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   امللخص

َعدُّ املشروعات الصغيرة واملتوسطة ذات أهمية في خلق وظائف في القطاع الخاص وتنويع 
ُ
ت

 ما تكافح للحصول على 
ً
التمويل الكافي، وقد أصبحت هذه املشكلة أكثر الاقتصادات، إال أنها غالبا

 منذ ألازمة املالية العاملية، ذلك بسبب التخلص من الروافع املصرفية، واعتماد قوانين 
ً
سوءا

دفعت هذه البيئة املالية صناع السياسة واملانحين الدوليين ومنظمات . تنظيمية أكثر صرامة

بدائل للتمويل التقليدي لهذه املشروعات املجتمع املدني والقطاع الخاص إلى البحث عن 

 .منها تمويل ألاسهم من خالل سوق مخصصة للشركات الصغيرة واملتوسطة ،وتشجيعها

َعد  
ُ
 كأكان ذل سواء ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة من الضرورات امللحة لبناء سورية وت

حلة ما بعد الحرب )مرحلة في مر  أم ،في ظل السيناريو الحالي )استمرار الحرب وعدم الاستقرار(

 
ً
 إعادة إلاعمار(، إذ تحتل حيزا

ً
ا ورغم الدعم والاهتمام املتزايد من من النشاط الاقتصادي،  هام 

قبل الحكومة لهذا القطاع، إال أنها ما زالت تواجه العديد من العقبات والصعوبات التي تحد من 

 .انتشارها وتطورها، وُيعد  التمويل إحدى أهم هذه العقبات

 من هذ
َ

مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة  هو إيجاد البحث اإنَّ الهدف

 إلى جانب مصادر التمويل الرسمية )املصادر الخارجية( من املصارف 
ً
 إضافيا

ً
 تمويليا

ً
تكون خيارا

 عن املصادر الداخلية )املدخرات الشخصية وألاقارب 
ً
واملؤسسات املالية على شكل ديون، فضال

 ل غير الرسمية.وألاصدقاء( أو ما يسمى مصادر التموي

سوق مالية متخصصة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة إلى اقتراح إحداث  وخلص البحث

لها شروط إدراج وقيد خاصة بها تراعي الطبيعة الخاصة لهذ املشروعات، وبما يتوافق مع أولويات 

 الحكومة، على أن تتم على مرحلتين:

زية خاصة بالشركات الصغيرة املرحلة ألاولى: يتم فيها إحداث منصة أو سوق موا .1

 واملتوسطة داخل سوق دمشق لألوراق املالية.

املرحلة الثانية: يتم إحداث السوق البديلة )وهي سوق مستقلة( والتي تختلف شروط  .2

 لنوع القطاع )تكنولوجي
ً
 سياحي....(.-صناعي-زراعي-فكري -القيد وإلادراج فيها وفقا
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 املقدمة

تشكل املشروعات الصغيرة واملتوسطة العمود الفقري لجميع الاقتصادات في كل من 

 لتحقيق النمو  الرئيسالبلدان املتقدمة وبلدان ألاسواق الناشئة على السواء، وتعد املصدر 

 مختلفة من القرو   ،الاقتصادي
ً
وخلق فرص العمل. لذلك تقدم العديد من الحكومات أنواعا

الداعمة لتسهيل الحصول على رأس املال الالزم لتمويل  إلاجراءات والتدابير والضمانات وغيرها من 

 هذه املشروعات.

َعدُّ 
ُ
 كأكان ذل سواء ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة من الضرورات امللحة لبناء سورية وت

في مرحلة ما بعد الحرب )مرحلة  أم ،في ظل السيناريو الحالي )استمرار الحرب وعدم الاستقرار(

 
ً
 إعادة إلاعمار(، إذ تحتل حيزا

ً
ا من النشاط الاقتصادي، وهي ال تقل أهمية عن املشروعات  هام 

عد   إذ ؛الكبيرة
ُ
 للمت

ً
 وداعما

ً
 مكمال

ً
 تشروعات الكبيرة، املشروعات الصغيرة واملتوسطة مدخال

ً
 حديدا

عمال فأكثر وفق تعريف وزارة  1وتسهم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ) في القطاع الصناعي،

من رأس  %42.31من الضرائب والرسوم املباشرة، و  %72.31الاقتصاد والتجارة الخارجية( في 

ضافة الصافية إجمالي املوجودات، وتشكل القيمة امل %37.31مال املشروعات الصناعية، و 

من كتلة الرواتب وألاجور املدفوعة  %34.71، باإلضافة إلى %32.12الناشئة عن هذه املشروعات 

 للعاملين في القطاع الصناعي.

ورغم صدور العديد من القرارات والقوانين وإلاجراءات من أجل دعم وتطوير عمل املنشآت 

 ، إال أنهة لتشجيع إحداثها وإنشائهاالصغيرة واملتوسطة، ورغم إحداث هيئات ومؤسسات معني

ورغم كافة الجهود  عمال(، 2انحصر نشاطها في تمويل املشروعات املتناهية الصغر )أقل من 

الصغيرة واملتوسطة، إال أن القطاع املصرفي تعامل مع هذه  املبذولة لتسهيل تمويل املشروعات

ها من املشروعات ذات املخاطر  الشركات معاملة الشركات الكبيرة نفسها من حيث الضمانات، وعد 

إال أنه ما يزال هناك فجوة واسعة بين الطلب املحتمل والعر  املتاح لتمويل هذه  ،املرتفعة

سهم هذه املشروعات في دورها التنموي 
ُ
املشروعات التي حالت دون انتشارها وتطورها. ولم ت

على أهمية هذه املشروعات في  الاقتصادي والاجتماعي رغم أن جميع الدراسات في سورية أكدت
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 لإلبداع  ،وتوفير فرص عمل مختلفة ،تسريع دوران عجلة إلانتاج
ً
 عن أنها تشكل مصدرا

ً
فضال

 والابتكار.

 الرئيسة في إلاجابة عن ألاسئلة التالية: مشكلة البحثمن هنا تكمن 

ورية؟ سكيف يمكن سد العجز في الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في  -

 وما هي بدائل التمويل املحتملة؟

 أن تكون  يمكن ألوراق املاليةمتخصصة لسوق إحداث  باإلمكانهل  -
ً
 مالئما

ً
ا  تمويلي 

ً
خيارا

 ملعالجة القصور في تمويل هذه املشروعات؟

 خاصة بالشركات الصغيرة واملتوسطةاقتراح إحداث سوق مالية إلى دراسة  يهدف البحث

 .م لها وبحيث تضاف إلى الخيارات التمويلية املتاحةلتأمين التمويل الالز 

 وإلاطار املفاهيمي للمشروعاتبمراجعة ألادبيات في القسم ألاول بعد املقدمة  البحثقوم يو 

الصغيرة واملتوسطة، وفي القسم الثاني واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية، أما القسم 

تهي البحث وينالثالث حول السوق املالية خيار تمويلي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية؛ 

ر وألاكاديميين وهيئة ألاوراق وألاسواق بالنتائج والتوصيات التي يمكن أن تقدم إلى صناع القرا

 دراسات أعمق وأوفى إلمكانية تطبيقها.أبحاث و املالية السورية من أجل إجراء 
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ا
 إلاطار املفاهيمي العام للمشروعات الصغيرة واملتوسطة -أول

 تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة وأهميتها .6

 داخل يختلف وقد أخرى، إلى دولة من واملتوسطة الصغيرة املشروعات تعريف يختلف

  يتم معايير عدة توجد إذ آخر، إلى قطاع من نفسها الدولة
ً
 للمشروعات تعريف تحديد لها وفقا

 عاتاملبي حجم أو العمال، عدد أو املستثمر، املال رأس حجم على يعتمد منها واملتوسطة، الصغيرة

 لوبشك املعايير، من وغيرها التكنولوجي، املستوى  أو السوقية، الحصة أو املوجودات، قيمة أو

 وتبين واملتوسطة، الصغيرة للمشروعات تعريف وضع عند معيار من أكثر استخدام يتم عام

  21 من أكثر بوجود الدولية العمل منظمة عن صادرة دراسة
ً
  تعريفا

ً
  72 في مختلفا

ً
 في ،(1)بلدا

 :الدولية املنظمات عن الصادرة التعاريف أهم نبين أدناه الجدول 

 للجهة املصدرة لها 6 الجدول 
ا
 تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة وفقا

 معيار حجم املبيعات أو املوجودات معيار عدد العمال الجهة املصدرة للتعريف

   )*( البنك الدولي

 املشروعات الصغيرة

 املشروعات املتوسطة

11 -41  
ً
 عامال

  311وأقل من  21

 ماليين دوالر 3ألف دوالر وأقل من  111

 ماليين دوالر 11ماليين دوالر وأقل من  3  

   (*)*مؤسسة التمويل الدولية

 املشروعات الصغيرة

 املشروعات املتوسطة

11 -41  
ً
 عامال

 311وأقل من  21

 عامل

 ماليين دوالر 3ألف دوالر وأقل من  111

 مليون دوالر 12ماليين دوالر وأقل من  3  

   *(**)الاتحاد ألاوروبي

 املشروعات الصغيرة

 املشروعات املتوسطة

11 -41  
ً
 عامال

111 -241  
ً
 عامال

 ماليين يورو 11مليونا يورو وأقل من 

 مليون يورو 21ماليين يورو وأقل  11

   (***)*ILO منظمة العمل الدولية 

 املشروعات الصغيرة

 املشروعات املتوسطة

 عمال 11أقل من 

11 -11  
ً
 عامال

- 

- 

)*(Meghana Ayyagari, et. al, Small and Medium Enterprises across the Globe, Small Business Economics, Vol. 29, No. 4 (Dec., 

2007), pp. 433. 

(**)- International Finance Cooperation, Interpretation Note on Small and Medium Enterprises and Environmental and Social 

Risk Management, World Bank, 2012, P. 1. 

(***)-Klaus-Heiner Röhl, European SME Policy- Recommendations for a Growth-Oriented Agenda, Institute der deutschen 

Wirtschaft Koln, Policy paper 7, 2017, P 5. 

  1، ص 2114حسين عبد املطلب ألاسرج، املشروعات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية،  -)****(

                                                           

، (2114)القاهرة،  التشغيل في الدول العربيةاملشروعات الصغيرة واملتوسطة ودورها في حسين عبد املطلب ألاسرج،  - 1

 .1القاهرة، ص 
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 الختالف ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
ً
وينجم الاختالف في التعاريف بين الدول وفقا

 من مرحلة زمنية إلى أخرى ومن قطاعفيها
ً
إلى آخر، فاملشروع الصغير  ، وتختلف التعريفات أيضا

 بالنسبة لدولة أخرى، واملشروع الكبير في املاض ي قد 
ً
 كبيرا

ً
أو املتوسط في دولة ما قد ُيعدُّ مشروعا

 في الوقت الراهن، واملشروع الصغير أو املتوسط في القطاع الصناعي قد 
ً
 صغيرا

ً
يصبح مشروعا

 في القطاع التكنولوجي، وهذا يت
ً
 كبيرا

ً
طلب تحديث تعريف املشروعات الصغيرة يكون مشروعا

 للتكنولوجيا املستخدمة ونوع الصناعات ومدى توافر القوى العاملة والكثافة 
ً
واملتوسطة وفقا

 السكانية وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية املختلفة.

 لتعريف املشروعات الص
ً
يرة غوفي سورية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دليال

 وإطار عمل لتنفيذ املبادرات التي تهدف لتطوير املشروعات الصغيرة  بذلك كون يواملتوسطة ل
ً
مرجعا

واملتوسطة، ويشكل التعريف لغة مشتركة سيجمع عليها أصحاب العالقة والشركاء الاستراتيجيين 

 وأنشطة تطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتم الاعتماد
ً
ياري على مع الذين يمارسون أعماال

آخذين بالحسبان اختالف  (2)عدد العمال وحجم املبيعات أو عدد العمال وحجم املوجودات

 عن التعريف الصادر 
ً
القطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه املشروع، وبذلك يحل هذا التعريف بدال

)والتي حلت مكانها هيئة تنمية املشروعات  املشروعات العامة للتشغيل وتنمية الهيئةعن 

 .الصغيرة واملتوسطة(، والذي كان يعتمد على معيار عدد العمال ورأس املال

وتشكل املشروعات الصغيرة واملتوسطة العمود الفقري القتصادات كل من الدول املتقدمة 

ادت ز  الابتكار، وقدوالبلدان الناشئة واملصدر الرئيس للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل و

 لقيامها 
ً
طوال العقود املاضية مساهمات هذه املشروعات في القيمة املضافة والعمالة والنمو نظرا

بدور الصناعات املغذية لشركات صناعية أكبر مثل صناعات السيارات وألاجهزة الكهربائية 

، لشباب الطالبين للعملوإلالكترونيات، وأسهم في انتشارها ونموها عنصران: ألاول ارتفاع عدد ا

والعنصر الثاني التقدم التقني الذي أسهم في زيادة الاعتماد على وسائل إنتاج صغيرة الحجم وأقل 

تكلفة؛ وعزز هذا التوجه ظهور بوادر العوملة واشتداد املنافسة الدولية التي حتمت على كبرى 

                                                           

 .2، ص (دمشق، بدون تاريخ) دليل تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطةوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية،  - 2

 - عرف املشروع الصغير: بأنه املشروع الذي يتراوح عدد العاملين 2111لعام  31رقم  التشريعي املرسوم عن املنبثق التعريف ،

، ورأس املال بين  12-1بين 
ً
 11ماليين ل.س، أما املشروع املتوسط فهو املشروع الذي ال يقل عدد العاملين عن  2-1.2عامال

، ويتجاوز رأس املال 
ً
 مليون ل.س.  12ماليين على أال يزيد عن  2عامال
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د أو خارجها، إلنتاج بعض الشركات، اتخاذ أساليب أكثر مرونة مع منشآت أصغر، داخل الحدو 

( في التنظيم من خالل التعاقد النهائي بغر  التحكم في Outsourcingمكونات منتجاتها )

ويبين الجدول أدناه مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي إلاجمالي  .(3)التكلفة

 ومعدالت التوظيف بناء على تصنيف مستوى دخول الدول.

 ت الاقتصاديةات الصغيرة واملتوسطة في املؤشرامساهمة املشروع 2الجدول 

املساهمة في الناتج  

 املحلي إلاجمالي %

املساهمة في معدلت 

 التوظيف %

 %31 %11 الدول منخفضة الدخل

 %21 %31 الدول متوسطة الدخل

 %12 %21 الدول مرتفعة الدخل

Qamar Saleem, Overcoming Constraints to SME Development in MENA 

Countries and Enhancing Access to Finance, IFC, 2013, P1. 

 يف والتشغيل الناتج في واملتوسطة الصغيرة املنشآت مساهمة فإن عامة هذا، وبصفة

 ساهمةم تكون  نمابي النامية، الدول  مع باملقارنة الدول املتقدمة في أكبر تكون  الرسمي القطاع

 وتتوزع. ةاملتقدم الدول  مع النامية باملقارنة الدول  في أعلى الرسمي غير القطاع في العاملة املنشآت

 في رأكث الدول النامية في تتركز لكنها القطاعات، مختلف على واملتوسطة الصغيرة املنشآت

 .(4) الخدمات قطاع في املتقدمة للدول  بالنسبة تتركز بينما والتجارة، التحويلية الصناعات

ورغم قيام العديد من الحكومات بتقديِم أنواٍع مختلفة من القرو  والضمانات وغيرها 

أنَّ هذه املشروعات ما زالت من التدابير الداعمة لتسهيل وصول هذه الشركات إلى رأس املال، إال 

 ية فيالفنية واملهن والخبرات واملصرفية التحتية املعوقات، مثل ضعف البنية من تواجه العديد

 والتشريعات واللوائح ألاعمال مناخ املشاريع، ومعوقات تسويقية، وعدم مالءمة إدارة مجال

 واملتوسطة ةالصغير  املنشآت ودور  وفي أداء عام، ألاعمال بشكل وتكلفة بيئة في تؤثر التي والقوانين

خاص، وغيرها من املعوقات لكن تعد صعوبة الحصول على التمويل والضمانات الكافية  بشكل

 املشكالت واملعوقات التي تواجهها. من أهم

                                                           

 .211، ص (2113الكويت، ) التقرير الاقتصادي العربي الوحد، صندوق النقد العربي - 3

 .211املرجع السابق ، ص  - 4
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 مصادر تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة .2

 ويلتم نظرية إلى يعود واملتوسطة، الصغيرة الشركات تمويل ألبحاث النظري  ألاساس إن

 لتمويلا أولويات ترتيب نظرية وتفتر  للشركات، املالي الهيكل تفسير حاولت التي الشركات

(Pecking order Theory )ذلك فإن الستثماراتها ألاجل طويل تمويل عن تبحث عندما الشركة أن 

 الشركات أن( Myers) ويذكر املختلفة، التمويل مصادر استخدام في تفضيالت على بناء يقوم

  والاستثمار التمويل متطلبات لتلبية ستلجأ
ً
 التمويل ادرمص استخدام ويفضل هرمية، ألسس وفقا

 دراملص هذا كفاية عدم حالة وفي( املحتجزة ألارباح الشخصية، املدخرات) أولي كخيار الداخلية

  ملجأ ألاسهم إصدار ويعد ثاٍن، كخيار( الديون ) الخارجية التمويل مصادر إلى تلجأ
ً
 اتللشرك أخيرا

 .(2) استثماراتها لتمويل

ق ألاولى قراراتها أحد فإن رأسمالها، زيادة في الشركة ترغب عندما
 
 تمسي كان إذا بما يتعل

 لتموي تم العشرين، القرن  في وألاسهم، السندات بإصدار أو املصرفي إلاقرا  طريق عن ذلك

 مستمر اتجاه هناك كان 1111 عام منذ أنه إال املصرفي، القطاع طريق عن الشركات نشاط معظم

  املال أسواق طريق عن التمويل نحو
ً
 القيمة تذا الكبيرة للشركات بالنسبة ذلك املصارف، من بدال

 .املرتفعة الائتمانية

 الاثنين من مزيج أو امللكية حقوق  أو الدين خالل من إما املشروعات كل تمويل عادة ويتم

،
ً
 الرسمي غير التمويل قطاع من إما التمويل من النوعين هذين على الحصول  يتم ما وعادة معا

 الرسمي؛ التمويل قطاع أو

 التجارية، املصارف مثل رسمية مالية مؤسسات من الرسمي التمويل قطاع ويتألف -

 تجاريةال املصارف وتعد ذلك، إلى وما الدولية، التنمية ووكاالت الصغير، التمويل ومصارف

 ،املشروعات لتمويل شعبية ألاكثر املصدر الرسمي القطاع ضمن من التنمية ومصارف

 املؤسسات إلى ويضاف الحكومة، قبل من مدعومة املؤسسات هذه تكون  ما وعادة

 خالل من( Initial Public Offering-IPO) العام الاكتتاب على ألاسهم طرح الرسمية

 .املالية ألاسواق

 ناملالكي املقرضين مثل رسمية غير مالية مؤسسات من يتألف الرسمي غير القطاع أما -

 الجمعيات) والادخار الائتمان وجمعيات والعالقات وألاصدقاء العقارات وأصحاب

                                                           

5  - Stewart C. Myers, "Capital structure puzzle", Journal of Finance, Vol.39, No. 3, 1984, P 585. 
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 مصادر أهم من وألاقارب ألاصدقاء من والاقترا  الشخصية املدخرات وتعد ،(التعاونية

  واملتوسطة، الصغيرة املشروعات تمويل
ً
( Start up) املشروع إطالق مرحلة في تحديدا

 عمر من ألاولى املراحل في الرسمي القطاع من ألاموال على الحصول  محدودية بسبب

 .املشروع

 التمويلية، حاجاته تأمين على قدرته ومدى املشروع حياة دورة بين طردية عالقة وتوجد

 بما يليةالتمو  ملطالبه الاستجابة في أقل مشاكل صادف أخرى  إلى مرحلة من املشروع انتقل فكلما

 :(1)املخاطر درجة انخفا  يعكس

 لها الالزمة ألاموال على الحصول  في صعوبة املشروعات تجد: التأسيس مرحلة ففي -

 هذه عالجت الدول  وبعض الرسمية، غير املصادر إلى تلجأ لذلك املصرفي القطاع بوساطة

 على الحصول  من املشروعات هذه لتمكين الحكومي الدعم تقديم خالل من املشكلة

 .التمويل

 منو ( املحتجزة ألارباح) الداخلية التمويل مصادر إلى املشروعات تلجأ: النمو مرحلة وفي -

 .املالية املؤسسات إلى اللجوء طريق عن التمويلية الفجوة سد إلى تلجأ ثم

 ستمرامل الاحتياج مع النقدية التدفقات باستقرار املرحلة هذه تتسم: النضوج مرحلة في -

 نأ وبعد ألاجل، طويل التمويل من قليل إلى املشروع يحتاج وقد ألاجل، قصير للتمويل

 صرفيةامل القرو  على الحصول  بإمكانها يصبح املطلوبة الشهرة املشروعات لهذه يصبح

 .ألاموال رؤوس وجذب

 قدرة عدم: منها عدة مشاكل املرحلة هذه في املشروعات تواجه: الانحدار مرحلة في أما -

 من املزيد لطلب يضطرها مما بفاعلية، النقدية التدفقات إدارة على املالية إدارتها

 .العامل املال رأس من احتياجاتها لتمويل املصادر مختلف من القرو 

  تتناقص املشروعات مخاطر أن نجد بذلك
ً
  فيأتي املشروع، حياة دورة لتطور  وفقا

ً
 أسر  أوال

 عليه، التجارب وإجراء املنتج وتطوير البحث نفقات لتغطية( seed capital) إلانشاء قبل ما مال

 نشاءإلا املال رأس يليه والتطوير، البحث مجال في تنشط التي الجديدة باملؤسسات يهتم فهو

(start-up )إلانشاء بعد املال رأس ثم (early stage financing )ألاكثر وهو ،
ً
  انتشارا

ً
 رأس وأخيرا

                                                           

ص (، 2112، جامعة دمشق، رسالة ماجستير) "واملتوسطة في سوريةاملعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة "قمر املللي،  - 1

44-42. 
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 في منتجات تملك التي املؤسسات بتمويل يهتم الذي ،(middle stage financing) التنمية مال

  الخطر هنا يصبح إذ سريع، نمو   مرحلة وتعرف السوق،
ً
 .رأكب املستثمرة املبالغ وحجم تجاريا

 من لكل الاستثمارية املشروعات تمويل» بأنه(: Venture Capital) املخاطر مال رأس ويعرف

 قديموت املال، برأس املساهمة خالل من إلانشاء، بعد ما مرحلة في والحديثة، الصغيرة املؤسسات

  (7)«املؤسسات هذه لتسيير واملشورة الخبرة

 :املخاطر املال رأس طريق عن التمويل مراحل أدناه الشكل ويبين

 مراحل التمويل عن طريق رأس املال املخاطر 6الشكل البياني 

 

 .Cherif Monder, Ingénierie financière et private equity, Revue BanqueEdition, France, 2003, p:21املصدر: 

 (2-0، ص 2362مأخوذ من )براق محمد وبن زاوي محمد الشريف، 

ورغم تعدد وتنوع خيارات التمويل املتاحة للمشروعات إال أنَّ مجموعة واسعة من 

بينت أن الحصول على التمويل هو أحد أهم  –التي استندت إلى دراسات استقصائية–الدراسات 

 في حالة املشروعات الصغيرة 
ً
التحديات والعقبات الرئيسة في وجود الشركات وتنميتها، تحديدا

 لرأي أصحاب املشروعات تتمثل أكبر ثالث معوقات في  ،(1) واملتوسطة
ً
الحصول على  )أ(ووفقا

 .(1)التمويل، )ب( والحصول على الكهرباء، )ج( واملنافسة من قبل الشركات غير الرسمية

                                                           

مداخلة مقدمة إلى ، "الهياكل املرافقة واملساعدة في سوق رأس املال املخاطر بالجزائر"براق محمد وبن زاوي محمد الشريف،   - 7

-11جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ، "صغيرة واملتوسطةات التنظيم ومرافقة املؤسسات الاستراتيجي":امللتقى الوطني

 .4-3، ص 2112نيسان  11

8  - Thorsten Beck and Asli Demirgüç-Kunt, Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth 

Constraint, Journal of Banking & Finance, 30,  2006,  PP 2935-2936. Thorsten Beck et al, Financing Patterns Around 

the World: Are Small Firms Different? Journal of Financial Economics 89, 2008a, PP 467-487. 

9  - International labor Office (ILO), "Small and medium-sized enterprises and decent and productive 

employment creation (Geneva 2015), Report IV, Pvi. 

 (private equityرأس المال االستثماري )

 venture)رأس المال المخاطر 

capital) 

البورصة 

(International 

public offering) 

اإلنشاء مال ما قبل  رأس

(Seed capital) 

رأس مال اإلنشاء 

(Start-up) 

اإلنشاء  بعد رأس مال

(Early stage) 

 التنمية رأس مال

(Middle stage) 

 تحويل الملكية  رأس مال

(Leveraged by out/leveraged by 

In) 
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من املتعارف عليه أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة تعتمد في تمويلها في املقام ألاول على و 

 التحاد املصارف العربية فقد بلغت نسبة إقرا  املصارف ، (11)القرو  املصرفية
ً
ووفقا

من إجمالي النشاط إلاقراض ي في دول منطقة شرق  %1للمشروعات الصغيرة واملتوسطة فقط 

 (.MENAاملتوسط وشمال أفريقيا )

 مقارنة مع 
ً
وكان اتجاه الشركات إلى تأمين ألاموال الالزمة عن طريق ألاسواق املالية كبيرا

 في أوروبا القر 
ً
و  املصرفية في الواليات املتحدة ألاميركية، في حين أن املوارد املالية ألاكثر شيوعا

 .(11)هي القرو  املصرفية والسحب على املكشوف والائتمان التجاري 

( وصدور بازل IIوما نجم عنها من تعديل ملعايير بازل ) 2117ومنذ ألازمة املالية العاملية عام 

(III ،) ويرجع أصبحت ،
ً
إمكانية حصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة على التمويل أكثر تقييدا

 إلى تخفيض الديون املصرفية، وقد اختبر
ً
 227111هيكلية رأس مال  (وآخرون  Beck) ذلك جزئيا

ة   71شركة في  ووجدوا أنه في أعقاب ألازمة كان هناك انخفا   2111-2114دولة طوال املد 

املالية وديون الشركات، وبسبب بعض إلاجراءات، تضررت املشروعات الصغيرة  ملحوظ في الرافعة

وأدى اعتماد إجراءات احترازية أكثر  واملتوسطة في البلدان النامية أكثر من املشروعات الكبيرة،

من البنوك أن تخصص رأَس  IIIصرامة إلى الحد  من تمويل هذه املشروعات حيث تطلب بازل 

 طويل
ً
ا ألامد للحد من املخاطر، مما نجم عنه إثباط قدرة هذه املصارف على  مال إضافي 

 .(12)إلاقرا 

 لتقديم القرو  لهذه الشركات مقارنة مع  وبذلك أصبحت
ً
املصارف أقل استعدادا

الشركات الكبيرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقصر آجال الاستحقاق ورفع مستوى 

بما سمي وجود قيود )على جانب  (Stiglitz and Weiss) فسرهالضمانات املطلوبة، وهذا ما 

وأظهر العديد من ، (13)العر ( على الشركات الصغيرة واملتوسطة في الحصول على التمويل

                                                           

10- The Growth and Emerging Markets Committee of International Organization of Securities Commission, "SME 

Financing Through Capital Markets" (Madrid, 2015), Final Report. 

11  - Ramona Rupeika-Apoga, Financing in SMEs: Case of the Baltic States, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 150, 2014, PP 118. 

12  -  Bruce Dwyer and Bernice Kotey, Financing SME Growth: The Role of the National Stock Exchange of Australia 

and Business Advisors, Australian Accounting Review, Vol 25 No 73 (Issue 2, 2015),  P 115. 

13  -  Modinat O. Olusoji and Edwin E. Enofe, Capital Market and the Development of the Small And Medium – 

Scale Enterprises in Nigeria, Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Vol 5, Issue 4 (Nov-Dec. 2012), P7. 
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 أمام تمويل املشروعات 
ً
الدراسات أن الحصول على التمويل وتكلفة الائتمان يشكالن عائقا

 في دراسات أخرى: أن الوصول إلى الائتمان ووجدت نتائج مماثلة ، (14)الصغيرة واملتوسطة
ً
أيضا

والافتقار إلى إمكانية  (12)هو أحد أكبر القيود على الشركات الصغيرة واملتوسطة في كولومبيا

الحصول على التمويل إلى جانب إلادارة ومهارات العمل والتنظيم هي القيود الرئيسة التي تعوق 

؛ وأن عدم الوصول إلى التمويل الخارجي (11)نمو الشركات الصغيرة واملتوسطة في اململكة املتحدة

صغيرة واملتوسطة الحجم في هو أحد العوائق الرئيسة التي تحول دون نمو قطاع املشروعات ال

 .معظم أوروبا الوسطى والشرقية

وفي تقرير عن سورية بعنوان "تقييم سوق التمويل املتناهي الصغر"، صادر عن مؤسسة 

ن وجود فجوة2111التمويل الدولية   بالنسبة الائتمان على والطلب العر  بين في ما كبيرة ، تبي 

من هذه املشروعات  %12سورية، إذ لم يتمكن أكثر من في  والصغيرة الصغر املتناهية للمشروعات

، وإن عدم توافر التمويل على املدى املتوسط والطويل في الوقت (17)من الحصول على القرو 

كما أنَّ واملتوسطة،  الصغيرة املشروعات تواجهها التيالرئيسة  املناسب ُيعد  من أهم املشكالت

  بالتمويل املتعلقة املاليةاملعوقات 
ُ
 رئيسة َعدت

ً
   مشكلة

ً
 تعاني التي ألاخرى  املشكالت من لكثير وأساسا

 الستبيان شمل  %71.1؛ وأن (11)املشروعات هذه منها
ً
 21من الشركات الصغيرة واملتوسطة )وفقا

شركة صغيرة ومتوسطة( تعاني من وجود خلل كبير  ومشاكل في الجانب التمويلي، حيث احتلت 

ولى من حيث إمكانية وسهولة الحصول على التمويل املطلوب من املشاكل التمويلية املرتبة ألا 

 .(11)القطاع املصرفي

وإن احتمال قيام شركة صغيرة بالحصول على قر  بنكي في البلدان ذات الدخل املنخفض 

يبلغ نحو ثلث ما هو متاح لشركة متوسطة الحجم، وأقل من نصف ما هو متاح للشركات الكبيرة، 
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 عن أنه في 
ً
الاقتصادات الناشئة ال تتوافر لدى هذه املشروعات أنواع أخرى من التمويل فضال

 .21(Factoring( أو الخصم )Leasingمثل التأجير )

وبذلك ُيَعدُّ الحصول على التمويل بالطرق التقليدية أحد أهم التحديات التي تواجه 

دون قدرة صناع  أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة وكذلك من أهم العقبات التي تحول 

 القرار على تنفيذ الخطة التنموية.

  

                                                           

20  - Qamar Saleem Ebid,  P2. 
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ا
 سورية في واملتوسطة الصغيرة املشروعات واقع -ثانيا

 إلاطار املؤسساتي الناظم لعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية .6

  ظهر
ً
 يمكن التي ألادوات إحدى بحسبانها الصغيرة باملشروعات الحكومة اهتمام جليا

 لبرنامجل العامة الهيئة إحداث تم إذ الثالثة، ألالفية بداية منذ البطالة معدالت من الحد بوساطتها

 ترتبط 2111 لعام 71 القانون  بموجب البطالة من للحد وطني كمشروع البطالة ملكافحة الوطني

 إلاحصاءات وفق 2111 عام سورية في البطالة معدل بلغ فقد ،()التخطيط لشؤون الدولة بوزير

 عدد من %11 حيث شبابية ظاهرة بأنها سورية في البطالة واتسمت، (21)%11.2 الرسمية

 من %11 إن إذ املهنية الخبرة وضعف سنة، 31 دون  ما العمرية الفئة من العمل عن العاطلين

  مسبقة، تجربة أي لديهم ليس العمل عن العاطلين
ً
 العمل عن العاطلين من %11 أن عن فضال

 بموجب املشروعات وتنمية التشغيل هيئة محلها حل وقد ،(22)تدريبية لدورة منهم أي يخضع لم

 صدر 2111 عام وفي والعمل، الاجتماعية الشؤون بوزير ترتبط والتي 2111 لعام 31 املرسوم

 وترتبط واملتوسطة الصغيرة املشروعات تنمية هيئة إحداث بموجبه تم والذي 2 رقم القانون 

 .املشروعات وتنمية التشغيل هيئة محل لتحل الخارجية والتجارة الاقتصاد بوزير

  واملتوسطة الصغيرة املشروعات تجربة تقسيم يمكن وبذلك
ً
 ؤولةاملس للمؤسسات وفقا

 :عنها

 الهيئة العامة للبرنامج الوطني ملكافحة البطالة .أ

 ملكافحة الوطني للبرنامج العامة الهيئة بإحداث القاض ي 2111 لعام 71 القانون  صدر

 اقتراح على بناء الوزراء مجلس رئيس من بقرار للتجديد قابلة سنوات خمس ومدته البطالة

 لتيا والخدمية إلانتاجية ألانشطة من مجموعة وتنفيذ وتمويل دراسة إلى البرنامج ويهدف الوزير،

 وإلانتاج للعمل جديدة مجاالت وإيجاد عمل فرص وتوفير الدخل توليد في املساهمة شأنها من

                                                           

  هيئة التخطيط والتعاون الدولي بموجب القانون 
ً
 2111لعام  1حاليا

 .2113مصرف سورية املركزي، النشرية الربعية،  - 21

اقتصاد " 11ندوة الثالثاء الاقتصادية  في تقدمار الخطة الخمسية العاشرة، ورقة بيان حرب، البطالة ومكافحتها في إط - 22

 ، http://www.mafhoum.com/syr/ar/prev.html 14/2/2111، جمعية العلوم الاقتصادية، دمشق،  "السوق الاجتماعي
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 ق سو  إلى والداخلة املتوافرة العمل قوة واستيعاب والخدمي الاقتصادي القطاع هيكل وتنويع

 .(23)مرة ألول  العمل

 العمل فرص وخلق وتوليد البطالة مشكلة حل في أهدافها تحقيق أجل من الهيئة وقامت

 مختلف في للعمل وتأهيلها العاملة القوى  وتدريب ألانشطة من مجموعة بتمويل بالقيام

 بالتدري برنامج املشروعات، تنمية برنامج: وهي البرامج، من مجموعة أساس على ذلك القطاعات،

 ناتحاض برنامج الشمسية، الطاقة مشروع برنامج العامة، ألاشغال برنامج املجتمعية، والتنمية

 .ألاعمال

ن  ةاملد   طوال املشروعات تنمية برنامج عن الهيئة أعمال نتائج موجز آلاتي الجدول  ويبي 

2112-2111: 

 2331-2332إنجاز هيئة مكافحة البطالة عن برنامج تنمية املشروعات في املّدة  0الجدول 

 
املشروعات 

 الصغيرة

املشروعات املتوسطة 

)توسعة املشروعات 

 القائمة(

املشروعات 

 
ا
 املمولة سابقا

 املجموع

 27422 131 33 27211 عدد املشروعات املمولة )مشروع(

 1123172 2172 1777 11112 قيمة املشروعات املمولة )مليون ل. س(

 111472 111 221 111144 عدد فرص العمل

  املصدر: التقرير السنوي، هيئة مكافحة البطالة، أعوام مختلفة.

 للهيئة  %11وبذلك نجد أن أكثر من 
ً
من التمويل توجه نحو املشروعات الصغيرة، ووفقا

من فرصة إلى فرصتي عمل( عبارة عن مشروعات فردية )تخلق فإن املشروعات الصغيرة 

فرص عمل(، وقد بلغ التمويل للمشروعات الفردية ما نسبته  11-2ومشروعات شراكة )تخلق 

من  %11.2صغيرة )هيئة مكافحة البطالة، مرجع سابق(، أي أن من تمويل املشروعات ال 12%

 .إجمالي تمويل الهيئة تم توجيهه نحو املشروعات املتناهية في الصغر..

 للقطاعات إلى 
ً
 %31نشاط خدمي،  %41من جهة أخرى توزع تمويل هذه املشروعات وفقا

ى انسجام القطاعات نشاط صناعي، مما يضعنا أمام تساؤل هام وهو مد %11 ونشاط زراعي 

                                                           

 .4، القاض ي بإحداث الهيئة العامة للبرنامج الوطني ملكافحة البطالة، املادة 2111لعام  71قانون رقم  - 23
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والنشاطات املمولة من قلب الهيئة مع هدف الحكومة في تخفيض معدالت البطالة، بحسبان أن 

 لليد العاملة؟
ً
 القطاعين الصناعي والزراعي هما القطاعان ألاكثر تشغيال

مما سبق نالحظ أن هيئة مكافحة البطالة لم تسهم بشكل حقيقي وفاعل في تأمين التمويل 

مشروعات الصغيرة واملتوسطة، كما يتبين عدم قدرتها على تمويل مشروعات يمكن أن الالزم لل

 تشارك في الحد  من معدالت البطالة.

 هيئة التشغيل وتنمية املشروعات .ب

حدثت
ُ
 ترتبط والتي 2111 لعام 31 املرسوم بموجب املشروعات وتنمية التشغيل هيئة أ

 طالة،الب ملكافحة الوطني للبرنامج العامة الهيئة محل لتحل والعمل، الاجتماعية الشؤون بوزير

 عددو  املال رأس وهما معيارين على باالعتماد واملتوسطة الصغيرة املشروعات الهيئة عرفت وقد

 :آلاتي النحو على العمال،

  يمارس مشروع كل: الصغيرة املشروعات -
ً
  نشاطا

ً
  أو اقتصاديا

ً
  أو إنتاجيا

ً
  أو خدميا

ً
 تجاريا

 يقل وال سورية ليرة مليون  1.2 عن يقل وال سورية ليرة ماليين 2 ماله رأس يتجاوز  وال

 .ستة عن فيه العاملين عدد

  يمارس مشروع كل: املتوسط املشروع -
ً
  نشاطا

ً
  أو اقتصاديا

ً
  أو إنتاجيا

ً
  أو خدميا

ً
 الو  تجاريا

 عدد يقل وال سورية ليرة ماليين 2 عن يقل وال سورية ليرة مليون  12 ماله رأس يتجاوز 

  11 عن فيه العاملين
ً
 .عامال

 تقوم أن 22/2/2117 بتاريخ الوزراء مجلس عن الصادر والقرو  املنح نظام سمح وقد

 .املطلوب القر  أصل من %31 تتجاوز  ال املستفيد عن ضمانة بتقديم الهيئة
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 2363-2332املشروعات املمولة بضمانة هيئة التشغيل وتنمية املشروعات طوال ألاعوام  2الجدول 

 نوع النشاط قيمة التمويل )مليون ل. س( عدد املشروعات 

 11721 22 املشروعات الصغيرة
 خدمي 31%

 صناعي 71%

 22712 2 املشروعات املتوسطة
 خدمي 41%

 صناعي 11%

 %633 20,05 27 إلاجمالي

 .2366املصدر: دراسة غير منشورة، الهيئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات، 

 

نالحظ من الجدول أعاله ضآلة عدد املشروعات املمولة ومبالغ التمويل الالزمة لهذه 

 في 
ً
املشروعات، ويعود ذلك إلى عدم وجود مخصصات عامة للهيئة )على خالف ما كان متاحا

(، وبذلك اقتصرت مواردها على املعونات والهبات وإعانات الدولة، **قانون هيئة مكافحة البطالة

ما ترتب على ذلك من تطبيق شروط إلاقرا  نفسها للمشروعات الكبيرة من حيث معدالت 

 .%21الفائدة وتكاليف افتتاح امللف وتمويل ذاتي ال يقل عن 

 نحو 
ً
املشروعات الصغيرة،  ومن خالل التجربتين نالحظ أن حجم التمويل ألاكبر كان موجها

 لدليل تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الجدول رقم )
ً
( نجد أن كل ما تم تمويله 1ووفقا

 في السنوات السابقة من خالل عمل الهيئتين هو تمويل للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة.

 هيئة تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة .ج

 بدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ً
 كبيرا

ً
أولت الحكومة طوال سنوات الحرب اهتماما

بحسبانها أحد إلاجراءات التي تعمل عليها للحد  من تراجع ألاداء الاقتصادي ومحاولة تكييف 

                                                           

  مرحلة انتقالية بين هيئة مكافحة البطالة وهيئة التشغيل وتنمية املشروعات لذلك لم يتم خاللها تقديم  2117كان عام

 نتيجة اندالع ألاحداث في سورية. 2111التمويل ألي مشروع، وتوقفت املصارف عن منح القرو  عام 

إلى جانب إلاعانات واملوارد  –اعتمدت هيئة مكافحة البطالة في جزء من مواردها على املخصصات العامة في موازنة الدولة  **

)وفق نوع املشروع( وتأمين تمويل ذاتي  %7-2مما ساعدها على تقديم التسهيالت لطالبي التمويل وبمعدالت فائدة بين  –الذاتية

12%. 



   

تمويلي كخيار املالية ألاوراق سوق  –ة سوري في واملتوسطة الصغيرة املشروعات تمويل  21 

 

الوضع الاقتصادي ليتناسب مع ظروف ألازمة والتخفيف من آلاثار السلبية لجملة التحديات 

، وكان من ضمن السياسات وإلاجراءات لإلصالح املالي (24)لى الاقتصاد الوطنيوالصعوبات ع

تطوير إلاطار املؤسس ي والتشريعي لعمل الشركات الصغيرة واملتوسطة، وبما يضمن تطورها »

 (22)«ألافقي بزيادة عددها، والرأس ي بتعزيز قدراتها التنافسية حسب النشاط والتوزع الجغرافي

القاض ي بإحداث الهيئة العامة لتنمية املشروعات  2111/ لعام 2/وصدر القانون رقم 

الصغيرة واملتوسطة والتي ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل مكان هيئة التشغيل 

شروعات امل»وتنمية املشروعات، وعرف في املادة ألاولى منه املشروعات الصغيرة واملتوسطة بأنها 

طاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات التي تمارس نشاطها في ق

. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع .أو املهن أو النشاط الفكري.

، وكان من أوائل أهداف الهيئة «من أنواع املشروعات الصغيرة واملتوسطة بقرار من مجلس الوزراء

لمشروعات الصغيرة واملتوسطة يعرف بهذه املشروعات وفق حجم النشاط وضع دليل تعريفي ل

 الستهدافها ببرامج الدعم والتسهيالت إلادارية والتمويلية 
ً
 وطنيا

ً
والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليال

 بالتنسيق مع الجهات املعنية

 ملا ورد في 
ً
 :الدليلوالجدول أدناه يبين تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة ووفقا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .دمشق، 2361و 2362الحكومة املالي لعامي بيان وزارة املالية،  - 24
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 تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب القطاعات الاقتصادية 5الجدول 
 مشروعات متوسطة مشروعات صغيرة املعيار 

 111-21 21-1 عدد العمال )عامل( القطاع الزراعي

 املبيعات السنوية

 أو 

 111إلى أقل من  21من  21إلى أقل من  2من 

 111إلى أقل من  21من  21إلى أقل من  2من  س(ودات )مليون ل.املوج

 121-21 22-1 عدد العمال )عامل( القطاع الصناعي

 املبيعات السنوية

 أو 

 221إلى أقل من  21من  21إلى أقل من  2من 

 221إلى أقل من  21من  21إلى أقل من  2من  س(املوجودات )مليون ل.

 31-11 11-1 العمال )عامل(عدد  القطاع التجاري 

 املبيعات السنوية

 أو 

 311إلى أقل من  111من  111إلى أقل من  21من 

 222إلى أقل من  72من  72إلى أقل من  12من  س(املوجودات )مليون ل.

 72-21 22-11 عدد العمال )عامل( القطاع الخدمي

 املبيعات السنوية

 أو 

 121أقل من إلى  21من  21إلى أقل من  12من 

 72إلى أقل من  22من  22إلى أقل من  7.2من  س(املوجودات )مليون ل.

 .1 ص ، دمشق،يف املشروعات الصغيرة واملتوسطةدليل تعر ، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيةاملصدر: 

وبذلك نجد أن دليل املشروعات الصغيرة واملتوسطة لحظ التمايز والسمات الخاصة لكل 

لكنه أغفل وجود تصنيف يخص قطاع التكنولوجيا والابتكار ملا له من خصوصية تميزه قطاع، 

 في وضع السياسات والشروط التحفيزية 
ً
عن باقي القطاعات، وملا يمكن أن يساعد ذلك مستقبال

 الخاصة بهذا القطاع في إطار رؤية الدولة التنموية وألاولويات الاقتصادية.

 لتطوير قطاع املهذا، 
ً
شروعات الصغيرة واملتوسطة وتسهيل نفاذها إلى الخدمات وسعيا

الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان  2111 ملعا /12/ رقم صدر القانون  املالية لضمان استدامتها

 من هذه املشروعات لتمكين املؤسسة هذه واملتوسطة، وتهدف الصغيرة املشروعات مخاطر قرو 

 ،الصغيرة املشروعات قطاع تنمية في يسهم بما املالية املؤسسات من املطلوب التمويل على الحصول 

 .للمشروعات يقدمها التي املالية الخدمات وتحسين مستوى  ،املالي القطاع في التنافسية تعزيزو 
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وبذلك يمكن من خالل مؤسسة ضمان مخاطر القرو  )في حال تفعيلها( أن تساعد املشروعات 

املصرفية لتأمين التمويل الالزم لها على أساس معالجة  الصغيرة واملتوسطة في الوصول إلى ألاجهزة

 لتي يطلبها عادة القطاع املصرفي.إشكالية عدم توافر الضمانات الكافية ا

الصادر عن مجلس النقد والتسليف من أجل  4/م ن / ب 111وبالعودة إلى القرار لكن 

وال يتوافق مع تعريف وزارة دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة نجد أن هذا القرار ال ينسجم 

الاقتصاد والتجارة الخارجية، مما قد يعيق قدرة هذه املشروعات في الحصول على القرو  

الالزمة لها بتكلفة تمويل أقل، وهذا ما يبينه الجدول أدناه، فعلى أساس التعاريف الواردة في 

، متناهية الصغر مجلس النقد والتسليف سيتم تصنيف عدة مشروعات صغيرة بأنها مشروعات

والتي من املفتر  أن تمول عن طريق مؤسسات التمويل الصغير واملتناهي الصغر الصادرة 

، وستصنف بعض املشروعات املتوسطة على أنها مشروعات صغيرة، 2117/ لعام 12باملرسوم /

 .مما سيحد من قدرة الهيئة على تشجيع هذه املشروعات وضمان توفير التسهيالت واملزايا لها

 معايير املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية وفق الجهات املصدرة لها 1الجدول 
 املشروعات املتوسطة املشروعات الصغيرة 

 عدد العمال 
املوجودات 

 )مليون ل.س(
 عدد العمال

املوجودات 

 س(مليون ل.)

 121-21 121-21 21-2 22-1 وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

 221-21 221-21 21-11 21-11 مجلس النقد والتسليف

 

 أهمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية .2

تشكل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في سورية الجزء ألاكبر من بنية القطاع الخاص، 

 لعدم توافر إلاحصائيات وألارقام 
ً
ورغم صعوبة تحليل الوضع الراهن لهذه املؤسسات نظرا

 من هذه املشروعات يعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، إال أن 
ً
 كبيرا

ً
املتعلقة بها، ذلك أنَّ جزءا

د من الدراسات وألابحاث تؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه هذه املشروعات في عملية العدي
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، سواء من خالل مساهمتها في الناتج املحلي إلاجمالي أو 

 . (21)زيادة حجم الاستثمار أو تخفيض معدالت البطالة والتقليل من الاستيراد

من إجمالي عدد  %11روعات الصغيرة واملتوسطة في سورية ما يزيد عن تشكل املش»حيث 

 %12، وتشغل حوالي 2111من إجمالي الناتج املحلي إلاجمالي لعام  %11املشروعات لتنتج حوالي 

 .(27)«من اليد العاملة في سورية

 والشكل البياني أدناه يبين توزع املنشآت حسب فئات العمال:

 2363-2332التوزع النسبي للمنشآت حسب فئات العمال طوال املّدة  2 الشكل البياني

 املصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد على إطار حصر املنشآت، إحصاءات غير منشورة

، ونسبة %17تقارب  11التي ال يتجاوز عدد عمالها  املنشآتعدد نسبة وبذلك نجد أن 

 ال تتجاوز  21-11املنشآت التي يتراوح عدد عمالتها بين 
ً
، وإذا ما أسقطنا التعريف الصادر %1عامال

من املنشآت في سورية تصنف  %11عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سنجد أن ما يقارب 

ي أن نسبة املنشآت التوبحسبان ضمن املشروعات املتناهية الصغر )وهي خارج موضوع دراستنا(، 

، سنعتمد على مؤشرات املسح (21) %21.2( عمال في قطاع الصناعة التحويلية تشكل 1-2تضم )

                                                           

الائتمان املصرفي ودوره في تمويل وتنمية املشروعات الصغيرة صبا قبرصلي، ملزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى  - 21

. و عامر خربطلي، املشاريع الصغيرة واملتوسطة مرتكز التنمية (2113، جامعة تشرين، رسالة ماجستير) واملتوسطة في سورية

، و قمر 21/1/2111، جميعة العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، ندوة الثالثاء الاقتصاديةمقدمة في ورقة ومخرج ألازمة، 

 .(2112معة دمشق، جا ،رسالة ماجستير)، املعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في سوريةاملللي، 

دراسة استكشافية في مجموعة الشركات الصغيرة  -واقع التسويق الداخلي في شركات الوساطة املاليةعمران التال،  - 27

 .11، ص (2111جامعة دمشق،  ،رسالة ماجستير )، واملتوسطة في مدينة دمشق

 .1ص مرجع سابق، عامر خربطلي،  - 21
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لبيان التأثير الهام لهذا القطاع ومدى مساهمته في  2111عن عام  الصناعي للقطاع الخاص

 استقرار الاقتصاد.

 النسبي للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع الصناعيالتوزع  0الشكل البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد على املسح الصناعي في القطاع الخاص

ن من خالل الشكل البياني رقم ) من عدد املنشآت يتراوح  %11( أعاله أن ما يقارب 2يتبي 

املنشآت الصناعية هي مشروعات متناهية في من  %11( عمال، أي أن 2-1عدد عمالتها بين )

، %1( نجد أن عدد املشروعات الكبيرة ال يتجاوز 1الصغر، وبالعودة إلى الشكل البياني رقم )

. لكن رغم %1وبذلك فإن نسبة املشروعات الصغيرة واملتوسطة )موضوع البحث( ال تتجاوز 

ي عدد املشروعات الصناعية، إال انخفا  نسبة عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة إلى إجمال

أن نسبة مساهمتها في أهم املؤشرات الاقتصادية تعكس أهمية دورها وحجمها في النشاط 

 الاقتصادي، وهذا ما سيبينه الجدول آلاتي:

 2363نسبة مساهمة املشروعات الصغيرة واملتوسطة في أهم املؤشرات الاقتصادية عن عام  7الجدول 

 
الضرائب والرسوم 

 املباشرة
 إجمالي ألاصول  رأس املال

القيمة املضافة 

 الصافية

كتلة الرواتب 

 وألاجور 

 %12.21 %14.11 %12.11 %27.11 %24.11 )عّمال( 6-5

 %1.72 %1.12 %1.12 %1.11 %3.11 )عّمال( 1-9

 %27.11 %21.27 %31.24 %31.21 %72.12 عّمال فأكثر 63

 2366 من إعداد الباحثة بالعتماد على املسح الصناعي في القطاع الخاص املصدر: 
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ال فأكثر وفق تعريف وزارة  1وبذلك نالحظ أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة ) عم 

من  %42.31من الضرائب والرسوم املباشرة، و  %72.31الاقتصاد والتجارة الخارجية( تسهم في 

إجمالي املوجودات، و تشكل القيمة املضافة الصافية  %37.31رأس مال املشروعات الصناعية، و 

من كتلة الرواتب وألاجور املدفوعة  %34.71، باإلضافة إلى %32.12الناشئة عن هذه املشروعات 

كد على مساهمتها الفاعلة في التكوين الرأسمالي للعاملين في القطاع الصناعي، مما يعكس ويؤ 

الثابت، ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد سيادية، وتحسين املستوى املعاش ي للمواطنين، 

وتخفيض معدالت البطالة عن طريق تأمين فرص العمل، باإلضافة إلى دورها في الحد من الاستيراد 

ك النهائي أو من خالل نشاطها كصناعة مغذية وداعمة بوساطة توفير السلع املحلية، سواء لالستهال

 للمشروعات الكبيرة.

ة الانطالق ونقط ةألاساسي الركيزةالعمل على تنمية هذا القطاع وتطويره يشكل  وبالتالي فإنَّ 

وإلاجراءات لتدعيم وتسهيل نمو وازدهار هذه املشروعات، فهي ألاسرع على لسياسات في مواءمة ا

، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان ألازمة وآثارهاامتصاص سلبيات 

  .استدامته وتحقيق النمو

 املعوقات والصعوبات التي تواجه املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية .0

ورغم أهمية هذه املشروعات، إال أنها تعاني من العديد من املعوقات والصعوبات، يمكن 

 حو آلاتي:إيجازها على الن

: ُيَعدُّ من أهم املشكالت التي تعيق نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة، سواء التمويل -

من حيث ارتفاع تكاليف التمويل وتكاليف الترخيص وعدم توافر الضمانات الكافية التي 

تلبي شروط وإجراءات منح القر  وغيرها من العوامل التي تحول دون قدرة هذه 

الحصول على رأس املال ألاولي لتأسيس املشروع أو على رأس املال العامل، املشروعات في 

من املشروعات الصغيرة واملتوسطة تواجه مشكلة  %71وتشير بعض الدراسات إلى أن 

 في قدرتها على ضمان استمرار تمويل ألاعمال، ألنها غير قادرة 
ً
التمويل، حيث تواجه عجزا

  .(21)«طلوبةعلى الوصول إلى مصادر التمويل امل

                                                           

 .17، ص 2111، الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير في سورية، UNDPبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي  - 21
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: تعاني املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية من إلاجراءات إلادارية والبيروقراطية -

صعوبة الحصول على التراخيص املطلوبة نتيجة تعدد املوافقات وتضارب إلاجراءات 

ة زمنية طويلة إلنجاز التراخيص، وهذه التعقيدات  إلادارية، مما يؤدي إلى استغراق مد 

ة الزمنية الطويلة التي يحتاجها تسهم في إحج ام العديد عن تأسيس املشروع سواء للمد 

أو إلحجامه عن التقدم للحصول على التمويل الالزم لتأسيس املشروع أو توسيعه من 

 .خالل ألاجهزة املصرفية

: ُيَعد  ضعف الكفاءة إلادارية من العقبات التي تواجه الكفاءة إلادارية والخبرات الفنية -

شروعات، وتحد من قدرتها على التوسع واملنافسة في السوق املحلية أو الخارجية، هذه امل

ويعود ذلك إلى إدارة هذه املشروعات التي يغلب عليها الطبيعة العائلية وبالتالي عدم 

اعتمادها على خبرات وكفاءات متخصصة، ويؤدي نقص الخبرة في املعامالت املصرفية إلى 

 هذه املشروعات.  امتناع املصارف عن تمويل

مما سبق نالحظ أن تطور وسرعة نمو املشروعات الصغيرة واملتوسطة تكتنفهما مجموعة 

 لتقرير غير منشور صادر عام 
ً
من العقبات والصعوبات، وأن مشكلة التمويل تأتي في املقدمة، وفقا

هها ل التي تواجعن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن التمويل يأتي في مقدمة املشاك 2113

هذه املشروعات، إذ إن صغر حجم املشروع يجعل من الصعب حصوله على القرو  املصرفية 

ألسباب عديدة منها: ارتفاع درجة املخاطرة، وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك 

 عن انعدام الوعي املصرفي، وعدم توافر السجالت املحاسبية التي توضح املرك
ً
 ز املشروعات، فضال

 .(31)املالي للمشروع والتنبؤ بمستقبله 

 للعديد من املشكالت التي تعاني منها هذه 
ً
 وأساسا

َ
وتعد املعوقات املالية املشكلة الرئيسة

 
ً
 التمويل طويل ألاجل نتيجة غياب املنتجات والخدمات املالية املناسبة وأيضا

ً
املشروعات، تحديدا

لومات املطلوبة للبنك لتؤهلها للحصول على التمويل نتيجة لعدم قدرة املشروعات على تقديم املع

 .(31)مثل دراسات الجدوى وخطط العمل والضمانات املطلوبة

                                                           

 .77عمران التال، مرجع سابق، ص  - 31

 .77قمر املللي، مرجع سابق، ص  - 31
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هذا، وبحسبان التمويل هو العقبة ألاساسية التي تواجه املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 

 آلاتي:سنبين ما هي الخيارات التمويلية املتاحة لهذه املشروعات في سورية، ذلك وفق 

 خيارات تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية .2

رغم كل هذه املحاوالت إال أن حجم التمويل املتاح للمشروعات الصغيرة واملتوسطة كان 

وما زال يواجه العقبة الرئيسة في الحصول على ألاموال الالزمة من املصادر املتاحة، حيث احتلت 

عمل الشركات الصغيرة واملتوسطة املرتبة ألاولى ويوجد صعوبات املشاكل التمويلية التي تواجه 

كبيرة في تواجه هذه الشركات من ناحية إمكانية وسهولة الحصول على التمويل املطلوب من 

 .(32)القطاع املصرفي

وبينت دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية تحمل عنوان )سوريا: تقييم سوق 

 متناهي الصغر  411نصف املشروعات التي تم شملها املسح ) التمويل املتناهي الصغر( أن
ً
مشروعا

( تستخدم الخدمات البنكية و
ً
منها فقط حصلت بنجاح على قر  من مؤسسة  %12وصغيرا

تمويل رسمية، والغالبية العظمى تعتقد أن فرص الحصول على قر  بنكي مستحيلة، أو صعبة 

الشخصية )سواء املودعة في البنك أو املنزل أو  للغاية أو صعبة؛ والباقي اعتمد على مدخراته

 .(33) ألاصدقاء(

من  %4وقد بلغ حجم الائتمان املمنوح إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في سورية إلى 

إجمالي حجم الائتمان وهو أقل من وسطي حجم الائتمان املمنوح لهذه الشركات في منطقة شرق 

 .(34) %1املتوسط وشمال أفريقيا والذي بلغ 

 ويمكن تفنيد أسباب املشكلة التمويلية في سورية كما يأتي:

إحجام أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة باللجوء إلى القطاع املصرفي: بسبب  -

إلاجراءات الطويلة واملعقدة للحصول على القرو  وارتفاع تكاليف الاقترا ...إلخ. إذ 

واملؤسسات السوري واملواد املرجعية  قدر استبيان السياسات الذي أعده مركز ألاعمال

من املشروعات الصغيرة واملتوسطة لم تسع للحصول على التمويل من املصارف  %11أن 

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص (داددمشق لألبحاث والدراسات )ممركز  - 32

 .21-47ص مرجع سابق، ، IFCمؤسسة التمويل الدولية  - 33

34- Qamar Saleem, Ebid, P 6. 
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بسبب إلاجراءات الطويلة واملعقدة للحصول على القرو ، وبينوا رغبتهم بتطوير أو توسيع 

 . (32)عملهم فيما لو توافر التمويل بسهولة

تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة: نتيجة عدم وجود إحجام القطاع املصرفي عن  -

ضمانات كافية وصعوبة في إثبات الجدارة الائتمانية، وارتفاع مخاطر هذه املشروعات، 

 وضعف الخبرة في العمل املصرفي.

ألف ل. س ألامر الذي ال يساعد على البدء  211انخفا  سقف إلاقرا  الذي ال يتجاوز  -

 . (31)غر حتى بمشروع متناهي الص

ضعف خبرة املصارف واملؤسسات املالية في مجال تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة  -

 وترددها بسبب ارتفاع املخاطر املرتبطة بهذه املشروعات.

ارتفاع تكلفة إلاقرا  مقارنة مع قدرة الشريحة املستهدفة، سواء من حيث معدالت  -

 الفائدة أو رسوم امللف.

ات على تقديم الضمانات الكافية خاصة في املشروعات غير عدم قدرة هذه املشروع -

 القائمة أو املشروعات التي في مرحلة التأسيس ومرحلة النمو.

هذا، ولغاية اليوم ال يمكن تقييم تجربة هيئة تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة في 

 
ً
َر انطالق عمل مؤسسة ضمان مخاطر القرو ، انعكس سلبا على قدرة  سورية، وإنَّ تأخُّ

املشروعات في تأمين التمويل الالزم، ذلك من جراء عدم توافر الضمانات الكافية والتي تطلبها 

 ألاجهزة املصرفية. 

في ضوء ما ذكر من خيارات تمويلية متاحة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، نجد أنه في 

ظل الوقت الراهن ونتيجة الحرب على سورية التي نجم عنها ضعف القدرة الشرائية للمواطن مما 

انعكس على انخفا  امليل الحدي لالدخار وبسبب عدم الاستقرار، أدى ذلك إلى أن مصادر 

رسمي أصبحت غير متاحة أو ممكنة، وأن القطاع املصرفي ال يميل إلى إقرا  التمويل غير ال

املشروعات الصغيرة واملتوسطة حيث يرتبط قرار منح التمويل بحجم رأس مال املشروع وحجم 

املبيعات والسيولة والتدفقات النقدية فكلما كانت أكبر كلما زادت فرص تمويله من القطاع 

 تأخذ املص
ً
ارف بالحسبان سمعة الشركة وخبرة القائمين على املشروع، وتعد  املصرفي، أيضا

                                                           

 .77قمر املللي، مرجع سابق، ص  - 32

 مركز مداد، وقمر املللي، مرجع سابق. - 31
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مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف  (37)املصارف أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة أكثر عرضة للمخاطر

إلاقرا  وكذلك زيادة الضمانات املطلوبة، ومن وجهة نظر أصحاب املشروعات فإنهم ال يميلون 

 معدالت الفائدة املرتفعة وكلفة معامل إلاقرا  وغيرها من العوامل. إلى الاقترا  املصرفي نتيجة

باإلضافة إلى أن التحدي املالي الذي تواجهه هذه املشروعات ال يقتصر فقط في الحصول 

 في نمط التمويل، فاملشروعات الصغيرة واملتوسطة قد تحصل على 
ً
على التمويل، بل أيضا

ئتمانية ذات ألامد القصير في حين تبرز حاجتها لتمويل رأس القرو  قصيرة ألامد أو التسهيالت الا 

املال الثابت وليس العامل، لذلك كان ال بد من طرح خيار تمويلي جديد )يعمل إلى جانب الخيارات 

والبدائل التمويلية املتاحة( كي يساعد على سد الفجوة التمويلية لهذه املشروعات، وفي العديد 

سوق رأسمال لتكون هذا الخيار وخاصة في مرحلتي التأسيس والنمو )من من الدول تم اللجوء إلى 

 خالل السوق ألاولية( ومرحلتي الانطالق والنضوج )من خالل السوق الثانوية(.

  

                                                           

 .14صبا قبرصلي، مرجع سابق، ص  - 37
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ا
 سورية في واملتوسطة الصغيرة للمشروعات تمويلي خيار املالية السوق  -ثالثا

ن مما سبق أن التمويل ُيعد  عقبة رئيسة لنمو وانتشار املشروعات الصغيرة واملتوسطة،  تبي 

ر ُيقد  لمتوسطة ة والصغيركات الشرأن العجز في تمويل اوتظهر بيانات مؤسسة التمويل الدولية 

. وتعد السوق املالية أحد الخيارات (31)بـ تريليون دوالر أمريكي في اقتصادات الدول الناشئة

التمويلية التي يمكن اللجوء كخيار أخير بعد استنفاد فرص التمويل من املصادر غير الرسمية ومن 

 القطاع املصرفي.

على مدى العقد والنصف املاضيين، تزايد عدد ألاسواق املالية املخصصة للشركات كما أنه 

لسوق ات ضمن االصغيرة واملتوسطة في الاقتصادات النامية واقتصادات ألاسواق الناشئة كمنص

 Alternate- املالية أو بورصات مستقلة، وتعرف بأسماء مختلفة مثل "أسواق الاستثمار البديلة

Investment markets  أو "سوق الشركات الناشئة "-growth enterprises market أو "مجلس ،"

( AIMالبديلة سوق )" إلخ. ومثال على أسواق الاستثمار SME Board-الشركات الصغيرة واملتوسطة 

( GEM، ومثال عن أسواق الشركات الناشئة سوق )( في كنداTSX Ventures)في اململكة املتحدة و

( في الصين، مع العلم Chinext( في سنغافورة و)Catalistفي اليابان و)( MOTHERSهونغ كونغ و)في 

 ( كانت بدايتها NASDAQأن سوق ناسداك )
ً
، صغيرة واملتوسطةلتداول أسهم الشركات السوقا

  12، وفي إفريقيا يوجد **(BSE SMEوفي الهند يوجد منصة للشركات الصغيرة واملتوسطة )
ً
 سوقا

ة في تونس )بورص ، خمس منها في ثالث دول عربية: ثالثاصة للشركات الصغيرة واملتوسطةخ

 .***(BVCوفي املغرب )بورصة الدار البيضاء  في مصر  NILEXتونس البديلة( وبورصة النيل 

  31وقد بلغ عدد أسواق الشركات الصغيرة واملتوسطة في العالم ما يزيد عن 
ً
، وبلغ سوقا

دوالر، وقد حققت عوائد تتراوح  تريليونات 4حجم رأس املال السوقي لتلك ألاسواق ما يزيد عن 

توجيه جزء من استثماراتها  ىمما دفع العديد من صناديق الاستثمار العاملية إل %21و %21ما بين 

                                                           

38- Alison Harwood and Tania Konidaris, SME Exchanges in Emerging Market Economies A Stocktaking of 

Development Practices, (World Bank Group.,  2015), P 6. 

 SARTHI CAPITAL ADVISORS PVT. LTD, SME Exchange,  http://www.smelisting.net/sme_exchange.php  

**  Introduction to BSE Platform in India, https://www.bsesme.com/static/about/introduction.aspx.  

***  AfSB Staff, Stock Exchanges for Small and Medium Enterprises,  
http://www.africastrictlybusiness.com/lists/stock-exchanges-small-and-medium-enterprises  

http://www.smelisting.net/sme_exchange.php
http://www.smelisting.net/sme_exchange.php
http://www.africastrictlybusiness.com/lists/stock-exchanges-small-and-medium-enterprises
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هم أس، وقد يطاليا وغيرهاإتلك ألاسواق، ومنها بورصات لندن، جوهانسبرج، ناسداك، الصين، ل

 .(31)واملتوسطةة ر يذلك في جذب استثمارات ضخمة لقطاع املشروعات الصغ

ومن أهم دوافع إنشاء هذه ألاسواق أو املنصات أو املجالس في اقتصادات ألاسواق هذا، 

وسيع نطاق تسهيل حصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة على تاشئة والاقتصادات النامية الن

 ظل الاقتصاد غير الرسمي في التمويل الطويل ألاجل، وإدماج قسم من الشركات التي كانت تعمل

 عن إدراجمنظومة ضمن 
ً
 في سوق ألاوراق املالية  هاالاقتصاد الرسمي، فضال

ً
 .الرئيسةالحقا

الدراسة على اقتراح إقامة سوق مالية خاصة لتمويل املشروعات الصغيرة  تقوم هذه

واملتوسطة، وتوضيح إلاجراءات التي تشجع على الاستثمار في هذه املشروعات من خالل سوق 

ألاوراق املالية كخيار تمويلي جديد يسهم في التقليل من تكاليف إلاصدار وباختصار الوقت واملال 

 التي يجب أخذها إلحداثها. مع ألاخذ 
ً
بالحسبان أن هذه الورقة ال تتناول القضايا ألاوسع نطاقا

بالحسبان عند بناء أي سوق، مثل ما إذا كان هناك ما يكفي من الشركات الصغيرة واملتوسطة 

واملستثمرين، البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة واملتوافقة مع شروط بناء وتنشيط هذه 

الدراسة على إلاجراءات التقنية لتشجيع هذا النوع من الشركات لإلدراج في السوق، إذ تركز هذه 

سوق ألاوراق املالية، وبيان مزايا التمويل عن طريق السوق املالية والعوائق التي قد تحول دون 

تحقيق تلك املزايا من أجل أن نستكشف ونقترح العوامل التمكينية لتعزيز وصول هذه املشروعات 

 الية.إلى السوق امل

 املنافع واملزايا من التمويل عن طريق ألاسواق املالية .6

 :آلاتي وفق واملتوسطة الصغيرة الشركات لسوق  واملنافع املزايا تحديد يمكن

 .القائمة ألانشطة في التوسع أو املشروع في للبدء الالزم التمويل تأمين -

 الشركة وضع يعزز  مما املدرجة واملؤسسات الشركات لرأسمال السوقية القيمة تعظيم -

 .املصارف من قرو  طلب حال في

 املوردين أو املصارف من سواء معها املتعاملين أمام للشركة أفضل وسمعة شهرة إعطاء -

  عليها يسهل مما العمالء، أو
ً
 القطاع طريق عن الالزمة ألاموال على الحصول  مستقبال

 .املصرفي

                                                           

 .21، ص (2111، ة )ليبيا ، سوق ألاوراق املالية الليبيسوق املشروعات الصغرى واملتوسطةيامن البيشاري،  - 31
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 ويلتم إلى تحتاج والتي الرسمي غير الاقتصاد في العاملة الشركات من كبير جزء إدماج -

 .الرسمي الاقتصاد منظومة ضمن

 اهمةمس شركات إلى التحول  في ترغب التي العائلية والشركات الواعدة الشركات تشجيع -

 وبتكاليف لضمانات الحاجة أو معقدة إجراءات دون  ألاجل طويل تمويل على الحصول  في

 .ألاخرى  التمويلية املصادر مع مقارنة أقل

 يدعم مما كشركاء أجانب أو محليين استراتيجيين مستثمرين لدخول  الفرصة إتاحة -

 ولهاحص فرصة من يزيد تمويلية، معوقات من تعاني والتي الواعدة الاقتصادية القطاعات

 .التمويل على

 شركةال تتحملها التي الالتزامات نتيجة للشركة والتنظيمية املالية إلادارة كفاءة رفع -

 . السوق  في للقيد كنتيجة

 نم باالقترا  مقارنة املالية ألاوراق سوق  طريق عن التمويل مزايا آلاتي الجدول  ويبين

 :املصارف

 مزايا التمويل من خالل سوق ألاوراق املالية مقارنة بالقتراض من املصارف 2الجدول 

 خالل السوق التمويل من  التمويل من املصارف أوجه املقارنة

 أقل أعلى تكلفة الاقتراض

  الحد ألاقص ى للتمويل
ً
يوجد حدود قصوى وفقا

 للسياسة املصرفية

ال يوجد حدود قصوى طاملا هناك اقتناع من املساهمين 

 بفرص نمو الشركة

 ال يشترط وجود ضمانات أو أصول كضمانات يشترط وجود ضمانات الضمانات وألاصول 

 زيادة فرص اندماجها واستحواذها من قبل شركات كبرى  ال يؤثر والاستحواذعمليات الاندماج 

 تسهم في تحديد القيمة العادلة من خالل القيمة السوقية القيمة العادلة فيال يؤثر  تحديد القيمة العادلة

يسهل دخول مستثمرين استراتيجيين يساعدون في تنمية  ال يؤثر دعم فني وإداري 

 وإدا
ً
 الشركة فنيا

ً
 ريا

 التزامات القيد وإلافصاح تسهم في رفع الكفاءة التنظيمية ال يؤثر رفع الكفاءة التنظيمية للشركة

 63، ص 2332املصدر: حسين ألاسرج، 
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 التحديات التي قد تعيق تحقيق الهدف من السوق املالية في سورية .2

ة للشركات الصغيرة واملتوسطرغم أن السوق قد تؤدي إلى تحقيق العديد من املزايا واملنافع 

 لتحديات تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية، إذ إن  
ً
 واسعا

ً
إال أنه قد ال يكون حال

أداء سوق دمشق لألوراق املالية يعاني من انخفا  في أحجام وقيم التداول وكذلك ألامر بالنسبة 

شركة ال تتميز  24ي السوق لم يتجاوز للقيمة السوقية للسوق، ذلك أنَّ عدد الشركات املدرجة ف

منها في السوق املوازية )أ أو ب(؛  1منها قطاع البنوك والتأمين، باإلضافة إلى  21بتنوع قطاعي 

 لقطاع معين من الشركات الصغيرة واملتوسطة 
ً
 تلك التي تتم -ورغم ذلك قد تكون حال

ً
تع وتحديدا

 لى نحو كاٍف للتعامل مع متطلبات التقارير الالزمةبآفاق نمو قوية ويمكن إضفاء الطابع املؤسس ي ع

 .وحوكمة الشركات

باإلضافة إلى هذه الشركات قد تحجم عن الدخول إلى السوق املالية نتيجة شروط إلادراج 

 مقارنة 
ً
والتكاليف املرافقة لعملية إلادراج في سوق دمشق لألوراق املالية والتي تعد مرتفعة نسبيا

التمويل املطلوب، إذ إنَّ الجزء ألاكبر من هذه التكاليف ال عالقة له بحجم مع رأس مالها أو مع 

مليون ل. س، ومن هذه  111الشركة أو رأس املال وهو مخصص للشركات التي يزيد رأسمالها عن 

 :(41)التكاليف

  ،تكلفة الامتثال ملتطلبات إجراءات الطرح والاكتتاب العام: مثل تكاليف نشرة إلاصدار

دوى، رأي املستشار القانوني، طباعة الثبوتيات املطلوبة، وبدالت إلايداع لدى دراسة الج

هيئة ألاوراق وألاسواق املالية، وغيرها من النفقات واملصاريف ألاخرى، باإلضافة إلى أن 

 
ً
ة الزمنية بين إجراءات الاكتتاب العام وفترة البيع )الاكتتاب( قد تكون طويلة نسبيا املد 

 بالنسبة لها.

 لتكاليف املباشرة املرتبطة بإجراءات الطرح والاكتتاب العام: ذلك أن رسوم البدالت ا

والعموالت والانتساب املقررة لكل من الهيئة والسوق وعمولة إدارة إلاصدارات وتكاليف 

عد  مرتفعة مقارنة مع حجم رأسمال هذه الشركات.
ُ
 مدراء إلاصدار وغيرها ت

                                                           

40  - World Federation of Exchange, SME Financing and Equity Market, 2017. And Mohammad Omran, Access to 

Finance for SMEs through Stock Exchange in Egypt: Conceptual Framework and Policy Implications, Cairo & 

Alexandria Stock Exchanges, (Cairo, 2008). 
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 الطرح والاكتتاب العام: إن الاستثمار في هذه الشركات  التكاليف غير املباشرة إلجراءات

ُيعد  أكثر خطورة من الاستثمار في الشركات الكبيرة واملعروفة مما ينجم عنه انخفا  في 

قيمة الاكتتاب مقارنة مع ما هو مطلوب ما يضطر هذه الشركات إلى تخفيض سعر الورقة 

الكتتاب وكل هذا سيسهم في زيادة تكلفة املالية الخاصة بها أو القيام بإجراءات تمديد ل

 .الحصول على رأس املال املطلوب

 :(41)وباإلضافة إلى التحدي املتمثل في التكاليف

تعد  الشركات الصغيرة واملتوسطة أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية بالنسبة ملزودي  -

لتالي وغيرهم(، وباالخدمات )مثل مدراء إلاصدار وشركات التدقيق واملستشارين القانونيين 

 فإنهم ال يدعمون هذه الشركات لالكتتاب وإلادراج في السوق املالية.

يكون املستثمرون أقل رغبة باالستثمار في هذه الشركات لعدم وجود معلومات كافية عنها  -

 أو لحداثتها، وبالتالي يحجمون عن الاستثمار فيها.

ة مع أسهم الشركات الكبيرة مما أسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة أقل سيولة مقارن -

 يثبط الاستثمار ونشاط شركات الوساطة املالية.

 قد يحجم العديد من الشركات عن التعامل مع السوق املالية ألسباب مختلفة، منها: 
ً
 أيضا

 ضعف خبرتها في كيفية التعامل في سوق ألاوراق املالية. -

 ضعف الثقافة املصرفية واملالية في سورية. -

العديد من الشركات في تحقيق متطلبات إلافصاح والشفافية وشروط القيد  عدم رغبة -

 املتبعة في السوق.

ومن أجل أن تكون السوق البديلة أداة فعالة في تأمين التمويل يجب العمل على معالجة 

 التحديات املذكورة أعاله، وهذا ما سنوضحه في الفقرة آلاتية.

 

 

                                                           

41  - Word Federation of Exchange, Ebid, P8. 
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 الاستفادة من سوق ألاوراق املاليةمعالجة التحديات وتعزيز إمكانية  .0

ن من خالل الاطالع على بعض التجارب الدولية املختلفة  ، أنه كان ال بد من التمييز (42)يتبي 

بين سوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة من جهة، والسوق النظامية من جهة أخرى، من حيث 

قواعد القيد وإلافصاح، ذلك لتتناسب مع طبيعة وظروف هذه الشركات مع الحفاظ على مستوى 

في السوق مثل مقبول من الجودة والكفاءة في السوق، والعمل على وضع برامج داعمة للقيد 

صناديق رأس املال املخاطر ووجود راٍع معتمد لتتمكن هذه الشركات من القيام بإجراءات القيد 

 Initial Publicفي السوق، وهذا يتطلب دراسة ألاوضاع املؤسسية لسوق الاكتتاب العام 

Offerings (IPOsوإجراء أي تعديالت للقواعد الناظمة لتتناسب مع الطبيعة الخاصة ل )لشركات 

 وقدرتها في الاستفادة من سوق ألاوراق املالية.

 لشروط القيد وإلادراج الحالية في سوق دمشق لألوراق املالية سواء في السوق 
ً
ووفقا

النظامية أو السوقين املوازيتين )أ( و)ب(، سيترتب على الشركات وكذلك السوق التحديات 

قيق الهدف الرئيس، أي إنشاء السوق كخيار املذكورة في الفقرة السابقة، مما قد يعيق من تح

 تمويلي جديد للشركات الصغيرة واملتوسطة.

لذا يتطلب إنشاء سوق متخصصة للشركات الصغيرة واملتوسطة في سورية وضع شروط 

إدراج مخففة ووجود أدوات من أجل تحقيق الغاية من إحداثها، وقوانين محددة لإلفصاح 

لهذه املشروعات، شريطة أن تكون هذه القواعد والقوانين  والشفافية بسبب الطبيعة الخاصة

أكثر مرونة بما يضمن كفاءة السوق وحماية املستثمرين، وفي هذا السياق، يمكن اقتراح القواعد 

 وألانظمة آلاتية:

 .تعديل قواعد وشروط إلادراج العام في سوق دمشق لألوراق املالية 

  تحديد عدد املساهمين وعدد ألاسهم الحرة بما تعديل الحد ألادنى لرأس املال املطلوب و

ينسجم ويتالءم مع دليل تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سورية )انظر الجدول 

 (.2رقم 

                                                           

42  - For more information you can review : Jacqueline Irving et al, Can Stock Exchanges Support the Growth of Small 

and Medium-Sized Enterprises؟- Lessons from India, South Africa, and Jamaica, Milken Institute Center, 2017, 

Mohammad Omran Ebid, and International Council of Securities Association ICSA Emerging Markets Committee, 

Financing of SMEs through Capital Markets in Emerging Market Countries, 2013. 
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 " مؤهلراٍع يجب أن يكون لكل شركة-Qualified Sponsor" أو مستشار معتمد "Qualified 

Advisor والشفافية." لضمان التزامها بقواعد إلادراج وإلافصاح 

  يمكن إعفاء الشركات الصغيرة واملتوسطة من وجود "الراعي املؤهل"، إذا كانت مؤسسة

ضمان مخاطر قرو  املشروعات الصغيرة واملتوسطة أو املؤسسات املالية الاجتماعية أو 

الهيئة العامة لتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة أو حاضنات ألاعمال أو أي مؤسسة 

 ومية لديها حصة في هذه الشركة.مالية أو حك

  السماح باالستثناءات للشركات الواعدة التي تقع من ضمن ألاهداف الاستراتيجية

للحكومة )مثل شركات الاقتصاد ألاخضر أو الشركات التكنولوجية...(، وعدم إخضاعها 

ة محددة.  لقواعد إلادراج ريثما يتم تعزيز أدائها، ذلك ملد 

 قواعد الاكتتاب والقيد .أ

إن املتطلبات التنظيمية الحالية للقيام بإجراءات الاكتتاب العام لم تأخذ بالحسبان طبيعة 

الشركات الصغيرة واملتوسطة التي قد ترغب باللجوء إلى السوق ألاولية لتأمين التمويل، حيث 

تتخذ عادة هذه املشروعات شكل شركة تضامن أو شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة، وال ُيسمح 

الشكلين القانونيين بموجب قانون الشركات طرح حصص لالكتتاب العام أو إدراج  لهذين

 عن أن شروط إلادراج في السوق الثانوية يتطلب أن 
ً
حصصهما في سوق ألاوراق املالية، فضال

 أمام  111يكون الحد ألادنى لرأس املال الشركة 
ً
مليون ل. س )السوق املوازي ب( مما يشكل عائقا

الشركات الصغيرة كافة والشركات املتوسطة التي تندرج ضمن القطاع الزراعي  إمكانية دخول 

والخدمي وجزء من الشركات املتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والتجاري )انظر الجدول رقم 

 ( إلى السوق املالية.2

ولتعزيز إمكانية الحصول على تمويل رأس املال للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، يجب أن 

يكون إلاطار التنظيمي أكثر استجابة لخصائص السوق املنظمة لها، وبالتالي، يبدو من املناسب، 

أن ندرس شبكات املعلومات الخاصة في سوق الاكتتابات العامة، وفهم الوضع املؤسس ي الخاص 

لهذه السوق، وهذا يستدعي تحديد قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بشروط القيد تتناسب مع وضع 

الشركات، مع عدم إلاخالل بكفاءة املعلومات املطلوبة، لذا نقترح أن يتم إحداث سوق  هذه

 مستقلة على مرحلتين:
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املرحلة ألاولى: إحداث منصة أو سوق موازية خاصة بهذه الشركات داخل سوق دمشق 

 لألوراق املالية.

شروط القيد املرحلة الثانية إحداث السوق البديلة )وهي سوق مستقلة( والتي تختلف 

 لنوع القطاع )تكنولوجي
ً
 (.....سياحي-صناعي-زراعي-فكري -وإلادراج فيها وفقا

هذا، ولكل مرحلة شروط إدراج وقيد وتداول مختلفة عن ألاخرى، وعندما يصبح عدد 

، ويحقق الغر  منها، يتم الانتقال إلى املرحلة الثانية بإحداث 
ً
الشركات املدرجة في املنصة مالئما

 موازية ضمن السوق الجديدة تحت إشراف إدارة مستقلة، السوق 
ً
املستقلة وتصبح املنصة سوقا

عنى بقيد وتداول ألاوراق املالية للشركات الصغيرة واملتوسطة.
ُ
 ت

ويمكن للشركات الانتقال من املنصة )أو السوق املوازية( إلى السوق املستقلة بعد تحقيقها 

صول هذه الشركات إلى شروط إلادراج في سوق دمشق الشروط الخاصة بالسوق، ومن ثم بعد و 

 لألوراق املالية، يمكن إدراجها في سوق ألاوراق املالية.

يبين الجدول أدناه شروط إلادراج في سوق دمشق لألوراق املالية وفق التقسيمات املوجودة 

 مواٍز ب(-مواٍز أ-)نظامي

 شروط إلادراج في سوق دمشق لألوراق املالية 9الجدول 

 السوق املوازية )ب( )***( السوق املوازية )أ( )**( السوق النظامية)*( الشروط

 استكملت إجراءات إلاشهار سنة واحدة على ألاقل سنوات على ألاقل 3 عمر الشركة

 رأس املال
مليون ل. س مدفوع  311

 بالكامل

مليون ل. س  111

 بالكاملمدفوع 

مليون ل. س مدفوع بالكامل )باستثناء حصة  21

 الدولة(

 على ألاقل 21 مساهم على ألاقل 111 مساهم على ألاقل 311 عدد املساهمين
ً
 مساهما

صافي حقوق 

 املساهمين
 من رأس املال %11 من رأس املال 111%

من رأس املال )الشركات املؤسسة بعد عام  72%

2112) 

 (2112املؤسسة قبل عام ))الشركات  111%

 الربح الصافي
من رأس املال  2%

 الشركة آخر سنتين
- - 

 ألاسهم الحرة
من ألاسهم املكتتب  21%

 بها

من ألاسهم  11%

 املكتتب بها
 من ألاسهم املكتتب بها 11%
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 التقارير املالية

 ملعايير 
ً
معدة وفقا

املحاسبة والتدقيق 

الدولية دون وجود 

تحفظات )آخر سنتين( 

 تؤثر في املركز املالي

 ملعايير 
ً
معدة وفقا

املحاسبة والتدقيق 

الدولية دون وجود 

تحفظات )آخر سنة( 

 تؤثر في املركز املالي

 ملعايير املحاسبة والتدقيق الدولية دون 
ً
معدة وفقا

 وجود تحفظات )آخر سنة( تؤثر في املركز املالي

( نظام قواعد وشروط إلادراج 2املادة ) -دمشق لألوراق املالية، )**( ( نظام قواعد وشروط إلادراج في سوق 0املادة ) -)*(

 ( نظام قواعد وشروط إلادراج في سوق دمشق لألوراق املالية5املادة ) -في سوق دمشق لألوراق املالية، )***(

 

 وبناء عليه يمكن أن تكون شروط القيد والتداول وإلادراج على النحو آلاتي:

أن تكون الشركة قد د حد أدنى ملمارسة النشاط، لكن يجب عمر الشركة: عدم تحدي -

 .استكملت إجراءات شهرها

ما هو محدد في التعريف الوارد في دليل تعريف املشروعات يقل رأس مال الشركة ع أال  -

 2الصغيرة واملتوسطة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية )القطاع الزراعي 

مليون ل. س،  12ماليين ل. س، القطاع التجاري  2ماليين ل. س، القطاع الصناعي 

دراج الشركات العاملة في ماليين ل. س(، مع وضع شروط خاصة إل  7.2القطاع الخدمي 

 بالكامل باستثناء حصة الدولةرأس املال أن يكون القطاع التكنولوجي، على 
ً
و أ مدفوعا

صناديق الاستثمار أو الشركات املؤسسة )قد تدخل الدولة شريك من أجل تهيئة املشروع 

 النطالقه(.

 ملا هو محدد في التعر  1دد املساهمين يكون الحد ألادنى لعأن  -
ً
يف الوارد في دليل وفقا

 1تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية )

 القطاع الخدمي( 11للقطاع الزراعي والصناعي والتجاري، و

اح ينصح باإلفصلحماية حقوق املستثمرين والحفاظ على سالمة السوق شروط إلافصاح:  -

ين، وتقارير مالية نصف سنوية الخاصة باملساهمالقرارات عن ألاحداث الجوهرية و 

 معتمدة فقط من مجلس إلادارة.

 ملعايير املحاسبة والتدقيق  -
ً
أن تكون البيانات املالية للشركة عن آخر سنة، معدة وفقا

 الحسابات أي تحفظات قد تؤثر في املركز املالي. يتضمن تقرير مفتش وأال الدولية، 

 (وجود راعي راٍع معتمد )إلزامي -

 .تخفيض رسوم الاكتتاب العام والقيد وإلافصاح -
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يمكن وضع استثناءات على الشروط الواردة أعاله بما يتوافق مع أولويات وسياسة  -

 الحكومة من أجل دعم وتشجيع قطاعات معينة.

 تقوم فيها شركات الوساطة بتسجيل  -
ً
ساعات التداول: يخصص ساعة تداول واحدة يوميا

 –بدون حدود سعرية  –بأسعار متباينة  نفسها رقة املاليةالطلبات والعرو  على الو 

 لألوامر الصادرة إليها من عمالئها، ويتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة 
ً
وفقا

واملنظمة للتداول في البورصة وكذلك النظم والقواعد الالزمة لعملية الرقابة على 

 .(43)التعامالت

كما يتم تحديد سعر إلاغالق على أساس السعر الذي يحقق أكبر مستوى من السيولة في  -

 ملعايير  الصغيرةسوق الشركات 
ً
واملتوسطة حيث يتم اختيار سعر إلاغالق والتنفيذ وفقا

كانت و  ،تنفيذ والذي يبقى أقل كمية غير منفذه في السوق  السعر الذي يحقق أكبر كمية

ر إلى سعر إقفال جلسة اليوم السابق وأعلى قيمة تداول وتتم قابلة للتنفيذ وأقرب سع

سوق املشروعات الصغرى تسوية العمليات التي تتم في هذا السوق في اليوم التالي 

 .(44)واملتوسطة

ويتطلب تحقيق الغاية من تسهيل وصول هذه الشركات إلى سوق ألاوراق ليس فقط 

بل يجب أن تنسجم هذه التعديالت مع تعديالت  التعديالت املطلوبة من سوق ألاوراق املالية؛

أخرى في القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات في سورية، ويأتي على رأسها تعديل لبعض 

الذي ال يسمح إال  2111لعام  21مواد قانون الشركات الصادر بموجب املرسوم التشريعي 

 فيها أسهمو توجيه الدعوة للجمهور لشراء على الاكتتاب أأسهم  طرحللشركات املساهمة العامة ب

، من أجل تشجيع الشركات الجديدة التي تحتاج إلى رأسمال سوق ماليةالأو إدراج حصصها في 

أولي أو الشركات التي تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي إلى الترخيص وحصولها على التمويل 

 بحاجة 
ً
إلى تخفيف شروط تحويل الشكل القانوني الالزم من خالل سوق ألاوراق املالية. وأيضا

على سبيل املثال تخفيض عدد السنوات للتحول ، (42)للشركات القائمة إلى شركات مساهمة عامة

 وتخفيض رسوم التسجيل والترخيص. إلى شركات مساهمة عامة إلى سنة واحدة.

                                                           

 .22ص  يامن البيشاري، مرجع سابق، - 43

 .22ص  املرجع سابق، - 44

 .214، املادة قانون الشركات، 2111لعام  21لتشريعي املرسوم ا  - 42
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 ةطمؤسسة ضمان مخاطر القرو  للمشروعات الصغيرة واملتوسوبهذا التعديل تستطيع 

 في الشركات الصغيرة واملتوسطة التي ال تسطيع أن 
ً
 بحيث تكون مستثمرا

ً
 فاعال

ً
أن تلعب دورا

استثمار جزء من فائض أموال »تحصل على تمويل لها من خالل القطاع املصرفي، ذلك بوساطة 

الية ملباملئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل باألوراق ا 22املؤسسة وبما ال يتجاوز نسبة 

الحكومية أو ألاوراق املالية املسجلة في ألاسواق املالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات 

 (41) «مخاطر منخفضة بناء على اقتراح املجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف

 الرعاة املعتمدين دور ومهام .ب

الاستشارات املالية وإدارة ألاصول، إنَّ الراعي املعتمد هو مؤسسة أو شركة متخصصة في 

 لشروط وقواعد 
ً
ويكمن دوره ألاساس في تقديم النصح وإلارشاد في تأهيل الشركة للقيد، وفقا

سوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ومساعدة الشركة في مرحلة القيد من حيث إعداد الوثائق 

ة طرح أسهمها لالكتتاب، سواء كان املطلوبة واستكمال جميع إجراءات القيد، مع إلاعداد لعملي

، باإلضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد وإلافصاح وكيفية 
ً
 أو خاصا

ً
عاما

الالتزام بها، ومساعدة الشركة في إعداد القوائم املالية وتقديمها في توقيتاتها املحددة من قبل 

 .(47)للتوجيهات السوق؛ وإخطار السوق في حالة عدم استجابة الشركة

وال يتدخل الراعي في إدارة الشركة بأي شكل من ألاشكال وال سلطة له على أي قرار استثماري 

 :(41)تتخذه الشركة، وهو عبارة عن مستشار للشركة الصغيرة واملتوسطة، يقوم باملهام آلاتية

  ع وإلايداتقديم الاستشارات والنصح للشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد

 املركزي.

  تقديم الاستشارات والنصح للشركة في عملية طرح ألاسهم لالكتتاب سواء كان عاما أو

.
ً
 خاصا

  تقديم الاستشارات والنصح للشركة في كيفية الالتزام بقواعد إلافصاح واملحافظة على

 استمرار قيدها بالسوق.

                                                           

 .4، املادة مؤسسة ضمان مخاطر القرو  للمشروعات الصغيرة واملتوسطةالقاض ي بإحداث  2111لعام  12القانون   - 41

 ، مرجعين سابقين.,Mohammad Omranيامن البيشاري و  - 47

 .17املرجع السابق، ص   - 41
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 واعد وألاحكام املنظمة وعلى الراعي إخطار السوق في حالة عدم استجابة الشركة للق

 للتعامل في سوق ألاوراق املالية.

 لنظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة املالية وقواعد ممارستها ألعمالها يمكن 
ً
ووفقا

لهذه الشركات أن تكون الراعي املعتمد للشركات الصغيرة واملتوسطة، على أن تراعى الحدود الدنيا 

 ا هذه الشركات من عمالئها من املشروعات الصغيرة واملتوسطة.والعليا للعموالت التي تتقاضاه
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 والتوصيات النتائج

 النتائج

درس هذا البحث الحاجة إلى إدراج الشركات الصغيرة واملتوسطة في سوق لألوراق املالية 

 كخيار تمويلي إضافي للحصول على ألاموال الالزمة لها، ووصل إلى النتائج التالية:

مصادر التمويل غير الرسمية أو من خالل القطاع املصرفي العقبة الرئيسة  يعد التمويل من .1

 لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

عدم وجود تناسق وتوافق بين القوانين والتشريعات الناظمة لعمل املشروعات الصغيرة  .2

 واملتوسطة والتي أعاقت وستعيق نمو وانتشار وتطور هذه املشروعات.

إنشاء سوق مالية متخصصة للشركات الصغيرة واملتوسطة تجاوز العديد يمكن عن طريق  .3

 من العقبات التمويلية، وإضافة مصدر تمويلي إضافي جديد لهذه املشروعات.

 في سوق دمشق لألوراق املالية تحول دون  .4
ً
إن شروط القيد وإلادراج املوجودة حاليا

 لصغيرة واملتوسطة.إمكانية الاستفادة منها كخيار تمويلي جديد للشركات ا

 

 التوصيات

إن نجاح هذه السوق لتأمين التمويل الالزم للشركات الصغيرة واملتوسطة يحتاج العمل 

 على عدة مستويات، وفق آلاتي:

تحقيق التوافق بين جميع القرارات والقوانين الناظمة لعمل هذه املشروعات، وبما يتفق  .1

الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة مع دليل تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 الخارجية، وهذا يستدعي:

إجراء تعديل على قانون الشركات من حيث السماح للشركات محدودة املسؤولية  -

أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء  ،على الاكتتابأسهم  طرحبوالشركات املساهمة الخاصة 

 .سوق ماليةالأو إدراج حصصها في  أسهم فيها،

الحد ألادنى والحد ألاعلى للعموالت التي تتقاضاها شركات الوساطة املالية من تعديل  -

 عمالئها من الشركات الصغيرة واملتوسطة.

تعديل قرار مجلس النقد والتسليف في تعريفه للشركات الصغيرة واملتوسطة وألنواع  -

 الشركات بما يتطابق مع تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 
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تساعد على تسهيل وصول الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى جراءات مرنة وضع قواعد وإ -

 .سوق ألاوراق املالية

وضع مؤشر خاص للسوق الجديدة يعكس أداءها، ألامر الذي من شأنه جذب املستثمرين  .2

 .املحليين والدوليين إلى السوق 

عدة إطالق حملة إعالمية وعقد العديد من اللقاءات مع إدارة بعض الشركات الوا .3

لتسليط الضوء على أهمية التوجه إلى الاكتتاب العام وشرح مزايا إدراج الشركات 

 .الصغيرة واملتوسطة في السوق املالية

 تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القرو . .4

إطالق السوق مع عدد محدود من الشركات ذات إمكانيات النمو العالية، لتعكس صورة  .2

 جاح.جيدة عن السوق الجديد وتؤدي إلى قصة ن

 إحداث سوق مستقلة على مرحلتين: .1

املرحلة ألاولى: يتم فيها إحداث منصة أو سوق موازية خاصة بهذه الشركات داخل سوق  -

 دمشق لألوراق املالية.

املرحلة الثانية وهي إحداث السوق البديلة )وهي سوق مستقلة( والتي تختلف شروط  -

 لنوع القطاع القيد وإلادراج في
ً
  سياحي....(.-صناعي-زراعي-فكري -)تكنولوجيها وفقا
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