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أثر إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ 
الخاصة السورية عمى إقراض المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة
 

 الدكتور سمماف الحكيـ 

 كمية العمـو اإلدارية والمالية

 جامعة اليرموؾ الخاصة

 الممخص
يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى استجابة المصارؼ الخاصة العاممة في سورية 
لبرامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي 
سبيؿ ذلؾ، حددنا أربعة عوامؿ )المتغيرات المستقمة( التي افترضنا أف يكوف ليا تأثير في تبني 
المصارؼ الخاصة لبرامج صندوؽ الضماف )المتغير التابع(. وىذه العوامؿ المؤثرة تتمثؿ بالظروؼ 
واألوضاع العامة، واألوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة )الجية المقترضة(، وواقع 
السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية )الجية المقرضة(، والطبيعة الحكومية 
لصندوؽ الضماف )الجية الضامنة(. ولموصوؿ إلى ىدؼ الدراسة، اعتمد الباحث عمى االستبياف 

( فقرة تقيس مدى استجابة المصارؼ الخاصة 13وقد تضمف االستبياف )بوصفو أداة لجمع البيانات. 
العاممة في سورية لبرامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف قروض المشروعات الصغيرة 

لمتوسطة. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، قاـ الباحث بالتنسيؽ مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارؼ وا
في مصرؼ سورية المركزي بتوزيع استمارات االستبياف عمى المصارؼ الخاصة السورية )باستثناء 

 المصارؼ اإلسالمية(.
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لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات. وقد توصمنا  SPSSوبعد جمع البيانات، استخدـ الباحث برنامج 
إلى أف الظروؼ واألوضاع العامة ىي العامؿ األكثر تأثيرًا في عدـ إقباؿ المصارؼ الخاصة عمى 

القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثـ الطبيعة تبني برامج صندوؽ الضماف، يميو األوضاع 
بالتريث في تائج الدراسة، يوصي الباحث بشكؿ رئيسي . وباالستناد إلى نالحكومية لصندوؽ الضماف

إحداث صندوؽ حكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبضرورة قياـ الحكومة 
 بتييئة المناخ المالئـ إلحداث مثؿ ىذا النوع مف المؤسسات المالية.  
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 مقدمة:
عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدوؿ تعدُّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في 

المتقدمة والنامية عمى حد سواء. ويظير دورىا مف خالؿ قدرتيا عمى توليد الوظائؼ بمعدالت عالية 
مع تكمفة رأسمالية قميمة، كما أنيا تتمتع بقدرة عمى التأقمـ مع متغيرات الطمب عمى السمع والخدمات، 

 1التحتية الالزمة لتمؾ المشروعات متواضعة مقارنة بالمشروعات الكبيرة. فضاًل عف أف مقومات البنية

ونظرًا إلى أىمية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ازداد االىتماـ بيا خالؿ العقديف 
الماضييف في سورية، إال أف النتائج المحققة كانت متواضعة جدًا ولـ تصؿ إلى المستوى المطموب. فما 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني كثيرًا مف المعوقات، ويأتي في مقدمتيا مشكمة التمويؿ زالت ا
وتعزى مشكمة التمويؿ أساسًا إلى  المتمثمة في صعوبة الحصوؿ عمى القروض والتسييالت االئتمانية.

لى عدـ تواف ر الرعاية ضعؼ العالقة التي تربط المؤسسات المالية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وا 
الكافية لتحسيف تمؾ العالقة مف قبؿ الحكومة والجيات غير الحكومية الداعمة لممشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

عمميًا، ال تولي المصارؼ السورية الخاصة أو العامة اىتمامًا كافيًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
عمى إدارة المصارؼ بعدـ جدوى القروض  ويعود السبب في ذلؾ إلى االعتقاد السائد لدى القائميف

الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلؾ الرتفاع تكاليؼ إدارتيا، والسيما تكمفة تقييـ الجدارة 
االئتمانية وتقدير المخاطر المتعمقة بتمؾ المشروعات، فضاًل عف ارتفاع تكاليؼ المتابعة المينية 

عف ذلؾ، فإف المصارؼ تنظر إلى المشروعات الصغيرة  وفضالً  لمقروض ذات األحجاـ الصغيرة.
إذا ما  والمتوسطة بأنيا أعماؿ عالية المخاطر وال تممؾ القدرة عمى الوفاء بالتزاماتيا في حالة اإلخفاؽ

بالمشروعات الكبيرة الحجـ. فضاًل عف ذلؾ، ىناؾ اعتقاد مصرفي بأف معظـ أصحاب  قورنت
يمتمكوف الكفاءات والخبرات اإلدارية الالزمة الستغالؿ الموارد المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال 

التي بحوزتيـ استغالاًل سميمًا، كما أنيـ ال يمتمكوف ثقافة تشاركية ويرفضوف أي تدخؿ في إدارة 
 مشروعاتيـ.

 بناًء عميو، فإف المصارؼ ال يمكف أف تقوـ بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف دوف تقديـ
لتغطية مخاطر عدـ السداد. وىذه الضمانات في معظـ األحياف غير متوافرة لدى أصحاب  ضمانات كافية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذلؾ وفي سبيؿ إيجاد حؿ يفضي إلى تطويع النظاـ المصرفي لمقابمة 
                                                           

 .2، ص 2152ياسمين سعدون صميبي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواقع واآلفاق، مديرية اإلحصاء الصناعي، العراق، 1
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راىنة التي وخاصة في ظؿ األزمة ال احتياجات العمالء مف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعيشيا البمد، تقدمت مؤخرًا وزارة االقتصاد بمشروع يقضي بإنشاء صندوؽ حكومي لضماف قروض 

ؿُ  المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المخاطر االئتمانية أو الجزء  وبموجب ىذا األسموب التمويمي ُتحوَّ
تقـو فيو الحكومة  األكبر منيا مف النظاـ المصرفي إلى الحكومة عف طريؽ صندوؽ الضماف الذي

 بتحمؿ المخاطرة مقابؿ رسوـ يدفعيا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

بناًء عميو، حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة تعّرؼ موقؼ أصحاب المصارؼ الخاصة العاممة في سورية 
 يد ىؿاتجاه الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحد

ستقبؿ المصارؼ الخاصة تبني برامج الصندوؽ أو ستحجـ عنيا. وفي سبيؿ ذلؾ، تناولنا موضوع 
 الدراسة ضمف المباحث اآلتية:

 .المبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة 

 .المبحث الثاني: اإلطار النظري لمدراسة 

 .المبحث الثالث: اإلطار العممي لمدراسة 

 .النتائج والتوصيات 

 ألوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة المبحث ا

 مشكمة الدراسة:
أشارت أدبيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إمكانية حؿ مشكمة التمويؿ وتشجيع المصارؼ عمى 

(. وتمقى ىذه Credit Guarantee Fundsإقراض تمؾ المشروعات عف طريؽ صناديؽ ضماف االئتماف )
الجيات الحكومية وغير الحكومية الميتمة بالمشروعات الصغيرة الصيغة التمويمية تأييدًا ودعمًا مف قبؿ 

والمتوسطة، وذلؾ مف خالؿ إقرار الحكومة السورية مشروع قانوف إحداث صندوؽ لضماف قروض 
لكف بالمقابؿ، ىناؾ كثيرًا مف االستفسارات والتساؤالت المتعمقة بمدى  2المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ي سورية عمى تبني برامج الصندوؽ، وخاصة في ظؿ األزمة الراىنة وارتفاع إقباؿ المصارؼ الخاصة ف
معدالت التضخـ بشكؿ غير مسبوؽ، فضاًل عف عدـ وضوح معالـ السياسة النقدية المتبعة في ىذه 

 المرحمة.
                                                           

 .2152-1-51تجارة دمشق تعرف بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دي برس، 2
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 اآلتي: بناًء عميو، فإف مشكمة الدراسة تتمثؿ بالتساؤؿ الرئيسي

ـُ المصارؼ الخاصة العاممة  في سورية عمى تبني برامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو ىؿ سُتقِد
 لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
باإلقباؿ أو اإلحجاـ عف تبني برامج صندوؽ الضماف  ومادامت القرارات االئتمانية لممصارؼ سواء أكانت

 لتساؤالت الفرعية اآلتية: تتوقؼ عمى عدة عوامؿ، لذلؾ يمكف أف يتفرع عف التساؤؿ الرئيسي السابؽ ا
تبني برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ المصارؼ  ما مدى تأثير الظروؼ واألوضاع العامة في (3

 الخاصة العاممة في سورية؟
ما مدى تأثير األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة )الجيات المقترضة( في تبني  (2

 اممة في سورية؟برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ المصارؼ الخاصة الع
 واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية )الجيات المقرضة( ما مدى تأثير (1

 في تبني برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ تمؾ المصارؼ؟  بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعمقة

و مف قبؿ ما مدى تأثير الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف )الجية الضامنة( في تبني برامج (4
 المصارؼ الخاصة العاممة في سورية؟

 أىمية الدراسة:
مف قبؿ الحكومة السورية  تكمف أىمية الدراسة بشكؿ أساسي مف خالؿ مواكبتيا لالىتماـ المتزايد

بضرورة النيوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت كثيرًا مف جراء الصراع الدائر في 
َـّ يمكف عّد  البمد. الفريؽ الحكومي المسؤوؿ عف  ىذه الدراسة مساىمة يمكف أف يفيَد منياومف ث

المشروع القاضي بإحداث صندوؽ حكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضاًل عف 
ذلؾ، فإف الدراسة يمكف أف تسيـ في إثراء المكتبة العربية، ِإْذ الحظنا قمة الدراسات البحوث األكاديمية 

صناديؽ الضماف، وعميو فإف التطرؽ إلى ىذا الموضوع قد يسد جزءًا مف الفجوة العممية في المتعمقة ب
 ىذا المجاؿ.

 أىداؼ الدراسة:
 اآلتي: يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيسي

تعّرؼ أثر إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ الخاصة العاممة في سورية غمى إقراض 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 ويتفرع عف اليدؼ السابؽ األىداؼ الفرعية اآلتية:

تعّرؼ مدى تأثير الظروؼ واألوضاع العامة في تبني برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ المصارؼ  (3
 الخاصة العاممة في سورية.

ضة( في تبني تعّرؼ مدى تأثير األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة )الجيات المقتر  (2
 برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ المصارؼ الخاصة العاممة في سورية.

تعّرؼ مدى تأثير واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية المتعمقة بالمشروعات  (1
 الصغيرة والمتوسطة في تبني برامج صندوؽ الضماف مف قبؿ تمؾ المصارؼ.

لصندوؽ الضماف )الجية الضامنة( في تبني برامجو مف قبؿ  تعّرؼ مدى تأثير الطبيعة الحكومية (4
 المصارؼ الخاصة العاممة في سورية.

 فرضيات الدراسة:
 تستند الدراسة إلى الفرضية الرئيسية اآلتية:

ال يؤثر إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى إقراض 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 ويتفرع عف الفرضية السابقة الفرضيات الفرعية اآلتية:

الظروؼ واألوضاع العامة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني برامج  (3
 الصندوؽ.

األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية  (2
 عمى تبني برامج الصندوؽ.

السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية المتعمقة بالمشروعات الصغيرة واقع  (1
 والمتوسطة ال تشجع عمى تبني برامج الصندوؽ.

الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني  (4
 برامج الصندوؽ.
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 الدراسات السابقة:
 3(:Jongsoon Shin _ 2014دراسة )

توصمت الدراسة إلى أف وجود مكاتب ائتمانية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسيـ في توفير 
المعمومات الالزمة لتقدير مدى قدرة تمؾ المشروعات عمى السداد واإليفاء بالتزاماتيا. كما يخفض وجود 

صغيرة والمتوسطة مف جية والمصارؼ ىذه المكاتب مف حالة عدـ تماثؿ المعمومات بيف المشروعات ال
مف جية أخرى. كما أكدت الدراسة أف المكاتب االئتمانية تساعد مف خالؿ المعمومات التي توفرىا عمى 
وضع معدالت فائدة معتمدة عمى المخاطر )التسعير باالعتماد عمى المخاطر(. وأخيرًا بّينت الدراسة 

الئتمانية وفرص الحصوؿ عمى االئتماف، أي كمما كاف وجود ارتباط إيجابي بيف مشاركة المعمومات ا
 ىناؾ تشارؾ أكبر لممعمومات أدى ذلؾ إلى سيولة الحصوؿ عمى القروض والتسييالت االئتمانية.     

 4(:2131دراسة )الياس وآخروف _ 

توصمت الدراسة إلى أف إصدار القانوف التوجييي الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
لجزائر يعدُّ دفعة قوية ليذا القطاع، فيو بمنزلة اإلطار القانوني الذي ينظـ عمميا ويضمف ليا السير ا

َـّ يعمؿ عمى تطورىا ونموىا. كما بّينت الدراسة أف صندوؽ ضماف قروض المؤسسات  الحسف، ومف ث
المؤسسات. وقد أوصت الصغيرة والمتوسطة قد أسيـ إسيامًا كبيرًا في تسييؿ منح االئتماف البنكي لتمؾ 

الدراسة بتعزيز الجيود الرامية إلقناع البنوؾ بضرورة منح القروض لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المضمونة مف قبؿ صناديؽ الضماف، كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء بنوؾ متخصصة لتمويؿ 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 5(:2133دراسة )زيداف _ 

تحديد الصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي في مقدمتيا  توصمت الدراسة إلى
نقص مصادر التمويؿ بسبب الشروط المفروضة عمى منح القروض. وعمى الرغـ مف استحداث اآلليات 

                                                           
3Jongsoon shin, , Finance to SMEs in Japan and Asia, Regional Office for Asia and the Pacific, 

International Monetary Fund, 2014.  
لقروض في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في د. عقال إلياس & د. كريمة حبيب & د. عادل زقرير، دور صندوق ضمان ا4

 .2151الجزائر، الممتقى الوطني، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر، 

إفريقية، د. محمد زيدان، الهياكل واآلليات الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجمة اقتصاديات شمال 5
 .511، ص 2155جامعة الشمف، الجزائر، العدد السابع 
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واليياكؿ الجديدة لممساعدة عمى التمويؿ ومنيا صناديؽ ضماف قروض المؤسسات الصغيرة 
 مة التمويؿ ما زالت مطروحة أماـ تمؾ المؤسسات. والمتوسطة، إال أف مشك

 6(:Yoshino and others _ 2009دراسة )

مف قبؿ معيد  ASEANقدمت ىذه الدراسة إلى أمانة سر رابطة دوؿ جنوب شرؽ آسية)اآلسياف( 
اليابانية. وقد توصمت الدراسة إلى أف إحداث قاعدة بيانات لالستعالـ  البحوث في جامعة ىاشينو

االئتماني عف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجو مقاومة وتحديات كبيرة في االقتصاديات الناشئة. 
ويعود السبب في ذلؾ بشكؿ رئيسي إلى اعتبارات الخصوصية وقانوف السرية المصرفية، فضاًل عف عدـ 

الدائنيف في مشاركة المعمومات االئتمانية لممحافظة عمى ىامش تنافسي مقارنة بمنافسييـ.  رغبة كبار
كما أكدت الدراسة أف ارتفاع معدالت الفائدة المفروضة عمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزى 

َـّ فإف إنشاء قاعدة بيانا ت يمكف أف بشكؿ كبير إلى فقداف البيانات المتعمقة بتمؾ المشروعات. ومف ث
يخفض التكاليؼ الزائدة المدفوعة مف قبؿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحصوؿ عمى التمويؿ 
المطموب، كما يخفض مف عدـ تماثؿ المعمومات بيف تمؾ المشروعات مف جية والمصارؼ مف جية 

 أخرى.   

 7(:2112دراسة )نجار _ 

سات ضماف القروض وواقعيافي فمسطيف خالؿ مف خالؿ ىذه الدراسة، قاـ الباحث بتعّرؼ ماىية مؤس
. وقد توصمت الدراسة إلى أف الصندوؽ األوروبي الفمسطيني 2112 – 2112المدة الممتدة بيف 

لضماف القروض قد أسيـ في زيادة حجـ التسييالت الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة مف قبؿ 
حث إلى أف نسبة السداد خالؿ المدة الممتدة بيف البنوؾ المشاركة في برامج الصندوؽ. كما توصؿ البا

% أي بنسبة تعثر صفر، مما يدؿ عمى حسف إدارة الصندوؽ. وقد أوصت 311كانت  2112_  2112
بضرورة تدخؿ صناديؽ الضماف في عممية توجيو تسعير القروض الممنوحة مف  الدراسة بشكؿ رئيسي

الدراسة بضرورة قياـ صناديؽ الضماف بدراسة خالليا لممشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أوصت 
عند حساب نسبة المشاركة في المخاطر مع البنوؾ، وأخذ قيمة الضمانات  مخاطر العميؿ ومراعاتيا

 المقدمة بالحسباف، وتحديد قيمة عموالت الضماف بناًء عمى ذلؾ.  
                                                           

6 Yoshino & Suzuki &Maehara& Abe, Development of corporate credit information database and 

credit guarantee system, Hachinohe University Research Institute, Japan, 2009.   
ن االئتمان في تعزيز قاعدة االئتمان المصرفي لممشاريع الصغيرة والمتوسطة في فمسطين، أسامة نجار، دور مؤسسات ضما7

 .61 - 66، ص 2111منشورات جامعة بيرزيت، فمسطين، 
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 ما يميز ىذه الدراسة الحالية:

ات السابقة ىو أنيا الدراسة األولى التي تتناوؿ موضوع ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراس
صناديؽ الضماف في سورية. فحتى اآلف لـ ُيحِدْث صندوؽ أو مؤسسة لضماف مخاطر القروض في 

أقرت الحكومة السورية مشروع نص تشريعي مقترح مف  22/2/2132سورية. إال أنو مؤخرًا وبتاريخ 
يقتضي ىذا المشروع إحداث مؤسسة ضماف مخاطر القروض لممشروعات  ِإذْ  قبؿ وزارة االقتصاد،

فضاًل عف ذلؾ، فإف ىذه الدراسة  الصغيرة والمتوسطة برأس ماؿ وقدره خمسة مميارات ليرة سورية.
ِإْذ مف  مواكبتيا لمشروع إحداث مؤسسة ضماف مخاطر القروض. تتميز بتوقيتيا المناسب مف حيث

تعّرؼ موقؼ المصارؼ الخاصة العاممة في  ؿ إحداث مؤسسة الضمافالميـ في ىذه المرحمة وقب
سورية مف برامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف مخاطر قروض المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

 المبحث الثاني: اإلطار النظري لمدراسة

 Guarantee Fundsصناديؽ الضماف

والمتوسطة عمى توفير الضمانات الكافية بيدؼ الحصوؿ  تعدُّ إشكالية عدـ قدرة المشروعات الصغيرة
عمى قروض مف المصارؼ، مف أىـ العقبات التي تعترض تمؾ المشروعات في الحصوؿ عمى التمويؿ 
الالـز لنشاطاتيا. لذلؾ وفي سبيؿ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة البدَّ مف توفير اليياكؿ 

ويأتي في مقدمة ىذه اليياكؿ واآلالت  تمويؿ تمؾ المشروعات. واآلليات التي مف شأنيا تخطي عقبات
وتعّرؼ صناديؽ الضماف بأنَّيا مؤسسات أو  صناديؽ ضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منظمات غالبًا ما تكوف حكومية مدعومة مف حكومة البمد المعني، أو تكوف مدعومة مف قبؿ مانحيف، 
قطاع خاص. تعمؿ ىذه المؤسسات عمى تسييؿ حصوؿ قطاع محدد مف أو تتكوف عمى شكؿ مؤسسات 

المنشآت عادة ما يكوف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمى التمويؿ الالـز لعمميا مف القطاع 
 8المصرفي أو المؤسسات المالية األخرى مف خالؿ قياميا بالمشاركة الكمية والجزئية في المخاطر.

مف خالؿ قياـ مجموعات مف أصحاب األعماؿ  3242في أوروبا عاـ  أسس أوؿ صندوؽ ضماف قروض
الصغيرة بتجميع أنفسيـ والمشاركة في ضماف بعضيـ بعضًا، ومازالت ىذه الجمعيات قائمة في أوربا 

                                                           
أسامة نجار، دور مؤسسات ضمان االئتمان في تعزيز قاعدة االئتمان المصرفي لممشاريع الصغيرة والمتوسطة في فمسطين، 8

 .25، ص 2111، فمسطين، منشورات جامعة بيرزيت
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أمَّا اآلف فيناؾ  حتى اآلف، وتعدُّ مف أىـ آليات العمؿ في المنشآت الصغيرة لتوفير التمويؿ الالـز ليا.
 9( دولة في العالـ.311( مؤسسة ضماف ائتماني تعمؿ في أكثر مف )2221أكثر مف )

ىناؾ العديد مف األشكاؿ واألنواع لصناديؽ الضماف، وىذا يتوقؼ عمى الثقافة والظروؼ االجتماعية 
 واالقتصادية وبيئة القوانيف والتشريعات لمدولة التي يعمؿ فييا. وفيما يأتي نورد أىـ أنواع صناديؽ

 10لضماف:ا

 نظاـ الصناديؽ الممولة وغير الممولة: (3

تحتفظ برأس ماليا في أحد البنوؾ أو في مجاؿ استثمار معروؼ،  Funded schemeالصناديؽ الممولة 
ـُ ذلؾ مف حجـ  وُتضاُؼ عموالت الضماف إلى ذلؾ الحساب، وعند دفع قيمة تعثر أحد القروض ُيخَص

ديؽ تقـو الحكومة بضمانيا وتكوف مسؤولة عف رأس الماؿ. أمَّا الصناديؽ غير الممولة فيي صنا
 التزاماتيا المالية حيث ُتدَفُع قيمة القروض المتعثرة مف الحكومة مباشرة.

 نظاـ الضماف الفردي والجماعي: (2

يقوـ الصندوؽ بمراجعة كؿ حالة مقترض ودراستيا وتقييميا  Individualبموجب نظاـ الضماف الفردي 
افقة عميو فرديًا أيضًا. يتطمب ىذا النظاـ مراجعة الطمب وتقييمو مرتيف، مرة عمى حدة فرديًا، وتجري المو 

فيو يعطي المصرؼ  Portfolioأمَّا نظاـ الضماف الجماعي  مف قبؿ المصرؼ وأخرى مف قبؿ الصندوؽ.
الحؽ في منح القرض ألي مقترض يقع ضمف المعايير والشروط المتفؽ عمييا دوف الحاجة لموافقة 

ى ضماف القرض فرديًا. ويجري إبالغ الصندوؽ بقوائـ أسماء المقترضيف عمى شكؿ تقارير الصندوؽ عم
شيرية. ىذا النظاـ يوفر عممية المراجعة مرتيف، ولكنو يقمؿ مف الرقابة والسيطرة مف قبؿ الصندوؽ 

 عمى نوعية القروض الممنوحة وجودتيا.

 نظاـ الضماف المباشر وغير المباشر: (1

المباشر عمى قياـ المقترض بالتقدـ لصندوؽ ضماف القروض بشكؿ مباشر، وذلؾ  يعتمد نظاـ الضماف
رساؿ موافقة مكتوبة لممصرؼ، إال أف ىذه  بتقديـ طمب ضماف قرض. فيقـو الصندوؽ بدراستو وا 

                                                           
بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، بعض االعتقادات الخاطئة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة المالية، سمطنة عمان، 9

 .1، ص 2151

، 2152ياسمين سعدون صميبي، المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواقع واآلفاق، مديرية اإلحصاء الصناعي، العراق، 10
 .1ص
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الموافقة ليست موافقة نيائية، بؿ تتطمب دراسة وموافقة مف قبؿ المصرؼ. أمَّا نظاـ الضماف غير 
إلى المصرؼ، وبعد قياـ األخير بدراسة الطمب والموافقة عمييا،  يقّدـ المقترض طمباً المباشر، فينا 

 ُيطَمُب ضماف قرض مف قبؿ صندوؽ ضماف قروض.

 المبحث الثالث: اإلطار العممي لمدراسة 

 أواًل_ منيجية الدراسة:
خػالؿ توزيػع اسػتبياف تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وأسػموب الدراسػة الميدانيػة مػف 
 عمى أفراد عينة الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة مصادر البيانات والمعمومات اآلتية:

  المصػادر الثانويػة المكتبيػة مػف خػالؿ الرجػوع إلػى الكتػب والمجػالت والبحػوث العربيػة واألجنبيػة، فضػػاًل
 عف استخداـ شبكة اإلنترنت.

  زيعو وتحميؿ البيانات المجمعة إحصائيًا.المصادر األولية مف خالؿ تطوير استبياف وتو 

 أسموب جمع البيانات:
ـَ أسػػموب االستقصػػاء بواسػػطة االسػػتبياف لجمػػع البيانػػات الالزمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة. وقػػد  اسػػُتخِد

( متغيػػػرًا تقػػػيس مػػػدى اسػػػتجابة المصػػػارؼ الخاصػػػة العاممػػػة فػػػي سػػػورية لبػػػرامج 13تضػػػمف االسػػػتبياف )
 ح إحداثو لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الصندوؽ الحكومي المقتر 

اسػتخدـ الباحػث مقيػاس ليكػرت فػي بنػاء اسػتمارة االسػتبياف الػذي يضػـ خمسػة مسػتويات مختمفػة وىػي: 
معػارض بشػدة(، وذلػؾ الختبػار اإلجابػة المناسػبة مػف قبػؿ  –معػارض  –محايد  –موافؽ  –)موافؽ بشدة 

لبحػػث ُأعطػػَي وزف نسػػبي لػػدرجات الموافقػػة، وكػػاف الحػػد األعمػػى أفػػراد العينػػة. ولغػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ ا
( 2( درجػػػات، معػػػارض )1( درجػػػات، محايػػػد )4( درجػػػات، موافػػػؽ )2لدرجػػػة االسػػػتجابة موافػػػؽ بشػػػدة )

( درجػػة واحػػدة. وفػػي سػػبيؿ تقػػدير مسػػتوى الموافقػػة، حػػددنا خمسػػة مسػػتويات 3درجتػػاف، معػػارض بشػػدة )
 بناًء عمى المعادلة اآلتية:

 عدد المستويات /الحد األدنى لمبديؿ(  –ئة = )الحد األعمى لمبديؿ طوؿ الف

 1.2=  2 /( 3 – 2طوؿ الفئة = )

َـّ يمكف تمخيص مستويات الموافقة كاآلتي:  ومف ث
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 مستوى الموافقة المتوسط الحسابي

 منخفضة جداً  3.21وحتى  3مف 

 منخفضة 2.21وحتى  3.21مف 

 متوسطة 1.11وحتى  2.21مف 

 عالية 4.31وحتى  1.41مف 

 عالية جداً  2وحتى  4.21مف 

 مراحؿ تطوير االستبياف

بعػػد أف َحػػدََّد الباحػػث مشػػكمة الدراسػػة وأىػػدافيا وفرضػػياتيا، قػػاـ بتطػػوير فقػػرات االسػػتبياف وصػػياغتيا بمػػا 
 يعكس متغيرات الدراسة. وقد احتوى االستبياف في صورتو النيائية اآلتي:

 المتغيرات المستقمة:
 .الظروؼ واألوضاع العامة 

 .األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 .واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية 

 .الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف 

 المتغير التابع:
  تبني المصارؼ الخاصة العاممة في سورية برامج الصػندوؽ الحكػومي المقتػرح إحداثػو لضػماف قػروض

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أمَّا بالنسبة إلى االختبارات المتعمقة بأداة القياس، فقد َعَرَض الباحث االستبياف عمػى بعػض األسػاتذة فػي 
، Content Validityقسػـ المحاسػػبة والتمويػػؿ واإلحصػػاء فػػي جامعػػة دمشػؽ لتقػػدير مػػدى صػػدؽ المحتػػوى 

ف النػواحي العمميػة، ومػدى صػدؽ الفقػرات. وبنػاًء عمػى وذلؾ مف ناحية مستوى وضوح الفقػرات ودقتيػا مػ
وفرضػيات الدراسػة  المالحظات التي وردت، ُأجرَيْت تعديالت عمػى االسػتبياف بالشػكؿ الػذي يجعمػو متالئمػاً 

 مف ناحية، وآراء الخبراء مف ناحية أخرى.

. ِإْذ Cronbach Alphaا كما قاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات أداة القياس، وذلؾ بتطبيػؽ معادلػة كرونبػاخ ألفػ
يعتمد أسموب كرونباخ ألفا عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخػرى، وىػو يشػير إلػى مػدى قػوة االرتبػاط 

 والتماسؾ بيف فقرات االستبياف. 
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 :مجتمع الدراسة وعينتو
  يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف المصػػارؼ الخاصػػة العاممػػة فػػي سػػورية كّميػػا المدرجػػة فػػي سػػوؽ دمشػػؽ

 ( مصرفًا. 33لألوراؽ المالية )باستثناء المصارؼ اإلسالمية( والبالغ عددىا )
 ( 24َنسََّؽ الباحث مع مديرية مفوضية الحكومة لػدى المصػارؼ فػي مصػرؼ سػورية المركػزي بتوزيػع )

ػػػا 2( مصػػارؼ، بمعػػدؿ )1اف الدراسػػة موزعػػة عمػػى )اسػػتمارة مػػف اسػػتبي ( اسػػتمارات لكػػؿ مصػػرؼ. أمَّ
بالنسػػبة إلػػى أفػػراد عينػػة الدراسػػة الػػذيف سػػيممؤوف االسػػتمارات البػػالغ عػػددىـ سػػتة أشػػخاص فػػي كػػؿ 

 مصرؼ، فقد اختيروا عمى الشكؿ اآلتي:

o  وىػي لجنػة التػدقيؽ، مف كؿ لجنة مف المجاف الثالث المنبثقة عف مجالس اإلدارة في كؿ مصرؼ عضو
 ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر. 

o .المدير العاـ في كؿ مصرؼ وواحد مف نوابو أو مساعديو 

o .رئيس قسـ االئتماف في كؿ مصرؼ 

توّفر عينة الدراسة ىذه مزيدًا مف مقومات النجاح لالستبياف، وذلؾ عمػى افتػراض أف أفػراد عينػة الدراسػة 
َـّ ىػـ القػادروف عمػى المذكوريف أعاله ىـ مف يض ع اإلستراتيجية والسياسات االئتمانية لممصػرؼ، ومػف ثػ

تقيػػيـ األىميػػة النسػػبية لمعوامػػؿ واألسػػباب المختمفػػة التػػي تػػؤثر فػػي تحديػػد موقػػؼ مصػػارفيـ اتجػػاه بػػرامج 
 صندوؽ الضماف. 

وزعػػة. أمَّػػا % االسػػتمارات الم22( اسػػتمارة مػػف اسػػتبياف الدراسػػة وىػػي تشػػكؿ مػػا يقػػارب 42اسػػُترِجَعْت )
( اسػػتمارة تعػػود لسػػتة مصػػارؼ وىػػي: )المصػػرؼ 12بالنسػػبة إلػػى االسػػتمارات الصػػالحة لمتحميػػؿ فبمغػػت )

سػورية، بنػؾ  –سػورية، فرنسػبنؾ –الدولي لمتجارة والتمويؿ، بنؾ بيمو السعودي الفرنسي، البنػؾ العربػي 
ػػا بالنسػػبة إلػػى االسػػتمارات المسػػتبعد ( 31ة مػػف التحميػػؿ فقػػد بمغػػت )الشػػرؽ، بنػػؾ سػػورية والميجػػر(. أمَّ

سػػورية )اسػػتممنا أربػع اسػػتمارات مػػف أصػػؿ سػػت  –اسػتمارات تعػػود لثالثػػة مصػػارؼ، وىػي: بنػػؾ بيبمػػوس 
سػورية )اسػتممنا ثػػالث اسػتمارات فقػط مػف كػػؿ  –سػػورية، وبنػؾ األردف  –اسػتمارات(، بنػؾ قطػر الػوطني 

 مصرؼ منيما(. 

 المعالجة اإلحصائية:
مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة واختبػػػار فرضػػػياتيا، ُعولَجػػػِت البيانػػػات التػػػي ُجِمَعػػػْت إحصػػػائيًا مػػػف 

وقػػػػد اسػػػػُتخِدَمْت أسػػػػاليب التحميػػػػؿ  SPSS.11خػػػػالؿ االسػػػػتبياف باسػػػػتخداـ برنػػػػامج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي 
الوصػػػػػػفي المتمثمػػػػػػة بحسػػػػػػاب المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي، واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػاري ومرتبػػػػػػة الفقػػػػػػرة بينيػػػػػػا 

                                                           
11Statistical Package for Social Sciences / Versions 11.5. 



 إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ الخاصة السورية عمى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثر

 511 

، والتكػػػػػرارات والنسػػػػػب المئويػػػػػة، والنسػػػػػبة المئويػػػػػة الكميػػػػػة لدرجػػػػػة موافقػػػػػة أفػػػػػراد الحسػػػػػابيلممتوسػػػػػط 
عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى فرضػػػػيات البحػػػػث. كمػػػػا اسػػػػتخدـ الباحػػػػث اختبػػػػار )ت( فػػػػي حالػػػػة عينػػػػة واحػػػػدة 

One-Sample T Test  لمتأكػػػد ىػػػؿ كانػػػت ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المتوسػػػط الحسػػػابي
 ( وفقًا لمقياس ليكرت؟1ينة الدراسة ومتوسط مدى اإلجابة وىو )لتقديرات ع

 ثانيًا_ تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات: 
ـَ االسػػػتبياف إلػػػى  اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى االسػػػتبياف بوصػػػفو أداة رئيسػػػية فػػػي جمػػػع البيانػػػات، وقػػػد ُقس ػػػ

 رئيسييف: جزءيف

 الجزء األوؿ:

لخمسػػػػة متغيػػػػرات )الشػػػػػيادة األكاديميػػػػة، والتخصػػػػػص وفقػػػػػًا  تضػػػػمف توصػػػػيفًا ألفػػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة
 العممي، والعمر، وسنوات الخبرة، والمشاركة في اتخاذ القرارات االئتمانية(.

 الجزء الثاني:

تنػػػاوؿ العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي موقػػػؼ المصػػػػارؼ الخاصػػػػة السػػػػورية اتجػػػاه بػػػػرامج الصػػػػندوؽ الحكػػػػومي 
لمتوسػػػطة. وقػػػد وزعػػػت ىػػػذه العوامػػػؿ عمػػػى المقتػػػرح إحداثػػػو لضػػػماف قػػػروض المشػػػروعات الصػػػغيرة وا

 أربعة محاور، وىي: 

 المحور األوؿ: الظروؼ واألوضاع العامة، وقد تضّمف عشرة متغيرات.

المحػػػػػػور الثػػػػػػاني: األوضػػػػػػاع القائمػػػػػػة لممشػػػػػػروعات الصػػػػػػغيرة والمتوسػػػػػػطة، وقػػػػػػد تضػػػػػػّمف ثمانيػػػػػػة 
 متغيرات.

 د تضّمف ثمانية متغيرات.المحور الثالث: واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ، وق

 المحور الرابع: الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف، وقد تضّمف خمسة متغيرات.

 البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: (3

 وقد كانت النتائج كاآلتي:
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات المعتمدة3الجدوؿ رقـ )

 البدائؿ المتغير
 اإلجمالي 12الدراسةالمصارؼ عينة 

 النسبة % العدد 2 2 4 1 2 3

مية
ادي
ألك
ة ا
ياد
لش
ا

 

 %1 1 1 1 1 1 1 1 معيد متوسط

 %12.21 34 2 1 3 1 3 4 بكالوريوس

 %21 32 4 1 4 2 4 3 ماجستير

 %33.33 4 1 1 3 3 3 3 دكتوراه

 %311 12 2 2 2 2 2 2 المجموع

 التخصص 

 %11.22 33 1 1 1 2 2 3 تمويؿ

 %31.44 2 1 4 3 2 1 1 محاسبة

 %12.33 31 2 2 3 2 3 2 إدارة

 %31.21 2 3 1 3 1 1 1 أخرى

 %311 12 2 2 2 2 2 2 المجموع

مر
الع

 

 %31.44 2 1 2 2 3 3 3 سنة 12-22بيف 

 %21.22 21 2 4 4 2 2 2 سنة 12أكبر مف 

 %311 12 2 2 2 2 2 2 المجموع

ت 
سنوا خبرة
ال

 

 %2.22 3 1 1 3 1 1 1 سنوات 2-3مف 

 %12.22 12 2 2 2 2 2 2 سنوات 2أكثر مف 

 %311 12 2 2 2 2 2 2 المجموع

رار 
 الق
في
كة 
شار

الم
ني
تما
االئ

 

 %22.11 23 4 2 4 2 1 1 دوماً 

 %31.44 2 3 1 3 1 2 1 غالباً 

 %2.22 2 3 1 1 1 3 1 أحياناً 

 %32.22 2 1 3 3 3 1 1 نادراً 

 %311 12 2 2 2 2 2 2 المجموع

( أف نصؼ أفراد عينة الدراسة يحمموف درجة الماجستير، في حيف ما يقارب 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
% مف أفراد عينة الدراسة مف حممة درجة الدكتوراه، وىذا 33% يحمموف البكالوريوس، كما أف 11

ارة، % متخصصوف في اإلد12مؤشر عمى كفاءة العينة أكاديميًا. أمَّا بالنسبة إلى التخصص، فإف 
اص محاسبة، وىذا يدؿ عمى كفاءة عينة الدراسة ػ% اختص31.44 و% تقريبًا اختصاص تمويؿ، 13و

فضاًل  ( سنة،12% مف أفراد العينة ممف تتجاوز أعمارىـ )23عمميًا. أمَّا متغّير العمر، فيناؾ ما يقارب 
وىذا يدؿ عمى كفاءة العينة ( سنوات، 2% مف أفراد عينة الدراسة لدييـ خبرة تزيد عمى )12.22عف أف 

رارات ػػػػاذ القػي اتخػػػر المشاركة فػػػوامتالكيا الخبرة في القطاع المصرفي. أمَّا فيما يتعمؽ بمتغي

                                                           
: المصرف الدولي لمتجارة 1سورية،  –: فرنسبنك6: بنك الشرق، 1سورية،  –: البنك العربي 2: بنك بيمو السعودي الفرنسي، 125

 : بنك سورية والمهجر.6والتمويل، 
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% مف 22.22االئتمانية، فقد راوحت اإلجابات بيف دومًا وغالبًا، ِإْذ بمغت النسبة بيف ىذيف البديميف 
متوقع؛ وذلؾ ألننا اخترنا أفراد عينة الدراسة ممف يشغموف  إجمالي أفراد عينة الدراسة، وىذا األمر

 مناصب وظيفية تتيح ليـ المشاركة في صناعة القرارات االئتمانية.
 :Reliabilityثبات االستبياف (2

( 2لقياس ثبات أداة القياس. ويبّيف الجدوؿ رقـ ) Cronbach's Alphaاستخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ
مكانية االعتماد عمييا بكؿ طمأنينة. جيدة؛ أف معامالت الثبات  ممَّا يعني زيادة مصداقية البيانات وا 

 (: معامالت الثبات )طريقة ألفا كرونباخ(2الجدوؿ رقـ )
 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنواف المحور المحور

 1.221 31 الظروؼ واألوضاع العامة األوؿ

 1.222 2 الصغيرة والمتوسطةاألوضاع القائمة لممشروعات  الثاني

 1.222 2 واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الثالث

 1.212 2 الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف الرابع

 1.221 13 الفقرات جميعيا 

 اإلحصاءات الوصفية (1

إحداثو في سبيؿ تعّرؼ مدى استجابة المصارؼ الخاصة السورية لبرامج الصندوؽ الحكومي المقترح 
لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية والنسب المئوية، فضاًل عف تحديد مرتبة الفقرة ومستوى الموافقة وذلؾ بالنسبة إلى كّؿ فقرة، 

 ولكؿ محور، ولمحاور الدراسة كواحدة واحدة.
 (:1، جاءت النتائج كما ىو مبّيف في الجدوؿ رقـ )ؿ )الظروؼ واألوضاع العامة(فيما يتعمؽ بالمحور األو

(: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة 1الجدوؿ رقـ )
 أفراد عينة الدراسة عمى أف الظروؼ واألوضاع العامة ال تحفز المصارؼ الخاصة السورية عمى تبني

 برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 درجة الموافقة مرتبة الفقرة النسبة المئوية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي رقـ الفقرة

 عالية 2 22.4% 3.33 1.42 3

 عالية 2 23.2 3.12 1.22 2

 عالية 4 22.2 1.22 1.24 1

 عالية 1 21.2 1.12 1.21 4

 متوسطة 31 21.4 1.22 1.32 2

 عالية 2 21.2 1.13 1.21 2

 عالية 3 22.2 3.12 1.22 2

 متوسطة 1 22.2 1.22 1.11 2

 عالية 2 22.2 1.1 1.22 1

 عالية 2 21.4 1.2 1.42 31

 عالية  %23.12 1.13 1.22 الكمي
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موافقة أفراد عينة الدراسة عمى (، نالحظ أف النسبة المئوية الكمية لدرجة 1باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
(، وانحراؼ معياري 1.22%(، وبمتوسط حسابي )23.12ما جاء في المحور األوؿ وصمت إلى )

( بالمرتبة األولى، في حيف احتمت الفقرة رقـ 2(، وبدرجة موافقة )عالية(. وقد جاءت الفقرة رقـ )1.13)
نسبة إلى الفقرات كّميا )عالية( باستثناء الفقرتيف كما نالحظ أف درجة الموافقة بال ( المرتبة األخيرة.2)
 درجة الموافقة عمييما )متوسطة(. ( ِإْذ كانت2-2)

، جاءت النتائج كما ىو فيما يتعمؽ بالمحور الثاني )األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة(
 (:4مبّيف في الجدوؿ رقـ )

المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة (: المتوسط الحسابي واالنحراؼ 4الجدوؿ رقـ )
أفراد عينة الدراسة عمى أف األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تحفز المصارؼ 

 الخاصة السورية عمى تبني برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض تمؾ المشروعات 
 درجة الموافقة مرتبة الفقرة النسبة المئوية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي رقـ الفقرة

 عالية 4 21.4% 1.12 1.42 33

 عالية 3 23.2 3.32 1.22 32

 منخفضة 2 42.2 1.21 2.44 31

 متوسطة 2 22.2 1.12 2.21 34

 متوسطة 2 22.2 3.12 2.22 32

 عالية 1 21.2 1.22 1.21 32

 متوسطة 2 22.2 1.14 1.22 32

 عالية 2 23.2 1.22 1.22 32

 متوسطة  %24.11 1.11 1.2 الكمي

(، نالحظ أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى 4باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
(، وانحراؼ معياري 1.2%(، وبمتوسط حسابي )24.11ما جاء في المحور الثاني وصمت إلى )

( بالمرتبة األولى، في حيف احتمت الفقرة 32الفقرة رقـ )(، وبدرجة موافقة )متوسطة(. وقد جاءت 1.11)
( ِإْذ 31درجة الموافقة بيف عالية ومتوسطة باستثناء الفقرة رقـ ) ( المرتبة األخيرة. وقد راوحت31رقـ )
 درجة الموافقة عمييا )منخفضة(.  كانت

جاءت النتائج كما ىو مبّيف في ، فيما يتعمؽ بالمحور الثالث )واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ(
 (:2الجدوؿ رقـ )
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(: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة 2الجدوؿ رقـ )
أفراد عينة الدراسة عمى أف واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ ال تحفز المصارؼ الخاصة 

 الحكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة السورية عمى تبني برامج الصندوؽ
 درجة الموافقة مرتبة الفقرة النسبة المئوية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي رقـ الفقرة

 منخفضة جداً  2 14.4% 1.22 3.22 31

 متوسطة 1 22.2 3.32 2.23 21

 منخفضة 2 12.2 1.13 3.21 23

 متوسطة 3 22.2 3.3 2.22 22

 منخفضة 4 44.4 1.21 2.22 21

 منخفضة جداً  2 12.2 1.22 3.23 24

 متوسطة 2 22.2 3.32 2.24 22

 منخفضة 2 12.2 1.22 3.21 22

 منخفضة  %41.1 1.12 2.32 الكمي

(، نالحظ أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى 2باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
(، وانحراؼ معياري 2.32%(، وبمتوسط حسابي )41.1ما جاء في المحور الثالث وصمت إلى )

احتمت الفقرة  ( بالمرتبة األولى، في حيف22(، وبدرجة موافقة )منخفضة(. وقد جاءت الفقرة رقـ )1.12)
 ( المرتبة األخيرة. 24رقـ )

، جاءت النتائج كما ىو مبّيف في فيما يتعمؽ بالمحور الرابع )الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف(
 (:2الجدوؿ رقـ )

(: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة 2الجدوؿ رقـ )
الدراسة عمى أف الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف ال تحفز المصارؼ الخاصة السورية أفراد عينة 

 عمى تبني برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 درجة الموافقة مرتبة الفقرة النسبة المئوية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي رقـ الفقرة

 عالية 3 22.2% 1.2 1.23 22

 عالية 2 22.2 1.24 1.44 22

 متوسطة 4 22.4 1.21 2.12 21

 متوسطة 2 22.2 1.22 2.22 11

 متوسطة 1 21.2 1.23 1.11 13

 متوسطة  %21.44 1.21 1.32 الكمي

(، نالحظ أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى 2باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
(، وانحراؼ معياري 1.32%(، وبمتوسط حسابي )21.44ما جاء في المحور الرابع وصمت إلى )
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ف احتمت الفقرة ( بالمرتبة األولى، في حي22(، وبدرجة موافقة )متوسطة(. وقد جاءت الفقرة رقـ )1.21)
 ( المرتبة األخيرة. 11رقـ )

 (.2أخيرًا، وباالعتماد عمى التحميؿ السابؽ لمبيانات، يمكننا تمخيص النتائج بالجدوؿ رقـ )
 (: األىمية النسبية لمحاور الدراسة2الجدوؿ رقـ )

المتوسط  عنواف المحور المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مرتبة 
 المحور

درجة 
 الموافقة

 عالية 3 23.12 1.13 1.22 الظروؼ واألوضاع العامة 3

األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة  2
 والمتوسطة

 متوسطة 2 24.11 1.11 1.2

 منخفضة 4 41.1 1.12 2.32 واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ 1

 متوسطة 1 21.44 1.21 1.32 الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف 4

 متوسطة  21.2 3.33 1.14 إجمالي المحاور كوحدة واحدة

 (، يتبّيف لنا اآلتي:2باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )

(، وبنسبة مئوية لدرجة الموافقة بمغت 1.22حاز المحور األوؿ عمى المرتبة األولى بمتوسط )
%(، وبدرجة موافقة )عالية(.في حيف كانت المرتبة الرابعة واألخيرة مف نصيب المحور الثالث 23.12)

أمَّا %(، وبدرجة موافقة )منخفضة(. 41.1(، وبنسبة مئوية لدرجة الموافقة بمغت )2.32بمتوسط )
بالنسبة إلى المحور الثاني والرابع، فقد احتال المرتبة الثانية والثالثة عمى التوالي، وبدرجة موافقة 
)متوسطة( لكؿ منيما.وفيما يتعمؽ بإجمالي المحاور كوحدة واحدة، فقد كاف متوسط موافقة أفراد العينة 

%(، وبدرجة 21.2موافقة بمغت )(، وبنسبة مئوية لدرجة ال1.14عمى ما جاء في المحاور األربعة )
 موافقة )متوسطة(.

 االختبارات اإلحصائية: (4

ـَ اختبار )ت( لعينة واحدة ؛ وذلؾ الختبار فرضيات الدراسة. ِإْذ نقبؿ الفرضية في حاؿ كانت T-testاسُتخِد
أكبر والمتوسط الحسابي  1.12الجدولية أو القيمة االحتمالية أقؿ مف  tالمحسوبة أكبر مف قيمة  tقيمة 

 (.1مف المتوسط الحيادي، وىو )

 (.2، كانت النتائج كما ىو موّضح في الجدوؿ رقـ )بالفرضية األولىفيما يتعمؽ 

 الفرضية األولى –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة2الجدوؿ رقـ )

 المتوسط الحسابي
(t )

 المحسوبة
 متوسط الفرؽ درجات الحرية 

مستوى الداللة 
(sig) 

 1.22 متوسط العينة
 1 المتوسط الحيادي 1.111 1.22 121 33.23
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%، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أقؿ مف 
إحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. ونظرًا إلى أف متوسط العينة أكبر مف المتوسط 

لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور الحيادي، فيذا يعني أف المتوسط الحقيقي 
 (. بناًء عميو فإننا نقبؿ الفرضية األولى التي تنص:1األوؿ أكبر مف )

الظروؼ واألوضاع العامة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني برامج الصندوؽ 
 الحكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 (.1، كانت النتائج، كما ىو موّضح في الجدوؿ رقـ )بالفرضية الثانيةفيما يتعمؽ 

 الفرضية الثانية –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 1الجدوؿ رقـ )

 المتوسط الحسابي
(t )

 المحسوبة
 متوسط الفرؽ درجات الحرية 

مستوى الداللة 
(sig) 

 1.2 متوسط العينة
 1 المتوسط الحيادي 1.113 1.2 222 1.112

%، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أقؿ مف 
إحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. ونظرًا إلى أف متوسط العينة أكبر مف المتوسط 

الدراسة عمى ما جاء في المحور الحيادي، فيذا يعني أف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة 
 (. بناًء عميو فإننا نقبؿ الفرضية الثانية التي تنص:1الثاني أكبر مف )

األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى 
 تبني برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض تمؾ المشروعات.

 (.31، فقد كانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )ة الثالثةبالفرضيفيما يتعمؽ 

 الفرضية الثالثة –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 31الجدوؿ رقـ )

 متوسط الفرؽ درجات الحرية  ( المحسوبةt) المتوسط الحسابي
مستوى الداللة 

(sig) 

 1 الحياديالمتوسط  1.111 1.21 - 222 31.412 - 2.32 متوسط العينة

%، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أقؿ مف 
إحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. وبما أف متوسط العينة أصغر مف المتوسط الحيادي، 
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فيذا يعني أف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور الثالثأقؿ مف 
 (. بناًء عميو فإننا نرفض الفرضية الثالثة التي تنص:1)

واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ الخاصة السورية المتعمقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال 
 برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض تمؾ المشروعات.تشجع عمى تبني 

 (.33، كانت النتائج كما ىو موّضح في الجدوؿ رقـ )بالفرضية الرابعةفيما يتعمؽ 

 الفرضية الرابعة –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 33الجدوؿ رقـ )

 المتوسط الحسابي
(t )

 المحسوبة
 متوسط الفرؽ درجات الحرية 

مستوى الداللة 
(sig) 

 1.32 متوسط العينة
 1 المتوسط الحيادي 1.112 1.32 321 2.222

%، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أقؿ مف 
إحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. ونظرًا إلى أف متوسط العينة أكبر مف المتوسط 

أف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور الحيادي، فيذا يعني 
 (. بناًء عميو فإننا نقبؿ الفرضية الرابعة التي تنص:1الرابع أكبر مف )

الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني برامج 
 الصندوؽ.

 (.32، كانت النتائج، كما ىو موّضح في الجدوؿ رقـ )لرئيسية )إجمالي المحاور(بالفرضية افيما يتعمؽ 

 الفرضية الرئيسية –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 32الجدوؿ رقـ )

 المتوسط الحسابي
(t )

 المحسوبة
 متوسط الفرؽ درجات الحرية 

مستوى الداللة 
(sig) 

 1.14 متوسط العينة
 1 المتوسط الحيادي 1.214 1.14 31332 3.22

%، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذي داللة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أكبر مف 
إحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. وىذا يعني أف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد 

(. بناًء عميو فإننا نرفض 1إحصائيًا عمى ) عينة الدراسة عمى ما جاء في المحاور األربعة ال يزيد
 الفرضية الرئيسية التي تنص:
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ال يؤثر إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى إقراض 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 النتائج والتوصيات

 أواًل_ النتائج:
ومدى موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء فييا، مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات البحث 

 تـ التوصؿ إلى النتائج اآلتية: 

ال يؤثر إحداث صندوؽ ضماف  بشكؿ عاـ توصمنا إلى رفض الفرضية الرئيسية التي تنص عمى: (3
حكومي في تحفيز المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى إقراض المشروعات الصغيرة 

نسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت ِإْذ إّف ال والمتوسطة.
 درجة الموافقة كانت متوسطة. (، أي إفَّ 1.14%(، وبمتوسط حسابي )21.2)

الظروؼ واألوضاع العامة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني برامج  (2
بمغت  ِإذْ وعات الصغيرة والمتوسطة. الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف قروض المشر 

%(، وبمتوسط حسابي 23.12النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ )
 (، أي إفَّ درجة الموافقة كانت عالية. 1.22)

األوضاع القائمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية  (1
عمى تبني برامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو لضماف قروض تمؾ المشروعات. لكف النسبة 

%(، وبمتوسط حسابي 24.11المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت )
 درجة الموافقة كانت متوسطة. إفَّ فقط، أي  (1.2)

توصمنا إلى رفض الفرضية الثالثة التي تنص عمى أف واقع السياسات االئتمانية لدى المصارؼ  (4
الخاصة السورية المتعمقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تشجع عمى تبني برامج الصندوؽ 

سبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة ِإْذ إفَّ الن الحكومي لضماف قروض تمؾ المشروعات.
(، أي إفَّ درجة الموافقة كانت 2.32%(، وبمتوسط حسابي )41.1الدراسة عمى ذلؾ بمغت)

 منخفضة. 
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الطبيعة الحكومية لصندوؽ الضماف ال تشجع المصارؼ الخاصة العاممة في سورية عمى تبني  (2
برامج الصندوؽ. لكف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت 

 ( فقط، أي إفَّ درجة الموافقة كانت متوسطة. 1.32%(، وبمتوسط حسابي )21.44)

التي يعيشيا البمد )الظروؼ واألوضاع العامة( ىي العامؿ األكثر تأثيرًا في إحجاـ إف األزمة الحالية  (2
المصارؼ الخاصة السورية عف تبني برامج الصندوؽ الحكومي لضماف قروض المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة. 

ؼ المصار  مف شأنيا تحفيز وفقًا إلجابات أفراد عينة الدراسة، تبّيف عدـ توافر سياسات حكومية (2
الخاصة عمى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ِإْذ بمغت النسبة المئوية لدرجة موافقة أفراد 

 %(. 22.2عينة الدراسة عمى ذلؾ )

-عدـ توافر وكاالت أو مكاتب لالستعالـ االئتماني الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسيـ (2
لى حد كبير رامج الصندوؽ الحكومي المقترح إحداثو عف تبني ب في إحجاـ المصارؼ الخاصة -وا 

ِإْذ إفَّ النسبة المئوية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ  لضماف قروض تمؾ المشروعات.
 %(.22.2بمغت )

بناًء عمى تحميؿ نتائج االستبياف، تبّيف ضعؼ الثقافة التشاركية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة  (1
ِإْذ إفَّ النسبة المئوية لدرجة موافقة أفراد  في إدارة مشروعاتيـ. والمتوسطة، ورفضيـ ألي تدخؿ
 %(.23.2عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت )

ومع أف المصارؼ عينة الدراسة مصارؼ تقميدية )غير إسالمية(، إال أف ما يقارب نصؼ أفراد  (31
عات الصغيرة عينة الدراسة يوافقوف عمى عدـ توافر القناعة الحقيقية لدى معظـ أصحاب المشرو 

والمتوسطة بالتمويؿ عف طريؽ االقتراض، وعمى أف معظميـ لديو قناعة أكبر بتقنيات التمويؿ 
 اإلسالمي.

أف البرامج الحكومية لضماف القروض وحسب معظـ الدراسات عرضة وبشكؿ كبير لمفساد، إال ومع  (33
 %( فقط.22.2أف نسبة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت )

فيكوف بمنزلة التجربة األولى في سورية مع ىذا النوع مف  ُأحِدَث صندوؽ الضماف، في حاؿ (32
المؤسسات المالية. لكف ومع ذلؾ، فإف النسبة المئوية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى عدـ 

 %( فقط.22.4توافر الكفاءات والخبرات الالزمة إلدارة صناديؽ الضماف بمغت )
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 ثانيًا_ التوصيات:
 االعتماد عمى نتائج الدراسة، يمكف أف نوصي باآلتي:ب

نوصي بالتريث في إحداث صندوؽ حكومي لضماف قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلؾ  (3
المصارؼ محؿ  ومستوى موافقة منخفضًا مف قبؿ باالستناد إلى نتائج الدراسة التي أظيرت تردداً 

 الدراسة عمى تبني برامج الصندوؽ.

الحكومة بضرورة العمؿ عمى إقرار قانوف سوري لممشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى أف نوصي  (2
 يتضمف القانوف تأسيس ىيئة سورية لرعاية تمؾ المشروعات.

بث روح الثقافة التشاركية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتيـ وخبراتيـ  (1
 الجيات الحكومية والخاصة الداعمة لتمؾ المشروعات. لدور  اإلدارية، وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ أكبر

نوصي بإحداث وكاالت أو مكاتب لالستعالـ االئتماني الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  (4
لما ليا مف دور في تخفيض تكاليؼ تقييـ الجدارة االئتمانية وتقدير المخاطر المتعمقة بتمؾ 

 المشروعات.

ية صارمة لرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتيا، تطوير معايير ومتطمبات محاسب (2
 ولتوفير البيانات الالزمة لتقييـ الجدارة االئتمانية. 

نوصي الحكومة بضرورة تبني سياسات مف شأنيا تحفيز المصارؼ الخاصة عمى زيادة االىتماـ  (2
 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخمية لدى المصارؼ نوصي بمزيد مف الدراسات لمتحقؽ مف مدى فع (2
الخاصة، ومدى امتالكيا لمكفاءات والخبرات الالزمة لتقييـ الجدارة االئتمانية لممشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.
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 الممحؽ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد .................................... المحتـر

 اهلل وبركاتو ..........السالـ عميكـ ورحمة 

االستمارة التي بيف يديؾ تتناوؿ موضوع: "أثر إحداث صندوؽ ضماف حكومي في تحفيز المصارؼ 
الخاصة السورية عمى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة". يرجى التكـر بالرد عمى األسئمة 

حصائي ولف تستخدـ إال المطروحة عمى حضرتكـ جميعيا. عممًا بأف اإلجابات ستخضع لمتحميؿ اإل
 ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرًا لكـ حسف تعاونكـ سمفاً 

 يرجى مؿء االستبياف مف قبؿ ستة أشخاص في المصرؼ، وىـ: :3مالحظة

 أحد أعضاء لجنة التدقيؽ المنبثقة عف مجمس إدارة المصرؼ. (3
 أحد أعضاء لجنة الحوكمة المنبثقة عف مجمس إدارة المصرؼ. (2
 لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عف مجمس إدارة المصرؼ.أحد أعضاء  (1
 الرئيس التنفيذي لممصرؼ )المدير العاـ(. (4
 أحد نواب أو مساعدي الرئيس التنفيذي. (2
 رئيس قسـ االئتماف في المصرؼ.  (2

مف أجؿ االستفسار عف أي معمومة يرجى االتصاؿ بالباحث عمى رقـ الموبايؿ:   :2مالحظة
 dr.salman.alhakeem@gmail.comلبريد االلكتروني: (، أو عمى ا1144221241)

 الباحث                                                               

 د. سمماف الحكيـ                                                              

 رئيس قسـ المحاسبة والتمويؿ

 كمية العموـ اإلدارية والمالية                                                                 

 جامعة اليرموؾ الخاصة                                                                
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 االستبياف

 يرجى وضع إشارة عمى اإلجابة المناسبة حسب وجية نظرؾ. مالحظة:

 الجزء األوؿ:

 المصرؼ الذي تعمؿ فيو: (3

  بنؾ سورية والخميج     سورية –العربي البنؾ 

  بنؾ بيمو السعودي الفرنسي  بنؾ سورية والميجر        

  بنؾ عودة سورية      سورية –بنؾ األردف 

  سورية -بنؾ قطر الوطني   بنؾ الشرؽ            

  المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ  سورية        -بنؾ بيبموس 

    سورية    - فرنسبنؾ

 المنصب اإلداري: (2

  الرئيس التنفيذي )المدير العاـ(  عضو في لجنة التدقيؽ

  نائب أو مساعد المدير العاـ  عضو في لجنة الحوكمة

  رئيس قسـ االئتماف  عضو في لجنة إدارة المخاطر

 الشيادة األكاديمية: (1

  ماجستير  معيد متوسط

  دكتوراه  بكالوريوس 

 األكاديمي:التخصص  (4

  إدارة   تمويؿ

  أخرى  محاسبة

 العمر: (2

  سنة 12أكبر مف   سنة 12_  22بيف 

 سنوات الخبرة: (2
  سنوات 2أكثر مف   سنوات 2_ 3مف 

 مدى المشاركة في اتخاذ القرارات االئتمانية: (2

  أحيانًا   دوماً 

  نادراً   غالباً 
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 الجزء الثاني:

في حاؿ إحداث صندوؽ حكومي لضماف القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإف 
 مصرفكـ سوؼ يحجـ عف تبني برامج الصندوؽ لألسباب اآلتية المتعمقة بالظروؼ واألوضاع العامة: 

 المتغيرات الرقـ
موافؽ 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

3 
عػػػف األزمػػػػة  اآلثػػػار السػػػمبية العامػػػػة الناجمػػػة

 الراىنة التي يعيشيا البمد.
     

2 
عدـ وضوح معالـ السياسة النقدية المتبعة فػي 
 ىذه المرحمة في ظؿ مخاطر مرتفعة لالئتماف.

     

1 

صعوبة توزيع المخاطر ماليًا سػواء عػف طريػؽ 
التػػأميف عمػػى الضػػمانات أو إعػػادة التػػأميف أو 

 توريؽ القروض الممنوحة.

     

4 
تنويع المخاطر جغرافيًا بسبب قمة صعوبة 

 المناطؽ اآلمنة.
     

2 

انخفاض كفاءة النظاـ القضائي وفعاليتو ممَّا 
يؤثر سمبًا في القدرة عمى تسوية النزاعات التي 

 قد تنشأ.

     

2 
عدـ توافر رعاية حكومية كافية النطالؽ 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

2 
لممصػػػارؼ لتحفيزىػػػا عػػػدـ مػػػنح حػػػوافز عمميػػػة 

 عمى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

2 
ضعؼ البنية التشريعية الناظمة لعمؿ 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

1 

عدـ توافر وكاالت أو مكاتب لالستعالـ 
االئتماني الخاص بالمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

     

31 
محاسبية صارمة عدـ وجود معايير ومتطمبات 

 بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

 الجزء الثالث:

في حاؿ إحداث صندوؽ حكومي لضماف القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإف 
مصرفكـ سوؼ يحجـ عف تبني برامج الصندوؽ لألسباب اآلتية المتعمقة بالمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة:
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 المتغيرات الرقـ
موافؽ 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

33 
ضعؼ الكفاءات والخبرات اإلدارية والتنظيمية لدى 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

32 

ضعؼ الثقافة التشاركية لدى أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، ورفضيـ ألي تدخؿ في إدارة 

 مشروعاتيـ.

     

31 

القناعة الحقيقية لدى معظـ أصحاب عدـ توافر 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويؿ عف 
طريؽ االقتراض، ِإْذ إفَّ معظميـ لديو قناعة أكبر 

 بتقنيات التمويؿ اإلسالمي.

     

34 

عدـ قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى 
استيعاب المعمومات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة 

 منيا.واإلفادة 

     

32 
ضعؼ جودة مخرجات المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة مما يؤثر سمبًا في قدرتيا التنافسية.
     

32 
عدـ مصداقية المعمومات المتوافرة عف المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة.
     

32 
عدـ توافر الضمانات التقميدية لدى أصحاب 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

32 

عدـ مقدرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
عمى الوفاء بالتزاماتيـ في حاؿ إخفاؽ المشروع 

 مقارنة بأصحاب المشروعات الكبيرة الحجـ.

     

 الجزء الرابع:

في حاؿ إحداث صندوؽ حكومي لضماف القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإف 
الصندوؽ لألسباب اآلتية المتعمقة بواقع السياسات االئتمانية  مصرفكـ سوؼ يحجـ عف تبني برامج

 لديكـ اتجاه تمؾ المشروعات:

 المتغيرات الرقـ
موافؽ 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

31 

ضعؼ الكفاءات والخبرات المتوافرة لديكـ المتعمقة 
بتقييـ الجدارة االئتمانية لممشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة. 

     

21 
التكاليؼ العالية لتقييـ االئتماف وتقدير المخاطر 

 المتعمقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

     ضعؼ الكفاءات والخبرات المتوافرة لديكـ المتعمقة  23
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بالمتابعة المينية لمقروض الممنوحة لممشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة.

22 

المتابعة المينية ارتفاع التكاليؼ اإلدارية وتكاليؼ 
لمقروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

     

21 

االعتقاد السائد لديكـ بانخفاض العوائد المتوقع 
تحقيقيا مف القروض الممنوحة لممشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة.

     

24 

عدـ فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخمية 
بإجراءات منح  المعموؿ بيا في مصرفكـ المتعمقة

 القروض ومتابعتيا.

     

22 

االعتقاد السائد لديكـ بأف إقراض المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة أكثر خطورة مف إقراض 

 المشروعات كبيرة الحجـ.

     

22 
عدـ وجود وحدة أو قسـ لدى مصرفكـ لمتعامؿ مع 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
     

 الجزء الخامس:

في حاؿ إحداث صندوؽ حكومي لضماف القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإف 
مصرفكـ سوؼ يحجـ عف تبني برامج الصندوؽ لألسباب اآلتية المتعمقة بطبيعة صناديؽ الضماف 

 الحكومية: 

 المتغيرات الرقـ
موافؽ 
 بشدة

 معارض محايد موافؽ
معارض 
 بشدة

22 

تتسـ قواعد تشغيؿ صناديؽ الضماف الحكومية 
بالجمود وال تتناسب مع اآللية المالية التي تتطمب 

 المرونة والسرعة. 

     

22 
األداء الضعيؼ لصناديؽ الضماف الحكومية بسبب 
 النظر إلى تمؾ الصناديؽ عمى أنيا منحة أو ىبة. 

     

21 
صناديؽ عدـ توافر الكفاءات والخبرات الالزمة إلدارة 

 الضماف.
     

11 
برامج ضماف القروض الممنوحة مف قبؿ الحكومة 

 عرضة بشكؿ كبير لمفساد.
     

13 
صعوبة توليد إيرادات كافية لسّد تكاليؼ تشغيؿ 

 صناديؽ الضماف.
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