالىا، وتشريعات قوانيف مجموعة

 سرئيمي.حتالؿ اإلاليمسطيني باال ربط االقتصاد عم قطاع الصناعة  ي  مسطيف، وعمؿ أيضا 
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بشكؿ كبير عم  المواد الخاـ عتماد قطاع الصناعة  ي  مسطيف اأدى ذلؾ إل  و 
إل  إضعاؼ  حتالؿ اإلسرائيمي مف دخوليا، مما أدى ذلؾالمعدات المستوردة والتي يمنع االو 

 (.59، صـ2009، ، وعميعطياني)اإلسرئيمي رتيانو لالقتصاد االقتصاد اليمسطيني، وا
يمارسيا اإلحتالؿ اإلسرائيمي ؿ از  اإلجراءات التي ماو السياسات أف مف الباحث  رىوي

 حت  يومنا ىذا: عم  قطاع غزة 

منع دخوؿ العديد الذي يعم  قطاع غزة، و ( ـ2007) منذ عاـالميروض الشامؿ  الحصار . أ
نتاجية والتجارية مف اآلالت والمعدات ومواد الخاـ، مما أدى ذلؾ لعرقمة الحركة اإل

%( مف منشآت قطاع األعماؿ 90( تبيف أف )م2002وحسب دراسة )مقداد، والصناعية، 
 نتيجة الحصار اإلسرائيمي. وتأثرت بشكؿ كبير جداً  ،صريرة

حتالؿ اإلسرائيمي عم  الحدود والمعابر اليمسطيينة، لتي ييرضيا االا المعابرإغالؽ سياسة  . ب
وتتـ ىذه التجارة  ،غزة مع الخارج سواء كاف برًا وبحرًا وجواً حيث ال يوجد تواصؿ بيف قطاع 

خر قط مع الخارج؛ بؿ أيضا مع الشؽ اآل، وليس  مف خالؿ الموانئ والمطارت اإلسرائيمية
يسيـ كؿ و رتياع تكاليؼ النقؿ، ؿ ىذه األمور تؤثر  ي امف  مسطيف )الضية الرربية(، وك

األسعار عم  رتياع وا جيةاليمسطينية مف منتجات ذلؾ  ي إرباؾ القدرة التنا سية لم
 (.32، صـ2016)شعالف،  المستيمؾ مف جية أخرى

 ي  يؤثر خارجياً   اعالً  ويرى الباحث أنو لو توا رت الشروط واألدوات كا ة  إف ىناؾ عامالً 
وغير عدـ وجود االستقرار والتدخالت المباشرة  ي ؿ ثمت، وىذا مىانجاح المشروعات وسير 

 حتالؿ اإلسرائيمي، وضرب عناصر البنية األساسية والمرا ؽ العامة.لسمطات االباشرة الم
 :بالقوانين واالنظمة المتبعةمعيقات ذات عالقة  .4

بيف الضية الرربية وقطاع غزة عم  أداء  القانوني خاصةتؤثر االزدواجية  ي النظاـ  
يطبؽ قوانيف تختمؼ ما بيف الضية المشروعات االقتصادية وخاصة الصريرة والمتوسطة، حيث 

كما أف تنظيـ األعماؿ التجارية يتسـ بتدخؿ  ي مجاالت األعماؿ التجارية، الرربية وقطاع غزة 
 ي أعماؿ القطاع الخاص نظرًا لرياب األنظمة والتعميمات ووجود  راغ  ي تطبيؽ بعض 

ه ىيكمية وكياءة القوانيف، مما ينعكس عم  وجو الخصوص  ي ر ع تكاليؼ الصيقات وتشو 
 يما  ، وايضا تحيز قانوف تشجيع االستثمار لدعـ االستثمارات الضخمة نسيباً القطاع الصناعي

ألؼ دوالر( وذلؾ  100يتعمؽ بمنح إعياءات ضريبية  قط لممشروعات التي يتجاوز رأس ماليا)
بمزاحمة ىذا وباإلضا ة إل  قياـ الحكومة  الصريرة، رؤوس األمواؿيكوف عم  حساب أصحاب 
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 نصر اهلل) القطاع الخاص  ي تنييذ بعض األعماؿ التجارية سواء باالحتكار أو بالشراكة معيا
 (.20-19، صـ2005والصوراني، 

( قانونا لمعالجة 30وعم  الرغـ مف إصدار المجمس التشريعي اليمسطيني ألكثر مف )
الجوانب االقتصادية، إال أف ىذه القوانيف ال زالت تواجو مشاكؿ  ي التنييذ، إضا ة إل  الحاجة 
الماسة لسف إقرار وتعديؿ بعض القوانيف لتتالءـ مع طبيعة المنشآت االقتصادية اليمسطينية، 

لراء األوامر العسكرية اإلسرائيمية مثؿ: قا ، 2009 وعمي، )عطيانينوف تشيجع االستثمار، وا 
 (.33ص

 معيقات ذات عالقة بالبنية التحتية: .3

يعد مف أىـ األسباب التي تعمؿ إف تو ير البنية التحتية المناسبة لألعماؿ بأسعار تنا سية 
 ي ظؿ الحصار الميروض عم  و ز قدرة الدوؿ االقتصادية واإلنتاجية والتجارية، يعز عم  ت

بسيطة ال  خيرة والتي كانت خالؿ  ترةضا ة إل  الحروب الثالثة المتتالية األباإلو قطاع غزة، 
الحد مف  التحتية، مما ساىـ  ينعداـ البنية ، أدى ذلؾ إل  دمار وا  سنوات( 6) تتجاوز

سيطرة  :بالبنية التحتية ستمرارية المشروعات الصريرة والمتوسطة، ومف األمور التي ليا عالقةا
 ، ي  مسطيف مما أدى إل  شحيا، وتجريؼ األراضي الزراعية االحتالؿ عم  مصارد المياه

 . ي التيار الكيربائي االنقطاع المستمرو  ،المشروعاتالمصانع و وىدـ 
عم  المشروعات الصريرة والمتوسطة بؿ عم  كا ة  وأثرىاوعند ذكر مشكمة والكيرباء  

نواحي الحياة، يجب أف تأخد نوع مف التركيز والتيصيؿ خاصة أف المعيقات األخرى المتعمقة 
يعاني قطاع غزة مف  حيث ،السابقة بالبنية التحتية اخدت نوع مف التيصيؿ  ي أغمب الدراسات

ل  المنازؿ والمصانع بشكؿ منتظـ، األمر إوصوؿ التيار الكيربائي استمرار أزمة خانقة  ي 
 .الذي الحؽ خسائر كبيرة بانتاج المصانع والورش

حيث ضرب  (سنوات 6)كثر مف أأزمة الكيرباء مستمرة منذ  ومف الجدير ذكره أف
أف تداعيات و ، (جمعاط شاليط)الطيراف االسرائيمي محطة الكيرباء إثر خطؼ الجندي االسرائيمي 

األزمة مازالت مستمرة عم  كا ة القطاعات االجتماعية والتجارية واالقتصاية والزراعية ما زاد 
ساعة حسب حجـ  (12- 8) مف معاناة المواطنيف النيسية بسبب قطع الكيرباء يوميا مف

دات عدـ انتظاـ التيار الكيربائي تأثير السمبي عم  المعلأف ، و األحماؿ والضرط عم  الشبكة
والماكينات التي تعمؿ بدوائر كيربائية محوسبة حيث يتسبب  ي تعطيميا، ما يؤدي إل  توقؼ 
حركة االنتاج، إضا ة إل  االعباء المالية التي يتحمميا أصحاب المصانع نتيحة صيانة اآلالت 

 .(ـ2015 )الطباع، واالجيزة االلكترونية والماكينات لعدـ وجود أنظمة الحماية الكا ية  ييا
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نتيجة انقطاع التيار الكيربائي بسبب  ؛بالكامؿمف المصانع  كثير توقؼيعزو الباحث و 
 ي حيف أف بعض المصانع مقيدة بجدوؿ برنامج  ،زياة تكمية االنتاج وانخياض الطاقة االنتاجية

 يادةما يؤدي إل  ندرة االنتاج وارتياع االسعار  ي السوؽ المحمية وىو ما يؤدي إل  ز  الكيرباء،
 يني.األعباء عم  المواطف اليمسط

 معيقات ذات عالقات بالميارات البشرية: .2

يعد تدني مستوى الميارة والخبرة لدى العامميف  ي المشروعات الصريرة والمتوسطة مف 
دورًا ميمًا  ي  يؤديالمشاكؿ الميمة التي تواجييا، مما ينعكس ذلؾ بالسمب  ي اإلنتاج؛ الذي 

 (.59، صـ2009)عطياني، نيتاح االقتصادي لمة واالالعو  القدرة التنا سية، خاصة بعد إنتشار
ويرى الباحث أف ىذه الميارات والخبرات متو رة بشكؿ كبير لدى العامميف والشباب غير 

 ايحصمو  والمينييف لـحممة الشيادات  مف اً كبير  اً العامميف  ي قطاع غزة، خاصة أف ىناؾ عدد
ويعود ذلؾ لضعؼ  ،غير مستخدمةوميارات عف خبرات  عم   رص عمؿ، وأصبحوا عبارة

 .ليـ  رص العمؿ المطموبة سوؽ العمؿ، وعدـ تو ر
 :بالدعم والتمويلمعيقات ذات عالقة  .5

يواجو التمويؿ، ى  ضعؼ  المنشآتالت  تواجو والمعقيات مف أىـ الصعوبات لعؿ 
يـ  ي والمتوسطة  ي قطاع غزة صعوبة  ي دعميـ وتمويمأصحاب المشروعات الصريرة 

أو القصؼ خالؿ الحروب، مما أدى إل  إغالؽ  حاالت الحرجة مثؿ: تعرض مشروعاتيـ لميشؿ
 وعدـ قدرتيا عم  االستمرار بسبب ضعؼ التمويؿ أو التعويض.  ياالعديد من

التمويؿ الالـز  وجود قصور  ي مصادر التمويؿ إحجاـ المؤسسات التمويمية عف تو ير
ـ وضعيا وقدرتيا، وصعوبة الحصوؿ عم  قروض وتشريميا بشروط تالئإلقامة المشروعات 

 (.20، صـ2010بشروط ميسرة )الصوص، 
ويرى الباحث نسبة اليائدة التي يحصؿ عمييا أصحاب المشروعات مف البنوؾ أو 

ا يمثؿ عائؽ كبير %(، وىذ30مؤسسات اإلقراض الخاصة عم  القروض عالية، قد تصؿ ال  )
أماـ أصحاب المشروعات، حيث أف العائد مف وراء ىذه المشروعات ال يكيي لسداد قيمة القسط 

خرى، ويصبح بدؿ أف تدر ىذه المشروعات عمييـ دخؿ تكوف الشيري لمقرض مع التكاليؼ األ
 سبب  ي انسكارىـ. 
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 :في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمسطين تجربة 13.3

 لحداثة نظراً  المجاورة، الدوؿ مف تياابنظير  مقارنة متواضعة عاـ بشكؿ تجربة  مسطيف دتع
الحكومية  ال بد مف السياسة كاف لذا ،المعوقات مف الكثير ماموأكانت  الذي، الوطني اقتصادىا

 لـ يكف لذا ،االقتصاد ىذا نمو حتياجاتإل تمبيةً وذلؾ  ،الصريرة روعاتالمش عم  عتماداإل  ي
 األراضي  ي المشاريع االقتصادية تعاريؼ الصرير، وتختمؼ مشروعلم وطني تعريؼ ىناؾ

 اليمسطيني المركزي أف الجياز إال المسؤولية، ذات والجية النشاط طبيعة حسب اليمسطينية
 .لصحصاء الوطني المخولة الرسمية الجية كونو اً موحد اً تعريي لصحصاء أصدر

بدورىا  والتي مستقرة غير وقانونية وتنموية سياسية بيئة  ي اليمسطيني المجتمع يعيش
 التي والسياسية التشريعية الصيرة غياب عف  ضالً  ىذا ،روعاتالمش دور ىذه عم  تؤثر سمباً 

، ص 2010)الدماغ،  الصريرة المشاريع مجاؿ  ي االستثمار تشجع أو وتحمي أف تعزز يمكنيا
 .ي ي(

 تمثمت بسيطة الصريرة روعاتالمش قطاع  ي اليمسطينية الحكومة مجيودات كانت لذا
 بعقد والقياـ اإلسالمي، بالتمويؿ الصريرة روعاتالمش إلقراض التنموي البرنامج  ي تأسيس

 ىناؾ تبني أف إل  إضا ة المستقبؿ،  ي أعماؿ حاضنة تكوف أف شأنيا مف التي دورات تدريبية
 تبق  متواضعة، المجيودات ىذه أف إال، االجتماعية الشؤوف وزارة قبؿ مف المشاريع لبعض
 عامة، وقطاع  مسطيف  ي الصريرة روعاتالمش لتمويؿ األكبر اليضؿ  يو يرجع الذي الوقت
 عدد بما ، حيث(NGOs)ؿ التابعة اإلقراض مشروعات إل  األول  خاصة، بالدرجة غزة

)الدماغ،  النساء مف( %60) منيـشخص ( ألؼ 23)نحو المشروعات ىذه مف المستييديف
 .ي ي( ، ص2010

ف معظـ الدوؿ اىتمت بيذه أمف خالؿ عرض لمتجارب الدولية  استنتج الباحث
لخطط التي تسيـ  ي مف حيث وضع السياسات وا اً بالر اً ولييا اىتمامالمشروعات وكانت تُ 

 تمؾمف خالؿ  تف بعض الدوؿ قامت ونيضأظيرت التجارب أ، حيث تقدميا وتنميتيا
تقميؿ حدة البطالة داخؿ الدوؿ،  ساىمت  يكثا ة عمالية مما  إل المشروعات، كونيا تحتاج 

ه ف تيتـ  مسطيف بيذأول  ، وكاف مف باب أرأس ماؿ كبيرال إل  مساحات و  إل ال تحتاج كما 
 .المشروعات
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المشروعات الصغيرة  مجالالتجارب الدولية في من قطاع غزة ستفادة ا يمكن كيف 14.3 
 والمتوسطة:

روعات تجارب الدوؿ المختمية  ي تعزيز وتنمية المشل الباحث ستعراضامف خالؿ 
قد حظيت برعاية كبيرة مف قبؿ يا  ي اليصؿ السابؽ، يمكف القوؿ أنة والمتوسط  الصريرة

السياسات المؤسسات المحمية والحكومات، وذلؾ مف خالؿ إصدار القوانيف والتشريعات ووضع 
نشاء المؤسسات واألجيزة التي تقـو  التي حققت ليا االستقرار والحماية والنمو والتطور، وا 
، بإمدادىا بالقروض الالزمة ومساعدتيا عم  تسويؽ منتجاتيا، وحمايتيا مف التعثر واإل الس

وقد انتيجت ىذه الدوؿ سياسات عديدة لدعميا تتمثؿ عم  وجو الخصوص اإلعياء مف 
التدريب والتأىيؿ واالستشارات الينية  إل إضا ة دة، ب، والنظـ التمويمية المسانالضرائ

  .واالقتصادية
عند وضع سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية  ي  مسطيف،  مف  مف الجدير ذكره

غير اشر و النمو والتطور دوف الدعـ الحكومي المب روعاتناحية أول  ال تستطيع ىذه المش
األسواؽ الدولية وسيادة مبادئ المنا سة وآليات  نيتاحا  ا  ي ظؿ التطورات العالمية و مباشر ليال

السوؽ الحرة، ومف ناحية أخرى،  يي تعمؿ عم  تو ير  رص العمؿ والحد مف البطالة، وىو 
بعد اجتماعي  ي غاية األىمية خاصة  ي ظؿ استخداـ الصناعات الحديثة لمتكنولوجيا قميمة 

حالؿ الواردات، وتو ير العمالة،  ضاًل عف قدرتيا عم  ترطية الطمب المحمي  عم  المنتجات، وا 
 .العممة الصعبة، وتخييض العجز  ي ميزاف المد وعات

قد أثبتت عبر التجارب أنيا أكثر قدرة مف المشاريع الكبيرة  روعاتف ىذه المشأال سيما و 
ف عرض و عم  الصمود  ي وجو المتريرات السياسية واألزمات والتقمبات االقتصادية،  ىذه مثؿ ا 

 اليمسطيني، واقعالناجحة تمنحنا االستيادة مف نتائجيا مف خالؿ إسقاطيا عم  ال اربالتج
حيث ، إمكانياتو وموارده المتاحةضمف و  ،ظروؼ المجتمعمع وبالتالي يمكف األخذ بما يتالءـ 

و بآخر أالتوصيات، التي مف الممكف أف تسيـ بشكؿ  االستيادة منيا  ي صياغة بعض تتم
و ي قطاع غزة بشكؿ خاص،  ، ي  مسطيف بشكؿ عاـ ىاوتطوير  روعاتالمشتنمية ىذه  ي 

   :ومف أىميا ما يمي

الصناعية الصريرة والمتوسطة،  روعاتتقديـ إعياءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة لممش .1
 .لتحييزىا وتعزيز قدرتيا التنا سية

الصناعية الصريرة  روعاتإلزاـ الجيات التمويمية بالتوسع  ي تقديـ خدماتيا اإلقراضية لممش .2
عطاء  ترات  والمتوسطة، مف خالؿ تخييض أسعار اليائدة عم  القروض الصناعية، وا 
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 ،وزيادة اإلنتاج ،الصناعية  ي استيعاب البطالة روعاتسماح أطوؿ، نظرا لمساىمة المش
 (.ـ2014، الجزائري المدني المجتمع اكاديمية) وتقميؿ الواردات، وتو ير العمالت الصعبة

يـ  ي تذليؿ المعيقات المتعمقة بارتياع وتعدد شاء صندوؽ لضماف القروض، بحيث يسإن .3
 إضا ة لتقديمو كضمانات لمجيات المقرضة.لمطموبة مف المتقدميف لمقروض، الضمانات ا

شركات التمويؿ  :مثؿ ،الصريرة والمتوسطة قطاع المشروعاتشركات تدعـ  ءتشجيع إنشا .4
الصريرة والمتوسطة أف تحصؿ  روعاتالوسائؿ التي يمكف لممش ىحدإالتي تعد  التأجيري

 .(ـ2013 )سعد، مف خالليا عم  رأس الماؿ الالـز لممشروع
ابية المشجعة الصريرة والمتوسطة، مف خالؿ خمؽ البيئة اإليج روعاتتبنِّي ودعـ المش .5

 . تياإلقام
إلنجاح المشروعات، وعم  رأس ىذه الحوا ز  ؛تقديـ حوا ز تشجيعية مف الحكومة .6

 اإلعياءات الضريبية.
الصريرة  روعاتتو ير التدريب الميني المناسب لتطوير ميارات العامميف  ي المش .7

 .والمتوسطة
الصريرة روعات تقديـ المشورة الينية والمالية واإلدارية والتسويقية المجانية ألصحاب المش .8

 يا.والعامميف  ي والمتوسطة
الصريرة والمتوسطة، مما يعمؿ  روعاتتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية التي تيتـ بالمش .9

، لممارسة الضرط عم  المؤسسات المالية لمنح قروض لياعم  إيجاد قوة تياوضية كبيرة 
، الجزائري المدني المجتمع كاديميةأ) لشراء الجماعي لمستمزمات اإلنتاجبشروط ميسرة، وا

 (.ـ2014
الصريرة والمتوسطة  ي تسويؽ منتجاتيـ مف خالؿ  روعاتالمساعدة ألصحاب المشتقديـ  .10

 االشتراؾ  ي المعارض المحمية والدولية.
حت  تكوف قادرة عم  منا سة السمع  ؛إخضاع المنتجات الوطنية لمتطمبات الجودة .11

 .عم  أساس السعر والجودة المستوردة
المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتيا مف السمع المنتجة محميا، حت  ولو كانت  إلزاـ .12

 (.ـ2013 )سعد، أسعارىا مرتيعة قميالً 
بيف قطاع اإلسياـ  ي بناء ونشر ثقا ة العمؿ الحر  ي المجتمع اليمسطيني، خاصة  .13

ليكوف العمؿ الحر إحدى ركائز االقتصاد الوطني، مف خالؿ ؛ الشباب عم  أسس عممية
تخريج شباب قادريف عم  المبادرة والخمؽ ال انتظار  رصة العمؿ  ي القطاع العاـ، بؿ 
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صناع  رص عمؿ ومبدعيف ومنتجيف  إل تحويميـ مف عبء يثقؿ كاىؿ المجتمع 
 .ي ينشدونياومعتمديف عم  أنيسيـ، يحققوف مف خالليا طموحاتيـ وآماليـ الت

 صريرة ومتوسطة بدالً  شروعاتتشجيع أصحاب الشيادات وخريجي الجامعات إلنشاء م .14
 (.22، صـ2017 المصري،) الحكوميةعتماد عم  الوظائؼ اإلمف 

 الفصل: ممخص 15.3

  ي  مسطيفىدؼ اليصؿ إل  التعرؼ عم  واقع ومييوـ المشروعات الصريرة والمتوسطة 
خالؿ  بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص، واظيار خصائصيا وأىميتيا، واستعرض الباحث

)الصناعية، التجارية، الخدماتية،  اليصؿ أيًضا مجاالت المشروعات العاممة  ي قطاع غزة
تقسيمات يا حسب الحجـ، حيث ثـ تقسيميا ال  أربع وتصنيي (، الصيدالنسوية، الزراعية

 تطور المشروعاتمراحؿ  ح، ووض(والصريرة، والمتوسطة، والكبيرة الحجـالمتناىية الصرر، )
 .عم  أربع  ترات حيث قسمياـ( 2017)عاـ ( وحت ـ1967)مف اليترة ما قبؿ

التي تعمؿ عم  دعـ  والبنوؾ والحاضنات واستعرض الباحث بعض المؤسسات
قسميا الباحث و المشروعات، وكذلؾ بيف أبرز التحديات والمعيقات التي تواجييا المشروعات، 

إل  قسميف )داخمية، وخارجية( وتـ تيصيميـ خالؿ اليصؿ، ومف خالؿ ما تـ عرضو  ي اليصؿ 
التي مف ختـ الباحث اليصؿ بعرض أىـ التوصيات و السابؽ مف تجارب الدوؿ  ي ىذا المجاؿ، 

 وظرو مع بما يتالءـ ، ىاوتطوير روعات تنمية المش ي الممكف أف يستييد منيا قطاع غزة 
 .إمكانياتو وموارده المتاحةضمف و 



 

 

 

 رابعالفصـــل ال
 إجراءات البحث
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 لرابعالفصـــل ا
 إجراءات البحث

  :مقدمة 1.4

التعرؼ عم  واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع  إل  ةالحالي دراسةال تىد 
 التعرؼ عم  مدى وجود  روؽ ذات داللة إحصائية و قاً  إل  توسبؿ تعزيزىا، كما ىد  ،غزة
حوؿ واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة وسبؿ تعزيزىا  ،ستجابات أ راد العينةال

األرض المقاـ عمييا و سو القائموف عم  المشروع، تعزى لمتريرات )النشاط الذي يمار التي 
 .نوع التمويؿ(و صية الممكية لممشروع، و المشروع، 

 حدود الدراسة: 2.4

 الدراسة الحالية  ي إطار الحدود التالية: تمت
الدراسػػة الحاليػػة عمػػ  واقػػع المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي  اقتصػػرتالحػػدود الموضػػوعية: 

 .قطاع غزة وسبؿ تعزيزىا
الضػػػية  نظػػػرًا لموضػػػع السياسػػػي الميػػػروض عمػػػ   مسػػػطيف وحالػػػة االنقسػػػاـ بػػػيف المكانيػػػة:الحػػػدود 

عػدواف بيػا قطػاع غػزة مػف الحصػار والػدمار وال واختالؼ الظروؼ التػي يمػر الرربية وقطاع غزة،
 الدراسة عم  المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة. تقطب ،االسرائيمي

، ـ(2017)الدراسػػػة عمػػػ  المشػػػروعات الصػػػريرة والمتوسػػػطة خػػػالؿ عػػػاـ طبقػػػتالحػػػدود الزمنيػػػة: 
أجػػراه  ىػو أخػر مسػحو  ،مػف الجيػاز المركػزي لصحصػاء اليمسػطيني البيانػات  عمػ حصػؿ الباحػث

 .ـ(2012) حيث كاف عاـ الجياز؛

   منيج البحث: 3.4

البيانات جمع ي" الذي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة؛ استخداـ المنيج الوصيي التحميمي
تعميمات  إل ذات الداللة، ثـ الوصوؿ  نتائجبيدؼ استخراج ال ،والحقائؽ وتصنيييا وتبويبيا

 .بشأف الظاىرة موضوع الدراسة"

 :مجتمع البحث وعينتو 5.4

والبالا غزة  عم  المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع ةالحالي دراسةيشتمؿ مجتمع ال
 150)لعدد  عشوائيةعينة  ـ اختيارتحيت  ،(ـ2012) ( حسب إحصائية41920)اعددى
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 120) إستردادتـ  والعامميف  ييا، ( مف أصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطةمشاىدة
 .(%80) بنسبة (مشاىدة

 أداة البحث: 5.4

ناء وتطوير ، قاـ الباحث ببلدراسةراسات السابقة المتعمقة بموضوع ابعد االطالع عم  الد
التعرؼ عم  واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة وسبؿ  إل  يدؼتاستبانة 

التعرؼ عم  مدى وجود  روؽ ذات داللة إحصائية و قا الستجابات  إل يدؼ تتعزيزىا، كما 
وسبؿ تعزيزىا تعزى  ،أ راد العينة حوؿ واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

ية صو األرض المقاـ عمييا المشروع، و لقائموف عم  المشروع، لمتريرات )النشاط الذي يمارسو ا
 .(نوع التمويؿو الممكية لممشروع، 

 وصف أداة البحث )االستبانة(: 1.5.4

 ة:رئيس( أجزاء 3) احتوت االستبانة  ي صورتيا النيائية عم 
 الحالة- العمر-الجنس) :وىي ،يشتمؿ عم  البيانات الشخصية أل راد العينة الجزء األوؿ:

 عدد سنوات الخبرة(. –المؤىؿ التعميمي  – االجتماعية
)النشاط الذي يمارسو  :وىي ،يشتمؿ عم  البيانات الخاصة بالمشروع الثاني:الجزء 

عدد العامميف و صية الممكية لممشروع، و األرض المقاـ عمييا المشروع، و القائموف عم  المشروع، 
عدد الدورات التدريبية و نوع التمويؿ، و حجـ رأس ماؿ المشروع، و عمر المشروع، و  ي المشروع، 

 .(التي تمقاىا صاحب المشروع
وقد تكونت االستبانة  ي نسختيا النيائية مف  ،: يشتمؿ عم  محاور االستبانةالجزء الثالث

  ىي كالتالي: ،ةرئيس (محاور 5)موزعة عم  ( عبارة 49)
إقامة المشروعات   يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة ): المحور األوؿ
 .(عبارة13)ويتكوف ىذا المحور مف  (،ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة
المشروعات   يقطاع غزة  المتبعة  يمدى تأثير سياسات الحكومة ): المحور الثاني
 .(عبارات 9) مفويتكوف ىذا المحور  (،الصريرة والمتوسطة

مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ، مؤسسات ) :الثالثالمحور 
 ويتكوف ىذا المحور مف (،ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي اإلقراض(

 .(عبارات8)
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نمو   يمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو ): المحور الرابع
 .(عبارات 7) ويتكوف ىذا المحور مف (،ة والمتوسطةالمشروعات الصرير 

نمو المشروعات الصريرة   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي ): المحور الخامس
 .(عبارة12) ويتكوف ىذا المحور مف(،  ي قطاع غزة ىاواستمرار والمتوسطة 

ل  واقع المشروعات الصريرة إلمتعرؼ  ؛(100) مف اً نسبي اً مقياسالباحث ستخداـ ا
التعرؼ عم  مدى وجود  روؽ ذات  إل  تىد  التيوالمتوسطة  ي قطاع غزة وسبؿ تعزيزىا، 

الستجابات أ راد العينة حوؿ واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي  داللة إحصائية و قاً 
تعزى لمتريرات )النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع،  ،وسبؿ تعزيزىا ،قطاع غزة

 نوع التمويؿ(.و صية الممكية لممشروع، و األرض المقاـ عمييا المشروع، و 
 :ياثباتو البحث صدق أداة ختبار ا 6.4

 الصدق الظاىري: .1

لية و االستبانة  ي صورتيا األ تقديمياوبناء  قراتيا، تـ  ،نتياء مف إعداد االستبانةبعد اال
، حيث قاموا بإبداء آرائيـ والمشروعات الصريرة االقتصادصيف  ي تخمجموعة مف أساتذة ومل

، محاورىاكؿ محور مف  إل نتماء اليقرات ا، ومدى انةظاتيـ حوؿ مناسبة  قرات االستبو حومم
روية، وبذلؾ أصبحت االستبانة  ي شكميا النيائي بعد التأكد مف وكذالؾ وضوح صيرتيا الم  

 .(ةرئيس محاور 5)ل  إ مقسمةعبارة(  49صدقيا الظاىري مكونة مف )

 صدق االتساق الداخمي ألداة البحث: .2
 :صدق االتساق الداخمي لمحاور الدراسة . أ

الستجابات أ راد العينة بحساب معامؿ ارتباط  ـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي و قاً ت
والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة مف محاور  ،بيف درجات كؿ عبارة (بيرسوف)

 ( التالي:1.4االستبانة كما يوضح نتائجيا جدوؿ رقـ )
 إليو تنتمي الذي لممحور الكمية والدرجة عبارة كل درجات بين (بيرسون) ارتباط معامالت (:1.4) جدول

 االستبانة محاور من العبارة
 (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيمدى تأثير الحصار المفروض عمى قطاع غزة ): المحور األول

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.592** 6 0.716** 11 0.788** 

2 0.845** 7 0.760** 12 0.672** 
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3 0.726** 8 0.636** 13 0.677** 

4 0.789** 9 0.645** 

 
5 0.734** 10 0.682** 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة" فيغزة  المتبعة بقطاع"مدى تأثير سياسات الحكومة  الثاني:المحور 
1 0.771** 4 0.869** 7 0.806** 

2 0.859** 5 0.861** 8 0.786** 

3 0.825** 6 0.856** 9 0.836** 

إقامة  في مدى تأثير التمويل والدعم المالي سواء من )حكومةَ بنوكَ مؤسسات اإلقراض() :المحور الثالث
 (ىاواستمرار  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1 0.678** 4 0.729** 7 0.782** 

2 0.673** 5 0.769** 8 0.714** 

3 0.569** 6 0.567** 
 

 (نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيمدى تأثير العدوان اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو ): المحور الرابع
1 0.645** 4 0.803** 7 0.565** 
2 0.735** 5 0.750** 

 3 0.737** 6 0.726** 

في قطاع  ىاواستمرار ت الصغيرة والمتوسطة نمو المشروعا فيمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي ): المحور الخامس
 (غزة

1 0.722** 5 0.725** 9 0.636** 

2 0.765** 6 0.804** 10 0.828** 
3 0.682** 7 0.702** 11 0.830** 

4 0.762** 8 0.779** 12 0.711** 
 (0.01** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 (0.05* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

السابؽ أف معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية لممحور الذي ( 1.4يتبيف مف جدوؿ )
 0.05عند مستوى داللة ) اتنتمي إليو العبارة مف محاور االستبانة جاءت جميعيا دالة إحصائيً 

حيث تراوحت  ي المحور األوؿ:  ،(عالية) اً قيمجميعًا (، وجاءت قيـ معامالت االرتباط 0.01و
 إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  يض عم  قطاع غزة مدى تأثير الحصار الميرو )

مدى تأثير سياسات الحكومة )المحور الثاني:  أما .(0.845 – 0.592بيف ) (ىاواستمرار 
  يو  قد تراوحت معامالت االرتباط (المشروعات الصريرة والمتوسطة  يقطاع غزة بالمتبعة  

مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، ) :( أما المحور الثالث0.869 -0.771)
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 قد تراوحت  (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي بنوؾ، مؤسسات اإلقراض(
مدى تأثير العدواف ) : وىوالمحور الرابع بينما(، 0.782 – 0.569)  يو رتباطمعامالت اال

 قد تراوحت  (نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة  ياإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو 
مدى تأثير انقطاع التيار )(، أما المحور الخامس 0.782 - 0.565) يو رتباط معامالت اال
 قد تراوحت  ( ي قطاع غزة ىاواستمرار نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة   يالكيربائي 

مف صدؽ  (عالية)توا ر درجة (؛ مما يدؿ عم  0.830 - 0.636)  يو رتباطمعامالت اال
 االتساؽ الداخمي لعبارات محاور االستبانة.

 
 الصدق البنائي العام لمحاور االستبانة": . ب

تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي لمحاور االستبانة مف خالؿ إيجاد معامالت االرتباط بيف 
 :نتائجيايوضح  الدرجة الكمية لكؿ محور والمجموع الكمي لالستبانة، الجدوؿ التالي

 االستبانة لمحاور الكمية والدرجة محور لكل الكمية الدرجة بن االرتباط معامالت(: 2.4) جدول

 معامل االرتباط المحور ـ

إقامة المشروعات الصريرة  ي مدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة )المحور األوؿ:  1
 (ىاواستمرار  والمتوسطة

.817**0 

المشروعات الصريرة   يقطاع غزة  المتبعة  يمدى تأثير سياسات الحكومة )المحور الثاني:  2
 (والمتوسطة

0.653** 

 مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ، مؤسسات اإلقراض() :المحور الثالث 3
 (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي

0.868** 

نمو المشروعات   يمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو ) :المحور الرابع 4
 (الصريرة والمتوسطة

0.751** 

نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي : )المحور الخامس 5
 ( ي قطاع غزة ىاواستمرار 

**0.672 

 (0.01)** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

( السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بالدرجة 2-4يتبيف مف الجدوؿ )
(، وكانت جميعيا 0.868-0.653حيث تراوحت بيف ) ،(مرتفعة)الكمية لالستبانة جاءت بقيـ 

مف الصدؽ  (عالية)(؛ مما يدؿ عم  توا ر درجة 0.01عند مستوى داللة ) اإحصائيً دالة 
 البنائي لمحاور االستبانة.
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 االستبانة لمحاور كرونباخ ألفا ثبات معامالت(: 3.4) جدول

 المحور م
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

إقامة المشروعات   يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة )المحور األوؿ:  1
 (واستمرار الصريرة والمتوسطة

13 0.931 

المشروعات   يقطاع غزة  المتبعة  يمدى تأثير سياسات الحكومة )المحور الثاني:  2
 (الصريرة والمتوسطة

9 0.954 

مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ، مؤسسات ) :المحور الثالث 3
 (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة ياإلقراض(  

8 0.880 

نمو   يمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو ) :الرابع المحور 4
 (المشروعات الصريرة والمتوسطة

7 0.876 

نمو المشروعات الصريرة   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي ) :المحور الخامس 5
 ( ي قطاع غزة ىاواستمرار والمتوسطة 

12 0.935 

 0.956 49 المجموع
( السابؽ أف قيـ معامالت الثبات لمحاور االستبانة جاءت 3.4مف الجدوؿ رقـ )يتضح 

- 0.876حيث تراوحت قيـ معامالت الثبات لمحاور االستبانة بيف ) ،(عالية جداً )بقيـ 
(؛ وتشير ىذه القيـ مف 0.956الثبات الكمي لمحاور االستبانة ) معامؿوبمرت قيمة ، (954.0

مكانية االعتماد عم  نتائجيا والوثوؽ بيا. ،صالحية االستبانة لمتطبيؽ إل معامالت الثبات   وا 
 األساليب اإلحصائية: 7.4

 التكرار والنسب المئوية لوصؼ أ راد الدراسة، والبيانات الخاصة بالمشروع. .1
 المتوسطات الحسابية لترتيب استجابات أ راد الدراسة. .2
 لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة. (بيرسوف)معامؿ ارتباط  .3
 معامؿ ثبات )ألياكرونباخ( لقياس ثبات أداة الدراسة. .4
 معادلة المدى: وذلؾ لوصؼ المتوسط الحسابي لالستجابات عم  كؿ عبارة عم  النحو التالي: .5

  تمثؿ درجة استجابة )ضعيية جدًا(.( %20)مف  أقؿ إل ( 0)مف 
  تمثؿ درجة استجابة )ضعيية(.( %40)مف  أقؿ إل ( %20)مف 
  تمثؿ درجة استجابة )متوسطة(.( %60)مف  أقؿ إل ( %40)مف 
  تمثؿ درجة استجابة )عالية(.( %80)مف  أقؿ إل ( %60)مف 
  تمثؿ درجة استجابة )عالية جدًا(.( %100)مف  أقؿ إل ( %80)مف 
 حصائية.وذلؾ لبياف اليروؽ اإلاختبار التبايف األحادي:  .6
وذلؾ  ي حاؿ وجود  روؽ ذات  ،حصائيةاإللتحديد اتجاه اليروؽ  ؛اختبار كروسكاؿ واليس .7

 .داللة احصائية
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث ومناقشتيا

  :مقدمة 1.5

التعرؼ عم  واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع  إل  ةالحالي لدراسةا تىد 
التعرؼ عم  مدى وجود  روؽ ذات داللة إحصائية و قا  إل  تىد و غزة وسبؿ تعزيزىا، كما 

الستجابات أ راد العينة حوؿ واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة وسبؿ تعزيزىا 
عم  المشروع، األرض المقاـ عمييا المشروع،  يمارسو القائموف ات )النشاط الذيتعزى لمترير 

 (نوع التمويؿصية الممكية لممشروع، 
 خصائص عينة البحث: 2.5

الحالة  -العمر   -)الجنس لػ االمئوية أل راد عينة البحث و قً  تـ حساب التكرارات والنسب
النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع  –طبيعة العمؿ  –عدد سنوات الخبرة – االجتماعية

نوع  –صية العمؿ  ي المشروع  –صية ممكية المشروع   -األرض المقاـ عمييا المشروع  –
 التمويؿ(.

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: .1
 لمجنس وفقا العينة أفراد (: توزيع1.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار الجنس م
 87.5 105 ذكر 1
 12.5 15 أنث  2

 %100.0 120 المجموع
%( مف أ راد العينة ذكور، بينما نسبة 87.5( أف نسبة )1.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 %( مف أ راد العينة إناث.12.5)
وىذا يدؿ أف النسبة الكبرى لمعامميف  ي ىذه المشروعات مف الذكور، وأف نسبة اإلناث 

وأظيرت ( 2013دراسة )زعرب، كانت قريبة مفقميمة جدًا مقارنة بنسبة الذكور، وىذه النتيجة 
 عينة مف %(2.4)و مف عينة الدراسة مف الذكور،%( 97.6) أف نسبة الباحث دراسةنتائج 

حيث كانت نسبة الذكور  (2009 دراسة )الشريؼ،، والنسبة تمؾ قريبة مف الدراسة مف اإلناث
  %(.95.1)تو دراستمثؿ  ي 
يف مب العمؿ أف النسبة األكبر مف اإلناث يرغبف وييضمفإل   يعودتمؾ النتيجة  تيسيرو 
العمؿ  ي  الحكومية أكثر مف والصحة، والوزارات والمؤسسات ،التعميـ منيا: محدودة
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نو مف أ ويرى الباحثذلؾ إل  طبيعة المجتمع اليمسطيني، أف يرجع  ويمكف ،المشروعات
 خاصة المشروعات الخدماتية. ،ناث  ي المشروعاتشراؾ اإلإالضروري 

 :العمرتوزيع أفراد العينة حسب  .2
 لمعمر وفقا العينة أفراد توزيع(: 2.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار العمر م
 4.3 5 (سنة 20)مف  أقؿ 1
 41.4 48 (سنة 29 – 20)مف  2
 25.9 30 (سنة 39 – 30)مف  3
 17.2 20 (سنة 49 – 40)مف  4
 11.2 13  (سنة 50)مف أكبر  5

 %96.6 116 المجموع

 20)مف أقؿ%( مف أ راد العينة أعمارىـ 4.3( أف نسبة )2.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
، بينما نسبة (سنة 29 – 20)%( مف أ راد العينة اعمارىـ مف41.4، بينما نسبة )(سنة
%( مف أ راد 17.2بينما نسبة ) سنة،( 39 – 30)%( مف أ راد العينة أعمارىـ مف25.9)

 %( مف أ راد العينة أعمارىـ أكبر مف11.2سنة، بينما نسبة )( 49 – 40)العينة أعمارىـ مف
 سنة.( 50)

وىذا مؤشر أف النسبة األكبر مف العامميف  ي المشروعات مف  ئة الشباب،  يرى الباحث
جيد بدني وعقمي تاج إل  الصريرة والمتوسطة تح عماؿ  ي المشروعات؛ ألف طبيعة األجيد
 ئة الشباب األكثر قدرة وقوة عم  تحمؿ ضروط العمؿ اليومية،  مف المالحظ أف، لذلؾ كبيرٌ 

 ( ودراسة )القوقا،ـ2009 )الشريؼ، ودراسة (ـ2013 وتتيؽ ىذه النتيجة مع دراسة )زعرب،
 (.ـ2007

 :االجتماعيةالحالة توزيع أفراد العينة حسب  .3
 االجتماعية لمحالة وفقا العينة أفراد توزيع (:3.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار االجتماعيةالحالة  م
 18.3 22 أعزب 1
 80 96 متزوج 2
 1.7 2 أرمؿ 3
 0 0 مطمؽ 4

 %100.0 120 المجموع
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 %( مف أ راد العينة حالتيـ اإلجتماعية18.3( أف نسبة )3.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%( مف أ راد العينة 1.7%( مف أ راد العينة متزوجوف، بينما نسبة )80أعزب، بينما نسبة )

 .حالتيـ اإلجتماعية أرمؿ
ف وىذا المتزوجيمف  ئة أف النسبة األكبر لمعامميف  ي ىذه المشروعات  ويرى الباحث

ؿ رعاية عم  الماؿ الالـز مف أج ؿيعود إل  الحاجة األساسية  ي الحصو  ذلؾو  مؤشر جيد،
الدخؿ عم   االمتزوج مف ىذ نيؽيجعؿ نسبة المستييذيف مف المشروعات أكبر، كأف يو  سرة،األ

 اً ويجعؿ عدد المستييذيف مف الدخؿ عدد ،عم  نيسو غالباً  نيؽعكس األعزب يب أ راد عائمتو،
 ييا ( حيث بمرت نسبة المتزوجيف ـ2013 دراسة )زعرب، وىذه النتيجة تتيؽ مع ،قميالً 

 نسبة المتزوجيف  ييا ت( حيث بمرـ2009دراسة )الشريؼ، و  مف عينة الدراسة،%( 66.1)
(81.5)% . 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة: .4
 الخبرة سنوات لعدد وفقا العينة أفراد توزيع(: 4.5) جدول

 م
 

 النسبة المئوية التكرار العمر
 33.9 37  (سنوات 5) مف أقؿ 1
 26.6 29  (سنوات 10 – 5) مف 2
 31.2 34  (سنة 20 – 11) مف 3
 8.3 9  (سنة 20) أكثر مف 4

 %90.8 109 المجموع
 مف أقؿ%( مف أ راد العينة لدييـ خبرة 33.9( أف نسبة )4.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

، بينما (سنوات 10 – 5) %( مف أ راد العينة لدييـ خبرة مف26.6، بينما نسبة )(سنوات 5)
%( مف أ راد 8.3، بينما نسبة )(سنة 20-11) مف%( مف أ راد العينة لدييـ خبرة 31.2نسبة )

 .(سنة 20) عينة لدييـ خبرة أكثر مفال
مف أصحاب المشروعات الصريرة  العدد األكبرىذه النتيجة إل  إقداـ  ويعزو الباحث

المشروعات، وذلؾ لتحسيف أوضاعيـ المعيشية  تمؾعم  خيرة والمتوسطة  ي السنوات األ
والقطاع  ،كالوظائؼ الحكومية ،الصعبة بسبب قمة اليرص المتاحة  ي المجاالت األخرى

 وتشديد الحصار عم  قطاع غزة. ،الخاص
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 الخبرة سنوات لعدد اوفقً  العينة أفراد توزيع يوضح(: 1.5) شكل

 :القائمون عمى المشروعالنشاط الذي يمارسو توزيع أفراد العينة حسب  .5
 المشروع لنشاط اوفقً  العينة أفراد(: 5.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار نشاط المشروع م
 25 30 تجاري 1
 40 48 خدماتي 2
 20 24 صناعي 3
 10 12 زراعي 4
 5 6 الثروة السمكية والصيد 5

 %100.0 120 المجموع
مف أ راد العينة نشاط مشروعيـ تجاري، %( 25( أف نسبة )5.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

%( مف أ راد 20%( مف أ راد العينة نشاط مشروعيـ خدماتي، بينما نسبة )40بينما نسبة )
%( مف أ راد العينة نشاط مشروعيـ الثروة 5بينما نسبة ) العينة نشاط مشروعيـ صناعي،

 .السمكية والصيد
 :شروعاألرض المقام عمييا المتوزيع أفراد العينة حسب  .6

 األرض لممكية وفقا العينة أفراد توزيع(: 6.5) جدول
 النسبة المئوية التكرار ممكية األرض م
 39.5 45 ممؾ خاص 1
 60.5 69 إيجار 2

 %95 114 المجموع

%( مف أ راد العينة ممكية األرض المقاـ 39.5( أف نسبة )6.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%( مف أ راد العينة ممكية األرض المقاـ عمييا 60.5)عمييا المشروع ممؾ خاص، بينما نسبة 

يسعوف  ي الحصوؿ ف أصحاب ىذه المشروعات أويعزو الباحث ذلؾ إل   المشروع إيجار.
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الوصوؿ إليو أو  ي مف حيث  عم  المكاف المناسب مف خالؿ اإليجار، كأف يكوف المكاف سيالً 
أف  ، أولممشروعاتيوجد ليؤالء مكاف مناسب ، وغالبًا ال لتمؾ المشروعات وغيرىامنطقة تحتاج 

 غير مؤىمة لذلؾ.األماكف التي يمكمونيا 
مشروعات كونيا  ،ممشروعاتلمف المعيقات واحدًا  دأف مبما اإليجار يع ويرى الباحث

  ي، وأف مبما اإليجار ىذا يمكف أف يؤثر اً بسيط  يياوبذلؾ يكوف رأس الماؿ  ،صريرة الحجـ
ستمرارىا، ىاسير   ي حيف يمكف أف يستثمر ىذا المبما  ي أشياء أخرى، أو يعمؿ عم  إدخاره  وا 

 كعائد زائد.
 

 توزيع أفراد العينة حسب صفة ممكية المشروع: .7
 المشروع لممكية اوفقً  العينة أفراد توزيع(: 7.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار ممكية المشروع م
 53 62 ممكية  ردية 1
 38.5 45 ممكية أسرة 2
 8.5 10 ممكية شركة 3

 %97.5 117 المجموع
%( مف أ راد العينة يممكوف المشروع 53( أف نسبة )5.7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

%( مف أ راد العينة يممكوف المشروع ممكية ُأسرية، بينما نسبة 38.5بأنيسيـ، بينما نسبة )
 %( مف أ راد العينة ممكية مشروعيـ ممكية شركة.8.5)

 ردية ما تكوف  غالباً المشروعات، خصائص  مف ،ما تـ عرضو خالؿ الدراسةىذا ويؤكد 
العالقة وىذه  صدقاءأو أ اربقأ قد يكونا  ،روابط شخصية القائميف عمييا تسود بيف، عائميةأو 

، عمؿنتماء إل  البالتالي إل  الوالء وااليؤدي و  ،داخؿ ىذه المشروعاتالتي تميز العامميف 
 كبير مف األ راد.د ، وأنيا ال تحتاج إل  عدالنتيجة إل  صرر حجـ المشروعات ويعزو الباحث

 توزيع أفراد العينة حسب صفة العمل في المشروع: .8
 المشروع لممكية اوفقً  العينة أفراد توزيع(: 8.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار صفة العمل م
 29.7 35 مدير 1
 50 59 مالك مدير 2
 11 13 موظف 3
 9.3 11 عامل 4

 %98.3 118 المجموع  
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لممشروع،  مديريف%( مف أ راد العينة 29.7( أف نسبة )8.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
%( مف أ راد 11%( مف أ راد العينة يممكوف ويديروف المشروع، بينما نسبة )50بينما نسبة )

 بالمشروع.%( مف أ راد العينة ُعماؿ 9.3)نسبة العينة موظيوف بالمشروع، بينما 
أف  ما تـ عرضو  ي ىذه الدراسة مف خصائص المشروعات، ىو أفوىذا أيضا يؤكد 

داء أسياسات  متابعة ، نةو مر وىذا يجعميا تتسـ بال ا لو،مالؾ المشروع ىو نيسو الذي يكوف مديرً 
جراءاعمؿ   .خطط واضحةمع و  ،مبسطةتكوف و توا 

 توزيع أفراد العينة حسب نوع التمويل: .9
 التمويل لنوع اوفق   العينة أفراد توزيع(: 9.5) جدول

 النسبة المئوية التكرار نوع التمويل م
 41.7 50 شخصي 1
 31.7 38 عائمي 2
 8.3 10 قروض 3
 18.3 22 شركاء 4

 %100.0 120 المجموع  
%( مف أ راد العينة ُيمولوف المشروع 41.7( أف نسبة )9.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

%( 8.3%( مف أ راد العينة تمويؿ مشروعيـ عائمي، بينما نسبة )31.7نسبة )بأنيسيـ، بينما 
%( مف أ راد العينة تمويؿ 18.3مف أ راد العينة تمويؿ مشروعيـ بالقروض، بينما نسبة )

 مشروعيـ عف طريؽ الشركاء.
 ،إنشاء المشروعاتالسابقة إل  قمة حجـ رأس الماؿ المستخدـ  ي النتيجة  ويعزو الباحث

 (.ـ2006( ودراسة )نو ؿ، ـ2013 يؽ ىذه الدراسة مع دراسة )زعرب،وتت
 ،أنو مف الضروري تعرؼ أصحاب المشروعات عم  طرؽ تمويؿ أخرى ويرى الباحث

يـ  ي زيادة رأس ، التي تسأو الخاصة ،الحكومية قراضأو مؤسسات اإل ،القروض الحسنة :مثؿ
عتماد عم  أموالو والنيوض بيا، بداًل مف االشروعات الم مما يؤدي إل  استمرار ونموه، الماؿ

عدـ تو ر السيولة أو نياذ  كذلؾ، و إلنجاح المشروع أو استمراره، التي قد ال تكيي  قط الخاصة
 ،  ة األوضاع.ير ممارسة التطور ومسا تؤدي إل  ضعؼ مقدرتو  يالتمويؿ الالـز
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 أسئمة الدراسة:  عناإلجابة  3.5
 :التاليو ؽ  تـ

مػػدى تػػأثير الحصػػار الميػػروض عمػػ  قطػػاع غػػزة عمػػ  إقامػػة واسػػتمرار  مػػاإجابــة الســؤال األول: 
 ؟والمتوسطةالمشروعات الصريرة 

نحراؼ المعياري لكؿ عبارة مف ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واإل عفلصجابة 
إقامة   يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة )وىو  :عبارات المحور األوؿ

عم  المتوسط  بناءً  ا، ثـ ترتيب تمؾ العبارات تنازليً (ىاستمرار ا  و  المشروعات الصريرة والمتوسطة
 كما تبيف نتائج الجدوؿ التالي: ،الحسابي

مدى تأثير الحصار ) حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 10.5) جدول
 (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيالمفروض عمى قطاع غزة 

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

1 
يقمؿ الحصار الميروض عم  قطاع غزة مف  رص نجاح 

 المشروعات الصريرة والمتوسطة
 عالية جدا 1 15.228 82.71

2 
اسػػػػػػتمرار   ػػػػػػيصػػػػػػعوبة دخػػػػػػوؿ اآلالت والمعػػػػػػدات يػػػػػػؤثر 

 المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة
 عالية 3 22.220 77.51

3 
اسػػتمرار المشػػػروعات   ػػػينػػدرة دخػػوؿ المػػػواد الخػػاـ يػػؤثر 

 الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة
 عالية 2 19.810 78.35

ضػػػػػعؼ تصػػػػػدير المنتجػػػػػات تػػػػػؤثر سػػػػػمبا عمػػػػػ  اسػػػػػتمرار  4
 المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

 عالية  10 24.482 71.35

5 
منػػػع وصػػػوؿ اليمسػػػطينييف  االحػػػتالؿ  ػػػي إجػػػراءاتيـ تسػػػ

لمػػػػػواردىـ وأراضػػػػػييـ الزراعيػػػػػة  ػػػػػي إعاقػػػػػة المشػػػػػروعات 
 الصريرة والمتوسطة

 عالية 5 22.504 74.45

6 
 ػػػػػي تحجػػػػػيـ مسػػػػػاحة الصػػػػػيد  االحػػػػػتالؿ إجػػػػػراءاتيـ تسػػػػػ

 لميمسطينييف  ي اعاقة المشروعات الصريرة والمتوسطة
 عالية 7 24.473 73.47

7 
عػػػدـ مشػػػاركة اصػػػحاب ىػػػذه المشػػػروعات  ػػػي المعػػػارض 
والنػػػدوات التػػػي مػػػف شػػػأنيا اف تضػػػعؼ اكتسػػػاب الخبػػػرات 

 المطموبة
 عالية 12 24.232 65.20

8 
راضػػػػػي المحتمػػػػػة نتيجػػػػػة توقػػػػػؼ تصػػػػػاريح التجػػػػػار  ػػػػػي األ

 الحصار يعمؿ عم  إعاقة سير ىذه المشروعات 
 عالية 13 23.724 64.78

9 
اإلجػػػػػػراءات اإلسػػػػػػرائيمية والمتعمقػػػػػػة باحتجػػػػػػاز المػػػػػػدخالت 

 عالية 11 20.830 70.00يـ  ػػػػػي إعاقػػػػػة قطػػػػػاع غػػػػػزة تسػػػػػ إلػػػػػ اإلنتاجيػػػػػة والجػػػػػاىزة 
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االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 المشروعات الصريرة والمتوسطة

10 
الصػػػريرة والمتوسػػػطة  ػػػي قطػػػاع غػػػزة تتػػػأثر المشػػػروعات 

 يػػػائالحػػػتالؿ لخمػػػس معػػػابر مػػػع غػػػزة وابقاسػػػمبًا بػػػإغالؽ ا
 معبريف  قط.

 عالية 4 18.710 75.19

11 
تػػػزداد تكػػػاليؼ النقػػػؿ والمواصػػػالت نتيجػػػة الحصػػػار وىػػػذا 
يعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  خسػػػػػػػػارة واغػػػػػػػػالؽ المشػػػػػػػػروعات الصػػػػػػػػريرة 

 والمتوسطة  ي قطاع غزة
 عالية  8 23.401 71.82

12 
منػػػع االحػػػتالؿ لػػػدخوؿ السػػػمع مزدوجػػػة االسػػػتخداـ )التػػػي 

العديػػد مػػف  إغػػالؽ إلػػ تسػػتخدـ ألكثػػر مػػف غػػرض( أدى 
 المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

 عالية  9 21.559 71.50

13 
 حتياجػػاتإسػػرائيمية الميروضػػة عمػػ  تسػػاىـ السياسػػات اإل

وواردات القطاع الخػاص  ػي إعاقػة المشػروعات الصػريرة 
 والمتوسطة

 عالية 6 16.860 73.95

 

مػػدى تػػأثير ) :المتوسػػط الحسػػابي اإلجمػػالي لممحػػور األوؿ
إقامػػػػػػػػة   ػػػػػػػػيالحصػػػػػػػػار الميػػػػػػػػروض عمػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة 

 (ىاواستمرار  المشروعات الصريرة والمتوسطة
 عالية --- 15.235 73.119

( السابؽ أف مدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة 10.5يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
( مف وجية نظر أ راد عاليةعم  إقامة واستمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة جاءت بدرجة )

( بانحراؼ معياري بما 73.119عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العاـ لممحور األوؿ )
( 24.473 – 15.228) لعبارات المحور األوؿ بيف(؛ وبمرت االنحرا ات المعيارية 15.235)

 وىي قيـ منخيضة؛ مما يوضح تجانس آراء أ راد العينة حوؿ تمؾ العبارات.
( )يقمؿ الحصار الميروض عم  قطاع غزة مف 1وجاءت  ي الترتيب األوؿ العبارة رقـ )

وانحراؼ معياري (، 82.71 رص نجاح المشروعات الصريرة والمتوسطة( بمتوسط حسابي بما )
( )ندرة دخوؿ المواد الخاـ يؤثر عم  3(، يمييا  ي الترتيب الثاني العبارة رقـ )15.228بما )

(، 78.35استمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة( بمتوسط حسابي بما )
 ( )توقؼ8(، بينما جاءت  ي الترتيب األخير العبارة رقـ )19.810وانحراؼ معياري بما )

إعاقة سير ىذه المشروعات(   يتصاريح التجار  ي االراضي المحتمة نتيجة الحصار يعمؿ 
(، وجاءت باقي عبارات 23.742(، وانحراؼ معياري بما )64.78بمتوسط حسابي بما )
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إقامة المشروعات   يالمحور األوؿ الخاص بػ )مدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة 
 ( بدرجة عالية.ىارار واستم الصريرة والمتوسطة
  يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة ) محور: أف حصوؿ ويرى الباحث

( مف وجية نظر عاليةستجابة )اعم  درجة  (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة
وتأثرىـ بالحصار الميروض عم  قطاع  ،قناعة أ راد العينة إل أ راد عينة الدراسة قد يعزي 

 غزة.
قد أثر بشكؿ بميا الحصار الميروض عم  قطاع غزة ىذه النتيجة إل  أف  وييسر الباحث

دخوؿ المواد الخاـ ندرة المشروعات الصريرة والمتوسطة مف عدة جوانب، ال سيما  ي   ي
وتسويقيا المنتجات المحمية  وتصدير التشريؿ، ي  التي تحتاجيا المشروعات ت والمعداتآلواآل

بسبب ىذا  ياواألسواؽ الخارجية، مما أدى إل  إغالؽ العديد من ،ومواكبة التطور ،إل  الخارج
 الحصار.

  يغزة  المتبعة بقطاعالحكومة  ما مدى تأثير سياساتالسؤاؿ الثاني:  عفاإلجابة 
 ؟والمتوسطةالمشروعات الصريرة 

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة مف  عفلصجابة 
المشروعات   يغزة  المتبعة بقطاعالحكومة  مدى تأثير سياسات)عبارات المحور الثاني 

كما تبيف نتائج  ،يعم  المتوسط الحساب بناءً  ا، ثـ ترتيب العبارات تنازليً (الصريرة والمتوسطة
 الجدوؿ التالي:

مدى تأثير ) حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:11.5) جدول
 (المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيغزة  المتبعة بقطاعالحكومة سياسات 

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

الصػػريرة والمتوسػػطة تيػػتـ الحكومػػة بأصػػحاب المشػػروعات  1
 ضعيية 9 27.549 36.83  ي قطاع غزة.

لممشػػػػػروعات  السياسػػػػػات واإلجػػػػػراءات الحكوميػػػػػة الداعمػػػػػة 2
 متوسطة 4 26.749 44.04 .ىاونمو  المشروعات  ي نجاحيـ الصريرة والمتوسطة تس

3 
تقػػػدميا الحكومػػػة  ( التػػػي)التسػػػجيؿ والتػػػراخيصالتسػػػييالت 

 المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطةيـ  ػػي تعزيػػز  ػػرص تسػػ
 .تياوتنمي

 متوسطة 7 25.597 41.43

4 
التشػػػريعات والقػػػػوانيف الخاصػػػػة بتنظػػػػيـ عمػػػػؿ المشػػػػروعات 

ة مف قبؿ الحكومة  ي قطاع غزة الصريرة والمتوسطة المقر 
 ستمرارىاايـ  ي نمو المشروعات و تس

 متوسطة 3 28.720 45.76
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االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

5 
لممشروع التي  األول عياءات مف الضرائب  ي السنوات اإل

يـ  ػػي اسػػتمرار المشػػروعات الصػػريرة تقػػدميا الحكومػػة تسػػ
 والمتوسطة  ي قطاع غزة

 متوسطة 1 34.518 55.46

تػػػػو ر الحكومػػػػػة مقومػػػػػات البنيػػػػػة التحتيػػػػػة المالئمػػػػػة لتنييػػػػػذ  6
 متوسطة 6 30.062 42.43 المشروعات االقتصادية بأسعار تشجيعية وتنا سية.

بإرشػػاد المسػػتيمكيف لصقبػػاؿ عمػػ  المنتجػػات تقػػـو الحكومػػة  7
 متوسطة 2 25.036 45.79 الوطنية وحماية المستيمؾ.

صػريرة والمتوسػطة تو ر الحكومة ألصػحاب المشػروعات ال 8
 متوسطة 8 26.439 40.59 ك  تسيـ  ي استمرار المشروعاتاألرضية الخصبة 

حكومػػة تسػػيـ  ػػي إقامػػة الحػػوا ز التشػػجيعية المقدمػػة مػػف ال 9
 متوسطة 5 27.592 42.66 .ىاوتعزيز  المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

 

مػػدى تػػأثير  المتوسػػط الحسػػابي اإلجمػػالي لممحػػور الثػػاني "
المشػػػروعات   ػػػيغػػػزة  المتبعػػػة بقطػػػاعسياسػػػات الحكومػػػة 
 " الصريرة والمتوسطة

 متوسطة --- 23.424 43.643

 المتبعة بقطاع( السابؽ أف مدى تأثير سياسات الحكومة 11.5) يتبيف مف الجدوؿ رقـ
( مف وجية نظر أ راد عينة متوسطةالمشروعات الصريرة والمتوسطة جاءت بدرجة )  يغزة 

( بانحراؼ معياري بما 43.643الدراسة، حيث جاء المتوسط العاـ لممحور الثاني )
( 34.518 – 25.036) المحور الثاني بيف(؛ وبمرت االنحرا ات المعيارية لعبارات 23.424)

 وىي قيـ منخيضة؛ مما يوضح تجانس آراء أ راد العينة حوؿ تمؾ العبارات.
 عياءات مف الضرائب  ي السنوات األول اإل) (5)وجاءت  ي الترتيب األوؿ العبارة رقـ 

قطاع  يـ  ي استمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة  يلممشروع التي تقدميا الحكومة تس
ىذه  ويعزو الباحث(، 34.518(، وانحراؼ معياري بما )55.46( بمتوسط حسابي بما )غزة

موب إلصحاب المشروعات الصريرة طالنتيجة إل  أف الحكومة ال تقدـ اإلعياءات بالقدر الم
الجانب، مما يجعؿ الضرائب  ذلؾ ي  اواضحً  اىناؾ ضعيً أف أو  ،والمتوسطة  ي قطاع غزة

  ي ظؿ الظروؼ الصعبة التي يمر بيا قطاع غزة. ياعم  أصحاب اعبئً 
تقـو الحكومة بإرشاد المستيمكيف لصقباؿ عم  )( 7) ي الترتيب الثاني العبارة رقـ  توجاء

(، وانحراؼ معياري بما 45.79بمتوسط حسابي بما ) ،(لمنتجات الوطنية وحماية المستيمؾا
عدـ متابعة الجيات المعنية مف ليذه اليقرة ب المنخيظةالنسبة  الباحث وييسر (،25.036)

 عم  المنتجات الوطنية.الحكومة بإرشاد المستيمكيف لصقباؿ 
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ت تيتـ الحكومة بأصحاب المشروعا( )1بينما جاءت  ي الترتيب األخير العبارة رقـ )
ما (، وانحراؼ معياري ب36.83( بمتوسط حسابي بما )الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

ىذه  ويعزو الباحثالمشروعات، الحكومة بىتماـ مف ا  ي امما يدؿ أف ىناؾ ضعيً  (،27.549)
 النتيجة إل  غياب الدور الحكومي  ي دعـ المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

مدى تأثير سياسات الحكومة )وجاءت باقي عبارات المحور الثاني الخاص بػ  .وغياب مساندتيا
 .(متوسطة)المشروعات الصريرة والمتوسطة( بدرجة   يغزة  بقطاعالمتبعة 
  يغزة  المتبعة بقطاعالحكومة مدى تأثير سياسات  أف حصوؿ يرى الباحثبشكؿ عاـ و 

( مف وجية نظر أ راد عينة متوسطةالمشروعات الصريرة والمتوسطة عم  درجة استجابة )
 مف العوامؿ المؤثرة  ي نيوض المشروعات أف السياسات الحكومية تعد إل قد يعزي  ،الدراسة

 وتعزيزىا.
 ,Thwala & Phaladi( ودراسة )ـ2013 وقد أتيقت الدراسة مع دراسة )زعرب، 
 .الصريرة تلتزامات تجاه المشروعاتمتـز الحكومة بد ع ما عمييا مف ا( حيث ال 2009
 Robertson, Collins, Mederia and)دراسة وقد اختميت ىذه الدراسة مع  

Slater,2003التي تظير اىتماـ الجانب الحكومي والمؤسسات المعنية بالمشروعات الصريرة ) 
 .والمتوسطة

السؤاؿ الثالث: مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ،  عفاإلجابة 
 واستمرارىا؟ إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي مؤسسات اإلقراض(

عم  ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ  عفلصجابة 
مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ، )عبارة مف عبارات المحور الثالث 

ثـ ترتيب تمؾ  (،ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي مؤسسات اإلقراض(
 كما تبيف نتائج الجدوؿ التالي: ،يالحساب المتوسطعم   العبارات تنازليًا بناءً 

 

مدى تأثير التمويل " حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 12.5) جدول
 إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في والدعم المالي سواء من )حكومةَ بنوكَ مؤسسات اإلقراض(

 " ىاواستمرار 

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

يضعؼ إقامة المشػروعات  ارتياع أسعار اليائدة عم  القروض 1
 عالية 1 23.572 77.56 .ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

 متوسطة 8 27.704 53.24يـ الحكومػػة بتػػو ير تمويػػؿ مػػف خػػالؿ مؤسسػػات تابعػػة ليػػا تسػػ 2
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االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 الصريرة والمتوسطةألصحاب المشروعات 

ا عمػػػ  مصػػػادر والمتوسػػػطة تعتمػػػد غالًبػػػ المشػػػروعات الصػػػريرة 3
 عالية 4 24.813 75.73 تمويؿ ذاتية )شخصية( لممشروع.

المشروعات الصريرة والمتوسطة تعتمد عم  القػروض المقدمػة  4
 عالية 7 22.013 64.38 مف البنوؾ العاممة  ي قطاع غزة.

5 
المقدمػة  عم  القػروضالمشروعات الصريرة والمتوسطة تعتمد 

 عالية 6 23.013 64.88 قراض الخاصة العاممة  ي قطاع غزة.مف مؤسسات اإل

6 
يواجػػػو أصػػػحاب المشػػػروعات الصػػػريرة والمتوسػػػطة صػػػعوبات 

اسػػػػتمرارية المشػػػػروعات   ػػػػييػػػػوثر  ممػػػػا  ػػػػي تسػػػػديد األقسػػػػاط
 الصريرة والمتوسطة

 عالية 3 18.230 76.27

7 
قػراض الضمانات والكياالت التي تطمبيػا البنػوؾ ومؤسسػات اإل

 ػػػي قطػػػاع غػػػزة تعتبػػػر بمثابػػػة عػػػائؽ أمػػػاـ نجػػػاح المشػػػروعات 
 الصريرة والمتوسطة

 عالية 5 24.056 74.63

وىػػذا يضػػعؼ مػػف عمميػػة  ، تػػرات السػػماح لسػػداد القػػرض قميمػػة 8
 عالية 2 20.554 76.88 .ىاستمرار او  تنمية ىذه المشروعات

 

مػػػػدى تػػػػػأثير )المتوسػػػػط الحسػػػػابي اإلجمػػػػالي لممحػػػػور الثالػػػػث 
التمويػػؿ والػػدعـ المػػالي سػػواء مػػف )حكومػػة، بنػػوؾ، مؤسسػػات 

 إقامػػػػػػػة المشػػػػػػػروعات الصػػػػػػػريرة والمتوسػػػػػػػطة ياإلقػػػػػػػراض(  ػػػػػػػ
 (ىاواستمرار 

 عالية --- 16.047 70.41

( السابؽ أف مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف 12.5يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
 والمتوسطة جاءتإقامة واستمرار المشروعات الصريرة  ي  اإلقراض()حكومة، بنوؾ، مؤسسات 

بدرجة )عالية( مف وجية نظر أ راد عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العاـ لممحور الثالث 
ت االنحرا ات المعيارية لعبارات المحور (؛ وبمر16.047( بانحراؼ معياري بما )70.41)

وىي قيـ منخيضة؛ مما يوضح تجانس آراء أ راد العينة  (27.704 – 18.230الثالث بيف )
 حوؿ تمؾ العبارات.

 القروض يضعؼارتياع أسعار اليائدة عم  ( )1وجاءت  ي الترتيب األوؿ العبارة رقـ )
(، وانحراؼ 77.56بمتوسط حسابي بما ) (ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة

 .(23.572معياري بما )
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إل  أف اليائدة المرتيعة التي تطمبيا البنوؾ أو مؤسسات  

عتماد عم  مصادر الدخؿ الذاتي أو البحث االاإلقراض الخاصة تجبر أصحاب المشروعات 
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وىذه النتيجة تتيؽ مع دراسة  اإلقراض الخاصةعف مصدر تمويؿ أخرى غير البنوؾ ومؤسسات 
 .(Irwin & Scott, 2006) ( ودراسةـ2013 )زعرب،

وىذا يضعؼ مف  ، ترات السماح لسداد القرض قميمة( )8 ي الترتيب الثاني العبارة رقـ )
نحراؼ معياري بما ا  (، و 76.88( بمتوسط حسابي بما )ىاواستمرار  ية تنمية ىذه المشروعاتعمم
(20.554). 

سماح ولو بسيطة يضعؼ مف عممية ات ىذه النتيجة إل  أف عدـ وجود  تر  حثاويعزو الب
يذىب كمو خاصة وأف دخمو مف المشروع، األول   مراحميا ي خاصة  ، ي المشروعات نيوض

 .لسداد قسط القرض
يـ الحكومة بتو ير تمويؿ مف خالؿ تس( )2بينما جاءت  ي الترتيب األخير العبارة رقـ )

(، 53.24( بمتوسط حسابي بما )مؤسسات تابعة ليا ألصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة
 .(27.704وانحراؼ معياري بما )
كاف ىناؾ دعـ وتمويؿ مف قبؿ الحكومة السيما  ي تو ير  ذلؾ حيث إف وييسر الباحث

عم  الحكومة العمؿ  يوجد ضعؼ  ي ىذا الجانب، ويجبإنو   ،التمويؿ الالـز ليذه المشروعات
 تدعـ  ي نيوض وتعزيز ىذه المشروعات.عم  تو ير الدعـ الالـز ليذه المشروعات حت  

وجاءت باقي عبارات المحور الثالث الخاص بػ )مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء 
( ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة ي  اإلقراض(مف )حكومة، بنوؾ، مؤسسات 

 .بدرجة عالية
أف حصوؿ مدى تأثير التمويؿ والدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ،  ويرى الباحث
عم  درجة استجابة  ىاواستمرار إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة   ي مؤسسات اإلقراض(

قناعة أ راد العينة بتأثير التمويؿ  إل قد يعزي  ،( مف وجية نظر أ راد عينة الدراسةعالية)
إقامة المشروعات الصريرة  ي  اإلقراض(لدعـ المالي سواء مف )حكومة، بنوؾ، مؤسسات وا

 .ىاواستمرار  والمتوسطة
مف خالؿ نتائج الدراسة أف العديد مف أصحاب المشروعات  وبشكؿ عاـ يرى الباحث

 الدعـ الماليضعؼ و  أو ضعيو، التمويؿ نعداـإوذلؾ بسبب  ،اً ذاتي تمويؿ مشاريعيـوف إل  ؤ يمج
البنوؾ العاممة  ي قطاع غزة، اإلجراءات التي تنتيجيا وأيضا بسبب  ،مف الجيات المختصة
 (.2005 والصوراني، اهلل نصروتتيؽ ىذه مع دراسة )

  يالسؤاؿ الرابع: مدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو  فاإلجابة ع
 نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة؟
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ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة مف  عف ةلصجاب
نمو   يمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو )عبارات المحور الرابع 

 ،عم  المتوسط الحسابي ثـ ترتيب تمؾ العبارات تنازليًا بناءً  (،المشروعات الصريرة والمتوسطة
 ئج الجدوؿ التالي:كما تبيف نتا

" مدى تأثير  حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 13.5) جدول
 نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة " فييمي المستمر والدمار الناتج عنو العدوان اإلسرائ

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

1 
المشػػروعات   ػػيالتػػدمير الكبيػػر خػػالؿ الحػػروب أثػػر سػػمبا 

 عالية جدا 1 11.255 89.69 .الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

سػػػػتمرار اتػػػػدمير البنيػػػػة التحتيػػػػة خػػػػالؿ الحػػػػروب أضػػػػعؼ  2
 المشروعات الصريرة والمتوسطة.

 عالية جدا 2 12.648 85.42

كبػر إعػادة ىـ التجار األ ىدـ المنازؿ خالؿ الحروب يجعؿ 3
 عالية 7 20.239 78.52 .إعمار المنازؿ بداًل مف البدء  ي المشروعات

4 
المشػػاريع المػػدمرة بعػػد الحػػروب  تعػػويض أصػػحابضػػعؼ 

 عالية جدا 5 16.373 83.22 .يعمؿ عم  إعاقة استمرار المشروعات

5 
عػػػػدـ كيايػػػػة التعويضػػػػات ألصػػػػحاب المشػػػػروعات المػػػػدمرة 

 عالية جدا 4 14.656 83.97 .استمرار المشروعات  يخالؿ الحروب يؤثر سمبا 

6 
والمتوسػػػػػػطة تػػػػػأخر إعػػػػػػادة إعمػػػػػػار المشػػػػػروعات الصػػػػػػريرة 

 عالية جدا 3 14.273 84.18 .ىاواستمرار   ي قطاع غزة يعيؽ نمو المشروعات المدمرة

7 
تقػػديـ تعويضػػات لممتضػػرريف سػػاىـ  ػػي  عػػدـ االنتظػػاـ  ػػي

 عالية 6 17.013 78.51 إعاقة المشروعات الصريرة والمتوسطة.

 

مػػػدى تػػػأثير )المتوسػػػط الحسػػػابي اإلجمػػػالي لممحػػػور الرابػػػع 
نمػػو   ػػيالعػػدواف اإلسػػرائيمي المسػػتمر والػػدمار النػػاتج عنػػو 

 (المشروعات الصريرة والمتوسطة
 عالية جدا --- 10.773 83.415

( السابؽ أف مدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار 13.5يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
( مف وجية نظر عالية جداً بدرجة ) والمتوسطة جاءتنمو المشروعات الصريرة   يالناتج عنو 

( بانحراؼ معياري بما 83.415أ راد عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العاـ لممحور الرابع )
( 20.239 – 11.255(؛ وبمرت االنحرا ات المعيارية لعبارات المحور الرابع بيف )10.773)

 ؛ مما يوضح تجانس آراء أ راد العينة حوؿ تمؾ العبارات.(منخيضة)وىي قيـ 
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التدمير الكبير خالؿ الحروب أثر سمبا عم  ( )1وجاءت  ي الترتيب األوؿ العبارة رقـ )
(، وانحراؼ 89.64( بمتوسط حسابي بما )اع غزةالمشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قط

تدمير البنية التحتية خالؿ ( )2(، يمييا  ي الترتيب الثاني العبارة رقـ )11.255معياري بما )
(، 85.42( بمتوسط حسابي بما )الحروب أضعؼ استمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة

ىدـ المنازؿ ( )3األخير العبارة رقـ )(، بينما جاءت  ي الترتيب 12.648وانحراؼ معياري بما )
( خالؿ الحروب يجعؿ ىـ التجار االكبر إعادة إعمار المنازؿ بداًل مف البدء  ي المشروعات

(، وجاءت باقي عبارات 20.239(، وانحراؼ معياري بما )78.52بمتوسط حسابي بما )
نمو   يدمار الناتج عنو مدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والالمحور الثالث الخاص بػ )

 .(عالية)( بدرجة المشروعات الصريرة والمتوسطة
  يمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار الناتج عنو )أف حصوؿ  ويرى الباحث

( مف وجية نظر أ راد جداً  عاليةعم  درجة استجابة ) (نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة
قناعة أ راد العينة بمدى تأثير العدواف اإلسرائيمي المستمر والدمار  إل عينة الدراسة قد يعزي 

 .نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة ي الناتج عنو 
كا ة أف لمعدواف اإلسرائيمي أثر بيما عم  نواحي الحياة  إل  وييسر الباحث ىذه النتيجة

المشروعات مف ناحية تدمير ىذه   ي ي قطاع غزة، ومف ضمف ىذه النواحي أنو يؤثر 
وذلؾ لعدـ تو ر رأس الماؿ وغيرىا مف  ؛المشروعات وصعوبة إعادة بناء المشروع مف جديد

اج إل  ممشروعات التي ىي أساس ىذه المشروعات، وتحتلا تدمير البنية التحتية األمور، وأيضً 
 يا مف جديد.وقت وجيد كبير إلعادة بنائ
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ــة  نمػػو المشػػروعات   ػػينقطػػاع التيػػار الكيربػػائي إمػػا مػػدى تػػأثير الســؤال الخــامس:  عــناإلجاب
 ؟غزة ي قطاع  ىاستمرار ا  و الصريرة والمتوسطة 

ىذا السؤاؿ، تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة مف  عفلصجابة 
نمو المشروعات الصريرة   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي )عبارات المحور الخامس 

عم  المتوسط  ثـ ترتيب تمؾ العبارات تنازليًا بناءً  (، ي قطاع غزة ىاواستمرار والمتوسطة 
 كما تبيف نتائج الجدوؿ التالي: ،الحسابي

مدى تأثير انقطاع "  حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 14.5) جدول
 " في قطاع غزة ىاواستمرار نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فيالتيار الكيربائي 

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

1 
أزمػػػػة الكيربػػػػاء التحػػػػدي األبػػػػرز ألصػػػػحاب المشػػػػروعات  دتعػػػػ

 عالية جدا 1 13.911 88.89 الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة

2 
يـ أزمة انقطاع التيار الكيربائي  ػي محا ظػات قطػاع غػزة تس

 عالية جدا 2 15.614 86.49 نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة ي تراجع 

3 
يرا ػػػػؽ أزمػػػػة الكيربػػػػاء  ػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة إغػػػػالؽ المئػػػػات مػػػػف 

 عالية 11 17.415 79.45 المشروعات الصريرة والمتوسطة

4 
خسػػػػػائر كبيػػػػػرة لتعػػػػػرض المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة والمتوسػػػػػطة ت

 عالية جدا 6 15.162 83.20 بسبب أزمة الكيرباء  ي قطاع غزة

5 
وتقػػػػػديـ  ،ليؼ اإلنتػػػػاجيـ أزمػػػػة الكيربػػػػػاء  ػػػػي ارتيػػػػاع تكػػػػػاتسػػػػ

ت الصػػريرة نعكس سػػمبًا  ػػي ربحيػػة المشػػروعايػػالخػػدمات ممػػا 
 والمتوسطة    قطاع غزة

 عالية جدا 8 13.095 82.60

ساىمت أزمة الكيربػاء  ػي حػدوث تراجػع  ػي دخػوؿ عػدد مػف  6
 المتوسطة لسوؽ العمؿ  ي قطاع غزةالمنشآت الصريرة و 

 عالية جدا 9 15.260 80.08

7 
الطاقػػػػػة  وألػػػػواح ،)المولػػػػدات :بػػػػدائؿ الكيربػػػػاء مثػػػػػؿ سػػػػتخداـا

الشمسػػية( يعمػػؿ عمػػ  تحمػػؿ أصػػحاب المشػػروعات الصػػريرة 
 ضا ية كبيرةإوالمتوسطة  ي قطاع غزة أعباء اقتصادية 

 عالية جدا 4 16.603 84.01

تعػػاني المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة مػػف اضػػطرابات  ػػي  8
 جداعالية  3 15.286 84.22 العمؿ بسبب أزمة انقطاع التيار الكيربائي  ي قطاع غزة

9 

بيػػع  إلػ يػودي لجػػوء أصػحاب المشػػروعات الصػريرة والمتوسػػطة 
)إضػػا ة عػػدة شػػواكؿ  :السػػمعة أو الخدمػػة بسػػعريف مختميػػيف مثػػؿ

ارتيػػػػػػاع التكميػػػػػػة لممػػػػػػواطف  إلػػػػػػ  ،بسػػػػػػبب اسػػػػػػتخداـ المولػػػػػػدات(
 وانخياض التنا سية

 عالية 10 21.132 73.93
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االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

أعػػداد العػػاطميف عػػف العمػػؿ  ػػي  رتيػػاعإيـ أزمػػة الكيربػػاء  ػػي تسػػ 10
 عالية 12 19.143 77.22 ىذه المشروعات

يـ أزمة الكيرباء  ي وجػود أزمػة ركػود حقيقيػة  ػي العديػد مػف تس 11
 عالية جدا 5 13.843 83.49 النشاطات التجارية والخدماتية والصناعية والزراعية

12 
العمػؿ لػدى ترير أوقات وصؿ الكيرباء يعمؿ عمػ  زيػادة أوقػات 

رية المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة العمػػػػػاؿ وىػػػػػذا يضػػػػػعؼ مػػػػػف اسػػػػػتمرا
 والمتوسطة

 عالية جدا 7 14.965 82.865

 

مػػػدى تػػػأثير  المتوسػػػط الحسػػػابي اإلجمػػػالي لممحػػػور الخػػػامس "
نمػػػػػو المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة   ػػػػػيانقطػػػػػاع التيػػػػػار الكيربػػػػػائي 

 ( ي قطاع غزة رىاواستمراوالمتوسطة 
 جداعالية  --- 11.827 82.2118

نمو   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي )( السابؽ أف 14.5يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
( مف وجية عالية جداً جاءت بدرجة ) (ىاواستمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة 

( بانحراؼ 82.211نظر أ راد عينة الدراسة، حيث جاء المتوسط العاـ لممحور الخامس )
 13.095) (؛ وبمرت االنحرا ات المعيارية لعبارات المحور الخامس بيف11.827)معياري بما 

 .يا( وىي قيـ منخيضة؛ مما يوضح تجانس آراء أ راد العينة حول21.132 –
أزمة الكيرباء التحدي األبرز ألصحاب  دتع( )1وجاءت  ي الترتيب األوؿ العبارة رقـ )

(، وانحراؼ 88.89بمتوسط حسابي بما ) (المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة
يـ أزمة انقطاع التيار تس( )2(، يمييا  ي الترتيب الثاني العبارة رقـ )13.911معياري بما )

( بمتوسط الكيربائي  ي محا ظات قطاع غزة  ي تراجع نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة
جاءت  ي الترتيب األخير (، بينما 15.615(، وانحراؼ معياري بما )86.49حسابي بما )
يـ أزمة الكيرباء  ي ارتياع أعداد العاطميف عف العمؿ  ي ىذه تس( )10العبارة رقـ )
(، وجاءت باقي 19.143(، وانحراؼ معياري بما )77.22( بمتوسط حسابي بما )المشروعات

ات نمو المشروع  يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي عبارات المحور األوؿ الخاص بػ )
 .(عالية جدا)بدرجة   ي قطاع غزة( ىاستمرار ا  و الصريرة والمتوسطة 
نمو المشروعات   يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي )أف حصوؿ  ويرى الباحث
( مف وجية نظر عالية جداً ستجابة )إعم  درجة  ( ي قطاع غزة رىاستمراا  و الصريرة والمتوسطة 
  يمدى تأثير انقطاع التيار الكيربائي ػ )قناعة أ راد العينة ب إل قد يعزي  ،أ راد عينة الدراسة

 .( ي قطاع غزة ىاواستمرار نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة 
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 أصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطةمف غمبية األمعاناة بىذه النتيجة وييسر الباحث 
، حيث يستخدـ المشروعات ستمرارية وتطورا  و تقدـ مف المشكمة التي تعيؽ  مف  ي قطاع غزة

؛ العديد مف أصحاب ىذه المشروعات المولدات الكيربائية أو الطاقة الشمسية وغيرىا مف البدائؿ
دىـ تكاليؼ إضا ية، تستنزؼ األرباح التي يحصموف عمييا مف بكلتيادي ىذه المشكمة، مما ي

 النتاج والتسميـ،والتأخير  ي عممية ا ،وكذلؾ تعمؿ عم  مضاعية أوقات عمميـ المشروعات،
 .كا ة ال تؤثر  قط عم  المشروعات بؿ عم  نواحي الحياة  ي قطاع غزةوالمشكمة األكبر أنيا 

 
  :اختبار فرضيات البحث 5.4

لنشاط الذي يمارسو ػ )ل معر ة اليرؽ بيف إجابات أ راد العينة لمحاور الدراسة و قاً إف 
ة العمؿ صيو صية الممكية لممشروع، و األرض المقاـ عمييا المشروع، و القائموف عم  المشروع، 

 روؽ ذات داللة إحصائيَّة )عند مستوى  الباحث عف بحث ، حيث(نوع التمويؿو  ي المشروع، 
لمتريرات الدراسة )النشاط الذي  اً َنة البحث حوؿ محاور الدراسة تبع( بيف آراء أ راد َعيِّ 0،05

نوع و صية الممكية لممشروع، و األرض المقاـ عمييا المشروع، و روع، يمارسو القائموف عم  المش
( One Way Anova) (تحميؿ التبايف األحادي)التمويؿ( ولصجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار 

لتوضيح داللة اليروؽ  ي إجابات ميردات عينة الدراسة طبقًا لمتريرات الدراسة )النشاط الذي 
نوع و صية الممكية لممشروع، و األرض المقاـ عمييا المشروع، و يمارسو القائموف عم  المشروع، 

وؿ اا ىو موضح بالجدتضمنو محاور الدراسة كمتحميؿ حوؿ ما وكانت نتائج الت ،التمويؿ(
 :ةليالتا
 :ا لمتغير النشاط الذي يمارسو القائمون عمى المشروعالفروق وفقً  . أ

 

 عينة مفردات إجابات في لمفروق( One Way Anova) (األحادي التباين تحميل) نتائج (:15.5) جدول
 المشروع عمى القائمون يمارسو الذي النشاط متغير اختالف إلى طبقاً  الدراسة محاور حول الدراسة

  المحور
مجموع 
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

مدى تأثير )المحور األوؿ: 
الحصار الميروض عم  قطاع 

إقامة المشروعات   يغزة 
 (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

بيف 
 المجموعات

6954.04 4 1738.51 9.673 

داخؿ  0.000
 المجموعات

20668.19 115 179.72  

   119 27622.24 المجموع



94 

 

  المحور
مجموع 
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

مدى تأثير )المحور الثاني: 
 المتبعة بقطاعسياسات الحكومة 

المشروعات الصريرة   يغزة 
  (والمتوسطة

بيف 
 4.160 2063.64 4 8254.57 المجموعات

داخؿ  0.003
  496.03 115 57044.26 المجموعات

   119 65298.83 المجموع

مدى تأثير ) :المحور الثالث
التمويؿ والدعـ المالي سواء مف 
)حكومة، بنوؾ، مؤسسات 

إقامة المشروعات  ي  اإلقراض(
  (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

بيف 
 10.510 2050.87 4 8203.51 المجموعات

داخؿ  0.000
 المجموعات

22441.54 115 195.14  

   119 30654.05 المجموع

مدى تأثير ): المحور الرابع
العدواف اإلسرائيمي المستمر 

نمو   يوالدمار الناتج عنو 
 (المشروعات الصريرة والمتوسطة

بيف 
 المجموعات

1980.08 4 495.02 4.812 

داخؿ  0.001
 المجموعات

11831.09 115 102.87  

   119 13811.17 المجموع

مدى تأثير ): المحور الخامس
نمو   يانقطاع التيار الكيربائي 

المشروعات الصريرة والمتوسطة 
 ( ي قطاع غزة ىاواستمرار 

بيف 
 المجموعات

2237.26 4 559.31 4.464 

داخؿ  0.002
  125.30 115 14410.02 المجموعات

   119 16647.29 المجموع

 الدرجة الكمية

بيف 
 10.378 1051.66 4 4206.66 المجموعات

داخؿ  0.000
  101.33 115 11653.46 المجموعات

   119 1580.12 المجموع

 :يمي أعاله مايتضح مف خالؿ النتائج الموضحة 
عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . أ

إقامة المشػروعات   يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة )حوؿ المحور األوؿ: 
 .لمترير النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع اً قو  ؛(ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة
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عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . ب
المشػروعات   ػيقطػاع غػزة  المتبعة  يمدى تأثير سياسات الحكومة )حوؿ المحور الثاني: 
 .لمترير النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع و قاً  ؛(الصريرة والمتوسطة

عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . ت
مػػػػدى تػػػػأثير التمويػػػػؿ والػػػػدعـ المػػػػالي سػػػػواء مػػػػف )حكومػػػػة، بنػػػػوؾ، ) :المحػػػػور الثالػػػػثحػػػػوؿ 

لمتريػػر  و قػػاً  ؛(ىاواسػػتمرار  إقامػػة المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي مؤسسػػات اإلقػػراض(
 .النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع

عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . ث
نمػو  ػي مػدى تػأثير العػدواف اإلسػرائيمي المسػتمر والػدمار النػاتج عنػو ) الرابػع:المحػور حوؿ 

و قػػػػػا لمتريػػػػػر النشػػػػػاط الػػػػػذي يمارسػػػػػو القػػػػػائموف عمػػػػػ   :(والمتوسػػػػػطةالمشػػػػػروعات الصػػػػػريرة 
 .المشروع

عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . ج
نمػو المشػروعات الصػريرة   ػيمدى تأثير انقطػاع التيػار الكيربػائي )ر الخامس: حوؿ المحو 
لمتريػػر النشػػاط الػػذي يمارسػػو القػػائموف عمػػ   و قػػاً  ؛(غػػزة ػػي قطػػاع  ىاواسػػتمرار والمتوسػػطة 
 المشروع.

عينػة البحػث  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال  . ح
 ا لمترير النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروع.و قً  ،حوؿ محاور االستبانة ككؿ

عدـ وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند  المحاورحتمالية لجميع القيمة اإل مفيتبيف 
حوؿ واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  عينة الدارسةإجابات  ( بيفa=0.05)مستوى داللة

 .النشاط الذي يمارسو القائموف عم  المشروعإل   ي قطاع غزة، تعزى 
ا لجميع متشابية  ي طبيعتيىذه المشروعات  واقعىذه النتيجة إل  أف  ويعزو الباحث

إلف معظـ المشروعات تواجو الظروؼ السياسية واالجتماعية  ؛المشروعات  ي قطاع غزة
درجة كا ة متشابية ب نواع المشاريعأل، لذلؾ  إف أغمب المعيقات والمشاكؿ نيسيا واالقتصادية

 كبيرة.
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 :ا لمتغير األرض المقام عمييا المشروعالفروق وفقً  . ب
 عينة مفردات إجابات في لمفروق( One Way Anova) (األحادي التباين تحميل) نتائج(: 16.5) جدول

 المشروع عمييا المقام األرض متغير اختالف إلى طبقاً  الدراسة محاور حول الدراسة

مجموع   المحور
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

مدى تأثير )المحور األوؿ: 
الحصار الميروض عم  قطاع 

إقامة المشروعات   يغزة 
 (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

بيف 
 0.569 126.419 1 126.41 المجموعات

داخؿ  0.452
  222.185 112 24884.61 المجموعات

   113 25011.09 المجموع

مدى تأثير )المحور الثاني: 
 المتبعة بقطاعسياسات الحكومة 

المشروعات الصريرة   يغزة 
  (والمتوسطة

بيف 
 0.598 333.150 1 333.15 المجموعات

داخؿ  0.441
 المجموعات

62373.24 112 556.904  

   113 62706.39 المجموع

مدى تأثير ) :المحور الثالث
التمويؿ والدعـ المالي سواء مف 
)حكومة، بنوؾ، مؤسسات 

إقامة المشروعات   ي اإلقراض(
  (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

بيف 
 المجموعات

4.261 1 4.267 0.017 

داخؿ  0.897
 المجموعات

28508.81 112 254.543  

   113 28513.18 المجموع

مدى تأثير ) الرابع:المحور 
العدواف اإلسرائيمي المستمر 

نمو   يوالدمار الناتج عنو 
 (المشروعات الصريرة والمتوسطة

بيف 
 المجموعات

261.23 1 261.230 2.439 

داخؿ  0.121
 المجموعات

11996.88 112 107.115  

   113 12258.11 المجموع

مدى تأثير ): المحور الخامس
نمو   يانقطاع التيار الكيربائي 

المشروعات الصريرة والمتوسطة 
 ( ي قطاع غزة ىاواستمرار 

 بيف
 1.836 247.757 1 247.75 المجموعات

داخؿ  0.178
  134.917 112 15110.65 المجموعات

   113 15358.40 المجموع
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 :يمي أعاله مايتضح من خالل النتائج الموضحة 
عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05 ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )وجػػود  .1

إقامػة المشػروعات   ػيمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غػزة )حوؿ المحور األوؿ: 
 .لمترير األرض المقاـ عمييا المشروع و قاً  (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) .2
المشػروعات   ػيقطػاع غػزة  المتبعػة  ػيمدى تأثير سياسػات الحكومػة )حوؿ المحور الثاني: 
 .مقاـ عمييا المشروعلمترير األرض ال و قاً  (الصريرة والمتوسطة

عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05 ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) وجػػود .3
مػػػػدى تػػػػأثير التمويػػػػؿ والػػػػدعـ المػػػػالي سػػػػواء مػػػػف )حكومػػػػة، بنػػػػوؾ، ) :المحػػػػور الثالػػػػثحػػػػوؿ 

لمتريػػػر  و قػػػاً  (ىاواسػػػتمرار  إقامػػػة المشػػػروعات الصػػػريرة والمتوسػػػطة  ػػػي مؤسسػػػات اإلقػػػراض(
 .عمييا المشروع األرض المقاـ

عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) .4
نمػػو   ػػيمػػدى تػػأثير العػػدواف اإلسػػرائيمي المسػػتمر والػػدمار النػػاتج عنػػو ): المحػػور الرابػػعحػػوؿ 

  .لمترير األرض المقاـ عمييا المشروع و قاً  (المشروعات الصريرة والمتوسطة
عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) .5

نمػو المشػروعات الصػريرة   ػيمػدى تػأثير انقطػاع التيػار الكيربػائي )ر الخػامس: حوؿ المحو 
 ا لمترير األرض المقاـ عمييا المشروع.و قً  ( ي قطاع غزة ىاواستمرار والمتوسطة 

عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) .6
  لمترير األرض المقاـ عمييا المشروع. و قاً  ؛حوؿ محاور االستبانة ككؿ

عينػػة البحػػث حػػوؿ محػػاور االسػػتبانة والدرجػػة الكميػػة و قػػا  أ ػػرادولتحديػػد اليػػروؽ  ػػي آراء 
األرض المقػػػاـ عمييػػػا لصػػػالح أي  ئػػػة مػػػف  ئػػػات متريػػػر وع األرض المقػػػاـ عمييػػػا المشػػػر لمتريػػػر 
 ي جدوؿ رقـ وكانت نتيجة االختبار كما ( Kruskal-Wallis Test) اختباراستخداـ المشروع 

(17.5): 
  

 الدرجة الكمية

بيف 
 1.258 161.111 1 161.11 المجموعات

داخؿ  0.264
  128.103 112 14347.57 المجموعات

   113 14508.68 المجموع
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 مفردات إجابات في الفروق اتجاه لتحديد( Kruskal-Wallis Test" ) تحميل"  نتائج (:17.5) جدول
 :المشروع عمييا المقام األرض لمتغير وفقا الكمية والدرجة االستبانة محاور حول الدراسة عينة

 العدد ممكية األرض المحور
متوسط 

 الرتب
مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

مدى تأثير الحصار الميػروض عمػ  )المحور األوؿ: 
 إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  يقطاع غزة 

 (ىاواستمرار 

 61.04 45 ممؾ خاص
 55.19 69 إيجار 0.355 1 0.855

 114 المجموع

مػػػػػدى تػػػػػأثير سياسػػػػػات الحكومػػػػػػة )المحػػػػػور الثػػػػػاني: 
المشػػػػػػػروعات الصػػػػػػػريرة   ػػػػػػػيغػػػػػػػزة  المتبعػػػػػػػة بقطػػػػػػػاع

 (والمتوسطة

 60.91 45 ممؾ خاص
 55.28 69 إيجار 0.373 1 0.792

 114 المجموع

مػػدى تػػأثير التمويػػؿ والػػدعـ المػػالي ) :المحػػور الثالػػث
  ػػياإلقػػراض( سػػواء مػػف )حكومػػة، بنػػوؾ، مؤسسػػات 

 ىا(استمرار و  المشروعات الصريرة والمتوسطةقامة إ

 57.50 45 ممؾ خاص
 57.50 69 إيجار 1.00 1 0.000

 114 المجموع

مػػػػػدى تػػػػػأثير العػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي ) :المحػػػػػور الرابػػػػػع
نمػػػو المشػػػروعات   ػػػيالمسػػػتمر والػػػدمار النػػػاتج عنػػػو 

 (الصريرة والمتوسطة

 61.43 45 ممؾ خاص
 54.93 69 إيجار 0.304 1 1.055

 114 المجموع

مػػػػػػػدى تػػػػػػػأثير انقطػػػػػػػاع التيػػػػػػػار ) :المحػػػػػػػور الخػػػػػػػامس
نمػػو المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة   ػػيالكيربػػائي 
 ( ي قطاع غزة ىاواستمرار 

 62.96 45 ممؾ خاص
 53.94 69 إيجار 0.155 1 2.026

 114 المجموع

 الدرجة الكمية
 61.77 45 ممؾ خاص

 54.72 69 إيجار 0.266 1 1.239
 114 المجموع

 :( ما يمي16.5الجدوؿ ) أعاله مفيتضح مف خالؿ النتائج الموضحة 
عينػة البحػث حػوؿ  أ ػراد(  ػي آراء 0.05يوجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة ) .1

إقامة المشروعات الصػريرة   يمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غزة )المحور األوؿ: 
لمتريػر األرض المقػاـ عمييػا المشػروع لصػالح مػف يممكػوف األرض  و قاً  (ىاواستمرار  والمتوسطة

 .(61.04بمتوسط رتب ) اً خاص اً ممك
عينػة البحػث حػوؿ  أ ػراد(  ػي آراء 0.05 روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة ) يوجد .2

المشػػروعات الصػػريرة   ػػيقطػػاع غػػزة المتبعػػة بمػػدى تػػأثير سياسػػات الحكومػػة )المحػػور الثػػاني: 
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 اً خاصػ اً لمترير األرض المقاـ عمييا المشروع لصالح مف يممكوف األرض ممكػ و قاً  (والمتوسطة
 .(60.91بمتوسط رتب )

عينػػة البحػػث  أ ػػراد(  ػػي آراء 0.05ال يوجػػد  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) .3
مدى تػأثير التمويػؿ والػدعـ المػالي سػواء مػف )حكومػة، بنػوؾ، مؤسسػات ) :المحور الثالثحوؿ 
لمتريػػر األرض المقػػاـ  و قػػاً  (ىاواسػػتمرار  إقامػػة المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي اض(اإلقػػر 

  .عمييا المشروع
عينػة البحػث حػوؿ  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

نمػػػػػو   ػػػػػيمػػػػػدى تػػػػػأثير العػػػػػدواف اإلسػػػػػرائيمي المسػػػػػتمر والػػػػػدمار النػػػػػاتج عنػػػػػو ) الرابػػػػػع:المحػػػػػور 
لمتريػػػػر األرض المقػػػػاـ عمييػػػػا المشػػػػروع لصػػػػالح مػػػػف  و قػػػػاً  (المشػػػػروعات الصػػػػريرة والمتوسػػػػطة

 .(61.43بمتوسط رتب ) اً خاص اً يممكوف األرض ممك
عينػة البحػث حػوؿ  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

نمػػػػػو المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة   ػػػػػيمػػػػػدى تػػػػػأثير انقطػػػػػاع التيػػػػػار الكيربػػػػػائي )ر الخػػػػػامس: المحػػػػػو 
لمتريػػر األرض المقػػاـ عمييػػا المشػػروع لصػػالح مػػف  و قػػاً  ( ػػي قطػػاع غػػزة ىاواسػػتمرار والمتوسػػطة 

 (.62.96يممكوف األرض ممؾ خاص بمتوسط رتب )
عينػة البحػث حػوؿ  أ ػراد(  ي آراء 0.05وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6

لمتريػػر األرض المقػػاـ عمييػػا المشػػروع لصػػالح مػػف يممكػػوف األرض  محػػاور االسػػتبانة ككػػؿ و قػػاً 
  .(61.77بمتوسط رتب ) اً خاص اً ممك

 كونيـ يممكوف األرض والمكاف الذي عميو المشروع  الذيف السابقة إل ويعزو الباحث النتيجة 
أف  وىذه النتيجة واقعية إذمف د ع تكاليؼ اإليجار، أجروف ال سيما تال يتأثروف كما يتأثر المس

أكبر مف  وتكاليؼ غالبًا لضعوط وفضيتعر  المشروع اً مكانالمشروعات الذيف يستأجروف  أصحاب
 :أخرى، مثؿ أعماؿبحيث يمكف أف يستثمر ىذه المبما  ي  مالكي األرض مف ناحية تكمية اإليجار،

التي ظير ( ـ2009 ه النتيجة مع دراسة )زعرب،ختميت ىذواأو شراء مواد خاـ،  ،تطوير المشروع
 بيف إجابات المبحوثيف( a=0.05) ييا عدـ وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

تعزى إل   أصحاب المشاريع التجارية الصريرة  ي قطاع غزة، ات اإلدارية التي تواجويقحوؿ المع
 .والمشروع حسب األرض المقامة عمي
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 :الفروق وفقا لمتغير نوع التمويل . ت
 عينة مفردات إجابات في لمفروق( One Way Anova) (األحادي التباين تحميل ) نتائج (:18.5) جدول

 التمويل نوع متغير اختالف إلى طبقاً  الدراسة محاور حول الدراسة

  المحور
مجموع 
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

مػػػػػدى تػػػػػأثير الحصػػػػػار )المحػػػػػور األوؿ: 
إقامػػػػة   ػػػػيالميػػػػروض عمػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزة 

 المشػػػػػػػػػػػػروعات الصػػػػػػػػػػػػريرة والمتوسػػػػػػػػػػػػطة
 (ىاواستمرار 

بيف 
 13.602 2396.085 3 7188.25 المجموعات

داخؿ  0.000
 المجموعات

20433.98 116 176.155  

   119 27622.24 المجموع

مػػػػدى تػػػػأثير سياسػػػػات )المحػػػػور الثػػػػاني: 
  ػػػػػػػػيقطػػػػػػػػاع غػػػػػػػػزة بالمتبعػػػػػػػػة الحكومػػػػػػػػة 

  (المشروعات الصريرة والمتوسطة

بيف 
 المجموعات

6563.40 3 2187.801 4.321 

داخؿ  0.006
 المجموعات

58735.43 116 506.340  

   119 65298.83 المجموع

مػػػػػدى تػػػػػأثير التمويػػػػػؿ ) :المحػػػػػور الثالػػػػػث
بنػوؾ، والدعـ المالي سواء مػف )حكومػة، 

إقامػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػػػػات اإلقػػػػػػػػػػػػراض(
 المشػػػػػػػػػػػػروعات الصػػػػػػػػػػػػريرة والمتوسػػػػػػػػػػػػطة

  (ىاواستمرار 

بيف 
 9.196 1962.659 3 5887.97 المجموعات

داخؿ  0.000
  213.432 116 24757.08 المجموعات

   119 30645.05 المجموع

مػػػػػدى تػػػػػأثير العػػػػػدواف ): المحػػػػػور الرابػػػػػع
اإلسػػرائيمي المسػػتمر والػػدمار النػػاتج عنػػو 

 نمو المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي

بيف 
 5.418 565.813 3 1697.44 المجموعات

داخؿ  0.002
  104.429 116 12113.73 المجموعات

   119 13811.17 المجموع

مػػػدى تػػػأثير انقطػػػاع ): المحػػػور الخػػػامس
نمػػػػو المشػػػػروعات   ػػػػيالتيػػػػار الكيربػػػػائي 

 ي قطاع  ىاواستمرار الصريرة والمتوسطة 
 (غزة

بيف 
 4.921 626.468 3 1879.40 المجموعات

داخؿ  0.003
  127.309 116 14767.88 المجموعات

   119 16647.29 المجموع
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  المحور
مجموع 
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

 الدرجة الكمية

بيف 
 12.941 1325.717 3 3911.15 المجموعات

داخؿ  0.000
  102.439 116 11882.97 المجموعات

   119 15860.12 المجموع

 يمي أعاله مايتضح مف خالؿ النتائج الموضحة 
عينػة البحػث  أ ػراد(  ػي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة )تال  .1

إقامػة المشػروعات   ػيمدى تأثير الحصار الميروض عم  قطاع غػزة )حوؿ المحور األوؿ: 
 .لمترير نوع التمويؿ و قاً  (ىاواستمرار  الصريرة والمتوسطة

عينػة البحػث  أ ػراد(  ػي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة )تال  .2
المشػػروعات   ػػيقطػػاع غػػزة بالمتبعػػة مػػدى تػػأثير سياسػػات الحكومػػة )حػػوؿ المحػػور الثػػاني: 

 .لمترير نوع التمويؿ و قاً  (الصريرة والمتوسطة
عينػة البحػث  أ ػراد(  ػي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة )تال  .3

مػػػػدى تػػػػأثير التمويػػػػؿ والػػػػدعـ المػػػػالي سػػػػواء مػػػػف )حكومػػػػة، بنػػػػوؾ، ) :المحػػػػور الثالػػػػثحػػػػوؿ 
لمتريػر نػوع  و قػاً  (ىاواسػتمرار  إقامة المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي مؤسسات اإلقراض(

 .التمويؿ
عينػة البحػث  أ ػراد(  ػي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة )تال  .4

نمػػو   ػػيمػػدى تػػأثير العػػدواف اإلسػػرائيمي المسػػتمر والػػدمار النػػاتج عنػػو ): المحػػور الرابػػعحػػوؿ 
 .لمترير نوع التمويؿ و قاً  (المشروعات الصريرة والمتوسطة

عينػة البحػث  أ ػراد(  ػي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة )تال  .5
نمػو المشػروعات الصػريرة   ػيمػدى تػأثير انقطػاع التيػار الكيربػائي )ر الخػامس: حوؿ المحو 
 لمترير نوع التمويؿ. و قاً  ( ي قطاع غزة ىاواستمرار والمتوسطة 

عينػة البحػث  أ راد(  ي آراء 0.05وجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تال   .6
 و قا لمترير نوع التمويؿ. ؛حوؿ محاور االستبانة ككؿ

عدـ وجود  روؽ ذات داللة إحصائية عند جميعيا ممحاور لحتمالية ويتبيف مف القيمة اال
قع المشروعات الصريرة والمتوسطة بيف إجابات عينة الدارسة حوؿ وا( a=0.05)مستوى داللة

 .لمترير نوع التمويؿ و قاً  ي قطاع غزة 
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الصريرة  إل  أف األغمبية مف أصحاب المشروعات السابقة النتيجة ويعزو الباحث
التمويؿ مصادر أكثر مف  أو العائمي ييضموف التمويؿ الشخصي أو المقبميف عمييا، والمتوسطة

اليوائد المرتيعة  :منيا ،لعدة أسباب وذلؾ ،اإلقراض الخاصةومؤسسات  ،البنوؾ :مثؿ ،خرىاأل
 المالية مبالاوصعوبة الحصوؿ عم  العم  القروض،  تضعيا البنوؾ ومؤسسات االقراضالتي 
سباب التي تجعميـ يمتنعوف عف مصادر التمويؿ األخرى ، ومف األالصعبة ياتجراءااإلة، و الالزم
 (.ـ2013 ه النتيجة مع نتيجة دراسة )زعرب،ىذ ؽي، وتتىي الدواعي الدينيةأيضًا 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 :مقدمة 1.6
 إلييا تَخُمصَ التي  الميدانيةالتي توصمت إلييا الدراسة  دراسةيتناوؿ ىذا اليصؿ نتائج ال

 .المقترحة التوصياتأىـ ، وينتيي بتقديـ المتعددة محاور الدراسة
 :النتائج 2.6

أسئمتيا وتحقيؽ  ف يما يتعمؽ باإلجابة ع دراسةإلييا ال تأبرز النتائج التي توصم ىذه
 عم  النحو التالي:وىي ، أىدا يا

 المشروعات. في قطاع غزةتأثير الحصار المفروض عمى بالنتائج المتعمقة أواًل: 
 مػػػػػف  ػػػػػرص نجػػػػػاح المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة يقمػػػػػؿ الحصػػػػػار الميػػػػػروض عمػػػػػ  قطػػػػػاع غػػػػػزة ف إ

  .والمتوسطة
  استمرار المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع  يندرة دخوؿ المواد الخاـ يؤثر أف. 
 المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي  التي تحتاجياؿ اآلالت والمعدات ادخ ي إصعوبة  ىناؾ

ضعا يا أو عدـ التيكير  ي إنشائيا.إعاقة المشروعات و يؤدي إل  ، وبالتالي قطاع غزة  ا 
المشــروعات  فــيغــزة  المتبعــة بقطــاعمــدى تــأثير سياســات الحكومــة بالنتــائج المتعمقــة ثانيــًا: 

 .الصغيرة والمتوسطة
 عياءات مف الضرائب  ػي السػنوات األولػ  اإلجية تقديـ  بنسبة بسيطة مفيـ الحكومة تس إف

  .لممشروع
 إرشػػػػاد المسػػػػتيمكيف لصقبػػػػاؿ عمػػػػ  جيػػػػة  مػػػػف منيػػػػا ال تقػػػػـو بالشػػػػكؿ المطمػػػػوب الحكومػػػػة إف

 .المنتجات الوطنية وحماية المستيمؾ
 بأصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة  االىتماـ ي  الحكومة ًا مفواضح اً ىناؾ ضعي إف

  ي قطاع غزة.
 بالشػػكؿ والمتوسػػطة  األرضػػية الخصػػبة ألصػػحاب المشػػروعات الصػػريرة تػػو رال الحكومػػة  إف

 المطموب.
 صػػحابألالتسػػييالت )التسػػجيؿ والتػػراخيص( تقػػديـ جانػػب الحكومػػة  ػػي  ًا مػػفىنػػاؾ ضػػعي إف 

 المشروعات الصريرة والمتوسطة.
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)حكومةَ بنوكَ مؤسسـات مدى تأثير التمويل والدعم المالي سواء من ب : النتائج المتعمقةثالثاً 
 .ىاواستمرار  إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اإلقراض(

 إقامة المشروعات الصريرة   ي يؤثر بشكؿ كبيرأسعار اليائدة عم  القروض  ي رتياع الإف ا
 .ىاواستمرار  والمتوسطة

 قميمػة أو ال  مؤسسػات اإلقػراض الخاصػة التي تقدميا البنػوؾ أوالسماح لسداد القرض  مدة إف
 .ىاستمرار او  وىذا يضعؼ المشروعات، صالً أ سماحمدة توجد 

 صػػػػػعوبات  ػػػػػي تسػػػػػديد األقسػػػػػاط  فو يواجيػػػػػأصػػػػػحاب المشػػػػػروعات الصػػػػػريرة والمتوسػػػػػطة  أف
 المشروعات. ءورا المستحقة عمييـ، وذلؾ لضعؼ العائد مف

 عمػػػػ  مصػػػػادر تمويػػػػؿ ذاتيػػػػة )شخصػػػػية(  الصػػػػريرة والمتوسػػػػطة تعتمػػػػد غالبػػػػاً  المشػػػػروعات إف
 لممشروع.

نمـو  فـيمدى تـأثير العـدوان اإلسـرائيمي المسـتمر والـدمار النـاتج عنـو ب: النتائج المتعمقة رابعاً 
 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 اسػػػػتمرار  ػػػػي بشػػػػكؿ كبيػػػػرثػػػػر أ عمػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزة الحػػػػروب النػػػػاتج مػػػػفالتػػػػدمير الكبيػػػػر  إف 
 وأدى ذلؾ إل  إغالؽ العديد مف المشروعات. والمتوسطة،المشروعات الصريرة 

 سػػتمرار المشػػروعات الصػػريرة ابنسػػبة كبيػػرة تػػدمير البنيػػة التحتيػػة خػػالؿ الحػػروب أضػػعؼ  إف
 والمتوسطة.

 قػد  ػي قطػاع غػزة  والمتوسػطة المػدمرةإعادة إعمار المشػروعات الصػريرة   ي اً ر يتأخ ىناؾ أف
 .ىاستمرار او  نمو المشروعات أعاؽ

 ػيأثػرت  ألصحاب المشروعات المدمرة خػالؿ الحػروبالتعويضات التي تقدـ ية ايعدـ ك إف  
 .استمرار المشروعات

نمـو المشـروعات الصـغيرة  فـيمـدى تـأثير انقطـاع التيـار الكيربـائي ب: النتائج المتعمقة خامساً 
 .في قطاع غزة رىاواستمراوالمتوسطة 

 المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي قطػػاع التحػػدي األبػػرز ألصػػحاب  دتعػػأزمػة الكيربػػاء  إف
 خالؿ الدراسة. ، حيث جاءت بنسبة عالية جداً غزة

 ػػي تراجػػع نمػػو المشػػروعات  قػػد سػػاىـالكيربػػائي  ػػي قطػػاع غػػزة  متيػػارالمسػػتمر لقطػػاع نإف اال 
عاقتيا الصريرة والمتوسطة  .وا 

 ضطرابات  ي العمؿ بسبب أزمة امف  بشكؿ كبير المشروعات الصريرة والمتوسطة تعاني إف
 .نقطاع التيار الكيربائي  ي قطاع غزةإ
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 ػػػػيُ الطاقػػػػة الشمسػػػػية(  وألػػػػواح ،)المولػػػػدات :سػػػػتخداـ بػػػػدائؿ الكيربػػػػاء مثػػػػؿا إف ؿ أصػػػػحاب حم 
 .ضا ية كبيرةإ تكاليؼالمشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة 

 التوصيات: 3.6

صػػحاب المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي أوزيػػارة  ،طػػالع عمػػ  الدراسػػات السػػابقةبعػػد اال
طػػالع عمػػ  نتائجيػػا كػػاف ال بػػد مػػف الخػػروج بتوصػػيات سػػتبانات عمػػييـ واالقطػػاع غػػزة وتوزيػػع اال

 :  منيا، والتي كاف ميمة
 توصيات خاصة بالحكومة:

 .تنييذ مسح إللقاء الضوء عم  ظروؼ المشروعات الصريرة والمتوسطة والعامميف بيا 
  لمواجية الحروب  ،خرىأجية  والحكومة مفطوارئ تخص المشروعات مف جية عمؿ خطط

 واألوضاع الخارجة عف اإلرادة.
 ألصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع  كبرى ىميةألوية و أو ف تعطي الحكومة أ

ىمية  ي ألما ليا مف  ،إلخ(..الخسائر،، مثؿ: )الدعـ المالي والمعنوي، تعويض جزء مف غزة
 .تنمية ودعـ االقتصاد

 عيػاءات مػف الضػرائب  ػي السػنوات اإل) :مثػؿ ،تقديـ حوا ز تشجيعية وتسييالت مف الحكومة
 .وتنميتيا المشروعات الصريرة والمتوسطة يص( تسيـ  ي تعزيزوالتراخ ،والتسجيؿ ،ول األ

  تعزيػػز يـ  ػػي المالئمػػة واألرضػػية الخصػػبة حتػػ  تسػػتػػو ير الحكومػػة مقومػػات البنيػػة التحتيػػة
 .ىاستمرار او  المشروعات

 المنتجػػػػات الوطنيػػػػة لشػػػػراء  أصػػػػحاب الجمعيػػػػات والمؤسسػػػػاتلػػػػزاـ إف تعمػػػػؿ الحكومػػػػة عمػػػػ  أ
وحمايػػػة أصػػػحاب المشػػػروعات الصػػػريرة والمتوسػػػطة حتػػػ  تعػػػزز مػػػف زيػػػادة كميػػػة  يػػػا،دعمو 
 .المبيعاتنتاج و اإل

 و قػػروض حسػػنة مػػف خػػالؿ مؤسسػػات تابعػػة ليػػا ألصػػحاب أف تقػػـو الحكومػػة بتػػو ير تمويػػؿ أ
البػػدء  ػػي  عنػػدالمشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة، حتػػ  تسػػاعد الػػذيف لػػيس ليػػـ مصػػدر دخػػؿ 

 المشروعات.
 المشػروعات الصػريرة ألنيا تعد عائقًػا كبيػًرا أمػاـ  ؛زمة الكيرباءوضع حموؿ عاجمة وسريعة إل

 والمتوسطة  ي قطاع غزة.
  تػػو ير حمػػوؿ وبػػدائؿ مناسػػبة إلزمػػة الكيربػػاء الخانقػػة، بحيػػث تكػػوف بتكميػػة أقػػؿ أو دعميػػا مػػف

 الحكومة، حت  يتمكف أصحاب المشروعات واالستمرار بالعمؿ وتحقيؽ قدر أكبر مف الربح. 
  .تو ير الكيرباء لساعات أكثر حت  يستييذ أصحاب المشروعات منيا بقدر أكبر 
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 روعات:توصيات خاصة بأصحاب المش
   وذلػػؾ  ؛صػػحاب المشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطة  ػػي المعػػارض الدوليػػةأشػػراؾ إالعمػػؿ عمػػ

 التعاوف مع السيارة اليسطينية.وذلؾ ب، خرىستيادة مف خبرات الدوؿ األلتسويؽ منتجاتيـ واال
   الالزمػػة ألصػػحاب  الينيػػة والماليػػة واإلداريػػة والتسػػويقية المجانيػػة التػػدريباتتقػػديـ العمػػؿ عمػػ

 .الصريرة والمتوسطة روعاتلمشوالعامميف  ي ا
 :وك ومؤسسات اإلقراض الخاصةالبنبالممولين و توصيات خاصة 

 التػي دمػرت خػالؿ  لمشػروعات الصػريرة والمتوسػطةالتعويضات إلصحاب ا سراع  ي تقديـاإل
 .سرائيمي عم  قطاع غزةعتداء اإلاال

  حتػ  يػة ا ك الجيػات الداعمػة إلصػحاب المشػروعات ف تكوف التعويضػات التػي تقػدمياأيجب
  . ي مشروعاتيـ ايستمرو 

   سػػرائيمية عتػػداءات اإلاال خػػالؿالمػػدمرة  روعاتصػػحاب المشػػأل اتتعويضػػتمػػاـ الإالعمػػؿ عمػػ
 مواليـ والنيوض مف جديد.أصحاب المشروعات أحت  يستعيد  عم  قطاع غزة

   سػرائيمية السػابقة عمػ  عتػداءات اإلاالخػالؿ التػي دمػرت البنية التحتيػة عادة بناء إالعمؿ عم
 قطاع غزة.

 قراض الخاصة بتػو ير قػروض ألصػحاب المشػروعات الصػريرة ف تقوـ البنوؾ ومؤسسات اإلأ
 ػراد عمػ  ىػذه قبػاؿ األإ، لكػي يسػيـ ذلػؾ  ػي وشػروط ميسػرة والمتوسطة بأسعار  ائػدة بسػيطة

 واالستمرارية. صحاب المشروعات القائمة  ي التوسعأوتساعد  ،المشروعات
 لكػػي يػػتـ المسػػاعدة  ػػي  ،ممشػػروعات الصػػريرة والمتوسػػطةل تػػرات سػػماح عمػػ  القػػروض  تقػػديـ

 النيوض والتقدـ  ي مثؿ ىذه المشروعات.
 صػػحاب المشػػروعات أقسػػاط الشػػيرية لمقػػروض المسػػحوبة حتػػ  يػػتمكف تقميػػؿ مبػػالا د عػػات األ

 مف االلتزاـ بالسداد وعدـ التأخير.
  قػػػراض مػػػف حيػػػث )الضػػػمانات والكيػػػاالت التػػػي مػػػف البنػػػوؾ ومؤسسػػػات اإلتقػػػديـ التسػػػييالت

 مف القروض. معظـ أصحاب المشروعات يستييدتطمبيا( حت  



 
 

 
 

  راجعالمالمصادر و 
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم

 أواًل: المراجع العربية: 
. تاريخ الصريرة ودورىا  ي الحد مف مشكمة البطالةالمشروعات  ـ(.2007. )إبراىيـ، محمد
 www.khaironline.net ـ، الموقع:15/01/2018االطالع: 

 ربحية لتعظيـ مستحدثة آ اؽ نحو الضريبية االدارة منيجيةـ(. 2014براىيـ، نبيؿ. )إ
 السادس الضريبي ممؤتمرمقدمة ل ورقة عمؿ .الضريبية وانعكاساتيا الصريرة المشروعات

 والضرائب، مصر. العامة لممالية المصرية عشر، الجمعية
المشاريع الصريرة والمتوسطة أىميتيا  ي الحد مف البطالة  ي  ـ(.2006. )أبو جزر،  وزي

غزة،  ،نسحاب اإلسرائيميبحث مقدـ إل  مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد اال َ مسطيف
 . مسطيف

 مؤسسة :اإلسكندرية د.ط(.). التنمية  ي ودورىا الصريرة الصناعات ـ(.2005) تحي. أحمد، 
 .الجامعة شباب

دارة األعماؿ الصريرةـ(. 2012أحمد، مروة، وبرىـ، نسيـ. ) . مقرر جامعي، جامعة الريادة وا 
 القدس الميتوحة،  مسطيف.

 : )د.ـ(القاىرة .1. طمستقبؿ المشروعات الصريرة  ي مصر. (2006) .األسرج، حسيف

 الػػدوؿ  ػػي التشػػريؿ  ػػي ودورىػػا والمتوسػػطة الصػػريرة المشػػروعاتـ(. 2011، حسػػيف. )االسػػرج
 ـ، الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:15/01/2018تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع:  .العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

www.arabic.microfinancegateway.org/redirect.php 

المشػػػػػػاريع الصػػػػػػريرة  (.ـ2014المػػػػػػدني الجزائػػػػػػري مكتػػػػػػب واليػػػػػػة الجميػػػػػػة )اكاديميػػػػػػة المجتمػػػػػػع 
: ـ، الموقػع18/02/2018:االطػالعتاريخ  .تجربة دولية ناجحة 12استعراض  ،والمتوسطة

https://www.facebook.com/permalink.php 
 قطاع  ي الصريرة المشاريع تمويؿ  ي حديثة أساليب نحوـ(. 2006البحيصي، عصاـ. )

مػؤتمػر،  إل  ، مقدـغزة قطاع  ي الصريرة المشروعات ألصحاب استطالعية غزة، دراسة
 الجامعة  ي التجارة بكمية اإلسرائيمي المنعقد االنسحاب قطػػػػػػاع غػػػزة بعد وتطػػوير تنميػػة

 اإلسالمية، غزة،  مسطيف.
األراضي   ي الصريرة المنشآت المنظـ غير القطاع .ـ(2005) .عوض سيياف البرغوثي،

-األوؿ العممي ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر َاالستمرار وتحديات البقاء  رص – اليمسطينية

http://www.arabic.microfinancegateway.org/redirect.php
http://www.arabic.microfinancegateway.org/redirect.php
https://www.facebook.com/permalink.php
https://www.facebook.com/permalink.php
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-التجارة كمية المعاصرة، والتحديات التنمية آ اؽ بيف  مسطيف  ي والتمويؿ االستثمار
 غزة،  مسطيف. اإلسالمية، الجامعة

، بسمة. )  لرياديي البطالة مشكمو حؿ  ي والتكنولوجيا األعماؿ حاضنات دورـ(. 2014برىـو
 مبادروف) برزة اإلسالمية الجامعة أعماؿ حاضنة مشاريع: حالة غزة، دراسة قطاع األعماؿ

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة،  مسطيف.(سبارؾ-
 ، الووقع:16/9/2017، تاريخ االطالع: هوقع هصز العزبيت(. 2016)احود. بشارة، 

http://www.masralarabia.com/  
 ي التنمية  دور المؤسسات الصريرة والمتوسطة .(2014بطاش، غانية، ونعيمة سعيدة. )

قسـ العمـو ، جامعة قاصدي مرباح بورقمة. )بحث بكالوريوس غير منشور(. االقتصادية
 ، الجزائر.االقتصادية

 مصر االقتصادية التنمية  ي وأثرىا الصريرة المشروعاتد.ت( ) ـ(2011) عاصـ.، البندي
ـ، الموقع: 10/02/2018تاريخ االطالع:  .أنموذجاً 

http://smartcontractor.blogspot.com/2017/10/blog-post_76.html 
المنشآت الصريرة والمتناىية الصرر    ظؿ القانوف رقـ ـ(. 2004)المصري.  األىميالبنؾ 

 .74-5(، 4)57، االقتصادية المجمة، 2004لسنة  141
تاريخ االطالع:  .قروض المشاريع والشركات الصريرةـ(. 2016) مسطيف. بنؾ 
-https://www.bankofpalestine.com/ar/business/creditالموقع: ـ،18/02/2018

facilities/sme-loans. 
. تمويؿ المؤسسات الصريرة والمتوسطة بالقروض ـ(2013)نريماف. بوخطة، رقاني، وخمقاني، 

)بحث بكالوريوس غير منشور(. جامعة  البنكية. دراسة حالة بعض مؤسسات بورقمة
العمـو  قسـ-التجاريةوالعموـ  رييوعموـ التس ةيالعموـ االقتصاد ةيكم، ورقمة-مرباحقاصدي 

 .رييالتس
المنشآت الصغرى والصغٌرة والمتوسطة . (2011. )تقرير المدير العاـ لمكتب العمؿ العرب 

 والثالثــون، الثامنــة الـــدورة، العمل العربً مؤتمر. قاطــرة النمــوالداعمــة للتشغــٌل

 .(2011 آٌار/  ماٌو 22 – 15) العربٌة مصر جمهورٌة – القاهرة
سات الصريرة والمتوسطة وغياب التعريؼ الموحد. تاريخ ـ(. المؤس2013الجشي، سمماف. )

 http://www.aleqt.com/2013/07/22/article ، الموقع:13/4/2018 االطالع:
لمسكاف  لعاـا لمتعداد االولية لنتائجا ـ(.2018) .المركزي لصحصاء اليمسطيني الجياز

 . مسطيف ،راـ اهلل .ـ2017 والمساكف والمنشآت لعاـ

http://www.masralarabia.com/
http://smartcontractor.blogspot.com/2017/10/blog-post_76.html
http://smartcontractor.blogspot.com/2017/10/blog-post_76.html
https://www.bankofpalestine.com/ar/business/credit-facilities/sme-loans
https://www.bankofpalestine.com/ar/business/credit-facilities/sme-loans
https://www.bankofpalestine.com/ar/business/credit-facilities/sme-loans
http://www.aleqt.com/2013/07/22/article
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تاريخ  ،نشرة المؤشرات الربعية ـ(.2004) .المركزي لصحصاء اليمسطيني الجياز
 .www.pcbs.gov.ps، الموقع: 25/10/2017اإلطالع:

ية. ائنيالج ائنتال ـ،2102تعداد المنشآت ـ(. 2013. )الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني
  : الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني. مسطيف ،راـ اهلل

واقع المنشآت العاممة  ي  مسطيف، مف واقع ـ(. 2014)اليمسطيني. الجياز المركزي لصحصاء 
 : الجياز المركزي لصحصاء اليمسطيني. مسطيف ،راـ اهللـ.  2102بيانات تعداد المنشآت 

واقع المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي . (2016). الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
 الموقع:ـ، 15/02/2018تاريخ االطالع: . 2015-2009مصر خالؿ اليترة 

 www.capmas.gov.eg/ 
تاريخ االخبارية،  24. وكالة  مسطيف 2016انجازات  اتف  ي ـ(. 2017الجيوسي، أنور. )

 https://www.pal24.net/news/97650.html ، الموقع:13/4/2018 االطالع:
 https://www.facebook.com/iug.btiالموقع:  ـ(.2017حاضنة األعماؿ والتكنولوجيا. )

 لممنا سة استراتيجي مدخؿ َالصريرة المشروعات إدارةـ(. 2006حسف. )  الح الحسيني،
 والتوزيع. لمنشر الشروؽ . عماف: دار1ط. والتميز

تاريخ تعرؼ عم  تجربة الياباف  ي المشروعات الصريرة والمتوسطة. (. 2017خالد، رضوى. )
 http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id ، الموقع:13/4/2018 االطالع:

المعيد العربي  :الكويت )د.ط(. .تنمية المشروعات الصريرة. (م2002) خضر، حساف.
 لمتخطيط.

التجربة اليابانية  ي دعـ المؤسسات الصريرة   براير(. 19-18ـ 2012. )السعيد دراجي،
ورقة عمؿ مقدمة لمممتق  الدولي حوؿ  .منيا لمجزائر المستسقاةوالمتوسطة والدروس 

جامعة األمير عبد استراتيجيات تنظيـ ومرا قة المؤسسات الصريرة والمتوسطة  ي الجزائر، 
 .، الجزائرقسنطينةر، القاد
 العممي البحث بيف األقوى التواصؿ جسر التكنولوجية الحاضنات(. 2007سامر. ) الدقاؿ،

 مجاؿ  ي التكنولوجي والتطوير العممي البحث أىمية حوؿ القومية الندوة .والصناعة
 دمشؽ. الصناعة،

 رسالة) دور المشروعات الصريرة  ي دعـ االقتصاد اليمسطيني ـ(.2009)أحمد. دلوؿ، 
 .  الجامعة اإلسالمية،  مسطيف، غزة ماجستير غير منشورة(،
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عم   تطبيقيةدراسة الصريرة.  المشاريعة ي ي تنم التمويؿدور  ـ(.2010)حنيف. الدماغ، 
)رسالة ماجستير غير  الممولة مف مؤسسات اإلقراض  ي قطاع غزة النسائية المشاريع
 غزة.   ، جامعة األزىرمنشورة(. 

عقدًا مف التراجع واألزمات وآليات العالج،  غزة:اقتصاد قطاع  .(ـ2017) .حسف ،الرضيع
 .معيد بيرزيت لمتنمية راـ اهلل: ،مشروع بدائؿ التنمية  ي  مسطيفدراسة بحثية ل

التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصريرة اإلدارية  المعوقات ـ(.2013)زكريا. زعرب، 
 الجامعة اإلسالمية، غزة،  مسطيف.  .رسالة ماجستير غير منشورة()  ي جنوب قطاع غزة
تاريخ االطالع:  ،تجارب عالمية  ي التنمية الرييية .(ـ2016) .الزىراني، عبد الرازؽ

 jazirah.com-http://www.al ـ، الموقع:10/12/2017

الصريرة والمتوسطة  ي عممية تيعيؿ دور الصناعات الصناعية  (.ـ2009)رامي. زيداف، 
، جامعة دمشؽ غير منشورة(. دكتوراه رسالة) التنمية االقتصادية واالجتماعية  ي سورية

 سوريا.

. تاريخ االطالع: اليقر الزالة والمتوسطة الصريرة المشروعاتـ(. 2013سعد، ميند )
  https://www.facebook.com/os1957ـ، الموقع: 07/02/2018

األثر التنموي لممشروعات الصريرة الممولة  ي ظؿ إستراتيجية  (.2009)ميساء. سمماف، 
وتنمية  دراسة تطبيقية عم  المشروعات الممولة مف قبؿ ىيئة التشريؿ .التنمية

األكاديمية  غير منشورة(. رسالة ماجستير) العربية السورية ي الجميورية  المشروعات
 العربية  ي الدنمارؾ.

تاريخ . تجربة يونس وبنؾ "المشروعات الصريرة"  ي مصر(. 2016السنيوري، عادؿ. )
 /https://www.youm7.com/story/2016/1/12، الموقع: 13/4/2018االطالع 

 والمشروعات األعماؿ حاضنات(. 2003)بشير.  السالـ عبد والدويبي، رمضاف، السنوسي،
 الوطنية. . ليبيا: دار الكتب1. طالصريرة

 ي مدينو  االقتصادية التنمية ي  الصريرةدور المشاريع  .ـ(2016)واخروف. شاىيف، سامح، 
 )بحث غير منشور(، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،  مسطيف. نابمس

 .حاضنات األعماؿ مياىيـ ميدانية وتجارب عالميـ(. 2005. )الشبراوي، عاطؼ إبراىيـ
 .(إيسيسكو)منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعمـو والثقا ة :المررب

http://www.al-jazirah.com/
https://www.facebook.com/os1957/7
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التحديات المالية واإلدارية التي تواجو المشاريع الصناعية ـ(. 2009)ربحي. الشريؼ، نور 
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الخميؿ بالضية الرربية،  الصريرة  ي مدينة الخميؿ

  مسطيف.
. دراسة حالة قطاع غزة واقع التمويؿ اإلسالمي لممشاريع الصريرة. ـ(2016)شعالف، عماد. 

 .، الجامعة االسالمية، غزة،  مسطيفغير منشورة( رسالة ماجستير)

 التنميةالمشروعات الصريرة والمتوسطة  ي ليبيا ودورىا  ي عممية  (.ـ2009)إدريس. صالح، 
 األكاديمية العربية  ي الدنمارؾ. غير منشورة(. رسالة ماجستير)

تاريخ االطالع:  (2439ع ) .مييوـ المشاريع الصريرة والمتوسطة .(ـ2009) .صحيية الوسط
 http://www.alwasatnews.com/news/172213.html :ـ، الموقع08/08/2017

المشروعات الصريرة والمتوسطة تحد مف البطالة  ي العالـ ـ(. 2008صحيية اليـو السعودي. )
 ، الموقع:07/01/2018(، تاريخ االطالع: 12658. ع )العربي

http://www.alyaum.com/article/2559437 

دراسة موضوعية تتناوؿ بالنقد والبحث المذاىب  اقتصادنا:. (ـ1981) .باقر الصدر، محمد
: بيروت  .14ط  .االقتصادية الماركسية والرأسمالية واإلسالـ  ي أسسيا اليكرية وتياصيميا

 .دار التعارؼ لممطبوعات

 .االقتصادية واىميتيا والمتوسطة الصريرة المشروعات واقعـ(. 2004 تحي. ) محمد صقر،
 االشكاليات العربي، الوطف  ي والمتوسطة الصريرة المشروعات بعنواف ندوة مقدـ إل  بحث
 العربية. مصر  ي القاىرة، جميورية التنمية وآ اؽ

برنامج كيالة تمويؿ المنشآت الصريرة (. 2017صندوؽ التنمية الصناعية السعودي. )
 ، الموقع:13/4/2018 .  تاريخ االطالع:والمتوسطة

https://www.sidf.gov.sa/ar/Achievements/Pages/SmallandMediumE 
َ رام اهللَ تقرير عف األوضاع االقتصادية والتنموية  ي  مسطيفالصوراني، ناصر. )د. ت(. 

 معيد أبحاث السياسات االقتصادية اليمسطيني )ماس(
وتطوير  تنمية مجاؿ  ي الناجحة الدولية التجارب بعض ـ(.2010)سمير. الصوص، 
 .وزارة االقتصاد الوطني اليمسطيني  مسطيف: َالمتوسطة الصريرة المشاريع

. موقع الكيرباء بسبب برزة الصناعة قطاع  ي كبيرة خسائر(. 2015الطباع، ماىر. )
 www.aliqtisadi.ps/article/304 :، الموقع13/4/2018 تاريخ االطالع:االقتصادي، 

http://www.alwasatnews.com/news/172213.html
http://www.alyaum.com/article/2559437
http://www.alyaum.com/article/2559437
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، 13/4/2018 ـ(. تجربة أندونيسيا  ي التنمية. تاريخ االطالع:2015طرابيؾ، أحمد. )
 .http://www.rosaeveryday.com/news/112284 الموقع:

ىماؿ عربي غير المشروعات  .(ـ2017طمب، احمد. ) الصريرة.. تجارب عالمية ناجحة وا 
   https://www.sasapost.com، الووقع: 17/7/2017الطالع: اتاريخ   .مبرر

تاريخ  .المصرية الحالة عم  الماليزية التجربة مف االستيادة كيييةـ(. 2014)عامر، عادؿ. 
 http://www.rosaelyoussef.com/news، الموقع: 13/4/2018االطالع 

تمويؿ نشاط الصناعات الصريرة مع التطبيؽ عم  صناعات ـ(. 1997)نادية. عبد العاؿ، 
القاىرة،  ةرسالة دكتوراه غير منشورة(. جامع) الصناعيةالرزؿ والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة 

 مصر.
. بيروت: الدار 1ط.واإلدارةنظريات  ي التنظيـ ـ(.  1988عبيد، عاطؼ، والشريؼ، عمي. )

 الجامعية.
مشاكؿ المنشآت الصريرة جدًا والصريرة والمتوسطة  ـ(.2009عطياني، نصر، وعمي، سارة. )

 معيد أبحاث السياسات االقتصادية اليمسطيني )ماس(.: اهلل راـ.  ي  مسطيف
 لمنشر المسيرة . عماف: دار1. طالصريرة المشروعات ادارةـ(. 2002ماجدة. ) العطية،

 والطباعة. والتوزيع
 . اإلسكندرية: الدار1. طمقارف بيئي مدخؿ الصريرة المشروعات إدارةـ(. 2006) عمر، أيمف.
 اإلبراىيمية. الجامعية

 الصريرة المشروعات وتنمية الدعـ كمية األعماؿ ـ(. حاضنات2010ناصر. ) عيس ،
-255(، 2)21، الجزائر بسكرة، خيضر محمد اإلنسانية، جامعة العموـ مجمةوالمتوسطة. 

226. 
. ورقة عمؿ مشروعات األعماؿ الصريرة  ي العراؽ التوطف والتمويؿـ( 2013 زع، عمر )

 مقدمة لمؤتمر كمية برداد لمعمـو االقتصادية الجامعو، العراؽ.
  .االقتصادية التنمية  ي ودورىا غزة قطاع  ي الصريرة المشاريع(. م2011اليميت، عودة.  )

 .1129-1081(،2)19، مجمة الجامعة اإلسالميةجررا ية،  دراسة
  ي الصريرة المشاريع دعـ  ي ودورىا األعماؿ حاضنات واقع(. 2010القواسمة، ميسوف. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الخميؿ، الضية الرربية،  مسطيف. الضية الرربية
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تاريخ  ،المشروعات الصريرةخصائص ومميزات . (ـ2015) .كردي، أحمد
ـ، 01/01/2018االطالع:

  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/777291:الموقع
/ـ.و/س.ؼ( 08/74/13رقـ ) .قرار مجمس الوزراء اليمسطيني.  ـ(2011)مجمس الوزراء. 

 ـ، راـ اهلل،  مسطيف.2010لعاـ 
اىميتيا  المشروعات الصريرة والمتوسطةـ(. 2006)ومقابمو، ايياب. المحروؽ، ماىر، 

 .جبؿ عماف، مركز المنشات الصريرة والمتوسطة)بحث غير منشور(.  ومعوقاتيا
أىمية المشاريع الصريرة والمتوسطة  ي تنمية  (. براير 15-13، ـ6200. )محمود دويكات

مقدمة لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب  ورقة عمؿ اقتصاد قطاع غزة
 اإلسرائيمي، كمية التجارة الجامعة اإلسالمية برزة.

  ي والمتوسطة الصريرة الصناعات دورـ(. 2000احمد. ) العميـ، العزيز، وعبد مخيمر، عبد
 العربية المنظمة مصر: منشورات العربية. الدوؿ  ي الشباب بيف البطالة مشكمة معالجة
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 ـ، الموقع:25/01/2018االطالع: ـ( تاريخ2018)مركز المعمومات الوطني اليمسطيني
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مكانية  التجربة اليابانية لتنمية المشروعات الصريرةـ(. 2017)بالؿ. المصري،  والمتوسطة وا 
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أثر الحصار اإلسرائيمي بعد انتياضة األقص  عم  قطاع األعماؿ ـ(.  2002. )مقداد، محمد
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تجربة دولية  12الصريرة والمتوسطة استعراض  عالمشاري .(ـ2013شذرات. )ممتق  

ـ، الموقع: 17/08/2017.تاريخ االطالع ناجحة
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php 

 ، الموقع:17/07/2017االطالع: ـ(. تاريخ 2017منتدى التمويؿ االسالمي)
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 (: االستبانة:1ممحق )
 

 

 
 

/ة .الياضؿ/ة:االخ/ت   .................................         المحتـر
 ،،،هللا وبراكتهالسالم عليمك ورمحة 

 تعبئة استببنة دراسة علمية 
 ، ،وبعد ،بداية أهديكى أطيب انتحايا وأعطرها واسأل اهلل نكى دواو انصحة وانعافية، انههى آيني

بإعػداد دراسػة يقػـو الباحػث الموضوع اعاله،، نظرا لطبيعة البحث الميدانية  إل باإلشارة 
وذلػؾ اسػتكمااًل  فـي قطـاع غـزة وسـبل تعزيزىمـا"واقع المشروعات الصغيرة والمتوسـطة " بعنواف

لمتطمبػػػػات الحصػػػػوؿ عمػػػػ  درجػػػػة الماجسػػػػتير  ػػػػي تخصػػػػص اقتصػػػػاديات التنميػػػػة مػػػػف الجامعػػػػة 
وألنكػػـ خيػػر مصػػدر  ،ه الرسػػالةخصيصػػًا ليػػذ االسػػتبانةىػػذه  الباحػػث أعػػداالسػػالمية برػػزة، حيػػث 

وكمنا أمؿ أف نجد التعاوف  ،بانةليكـ لتعبئة ىذه االستإالمعمومات المطموبة، توجينا  إل لموصوؿ 
 واختيػػار ،دقػػة وعنايػػة بكػػؿ االسػػتبانة المر قػػة قػػراءة  قػػرات يرجػػ  مػػنكـلػػذا  المطمػػوب مػػف قمػػبكـ،

الصػريرة  شػروعاتالمعمػ  تطػوير  لمػا يعػود باليائػدة ، ووجيػة؛اإلجابة التي تعكػس الواقػع اليعمػي
تسػتخدـ لػف كا ػة التػي سػتعبأ مػف قػبمكـ  المعمومػاتأف  عمما، ىاتعزيز و   ي قطاع غزةوالمتوسطة 

 ألغراض البحث العممي.إال 

 ونكى جزيم انشكر وانعرفان

 الباحث          

 بالؿ محمد مدحت المصري

0177223210    

 زةــغ –تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 ت التـــجــــــــــــــــــبرةـــــــــــــليـــــك

 مبجستيـــر اقتصـــــبديبث التنميــــــت

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

Master of Development Economics 
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 :الشخصية : البياناتول  أ

 انثى     ذكر      الجنس:
      

  
  

  
  

       
 العمـــــر: 

 
  

          

  
  

  
  

  
  

    
 مطلق     أرمل      متزوج      أعزب     الحالة االجتماعٌة: 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 المإهل العلمً:

 
 أمً  

 
 ٌقرأ وٌكتب  

 
 ثانوي  

 
 جامعً  

             
 الخبرة:عدد سنوات 

 
  

   
        

 :بالمشروع خاصة بيانات: ثانيا   

1 
النشاط الذي يمارسو القائموف 

 عم  المشروع:

 صناعً     خدماتً      تجاري     

 غٌر ذلك، حدد:.........     زراعً    
   

  
  

  
    

 إٌجار     ملك خاص      األرض المقاـ عمييا المشروع: 2
 

  
غير ذلك، 

 حدد:........
   

  
  

  
  

  
 

     ملكٌة أسرة     ملكٌة فردٌة     صية الممكية لممشروع: 3
ملكٌة شركة، 

 حدد:....
   

  
  

  
  

  
 

 صية العمؿ  ي المشروع:  4
 موظف      مالك ومدٌر     مدٌر    

 
 عامل  

 
 غٌر ذلك حدد:.........  

   
  

  
  

    

  بالمشروع:  عدد العامميف 5
 اداري  

 
 فنً  

 

 عامل  

 
 حدد:........ ذلك، غٌر  

  
 

 عمر المشروع: 6
 

  
       

   
  

       

 حجـ رأس ماؿ المشروع بالدوالر:  7
 

  
       

  التمويؿ:نوع  8
     عائلً      شخصً    

قروض، حدد 
 الجهة:..

 غٌر ذلك، حدد:...........      شركاء    

 عدد الدورات التدرٌبة التً تلقاها صاحب المشروع: 9
 

 ٌة اراد  
 

 متخصصة  

   
   

 غٌر ذلك، حدد:........  
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 : البيانات التخصصية:ثالثاً 

 إعاماة المشاروعات الصاةيرة والمتوساطة فا المحور األول: مدى تأثير الحصاار المراروع ع اط عطااع غازة 
 :هاواستمرار

 الرقرة م
النسبة 
من 
011% 

   ٌقلل الحصار المفروض على قطاع غزة من فرص نجاح المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 1

2 
المشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة فععً اسععتمرار فععً اآلالت والمعععدات ٌععإثر  صعععوبة دخععول

 قطاع غزة.
  

   استمرار المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة. فًندرة دخول المواد الخام ٌإثر  3

4 
ضعععف تصععدٌر المنتجععات ٌععإثر سععلبا علععى اسععتمرار المشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة فععً 

 قطاع غزة.
  

5 
جععراءات االحععتالل فععً منععع وصععول الفلسععطٌنٌٌن لمععواردهم واراضععٌهم الزراعٌععة فععً إتسععهم 

 عاقة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.إ
  

6 
عاقععة المشععروعات إهم اجععراءات االحععتالل فععً تحجععٌم مسععاحة الصععٌد للفلسععطٌنٌٌن فععً تسعع

 الصغٌرة والمتوسطة.
  

7 
والنعدوات التعً معن شعؤنها ان تضععف عدم مشاركة اصحاب هذه المشروعات فعً المععارض 

 اكتساب الخبرات المطلوبة.
  

8 
راضععً المحتلععة نتٌجععة الحصععار ٌعمععل علععى إعاقععة سععٌر هععذه توقععف تصععارٌح التجععار فععً األ

 المشروعات.
  

9 
قطععاع غععزة  إلععىاإلجععراءات اإلسععرائٌلٌة والمتعلقععة باحتجععاز المععدخالت اإلنتاجٌععة والجععاهزة 

 تساهم فً إعاقة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.
  

10 
تتؤثر المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غعزة سعلباب بعقغالق االحعتالل لخمعس مععابر 

 .غزةقطاع مع  معبرٌن فقط وابقاءه
  

11 
تعععزداد تكعععالٌف النقعععل والمواصعععالت نتٌجعععة الحصعععار وهعععذا ٌعمعععل علعععى خسعععارة واغعععالق 

 الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة المشروعات
  

12 
 إلعى)التعً تسعتخدم ألكثعر معن غعرض( أدى  االسعتخداممنع االحعتالل لعدخول السعلع مزدوجعة 

 إغالقات العدٌد من المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة
  

13 
 تساهم السٌاسات االسرائٌلٌة المفروضة علعى احتٌاجعات وواردات القطعاع الخعاص فعً إعاقعة

 المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.
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 المشروعات الصةيرة والمتوسطة: ف  غزة  المتبعة بقطاعالحكومة المحور الثان : مدى تأثير سياسات 

 الرقرة م
النسبة 
من 
011% 

   تيتـ الحكومة بأصحاب المشروعات الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة. 1

2 
 فعً نجعاحهم والمتوسعطة تسعالسٌاسات واإلجراءات الحكومٌعة الداعمعة للمشعروعات الصعغٌرة 

 .هاونمو المشروعات
  

3 
هم فعً تعزٌعز فعرص المشعروعات لتراخٌص( التً تقعدمها الحكومعة تسعالتسهٌالت )التسجٌل وا

 .تهاوتنمٌ الصغٌرة والمتوسطة
  

4 
المشعروعات الصعغٌرة والمتوسعطة المقعرة معن قبعل التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بتنظٌم عمعل 

 هم فً نمو المشروعات واستمرارهاغزة تس الحكومة فً قطاع
  

5 
هم فً استمرار للمشروع التً تقدمها الحكومة تس االعفاءات من الضرائب فً السنوات األولى

 المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة 
  

6 
التحتٌة المالئمة لتنفٌعذ المشعروعات االقتصعادٌة بؤسععار تشعجٌعٌة توفر الحكومة مقومات البنٌة 

   وتنافسٌة.

   تقوم الحكومة بقرشاد المستهلكٌن لإلقبال على المنتجات الوطنٌة وحماٌة المستهلك. 7

8 
تسعهم فعً  لكعً ؛المشروعات الصغٌرة والمتوسطة األرضٌة الخصعبة ألصحابتوفر الحكومة 

   استمرار المشروعات.

9 
الحوافز التشجٌعٌة المقدمة من الحكومة تسهم فً إقامة المشعروعات الصعغٌرة والمتوسعطة فعً 

   .هاوتعزٌز قطاع غزة

 فا المحور الثالا:: مادى تاأثير التمويال والادعم الماال  ساوال مان )الحكوماة، البناوك، ماسساات ا عاراع( 
 :هاواستمرار إعامة المشروعات الصةيرة والمتوسطة

 الرقرة م
النسبة 
من 
011% 

1 
إقامعععة واسعععتمرار المشعععروعات الصعععغٌرة  القعععروض ٌضععععفارتفعععاع أسععععار الفائعععدة علعععى 

   والمتوسطة.

2 
تساهم الحكومة بتوفٌر تموٌل من خعالل مإسسعات تابععة لهعا ألصعحاب المشعروعات الصعغٌرة 

   والمتوسطة.

   والمتوسطة تعتمد غالبا على مصادر تموٌل ذاتٌة )شخصٌة( للمشروع. المشروعات الصغٌرة 3

4 
المشروعات الصغٌرة والمتوسطة تعتمد على القعروض المقدمعة معن البنعوك العاملعة فعً قطعاع 

   غزة.

5 
قععراض المقدمععة مععن مإسسععات اإل علععى القععروضالمشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة تعتمععد 

   الخاصة العاملة فً قطاع غزة.

6 
 فععًٌواجععأ أصععحاب المشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة صعععوبات فععً تسععدٌد األقسععاط ٌععوثر 

   استمرارٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.

7 
عاقعراض فعً قطعاع غعزة ت التً تطلبها البنوك ومإسسعات اإلالضمانات والكفاال أمعام  تععد عائقب

   نجاح المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.

   .هاواستمرار لسداد القرض قلٌلة وهذا ٌضعف من عملٌة تنمٌة المشروعاتفترات السماح  8
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نماو المشاروعات الصاةيرة  فا المحور الرابع: مدى تأثير العدوان السارايي   المساتمر والادمار النااته عنا  
 والمتوسطة.

 الرقرة م
النسبة 
من 
011% 

   المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة. فًا التدمٌر الكبٌر خالل الحروب أثر سلبب  1

   تدمٌر البنٌة التحتٌة خالل الحروب أضعف استمرار المشروعات الصغٌرة والمتوسطة. 2

3 
معن البعدء فعً  االكبعر إععادة إعمعار المنعازل بعدالب  هدم المنازل خالل الحروب ٌجعل هم التجعار

   مثل هذه المشروعات 

4 
 الحعععروب ٌعمعععل علعععى إعاقعععة اسعععتمرار المشعععارٌع المعععدمرة بععععد تععععوٌض أصعععحابضععععف 

   المشروعات

5 
اسعتمرار  فعًا عدم كفاٌة التعوٌضات ألصحاب المشروعات المدمرة خالل الحروب ٌعإثر سعلبب 

   هذه المشروعات. 

6 
فععً قطععاع غععزة ٌعٌععق نمععو  والمتوسععطة المععدمرةالمشععروعات الصععغٌرة  تععؤخر إعععادة إعمععار

   ها.واستمرار المشروعات

7 
ععععدم االنتظعععام فعععً تقعععدٌم تعوٌضعععات للمتضعععررٌن سعععاهم فعععً إعاقعععة المشعععروعات الصعععغٌرة 

   والمتوسطة.
 

 هاواساتمرارنمو المشروعات الصةيرة والمتوساطة ف  المحور الخامس: مدى تأثير انقطاع التيار الكهرباي  
 ف  عطاع غزة.

 الرقرة م
النسبة 
من 
011% 

1 
أزمععة الكهربععاء التحععدي األبععرز ألصععحاب المشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة فععً قطععاع  دتععع

   .غزة

2 
هم أزمة انقطاع التٌعار الكهربعائً فعً محافظعات قطعاع غعزة فعً تراجعع نمعو المشعروعات تس

   الصغٌرة والمتوسطة.

   .والمتوسطةٌرافق أزمة الكهرباء فً قطاع غزة إغالق المئات من المشروعات الصغٌرة  3

4 
ٌتعععرض قطععاع المشععروعات الصععغٌرة والمتوسععطة خسععائر كبٌععرة بسععبب أزمععة الكهربععاء فععً 

   قطاع غزة.

5 
هم أزمة الكهرباء فً ارتفاع تكالٌف اإلنتعاج وتقعدٌم الخعدمات ممعا انعكعس سعلباب فعً ربحٌعة تس

   قطاع غزة. فًالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

6 
حدوث تراجع فً دخعول ععدد معن المنشعآت الصعغٌرة والمتوسعطة  ساهمت أزمة الكهرباء فً

   لسوق العمل فً قطاع غزة.

7 
الطاقعة الشمسعٌة( ٌعمعل علعى تحمعل أصعحاب  وألعواحاستخدام بدائل الكهرباء مثل )المولعدات 

   المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً قطاع غزة أعباء اقتصادٌة اضافٌة كبٌرة.

8 
الصغٌرة والمتوسطة من اضطرابات فً العمل بسبب أزمة انقطاع التٌعار تعانً المشروعات 

   .الكهربائً فً قطاع غزة
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9 
بٌعع السعلعة أو الخدمعة بسععرٌن  إلعىدي لجوء أصحاب المشعروعات الصعغٌرة والمتوسعطة إٌ

ارتفععاع التكلفععة للمععواطن  إلععى ،مختلفعٌن مثععل )إضععافة عععدة شععواكل بسععبب اسععتخدام المولععدات(
   .وانخفاض التنافسٌة

   .هم أزمة الكهرباء فً ارتفاع أعداد العاطلٌن عن العمل فً هذه المشروعاتتس 10

11 
هم أزمععة الكهربععاء فععً وجععود أزمععة ركععود حقٌقٌععة فععً العدٌععد مععن النشععاطات التجارٌععة تسعع

   .والخدماتٌة والصناعٌة والزراعٌة

12 
وهععذا ٌضعععف  ،لععدى العمععالتغٌععر أوقععات وصععل الكهربععاء ٌعمععل علععى زٌععادة أوقععات العمععل 

   استمرارٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.

 الصريرة والمتوسطة  ي قطاع غزة روعاتيـ  ي تعزيز المشإضا ة أي عوامؿ تس: 
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
...................................................................................................... 
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