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  دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية
  االقتصادية واالجتماعية

  "التجربة السورية"
 

  الدكتور بيان حرب
  كلية االقتصاد
  جامعة دمشق

  
  الملخص

 واضحاً من قبل المعنيين بشؤون االقتـصاد فـي          اًمن المالحظ في الوقت الراهن أن هناك تركيز       
يه المشروعات المتوسطة والصغيرة في إنشاء اقتـصاد        مختلف الدول على الدور المهم الذي تؤد      

وطني متين خاصة وأن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العاملة مـن                
وعليه . جهة ودعم المشاريع الكبيرة ودعمها بالكثير من الخدمات والسلع المهمة من جهة أخرى           

ضالً عن مجموعة من التجارب لبعض الدول في فإن هذا البحث يتضمن مفهوم هذه المشروعات ف     
لذلك تم عرض هذا . رعاية هذه المشروعات وخاصة إدارة هذه المشروعات في االقتصاد السوري

  :البحث من خالل معالجة النقاط اآلتية
 .مفهوم المشروع الصغير والمتوسط بشكل عام •
عام ودورها في التنميـة  أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني بشكل     •

فضالً عن كون هذه المشروعات ترسم بشكل أو بآخر اإلطار الذي يبلور الشخصية الثقافيـة             
 .لألمم والشعوب

إن األهمية البارزة لهذه المشروعات كونها تنشط مختلف القطاعات االقتصادية الزراعيـة منهـا           
  .الخ.. والصناعية والتجارية والخدمية 

لبية لحاجات اجتماعية واقتصادية في األماكن التي ال يمكن للمشروعات الكبيرة أن      كما أنها تأتي ت   
تؤدي الدور االقتصادي المطلوب وبذلك تسهم في حل مشاكل متعددة كالبطالة والفقر وغير ذلـك               
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  .من الظواهر السلبية في التجمعات البشرية
  :ومن أهم نتائج هذا البحث وضع اقتراحات حلول في كل من

 .نب التنظيمي واإلداريالجا •
 .الجانب القانوني •
 .الجانب المالي •

 .الجانب التسويقي •
 .التدريب والرعاية •
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علها تكون مفيدة في تمهيد الطريق لنجاح هذه الفعاليـات              •

  .همة اقتصادياًمال
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  :مقدمة -1
هتماماً واضحاً خالل الفترة الحاليـة لمنـشآت   تولي األوساط االقتصادية واالجتماعية عناية خاصة وا      

األعمال الصغيرة وإبراز دورها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وليس غريباً هذا االهتمام             
إذ أثبتت تجارب دول العالم المتقدمة أن منشآت األعمال الـصغيرة قـادرة علـى تحقيـق التنميـة                   

اخ المالئم والتمويل الالزم وأعطيت ما تستحقه من اهتمام فـي          االقتصادية المنشودة إن هيئ لها المن     
  .القوانين والتشريعات ومنحت الفرصة إلثبات ذاتها والوقوف على قدميها

والشواهد التاريخية تؤكد أن منشآت األعمال الصغيرة تمثل اللبنة األساسـية فـي بنـاء الـصروح                 
 كبير، وهذا   المشغل الصغير قد انبثق عنه مصنع     ك  االقتصادية الشامخة في بلدان العالم المتطورة، فذل      

المحل التجاري المتواضع قد تطور ليصبح شركة تجارية ضخمة، وذلك الحقـل الزراعـي المحـدود           
ومما يؤكد ذلك أن الثورة الصناعية التـي        . بمساحته وإمكاناته قد انطلق ليصبح حقالً زراعياً واسعاً       

 من فراغ وإنما انطلقت هذه الثورة من    قرن الثامن عشر لم تأتِ    شهدتها إنكلترا وفرنسا وألمانيا في ال     
  .المشاغل الصناعية الصغيرة التي كانت موجودة آنذاك

والمشاريع الصغيرة الفردية تمثل األساس الذي قام عليه التطور الرأسمالي تاريخياُ، فهي تمثل صلب              
كسته النظرية الكالسيكية المحدثـة فـي   نموذج المنافسة التامة في النظرية االقتصادية الجزئية كما ع  

  .مفهومها للمنافسة الذرية

 األخيرة الحديث عن قدرة القطاعات االقتصادية المختلفة على مواكبة المـستجدات      الفترةوقد كثر في    
 مـن خـالل ثـورة االتـصاالت         –السيما أن المـستقبل     ووتحصين الذات لمواجهة تحديات العولمة      

تقارب يعرف باسم القرية العالمية التي تتسم بشدة المنافـسة االقتـصادية             يعد بعالم م   –والمعلومات  
 تراجع عوامل اإلنتاج التقليدية مثل رأس المال والعنصر البشري أمام تكنولوجيا المعلومات           فضالً عن 

 علـى مـدى         ، فإن الميزة النسبية أو التفاضلية القتصاديات الدول المختلفة        ومن ثَم وسـتحدد بنـاء 
ا على العلم وتكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة تلك االقتصاديات واالعتماد على اإلبـداع      سيطرته

  . األنشطةجميعواالبتكار والتطوير المستمر ل

أين تقع منشآت األعمال الصغيرة من كل : " التساؤلنوسوف يتم العمل في هذا البحث على اإلجابة ع        
ة والسوق المتغيرة تبعاً لسلوك مـستهلك ال يقـسم          هذه التحوالت والمستجدات ضمن ظروف العولم     

  ".بأدنى مستويات الثبات؟
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  : أهمية البحث-2
ه المشروعات الـصغيرة والمتوسـطة فـي        ؤدي هذا البحث من خالل معرفة الدور الذي ت        ةتبرز أهمي 

ية االقتصاد الوطني وخاصة في تنمية الشأن االقتصادي في سورية حالياً انطالقاً من القدرات البـشر              
 التراث المتراكم والذي يعكس غنى ملحوظـاً        فضالً عن فرة في مجال التجارة والحرف وغيرها       االمتو

  .في األفكار التي يمكن أن تكون قاعدة انطالق إلنشاء مثل هذه المشروعات

  :إن أهمية المشروعات الصغيرة ترتكز على كونها تتميز باآلتي

رها الجغرافي الواسع وخاصة في المنـاطق الريفيـة   الميزة الرئيسية لهذه المشروعات هي انتشا      -
األمر الذي يدل على عدم حاجة هذه المشاريع الماسة لوجود بنية تحتية متكاملة بل تستفيد مـن                  

  .الوسائل المتاحة في المناطق التي تنشأ بها

في للعمـل  مكانية استثمار يد عاملة بأجور مالئمة في األرياف التتميز بالمهارة العالية وهو ما يك         إ -
 زيادة مهارة العاملين فيهـا ورفـع سـويتهم     فيإمكانية هذه المشاريع   عن   فضالًبمشاريع كهذه   

 .اإلنتاجية

 .المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم الدول وخاصة المناطق الريفية فيها -

 .ة الجريمةالمساهمة في ترسيخ األمن االجتماعي لوجود عالقة بين البطالة وزيادة نسب -

 . من أهم المشاكل في دول العالم الثالثتعدالحد من الهجرة من الريف إلى المدينة التي  -

وإيجـاد العدالـة فـي التنميـة        . توزيع الدخل بشكل أفضل وتحفيز األفراد على اإلبداع والعطاء         -
 .االقتصادية

 .خدمة المشاريع الكبيرة وتنميتها -

  : هدف البحث-3   
حسين واقع هذه المشروعات من خالل التركيز على إيجاد أسلوب مالئم إلدارتهـا             يهدف البحث إلى ت   

 مساهمتها الالزمة في تنمية اقتصاد يحاول إيجـاد   دونورعايتها والتعرف على المعوقات التي تحول       
مكان مناسب لها في رقعة متحركة تقودها وتوجهها منظمات لها من العراقة وأسلوب العمل المتطور               
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تحول بالتـدريج إلـى سـوق       تا قادرة على السيطرة اإلستراتيجية على أسواق العالم التي          ما يجعله 
مفتوحة ومتجانسة من حيث طبيعة كل من الطلب والعرض لدرجة كبيرة مع التشابه المتنامي لسلوك               

  .المستهلك في هذه األسواق

  :  أسلوب البحث-4
ني عن طريق المقابلة مع المعنيين في الجهات        إن األسلوب المتبع إلنجاز هذا البحث هو العمل الميدا        

 والمالحظة المباشرة لسلوك واتجـاه     ،المختصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة       
فرة والحديثة الخاصة بعرض واقع     ااإلطالع على المراجع والوثائق المتو    فضالً عن   هذه المشروعات   

  .هذه المشروعات وتوجهات أصحاب القرار بشأنها

  : مشكلة البحث-5
لمتوسطة فـي االقتـصاد الـسوري     دراسة واقع المشروعات الصغيرة وا    في تتمحور مشكلة البحث    

من المفترض أن لهذه المشروعات دوراً حاسماً في الـشأن االقتـصادي اإلجمـالي نظـراً          و خاصة،
ـ المتوافرةلإلمكانيات البشرية والمادية   داع واالبتكـار فـي    والناتجة عن تراكم تاريخي في مجال اإلب

المجال الحرفي والخدمي والذي يمارسه األفراد أو األسر في المدن والريف السوري، والتـي تركـت     
 بل ،بصماتها في الكثير من الصناعات التي اشتهرت عبر التاريخ وما زالت تنمو وتتطور في حاضرنا           

ثقافة والتراث لتشكل رسالة حضارية    للونها تمثل وجهاً متميزاً للمهارات اليدوية واإلبداع الفردي بل          إ
  .لمجتمع قابل للتطور والنمو

 تلبي الطموح أم أن هنـاك مـا يمكـن         وهلما مستوى كفاءة عمل هذه المشروعات       : والسؤال اآلن 
تقديمه القتصاد تطمح إدارته في إزالة العوائق والصعوبات ما أمكن كي يمكن له أن يـدخل مرحلـة                  

  ؟. الكبار فقطل يحدد مقومات العمل فيهجديدة من التحدي في سوق متبد

  : فرضيات البحث-6
  .فر في الواقع السوري مجمل المقومات الالزمة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطةاتتو. 1
 دونهناك مجموعة من المعوقات أمام مقدرة هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحـول         . 2

  .تحقيق أهدافها وتحد من كفاءتها
  .سوف يكون على حساب إمكانيات المشروعات الكبيرةوتقويتها  إن تنشيط هذه المشروعات .3
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  .هناك رعاية كافية من قبل الجهات الحكومية المختلفة لهذه المشروعات. 4
 . هناك إمكانية كبيرة إلزالة جميع المعوقات التي تحد من نشاط هذه المشروعات. 5

  :مفهوم المشروع الصغير والمتوسط -1
 الحقيقة ليس هناك إجماع عام خاصة بالمفهوم األكـاديمي حـول تعريـف المـشروع الـصغير            في

  : أن هناك مجموعة مؤشرات على تعريف تلك المشاريع مثلوالسيماوالمشروع المتوسط 
  .طبيعة النظام االقتصادي في الدولة -
 كبيـرة فقـد   م متوسـطة أ مصغيرة أأهي  اختالف المعايير المستخدمة لتحديد طبيعة المشروعات        -

  :يكون
 .عدد العمال في المشروع •

 .حجم رأس المال في المشروع •
 .التكنولوجيا المستخدمة في المشروع •

ففي بريطانيا مثالً يختلف األمر حسب القطاعـات        . في مجمل األحوال يختلف األمر بين دولة وأخرى       
الصناعات الهندسية ليس فقد يكون مشروع ما في قطاع الصناعات الكيماوية صغير الحجم إال أنه في    

 .كذلك في حال استخدام ذات المعيار
  : وضعت لجنة التنمية االقتصادية األمريكية مجموعة من الصفات للمشروع الصغير هيفي حين

  .استقاللية إدارة المشروع وترتبط بصاحب المشروع فقط -
  .ملكية المشروع لفرد واحد أو مجموعة قليلة من األفراد -
 .لتي يمارس المشروع عمله فيهامحدودية المنطقة ا -
 .محدودية حجم المشروع نسبة للقطاع الذي يعمل فيه -

 عامل وعـن  300 يقل عن الأنه أي مشروع عدد العاملين فيه بوعرف المشروع الصغير في اليابان   
 White Paper on Small and Medium Enterprises( عامل إذا كان المشروع في قطاع الخدمات  100

in Japan,2001.( 
 مليون دوالر تـايواني     80 يقل عن    الأنه أي مشروع رأسماله     بوفي تايوان عرف المشروع الصغير      

 100إذا كان المشروع في قطاع الصناعة أو اإلنشاءات أو التعدين، أو أي مشروع إيراداته تقل عن                 
، وفـي  )White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan,2003(مليون دوالر تـايواني  

تعريف آخر للمشروع الصغير في تايوان عرف المشروع الصغير على أنه أي مشروع يبلـغ عـدد                 
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 عامل إذا كان المشروع في قطاع الصناعة أو اإلنشاءات أو التعـدين،            200العاملين فيه أو يقل عن      
  .ه نفس عامالً لباقي القطاعات، المصدر50وعن 

  عامال250ًأنه أي مشروع يقل عدد العاملين فيه عن      بوروبية  وعرف المشروع الصغير في الدول األ     
 )SMEs in Europe, including a First Glance at Candidate    (Countries Observatory of Europe 

SMEs, No.2, 222.  
أي مشروع يقل عدد : أنهبوعرفت إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكورية المشروع الصغير         

 مليارات وآن، فيما عرفت اللجنة      8 عامل، أو يكون رأسماله المدفوع أقل من         300لين فيه عن    العام
المتوسط بأنه منشأة تشغل مـابين      المشروع الصغير و  ) ESCWA(ة  االقتصادية االجتماعية لغرب آسي   

  .عامالً ) 50-250(
لمتوسط وغالباً ما يرتبط أما في الدول النامية فهناك اختالفات واضحة في تعريف المشروع الصغير وا

  .مستوى النمو االقتصادي في البلدفضالً عن ذلك في طبيعة النظام االقتصادي السائد 
في  عمال، 9 – 5 المشروع صغيراً عندما يكون عدد العاملين فيه يتراوح بين     يعدففي أندونيسيا مثالً    

 تعـد ملين فيه أربعة أشخاص، بينمـا   المشروع صغيراً عندما ال يتجاوز عدد العا      يعد في األردن    حين
أما في سـورية  . لا عم9- 5تراوح بين   يالمنشآت متوسطة الحجم تلك التي يعمل بها عدد عاملين  

 فـي حـين   فقد حدد القانون المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها تسعة أشخاص أو أقـل                
وما عدا ذلـك    .  عامالً 30 -10يها بين   المشروعات المتوسطة هي تلك التي يتراوح عدد العاملين ف        

  .  فهو في عداد المشاريع الكبيرة
 منشأة حرفية تلك التي يعمل فيها تعدبينما في لبنان فإن حجم المنشآت بناء على معيار عدد العاملين 

أما المتوسطة ،  منشأة صغيرة التي يعمل فيها بين خمسة إلى تسعة أفرادتعد و،خمسة عاملين أو أقل
وما عدا ذلك فهي . ن عامالًي وتسعةهي التي يعمل فيها عدد العاملين يتراوح بين عشرة إلى تسعف

  .منشآت كبيرة

  :أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنشط في معظم القطاعات االقتصادية على الرغم من االختالفات         

  :إال أننا نلحظ بأنها تنشط في كل من . خرفي كثافة هذه النشاطات بين قطاع وآ
  .القطاع التجاري -
  .القطاع الصناعي -
 :القطاع الزراعي، ويشمل -



 "التجربة السورية"دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 118 

 ...تربية المواشي، الدواجن، النحل، الطيور: اإلنتاج الحيواني -

أي كل ما يتعلق بإخضاع المنتجات الزراعية للمعالجة الـصناعية كالعـصائر            : التصنيع الزراعي  -
 .الخ..واألغذية

 .ناء واإلنشاءالب -
 .نات واألدواتاتصنيع التق -

ال شك أن للمشروعات الصغيرة أهمية بالغة في دعم االقتصاد، والمـساهمة فـي تحقيـق التنميـة                  
المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبشرية، خاصة عندما تعاني الدولة من شـح المـوارد              

ري والطاقات الخالقة، وأكبر مثال على ذلك ما تحقق         الطبيعية ويكون االستثمار المتاح بالعنصر البش     
 أن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً، وثـورة      تفي اليابان وتايوان وكوريا وغيرها من الدول التي استطاع        

  .حضارية يشهد لها التاريخ وبزمن قياسي
ي بلغ عـددها    على المشاريع والت  %) 98.2( قد اعتمد االقتصاد التايواني على سبيل المثال وبنسبة         ف
عامالً مـنهم   ) 9.382.540(، شغلت هذه المشاريع     2001مشروعاً حتى نهاية عام     ) 10.098.185(
  .في مشاريع صغيرة ومتوسطة%) 77(

 بلغ حجم مبيعات المـشاريع    حين مشروعاً، في ) 22.023(وقد بلغ عدد المشاريع الكبيرة في تايوان        
  مليار دوالر تايواني) 24.109( قدره  ما2002الصغيرة والمتوسطة في تايوان في عام 

MOEA,White Paper on Small and Medium Enterprises In Taiwan 2003)  (    وفي ألمانيـا، تـشكل
ف  وتوظّ ،من إجمالي عدد المشاريع القائمة في قطاع األعمال       %) 96(المشروعات الصغيرة ما يعادل     

  .ةمن إجمالي القوى العامل%) 77 (قرابةهذه المشاريع 
  . يتضمن مقارنة بين مجموعة من الدول الرائدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطةأتي جدولوفيما ي

  البيان
االتحاد 
  األوربي
2000  

  تايوان
2001  

  اليابان
2000  

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية
2000  

  كوريا
1999  

عدد المشاريع الصغيرة والمتوسـطة     
  غير الزراعية

20.41 
  مليون

 25.4   مليون4.48   مليون1.08
  مليون

   مليون2.77

لين في المشاريع الـصغيرة     معدد العا 
  والمتوسطة غير الزراعية 

80.79 
  مليون 

 68   مليون27.7   مليون7.29
  مليون

   مليون8.87

نسبة دخـول مـشاريع جديـدة إلـى       
  السوق 

في % 1.08  10.8%  4.1%  6.75%   -
  المدن الرئيسية

نسبة خروج مؤسسات قديمـة مـن       
  السوق

  إفالس0.24%  9.7%  0.9%  0.8%  -

  )MOEA, White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan 2003: ( المصدر



   بيان حرب                                 2006-الثاني العدد -22 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 119 

 :إن ما يجعل المشروعات الصغيرة في كل من هذه الدول ذات خصوصية مميزة كونها

  .ها بمبالغ بسيطةؤال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلنشائها ويمكن أن يتم إنشا .1

  .ر كفاءة في توظيف رأس المالاألكث .2

 .ال تنافس المشروعات الكبيرة من حيث األسواق .3

 .مكثفة للعمالة .4

 .كلفة خلق فرصة العمل فيها قليلة بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة والوظائف الحكومية .5

 )اإلنتاج على التقنية تمد فيباستثناء الدول المتقدمة التي تع(ليست بحاجة لتكنولوجيا متقدمة  .6

تستطيع التكيف مع الظروف السياسية واالقتصادية السائدة بدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة      .7
 .ذات األسواق الخارجية

 :يأتوتتلخص أهمية المشروعات الصغيرة بما ي

في ظل الظروف االقتصادية السائدة وتفشي الفقر في المجتمعات وخاصـة مجتمعـات العـالم                .1
  .الصغيرة وسيلة ناجعة لتوليد الدخل للعاملين فيهاإنشاء المشروعات يعد الثالث، 

2. من أفضل الطرق للحد من مشكلة البطالة، من خالل توفير فرص عمل، وبكلفة أقل من كلفة تعد 
توفيرها في المشروعات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، وتتراوح معدالت البطالة في البلـدان            

بطالة في بلد مثل اليابان يعتمد على المـشروعات         ، فيما تبلغ نسبة ال    %)30-8(العربية مابين   
من إجمـالي   %) 70 (قرابة، فالمشروعات الصغيرة اليابانية تشغل      %)4.7(الصغيرة ما نسبته    

من حجم القوى العاملـة، حيـث تـوفر         %) 84 (قرابةالقوى العاملة في اليابان، وفي أمريكا       
-1995مليون فرصة عمـل خـالل الفتـرة         ) 11.2(المشروعات الصغيرة األمريكية ما قدره      

2000.  

للمشروعات الصغيرة قدرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير، ولديها أيضاً قـدرة علـى                .3
الحتفاظ بالعمالت األجنبيـة ورفـع       زيادة ا  ومن ثَم إنتاج سلع وخدمات بديلة لتلك المستوردة،       

 .موجودات البنك المركزي منها

 .المشروعات الصغيرة قادرة على خلق القيمة المضافة في السلع والخدمات .4



 "التجربة السورية"دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 120 

 .تصلح أن تتكامل مع المشروعات الكبيرة من خالل توفير بعض الخدمات لها بكلفة منخفضة .5

فر االمتاحة خصوصاً في البلدان التي تتو     تتميز بكفاءتها في استخدام الموارد األولية والخامات         .6
 .فيها مثل هذه الموارد

 – األغبـاني  –النحاسـيات  (تشكل بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع خاصة في قطـاع الـصناعة      .7
 ).الخ..  المطعم ــــ؟؟ المطرزات–الخشب 

 .تسهم بشكل فاعل في رفع الناتج اإلجمالي .8

 .دخول مرتفعة مقارنة مع الوظائف الحكوميةتتيح المجال أمام الشباب الطموح لتحقيق  .9

تسهم في التخفيف من حدة التضخم من خالل توظيف األموال المعطلة واستخدامها في عمليـة                .10
 .اإلنتاج وتوليد الدخل

 ومـن ثـم   تسهم في التخفيف من األوبئة االجتماعية وانتشار الجريمة واالنحرافات المسلكية،            .11
 .حكومي في هذا االتجاهتسهم في التقليل من اإلنفاق ال

 .تساعد على تشغيل المدخرات الشخصية ألصحابها مما يشكل دعماً لالقتصاد الوطني .12

تساعد في إكساب العاملين فيها مهارات قد تساعدهم على االنتقال إلى وظائف أفـضل والبـدء       .13
 .بمشروعات صغيرة جديدة

 .األهمية االجتماعية والثقافية .14

 نواة المشروعات الصغيرة هو انعكاس لالزدهار الثقافي في أي مجتمـع         يعدإن العمل الحرفي والذي     
وهو متناسب طرداً مع ثقافة األمم وازدهارها االجتماعي والثقافي، كما أن المشروعات الحرفية هـي     
الحامل األمين والمستودع المالئم للثقافات البشرية والذي غالباً مايحميها من االندثار والضياع ويمكن    

 التـراث  – التراث الفلسطيني –التراث الدمشقي اإلسالمي " لكثير من الشواهد على ذلك مثل       عرض ا 
والمتمثل بتلك األدوات والمصنوعات اليدوية الصغيرة والدقيقـة      ". الخ...  التراث الصيني    –المصري  

مم والشعوب التي تقرأ فيها دون كلمات ذلك العمق التاريخي والثقافي لتراكم معارف ومهارات لهذه األ 
  .بكل وضوح وروعة
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  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية

  :لمحة تاريخية
 ومجيء الحركة التصحيحية، بـدأ  1970-1965بعد الركود الذي شهده االقتصاد السوري بين عامي     

 لعـام   103المواطنون في سورية بإنشاء مشاريع جديدة نتيجة السماح، لذلك بناء على القانون رقم              
 ،  176(ات ما مقـداره     يوأصبح في سورية حتى بداية التسعين     . 1958 لعام   21والقانون رقم    1952

حرفة وورشة، وكان متوسط رأس المال للمصنع الواحد حـسب مـسح            ) 77 ،   892( و اًمصنع) 37
 قرابـة  ومتوسط العاملين في المصنع الواحد ،قل من مليون ليرة سورية أ 1990وزارة الصناعة عام    

  .اًكثيرفي الورش والحرف كان أقل من ذلك  في حين عمال فقط 7

  :واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً
فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية في الوقـت الحـالي وكمـا وردت ضـمن          

  :اآلتياإلحصاءات الرسمية للمكتب المركزي لإلحصاء فقد جاءت على الشكل 
  :اآلتي، يمكن مالحظة في القطاع الخاص الصناعي

  المشروعات الصناعية

 عدد العاملين عدد المشروعات ساً بحجم العمالةيحجم المشروع مق

1 – 5 79464 19178 

6 - 9 4008 24190 

 215970 83472  المجموع

 252535 85854 العدد الكلي للعاملين في القطاع الصناعي الخاص

  %.27القطاع العام هي نسبة مساهمة هذه المشروعات من : مالحظات
  %.80نسبة اإلنتاج الصناعي الحرفي منها يقدر بـ 
  : فهيأما المشاريع المتوسطة في القطاع الخاص

 عدد العاملين عدد المشاريع ساً بحجم العمالةيحجم المشروع مق

10 - 50 2732 23775 

ستقصاء الصناعي في    نتائج مسح اال   – المكتب المركزي لإلحصاء     –رئاسة مجلس الوزراء    : المصدر
  .2000القطاع الخاص لعام 
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  :يأتأما في القطاع التجاري فيمكن مالحظة ما ي

المشروعات المتوسطة في القطاع التجاري تكاد ال تذكر لعدم وجود شركات تسويق كبيرة نسبياً فـي          
  :يأتيمكن تبيانها فيما يفهذا القطاع، أما المشروعات الصغيرة 

  لقطاع الخاصالمشروعات التجارية في ا

  عدد المشروعات  ساً بحجم العمالةيحجم المشروع مق
1- 5  232538  
6- 9  001714  

  234.252  المجموع

 نتائج مسح االستقصاء الصناعي في – المكتب المركزي لإلحصاء –رئاسة مجلس الوزراء : المصدر
  .2000القطاع الخاص لعام 

 االتجاه اذحديثاً وواعدة باستثمار جيد في ه همة ويمكن القول إنها وليدةمهذا وهناك إحصائية 
والمتمثل بهيئة مكافحة البطالة إذ يمكن مالحظة ذلك من خالل هذه اإلحصائيات الصادرة عن الهيئة 

  :اآلتيمنذ أيام كما هو في الشكل 

  مشروعات هيئة مكافحة البطالة

  مليون ليرة 3 – ألف 100القروض الصغيرة    ألف ليرة 100القروض األسرية أقل من 
  68729   عدد من خضع للدورات -  183000   الطلبات المقدمة للهيئة       -
  32104   الطلبات المحالة للمصرف -  75591   الطلبات المحالة للمصرف -
   الطلبات المنفذة -
  ) المحولة من الهيئة(

 19735 المشروعات الممولة من قبل الهيئة              -   مشروع42845
  مشروع

  .إحصائيات هيئة مكافحة البطالة: المصدر

  .30/6/2005بيان المشروعات الصغيرة والقروض األسرية 

 –أما اإلحصائيات الصادرة عن هيئة مكافحة البطالة حول واقع المشروعات الصغيرة التابعـة لهـا                
 حـسب   مع التوزيع الجغرافي لها حسب محافظات القطـر وتوزيعهـا  اآلتييمكن بيانها في الجدول    ف

  .األنشطة االقتصادية
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  30/6/2005تى تاريخ حبيان عددي بالمشروعات الصغيرة في المحافظات من بداية عمل الهيئة 
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بيان عددي بالمشروعات األسرية المحولة عن طريق اإلرشاد في المحافظات من بداية عمل الهيئة 
  30/6/2005حتى تاريخ 

  
   غير مصنفة2002 في 596 و 2003  مشروع أسري ممول في2542هنالك : مالحظة

8.
26

4
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 :نتائج البحث

من خالل ما تقدم من جداول إحصائية ونتيجة المقابالت الميدانية التي أجريت مع المعنيين فـي إدارة            
المشروعات المعنية في كل من هيئة مكافحة البطالة وجمعية الحرفيين السوريين وحضور المـؤتمر              

ومقابلـة المعنيـين فـي      . قع العمل اإلداري والتنظيمي فيها      السنوي لهذه األخيرة واالطالع على وا     
الغرفة الصناعية والتجارية ، تبين أن هناك مجموعة من المعوقات والصعوبات التـي تحـول أمـام               

  .ما هو متوقع ومطلوب منها كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أداء دورها التنموي 

  :اآلتي ويمكن عرض هذه المعوقات باختصار على الشكل

أن هذه المشروعات ترتبط في جهات مختلفـة كـالوزارات المعنيـة    من الناحية التنظيمية نالحظ  -1
كوزارة الصناعة والتجارة واالتحادات كاالتحاد العام للحرفيين والغـرف الزراعيـة والـصناعية             

عالقة التنظيمية  والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات وحديثاً هيئة مكافحة البطالة مع غياب ال          
  .المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات 

 زالت في وضع ال مامن الناحية القانونية نرى أن التشريعات والقوانين الناظمة لهذه المشروعات -2
 التي وضـعت    يسمح لنا بالقول بأنها وسيلة تحفيز لنشاطها هذه المشروعات خاصة تلك القوانين           

من قبل المشروع منذ فترة طويلة ولم يحدث عليها أي تطوير وخاصة بالتشريع الضريبي المرهق         
كرسم الطابع ورسوم البلديات وضريبة ريع اآلالت  وهي ما تشكل حواجز صعبة أمام نجاح الكثير         

  .من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

د صدر قانون خاص بوضع الهيكل التنظيمي لالتحـاد    ومثال آخر على دور القانون في هذا المجال فق        
 بهذا التنظيم وهو ما يتناقض مع مبادئ اإلدارة التي تقـوم  اً دائماًالعام للحرفيين وهذا األمر يعني ثبات     

  .حاجة لذلكال كلما اقتضت   Re-Organizationبضرورة إعادة التنظيم 

ة وعمليات هذه المشروعات تعكس جهالً واضحاً إن قدرات العاملين في إدار :  من الناحية اإلدارية   -3
في أساليب العمل اإلداري واإلنتاجي األمر الذي يستوجب إخـضاع المـوارد البـشرية للتـدريب            
والتأهيل المتواصل للتعامل مع سوق لم يعد باإلمكان العمل فيه إال بمقتـضى سـلوك المـستهلك            

د العرض نسبياً على الطلـب علـى  جميـع     ازدياومن ثم ،وظروف المنافسة الحادة في األسواق    
األمر الذي يحتاج إلى مهارة كافية لدراسة السوق والمـستهلك وحجـم            . السلع والخدمات تقريباً  
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الخ،وهو ما يحتاج إلى ممارسة إدارة األعمال بالمفهوم الحديث وما يقتضيه ذلك            . . هونوعالطلب  
  .الخ. .  التسويق الحديث من استخدام لوسائل االتصال ونقل المعلومات وأساليب

  العالقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الكثير من اإلشكاالت :  من الناحية المالية-4

ما عليك إال أن تطرح السؤال هذا علـى أحـد الطـرفين إمـا البنـوك أو إدارة                     فوإذا أردت برهاناً    
  : التي يمكن تلخيصها بـ..المشروعات لتسمع كماً هائالً من الشكاوي والمعاناة 

  .ارتفاع نسبة الفوائد -

 .هشاشة نظام تسديد األقساط والفوائد -

 .الخ.. الضمانات والمشاكل الناتجة عن التأخير في التسديد -

وتمنح للشخص الذي يعمل منفرداً وتحـسم بـشكل         % 7.5-7إن الفوائد على قروض الحرفيين هي       
أن القـروض ال تتجـاوز   فـضالً عـن   ير قاسية مسبق من أصل القرض وما يلي ذلك من فوائد تأخ     

  .ليرة سورية للحرفي) 200000(

% 11 -10 ترتفع الفائدة إلى     ومن ثم  اً،وإذا منح القرض بأكثر من هذا المبلغ يصبح القرض صناعي         
  .سنوياً

ـ  تعدذلك فهناك مشكلة أسعار الصرف المعمول بها في الدوائر المالية والتي            فضالً عن     أمـام   اً عائق
بعض المشروعات التي تراهن على العمل في أسواق خارجية وأهم من ذلك كله مـشكلة الـضمانات       

  .مة المرافقة لتأمين هذه الضماناتالمطلوبة من قبل المصارف لمنح القروض والصعوبات الج

  : يأتمن خالل معاناة الحرفيين يمكن إدراج ما ي:  من الناحية التسويقية-5

ر المواد األولية كاالرتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق ممـا  التباين الشديد في أسعا  -
  . عدم القدرة على المنافسة السعريةومن ثم ،يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج لديها

تعدد الوسطاء التجاريون المنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى، كما هو الحال فـي عالقـة                -
  .لمادة نفسهاللبوظة وتلك الصغيرة المنتجة لالشركات الكبيرة المنتجة 

 .ضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات خاصة عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال -



   بيان حرب                                 2006-الثاني العدد -22 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 127 

ضعف القدرة الرأسمالية الالزمة للترويح والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخليـة              -
 .والخارجية، ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة

  : الجانب المالي: ثالثاً
إن الدولة معنية بشكل أو بآخر بمد يد العون لهذه المشروعات من خالل تزويدها بـاألموال الالزمـة    

مخفضة وأقساط مريحة وإنشاء جهة معنية كمصرف خـاص لـضمان           ) إن كان لها ضرورة   (بفوائد  
  . لهذه المشروعات مشكلة الضمانات هي األعقد في الجانب المالينأاسترداد هذه القروض خاصة 

  : التوصيات والمقترحات
  ما المطلوب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية؟

لإلشراف على المشروعات الصغيرة، والمتوسـطة      " هيئة تنظيم   " ضرورة وجود مرجعية واحدة      .1
 .وتنميتها وذلك التخاذ القرارات الالزمة لرعاية المشروعات ومساعدتها على التوسع

الجانب األكاديمي بالجانب التطبيقي وإنشاء مراكز للمشروعات الصغيرة والمتوسـطة تعمـل      ربط   .2
 . على تحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم

إعادة النظر بالمناهج التعليمية بحيث تتالءم مع حاجات سوق العمل وإعادة النظر بمحتويات هذه               .3
 . البرامج والتركيز والثقافة اإلبداعية والريادة

ع برامج تدريبية للقائمين على المنشآت الصغيرة، ورفع مهاراتهم المختلفـة فـي المجـاالت      وض .4
بحيث تكون هذه البرامج قائمة على االحتياجات للـصناعات         . الخ.. اإلدارية والتسويقية والتمويل  

 .الصغيرة
بهـدف  المتوسطة  / وضع سياسات وآليات لحماية الملكية الفكرية الختراعات الصناعات الصغيرة         .5

 . زيادة قدرتها التنافسية
التعاون مع المنظمات الدولة المتخصصة لنقل الخبرات العالمية في مجال رفد وتقوية المشروعات             .6

 . المتوسطة في سورية/ الصغيرة 

/ توفر جميع المعلومات الالزمة للمـشروعات الـصغيرة         " بنوك معلومات   " إعداد قواعد بيانات     .7
 .فاقيات والفرص المتاحةالمتوسطة عن األسواق واالت

المساعدة في تهيئة البرامج اإلعالمية المؤدية إلى تشجيع استهالك المنتجات الصناعية الوطنيـة              .8
 .وتشجيع إقامة المعارض وإبراز التجارب الناجحة وإلقاء الضوء عليها
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تأسيس صناديق ومؤسسات متخصصة في تمويل الصناعات الصغيرة بقروض ذات فوائد منخفضة     .9
 . يسرةأو م

 . المتوسطة/إيجاد مؤسسات لضمان القروض للمشروعات الصغيرة  .10
المتوسطة وتقـديم الخطـط     / المساهمة في إيجاد قنوات توزيع لمنتجات المشروعات الصغيرة        .11

 .والمشاريع التسويقية وتشجيع الصادرات باالشتراك بالمعارض المحلية والدولية

 الخدمات التي تحتاجها المشاريع جميعة ومزودة ب اإلكثار من المجمعات الصناعية بأسعار مناسب      .12
 . المتوسطة/ الصغيرة 

 .إنشاء مركز تصميم فني لوضع مواصفات الجودة للمنتجات .13

 .إنشاء مراكز ريادية تحتضن المبدعين في الجامعات والمعاهد والتنسيق بينها .14
لمشورة والتعاون تمتين العالقات بين أصحاب الصناعة وأعضاء هيئة التدريس وتبادل الرأي وا        .15

 بين الطرفين لحل مشاكل من واقع العمل وكذلك تسهيل قضاء 
فترة زمنية للطالب في مرحلة معينة في المصانع للمساعدة في حل المشاكل في هذه المـصانع               

 . وتعزيز خبرات الطالب أنفسهم
مـا بـين    تشجيع البحث العلمي التطبيقي وذلك بتوفير الدعم المالي الالزم وتعزيـز التعـاون               .16

 . الجامعات ووزارة الصناعة والتجارة والعمل
إدخال التعديالت على التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تأخـذ بيـد المنـشأة الـصغيرة        .17

 .وتشجيعها على النمو والتطور
 المنشآت في السوق المحلي ويمكن المـستثمر مـن          عنإنشاء بنك للمعلومات يوفر معلومات       .18

 . ع القائمة والحوافز واإلعفاءات التي تقدم لمثل هذه الصناعاتطالع على المشارياال

وجود هيئة أو منظمة تقوم بتقديم الخدمات التسويقية للمصانع الصغيرة في كل منطقة جغرافية               .19
  .أو لكل قطاع من القطاعات الصناعية المختلفة
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