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: هدفت الدراسةة ال  الترر  عل  وور التجيير التمويلي في وعم وتنمية المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة الملخص

الذي تم  في المملكة االرونية الهاشةةميةو و د اسةةتخدمت الدراسةةة المنهف الوتةةيي التاليلي كما اسةةتخدمت االسةةت يا 

في يمع المرلوماتو و د تكو  مجتمع الدراسةة من يميع المسسةتةات التي  ألهدا  وفرضةيات الدراسةةتصةميمه وفاا  

من الراملين في المسسةةةتةةةات التي تادم التجيير  110تادم التجيير التمويليو وتم اختيار عينة الدراسةةةة والتي تلغت  

في تاليل ال يانات المجمرة. وتوتةةةلت  التمويلي. و د اسةةةتخدمت الدراسةةةة ال رنامف االلصةةةا ي للرلوم االيتماعية 

الدراسةة ال  ويوو م ررات للجو  ال  التجيير التمويلي من   ل المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة كما توتةلت ال   

ا  التجيير التمويلي يرمل عل  وعم وتنمية المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطةو كما توتةةلت الدراسةةة ال  ويوو 

م التجيير التمويلي في االرو  لتمويل المشةةروعات الصةةغيرة. و د اوتةةت الدراسةة  ترض المرو ات تاد من اسةةتخدا

تضةرورة توسةيع نطاا اسةتخدام التجيير التمويلي في المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة في االرو  لما لهذا التمويل  

ريل التجيير يمن أثر ك ير عل  وعم المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة وتنميتهاو كما اوتةةت الدراسةةة تضةةرورة ت

التمويلي كجواة تمويلية للمشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة وعياوة عدو الجهات المتخصةةصةةة في التجيير التمويلي  

 وتتهيل ايرا ات التمويل تالنت ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 : التجيير التمويليو المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالكلمات المفتاحية 

 

Financial Leasing as an Approach to Support and Develop Small and Medium 

Enterprises in Jordan 
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Abstract: The study aimed at investigating the financial leasing as an approach for 

supporting and development of small and medium enterprises in the Hashemite Kingdom 

of Jordan. The study used the descriptive analytical method. A questionnaire was 

designed according to study objectives and hypotheses for information collection. The 

study sample was selected randomly from institutions employees that provide financial 

leasing for small and medium projects. The study sample consisted of 1110 employees. 

Statically analysis were used to analyze the collected data. The study revealed that there 

are justifications for resorting to financial leasing by small and medium enterprises. It 

also revealed that finance lease support and develop small and medium enterprises. The 

study also indicated that there are some obstacles that hinder the use of financial leasing 

in Jordan to finance small projects. The study recommended the necessity of extending 

finance leasing to small and medium enterprises, increasing the number of specialized 

entities in financial leasing and facilitating financing procedures. For small and medium-

sized enterprises. 
 

Keywords: Leasing, Small and medium enterprises 

 

 

  
 

 rawashdehosamah@gmail.comو يامرة الاصيم واإلوارةو كلية اال تصاو  و التمويل المشاركستاذ أ 1
 yasin_kasib@yahoo.comأستاذ اوارة االعمال المشاركو كلية اال تصاو واإلوارةو يامرة الاصيمو  2

 www.amarabac.comمجلة علمية ماكمة تصدر عن األكاويمية األمريكية الررتية للرلوم والتكنولوييا : أماراباك

 124-111 (. ص ص2020) 38، العدد 11المجلد 



 

 2020 (38)  11و مجلة األكاويمية األمريكية الررتية للرلوم والتكنولوييا -أماراباك                             112

 

 

 المقدمة  

تويه الاكومات في يميع أناا  الرالم اهتمامها إل  المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة ويروو ذل  

ال  إوراك الاكومات فشةةةل مااوالت تر ي  التادم اال تصةةةاوي تصنشةةةا  تةةةناعات ك يرة لتاتةةةين  

تالط ع ال  اعت ار المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة  متةتو  مريشةة الكرير من التةكا  وهذا او  

عنصر هام في التنمية اال تصاوية. واضافة لذل  او  االهتمام األخير تخلق فرص عمل مدرة للدخل 

وخاتةةةة في ال لدا  النامية ال  تايي  االهتمام تدور المشةةةروعات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة. وتجدر  

مرةات الةدوليةة والوةنيةة تةالةدور الهةام واإلمكةانةات التي شةةةةارة ال  ا  هنةاك ت ايةد في وعي المجتإلا

تتمتع تها المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة في تر ي  التنمية االيتماعية واال تصةةاوية في ال لدا  

األهم لخلق فرص الرمل في المتةةتا ل. يتمي   والنامية. ليث يرت ر هذا الاطاع لالياً المصةةدر ال ديل 

ناو اإلنتاج    االتجاها  النامية تناص لاو في عدو ك ير من التةلع وهذا وفع التةوا في الرديد من ال لد 

في المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة تاسةةتخدام عمليات كريية الرمالة. ليث ا  هذه المشةةروعات  

نها تتةةةةتجير تتةةةةرعة لمتطل ات التةةةةوا وهذا أالمالية كما   االلتيايات و تل ية  أ اورة عل  الوفا  

تصةةةميم التةةةياسةةةات المالية تطرياة تدعم هذا الدور وتوفر الالول للروا ق  تدوره فرض ضةةةرورة  

 الماتملة أو المشاكل الناتجة عنها. 

تدأت مااوالت ياوة من   ل مرظم الاكوماتو ال سةيما في ال لدا  الناميةو لتاديد المشةاكل الر يتةة  

لمتو ع. ويرت ر تمويل مشاريع  لهذا الاطاع ومااولة التغلر عليها للتماح لهذا الج   من لرر ووره ا

المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة ألد اهم الاضةايا الر يتةة التي توايهها لكومات ال لدا  النامية.  

فغال ية  طاع المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة ترمل من خيل تمويل الديو و والتي تمرل في 

 ية أخر . غال يتها األموال الماترضة سوا  من ال نوك أو أي مسستات مال

رف تويه  ضةةوفي االرو  تراني المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة الرديد من المشةةاكل أهمها:  

و وضةةةرف الاد ارت التنافتةةةية لد  أتةةةااا المشةةةروعات الصةةةغيرة االسةةةترمارالمجتمع ناو  

والمتوسةطة إضةافة إل  ارتياع مردالت اليا دة نتة ياً وعدم توفر الضةمانات اليعمة من   ل أتةااا 

وناص الخ رة عند أتةةااا  شةةروعاتو وضةةرف التنتةةيق تين المسسةةتةةات الاكومية واألهليةوالم

 .المشروعات 

و د تم    و1998لم يكن هناك خدمة التجيير التمويلي لت  عام  وتالنتةةة ة للتجيير التمويلي في األرو  

مو وتم  2002( لتةةنة 16و ترد تصتةةدار  انو  التجيير التمويلي ر م )2002إوخال هذا النشةةاة سةةنة  

إتةةةدار الترليمات الخاتةةةة تذل  و د تم ترديل هذا الاانو  تصتةةةدار الاانو  المردل لاانو  التجيير  

التجيير  م. و د سةةةمذ هذا الاانو  تصنشةةةا  شةةةركات متخصةةةصةةةة تراوو    15/4/2003التمويلي في 

يةةةةةر التمويليو   انو  التجي(  و التي تاوم تتاديم خدمات التجيير التمويلي إل  يميع الاطاعات يالتمويل

 (.م2002لتنة  16ر م 
 

 مشكلة الدراسة 

ترتمد المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة عل  التمويل لتاايق النمو المتةةتهد  وتطوير مشةةاريع  

ال  مصةةاور التمويل الخاريية مرل الاروض   نها تلججصولهذا فالمشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطةو  

و ومع ذل و فص  المشةةةروعات  (Beck, 2014)المصةةةرفية وتمويل األسةةةهم في أنشةةةطتها التجارية  

الصةغيرة والمتوسةطة في ال لدا  النامية التي تاصةل عل  التمويل الخاريي توايه مشةكيت متردوة 

فصنها تتةةر  وتشةةكل وا م إل  عياوة   . لذل (Helmut, 2015)في الاصةةول عل  التمويل الخاريي 

أتولها وذل  من خيل ال اث عن ةرا تمويل أكرر فرالية من الطرا التاليدية والمتمرلة تالاروض  

  .ةويلة و صيرة االيل

ومن هنةا ت رع مشةةةةكلة الدراسةةةةة في تيا  مد  نجاعة هذا   وومن تين هذه الطرا التةجيير التمويلي 

 :ة عل  التتاؤل التالياالعتماو وذل  من خيل االيات
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هل يعمل استتتتخدال التر ير التمويلي علع دعم وتنمية المشتتتروعات الصتتتغيرة والمتوستتتطة في  

 االردن؟

 :ويتيرع عن هذا التتاؤل التتاؤالت التالية

 ما هي اس اا اللجو  ال  استخدام التجيير التمويلي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ .1

 لدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ا هل يادم التجيير التمويلي .2

 عل  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ هل يرمل التجيير التمويلي .3

 هل يوايه استخدام التجيير التمويلي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترض المرو ات؟ .4

 

 اهداف الدراسة

 :يترك  هد  الدراسة في الترر  عل  ما يلي

ا .1 ميهةوم  عل   الضو   ماارنة  الاا   وعيوته  مي اتةه  وتيا   أهميته  وتوضيذ  التمويةليو  لتجييةر 

 .تاألسالير التمويلية االخر 

 . مررفة م ررات استخدام المشروعات المتوسطة والصغيرة للتجيير التمويلي .2

 . تيا  تجثير التجيير التمويلي عل  المشروعات الصغيرة والمتوسطة .3

 .استخدام التجيير التمويليتاديد اهم المرو ات التي تاد من  .4

 

  :أهمية الدراسة

تن ع اهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناول والمتمرل في التجيير التمويلي وووره في تمويل  

ترض ووعم المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة وتوفير ترض االتةةول اليعمة لهذه المشةةروعات  

ال   لة الدراسةةات التي تناولت موضةةوع الدراسةةة من خيل اسةةتاجارها لد  الااية لهاو تاإلضةةافة  

 فضي عن امكانية االستياوة من النتا ف التي يتم التوتل اليها.

 

 اإلطار النظري

 مفهول التر ير التمويلي 

تتردو تررييات التجيير التمويلي فيرر  تانه "وسةةيلة تمويل تماتضةةاها تاوم مسسةةتةةة مالية تتجيير  

)تايةثو  "عمي هةاو مع تط يق ألكةام عاةد االيةار في الري ةة تينهمةاترض التجهي اتو واآلالت إل   

 (. 20و ص 2011

م تجنه" يكو  الراد    2008( لتةنة  45و د عر  المشةرع االروني التجيير التمويلي في الاانو  ر م )

عاد تجيير تمويليو إذا تااق فيه الشةةرةا  التاليا  وتغض النظر عن شةةموله او عدم شةةموله لخيار  

: أ  يكو  تمل  المسير للمجيور من المورو تهد  تجييره تموير عاد التجييرو وأ  يلت م  الشةةةةرا 

  .المسير تتمكين المتتجير من االنتياع تالمجيور مااتل تدل االيجار

والتجيير التمويلي هو عاد يلت م من خيله المتةتجير تالدفع للمسير سةلتةة من الدفرات الدورية التي 

ي عن ثمن شةةةةرا  األتةةةةل وعاوة ما يمتةد الراةد ليغطي الج   الك ير من الايةاة ت يد  يمتهةا اإليمةال

  التجيير التمويلي هو الت ام ترا دي تين المتةةتجير والمسير  أ خرمرن  آاال تصةةاوية للتةةل أي ت

نتياع من األتةةةل  يجار للمسير مااتل لصةةةوله عل  لق اإلليث ياوم المتةةةتجير تدفع ا تةةةاة اإل

  ةرفي الراد ال أ  ياتيظ المسير تالملكية الاانونية للتةةلو هذا فضةةي عن   د وتذلاموضةةوع التر

يمكنهما فتةةا الراد كما ال ياق للمتةةتجير ا  يريد تجيير األتةةل وو  الاصةةول عل  إذ  المسير 

 (2011)تارووو 
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 انواع التر ير

اإليجاريو الرافرة  هناك خمتةة أشةكال من التجيير تشةمل: عاوو اإليجارو اإليجار التشةغيليو الشةرا   

 (:2016الماليةو ال يع واإليجار )الطراونةو 

التةجيير التمويلي هو الشةةةةكةل األكرر شةةةةيوعًةا للتةجيير ليةث من خيل التةجيير    ا. التتر ير التمويلي

 التمويلي تتتطيع الشركات تمويل الملكية النها ية للمرداتو 

مول المتةةتجير شةةرا  المرداتو ولكنه يدفع في لالة التجيير التشةةغيليو ال ي  التر ير التشتتغيلي  ب.

سةةةتخدام النها ي للم ن  وتةةةيانته مرة أخر  من خيل م الط الاتةةةل وياوم المتةةةتجير مااتل اإل

 تتتديد وفرات التجيير عل  مدار فترة اإليجار تالكامل مااتل لاوا استخدام أتل التجيير

يشةترة عمليه شةرا  التجيير وتتم الدفرات تتةرر متيق عليه ولمدة متيق عليهاو   ستتججارج. شترا  اإل

 ولكن اليرا المهم هو أ  ملكية المويووات تمر تدريجياً إل  الرميل مع كل وفرة إيجار. 

األنواع التاتاة للتجيير. ومع ذل و فصنه ينطوي عل  ثيثة    الرافعة المالية التر ير التمويلي يشبه د. 

 أةرا  ليث يرتر المسير ال تراض ي   من األموال المطلوتة )الطر  الرالث المارض(.

عندما تاوم الشةركة ت يع أتل تملكه لشركة أخر  وتاوم   ه. بيع واستتججار تتم عملية البيع واإليجار

ةةةع هةةةذه المسستةةةة اسةةةتاجار هذا االتل ليترة مادوة وتات في نيةةةا الو ةةةت تتو يع اتيا يةةةة م

  .  المتتجير يتلا  م الط نادية من ال يعجشروة مرينة. ويتمي  هذا النوع من التجيير ت

 

 مفهول المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

مكانياتها  إختي   يختلف ترريف وميهوم المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة من وولة ألخر  وفاا إل

ظروفها اال تصةاوية وااليتماعية وترد المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة عاوة مسسةتةات مملوكة  و

للاطاع الخاص تم انشةاؤها ألغراض إنتاج سةلع أو خدمات من أيل الرتذ. وتختلف مرايير تصةنيف  

 & Aremuمسسةةةةتةةةةات األعمال في المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة من تلد إل  آخر )

Adeyem, 2011  هذه المرايير المادوة: لجم رأس المال المتةترمرو عدو الموظيين لجم  ( وتشةمل

الم يرات أو لجم الم يرات و يمة األتةةول وال ي ال االعتماو عل  المرايير المادوة أعيه لتصةةنيف  

مسسةتةات األعمال التجارية في إةار المشةاريع المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة الاجم يختلف في 

ال يويةد هنةاك ماةاييا تترلق تةالرةدو الةد يق للموظيينو أو لجم رأس المةال يميع أناةا  الرةالم و

المتةةتخدمو أو لجم الم يرات أو  يمة األتةةول التي تسهل مسسةةتةةة أعمال لتكو  شةةركة تةةغيرة  

(و وترر  المشةةةةروعةات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطةة تةجنهةا  Ojeka & Mukaro, 2011الاجم. )

ال والمتوسةةطة هي التي يرمل تها ما تين عشةةرة إل  عم  10“المشةةروعات التي يرمل فيها ا ل من  

 (.2012عامي ترد مسستات ك يرة )ةشطوشو  99عامل وما ي يد عن  99

ويمكن ترريف المشةروع الصةغير: تجنه "كيا  ا تصةاوي أو ولدة ا تصةاوية تتجلف من مجموعة من 

وةرا مختلية وفق وترامف وأشةةكال تنظيمية مادوة لتاايق الرناتةةر ال شةةرية يتةةتخدمو  وسةةا ل  

سةةةةياسةةةةات وإيرا ات أهدا  لهذا الكيا  وأهدا  المال و وأهدا  المدرا و وأهدا  الراملينو إل  

 (4و ص 2013وتيدمو  يالنمروةيانر االهدا  االيتماعية" )

 

 اهمية االيجار التمويلي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 (2015)فوعيةو غيرة والمتوسطة للس اا التاليةيجار التمويلي للمشروعات الصهمية اإلأتن ع  

 لتيايات المس تة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةتل ية اإل .1

  .يرمل التجيير التمويلي عل  نال مخاةر التااوم من المتتجير إل  المسير .2

 يااق ةرفي التجيير التمويلي )المتتجير والمسير( م ايا ضري ية تت ر عملية االستاجار .3

يير التمويلي المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة في الاصةةةةول عل  المردات يتةةةةاعد التج .4

و عدم الادرة عل   أوالتجهي ات الاديرة التي ال تتةةةةمذ امكانيات هذه المشةةةةروعات شةةةةراؤها  

  .اال تراض من ال نوك التجارية
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ضةافة خطوة  إير ع التجيير التمويلي من  درة المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة في التوسةع و .5

 .إنتاج يديدة وعياوة لجم أنشطتها

 الدراسات السابقة

( هةةدفةةت إل  الترر  عل  المرو ةةات التي توايةه  2017وراسةةةةةة الروض واتو كركي )

المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة و د توتةلت الدراسةة إل  إ  المشةاريع المشةروعات الصةغيرة  

ذي ياد من تطور وتادم هذه والمتوسةةطة في ماافظة مرا  تراني من ناص في متةةتو  التةةيولة وال

 المشروعات 

هةدفةت هةذه الةدراسةةةةة ال  تاييم تةجثير التةجيير    (Muhammad, et al , 2017)وراسةةةةة  

التمويلي عل  األوا  المالي للمشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة في تاكتةتا . توتةلت الدراسةة ال  

مويلي وكذل  ويوو عي ة وااليجار الت  (ROA) ويوو ارت اة إيجاتي وهام تين الرا د عل  األتول

 إيجاتية وهامة تين الرا د عل  لاوا المتاهمين وااليجار التمويلي.

( هدفت إل  الترر  ال  أهمية المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة  2015وراسةةة المللي )

والترر  عل  المرو ات التمويلية التي توايه المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة في سةةةةورية  

  ا  ة يرة المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة تشةكل عا ااً في الاصةول عل   وتوتةلت الدراسةة ال

 التمويل من   ل المسستات المالية.

عل  أهمية التجيير كجسةةةلوا تديل لتمويل    (Forkuoh and Yao, 2015)اكدت وراسةةةة 

المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة كما تارت في ويناميتا تجيير المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة  

وكييية تاتةين التجيير للمشةاريع الصةغيرة والمتوسةطة الاجم من خيل التدخيت الاكومية وغيرها  

مشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة. وتوتةلت  من تانيات تر ي  التمويل لتاتةين تمويل المشةاريع ال

الةدراسةةةةة ال  ويوو عي ةة  ويةة تين مختلف الروامةل الةدينةاميكيةة للتةجيير من ليةث خيةارات التمويةل  

 المتالة للمشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

( هدفت الدراسةة ال  الترر  عل  أهم المشةاكل التي توايه مسسةتةات  2015وراسةة فوعية )

لصةةغيرة والمتوسةةطة والمتمرلة في مشةةكلة الاصةةول عل  التمويل اليعم وتوتةةلت  المشةةروعات ا

الةدراسةةةةة إل  ا  التةجيير التمويلي هو عاةد لتةجيير مرةدات أو عاةارات يتضةةةةمن وعةد تيع االتةةةةل 

 .موضوع الراد في نهاية مدة ذل  الراد 

ف لا ي  ( إل  الترر  إل  المرو ات التي تا2015)هدفت وراسةةة المشةةهراوي والرميوي  

أمام المنظمات غير الاكومية في تاايق التنمية اال تصةاوية من خيل تمويل المشةروعات الصةغيرة 

والمتوسةةةطة في  طاع غ ة و د توتةةةلت إل  عدة نتا ف منها: إ  غياا التشةةةريرات والاوانين التي 

تنظم عمةل المشةةةةروعات الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطةة تتةةةةاهم في انهيارهاو كما أ  تجخر أتةةةةااا  

مشةةروعات في تتةةديد األ تةةاة المترت ة عليهم تسثر في اسةةتمرارية مشةةروعاتهمو تاإلضةةافة إل  ال

 .ضرف  درة أتااا المشروعات الصغيرة والمتوسطة عل  إوارة و تهم تكيا ة

هدفت الدراسةةة إل  تيا  أثر التجيير التمويلي عل  األوا    (Abu Orabi, 2014)وراسةةة

(. و ةد تم تط يق  2011-2002المةالي للشةةةةركةات الصةةةةنةاعيةة في األرو  في اليترة الوا رةة مةا تين )

المدرية في سوا عما  المالي. توتلت الدراسة ال  ويوو    الصناعيةالدراسة عل  يميع الشركات 

% من التغيرات في 62.6مويلي عل  سةةيولة الشةةركاتو ليث أ  أثر ذو واللة إلصةةا ية للتجيير الت

 األوا  المالي للشركات الصناعية ير   إل  التجيير التمويلي.

اآلثار المالية للتجيير عل   الترر  عل   ( هدفت الدراسةة إل    (Salam, 2013وراسةة سةيم

التجيير التمويلي عي ة األوا  المالي لشةةركتي عل  مونشةةينف وكوشةةتيا في تنغيويك وكذل  عي ة 
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في المشةةةروعات الصةةةغيرة والمتوسةةةطةو والرا د عل     (ROE)مع الرا د عل  لاوا المتةةةاهمين

( مشةةروع  53واسةةتخدمت الدراسةةة االسةةت يا و وتجليت عينة الدراسةةة من )  (ROA)المويووات 

الرا د عل   تةغير ومتوسةلو و د توتةلت الدراسةة إل  ويوو عي ة إيجاتية تين التجيير التمويلي و

 .(ROA)والرا د عل  المويووات   (ROE)لاوا المتاهمين

تتةةةليل الضةةةو  عل  أهمية التجيير    هدفت هذه الدراسةةةة ال  Helmut, 2012)وراسةةةة )

كج   ال يتج أ من مجموعة األووات المخصةصةة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةو وأيضاً  

عات الصةةغيرة والمتوسةةطة. ويشةةرح آليات عل  خليية ضةةرف التةةوا في مجال إ راض المشةةرو

ومنطق تجيير المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة ويوفر ألدم مرلومات التةةوا المتالة. وعيوة  

عل  ذل و تشةرح الور ة في شةكل ثيم وراسةات لالة عن كييية وعم التجيير لمشةاريع المشةروعات  

ه األمرلةو المجخوذة من لاالت الصةةغيرة والمتوسةةطة عن ةريق تانيات تاتةةين اال تما . تشةةمل هذ 

 األعمال الاديرة في أسواا ومنتجات مختلية للغاية

مشةةاريع المشةةروعات الصةةغيرة في   ترت ر الصةةروتات التمويلية  Yang, 2012)وراسةةة )

والمتوسةطة في الصةين مشةكلة عالميةو فاد أتة ات تنمية مشةاريع المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة  

مشةةةةاريع المشةةةةروعةات الصةةةةغيرة    للتةجيير التمويلي تةجثير في خةدمةةوالر يتةةةةيةة عنق ال يةايةة.  

يرة والمتوسةطة  والمتوسةطة اذ انه يرمل عل  توسةيع  نوات التمويل لمسسةتةات المشةروعات الصةغ

ويالل من ضةةغل األموال من مشةةاريع المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة كما انه يشةةجع االتتكار  

التكنولويي لمسسةةتةةات المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطةو ويرمل عل  وتر ي  تنمية األسةةواا  

 لمشاريع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 استنتاج من الدراسات السابقة 

التجيير التمويلي    الاالية عن الدراسات التاتاة انها تناولت ما يمي  الدراسة   في وعم وأهميته  وور 

والمتوسطة الصغيرة  المشروعات  توايه    وتنمية  التي  المرو ات  التاتاة  الدراسات  تناولت  تينما 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعي ة التجيير التمويلي تالرا د عل  االسترمار والرا د عل  لاوا  

أهمية التمويل   في  Forkuoh and Yao)ووراسة )   Helmut, 2012)كية واتيات مع وراسة )المل

التجييري كج   ال يتج أ من مصاور التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتات مع ترض 

 (  (Salam, 2013الدراسات التاتاة في ترض نتا جهاو كدراسة سيم 

 

   فرضيات الدراسة

م ررات للجو  ال  اسةةةتخدام التجيير التمويلي في المشةةةروعات   ال تويد   H0-1الفرضتتتية األولع  

 الصغيرة والمتوسطة؟

 يادم التجيير التمويلي وعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ال H0-2ثانية  الفرضية ال

 والمتوسطة؟لمشروعات الصغيرة االتجيير التمويلي عل  تنمية ال يرمل  H0-3: الفرضية الثالثة

يوايه اسةتخدام التجيير التمويلي في المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة  ال  Ho-4الفرضتية الرابعة   

 ترض المرو ات؟

 

 :منهجية الدراسة

اسةةتخدمت الدراسةةة المنهف الوتةةيي التاليليو اذ تم الاصةةول عل  المرلومات الرانوية عن ةريق  

تاام وعل  رسةةا ل المايتةةتير والدكتوراه ذات الكتر والمرايع الرلمية والدراسةةات التةةاتاة واال

الري ة تالموضةةوعو كما اسةةتخدمت الدراسةةة االسةةت انة والتي تم توعيرها عل  افراو عينة الدراسةةة  

 للاصول عل  المرلومات االولية وكذل  استخدمت الدراسة الطرا االلصا ية المناس ة.
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 :مجتمع وعينة الدراسة

يميع المسسةةةةتةةةةات التي تمارس التجيير التمويلي في المملكة االرونية  تكو  مجتمع الدراسةةةةة من 

مسسةتةة مالية و د   91الهاشةمية والتي تاوم تتمويل المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة وي لط عدوها 

 ( موظيا وموظية.110تم اختيار عينة عشوا ية من الراملين في هذه المسستات توا ع )

 

 مصادر  مع البيانات 

 ال يانات التي تم يمرها من عينة الدراسة تواسطة أواة الدراسة )االست انة(. االولية  المصادر  -1

 المصادر الثانوية   -2

تم الاصةةول عل  ال يانات الرانوية من خيل الريوع ال  الكتر والمرايع والدوريات والدراسةةات  

التةجيير التمويلي    توالتةةةةةاتاةة المتوفرة في مكت ةة الجةامرةة وتايةة المكت ةات االخر  والتي تنةاولة

 وذل  للاصول عل  المرلومات التي تشكل اإلةار النظري للدراسة والمشروعات الصغيرة

 

 أداة الدراسة  

 ام ال الرا  تتطوير أواة  للوراتة لغايات جمع ال يانات المترلاةةةةةة  موضةةةةةوع الوراتةةةةةةو مويهة  

 للراملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 ثبات اداة الدراسة 

( ي ين ث ةات االواة 1للتةجكد من ث ةات اواة الدراسةةةةة والجةدول ر م )  كرونبتا  ألفتاتم اسةةةةتخةدام مرةامل  

  90.2ال     84.6( ا  ث ات اواة الدراسةةي تراوح ما تين  1وتاية المتغيراتو ويت ين من الجدول ر م )

 %.60الما ولة وهي اعل  من النت ة 
 الدراسة (: ث ات اواة1يدول ر م )

 عدو الر ارات  مرامل الر ات  المتغير 

 9 90.2 م ررات استخدم التجيير التمويلي 

 11 84.6 وعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 9 86.5 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 7 87.5 مرو ات استخدام التجيير التمويلي

 36 89.2 االواة ككل

 

 االحصائيأساليب التحليل 

 Statistical)التي تم الاصةةول عليها من خيل اسةةت انة الدراسةةة عل  ترنامف    ال يانات تم اوخال 

Package for Social Science)   ليتم ترةدهةا مرةالجتهةا وفق االختيةارات التي تااق غرض

 و وتم استخدام األسالير التالية:الدراسة

: اسةةةةتخراج الوسةةةةل ) central tendencymeasures of(مقاييس النزعة المركزية   .1

لوتف أرا  عينة الدراسة ومتغيرات الدراسةو وتاديد    و التكراراتو والنتر الماويةالاتاتي

أهمية الر ارات الواروة في أواة الدراسةةة )االسةةت انة(و واسةةتخراج االنارافات المريارية ل يا   

 مد  تشتت اإلياتات عن الوسل الاتاتي.

 الخت ار فرضيات الدراسة(  One sample T –testتحليل ) .2

الخت ةار مةد  االعتمةاويةة عل  أواة يمع (   Cronbach’s Alphaاختبتار كرونبتا  ألفتا ) .3

 ال يانات المتتخدمة في  ياس المتغيرات التي شملت عليها الدراسة.
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 خصائص عينة الدراسة 

 ( ي ين خصا ص عينة الدراسة2الجدول ر م )
 (: توعيع عينة الدراسة لتر المتغيرات الديموغرافية 2يدول ر م )

 النت ة الردو  الخيارات المتغير 

 63.6 70 ذكر  النوع االيتماعي

 36.4 40 انر  

 12.7 14 25ا ل من  الرمر

 57.3 63 35ال   25

 18.2 20 45ال   36

 11.8 13 45اكرر من 

 7.3 8 تكالوريوس

 77.3 85 مايتتير 

 15.5 17 وكتوراه

 45.5 50 سنوات 5ا ل من  سنوات الخ رة

 18.2 20 سنوات 10ال  ا ل من  5 

 14.5 16 15ال  ا ل من 11

 21.8 24 فاكرر 15

 77.3 85 تكالوريوس

 15.5 17 مايتتير 

 7.3 8 وكتوراه

 45.5 50 سنوات 5ا ل من  سنوات الخ رة

 18.2 20 سنوات 10ال  ا ل من  5 

 14.5 16 15ال  ا ل من 11

 21.8 24 فاكرر 15

 

(  40)  ( تينما تلط عدو االنام %63.6( وتنتةة ة )70( ال  ا  عدو الذكور تلط )1يشةةير الجدول ر م )

فروا ( 14سةةنة( )25( اما تالنتةة ة للرمر فاد تلط عدو افراو الياة الرمرية )ا ل من %36.4وتنتةة ة )

(  %57.3( فروا وتنتةة ة )63( )35ال   -25(و تينما تلط عدو افراو الياة الرمرية )%12.7وتنتةة ة )

(. واخيرا يا ت الياة  18.2( فروا تنتةةةة ةة  20( فاةد تلط عدو أفراوها )45ال   -36اما الياةة الرمرية )

ال ية افراو عينة  ( ال  ا  غ1ويشةير الجدول )  %11.8( افراو وتنتة ة13فجكرر( تردو )  45الرمرية )

( فروا وتنتةةةة ةة ماويةة  ةدرهةا 85الةدراسةةةةةة من لملةة وريةة ال كةالوريوس اذ تلط عةدو هةذه الياةة )

%( وتلط عدو لملة ورية 15.5( فروا وتنتةةة ة )17( وتلط عدو لملة ورية المايتةةةتير )77.3%)

(  1%(. اما تالنتةة ة للخ رة فاد تينت ال يانات الواروة في الجدول )7.3وتنتةة ة )  افراو (  8) اةالدكتور

  5%( وا  ذوي الخ رة ) 45.5( فروا وتنتةة ة )50سةةنوات( تلط عدوهم )  5ا  ذوي الخ رة )ا ل من 

(  15ال  ا ل من    11%( وذوي الخ رة )18.2( اي تنتة ة )20سةنوات( تلط عدوهم )  10ال  ا ل من  

( افراو وتنتةةة ة  24فجكرر( تلط عدوهم )  15%( وذوي الخ رة )14.5( فروا تنتةةة ة )16تلط عدوهم )

(21.8.)% 
(: المتوسةةطات الاتةةاتية واالنارافات المريارية إلياتات عينة الدراسةةة لول فارات االسةةت انة التي تايا  3يدول )

 م ررات التجيير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

متوسط ال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة

در ة 

 الموافقة

 مرتفعة 2 1.09 3.75 الوتول ال  راس المال الرامل  1

2 
ضرف الهيكل اال تصاوي للمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

3.57 1.04 
4 

 متوسطة 

 متوسطة  5 1.04 3.50 لماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3
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رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

متوسط ال

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة

در ة 

 الموافقة

 متوسطة  8 1.16 3.21 والمردات األولية لإلنتاج تمل  االووات  4

5 
تكلية االموال لاماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 من عياوة

3.22 1.05 
7 

 متوسطة 

 متوسطة  3 1.01 3.59 ضما  المشروع من خطر االفيس 6

 متوسطة  6 1.28 3.47 سهول االيرا ات للاصول عل  التمويل  7

 مرتفعة 1 1.27 3.76 التمويلاوخال اسلوا يديد من  8

 متوسطة  9 1.23 3.11 توفير فرص عمل يديدة 9

   0.84 3.46 المتوسل الكلي  

 

( في الجدول 9-1تم  ياس اتجاهات عينة الدراسةةةةة لول وعم التجيير التمويلي من خيل الر ارات )

طات إل  اتجاهات ايجاتية  3.109-  3.764ما تين )  تراولت اعيه و د  ( وتشةةةير يميع هذه المتوسةةةل

عينة   تالنتةة ة لم ررات اللجو  ال  التجيير التمويلي اذ ا  يميع هذه المتوسةةطات تشةةير ال  موافاة

( التي 8الدراسةة عل  يميع اليارات تدرية متوسةطة ال  مرتيرة ويشةير الجدول إل  أ  اليارة ر م )

(  9اوخال اسةةةةلوا يديد من التمويل "التلت المرت ة األول  تينما التلت اليارات ر م )تنص عل :"

 و المرت ة األخيرة. التي تنص عل : " توفير فرص عمل يديدة
الاتةةاتية واالنارافات المريارية إلياتات عينة الدراسةةة لول فارات االسةةت انة التي تايا    (: المتوسةةطات4يدول )

 وعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة

در ة 

 الموافقة

 مرتفعة 3 76. 3.85 يرمل التجيير التمويلي عل  توفير التيولة للمشروعات  10

 متوسطة  11 97. 3.06 يسوي التجيير التمويلي ال  عياوة رتاية المشروعات  11

12 
يتاعد المشروعات الصغيرة من التخلص من  يوو  

 اال تراض

4.36 .76 
1 

 مرتفعة

13 
يتاعد التجيير التمويلي في نال عر  الصيانة عن  

 المشروعات

3.77 .89 
4 

 مرتفعة

14 
التمويلي المشروعات في تجنر مخاةر يتاعد التجيير 

 الملكية

4.06 .74 
2 

 مرتفعة

 متوسطة  9 1.22 3.11 يتاعد المشروعات في تكوين االلتياةات  15

16 
يتاعد التجيير التمويلي في الماافظة عل  راس المال  

 الرامل

3.54 1.07 
5 

 متوسطة 

 متوسطة  7 1.24 3.22 يتاعد التجيير التمويلي في تخييف االع ا  المالية 17

18 
يرمل التجيير التمويلي عل  تخييف االلت امات المالية 

 المترت ة عل  المشروعات 

3.35 1.15 
6 

 متوسطة 

19 
ير ع التجيير التمويلي المرك  المالي للمشروعات 

 الصغيرة

3.20 1.16 
8 

 متوسطة 

20 
يرمل التجيير التمويلي عل  خيض تكاليف التشغيل  

 للمشروعات

3.09 1.39 
10 

 متوسطة 

   0.66 3.51 المتوسل الكلي  

 

- 11تم  ياس اتجاهات عينة الدراسةةة وعم المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة من خيل الر ارات )

طات إل  4.364-  3.055( في الجدول اعيه و د تراولت ما تين )20 ( وتشةةةير يميع هذه المتوسةةةل

اتجاهات ايجاتية تالنتة ة لدعم المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة ا  يميع هذه المتوسةطات تشةير  

ال  موافاة عينة الدراسةةةة عل  يميع اليارات تدرية متوسةةةطة ال  مرتيرة ويشةةةير الجدول إل  أ  
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"التلت  ن التخلص من قيود االقتراضيستتاعد المشتتروعات الصتتغيرة م( التي تنص عل :"12اليارة ر م )

يؤدي التتر ير التمويلي الع ييتادة ربحيتة ( التي تنص عل : "  11المرت ةة األول  تينمةا التلةت اليارة ر م )

 "والمرت ة األخيرة. المشروعات 
االسةةت انة التي تايا  (: المتوسةةطات الاتةةاتية واالنارافات المريارية إلياتات عينة الدراسةةة لول فارات 6يدول )

 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة

در ة 

 الموافقة

21 
يتاعد التجيير التمويلي في عياوة الطا ة االنتايية  

 للمشروعات

3.13 1.18 
9 

 متوسطة 

 مرتفعة 2 74. 3.96 يسوي ال  استرمار االتول الراتتة 22

 مرتفعة 1 75. 4.15 يتاعد في خلق اويه استرمارية متنوعة 23

 مرتفعة 3 95. 3.92 يرمل عل  تاتين المرك  المالي للمشروع 24

 مرتفعة 4 1.03 3.81 يتاعد في تياوي المشروعات االعمات المالية 25

 متوسطة  8 1.07 3.40 يتهل عل  المشروعات مواك ة التطورات التكنولويية 26

 مرتفعة 5 95. 3.76 يتاعد في تاديث مردات المشروعات  27

 متوسطة  7 1.23 3.42 ير ع التجيير التمويلي من المرك  المالي  28

 متوسطة  6 1.09 3.50 يرمل التجيير التمويلي عل  تطوير المشروعات 29

   0.70 3.67 المتوسل الكلي  

 

( في 29-21تم  يةاس اتجةاهةات عينةة الةدراسةةةةة لول تط يق الرمليةات الجةديةدة من خيل الر ةارات )

طات إل  اتجاهات  4.155-  3.127الجدول اعيه و د تراولت ما تين ) ( وتشةةير يميع هذه المتوسةةل

ايجاتية تالنتة ة لتنمية المشةروعات الصةغيرة ليث ا  يميع هذه المتوسةطات تشةير ال  موافاة عينة  

(  23الدراسةة عل  يميع اليارات تدريات متوسةطة ال  مرتيرة ويشةير الجدول إل  أ  اليارة ر م )

"التلت المرت ة األول  تينما التلت اليارة  يستتتتاعد في خلج او ه استتتتتثمارية متنوعةعل : "  تنص التي 

"و المرت ةة  االنتتا يتة للمشتتتتروعتاتيستتتتاعتد التتر ير التمويلي في ييتادة الطتاقتة  ( التي تنص عل : "21ر م )

 األخيرة. 
(: المتوسةةطات الاتةةاتية واالنارافات المريارية إلياتات عينة الدراسةةة لول فارات االسةةت انة التي تايا  7يدول )

 مرو ات التجيير التمويلي

رقم  

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الرتبة

در ة 

 الموافقة

 مرتفعة 1 95. 3.94 اهدا  المشروعاتغياا وضوح  30

 مرتفعة 2 96. 3.83  لة الكواور المدرتة  31

 مرتفعة 2 96. 3.83 شذ الموارو  32

 متوسطة  4 1.00 3.58 افتاار المصدا ية في المرلومات 36

 متوسطة  5 1.11 3.56 غياا ويوو تنية تاتية للمشروعات 33

 متوسطة  6 84. 3.40 ظرو  ا تصاوية غير مي مة 34

 متوسطة  7 1.25 3.19  صور في ال ياة التنظيمية  35

   0.77 3.62 المتوسل الكلي  

 

( في 36-30تم  يةاس اتجةاهةات عينةة الةدراسةةةةة لول مرو ةات التةجيير التمويلي من خيل الر ةارات )

طات إل  3.945-  3.191الجدول اعيه و د تراولت ما تين ) اتجاهات  ( وتشةةير يميع هذه المتوسةةل

ايجاتية تالنتة ة مرو ات التجيير التمويلي ا  يميع هذه المتوسةطات تشةير ال  موافاة عينة الدراسةة  

( التي تنص  30عل  يميع اليارات تدرية متوسةةطة ال  مرتيرة ويشةةير الجدول إل  أ  اليارة ر م )

( التي 35ر م )  " التلةت المرت ةة األول  تينمةا التلةت اليارةغيتاب وضتتتتوا اهتداف المشتتتتروعتاتعل :"

 "و المرت ة األخيرة.قصور في البيجة التنظيميةتنص عل : "
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 اختبار الفرضيات 

 نتائج اختبار الفرضية االولع

والجدول التالي يظهر النتيجة    One sample T –testالخت ار هذه اليرضةةةية تم اسةةةتخدام اخت ار  

 التي تم التوتل اليها
 (: نتا ف اخت ار اليرضية اليرعية األول  8الجدول ر م )

95% 
 در ة الحرية  فروا المتوسل 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

 (T)قيمة 

 الجدولية  

مستوى 

 االعلع االدنع الداللة

0.3050 0.6234 .464650 109 5.770 1.978 0.000 

 

التجيير التمويلي في المشةةةةروعات الصةةةةغيرة  ( إل  ويوو م ررات السةةةةتخدام  8يشةةةةير للجدول )

الماتةةةةوتة( وال الغة  T( كما ظهر من خيل  يمة )0.00و ليث تلط متةةةةتو  الداللة )والمتوسةةةةطة

( ويظهر  α≤0.05(و عند متةةةتو  واللة )1.978( وهي أك ر من  يمتها الجدولية وال الغة )5.770)

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةو ود مبررات الستخدال التر ير التمويلي في من نتا ف التاليل 

 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية

والجدول التالي يظهر النتيجة    One sample T –testالخت ار هذه اليرضةةةية تم اسةةةتخدام اخت ار  

 التي تم التوتل اليها
 ار اليرضية الرانية(: نتا ف اخت 9الجدول ر م )

95% 
 در ة الحرية  فروا المتوسل 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

 (T)قيمة 

 الجدولية  

مستوى 

 االعلع االدنع الداللة

0.3854 0.6361 0.51074 109 8.076 1.978 0.000 

 

ليث تلط    التجيير التمويلي يدعم المشةةةروعات الصةةةغيرة والمتوسةةةطةو ( إل  ا 9يشةةةير للجدول )

من   أك ر( وهي  8.076الماتةةةوتة( وال الغة )T( كما ظهر من خيل  يمة )0.00متةةةتو  الداللة )

 ( ويظهر من نتةا ف التاليةل ا α≤0.05(و عنةد متةةةةتو  واللةة )1.978 يمتهةا الجةدوليةة وال ةالغةة )

 عات الصغيرة والمتوسطةالتجيير التمويلي يدعم المشرو

 

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة

والجدول التالي يظهر النتيجة    One sample T –testالخت ار هذه اليرضةةةية تم اسةةةتخدام اخت ار  

 التي تم التوتل اليها 
 (: نتا ف اخت ار اليرضية الرالرة10الجدول ر م )

95% 
 در ة الحرية  فروا المتوسل 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

 (T)قيمة 

 الجدولية  

مستوى 

 االعلع االدنع الداللة

0.5425 08090 0.67576 109 10.053 1.978 0.000 

 

و  التجيير التمويلي يتةةاعد في تنمية المشةةروعات الصةةغيرة والمتوسةةطة   ( إل  ا 10يشةةير للجدول )

( وهي  10.053الماتةةوتة( وال الغة )T( كما ظهر من خيل  يمة)0.00ليث تلط متةةتو  الداللة )

( ويظهر من نتا ف التاليل α≤0.05(و عند متةتو  واللة )1.978أك ر من  يمتها الجدولية وال الغة )

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةوان التر ير التمويل يساعد في تنمية 
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 نتائج اختبار الفرضية الرابعة

والجدول التالي يظهر النتيجة    One sample T –testالخت ار هذه اليرضةةةية تم اسةةةتخدام اخت ار  

 التي تم التوتل اليها
 (: نتا ف اخت ار اليرضية الراترة11الجدول ر م )

95% 
 در ة الحرية  فروا المتوسل 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

 (T)قيمة 

 الجدولية  

مستوى 

 االعلع االدنع الداللة

0.4771 0.7697 0.62338 109 8.448 1.978 0.000 

 

يوايه    التجيير التمويلي في المشةروعات الصةغيرة والمتوسةطة  ( إل  ا  اسةتخدام11يشةير للجدول )

الماتةةوتة( وال الغة  T( كما ظهر من خيل  يمة )0.00ترض المرو ات ليث تلط متةةتو  الداللة )

( ويظهر  α≤0.05(و عند متةةةتو  واللة )1.978( وهي أك ر من  يمتها الجدولية وال الغة )8.448)

 ترض المرو ات   هالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يوايهمن نتا ف التاليل ا  التجيير التمويلي في 

 

 النتائج والتوصيات 

 تينها:توتلت الدراسة ال  مجموعة من النتا ف ومن 

 والمتوسطة.ويوو م ررات للجو  ال  التجيير التمويلي من   ل المشروعات الصغيرة  .1

 ا  التجيير التمويلي يرمل عل  وعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. .2

ويوو ترض المرو ةات تاةد من اسةةةةتخةدام التةجيير التمويلي في االرو  لتمويةل المشةةةةروعةات   .3

 الصغيرة. 

اوتةت الدراسةة تضةرورة توسةيع نطاا اسةتخدام التجيير التمويلي في المشةروعات الصةغيرة   .4

والمتوسةةةةطةة في االرو  لمةا لهةذا التمويةل من أثر ك ير عل  وعم المشةةةةروعةات الصةةةةغيرة  

 او والمتوسطة وتنميته

ريل التجيير التمويلي كجواة تمويلية للمشةةةروعات الصةةةغيرة  يتةةةت الدراسةةةة تضةةةرورة تاو .5

والمتوسةطة وعياوة عدو الجهات المتخصةصةة في التجيير التمويلي وتتةهيل ايرا ات التمويل  

 .تالنت ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 المرا ع

التمويلي كجواة لتمويل المشروعات مرو ات تط يق نظام التجيير  (  2011تاروو والمد توفيق ) .1
فلتطين في  الراملة  مصرفية  غير  مالية  المسستات  عل   تط ياية  وراسة  رسالة اال تصاوية  و 

 19و20و21مايتتير يامرة اإلسيمية غ ة كلية التجارة  تم المااس ة والتمويلو ص 

يتتير في يامرة  رسالة ما  ة يرة عاد االيجار التمويلي ولدووه الاانونية,(  2011تخيت عيت  )  .2

 الج ا ر ,مامد توترة ومرواس

3. ( المول   ع د  هايل  التنمية(  2012ةشطوش  في  ووورها  والمتوسطة  الصغيرة    ، المشروعات 

 23و ص 1مكت ة الاامد للنشر والتوعيعو عما و الط رة  

التجيير التمويلي عل  االوا  المالي للمصار  االسيمية    اثر(  2016الطراونةو المد ماتن ) .4
 رسالة مايتتيرو يامرة الشرا االوسل ، االرونية

5. ( المد  تتام  تالتك  2011عرما و  مشروعات  تيريل  في  وووره  التمويلي  التجيير  النال   ).

 .( 3) 27و مجلة يامرة ومشق للرلوم اال تصاوية والاانونيةالاديديةو 

( مرو ات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماافظة  2017كركي تتام ) الروضو اكرم واتو   .6

 .1عدو  3و مجلد مجلة يامرة الاتين تن ةيل لل اوم مرا  من ويهة نظر المالكينو 
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7.  ( ساكر  للمسستات (  2015فوعيةو  المالية  االلتيايات  تمويل  في  االيجاري  اال تما   وور 
 رو يامرة الواوي رسالة مايتتي ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة

)الرميوي وسام أكر ,المشهراوي ألمد لتين   .8 توايه  (  2015م  التي  المشاكل والمرو ات  أهم 

تمويل المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات االين ية الراملة في  طاع غ ة من ويهة  

فيها   الراملين  اإلنتانية(نظر  الرلوم  )سلتلة  األ ص   يامرة  التاسع عشرو  مجلة  الردو    المجلد 

 و  160- 125الرانيو ص 

المرو ات التمويلية للمشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ( 2015المللي  مر ) .9
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