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 ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى في عدد من الجامعات. مواضيعفي  ومّدرب محاضر -والمتوسطة



 

 ع/ب
2 

 

 
 الرئيســـية المحاور

 

 :مقدمة 

 :الخصائص(. –األهمية  -المشروعات الصغيرة والمتوسطة )المفهوم أواًل 

 :محددات النمو االقتصادي ودور رواد األعمال. ثانيًا 

 :الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية )مرتكز التنمية(  ثالثًا 

 )الصعوبات والتحديات(

 :صغيرة والمتوسطة في تجاوز مأزق التنمية )مخرج األزمة( دور المشروعات ال رابعًا 

 )مقترحات وحلول(  
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 مقدمة:
ال يمكن إغفال أهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض االقتصادي ألغلب دول العالم حيث تشكل 

 ومن ضمنها سورية. هذه المشروعات القسم األعظم لقطاع األعمال الخاص في أغلب تلك البلدان
كأحد ركائز التنمية  SMEsومع تداعيات األزمة التي تمر بها سورية يبرز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ثلثي الناتج المحلي حوالي بدوره من قطاع األعمال الخاص والذي يشكل  %95االقتصادية كونه يشكل حوالي 
وقد أدت األزمة لتراجع أداء هذه المشروعات وتقلص أعدادها سواًء التي كانت عاملة أو التي كانت  GDPاإلجمالي 

بطور اإلنشاء والمباشرة قبل األزمة باإلضافة لتوقف بعضها والتراجع الشديد في إنشاء المشروعات الجديدة نتيجة 
في حال معالجة صعوباتها  ها تؤهلها لتكون ظروف األزمة ومع ذلك فإن الخصائص التي تميز تلك المشاريع عن غير 

المحرك األساسي للتنمية والمولّدة المهمة للنمو والقيم المضافة  اومشاكلها وتقديم أقصى ما يمكن من برامج داعمة له
 .االنتعاش والتعافي وا عادة االعماروحجر الزاوية االقتصادي للمخرج من األزمة وعودة 

 الخصائص(:  -األهمية -) المفهوم SMEsمتوسطةالمشروعات الصغيرة وال أواًل:
عتبارهاااااا جاااااوهر التنمياااااة ؟ ولمااااااذا ياااااتم التركياااااز عليهاااااا عالمياااااًا وا  SMEsماااااا هاااااي المشاااااروعات الصاااااغيرة والمتوساااااطة 

 (؟.Entrepreneur) يرتبط المشروع الصغيرة بالمبادر ؟ ولماذااالقتصادية
أسباب التخلف وتبااطؤ النماو هاو عادم ظهاور المنظماين أو يقول االقتصادي النمساوي ) جوزيف شومبيتر( ) أن أحد 

( الااراغبين باسااتغلل الفاارص االسااتثمارية وابتكاااار كاال مااا هااو جديااد   ويؤكااد أن رائااد Entrepreneursالمبااادرين )
األعمال هو المحرك األساسي للنمو االقتصادي ألنه هو الذي يستطيع خلق مشروع جديد ويطاور سالعة معيناة ويفات  

تصديرًا أو تسويقيًا جديدًا   وهو الذي يحول دون دخول االقتصاد الكلي في دوامة الجماود واالنكمااش وذلاك مان  منفذاً 
 خلل األدوار التالية:

 تحمل عبء المخاطرة وعدم التيقن من المستقبل . -
 داخليًا وخارجيًا.إصدار القرارات حول نوعية السلع والخدمات التي سوف يتولى إنتاجها أو تطويرها وتسويقها  -

رأس الماال وتطبياق قتصاادي المتمثلاة فاي تحقياق تاراكم ومن خلل تحقيق هذه األهاداف فإنهاا تتحقاق أهاداف النماو اال
تقنيااات جدياادة وتحسااين مسااتو  اسااتغلل الطاقااات المتاحااة ورفااع الكفاااءة اإلنتاجيااة للعماال وتااوفير فاارص جدياادة للعماال 

 الة .والمساهمة في القضاء على مشكلة البط
إن التطور االقتصادي الفعلي يمكن أن يحدث عندما يتقابل الطلب علاى السالع االساتهلكية الجديادة ماع ابتكاار جدياد 

 في نطاق اإلنتاج يزيد من القدرة  والفاعلية واإلنتاجية ويؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي.
 .تسويق منتجات وخدمات هذا المشروععند  إن الغاية من إقامة أي مشروع هو تحقيق قيمة مضافة تحقق ربحاً 

 مبررات وجود المشاريع الصغيرة عديدة ومنها : حيث أن
 .سهلةبعض األنشطة يحتاج المبتدئ فيها لرأسمال صغير والمعونة الفنية ال -
 .عمل لحسابهم الخاص ) دون شراكات(رغبة األفراد بال -
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 ... (األدوية . –التخصص في بعض العمليات واألنشطة التي تعززها المشروعات الكبيرة )صناعة األصبغة  -

 ( ال تحتاج لكميات بل لسرعة في التغيير ...موضة . –ألبسة وجود منتجات غير نمطية ) -

ملة للصناعات الكبيرة أو التي تكون مدخلً  -  .اعة السيارات( لها )مكونات صنالتخصص في بعض األنشطة المكَّ

 انخفاض معدل تشغيل الطاقة اإلنتاجية مما يؤدي إلى ضياع مزايا اإلنتاج الكبير نتيجة الركود وضعف الطلب . -

 انتشار طريقة اإلنتاج على شكل طلبيات أو صفقات صغيرة . -
 تميز المشروعات الصغيرة :

نسابة النفقاات الثابتاة حقق وفورات الحجم الكبير )إن تفوق المشروع الكبير يرجع إلى بناء طاقات إنتاجية كبيرة حتى تت
 .(على إجمالي التكاليف تنخفض كلما زاد اإلنتاج

( فااإن المشااروع الكبياار ساايظل مااثقًل بعاابء النفقااات الثابتااة فااي حااين أن المشااروع )جمااود مااثلً  أمااا إذا انخفااض الطلااب
فهاو يساتطيع تعاديل تكاليفاه وبشاكل ساريع ليتماشاى  الصغير وباعتبار أن نسبة التكاليف المتغيرة إلاى الثابتاة مرتفعاة  

 ...(الموضة . –مثل صناعة أزياء السيدات المطلوبة ) مع مستو  األرباح
 :وفورات المشروع الصغير فتتجلى فيأما 
 .االستعانة بالخبراء وليس توظيفها -
 التعاون ما بين عدة مشروعات صغيرة أخر  لتحقيق إنتاج أكبر )عقد تصدير مثًل(. -

إنتاج أنواع محدودة من األحذية وبيعها في مراكز البيع منحها لمشروعات متخصصة )فصل مراحل إنتاج معينة و  -
 .  بداًل من إمتلك مراكز للبيع(الكبر 

 .والعاملين زيادة إنتاجية العاملين نتيجة تقليل حجم العملية البيروقراطية وتحسين العلقة بين اإلدارة -

 .حسب متطلبات السوق  لقرارات اإلداريةالمرونة في سرعة اتخاذ ا -

 (  من المشاريع الكبيرة .1/5توفر فرص عمل الستثمارات أقل بمقدار ) -

 :ومنهاتعرض لها هذا النوع من المشروعات  ومقابل هذه المزايا والوفورات فهناك عدة مشكلت قد ي
 .كثير من األحيان(انات عقارية في مشكلة الحصول على رؤوس األموال للتمويل )عدم وجود ضم -
 .وخدمات االستشارات والتدريب مشكلة الحصول على المعلومات واالتصاالت -

دمات التاي تحتاجهاا الساوق إن المشاريع الصغيرة موجودة في جميع الظروف واألحوال كونها تتناول بعض السلع والخ
فاي ساورية و   فهي ال تحتاج لتكااليف كبيارة  وقاد تكاون سالعًا نهائياة أو وسايطة تخادم صاناعات أخار  مكملاة  المحلية

المااواد ماان عناصاار  هااذا النااوع ماان المشاااريعمختلفااة ولهااا مقومااات معينااة إلقامااة  خصوصااية جغرافيااة فااإن لكاال منطقااة
 -ساياحية -تتلئم مع هذه المشاريع )زراعياةوالتي فة مختلالتسويقية الفرص الخبرات أو العاملة أو اليدي األولية أو األ

 ....( -حرفية تقليدية -صناعية
 .هذا النوع من المؤسسات إن العديد من الدول المتطورة أو النامية قد حققت نتائج اقتصادية مذهلة اعتمادًا على
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( مااان النااااتج األوروباااي  %13فإيطالياااا علاااى سااابيل المثاااال )كدولاااة صاااناعية متطاااورة( والتاااي يشاااكل ناتجهاااا المحلاااي )
( مان الشاركات %90( من النااتج المحلاي  نموذجاًا ناجحاًا لهاذا الناوع مان الشاركات   فهاي تشاكل )%34وصادراتها )

نما هي شاركات أشاخاص وبعضاها شاركات أماوال   وهاي تعمال ضامن نظاام  االيطالية وهي ليست بالضرورة عائلية وا 
ل واتحادات أعمال وجمعيات مصدرين ومصنعين وغرف تجارة وصناعة مؤسساتي فعَّال تدعمه تجمعات خاصة للعما

 ...(وحرف وحاضنات أعماال ومراكاز تجارة خارجية وفروع للغرف في الخاارج .
 محددات النمو االقتصادي: ثانيًا:

ناه قااد دون الادخول فاي النظريااات االقتصاادية العدياادة التاي حاولاات تفساير كيفياة الوصااول إلاى نمااو اقتصاادي اكباار  فإ
تأكد اليوم أنه ال تتحقق نسب النمو العالية وال تبناي قادرات المنافساة عان طرياق زياادة معادالت االساتثمار وتاراكم رأس 
المال فحسب  بل من خلل التغييرات التكنولوجية وتنمية المهارات البشرية التي تعتبر األساس في تنمية القدرة الذاتية 

 ع وخدمات جديدة ذات محتو  تقني عالي.على االبتكار والتحديث وتقديم سل
التي كان مارد تراجاع معادالت سابقًا وهذا ما يفسر تجارب العديد من الدول وبخاصة ذات االقتصاد المركزي المخطط 

نموها ليس بسبب انخفاض معدالت استثماراتها )التي استمرت تمثل معدالت بالغة االرتفاع( بقدر ما هاي نتيجاة عادم 
إنتاجيااة هااذه االسااتثمارات وتزايااد معاادالت الطاقااات المعطلااة  وفااوق ذلااك كلااه غياااب دور رواد األعمااال الكفاااءة وتاادني 

 .األكفاء والمنظمين ورجال األعمال
الصاايغة إن معادلااة النمااو الجدياادة التااي يااتم تبنيهااا فااي اغلااب الاادول المتقدمااة والتااي حققاات قفاازات تنمويااة كبياارة تعتمااد  

 :التالية
النــات= م مرشــر كفــاية تخصــيص عناصــر اشنتــاج ال مرشــر االســتغمل ال معــدل نمــو إجمــاليال معــدل النمــو فــي  

 معدل نمو رأس المال.× نصيب العمل من الدخل(  -1إنتاجية عوامل اشنتاج ال )
نماو كفااءة  -نماو رأس الماال -)التقادم التقناي أي أنه باإلمكان الحديث اليوم عن خمسة مصادر للنمو في الناتج هي: 

أي أن تاااراكم رأس الماااال هاااو أحاااد مصاااادر النماااو ولااايس هاااو المصااادر ( مساااتو  االساااتغلل -نماااو العمالاااة -زياااعالتو 
الاذي يلعباه  التقناي بالكفـاية واشنتاجيـة والتجديـدمصادر األخر  الرديفاة والمتمثلاة األساسي وال بد من التركيز على ال

 .رواد األعمال
إن اإلسااراع فااي النمااو االقتصااادي لتحقيااق مسااتو  دخاال فااردي أكباار ومسااتو  ماان الرفاهيااة أكباار يتطلااب التأكيااد علااى 

 والمزيد من االستثمار الرأسمالي والتجديد التقني. المستمرعناصر معينة مثل اإلدارة الفعَّالة والتدريب األفضل والتعليم 

فإناه يتاولى مهماة المباادرة لخلاق مشاروع جدياد أو سالعة جديادة أو عمال رائد األوضمن هذه المسؤوليات التي يقوم بها 
طريقة تسويقية مبتكرة  ومن خلل سعيه للرب  لتحقيق درجة عالية من الريعية ألفكاره الجديدة فإنه يحقق أهداف النمو 

الطاقااات المتاحااة  رأس المااال وتطبيااق تقنيااات جدياادة وتحسااين مسااتو  اسااتغللقتصااادي المتمثلااة فااي تحقيااق تااراكم اال
ورفااع الكفاااءة اإلنتاجيااة للعماال  وهااو باإلضااافة لااذلك ساايوفر فرصااًا جدياادة للعماال والمساااهمة فااي القضاااء علااى مشااكلة 

 .تعد أحد أهم أهداف برامج التنميةالبطالة التي 
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ابتكاار جدياد  إن التطور االقتصادي الفعلي يمكن أن يحدث عندما يتقابل الطلب علاى السالع االساتهلكية الجديادة ماع
في نطاق اإلنتاج يزيد من القدرة والفاعلية اإلنتاجية ويؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهاائي  فزياادة الطلاب ماثًل علاى 
المنتجااات الخشاابية ساااهم فااي تطااوير طاارق مبتكاارة فااي مجااال الصااناعات الكيميائيااة إلنتاااج الااورق ماان المااواد الخشاابية 

 بتكلفة أقل.
على مستو  االقتصاد الكلي فيتمثل في المساهمة باالنتقال من  رواد األعمالل أهمية الذي يلعبه أما الدور الذي ال يق

 مرحلة الركود والجمود إلى حالة من االزدهار واالنتعاش.
 أما اآللية فهي كالتالي: 

شهد السوق فقرًا في األعمال وافرة في حين ي روادخلل فترة االزدهار االقتصادي في أي بلد تكون أعداد المجددين أو 
المنتجات ثم تنقلب الحالة تدريجيًا حيث يزداد العرض السلعي والخدمي بعد بلوغ االساتثمارات الجديادة مرحلاة اإلشاباع 
والكماااال  حياااث يبااادأ عااادد المنظماااين ورواد األعماااال بالتنااااقص التااادريجي ألن االزدهاااار يجعااال الحسااااب االقتصاااادي 

كاان فاي الساابق بسابب االهاتلك الساريع لاتالت والتطاور التقناي المتساارع وارتفااع لمردودية المشاريع غيار ثابات كماا 
أسعار الفائدة واألجور  وفي نفس الوقت تنخفض أسعار المنتجات والخدمات التاي أصابحت متاوفرة بكثارة  وتبادأ حالاة 

تعاااش مجااددًا إال عناادما ياانج  ماان االنكماااش ماان جااراء قيااام المنظمااين بتسااديد ديااونهم المعقااودة أساسااًا   وال يعااود االن
المنظمون الجدد أو رواد األعمال في إحداث تغييرات جديدة في أعمالهم وتوسيع نطاقها  حيث يسم  االبتكار الجدياد 

 -)وهو مصدر الرخاء واالزدهار( في عودة االزدهار من جديد من خلل جوانب عديدة منها: 
 .ارتفاع أسعار اآلالت ومستلزمات اإلنتاج 
 اع أسااعار ساالع االسااتهلك نتيجااة ارتفاااع الطلااب الناااجم أساسااًا عاان توساايع األعمااال وارتفاااع األجااور وتوساايع ارتفاا

 التسليفات المصرفية.

 .تراجع البطالة 
م( علاى كفتاي العارض والطلاب اللاذين يشاكلن طرفاي معادلاة النماو  ويؤثر عادًة االستثمار الجديد الذي يقوم به )المنظِّّ

رأس الماال الجدياد مان إمكانياة النمااو مان خالل تاوفير )العارض( ويساتخدم اإلنفااق النااجم عاان االقتصاادي حياث يزياد 
 الطاقة في توفير )الطلب( وبذلك تتحقق عملية النمو المتوازن.

 -وغالبًا ما يتمتع منظم األعمال والمشروعات الناج  بثلث صفات رئيسية هي: 
  األهداف وتحقيق تلك األهداف بجهد شخصي مباشر.المسؤولية الفردية في حل المشاكل وتحديد 
 .المخاطرة المعتدلة كمهارة وليس كمجازفة 

 .المعرفة بنتائج اإلنجازات الناجمة عن اتخاذ القرارات والقيام بالمهام 

 وفي محاولة إلسقاط محددات النمو االقتصادي على الوضع االقتصادي في سورية يمكن القول:
( فاااي حاااين ساااجل العائاااد علاااى االساااتثمارات %2,3لعائاااد علاااى االساااتثمارات العاماااة )بلغااات نسااابة ا 2006فاااي عاااام 

نتيجة إقامة تلك المشاريع من قبال  ة( ورغم أن العائد لد  االستثمارات الخاصة أكبر من العام%4,8الخاصة نسبة )
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تجديااد التقنااي المسااتمر وهااي رواد أعمااال ناااجحين وارتفاااع نساابة إنتاجيااة عواماال اإلنتاااج واالسااتغلل األمثاال للمااوارد وال
 الجزء األكبر من مصادر النمو في الناتج التي سبق عرضها في معادلة النمو.

إال أنه حتاى العائاد علاى االساتثمار لاد  القطااع الخااص والشاركات الصاغيرة والمتوساطة الاذي يبادو أكبارًا مان القطااع 
الاذي وفاق نظريتاه ونظرياة النماو االقتصاادي كاان  العام إال أنه ال يحقق جمياع نتاائج ومنعكساات مضااعف االساتثمار

( أي أن %5,1/ فاي حاين أناه ساجل رساميًا )2006( في عام /%7,1يجب أن يتحقق معدل نمو اقتصادي بحدود )
( نتيجاة ضااعف العائاد علااى االساتثمار وضااعف اإلنتاجياة والكفاااءة والهادر  أي أن تااراكم رأس %2هنااك فارقاًا بنساابة )
لوحيد في تحقيق النمو وهذا ما يجاب أن ياتم التركياز علياه فاي مرحلاة األزماة وماا بعادها للساتفادة المال ليس العامل ا

 .طاقة ممكنةمن اإلمكانيات المالية المحدودة بأقصى 
 الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية )مرتكز التنمية(|: ثالثًا:

رغام صاعوبة تحليال الوضاع جازء األكبار مان بنياة القطااع الخااص التشكل المؤسسات الصغيرة والمتوساطة فاي ساورية 
الاااراهن لهاااذه المؤسساااات بمعااازل عااان القطااااع الخااااص نفساااه نظااارًا لعااادم تاااوفر اإلحصاااائيات واألرقاااام الخاصاااة بهاااذه 

  .القانون الذي أنشأت من خلله الشركات الصناعية الخاصة واالعتماد علىالمؤسسات 
( 2004 -1994 -1981 -1970ا المكتااااب المركاااازي للحصاااااء خاااالل الفتاااارات )تعتباااار التعاااادادات التااااي أجراهااااو 

األسااااس الممكااان االعتمااااد علياااه فاااي تجمياااع البياناااات واإلحصااااءات حاااول  /2008/وتحاااديث اإلطاااار الاااذي تااام عاااام 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سورية.

/ وبمعاادل نمااو ساانوي 1970( منشااأة مقارنااًة بتعااداد /399308/ إلااى )2004حيااث ارتفااع عاادد المنشاادت فااي تعااداد /
( وفاي المنشادت %3,9( منشاأة بمعادل نماو )382223/ عماال )4-1( وأن حجم الزيادة في المنشادت مان /3,9%)

عمااااال فكاناااات  (10)(   أمااااا فااااي المنشاااادت أكثاااار ماااان %2,9( منشااااأة بمعاااادل نمااااو )12743( عمااااال )9-5ماااان )
 (.%4,9( منشأة بمعدل نمو سنوي )4342)

( عماال 2-1مان )فقاد بقيات نسابة المنشادت التاي تضام   / بعد أن تم تحاديث اإلطاار العاام للتعاداد2008وفي أرقام /
( عمااال وماان حيااث التمركااز الجغرافااي شااكلت محافظااات: 10( ماان عاادد المنشاادت التااي تضاام أقاال مان )%99تشاكل )
مان النشااط االقتصاادي فساجلت  أماامن إجماالي عادد المنشادت   (%60)حمص نسبة  -ريف دمشق -حلب -دمشق

للوساااطة العقاريااة  (%4)للنقاال والتخاازين واالتصاااالت و  (%4)للصااادرات التحويليااة و  (%16)للتجااارة و  (63%)
 لباقي النشاطات. (%14)واإليجارات و 

( ثام %22,7( تليهاا التجاارة )%56,2( عمال فقد شاكلت الصاناعة التحويلياة )9-5أما في المنشدت التي تضم من )
( وبقياااة %2,7( والتعلااايم )%3,2( فاااي حاااين شاااكل نشااااط النقااال والتخااازين واالتصااااالت )%6,7المطااااعم والفناااادق )

 (.%8,4النشاطات )
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والملحاام ماان هااذه األرقااام والتعاادادات أنهااا ال تقاادم بيانااات كافيااة عاان المنشاادت فااي سااورية حيااث تقتصاار علااى موقااع 
عاملين والنشاط والتارخيص بينماا ال تتاوفر بياناات عان رأس الماال واإلنتااج والتصادير ولام يتاوفر أيضاًا المنشأة وعدد ال

 بيانات عن القطاع غير المنظم.
 الصغيرة والمتوسطة في العمالة: المرسساتمساهمة  .1

مارات القطاع الخاص ( من إجمالي عمالة واستث%90ُتشّغل وُتَشكِّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سورية أكثر من )
( ماان المؤسسااات %99السااوري التااي تختلااف نساابتها حسااب القطاعااات والنشاااطات االقتصااادية  حيااث يمكاان تقاادير أن )

الخاصة المتناهية الصغر تهيمن عليها الملكية الفردية باإلضافة لوجود قطاع كبير غير رسمي ومتناثر على حٍد سواء في 
( ومااع اساتبعاد أرقااام القطااع العااام الااذي %43جام اليااد العاملاة التااي يشااغلها بحاوالي )المنااطق الحضاارية والريفياة ويقاادر ح

يعتبر بالتصنيف الوطني منشدت كبيرة في معظمه فإن ما يتبقى من عمالة يمكن تصنيفه ضمن القطاع الخااص الصاغير 
 .( سنة15( مليون من المشتغلين فوق )3.5/ بحوالي )2009والمتوسط والذي يقدر في عام /

( ملياون مشاتغل يشاكلون ماا 3.5تظهر بيانات المكتب المركزي للحصاء أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص حاوالي )
( فاااي قطاااع الصاااناعة %18) –( فااي قطااااع الزراعااة %21.0( مااان إجمااالي عااادد المشااتغلين يشاااكلون )%70.9نساابته )

( فاااي قطااااع النقااال والتخااازين %8.4والمطااااعم ) ( مااان التجاااارة والفناااادق%22.5( فاااي قطااااع البنااااء والتشاااييد )21.3%)
 ( من الخدمات األخر .%6.2( في قطاع المال والتأمين والعقارات )%2.6واالتصاالت )

 حيث تشير هذه النسب إلى ارتفاع نسبة المشتغلين في قطاع هذه المؤسسات مقارنة بمجموع المشتغلين.
إن اإلحصااائيات تشااير إلااى أن أرباااب العماال ماان القطاااع الخاااص وفيمااا يتعلااق بتوزيااع العاااملين حسااب وضااعهم الااوظيفي فاا 

( سانة فاي ساورية تشاكل 15( مان إجماالي عادد المشاتغلين فاوق عمار )%5.6الاذين يعملاون لحساابهم يشاكلون ماا نسابته )
 ( منهم  كما يظهر الجدول التالي:%2.4اإلناث ما نسبته )

 سنة فأكثر( 15توزع المشتغلين )
 2009الخاص لعام  حسب المهنة في القطاع

 المجموع إناث ذكور النسبة من إجمالي العاملين العـــــدد الوضع المهني
 %5.6 199427 4846 194581 صاحب عمل
 %42.2 1497823 59150 1438673 يعمل لحسابه
 %46.2 1637720 109358 1528362 يعمل بأجر

 %6 211461 71466 139995 يعمل لدى الغير بدون أجر
 %100 3546431 244820 3301611 المجموع

 المكتب المركزي لإلحصاي – 2010المجموعة اشحصائية السورية لعام  -2009المصدر: مسوح قوة العمل 
( مان %5.6يظهر الجدول أعله أن الحصة األقل من قوة العمل الخاصة هي ألرباب األعمال التاي ال تشاكل ساو  )

ورشااات صااغيرة  –إجمااالي المشااتغلين ثاام حصااة ماان يعماال لحسااابه الخاااص فااي أعمااال فرديااة علااى األغلااب )محاالت 
(. أمااا ماان يعماال لااد  الغياار %46.2)( تليهااا نساابة ماان يعماال بااأجر والبالغااة %42.2أعمااال فكريااة( بنساابة ) -جااداً 
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( مان إجماالي العااملين وهاو يعكاس عمال النسااء المنزلاي %6)وغالبًا ضامن العائلاة( بادون أجار فتبلاس النسابة حاوالي )
( مقابال %47.8والحقلي عاادًة  أماا إذا جمعناا العااملين لحساابهم ماع أصاحاب األعماال الخاصاة فاإن النسابة تصاب  )

ي أنااه فااي سااورية مازالاات ثقافااة العماال الخاااص  ورغاام جميااع الجهااود المبذولااة ماان قباال ( مماان يعماال بااأجر أ46.2%)
الجهاااات الرسااامية واألهلياااة غيااار منتشااارة ألساااباب مختلفاااة فاااي مقااادمتها مصااااعب التمويااال والصاااعوبات اإلدارياااة التاااي 

والخاااص علااى حااٍد تواجههااا فااي مرحلااة التأساايس والتشااغيل مقاباال سااهولة العماال المااأجور لااد  مؤسسااات القطاااع العااام 
 سواء.

 الصغيرة والمتوسطة في النات= المحلي اشجمالي: المرسساتمساهمة  - 2
تظهر أرقام الجدول أدناه أن نسبة مساهمة المؤسسات الصاغيرة والمتوساطة فاي النااتج المحلاي اإلجماالي الساوري عاام  
حقيااق النساابة المتبقيااة لثلثااي ( حيااث يشااارك باااقي منشاادت القطاااع الخاااص السااوري فااي ت%49.8/ حااوالي )2009/

( تقريباااًا  حياااث تتركاااز النسااابة األكبااار مااان هاااذه المسااااهمة فاااي قطااااعي التجاااارة والماااال %16.8النااااتج المحلاااي وهاااي )
 ( من الناتج المحلي اإلجمالي.%11.1(  أما المؤسسات الصناعية فتساهم بحوالي )%25.6والتأمين بنسبة )

 مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 2009النات= المحلي اشجمالي عام  في

مساهمته في النات=  القطاع
 المحلي اشجمالي %

نسبة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في هذا 

  القطاع

نسبة مساهمة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في 

 النات= المحلي
 %9 %50 %18 الزراعة
 %11.1 %30 %37 الصناعة

 %2.5 %50 %5 البناي والتشييد
 %14.4 %80 %18 التجارة

 %1.6 %20 %8 النقل والمواصمت
 %11.2 %80 %14 المال والتأمين وخدمات أخرى محتملة

 %49.8  %100 المجموع

 المكتب المركزي لإلحصاي. – 2010المصدر: المجموعة اشحصائية السورية لعام 

 
 التعريف الوطني للمرسسات الصغيرة والمتوسطة:

لاااام يكااان لساااورية بجميااااع هيئاتهاااا ووزاراتهااااا ومنظماتهاااا الداعماااة تعريااااف وطناااي رساااامي  14/11/2008حتاااى تااااري   
للمؤسساات الصاغيرة والمتوساطة مماا أد  لحادوث اختلفاات باإلحصاائيات والدراساات والبياناات عان حجام وتاوزع هااذه 

 المؤسسات من خلل اختلف المصادر المحددة لتصنيف هذه المؤسسات. 
                                            

  2002 –األوروبي  -مركز األعمال السوري  –تم اعتماد هذه النسب من دراسة سياسة تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سورية. 
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 قامت الحكومة السورية باعتماد التعريف الوطني التالي:  2008ي أواخر عام ف 
 (TURNOVER) المبيعات العمال المشروع

 بمميين الليرات 
 (BALANCESHEET) الميزانية

 بمميين الليرات
 - 3 9-1 متناهية الصغر
 50 50 49 -10 الصغيرة
 250 250 249 -50 المتوسطة

مع معايير المفوضاية األوروبياة الاذي يادخل باإلضاافة إلاى العماال كاًل مان المبيعاات والميزانياة ويتطابق هذا التعريف 
 مع اختلف القيم نظرًا للفروقات بين أرقام أعمال المؤسسات السورية واألوروبية.

ن قبااال والملحظاااة الوحيااادة علاااى إدخاااال المبيعاااات والميزانياااة رغااام أهميتهماااا هاااي عااادم دقاااة البياناااات المصااارح بهاااا مااا
المؤسسات السورية بعكس األوروبياة ألساباب تتعلاق بالبياناات المالياة وحتاى أرقاام العماال قاد ال تكاون صاحيحة نتيجاة 

حصائيات قد تكون غير دقيقة  وماع ذلاك ُيعاد اعتمااد تعرياف  .التسجيل في التأمينات االجتماعية مما يعطي بيانات وا 
لمنظمات ذات العلقة بهذا القطاع خطوة جيدة لتوحيد البياناات وتقاديم وطني وتعميمه على جميع الوزارات والهيئات وا

ماان خاالل لجنااة مشااتركة ماان جميااع الااوزارات والهيئااات العامااة حاليااًا وهااذا مااا تقااوم بااه الحكومااة  دراسااات أقاارب للدقااة
 .والخاصة ذات العلقة

بإعاداد مساودة إساتراتيجية أيضاًا وفي إطار االهتمام الحكومي وتشجيع هذا النوع من المؤسسات قامت وزارة االقتصااد 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستخدم منهجية البرامج التشغيلية وتعمل على التنسيق بين مختلف الاوزارات والجهاات 

لى تحسين القدرة االستيعابية للقتصاد الوطني مان خالل تطاوير المعنية لتحقيق أهدافها حيث تساعد هذه المنهجية ع
تشاااجيع نماااو اإلساااتراتيجية المعتمااادة إلاااى تحقياااق وتاااوفير البنياااة المالياااة والتمويلياااة حياااث هااادفت ؤسساااات الوسااايطة الم

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية.

إدخالهاا فاي إطاار الخطاة  وكاان مان المتوقاع 2014 -2010عاام وتغطي اإلستراتيجية فترة خمس سنوات ابتداًء من 
الاذي أقار إنشااء مؤسساة تنمياة المؤسساات  2016/ لعاام 2  إال أنه وبعد صدور القانون رقام /الخمسية الحادية عشرة
أصااب  هناااك إطااار تشااريعي واضاا  لتنشاايط ودعاام  لتأخااذ مكااان هيئااة لتشااغيل وتنميااة المشااروعات الصاغيرة والمتوسااطة

ستراتيجية وطنية وخدمات الدعم المطلوبة ومنهاهذه   :المشروعات ووضع تعريف وا 
 وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. -

 رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة األعمال. -

 التنسيق والربط بين إستراتيجيات وخطط التنمية وخطط تنمية المشروعات. -

 واألهلية في مجال تنمية المشروعات. التنسيق بين الجهات العامة والخاصة -

 تطوير سياسات دعم اإلنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعيًا. -

دارية متكاملة. -  المساهمة في توفير بيئة تشريعية وا 
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 إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة. -

 تسهيل نفاذ هذه الشركات إلى الخدمات المالية. -

 المشروعات ومساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير.رصد وتقييم أداء هذه  -

 إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير هذه المشروعات. -

 تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التي تفيد هذه المشروعات. -

علاااى إنشااااء مؤسساااة ضااامان مخااااطر  الاااذي يااانص 23/3/2016/ تااااري  12وباااالتزامن صااادر أيضاااًا القاااانون رقااام /
للكتتاااب العااام  أسااهمهاروعات الصااغيرة والمتوسااطة علاى شااكل شااركة مساااهمة مغفلااة خاصاة ال تطاارح القاروض للمشاا

 تساهم المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وتهدف هاذه المؤسساة لتمكاين المشاروعات الصاغيرة والمتوساطة مان الحصاول علاى التمويال المطلاوب مان المؤسساات 

شااروعات الصااغيرة والمساااهمة فااي تعزيااز التنافسااية فااي القطاااع المااالي وتحسااين الماليااة بمااا يساااهم فااي تنميااة قطاااع الم
 مستو  الخدمات المالية التي يقدمها للمشروعات.

وبصااادور هاااذين القاااانونيين يمكااان اعتباااار أن البنياااة التشاااريعية الناظماااة لااادعم وتشاااجيع وتمويااال المشاااروعات الصاااغيرة 
ل هذه القوانين وممارسة النشاطات والمهام الموكلة إليهاا بالشاكل األمثال والمتوسطة قد اكتمل ويبقى البدء الفوري بتفعي

 لتمكين هذه المشروعات الصغيرة من االنطلق والتجدد وضمان نجاحها المستقبلي.
 وبشكل ملخص يمكن القول عن الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يلي:

المتوسااطة سااواًء ماان ناحيااة تأساايس الجدياادة منهااا أو توقااف القائمااة حاادث تراجااع كبياار فااي عاادد المشااروعات الصااغيرة و  -
لى تراجع أعمالها وحجم مبيعاتها.  نتيجة األوضاع غير المستقرة وا 

 .لوضع تعريف وطني رسمي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوهناك لجنة تعكف حاليًا  -
/ 10الصاااغيرة جااادًا تشاااغل اقااال مااان / ( مااان المؤسساااات الخاصاااة فاااي ساااورية المصااانفة ضااامن المشاااروعات%95إن ) -

( من %30أشخاص   وتهيمن عليها الملكية الفردية والشراكة   إضافة لوجود قطاع كبير غير رسمي متناثر يقدر با )
 ( .%43القطاع الخاص   ويقدر حجم اليد العاملة التي يشغلها بحوالي )

ة واساااتثمارات القطااااع الخااااص الساااورية ( مااان عمالااا%90أكثااار مااان ) SMEsتشاااكل الشاااركات الصاااغيرة والمتوساااطة  -
وتختلاااف نسااابها حساااب القطاعاااات والنشااااطات   وهاااي تعتماااد علاااى الصااايس العائلياااة أو الفردياااة علاااى حسااااب األشاااكال 
األخر  التعاقدية )كشركات األشخاص والتوصية البسيطة ومحدودة المسؤولية والشركات المسااهمة ( مماا يجعلهاا أقال 

 بات التطوير واالبتكار والكفاءة اإلدارية واإلنتاجية .قدرة على االستجابة لمتطل

 على المستوى الصناعي يمكن إيراد اشحصائيات التالية :

 من إجمالي الصناعات التحويلية الخاصة. %77مشاريع حرفية ) صغيرة جدًا ( نسبتها  -

 . %22مشاريع صناعية )صغيرة ومتوسطة ( نسبتها  -

 . %1( نسبتها 8ر رقم )مشاريع كبيرة وفق قانون االستثما -
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وعلى المستو  الميداني هناك بارامج لتولياد الادخل للفقاراء مان خالل المشااريع المتناهياة الصاغر وصادرت مان خللهاا  -
/ الااذي ساام  بإنشاااء مؤسسااات للتموياال المتناااهي الصااغر باإلضااافة 2007/ لعااام /15تشااريعات منهااا القااانون رقاام /

 ت والمؤسسات التنموية كاألمانة السورية للتنمية.لجهود هيئة التشغيل وتنمية المشروعا

 :ومنهاوتعاني المشروعات الصغيرة رغم أهميتها االقتصادية لبعض الصعوبات 
 .بدل ضمانة الفكرة وبطء اإلجراءات ومحدودية مجاالت اإلقراض صعوبات اإلقراض وطلب ضمانات عقارية -

 على المؤسسات الكبيرة بعكس ما هو معمول عالميًا .خضوع هذه الشركات لألنظمة الضريبية نفسها المطبقة  -
 تواضع اإلعفاءات الضريبية مقابل خلق فرص عمل . -

 ( من إجمالي القرض .%10قد تصل إلى ) تكاليف اإلقراض الصغير -

 خدمات التدريب والمعلومات والدعم االستشاري والنص . ضدلة -

 ضعف التجربة في ميدان التسويق الدولي. -

 وطرائق اإلدارة الحديثة.ضعف التدريب  -

 اإلجراءات اإلدارية المعقدة للحصول على التراخيص الرسمية لممارسة العمل. -

/ وكانات النتاائج 2012ح عنها أصحاب تلك المشاروعات فاي دراساة تام إعادادها عاام /باإلضافة إلى الصعوبات التي صرّ 
 وفق ترتيبها كما يلي:

 صعوبات تسويقية. .1

 صعوبات تمويلية. .2

 من ناحية الموارد البشرية.صعوبات  .3

 صعوبات تقنية. .4

 .صعوبات من الناحية اإلدارية .5

 صعوبات من الناحية القانونية. .6

 صعوبات في اختيار مكان المؤسسة. .7

 دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز مأزق التنمية: )مخرج األزمة( )مقترحات وحلول(: رابعًا:
ناي رفاهية المجتمع فإن التنمية وحدها هاي التاي تحقاق تلاك الرفاهياة والتاي تع إذا كان االقتصاد كهدف نهائي هو علم

 .مستويات أكبر من الدخل الفردي
وبالتااالي ال معنااى أليااة سياسااات نقديااة وماليااة واقتصااادية إذا لاام تساااهم فااي تحقيااق معاادالت نمااو أكباار   فالسياسااات 

خرجات أي عمل اقتصادي نقوم به أكبر من مدخلته كلما ليست مطلوبة لذاتها بل لتحقيق تلك الغايات  وكلما كان م
 .أكبر من نمو الدخل وعدالة توزيعهخلقنا قيمًا مضافة أكبر تساعدنا في تحقيق معدالت 

نشاء المشااريع الجديادة تنباع مان احتياجاات النماو الساكاني فاي ساورية والبالغاة ) يجااد %2.7إن أهمية االستثمار وا  ( وا 
حالاة ارتفااع األساعار ماع والخروج مان حلقاة الركاود التضاخمي ) د المتزايدة من طالبي العملفرص عمل جديدة لألعدا



 

 ع/ب
13 

 

فحساب نظريااة  /2011عاام / ذ( التاي كانات مان تاداعيات األزماة التاي تمار بهاا ساورية منااالنكمااش وتراجاع المبيعاات
( %16مضاعف االستثمار ونظريات النماو االقتصاادي فاإن االقتصااد الساوري يحتااج لمعادالت اساتثمار ال تقال عان 

  أماا يشةلتحقيق معدل نمو يساير النمو السكاني دون أي زيادة في مستو  الرفاهية والمع الناتج المحلي اإلجماليمن 
( مااان النااااتج %34( فاااإن االساااتثمارات يجاااب أن ال تقااال عااان )%10 – 8عناااد الرغباااة بتحقياااق معااادل نماااو بحااادود ) 

  بينما نتحدث اليوم عن معدالت نمو ضعيفة جدًا وسالبية فاي بعاض السانوات التاي تلات بادء األزماة المحلي اإلجمالي
( %17,2 -بحاادود ) /2014 -2011حيااث حاادث انكماااش فااي الناااتج المحلااي اإلجمااالي خاالل الساانوات / مباشاارة

 ./2013( مليار دوال عام /34/ إلى حوالي )2010( مليار دوالر عام /60تج المحلي من )وتراجع النا
وهاااذه النساااب الكبيااارة المطلوباااة ينبغاااي أن يشاااارك قطااااع األعماااال بتحقياااق ثلثيهاااا علاااى األقااال طالماااا أصاااب  يشاااارك باااا 

فااي خلااق اسااتثمارات  والمبااادرينأصااحاب األعمااال ( ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي اليااوم  وماان هنااا يكماان دور 67%)
جديااادة وتطاااوير السااالع والخااادمات المطروحاااة ورفاااع قيمتهاااا المضاااافة والعمااال علاااى تساااويقها وتحدياااد محتواهاااا التقناااي 
والتكنولاااوجي وفاااوق ذلاااك االساااتفادة القصاااو  مااان الطاقاااات المتاحاااة مااان خااالل معااادالت أكبااار مااان اإلنتاجياااة والكفااااءة 

 واالستغلل األمثل للموارد.
 قطاعي التجارة والصناعة والمرسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل األزمة: حالة

تراجع حاد في قيم اإلنتاج الصناعي والتبادل التجاري وعجز مستمر في الميزان التجاري نتيجة توقف العديد من  -
 المصانع وعدم القدرة على إنتاج سلع قابلة للتصدير.

 اقة مما أد  الرتفاع تكاليف التصنيع والتصدير.ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين والط -

 والشراكة مع أوروبا. – WTOالحصار االقتصادي والعقوبات الدولية وتوقف مشاريع اتفاقيات التجارة الحرة لا  -

 وفود تجارية(. -مؤتمرات -عدم القدرة على الترويج الداخلي والخارجي للسلع )معارض -

 ناطق الحرة واإلدخال المؤقت.تراجع حاد في عمليات الترانزيت والم -

انتشار اقتصاد الظل في مجال التجارة الداخلية بشكل كبير واالعتماد على نقاط بيع السلع االستهلكية بطريقة مبعثرة  -
 وغير نظامية. 

 :SWOTتحليل 
 قبل إجراء التحليل ينبغي التأكيد على ما يلي:

يعتماااد علاااى درجاااة تطاااور القطااااع الخااااص وقدرتاااه علاااى إقاماااة إن حجااام تااادخل الدولاااة فاااي الحيااااة االقتصاااادية إنماااا  .1
المشاااريع الجدياادة وامتلكااه للوسااائل واألدوات الكفيلااة بإنجاااز مهماتااه بأقصااى درجااات الكفاااءة والفاعليااة ويكماان دور 
 الدولااة هنااا باسااتخدام سياساااتها االقتصااادية الكليااة لتااأمين الجااو الملئاام للعماال االقتصااادي وضاامان منظومااة األماان

 االجتماعي وعدم تكرار تجارب الدخول في العمل التجاري والصناعي المباشر.

إن القطاع الخاص يتجه عادًة بصورة تلقائية نحو النشاطات األكبر ربحية وخلل هذا السعي يحقق أهدافًا اجتماعية  .2
دخال تقنيات جديدة وخلق مجاالت تصديرية.  عديدة كامتصاص العمالة وا 



 

 ع/ب
14 

 

رك الحريااة لألفااراد والمشااروعات للعماال فااي إطااار قواعااد عامااة تضااعها الدولااة وتنظمهااا باتجاااه إن اقتصاااد السااوق يتاا .3
ضاامان وجااود حالااة المنافسااة الكاملااة واالسااتفادة القصااو  ماان إمكانيااات هااذا القطاااع  فنظااام السااوق ماان خاالل  ليااة 

د ماان خاالل التعااادل الحاادي السااعر يااؤدي إلااى تحقيااق نقطااة الكفاااءة القصااو  فااي اسااتخدام المااوارد النااادرة للقتصااا
 لألسعار والنفقات.

 يمكننا إيراد ما يلي: SWOTفي العودة لتحليل 
 تتمثل في: STRENGTHعلى المستوى الداخلي: نقاط القوة 

فاااي المنااااطق  وبخاصاااة ويمكااان تشاااجيعها للساااتثمار وجاااود مااادخرات محلياااة وخارجياااة غيااار مساااتثمرة بالشاااكل األمثااال .1
 .اآلمنة

 .وسرعة التغيير وا عادة التموضع في أماكن أكثر استقراراً امتلك المرونة في التعامل مع األسواق المحلية والخارجية  .2

 .وارتفاع اإلنتاجية واالبتكار وخفض التكاليف المرونةامتلك ميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية  .3

 الناجحة قد تكون مغتربة في الوقت الحالي.تراكم مجموعة من الخبرات في إدارة األعمال  .4

 التحرك بدافع الربحية واألمان والقدرة على إنجاز األعمال بكفاءة إنتاجية عالية. .5

 سهولة تأسيس المشروعات الصغيرة وتكاليفها الغير كبيرة. .6

 فيمكن تلخيصها بـ : WEAKNESSأما نقاط الضعف الموجودة 
الوضااع األمنااي وصااعوبة تااأمين المااواد األوليااة واليااد العاملااة والمسااتودعات  الوضااع االسااتثماري غياار المسااتقر نتيجااة .1

 وزيادة نسب المخاطرة المستقبلية.

 ضعف التنافسية أمام االنفتاح على األسواق الخارجية من ناحية أعباء التكاليف وأساليب الترويج. .2

 تراجع مبيعات هذه الشركات لضعف القوة الشرائية وارتفاع التكاليف. .3
 فتقار لنظم التدريب والتأهيل الملبية الحتياجات المشاريع القائمة.اال .4

 االعتماد على الصيس العائلية والفردية التي قد ال تؤمن استمرارًا للمشاريع. .5

عااادم وجاااود تميياااز فااااي التساااهيلت واإلعفااااءات باااين المشاااااريع االساااتهلكية البسااايطة والمشااااريع اإلسااااتراتيجية ذات  .6
 الطويلة.معدالت االسترداد 

 ضعف التكنولوجيا المستخدمة وفنون اإلدارة الحديثة واالفتقار لنظم البحث والتطوير. .7

 لدعم استشاري وتدريبي ومعلوماتي من مراكز الدعم بالشكل المطلوب. هذه الشركاتعدم تلقي  .8

 ضدلة الض  التمويلي إلقامة المزيد من المشاريع. .9

 فتتمثل في: OPPORTUNITYأما على المستوى الخارجي فإن الفرص 
صاااغيرة ساااريعة التأسااايس وبخاصاااة فاااي مجاااال الصاااناعات إمكانياااة اساااتثمار المااادخرات الفردياااة المحلياااة فاااي مشااااريع  .1

 .الغذائية
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تضام خادمات بنياة تحتياة مشاتركة وا عاادة النظاار  اعتمااد وتأهيال المادن الصاناعية التايأعبااء التكااليف بعاد  انخفااض .2
 بالتكاليف التي تجعلها منافسة ومن ضمنها التكاليف اإلدارية والمالية والتسويقية للمشروع نفسه.

مكانية االستفادة منها باإلضافة استمرار  .3 انفتاح األسواق العربية على المنتجات السورية عبر اتفاقيات التجارة الحرة وا 
 .واتفاقيات التجارة الحرة مع إيران وروسيا واالتحاد األوراسي GSPليات المعمم لنظام األفض

وجاااود منظماااات عريقاااة داعماااة لألعماااال كغااارف التجاااارة والصاااناعة قاااادرة بمزياااد مااان التطاااوير علاااى تلبياااة احتياجاااات  .4
 وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 فيمكن ذكر ما يلي:  THREATالتهديدات المتوقعة أما 
 عكسات األزمة على جو االستثمار المحلي بشكل عام.من .1

عدم القدرة على المنافسة وتلبية متطلبات الجودة وارتفاع تكلفة المنتج المصدر في ضاوء تلقاي منتجاات أغلاب الادول  .2
 .والصعوبات الناجمة عن الحصار والعقوبات األخر  للدعم والتشجيع المباشر

االستثمارات األجنبياة المباشارة أماام وجاود مناخاات اساتثمارية أكثار تنافساية فاي عدم القدرة على استقطاب المزيد من  .3
 أغلب دول العالم.

 ارتفاع التكاليف المحلية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والشحن والنقل والقطع األجنبي. .4

 لدعم التمويلي واالستشاري الكافي للستفادة من ميزات وجودها.ل الشركاتعدم تلقي  .5

 -إباداع صاناعي وتجااري وبحاوث -سراع بإنجاز شركات مشتركة تدعم القطااع الخااص مثال )تادريب وتأهيالعدم اإل .6
ضااامان ائتماااان الصاااادرات االساااتثمارية وصاااناديق ضااامان القاااروض  -تااارويج االساااتثمارات -اختباااار جاااودة المناااتج 
 الصغيرة والمتوسطة( .

 مخرج األزمة:
ساابقًا إليهاا لألزمة التي مّرت بها سورية ومازالت تداعيات اقتصادية كبيرة وحادة كاان فاي مقادمتها كماا تام اإلشاارة  لقد كان

تراجااااع الناااااتج المحلااااي اإلجمااااالي ومعاااادالت النمااااو فااااي أغلااااب القطاعااااات االقتصااااادية وتراجااااع حاااااد فااااي إقامااااة وتأساااايس 
لة بأحكاام سبيل المثال تراجع عادد المشااريع الصاغيرة المشامّ  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف األزمة فعلى

لاى / /2012// مشاروعًا عاام 24إلاى // 2010عام // 105من / /2007// لعام 8المرسوم رقم / / مشاروعًا عاام 13وا 
لااى / /2013/ / ثاام علااى مشااروعين فقااط 2015/ مشااروعًا عااام /23/ وعاااد وارتفااع علااى /2014/ مشااروعًا عااام /11وا 

  (2) /2016/ربع األول من عام خلل ال

                                            

 : هيئة االستثمار السورية.المصدر (2)
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/ مشاروعًا 58/ إلى /2010/ مشروعًا عام /235لة بنفس المرسوم فقد تراجعت أيضًا من /أما المشاريع المتوسطة المشمّ 
ثام إلاى  /2014 – 2013// مشاروعًا فاي كال مان عاامي 20إلاى / /2012// مشاروعًا عاام 14ثم إلى / /2011/عام 
لى مشروعين فقط خلل الربع األول من عام  /2015// مشروعًا عام 14/   (3) /2016/وا 

وباإلضاافة للصااعوبات التاي كانات تعااني منهااا   تراجاع أعااداد هاذه المشااريع أن األزماة أدت إلاىمان هاذه األرقااام  والواضا 
 صااعوبات -/ أضااافت األزمااة صااعوبات جدياادة منهااا )تلشااي التموياال المصاارفي2010هااذه المشاااريع أصااًل قباال عااام /

صاااعوبات التصااادير  -صاااعوبات المنااااطق غيااار اآلمناااة -ارتفااااع تكااااليف الماااواد الولياااة والشاااحن والنقااال والطاقاااة -العمالاااة
 والترويج الخارجي....(.

 ألسباب عديدة منها: لألزمةومع ذلك فإن هذه المشاريع من المتوقع أن تكون المخرج االقتصادي 
رأس المال ووجود مقومات إحداثها وبخاصة في قطااعي الصاناعات هي األسهل في التأسيس والتنظيم واألقل حاجة ل .1

 .وقطاع التقانة واالتصاالت والبرمجيات الغذائية والزراعية والخدمات

 تماشيها مع بنية االقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديدًا في إقامة المشروعات الفردية والعائلية والورش الصغيرة. .2

رة مقابل رؤوس أموال قليلة فهي توفر فرص عمل الستثمارات أقل بمقدار )الخمس( قدرتها على توليد فرص عمل كبي .3
 .وهذا ما تحتاجه سورية اليوم نتيجة ارتفاع معدالت البطالة بشكل كبير وغير مسبوق  من المشاريع الكبيرة

وتغيياار  درتها علااى التصااديرالمرونااة الكبياارة التااي تتمتااع بهااا نتيجااة صااغر تكاليفهااا الثابتااة مقارنااًة بااالمتغيرة وبالتااالي قاا .4
باإلضاافة  والتعامل مع مستجدات مرحلة التعافي المبكار وا عاادة االعماار بمروناة أكبار مان المشااريع الكبيارة المنتجات

 .لقدرتها على االنتقال لألماكن األكثر أمناً 

تناهياة الصاغير وال تحتااج قدرتها على تجميع المدخرات الفردية المتاحاة واالساتفادة منهاا فاي إقاماة مشااريع صاغيرة وم .5
الخارجيااة  أوألمااوال كبياارة ممااا يساااهم فااي تخفيااف الضااغط علااى االقتصاااد الااوطني فااي عمليااات االسااتدانة الداخليااة 

 ومعالجة االختلالت ما بين االدخار واالستثمار.

اساتخدام بااقي عناصار قدرتها على المشاركة في تحقيق معدالت نمو اقتصادي أكبر مان المشااريع الكبيارة مان خالل  .6
مصادر النمو في الناتج وهي الكفاءة واإلنتاجية والتجديد التقناي  والمتاوفرة فاي المشااريع الصاغيرة التاي يقاوم بهاا رواد 

 األعمال وعدم االعتماد فقط على عنصر )تراكم رأس المال(.

ل تصدير منتجاات هاذه المشاروعات رفع الطاقة المتاحة للصادرات السورية وتأمين المزيد من القطع األجنبي من خل .7
مباشرة ومن خلل توفير منتجات نصف مصنعة مناسبة للصناعات الكبيرة التي تقوم بتصدير منتجات بكميات كبيرة 

 واالستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض عبء التكاليف الثابتة.

                                            

 : هيئة االستثمار السورية.المصدر (3)
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بة المخااطرة فيهاا ووجاود فرصاة أفضال للتادريب توفير فرص العمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة النخفاض نسا .8
أثناء العمل وهذا النوع من التدريب ال تسم  به المشاروعات الكبيارة عاادًة وهاي ميازة اساتغلل الوقات الضايق فاي فتارة 

 التعافي وا عادة االعمار.

ر أن الصاناعات الكبيارة باعتبااالناجمة عن األحاداث قدرتها األكبر على تعظيم استخدام المنتجات الثانوية والمخلفات  .9
 والتخصص اإلنتاجي ال يجيز تصنيع أو استخدام المنتجات الثانوية وهذا أمر مطلوب في مرحلة تجاوز األزمة.

إن مياازة المشااروعات الصااغيرة فااي حااال إنشااائها ماان قباال رواد األعمااال فإنهااا سااتتميز بمعاادالت اسااتغلل امثاال لاارأس  .10
نتاجيااة أكباار ممااا يساااهم فااي اال سااتفادة ماان المااوارد المحااددة فااي تعظاايم اإلنتاااج والمساااهمة فااي زيااادة الناااتج المااال وا 
 المحلي دون الحاجة الستثمارات ضخمة.

قدرتها على معالجة االختلل في ميزان المدفوعات السوري الذي ازداد وتفاقم خلل مدة األزمة من خلل تاأمين سالع  .11
 للستيراد. بدائل المستوردات وتخفيف الطلب على القطع األجنبي

قاادرتها علااى التشاابيك القطاااعي واإلقليمااي والمهنااي ممااا يجعلهااا المحاارِّض علااى إعااادة الااتلحم بااين المناااطق والمهاان  .12
 واأليدي العاملة بعدما حاولت األزمة تفريقها.

 تعزيز ثقافة مهارات ريادة األعمال )العمل الحر( ونشرها وتاأسيس الشركات. .13

فاي معظام القطاعاات  والكساد وضاعف المبيعااتإن الوضع االقتصادي الذي نجم عن األزمة يتمثل اليوم في حالة الركود 
ومنهاا ارتفااع أساعار القطاع األجنباي مع حالة من التضخم وارتفاع األسعار بفعل التمويل بالعجز والتضخم بادفع التكااليف 

 مشروعات الصغيرة والمتوسطة التعامل معها من خلل اآللية التالية:وهذه الحالة المتناقضة يمكن للوحوامل الطاقة 
كثيارة فاي  ألساباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهياة الصاغر عدويمكن اعتبار التضخم في مجال التضخم:  .1

ضااخم. كمااا ن المخاازون والااذمم المدينااة تاازداد قيمتهااا مااع التيزيااد ماان احتياجااات االقتااراض حيااث أ مقاادمتها أن التضااخم
يتسبب التضخم في ارتفاع نسب الفوائد ويجعل االحتياجات المتزايدة للقتراض أكثر كلفة  وباعتبار أن التضخم يكون 

مجهازة للتناافس  غيارمصحوبًا بإجراءات حكومية تؤدي إلاى تضااءل فاي االئتماان وبالتاالي تكاون المؤسساات الصاغيرة 
 .لألموال المقرضة صت الكبيرة من خلل العرض المتناقمع المؤسسا

فإن معدل الخصم الذي تم اعتماده وفق مؤشرات الفائدة على القروض طويلة األجل ومعدل التضاخم  اآلخرأما األمر 
القاايم الحاليااة للتاادفقات النقديااة عنااد تقياايم المشااروعات  حيااث أنومعاادل المخاااطرة وهااو فااي هااذه الحالااة ساايكون مرتفعااًا 

 ت تضخم مرتفعة كما هو الحال اليوم في سورية.الصغيرة لن تكون مجدية عند معدال
رًا بالتضخم الكبير الذي يعاني منه االقتصاد السوري إال أنهاا ات الصغيرة رغم كونها األكثر تأثومع ذلك فإن المشروع

قااادرة بحكاام الخصااائص التااي تنفاارد بهااا عاان المشااروعات الكبياارة وفااي مقاادمتها صااغر حجاام أموالهااا وسااهولة تأسيسااها 
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ومتناوع وبتكااليف قليلاة وقيمها المضافة األكبار فإنهاا قاادرة علاى خلاق عارض سالعي وخادمي ساريع ومتعااظم ومساتمر 
 التضخم. حالةيخفف من حدة الفجوة ما بين تدفقات العرض وتدفقات الطلب والتي تعتبر السبب الرئيسي في 

تاأمين تمويال المشاروعات الصاغيرة بتكااليف منخفضاة مان بمتمثال ة لكي تنج  البد لها من شرط هام إال أن هذه اآللي
زداد إنشااء هاذه المشاروعات وتساريع إنتاجهاا خلل تخفيض نسب الفوائد للمقترضين مان المؤسساات الصاغيرة بحياث يا

وهنااا يباارز دور المصاارف المركاازي فااي ماان  تسااهيلت لتلااك المشااروعات  للساالع والخاادمات ورفااع معااايير الربحيااة فيهااا
 .عبر المصارف الخاصة والعامة

طلاب علاى السالع تراجاع ال نتيجاةالتاي تعااني منهاا الساوق المحلياة  أما من ناحية الخروج من حالة الركود واالنكمـا  .2
ارتفاع أسعارها وفقدان ميزات واقتصاديات الحجم الكبير نتيجاة تراجاع األساواق الخارجياة وضاعف القاوة الشارائية  نتيجة

المحلية  فإن المشروعات الصغيرة التي يديرها رواد األعمال قاادرة علاى تحفياز عاودة االنتعااش للقتصااد الساوري مان 
ث تغياارات جدياادة فااي أعمااالهم وتوساايع نطاقهااا ماان خاالل ارتفاااع أسااعار اآلالت رواد األعمااال فااي إحااداخاالل نجاااح 

ومسااتلزمات اإلنتاااج وارتفاااع أسااعار ساالع االسااتهلك نتيجااة ارتفاااع الطلااب الناااجم أساسااًا عاان توساايع األعمااال وارتفاااع 
عمااال الصااغيرة فااي جااور وتوساايع التسااليفات المصاارفية وتراجااع البطالااة حيااث يااؤثر االسااتثمار الجديااد ألصااحاب األاأل

ماان إمكانيااة النمااو ماان  كفتااي العاارض والطلااب اللااذين يشااكلن معادلااة النمااو االقتصااادي حيااث يزيااد رأس المااال الجديااد
 الناجم عن الطاقة في توفير الطلب وبذلك تتحقق عملية النمو المتوازن. اإلنفاقخلل توفير الفرص ويستخدم 

ه المشاااريع الصااغيرة التااي تكساار حالااة االنكماااش فااي االقتصاااد السااوري إال أن قاادرة رواد األعمااال فااي إقامااة مثاال هااذ
 تعتمد أيضًا على شروط عديدة منها:

 خلق مناخ األعمال الملئم لتأسيس وازدهار األعمال. -

 اإلسراع بانطلقة المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع. -

 توفر التمويل اللزم. -

 توفير ضمانات االقتراض. -

 شروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية يتطلب أيضًا:أخيرًا فأن نجاح الم
مراكااااز لاااادعم وتشااااجيع  ماااان ضاااامن مهامهااااا التنمويااااة تعزيااااز دور اإلدارة المحليااااة واعتبااااار مجااااالس الماااادن والبلاااادات .1

 .في األماكن التي تتواجد بها دون الحاجة للمركزية المشروعات الصغيرة

 المشروع من الناحية االقتصادية بدل استخدام الضمانات العقارية.جدو  اعتماد التمويل بضمانة الفكرة أو دراسة  .2

 اإلسراع بوضع إستراتيجية وطنية لدعم هذه المشروعات كونها تمثل الرؤية المستقبلية المطلوبة. .3

سياحية( وغيرها لتقديم  -زراعية -صناعية -بمختلف أنواعها )تجارية مثل الغرفتكليف المنظمات الداعمة لألعمال  .4
 خدمات النص  والمشورة والتدريب والمعلومات باعتبارها األكثر تمثيًل وقربًا من هذه المشروعات.
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اإلسااراع بتفعياال عماال مؤسسااة تنميااة المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة ومؤسسااة ضاامان مخاااطر القااروض ماان ناحيااة  .5
تعرياااف وطناااي شاااامل لهاااذه المشاااروعات والبااادء بتقاااديم الخااادمات والمساااؤوليات والمهاااام الموكلاااة بهاااذه  انجااااز وضاااع

 المؤسسة لتحقيق األهداف المطلوبة.

 إعداد برنامج وطني غايته وضع خطط القروض الصغيرة في التجمعات المحلية في المناطق الريفية والمدنية. .6

 علااى المسااتويين القطاااعي والمناااطقي لتقويااة تمثياال هااذه المؤسسااات إنشاااء اتحااادات للمؤسسااات الصااغيرة والمتوسااطة .7
 .لد  الجهات الرسمية

اعتماد نظام التسليف التشاركي عبر صناديق تمويل المشروعات المتناهياة الصاغر بادون فوائاد علاى غارار )مصارف  .8
 القرية( والتسديد على شكل أقساط مريحة.

 متعلقة بإنشاء وترخيص المشروعات الجديدة وتشجيع حاضنات األعمال.إعادة هندسة العمليات للجراءات الحالية ال .9

...( وفاق تاوفر  -خدمياة -تجارية -حرفية -اعتماد خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بجميع أشكالها )صناعية .10
 عناصر المواد واأليدي العاملة في سورية وجعلها مرنة حسب ظروف األزمة وتغيرات عناصر اإلنتاج.

 د معيار جديد لتوظيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأخذ باعتباره النقاط التالية:اعتما .11

 ...(. -انكماش -أن يتمتع بالمرونة التلقائية وتعديل األرقام حسب تغير الظروف االقتصادية )تضخم -أ

 -مبيعاااتال -مسااتو  اإلنتاااج -وري رقاام األعمااال الساا -الميزانيااة -ليناعتماااد أكثاار ماان مؤشاار مثاال )عاادد العااام -ب
 ...(. -حجم األجور المدفوعة -الطاقة المستهلكة

 ...(. -حرف -سياحة -خدمات -تجارة -صناعة -اعتماد معايير جزئية حسب القطاعات )زراعة -ت

 (اإلدارة -باالعتماد على الخصائص التي تميز هذه المشروعات من ناحية الخصائص النوعية )الهيكل القانوني -ث
 والعائد السنوي للمبيعات(. -ظفينوالخصائص الكمية )عدد المو 

 تسهيل إجراءات إنشاء شركات تمويل رأس المال المبادر أو المخاطر وملئكة األعمال. .12

 تأمين الضمانات المصرفية: وذلك من خلل: .13

 وذلك من خلل تقديم حوافز للمصارف للتنافس في فت  ضمانات لهذه الشركات:إجرايات مالية ونقدية: 
 باح المتولدة من إقراض هذه الشركات.إعفاءات على األر  -أ

تشااجيع وضااع أنظمااة خاصااة للقااراض / اإلبااداع فااي البنااوك خاصااة بزبااائن قطاااع األعمااال الصااغير والمتوسااط  -ب
 حيث يستطيع هذا الزبون الحصول على قرض معين بعد أن يودع مبلغًا من المال لفترة من الزمن.

 للفوائد على القروض المقدمة لهذا القطاع.تقديم دعم جزئي أو كلي من الحكومة بالنسبة  -ت

تطبياااق نظاااام ضااامان مصااارفي للقاااروض المتوساااطة أو الطويلاااة األجااال تمااان  مااان البناااوك لهاااذا القطااااع لتمويااال  -ث
 نشاطات االستثمار لهذه الشركات.

تصاب   أنإنشاء شاركات تاأجير تسام  لهاذه الشاركات باساتئجار  الت جديادة أو مساتعملة لفتارة مان الوقات علاى  -ج
 هذه اآلالت ملكًا للشركة بعد فترة من االستئجار.
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المطلوب لتأسايس البناوك فاي المنااطق الريفياة حياث تتوضاع أغلبياة الشاركات الصاغيرة  األدنىتخفيض الرأسمال  -ح
 والمتناهية الصغر.

تاام  وضااع نسااب مخفضااة للحتياطااات اإلجباريااة المطلوبااة فااي البنااوك إذا كااان هناااك نساابة ماان هااذه الودائااع قااد -خ
 إقراضها لشركات هذا القطاع.

 تنظيم دورات تدريبية للبنوك لجعلها أكثر تأقلمًا مع تقنيات اإلقراض الصغير. -د

 تشجيع ومتابعة البنوك لتقديم جداول مواعيد مرنة لتسديد القروض المقدمة لهذا القطاع. -ذ

لياااة المعنياااة بالشاااركات الصاااغيرة قياااام البناااك المركااازي بالتباحاااث ماااع الهيئاااات الدولياااة لتاااأمين تمويااال البناااوك المح -ر
 والمتوسطة.

 تشجيع البنوك على تقديم قروض شخصية ولكنها تعود لمجموعة تعمل في هذا القطاع. -ز

كما أن نجاح هذه المؤسسات تتطلب أيضًا األخذ بمقترحات أصحاب تلك المشاروعات ومطاالبهم مان خالل الدراساة التاي 
 التالية:/ والتي نجم عنها المقترحات 2012تمت عام /
 من ناحية التمويل:

 الحاجة لخدمات تقديم ضمان القروض. .1

 .والمساعدة بتقديم القروض الحاجة لتقديم معلومات عن  ليات وجهات التمويل .2

 من ناحية الفرص الخارجية:
 قامة معارض سورية في الخارج.إلتقديم دعم  .1

 خارجية. وفودتنشيط استقدام  .2
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 خاتمة:

ما  في فترةبعد هذا العرض لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة في سورية قبل وأثناء األزمة ومجاالت إعادة إقلعها 
لنا أهمية هذا النوع من االستثمار الخااص فاي تحقياق أقصاى درجاات الكفااءة واإلنتاجياة والتخصايص األمثال  يتبينبعد األزمة 

تحقيق عائد أكبر على االستثمار مما يتي  المسااهمة بمعادالت نماو أكبار بماوارد محادودة  كماا للموارد المحددة مما يساهم في 
أن هااذه المشااروعات وماان خاالل سااهولة إقامتهااا وتأسيسااها ستساااهم فااي رفااد السااوق المحليااة بمنتجااات ذات أولويااة فااي مرحلااة 

لمهاام التااي تساتطيع تلاك الشااركات القياام بهاا فااي التعاافي وا عاادة االعماار التااي يمار بهاا االقتصاااد الساوري عبار مجموعااة مان ا
 كفتي العرض والطلب وتحقيق التوازن المطلوب.

إن اعتماد هذا النوع من االستثمار كمرتكز للتنمية وكمخرج اقتصاادي لألزماة ال يمكان أن يانج  دون اتخااذ تادابير وتساهيلت 
دارية ومالية ومصرفية فّعالة يعيد انطلقة هذه   المشروعات وجعلها قاطرة نمو االقتصاد السوري.تشريعية وا 


