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 البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األردندور 
 

 (*)سامة حسين الرواشدةأ

 

 

هدفت هذه الدراسةةة ىلا التفرع ع ا دور البنوك التجارية في تمويل المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةة ة : الملخص

المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةة ة  في األردن، ىلا جانب مفرفة التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل

اعتمدت هذه الدراسةةة ع ا أسةة وم المنلو الواةةحي التح ي ي مت ميم تصةةميم اسةةتبانة وتوعيفلا ع ا عينة  الحجم.

( فرداً ممت يفم ون في األقسةةاا اادارية والمحاسةةبية واانتمانية ومدمة الفمي  في 200الدراسةةة والتي تنونت مت  

ت في: البنك الفربي، وبنك ااسةةةةةةنان ل تجارة والتمويل، وبنك العاهرة عمان، والبنك األه ي أربفة بنوك تجارية تمث 

األردني. وقد تم ت بيق الدراسة ع ا فروع هذه البنوك في كل مت: محافظة المحرق ومحافظة اربد ومحافظة النرك، 

( اسةةةتبانات  ير اةةةالحة لغايات 3( اسةةةتبانة، واسةةةتبفاد  196كما وتم اسةةةترجاع   ( اسةةةتبانة لنل بنك.50وبواقع  

( استبانة شن ت ما نسبته 193التح يل ااحصاني، وبالتالي ب غ عدد ااستبانات النلانية الخاضفة ل تح يل ااحصاني  

أشةةةارت  .SPSS%( مت ىجمالي ااسةةةتبانات الموععة. وقد تم تح يل البيانات باسةةةتخداا البرنامو ااحصةةةاني 96.5 

ود دور ل بنوك التجارية في تمويل المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةة ة في األردن، ىلا جانب نتانو الدراسةةة ىلا وج

وقد  وجود مجموعة مت التحديات التي تواجه ت ك البنوك في تمويل المشةةةةةةروعات الصةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةة ة الحجم.

سةةتثمارية ل مسسةةسةةة أواةةت الدراسةةة بةةةرورة أن تحرو البنوك التجارية األردنية ع ا ااهتماا بااسةةتراتيجية اا

 مت ميم المواعنة بيت المخاطر والفواند المتوقفة.
 

 البنوك التجارية، المشروعات الصغيرة والمتوس ة، األردن.الكلمات المفتاحية: 

 

The Role of Commercial Banks for Financing the SMEs in Jordan 

 

Osama Hussain Al-Rawashda 

 

Abstract: This study aimed to identify the role of commercial banks in the financing of 

small and medium enterprises in Jordan, in addition to knowledge the challenges facing 

commercial banks in financing small and medium-sized enterprises. The study depends 

on descriptive and analytical approach method through designing a questionnaire and 

distributed to a sample study, which consisted of (200) individuals who work in 

administrative, accounting and credit departments, and customer service in four 

commercial banks represented in: Arab Bank, the Housing Bank for Trade and Finance, 

the Cairo Amman Bank and Jordan Al- Ahli Bank. The study has been applied to the 

branches of these banks in: The Al-Mafraq governorate, Irbid governorate, and Karak 

governorate, and by (50) questionnaire of each bank. A total of (196) questionnaires were 

retrieved and exclude (3) questionnaires are not valid for the purposes of statistical 

analysis, so that the number of the questionnaires which valid for the purposes of 

statistical analysis were (193) questionnaires formed (96.5%) of overall distributed 

questionnaires; the questionnaires have been analyzed using SPSS statistical software. 

The results indicated that there is a role for commercial banks in the financing of small 

and medium enterprises in Jordan, besides having range of challenges faced by those 

banks in the financing of small and medium-sized enterprises. The study recommended 

that the Jordanian commercial banks must interest in the investment strategy of the 

institution through make balance between risk and expected return. 
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 المقدمة:

يفتبر موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم مت المواضيع المتف عة بااستثمار 

. وقد اهتمت الفديد مت والتي نالت اهتماا الباحثيت والمستثمريت ع ا امتيع نوع وحجم استثماراتلم

الدراسات بنوعية التمويل التي تفتمد ع يه المسسسات الصغيرة والمتوس ة الحجم والمفوقات التي 

تواجللا، ومدى قدرة أاحام المسسسات الصغيرة والمتوس ة ع ا تحعيق الدمل المينم وتمويل 

 ااستثمارات فيلا.

وا تعل أهميتلا  الدولة،وتشنل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم جانباً هاماً وحيوياً في اقتصاد 

عت المشروعات النبيرة. حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن  أهميةعت 

دي بسبب انتشارها مت ميم تشغيل األيدي الفام ة وتحعيق النمو ااقتصا الب الة،في التخحيف مت حدة 

 وسلولة ىنتاجلا. تموي لا،ومحدودية  الواسع،

وعت دور البنوك التجارية في المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم، نجد أنه يحتل جانباً أساسياً 

في ت ويرها وتحعيق تنمية اقتصادية ففالة مت ميم قياملا بتوفير التمويل اليعا لمخت ف 

يث يفتبر توافر رأس المام األساس الذي تعوا ع يه المشروعات المشروعات ااستثمارية، ح

ااستثمارية ع ا امتيع أحجاملا. وبالتالي تتج ا أهمية البنوك التجارية في حجم التسلييت 

اانتمانية التي توفرها، وفي تسليل عم ية سداد التمويل ضمت شروط انتمانية وعمنية مشجفة 

 ومينمة.

يتم تناوم دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة وفي هذه الدراسة سوع 

 الحجم في األردن.

 

 مشكلة الدراسة:

تفتبر البنوك التجارية أحد المسسسات المالية التي تفمل ع ا توفير العروض والتسلييت اانتمانية 

اليعمة لتمويل مخت ف المشروعات ااقتصادية في مخت ف المجاات، ىا أنلا قد تتشدد في منح 

ويل والذي التمويل اليعا ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم؛ نظراً ارتحاع مخاطر هذا التم

قد ينتو عت ضفف الةمات المعدمة مت أاحام ت ك المشروعات، األمر الذي ينتو مفه مجموعة 

مت التحديات تواجه البنوك التجارية في تمويل مثل هذه المشروعات. أضف ىلا ذلك فإن ارتحاع 

قتصادي مستويات الب الة في األردن وعدا ىيجاد الحرو الوظيحية يسدي ىلا تراجع في المستوى اا

ل دولة، ومع عدا وجود دور ىيجابي وففام ل بنوك التجارية األردنية في تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوس ة ألاحام الدمل المحدود سوع يسدي ىلا تحاقم المشن ة نظراً لما تمتاع به هذه 

 المشروعات مت تشغيل لأليدي الفام ة سوا  كانت ماهرة أو  ير ماهرة.   

 

 راسة:أهداف الد

 تسفا هذه الدراسة ىلا تحعيق األهداع التالية:

 مفرفة دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن. -1

مفرفة التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم  -2

 في األردن.

 بل البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة.مفرفة الشروط منح اانتمان مت ق -3

مفرفة وتحديد المخاطر المترتبة لمنح اانتمان مت قبل البنوك التجارية ل مشروعات الصغيرة  -4

 والمتوس ة.
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 أهمية الدراسة:

تتحدد أهمية الدراسة مت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم في تحسيت الوضع 

ل دولة، مت ميم توفير الدمل المينم ألاحام ت ك المشروعات، والتخحيف مت حدة  ااقتصادي

الب الة في الدولة نتيجة لتشغيل الفمالة في تنحيذ هذه المشروعات. كما وتتحدد أهمية الدراسة مت 

أهمية البنوك التجارية والتي تشنل المحرك الرنيسي لتمويل المشروعات مت ميم ما تعدمه مت 

وتسلييت انتمانية تسلل في ىنشا  المشروعات وتوسفتلا. وحيث أن األردن يفتبر دولة مت قروض 

الدوم النامية والتي تتميز بانخحاض مستوى دمل الحرد وارتحاع مفدات الب الة، في بد مت التفرع 

ع ع ا دور البنوك التجارية في األردن في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم، والتفر

 ع ا مت التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل ت ك المشروعات.

 

 فرضيات الدراسة:

 تحترض هذه الدراسة الحرضيات التالية:

Ha1.يوجد دور ل بنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن : 

Ha2جارية في تمويل المشروعات الصغيرة : هناك مجموعة مت التحديات التي تواجه البنوك الت

 والمتوس ة الحجم في األردن.

 

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:

تم تفريف المسسسات الصغيرة مت قبل ال جنة األوروبية ع ا أنلا  المؤسسات الصغيرة: -

عاميً، بينما عرفلا ااتحاد األوروبي ع ا أنلا ت ك  49ىلا  10المسسسات التي تةم بيت 

(. وفي األردن تفتبر المسسسات 2003عاميً  شفبان،  99ىلا  10المسسسات التي تةم مت 

 19 -5عمام، بينما تفتبر اغيرة في حام كانت تةم مت  4ىلا  1اغيرة جداً ىذا كانت تةم مت 

 (.2010عاميً  دانرة ااحصا ات الفامة األردنية، مسح ااستخداا لفاا 

تم تفريف المسسسات المتوس ة مت قبل ال جنة األوروبية ع ا أنلا  المؤسسات المتوسطة: -

باستعيليتلا. وبالنسبة ليتحاد عاميً وتتميز  249عاميً ىلا  50المسسسات التي تشغل بيت 

(. وفي 2003عاميً  شفبان،  499ىلا  100األوروبي فعد عرفلا بأنلا المسسسات التي تةم مت 

عاميً  دانرة ااحصا ات  49ىلا  20األردن تفتبر المسسسات متوس ة الحجم في حام تةم مت 

 (.2010الفامة األردنية، مسح ااستخداا لفاا 

 

 قةالدراسات الساب

 أوالً: الدراسات العربية

"دور البنوك في استدامة تمويل المشروعات الصغرى  ( بعنوان:2015دراسة الساوي وعلي ) -1

- 2007لمعالجة الفقر المجتمعي: دراسة حالة مجموعة من المصارف السودانية للفترة من 

2012" 

وعات الصغرى لمفالجة هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا دور البنوك في استدامة تمويل المشر

ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم اتباع المنلو  .2012- 2007الحعر المجتمفي في السودان ميم الحترة 

( فرداً 100الواحي التح ي ي مت ميم تصميم استبانة وتوعيفلا ع ا عينة الدراسة التي تنونت مت  

وك في السودان. أشارت النتانو ىلا ( بن5ممت يفم ون في اادارات الف يا وموظحي ااستثمار في  

تدنا مساهمة البنوك السودانية فا توفير التمويل ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم نظراً 

انخحاض الفاند المتحعق مت التمويل اااغر وارتحاع مخاطر عدا استرداد التمويل الممنوح ل فمي . 
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ليعمة تسثر س با ع ي تمويل المشروعات الصغيرة وقد بينت النتانو أن ق ه وتدنا قيمة الةمانات ا

 والمتوس ة الحجم.

 

"دور البنوك اإلسالمية في تمويل المنشآت األردنية  ( بعنوان:2013دراسة الجويفل ) -2

 الصغيرة والمتوسطة الحجم: دراسة ميدانية"

ة والمتوس ة هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا دور البنوك ااسيمية في تمويل المنشآت الصغير

ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم اتباع المنلو الواحي التح ي ي مت ميم تصميم  الحجم في األردن.

( فرداً مت المحاسبيت والمدرا  المالييت 150استبانة وتوعيفلا ع ا عينة الدراسة التي تنونت مت  

ردني، والبنك الفربي ااسيمي. ومدرا  الحسابات والمدقعيت الدام ييت الفام يت في البنك ااسيمي األ

بينت النتانو وجود دور ايجابي ل بنوك ااسيمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوس ة الحجم في 

األردن، وقد بينت النتانو أيةاً وجود مجموعة مت المفوقات التي تواجه البنوك ااسيمية في تمويل 

طبيفة تمويل هذه المنشآت يرهق البنك ىدارياً  المنشآت الصغيرة والمتوس ة الحجم، كان منلا أن

ومالياً بمشاكل متابفة العروض، وعدا كحا ة أاحام المشاريع الصغيرة والمتوس ة في ىدارة 

 مشاريفلم. 

 

"تمويل المشروعات الصغيرة..  ( بعنوان:2013دراسة مركز المعلومات والدراسات ) -3

 المعوقات والتحديات"

فرع ع ا أساليب تمويل المشروعات الصغيرة، وبيان المفوقات هدفت هذه الدراسة ىلا الت

ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم ااعتماد ع ا المنلو النظري  والتحديات التي تواجه تموي لا في األردن.

وطرق التمويل ل مشروعات  التح ي ي مت ميم تناوم تفريف المشروعات الصغيرة وأهميتلا،

ل عاا وفي األردن بشنل ماو، ىلا جانب الت رق ل تمويل ااسيمي الصغيرة، مفوقات التمويل بشن

ل مشروعات الصغيرة، وتناوم البفد ااجتماعي وااقتصادي ل مصارع ااسيمية وتمويل 

وقد أشارت نتانو الدراسة ىلا تفدد مصادر التمويل ل مسسسات الصغيرة  المشروعات الصغيرة.

يثة أنواع وهي: التمويل الرسمي، والتمويل  ير الرسمي، والمتوس ة، وأن هذه المصادر تتمثل بث

والتمويل شبه الرسمي. وقد بينت النتانو أن مت أهم المفوقات أماا تمويل المشروعات الصغيرة هو 

افوبة الحصوم ع ا التمويل واافتعار ل فديد مت أدوات وأساليب التمويل المخت حة، ىا جانب قصور 

 ااة بتنمية المسسسات الصغيرة والمتوس ة.العوانيت والتشريفات الخ

 

"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ  ( بعنوان:2011دراسة محسن وناصر ) -4

 المصرفية اإلسالمية"

هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا مدى مساهمة ايغ التمويل المصرفية ااسيمية في توفير 

ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم ااعتماد ع ا المنلو  ة.التمويل اليعا ل مسسسات الصغيرة والمتوس 

مساهمة  النظري التح ي ي مت ميم تناوم محلوا المسسسات الصغيرة والمتوس ة ومصانصلا، وبيان

المسسسات الصغيرة والمتوس ة في التنمية ااقتصادية، كما تناولت الدراسة ايغ التمويل األساسية 

وىشنالية تمويل المسسسات الصغيرة والمتوس ة، ىلا جانب تناوم  المستخدمة في البنوك ااسيمية،

الصفوبات التي تواجه تمويل المصارع ااسيمية ل مسسسات الصغيرة والمتوس ة وسبل التغ ب 

وقد أوضحت النتانو أن المسسسات الصغيرة والمتوس ة تساهم في مخت ف المجاات  ع يلا.

همتلا في المجاات البيئية والسياسية، حيث حععت هذه ااقتصادية وااجتماعية ىلا جانب مسا

المسسسات مفدات نمو عالية، وكان للا الدور اايجابي في ىنشا  أسواق عمل وأسواق س ع ومدمات 

ورفع الدمل العومي. وقد بينت النتانو أن ىشنالية تمويل المسسسات الصغيرة والمتوس ة تتحدد في 

ي مت س بيات عديدة، وفي  يام ثعافة السوق المالي واعتمادها وجود نظاا مصرفي  ير مرن ويفان

 ع ا موارد مالية ضئي ة.
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"المنشآت الصغيرة في األردن: أهميتها  ( بعنوان:2006دراسة الخطيب والرفاعي ) -5

 والمعوقات التي تواجهها وأساليب تمويلها"

األردن والمفوقات التي تواجللا هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا أهمية المنشآت الصغيرة في 

ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم ااعتماد ع ا المنلو النظري التح ي ي مت ميم  وأساليب تموي لا.

تفريف المنشآت الصغيرة والمتوس ة، وبيان أهمية المنشآت الصغيرة والمتوس ة في التنمية  تناوم

مفوقات تمويل  في األردن، والت رق ىلا ااقتصادية، وكيحية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوس ة

أوضحت نتانو الدراسة أن مت أهم مفوقات تمويل  المشروعات الصغيرة والمتوس ة في األردن.

المشروعات الصغيرة والمتوس ة مت قبل البنوك التجارية هو ارتحاع التناليف اادارية، وارتحاع 

 التي تعب لا البنوك لتعديم العروض. المخاطر المصرفية، وتدني الةمانات اليعمة والنافية

 

 ثانياً: الدراسات األجنبية

 Impact of Commercial Banks on" ( بعنوان:2015)  Oke & Alukoدراسة -1

Small and Medium Enterprises Financing In Nigeria" 

المتوس ة هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا أثر البنوك التجارية في تمويل المشاريع الصغيرة و

( بنوك تجارية تم جمع بياناتلا 10. تنونت عينة الدراسة مت  2012و 2002في نيجيريا ميم الحترة 

السنوية وبنا  نموذج لينحدار الخ ي يربط بيت متغيرات الدراسة. بينت النتانو أن البنوك التجارية 

أن نسبة العروض الممنوحة لديلا تأثير كبير ع ا تمويل المسسسات الصغيرة والمتوس ة، حيث تبيت 

مت قبل البنوك التجارية في نيجيريا ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة، ونسبة اانتمان ىلا ىجمالي 

اانتمان في ااقتصاد للا أثر ىيجابي في المشاريع الصغيرة والمتوس ة. وقد أظلرت هذه الدراسة 

 لصغيرة والمتوس ة في نيجيريا.أن البنوك التجارية قادرة ع ا عيادة مفدم نمو المشاريع ا

 

 The Role of Banks in Financing Small" ( بعنوان:2014) Yeboahدراسة  -2

and Medium Scale Enterprises in Ghana- A Case Study of Universal 

Banks in Sekondi-Takoradi" 

ع الصغيرة والمتوس ة هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا دور البنوك التجارية في تمويل المشاري

في  انا. ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم اتباع المنلو الواحي التح ي ي مت ميم تصميم استبانة 

( شركة اغيرة 84( بنوك تجارية عالمية و 8وتوعيفلا ع ا عينة الدراسة التي تنونت مت  

نوك التجارية للا في  انا. بينت النتانو أن الب Sekondi- Takoradiومتوس ة الحجم في مدينة 

دور ىيجابي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوس ة في  انا، حيث تبيت أن البنوك التجارية تنظر 

ىلا الشركات الصغيرة والمتوس ة باعتبارها مربحة. وقد أظلرت النتانو أن التمويل المصرفي يفزع 

مت الفوامل المحددة ل مشاريع ربحية الشركات الصغيرة والمتوس ة المستحيدة. وتبيت وجود مجموعة 

الصغيرة والمتوس ة، منلا ارتحاع مفدات الحاندة، والةمانات الم  وبة، ونعص المف ومات الجودة، 

 والتأمير في ااجرا ات العةانية.

 

 Banking Sector and the Development of"( بعنوان: 2014) Akeemدراسة  -3

SMEs in Osun State" 

ىلا التفرع ع ا دور البنوك التجارية في ت وير وتنمية المشاريع الصغيرة هدفت هذه الدراسة 

والمتوس ة في نيجيريا. ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم اتباع المنلو الواحي التح ي ي مت ميم تصميم 

( فرداً ممت يفم ون في مسسسات اغيرة 170استبانة وتوعيفلا ع ا عينة الدراسة التي تنونت مت  

( في نيجيريا. بينت النتانو UBAوالمصرع المتحد ألفريعيا    Osunلحجم في وايةومتوس ة ا
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وجود عيقة طردية بيت العروض الممنوحة مت البنوك التجارية ونمو وت ور المسسسات الصغيرة 

 في نيجيريا.  Osunوالمتوس ة في واية

 

 An Analysis of the" ( بعنوان:2014) Imafidon & Itoyaدراسة  -4

Contribution of Commercial Banks to Small Scale Enterprises on the 

Growth of the Nigeria Economy" 

هدفت هذه الدراسة ىلا تح يل مساهمة قروض البنوك التجارية في المسسسات الصغيرة والمتوس ة 

فعد تم بنا   (. ولتحعيق هدع الدراسة2012 -1993ع ا النمو ااقتصادي في نيجيريا ميم الحترة  

نموذج لينحدار الخ ي بحيث تم استخداا تح يل التنامل المشترك ونموذج تصحيح الخ أ في تعدير 

الفيقة بيت المتغيرات. دلت نتانو الدراسة ع ا أن العروض الممنوحة مت قبل البنوك التجارية 

صادي في نيجيريا ميم ل شركات اغيرة ومتوس ة الحجم ا يوجد للا أي تأثير كبير ع ا النمو ااقت

 فترة الدراسة. 

 

 The Role of Commercial Banks in" ( بعنوان:2013) Rasool, et-alدراسة  -5

Production of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan" 

ة هدفت هذه الدراسة ىلا التفرع ع ا دور البنوك التجارية في ىنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوس 

(. ولتحعيق هدع الدراسة فعد تم اتباع المنلو الواحي 2012-2008في الباكستان ميم الحترة  

التح ي ي مت ميم جمع البيانات ااحصانية اليعمة وتح ي لا باستخداا مجموعة مت ااحصا ات 

ية المشاريع الواحية والرسومات البيانية. وقد أشارت النتانو ىلا وجود دور البنوك التجارية في ىنتاج

 الصغيرة والمتوس ة في الباكستان.

 

 اإلطار النظري

 مفهوم المشروعات الصغيرة:

ىن تفريف ق اع المنشآت الصغيرة والمتوس ة يفد مت أكبر المشاكل التي تواجه تح يل هذا الع اع 

نظرا لفدا وجود تفريف متحق ع يه دوليا. وفي هذا المجام فإن مفيار التحريق بيت المنشآت الصغيرة 

مبيفات والمنشآت النبيرة ا يعتصر ع ا عدد الفمام فحسب بل يشمل مفايير أمرى مثل قيمة ال

في المانة مت الدوم  35السنوية، ورأس المام المستثمر أو قيمة األاوم. وتجدر ااشارة أن حوالي 

دولة، تفرع المنشآت الصغيرة  132المدرجة في قاعدة بيانات مسسسة التمويل الدولية، وعددها 

 ,Ramalho, et-alعامل   250والمتوس ة ع ا أنلا المنشآت التي ا يتجاوع عدد الفمام فيلا عت 

2010.)  

وتشنل المسسسات الصغيرة والمتوس ة الحجم في مخت ف دوم الفالم مت أهم المنظمات والتي يتم 

ااعتماد ع يلا في التنميـة ااقتصادية وااجتماعية، نظراً لمرونتلا. حيث تمثل هذه المسسسات الع ب 

الحر ع ا اامص في الدوم النامية النابض ل تغيرات الناتجة والمتجلة دوما نحو اقتصاد السوق 

 (.2011والدوم ااشتراكية منلا والتي تفتمد بشنل دانم ع ا المسسسات الةخمة  محست وناار، 

وهناك مت يفرع المشروعات الصغيرة والمتوس ة ع ا أنلا: "ت ك المشروعات التي يدم لا حجملا 

عدا قدرتلا الحنية أو المالية ع ا توفير دانرة المشروعات التي تحتاج ل دعم والرعاية والنابفة مت 

 (.172، و2006هذا الدعم مت مواردها وقدراتلا وىمنانياتلا الذاتية"  راتوم، 

وفي تفريف الوايات المتحدة األمرينية ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم فعد حدد قانون 

ل المسسسات التي يتم امتيكلا محلوا هذه المشروعات ع ا أنلا "تمث 1953المسسسات الصغيرة لفاا 

وىدارتلا ب ريعة مستع ة حيث ا تسي ر ع ا مجام الفمل الذي تنشط في ن اقه". حيث تم تحديد 

محلوا المسسسة الصغيرة والمتوس ة بشنل محصل بااعتماد ع ا مفيار حجم المبيفات وعدد 

 (.14، و2004الفام يت  لخ ف، 
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ة والمتوس ة مت ميم التمييز بيت ثيثة أنواع للا ع ا ويفرع البنك الدولي المسسسات الصغير

 (.11، و2004النحو التالي  لخ ف، 

موظحيت، وىجمالي أاوللا أقل مت  10المسسسة المصغرة: وهي التي ينون فيلا أقل مت  .أ

 دوار أمريني. 100.000دوار أمريني، وكذلك حجم المبيفات السنوية ا يتفدى  100.000

موظحاً، وكل مت ىجمالي أاوللا وحجم  50هي التي تةم أقل مت  المسسسة الصغيرة: .م

 ميييت دوار أمريني. 03المبيفات السنوية ا يتفدى 

موظف، أما كل مت أاوللا وحجم مبيفاتلا  300المسسسة المتوس ة: وعدد موظحيلا أقل مت  .ج

 م يون دوار أمريني. 15السنوية ا يتجاوع 

يفتمد ع يلا تفريف المنشآت الصغيرة والمتوس ة تبفاً لموقع وم حية  وهناك الفديد مت المفايير التي

الجلة التي تفتمد هذه المفايير في عم ية التفريف وتشمل هذه المفايير ما ي ي  الخ يب والرفاعي، 

 (:155، و2006

 .عدد األيدي الفام ة في المنشأة 

 .حجم ااستثمار في األاوم الثابتة ل منشأة 

 ن ي ل منشأة.حجم ااستثمار ال 

 حجم المبيفات السنوية ل منشاة 

 .حجم الميزانية السنوية ل منشأة 

 

 خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تتصف المسسسات الصغيرة والمتوس ة الحجم بمجموعة مت الخصانص والتي تجفل النثير مت 

ت بيعلا ع ا المسسسات النظريات ااقتصادية الم بعة ع ا المسسسات النبيرة تيقي الحشل في حالة 

الصغيرة والمتوس ة، ومت أهم هذه الخصانص ارتحاع احتمالية الحشل ع ا األمص في السنوات 

األولا مت بد  نشاطلا، ويمنت تعسيم مصانص المسسسات الصغيرة والمتوس ة الحجم ىلا نوعيت 

لي  محست وناار، وهما: الخصانص الفامة والخصانص المالية والمحاسبية نوضحلا ع ا النحو التا

2011:) 

 

 النوع األول: الخصائص العامة

 تتميز المسسسات الصغيرة والمتوس ة بالخصانص الفامة التالية:

مسسسات اغيرة أو متوس ة بمسشر عدد الفام يت فيلا، أي أنلا تستخدا عددا محدودا مت  .1

في تنظيمه مما عامل و/أو موظف، وفي أ  ب األحيان تليمت الشخصية  250الفام يت ا يحوق 

 تجف لا تتمتع بمرونة عالية والعدرة ع ا التغيير.

 البا ما تنون المسسسة الصغيرة والمتوس ة شركة أفراد، فيحصل تدامل في الم نية بيت المالك  .2

 ومسسسته، مما يجف ه مة را ادارتلا بنحسه ألن عواقب أي م أ تمتد ىلا ثروته الشخصية.

 مت  بات ىدارةس ة نشاطاً واحداً وهذا ما يساعد في تع يل تفعيد تمارس المسسسة الصغيرة والمتو .3

المسسسة، مما يت  ب ملارات وطرق تسيير بسي ة يمنت ألي شخص ملما كانت درجة تف مه 

وبرأس مام محدود جدا أن يعيم مشروعا اغيرا يسمت له حياته، ألن ىجرا ات التأسيس 

 بسي ة جدا.ومت  بات ىدارة المسسسات الصغيرة والمتوس ة 

تمتاع المسسسات الصغيرة والمتوس ة بمفدات فشل عالية ممث ة في الموت، الغ ق أو التصحية،  .4

 (.2005معارنة باألعمام النبيرة، وتلديد الحشل قانم ع ا مدى حياة الفمل الصغير  برنوطي، 

ا يسدي ىلا تتميز المسسسات الصغيرة والمتوس ة بع ة عدد الفام يت بلا ومح ية النشاط، هذا م .5

وجود نوع مت األلحة والمودة والفيقة ال يبة بيت المسسسة والفمي ، مما يجفل تعديم الخدمة أو 

 الس فة يتم في جو يسوده طابع الصداقة.
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يتميز سوق المسسسات الصغيرة والمتوس ة بالمحدودية النسبية، ىضافة ىلا المفرفة الشخصية  .6

لتفرع ع ا شخصياتلم واحتياجاتلم التحصي ية وتح ي لا، ل فمي ، األمر الذي يجفل مت السلل ا

 ودراسة اتجاهات ت ورها في المستعبل، وبالتالي سرعة ااستجابة ألي تغير في هذه ااحتياجات

 والر بات واستمرار هذا التواال، وهذه المفرفة تةمت للذه البيانات التحديث المستمر.

بأدا  الرجل الواحد، حيث يعوا المدير  المالك( مع تتميز ىدارة المسسسات الصغيرة والمتوس ة  .7

عدد ق يل مت المساعديت بوظانف اانتاج، التمويل، الشرا ، البيع وااتصاات الشخصية، كما 

أنه ا يوجد بلا استشاريون ل وظانف اادارية المتخصصة، مما يسدي بلا ىلا عدا ااستحادة مت 

 مزايا التخصص وتعسيم الفمل.

 

 ثاني: الخصائص المالية والمحاسبيةالنوع ال

بااضافة ىلا الخصانص السابعة فإن ل مسسسات الصغيـرة والمتوس ة مصانص مالية ومحاسبية 

 تفمل ع ا ىبراع حاجتلـا الم حة والدانمة ل تمويل عبر مخت ف مراحل نموها، تتمثل في:

حصوللا ع ا تمويل اغر رأس ماللا واعتمادها ع ا مصادر تمويل دام ية، نظراً لصفوبة  .1

مارجي، األمر الذي يزيد ارتحاع المخاطر المالية الممنت التفرض للا؛ نظراً لع ة رأس المام 

 الم  وم نسبياً، وعدا العدرة ع ا عيادة رأس ماللا ب رح أسلم أو ااقتراض اليعا.

 قدرتلا ع ا تحعيق عواند مالية كبيرة أكثر مت المسسسات النبيرة في بفض األحيان. .2

ارتحاع تناليف اانتاج لديلا، بفنس المسسسات النبيرة التي تست يع ااستحادة مت اقتصاديات  .3

 الحجم، ومت المزايا ااقتصادية المخت حة لإلنتاج النبير.

ارتحاع التناليف اادارية تتمثل في تناليف تنحيذ العوانيت والتف يمات الرسمية والحنومية،  .4

تة التي ا تتأثر بحجم اانتاج أو األرباح؛ فإن نسبة المصاريف فبااضافة ىلا التناليف الثاب

اادارية ىلا المصاريف الفامة في المسسسات الصغيرة والمتوس ة تنون أع ا منلا في 

 المسسسات النبيرة األمر الذي يسدي ىلا ارتحاع تناليف اانتاج.

هناك فرق بيت انـدوق  الحاجة النبيرة استخداا األرباح ل حاجة الشخصية، حيث ا يوجد .5

المسسسة الصغيـرة والمتوس ة والسيولة التي يمت نلا ااحب هذه المسسسة، فحتا لو كانت 

يعوا بسحب أكثـرها لت بية حاجته المفيشية الخااة ع ا  األرباح عاليـة فإن ااحب المسسسة

ييد المحاسبي حسام حاجة مسسسته، األمر الذي يجف لا ضفيحة ماليا ويسثر ذلك في عم يات التع

 لديلا.

تشنل العوانيت الةريبية مصدر تأثير س بي ع ا المشروعات الصغيرة، فلي تمتص نسبة  .6

كبيرة مت األرباح التي يحععلا، وبالتالي تنون ععبة أماا المسسسات الصغيرة والمتوس ة في 

 تشنيل احتياطي مالي.

ولا مت النشاط، األمر الذي افوبة توفير ضمانات كافية ل بنوك ع ا األمص في المراحل األ .7

 يجف لا تفتمد ع ا التمويل الذاتي أو الخاو. 

افوبة ىعداد العوانم المالية في المسسسات الصغيرة والمتوس ة واعتمادها ع ا محاسبة بسي ة  .8

 في التعييد.

 دورة حياة المسسسة قصيرة، فعد تتأثر بأسبام بسي ة قد تةع حداً لنلاية نشاطلا. .9

الصغيرة والمتوس ة بتفدد مراحل دورة حياتلا، وكل مرح ة للا احتياجاتلا تتميز المسسسات  .10

المالية الخااة، فف ا سبيل المثام تنون مرح ة اان يق مفتمدة ع ا الخزينة، ويتغير اللدع 

في مرح ة النةو بالتع يل مت المصاريف المالية وضمان أكثر استعرار في تموي لا، أما في 

 ا البحث عت قيمة ىضافية وجديدة لرأس المام وت وير النشاط.مرح ة النمو فيتم فيل

 

 والتي ممكـن ( خصائص أخرى للمؤسسـة الصغيـرة والمتوسطة8، ص2010ويوضح الصوص )

 أن تميزها عن باقي المشاريع، تتمثل في:
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يغ ب ع ا أنش تلا طابع الحردية في مجام اادارة والتخ يط والتسويق، وفي أحيـان امرى تنون  .1

 ان ية مت حيث اادارة والفام يت.ع

بساطة اللينل التنظيمي، حيث اادارة المباشرة مت قبل اـاحب المـشروع، وهـو المسسوم عت  .2

 التخ يط واانتاج والتسويق.

تتصف بصغر حجم رأس المام، وتفتمد ع ا المدمرات الشخـصية أو المـدمرات الفان ية في  .3

 تمويل المشروع.

 مستخدمة، وتواضع مسهيت الفام يت.بساطة التننولوجيا ال .4

تتمتع بعدر كبير مت سرعة التنيف مع تغيرات السوق مـت حيـث كميـة اانتـاج ونوعيته، مما  .5

 يفني العدرة ع ا مواجلة الصفوبات في أوقـات ااعمـات وفتـرات الركود ااقتصادي.

لك تنـون عامل جذم تواضع مستوى جودة منتجاتلا، معابل انخحاض مستوى اسفارها، وهي بـذ .6

 ل حئات مت ذوي الدمل المحدود أو المتدني.

 

 المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

لعد تفددت الصفوبات التي تواجه هذه المشروعات، فمنلا ما يتف ق بتأسيسلا ومنلا ما يفترض بعانلا 

 (:276، و2008لا في النعاط التالية  عيسا، وتنميتلا. ويمنت الوقوع ع ا أهم المشاكل التي تواجل

افوبة في التمويل أ  ب هذه المسسسات يتم بتمويل حنومي عت طريق ااقراض البنني،  ير  .1

أن البنوك تشترط ضمانات معابل ذلك وأاحام هذه المشاريع هم في ال ور األولا ا يم نون 

ان تجفل تعييم البنوك لتفثر هذه المشاريع ذلك كما أن انفداا أ  بلم ل خبرة والتجربة في هذا الميد

 أمر قانم.

ارتحاع ك حة رأس المام المعترض مت البنك  الباً أسفار الحاندة أكبر مت التي تمنح ل مسسسات  .2

 النبيرة  لوجود المخاطرة في مثل هذه المشاريع(.

ومااة بالب دان ااجرا ات الحنومية التي تعيد مت حرية هذه المسسسات مما يحوم دون نموها  .3

 النامية.

الةرانب المرتحفة  الباً ما تفرقل استمرارية بعا  هذه المسسسات ألنلا ا تتمتع بحجم رأس مام  .4

 كبير.

عدا ااستعرار ااقتصادي "التةخم" ارتحاع أسفار مواد األولية  الباً ما يلدد هذه المسسسات  .5

 وحوم دون تحعيعلا لألرباح.

 التحتح ااقتصادي، وىبراا اتحاقية المنظمة الفالمية ل تجارة.المنافسة ومااة في ظل  .6

 افوبة تسويق المنتجات وهذا يرجع لمحدودية رأس ماللا. .7

 ضفف الدراسة الحنية ل مشروع وانفداا الخبرة لدى أاحام المشاريع أنحسلم. .8

 ىهمام لجانب البحث والت وير وعدا ااقتناع بأهميته وضروريته. .9

 

 دراسةالتطبيق العملي لل

 منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة ع ا أس وم المنلو الواحي التح ي ي مت ميم تصميم استبانة وتوعيفلا ع ا 

عينة الدراسة. وقد تمثل مجتمع الدراسة بأربفة بنوك تجارية وهي: البنك الفربي، وبنك ااسنان 

أما عت عينة الدراسة فعد تنونت مت  ل تجارة والتمويل، وبنك العاهرة عمان، والبنك األه ي األردني،

( فرداً ممت يفم ون في األقساا اادارية والمحاسبية واانتمانية ومدمة الفمي  في ت ك البنوك. 200 

وقد تم ت بيق الدراسة ع ا فروع هذه البنوك في كل مت: محافظة المحرق ومحافظة اربد ومحافظة 

 ( استبانة لنل بنك.50النرك، وبواقع  

( استبانات  ير االحة لغايات التح يل ااحصاني، 3( استبانة، واستبفاد  196تم استرجاع  كما و

( استبانة شن ت ما نسبته 193وبالتالي ب غ عدد ااستبانات النلانية الخاضفة ل تح يل ااحصاني  
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لتح يل  SPSS%( مت ىجمالي ااستبانات الموععة. حيث تم استخداا البرنامو ااحصاني 96.5 

 بيانات الدراسة.

 

 ثبات األداة:

(، Cronbach's Alphaتم التحعق مت ثبات نتانو ااستبانة مت ميم استخداا امتبار كرونباخ ألحا  

( لألسئ ة المتف عة بدور %92.05( لجميع أسئ ة ااستبانة، و %96.08وقد ب غت قيمة هذا اامتبار  

( لألسئ ة المتف عة %94.03لمتوس ة، و البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة وا

بالتحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة، األمر الذي يدم 

 ع ا اتساق جيد بيت أسئ ة الدراسة.

 وصف الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة:

 الدراسة:الجدوم التالي يوضح الخصانص الشخصية والوظيحية لفينة 

 (1جدول )

 وصف الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

 

  

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 54.4 105 ذكر

 45.6 88 أنثا

 100 193 المجموع

 العمر 2

 37.8 73 فأقل سنة 30 مت

 45.1 87 سنة 31 - 40 مت

 17.1 33 سنة 41 -50 مت

 100 193 المجموع

 المؤهل العلمي 3

 5.7 11 مجتمع ك يات دب وا

 73.6 142 بنالوريوس

 4.1 8 عالي دب وا

 11.9 23 ماجستير

 4.7 9 دكتوراه

 100 193 المجموع

 المسمى الوظيفي 4

 5.7 11 عاا مدير

 9.3 18 مدير نانب

 13.5 26 قسم رنيس

 15.0 29 محاسب

 35.2 68 عمي  مدمة

 15.0 29 انتمان موظف

 6.2 12 أمرى

 المجموع
 

193 100 

 عدد سنوات الخبرة 5

 25.9 50 فأقل سنوات 5

 45.1 87 سنوات 10 ىلا 6 مت

 17.1 33 سنة 11 - 15 مت

 10.9 21 سنة 16 - 20 مت

 1.0 2 فأكثر سنة 21

 100 193 المجموع
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 لنا ما يلي:( يتبين 1من خالل الجدول رقم )

(، %54.4( فرداً وبنسةةبة  105مفظم أفراد الفينة هم مت  الذكور(، حيث ب غ عددهم  الجنس:  .1

 (.%45.6( فرداً وبنسبة  88أما عت أفراد الفينة مت  ااناث( فعد ب غ عددهم  

( فرداً 87سةةةةةةنة(، حيث ب غ عددهم   31 - 40مفظم أفراد الفينة تتراوح أعمارهم  مت  العمر: .2

سنة فأقل(، والذيت ب غ عددهم  30(، ي يلم األفراد الذيت تتراوح أعمارهم  مت %45.1وبنسبة  

سةةةنة(،  50 -41(، وأميراً أفراد الفينة الذيت تتراوح أعمارهم  مت %37.8( فرداً بنسةةةبة  73 

 (.%17.1( فرداً وبنسبة  33حيث ب غ عددهم  

( 142شةةةلادة  بنالوريوس(، حيث ب غ عددهم  مفظم أفراد الفينة هم مت حم ة  المؤهل العلمي: .3

( 23(، ي يلم األفراد مت حم ة شةةةةلادة  ماجسةةةةتير(، والذيت ب غ عددهم  %73.6فرداً وبنسةةةةبة  

(، ثم أفراد الفينة مت حم ة شةةلادة  دب وا ك يات مجتمع(، حيث ب غ عددهم %11.9فرداً بنسةةبة  

( 9شةةةلادة  دكتوراه(، والذيت ب غ عددهم  (، ي يلم األفراد مت حم ة %5.7( فرداً وبنسةةةبة  11 

( 8(، وأميراً أفراد الفينة مت حم ة شةةلادة  دب وا عالي(، حيث ب غ عددهم  %4.7فرداً بنسةةبة  

 (.%4.1فرداً وبنسبة  

مفظم أفراد الفينة هم ممت يشةةغ ون وظيحة  مدمة عمي (، حيث ب غ عددهم  المسمممى الوظيفي: .4

 يلم األفراد ممت يشةةغ ون وظيحة  محاسةةب(، ووظيحة  موظف (، ي%35.2( فرداً وبنسةةبة  86 

بة  29انتمان(، والذيت ب غ عددهم   ( لنل فئة منلم، ي يلم أفراد الفينة ممت %15( فردا بنسةةةةةة

(، ثم أفراد الفينة %13.5( أفراد وبنسةةبة  26يشةةغ ون وظيحة  رنيس قسةةم(، حيث ب غ عددهم  

(، ي يلم أفراد %9.3( فرداً وبنسةةةةبة  18عددهم   ممت يشةةةةغ ون وظيحة  نانب مدير(، حيث ب غ

( فرداً 12الفينة الذيت يشةةةةةغ ون وظيحة  أمرى( لم يتم ذكرها في ااسةةةةةتبانة، حيث ب غ عددهم  

(، وأميرا أفراد الفينة أفراد الفينة ممت يشةةةةةغ ون وظيحة  مدير عاا(، وقد ب غ %6.2وبنسةةةةةبة  

 (.%5.7( فرداً وبنسبة  11عددهم  

(، حيث سنوات 10 ىلا 6 متمفظم أفراد الفينة هم ممت سنوات مبرتلم   الخبرة: عدد سنوات .5

(، وقد فأقل سنوات 5 (، ثم األفراد الذيت سنوات مبرتلم  %45.1( فرداً بنسبة  87ب غ عددهم  

(، سنة 11 - 15 مت(، ي يلم األفراد الذيت سنوات مبرتلم  %25.9( فرداً بنسبة  50ب غ عددهم  

  مت(، بينما ب غ عدد األفراد الذيت سنوات مبرتلم %17.1( فرداً، وبنسبة  33حيث ب غ عددهم  

(، وأميراً أفراد عينة الدراسة الذيت سنوات مبرتلم %10.9( فرداً وبنسبة  21(  سنة 16 - 20

 (. %1( فرداً وبنسبة  2سنة فأكثر(، حيث ب غ عددهم   21 

 

 مناقشة أبعاد الدراسة:

اقشة أبفاد الدراسة تم احتسام المتوس ات الحسابية اجابات أفراد الفينة، وذلك بلدع قياس لمن

اتجاهاتلم بشنل عاا نحو فعرات أداة الدراسة، وقد تم استخداا أداة الدراسة "ااستبانة" الممث ة بخمس 

 مستويات  المستوى ال ينارتي(، ع ا النحو التالي:

 =  ير موافق بشدة. 1

 موافق.=  ير  2

 = موافق بدرجة متوس ة. 3

 = موافق.  4

 = موافق بشدة. 5

لألهمية النسبية فعد تم تحديدها طبعا ل صيغة التالية ووفعا ل معياس الخماسي لبدانل ااجابة وبالنسبة 

 لنل فعرة: 

  1 – 5الحد األدنا ل بديل                –الحد األع ا ل بديل                               

  1.33األهمية النسبية =                                                             =                    = 

 3عدد المستويات                                                                
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 حيث عدد المستويات هي ثيث: منخحض، متوسط، ومرتحع، وبذلك ينون:

  2.33لغاية  1المستوى المنخحض ىذا ب غ الوسط الحسابي مت. 

  3.66لغاية  2.33المستوى المتوسط ىذا ب غ الوسط الحسابي أكثر مت. 

  5ولغاية  3.66المستوى المرتحع ىذا ب غ الوسط الحسابي أكثر مت. 

 دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(البعد األول: )

 (2)جدول 

 (193بالبعد األول )ن=المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة المتعلقة 

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى

 الموافقة

 مرتحع 1.0996 3.7047 يلتم البنك في تعديم التمويل اليعا لتنحيذ المشروعات الصغيرة والمتوس ة -1

 متوسط 1.2123 3.5181 الصغيرة والمتوس ة في عيادة ربحية البنكيساهم تمويل المشروعات  -2

يعوا البنك بتوفير التمويل بنوعيه قصير األجل وطويل األجل ل مشروعات  -3

 الصغيرة والمتوس ة
3.6943 1.0432 

 مرتحع

 متوسط 1.0902 3.5130 الصغيرة والمتوس ةيمت ك البنك وحدة متخصصة في تمويل المشروعات  -4

 مرتحع 1.0388 3.8601 يحرو البنك ع ا توفير قرض التمويل الم  وم ميم فترة عمنية قصيرة -5

يلتم البنك بإجرا  دراسة الجدوى ااقتصادية ل مشروعات الصغيرة  -6

 والمتوس ة قبل منح التمويل
3.9223 0.9624 

 مرتحع

الصغيرة والمتوس ة مت ميم توفير  ع ا العياا بالمشروعاتيشجع البنك  -7

 سفر فاندة مناسب 
3.6995 0.9643 

 مرتحع

يحرو البنك ع ا تسليل ااجرا ات المتبفة في تمويل المشروعات  -8

 الصغيرة والمتوس ة
4.135 0.9312 

 مرتحع

تحرو ىدارة البنك ع ا تذليل الصفوبات والمشاكل التي تفيق تمويل  -9

 والمتوس ةالمشروعات الصغيرة 
4.0570 0.9082 

 مرتحع

تحرو ىدارة البنك ع ا تجنب ااجرا ات الروتينية المفعدة لتسليل تمويل  -10

 المشروعات الصغيرة والمتوس ة
4.0466 1.0221 

 مرتحع

تساعد ىدارة البنك أاحام المشروعات الصغيرة والمتوس ة في اتخاذ  -11

 قراراتلم ااستثمارية
3.8705 1.1081 

 مرتحع

تعوا ىدارة البنك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوس ة التي تساهم   -12

 بتشغيل الفمالة المح ية
3.6839 1.0599 

 مرتحع

 مرتفع 1.0367 3.8087 المعدل ككل

 

 ( نالحظ ما يلي:2من خالل الجدول رقم )

تمويل المشروعات تراوحت ىجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتف ق بدور البنوك التجارية في  -

الصغيرة والمتوس ة بيت الموافعة ومستوى متوسط مت الموافعة، حيث ب غ أقل متوسط حسابي 

( "يمت ك البنك 4(، وهو يدم ع ا مستوى متوسط مت الموافعة فيما يتف ق بالسسام رقم  3.5130 

ابي وحدة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة"، كما وب غ أع ا متوسط حس

يحرو البنك ع ا تسليل ( "8( وهو يدم ع ا الموافعة فيما يتف ق بالسسام رقم  4.135 

 ".ااجرا ات المتبفة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة

(، وهو يدم ع ا الموافعة فيما يتف ق بدور البنوك التجارية 3.8087ب غ مفدم األوساط الحسابية   -

 المتوس ة.في تمويل المشروعات الصغيرة و

 التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة(البعد الثاني: )
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 (3جدول )

 (193بالبعد الثاني )ن=المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة المتعلقة 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى

 الموافقة

الةمانات النافية مت قبل أاحام المشروعات افوبة توافر  -13

 الصغيرة والمتوس ة
3.9430 1.0266 

 مرتحع

عدا جدوى المشروعات الصغيرة والمتوس ة األمر الذي يسبب  -14

 عدا نجاحلا في السوق
3.5959 1.0218 

 متوسط

المشروعات الصغيرة والمتوس ة ع ا ىدارة  عدا قدرة أاحام -15

 الصحيحةمشروعاتلم بال ريعة 
3.6373 1.0959 

 متوسط

المشروعات الصغيرة والمتوس ة ع ا تسديد  عدا قدرة أاحام -16

 العرض الممنوح للم ضمت الحترة الزمنية المحددة
3.8497 0.9147 

 مرتحع

عدا ااقبام ع ا البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة  -17

 وااعتماد ع ا مسسسات تمويل أمرى في التمويل
3.7824 0.9488 

 مرتحع

عدا قياا البنك بالدراسة المالية النافية حوم أاحام المشروعات  -18

 الصغيرة والمتوس ة
3.7358 0.9451 

 مرتحع

ارتحاع حدة المنافسة بيت البنوك التجارية فيما يتف ق بتمويل  -19

 المشروعات الصغيرة والمتوس ة
3.8808 0.9192 

 مرتحع

 متوسط 1.0911 3.6373 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ةارتحاع مخاطر  -20

عدا ىفصاح المستثمريت المعترضيت عت البيانات ااستثمارية  -21

 والمالية ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة 
3.7098 1.0045 

 مرتحع

 يام العوانيت والتشريفات المتف عة بالمشروعات الصغيرة  -22

 والمتوس ة
3.7306 0.9519 

 مرتحع

انخحاض مستوى التننولوجيا التي تتفامل مفلا المشاريع الصغيرة  -23

 والمتوس ة
3.7824 0.9651 

 مرتحع

عدا توافر سجيت محاسبية منتظمة ل مشروعات الصغيرة  -24

 والمتوس ة
3.5751 1.0133 

 متوسط

 مرتفع 0.9915 3.7383 المعدل ككل

 

 ( نالحظ ما يلي:3من خالل الجدول رقم )

التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل بتراوحت ىجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتف ق  -

المشروعات الصغيرة والمتوس ة بيت الموافعة ومستوى متوسط مت الموافعة، حيث ب غ أقل متوسط 

( 24(، وهو يدم ع ا مستوى متوسط مت الموافعة فيما يتف ق بالسسام رقم  3.5751حسابي  

عدا توافر سجيت محاسبية منتظمة ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة "، كما وب غ أع ا متوسط "

افوبة توافر الةمانات ( "13( وهو يدم ع ا الموافعة فيما يتف ق بالسسام رقم  3.9430حسابي  

 ".النافية مت قبل أاحام المشروعات الصغيرة والمتوس ة

هو يدم ع ا الموافعة فيما يتف ق بالتحديات التي تواجه (، و3.7383ب غ مفدم األوساط الحسابية   -

 البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة. 

 

 ثالثاً: اختبار فرضيات الدراسة

(، وذلك One Sample T- test  ت( ل فينة الواحدة امتبار فرضةةةةيات الدراسةةةةة، تم ىجرا  امتبار 

%، ونسةةةبة م أ ا 95(، أي عند مسةةةتوى ثعة ا يعل عت α ≤ 0.05عند مسةةةتوى الدالة ااحصةةةانية  

ل حنم ع ا مفنوية وقد تم استخداا هذا اامتبار نظراً لمينمته ، 5مت  3%، وهذا عند العيمة 5تتجاوع 

، وبالتالي مينمته ل تفرع ع ا آرا  منه امتارتالحروق بيت متوسةةةةةةط عينة ومتوسةةةةةةط المجتمع الذي 

دور البنوك التجارية مفيت، وفي هذه الدراسة تتمثل آرا  عينة الدراسة حوم  عينة الدراسة حوم محور
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التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل ، وفي تمويل المشةةةةةةروعات الصةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةة ة

 .المشروعات الصغيرة والمتوس ة

الصغيرة والمتوسطة نتائج الفرضية األولى: يوجد دور للبنوك التجارية في تمويل المشروعات 

 الحجم في األردن.

 (4جدول )

 حول األسئلة المتعلقة بالفرضية األولى T-testاختبار 
 مستوى الداللة الوسط الحسابي Tقيمة  البند

دور البنوك التجةةةاريةةةة في تمويةةةل المشةةةةةةروعةةةات 

 الصغيرة والمتوس ة.
14.789 3.8087 0.000 

 

 ي ي:( يتبيت لنا ما 4مت ميم الجدوم رقم  

بدور البنوك التجارية في تمويل المشةةةروعات الصةةةغيرة ب غ الوسةةةط الحسةةةابي لألسةةةئ ة المتف عة  -

 وهذا يدم ع ا الموافعة.(، 3.8087والمتوس ة  

ىحصانيا، مما يدم ع ا وجود  ( ودالة0.05( وهي قيمة أقل مت  α   0.000(ب غت قيمة الدالة  -

وقد اتحعت  لصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن.دور ل بنوك التجارية في تمويل المشروعات ا

( التي أوضحت وجود دور ايجابي ل بنوك ااسيمية في 2013الجويحل   هذه النتيجة مع دراسة

 Yeboah تمويل المنشآت الصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن، واتحعت أيةاً مع دراسة

في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوس ة  ( والتي بينت أن البنوك التجارية للا دور ىيجابي2014 

( التي أوضحت تدنا مساهمة 2015  وع افي  انا. وقد امت حت هذه النتيجة مع دراسة الساوي 

 البنوك السودانية في توفير التمويل ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم.

تجارية في تمويل نتائج الفرضية الثانية: هناك مجموعة من التحديات التي تواجه البنوك ال

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في األردن.

 (5جدول )

 حول األسئلة المتعلقة بالفرضية الثانية T-testاختبار 
 مستوى الداللة الوسط الحسابي Tقيمة  البند

التحةةديةةات التي تواجةةه البنوك التجةةاريةةة في تمويةةل 

 .المشروعات الصغيرة والمتوس ة
13.293 3.7383 0.000 

 

 ( يتبيت لنا ما ي ي:5مت ميم الجدوم رقم  

ب - عة  يل ب غ الوسةةةةةةط الحسةةةةةةةابي لألسةةةةةةئ ة المتف  ية في تمو جار جه البنوك الت يات التي توا حد الت

 وهذا يدم ع ا الموافعة.(، 3.7383المشروعات الصغيرة والمتوس ة  

ىحصانيا، مما يدم ع ا وجود  ( ودالة0.05( وهي قيمة أقل مت  α   0.000(ب غت قيمة الدالة  -

مجموعة مت التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة 

( التي أوضحت أن ق ه 2015وقد اتحعت هذه النتيجة مع دراسة الساوي وع ي   الحجم في األردن.

الصغيرة والمتوس ة الحجم،  وتدنا قيمة الةمانات اليعمة أحد التحديات التي تواجه المشروعات

التي توا ت  (2013والتي تسثر س با ع ي تموي لا. كما واتحعت هذه النتيجة مع دراسة الجويحل  

ىلا وجود مجموعة مت المفوقات التي تواجه البنوك ااسيمية في تمويل المنشآت الصغيرة 

ينت أن مت أهم المفوقات ( التي ب2013ودراسة مركز المف ومات والدراسات   والمتوس ة الحجم،

أماا تمويل المشروعات الصغيرة هو افوبة الحصوم ع ا التمويل واافتعار ل فديد مت أدوات 

( التي أظلرت Yeboah 2014 وأساليب التمويل المخت حة. وأميراً اتحعت هذه النتيجة مع دراسة 

 ا.وجود مجموعة مت الفوامل المحددة ل مشاريع الصغيرة والمتوس ة في  ان
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 النتائج والتوصيات:

 أوال: النتائج:

 توا ت الدراسة ىلا النتانو التالية:

يوجد دور ل بنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة الحجم في األردن. وقد  -1

تبيت هذا مت ميم أن البنوك التجارية تحرو ع ا تسليل ااجرا ات المتبفة في تمويل 

(، وأن ىدارة البنوك تحرو 4.135والمتوس ة وبوسط حسابي مرتحع  المشروعات الصغيرة 

ع ا تذليل الصفوبات والمشاكل التي تفيق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة وبوسط 

تجنب  (، كما واتةح ذلك مت ميم ان ىدارة البنوك تحرو ع ا4.0570حسابي مرتحع  

روعات الصغيرة والمتوس ة وبوسط حسابي ااجرا ات الروتينية المفعدة لتسليل تمويل المش

 (. 1.0466مرتحع  

هناك مجموعة مت التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة  -2

والمتوس ة الحجم في األردن، وقد كان أكثر هذه التحديات افوبة توافر الةمانات النافية مت 

(، ي يلا ارتحاع 3.9147وسط حسابي مرتحع  قبل أاحام المشروعات الصغيرة والمتوس ة وب

حدة المنافسة بيت البنوك التجارية فيما يتف ق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوس ة وبوسط 

(، ثم ي يلا عدا قدرة أاحام المشروعات الصغيرة والمتوس ة ع ا 3.8808حسابي مرتحع  

 (.3.8497سط حسابي مرتحع  تسديد العرض الممنوح للم ضمت الحترة الزمنية المحددة وبو

 

 ثانيا: التوصيات:

 تواي الدراسة بما ي ي:

ضرورة أن تحرو البنوك التجارية األردنية ع ا دراسة الوضع المالي ل مشاريع الصغيرة  -1

والمتوس ة وتحديد ضمانات عينة مينمة لعدرة ت ك المشاريع ع ا تعديملا ىلا جانب ااهتماا 

 مسسسة مت ميم ااهتماا بالمزايا والحوافز والخدمات ااستثمارية بااستراتيجية ااستثمارية ل

 المعدمة ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة والمواعنة بيت المخاطر والفواند المتوقفة.

ضرورة ست العوانيت والتشريفات المتف عة بالمشروعات الصغيرة والمتوس ة والتي تةمت  -2

 جيع ىقامة ت ك المشاريع.حعوق الجلة المانحة ل عرض، وتفمل ع ا تش

ضرورة الفمل ع ا توفير سجيت محاسبية منتظمة ل مشروعات الصغيرة والمتوس ة مت  -3

 ميم استخداا البرامو التننولوجية المينمة.
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