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لمالي بين مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال عالقة االداء ا

 صغيرة الحجم

 إعداد

 ساره فيصل مهاوش

 رافإش

 الدكتور عبدالرحيم قدومي

 المللش

التعرف على عالقة االداء المالي بين مؤسسات االقراض غير المصرفية الدراسة إلى  تهدف

، في سبيل بناء بيئة مالية تقوم على اساس التعاون  صغيرة الحجمعمال األمؤسسات عمالئها من و 

بية الضخمة والخبرات األدارية والمحاس والنصح واألرشاد بين جهة مقرضة تمتلك األمكانيات المالية

تم مصرفية غير مؤسسة اقراض  51الدراسة من  مجتمع تكوني  ، المتقدمة واخرى صغيرة وضعيفة

عميله  مؤسسات اعمال صغيرة 1تخصيص ، وتممؤسسات 1 مكونة من عشوائية منها اخذ عينة

ين المتغيرات المستقلة و المتغير .تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بلها

التابع ،ومعادلة االنحدار البسيط لتحديد قوة تأثير كل من المتغيرات المستقلة منفردة على المتغير 

 التابع اضافة الى معادلة االنحدار المتعدد و تحليل التباين.

نه معبرا ع وتوصلت الى عدد من النتائج أهمها أن تحسن احدى متغيرات الوضع المالي

األقراض يؤدي الى  ضعف الوضع المالي  لمؤسسات األعمال معبرا عنه  مؤسساتبهامش ربحية 

معدل دوران بهامش ربحيتها، اضافة الى عدم  امكانية حدوث تحسن مالي واداري معبرا عنه ب
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االصول و الرفع المالي لدى مؤسسات األعمال اذا ما حدث مثل هذا التحسن وبنفس المتغيرات 

 سات األقراض.لدى مؤس

 .االداء المالي ، مؤسسات االقراض ، مؤسسات االعمال صغيرة الحجم الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT  

This study aimed to identify the natural of financial performanc relationship between 

nonbanking lending institutions and others of small businesses. Its main objective is to 

build up a surrounding financial environment based upon cooperation, advisory and 

guidance between those of lenders who are with a plenty of money to lend and long 

experiences in different fields of management skills and advanced accounting, while the 

borrowers are weak and small size businesses. The nonbanking lenders of seven 

institutions have been randomly selected from sixteen toll number of their population 

and seven small businesses borrows were designated by each lender. The  Pearson 

coefficient has been used to find out the natural relashionship between eatch 

independent and dependent variable,the simple regression   to determine the strength 

relashionship,the multiple regression and analysis of variance 
The study concluded deferant result, the most important one pointed out that a better 

performance measured by the profit margin of lenders is negatively associated with the 

borrower’s performance measured by their own profit margin and at the same time no 

associated performance improvement has been significantly witnessed in the same 

borrowers side under better levels of  borrowers equity multiplier or total assets 

turnover. 
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 الفصل األول 

 للفية الدراسة واهميتها 

 :مقدمة 1-1

يفرض المقرض في وضع القوي  يبدو فيها مقرض ومقترض بين متكافئةغير قد تسود عالقة 

 طرف مضطر إلى القبولعلى والضمانات الفائدة والمدة الزمنية للسداد  سعر فيما يخص هشروط

تقع على ل من النتائج. بشروط قد تكون مجحفة وتحرمه من حقوق لو توفرت له لحقق مستوى افض

عاتق مؤسسات االقراض مسؤولية الرعاية واالهتمام واألرشاد الى جانب التمويل لمعالجة ما يعانية 

أكثر  عملية بناء عالقة بهدف صغيرة ،المن مؤسسات األعمال  االقل خبرة و امكانياتالجانب 

 تعاونية.

عن هفاااوات غيااار يساااير والتجااااوز التتتضااامن العالقاااة التعاونياااة اظهاااار الااادائن مباااادرات مااان 

 توظيافعادم و  ،، ومن المدين المبادرة إلاى تساديد الادين وعادم المماطلاةمقصودة من قبل المدين

عدم وجاااود مااان البحاااث والدراساااه. المزياااد  دون اعطائهااااالنتاااائج  غيااار واضاااحةماااوال  بطريفاااة اال

 مرتفعةحاالت افالس  تسبب، عالقة تعاونية لها نتائج غير مقبولة على مستوى االقتصاد الكلي

فاااي هاااذا القطاااا   لتصااابح  الاااى خاااروج االماااور عااان السااايطرةو مؤسساااات االعماااال الصاااغيرة  مااان

الثلج المتدحرجه، تتزايد باستمرار فتؤدي الى سقوط أنظمة اجتماعبة كرات مثل  حاالت االفالس

المتحاادة واقتصاادية واسااواق عالميااة كتلاك التااي تعاارض لهاا وول سااتريت واالقتصاااد فاي الواليااات 

ضامن حادوث اساوأ ركاود مناذ الكسااد العظايم وماا  2008في الشهر التاساع و العاشار مان سانة 
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و نظاارا لاثااار االقتصااادية و االجتماعيااة صاااحبة ماان فشاال شااركات مصاارفية و تأمينيااة كبياارة.

عاادد ماان المبااادم، تقااوم  تطااوير العشاارين مجموعااةالتااي قااد تاانجم عاان مثاال هااذق العالقااة، ساابق ل

 اخالقياااتو  الماليااة والتوعيااة لتثقياافالعادلااة وا المعاملااةظااام اكثاار فاعليااة ويتصااف بعلااى بناااء ن

الجشع والحرمان ويحرص علاى ضارورة تقاديم المزياد مان الرعاياة  عمليات ضد الحماية و العمل

 (. (Carasco and Singh 2003 واألهتمام

 الدراسة: مشكلة 1-2

تعاونية تسهم فاي حادوث تحسان متازامن فاي  عالقة في تقصي وجود تبرز مشكلة الدراسة      

فاي مؤسساات غيار مصارفيه  ذلكق قاألداء المالي لمؤسسات اعمال صغيرة مقترضة عندما يتح

ردات فعل تحفظية من المؤسسات المقرضاة عناد  يتوافق عدم التحسن المتزامن معمقرضة لها. 

اساااتمرارية و لها حااادوث انخفااااض جاااودة اصاااو مااان  تخوفاااا .تعاملهاااا ماااع مؤسساااات اعماااال صاااغيرق

تحول بالتالي دون حصاول مؤسساات االعماال علاى ماا تحتااج و  وادائها المالي ينشاطها التمويل

، يزداد  تحفظ المقرضين في ظل ارتفا    و التمويل الكافي إلية من النصح و االرشاد و الرعاية

  واإلداري يوالتنظيما المؤسساي البنااء المخااطر االئتمانياة ونقاص المعلوماات المتاوفرة وضاعف

تقااديم الضاامانات  وتفقااد القاادرة علااىفتتااأثر يليااات عملهااا لاادى مؤسسااات األعمااال صااغيرة الحجاام 

مان  تجنباا فالمؤسسات االكثار تحفظاا تضاع شاروطا اكثار صاعوبة مقارناة بتلاك االقال .المطلوبة

 اض معدالت ارباحها.فارتفا  حجم ما تضعه من مخصصات على القروض  وانخ
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 اسة وفرضياتها:أس لة الدر  1-3

 :اس لة الدراسة   -

 تسعى هذق الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

ع د كل من مؤسسات االقراض غير  عا د على حقوق الملكيةاليوجد عالقة بين قيم  هل

 المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ؟

 :ويتفر  منه االسئلة الفرعية التالية

مؤسسات االقراض غير المصرفية و  قيم هامش الربحية عند كل من عالقة بينيوجد هل  -5

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ؟

من مؤسسات االقراض غير المصرفية  بين قيم معدل دوران االصول عند كل عالقةيوجد هل  -5

 و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ؟

قراض غير المصرفية و من مؤسسات اال بين قيم الرفع المالي عند كل عالقةيوجد هل -5

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ؟
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 :فرضيات الدراسة 1-4

بين قيم العا د على حقوق الملكية : ال يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية H0الفرضية الرئيسية 

ع د مستوى  ع د كل من مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم

(α<=0.05.) 

 

 رضية الر يسية الفرضيات الفرعية التالية: ويتفرع من الف

H0-1 : من مؤسسات  بين قيم هامش الربحية عند كل داللة إحصائية ذات عالقةال يوجد

 (.α<=0.05) مستوىاالقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم عند 

H0-2 : من مؤسسات  كلبين قيم معدل دوران االصول عند  داللة إحصائية ذات عالقةال يوجد

 (α<=0.05)عند مستوى االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم 

H0-3:  من مؤسسات االقراض  بين قيم الرفع المالي عند كل داللة إحصائية ذات عالقةال يوجد

 (.α<=0.05)عند مستوى غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم 

 :الدراسة أهمية5-1  

 و شديد االرتباط بما من خالل معالجتها لموضو  في غاية األهميةمن أهمية الدراسة تك

 المخصص دعمال صغيرة وزيادةال في حجم التمويل المخصص لمؤسسات االعمالالمملكة  قتشهد

للتمويل و الرعاية و  حاجتها في نشاطها وتنامي متنوعةوالتي اصبحت  مشاريعها للعديد من

 لجهات المقرضة . و تحدد اهمية الدراسة في النقاط التالية :االهتمام من قبل ا

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم لها اثر ملموس في تنمية االقتصاد. -5
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، و شكل واإلدارة الملكية بين الفصل خصوصية مؤسسات االعمال صغيرة الحجم متمثلة بعدم-5

 .المشرو  في للبدء الالزمة ماليةالرأس التكاليف ضآلةالملكية التي تغلب عليه الفردية ، و 

 لصغر مواردها المالية. مالكه بشخصية بالمشرو  الخاصة القرارات تأثر– 3

 فيتؤثر بشكل ملموس بمدى نجاح المشرو  و عملها  العمالء مع مباشرة عالقات وجود - 4
 .غالبا محلي مجتمع
 .صغر عمرها الناجم اما عن وفاة المؤسس او الخالف مع الشريك 5- 

 .والتحديث والتوسيع والتطوير التكنولوجيا متطلباتمحدودية  - 6

 من األولى المراحل في خاصة كافية وفق ما تتطلبة البنوك التجارية ضمانات توفير صعوبة -7

 .المشروع عمر

 حاجتها المستمرة للرعاية و االهتمام من قبل الجهات المقرضة. -8

 ف الدراسة:اهدأ 1-6

تتبلااور  تعارف علاى مواقااع تحتااج الاى المزيااد مان التحساين فااي مساتويات االداءال هااوالهادف العاام 

 من خالل االهداف التالية:

مؤسسات اإلقراض غير المصرفية في  العائد على حقوق الملكية قيم  إظهار طبيعة العالقة بين1- 

 . صغيرةالمؤسسات األعمال و 

سات االقراض غير المصرفية و اظهار طبيعة العالقة بين قيم هامش الربحية في مؤس -2

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم.
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اظهار طبيعة العالقة بين قيم معدل دوران االصول في مؤسسات االقراض غير المصرفية و 3- 

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم.

اظهار طبيعة العالقة بين قيم الرفع المالي في مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات  4-

 صغيرة الحجم. االعمال

 مصطلحات الدراسة: 1-7

 مؤسسات االعمال صغيرة الحجم: -

يتكفل هي مؤسسات يغلب عليها طابع الملكية الفردية و تدار عادة من قبل مالك واحد        

بالمؤسسات الصغيرة  صفتو و  ،املع50  -10فيها بين عدد العاملين  يتراوحبكامل المسؤولية و 

 تهاإمكانياوفق معايرها بأسس مختلفة من دولة الى اخرى  تحدد، و  مريكياال البنك الدولي وفق

.  and Rein, 2009 (Kelliher ) ،وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها

 Innes, 2009) Alattar  عامل 99- 10انها  تلك التي توظف بين   الهيئة األوروبية هاعرفتو 

, Kouly and). 

 (.57  ص2009فردا، )أبو الفحم،  25-5فيها بين وفق عدد العاملين األردن  ريفها في وتم تع   

( عمال فأقل 4اعتادت دائرة اإلحصاءات العامة تسمية المنشآت الصناعية التي تشغل )و 

بأن واعتبرت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضو  في األردن  .الصغيرة بالمؤسسات

، بينما رفعت بعضها ( 2004ة )جرادات،( عامالا منشآت صغير 20أقل من ) التي تشغل مؤسسات

ابو ) عاملين والبعض اآلخر خفضه ليصل إلى عشرة  عامال( 25هذا الحد ليصل إلى )

 .( 2004،الهيجاء
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( هي مؤسسات اعمال 10وفقا لهذق الدراسة فإن المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن )

 هذا العدد من خالل الزيارات الميدانية لمقرضي هذق المؤسسات.صغيرة وقد تم تحديد 

 مؤسسات االقراض غير المصرفية:

 لهذق يسمح الو  مصرفية رخصة يحملون ال ولكن مصرفية، خدمات تقدم التي هي المؤسسات

 أنوا  جميع قدموت مصرفية أنظمةب هاعمليات جميع تغطىو  الجمهور من الودائع قبولب المؤسسات

 المالية األوراقو  سنداتوال أسهم واقتناء  االئتمانية والتسهيالت القروض مثل المصرفية تالخدما

دون ان يكون  التجارية واألعمال التأمين، واعمال،  المحلية السلطة أو الحكومة عن الصادرة

 (Sayeed,2011   المنقولة غير الممتلكاتاو شراء  صناعي أو زراعي أو تجارياساسها 

Bothra and   .) 

 االداء المالي: -

 حقوق على عائدكال المالي الجانب من المنشاة بتقييم تختص التي المالية والنسب شراتؤ الم هي   

 في يتجسدبمكوناتة المختلفة هامش الربحية و معدل دوران االصول و الرفع المالي والذي  ةالملكي

  ةمالالز  لةوالسي و توفير و الصادرةبين التدفقات النقدية الواردة  ازنوالت تحقيق على قدرتها

 (. 2011)طيفور   منخفضة بتكاليف  جيدق مردودية  تحقيق معدل و ،عليها ام  لتسديد

 العا د على حقوق الملكية:  -

تعكس هذق النسبة معدل العائد التي تحققه الشركة للمساهمين. فإذا كانت هذق النسبة مرتفعة     

(  وتقاس 2006  المطارنةو  خنفراالستثمار والتمويل في الشركة  ) فانها تدل على كفاءة قرارات

 وفق المعادلة االتية:

 .100% (×= )صافي الربح / اجمالي حقوق المساهمين معدل العائد على حقوق الملكية 
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 التالية :  Dupontويعرف معدل العائد على حقوق الملكية وفق معادلة 

 Return on equity =Profit Margin * Total assets turnover * Financial 

leverage 

مريكية . ويقوم شركة دي بونت أال فيه قيطبت تم  م هذا النظام لسنوات عديدة بعد أنااستخدإذ سبق 

ل البحساب الربحية من خعلى دمج كل من قائمة الدخل والميزانية العمومية في شكل واحد يسمح 

تالفيها و لمعرفة أوجه القصور  انخفاضهاأو ارتفاعها أسباب  بيان و الملكية وقمعدل العائد على حق

 .تعزيزها ومستقبالا أو أوجه التفوق 

 (:Profit Margin االرباح ) صافي هامش -

  ويتم (2009  حدادتعكس هذق النسبة مدى كفاءة إدارة الشركة في تحقيق االرباح من المبيعات )   

 ادلة التالية:وفق المع لصافيحساب نسبة هامش الربح ا

 نسبة هامش صافي االرباح = صافي االرباح / المبيعات.

 (:Total assets turnover) معدل دوران االصول -

بين المبيعات وحالة التوازن تبين هذق النسبة مدى فعالية الشركة في استغالل االصول المتاحة    

عدد المرات التي ساهمت فيها  س يقيوحجم استثمارات الشركة في االصول المتدوالة والثابتة. و 

 (  وتقاس وفق المعادلة االتية :2006  المطارنةو  خنفراصول الشركة في تحقيق المبيعات )

 معدل دروان اجمالي االصول= المبيعات/ اجمالي االصول.

 :(Financial leverage )الرفع المالي -

فيها. وهو مقياس  ساهمينالمهو نسبة حاصل قسمة مجمو  اصول المؤسسة على مجمو  حقوق 

بين مصادر التمويل المختلفه. يتم شراء األصول اما باستخدام  لدرجة الرفع المالي بهدف التمييز
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ة المرتفع الى استخدام يحقوق الملكية او الدين )األلتزامات(، نتيجة لذلك يشير مضاعف حقوق الملك

علومات عن طرق التمويل التي تم الدين بشكل واسع في تمويل شراء األصول. يعطي المقرضين م

استخدامها عند شراء األصول او نتائج ما قد يحدث من اخطار عدم القدرة على السداد. فارتفا  قيم 

هذا المؤشر ال تعني األفضل بل األعلى خطورة، اذ يبين قيمة التمويل من حقوق الملكية التي تم 

 األصول.  مناستخدامها لشراء الدينار الواحد 

 وتقاس وفق المعادلة االتية : (2006  المطارنةو  رخنف) 

 /مجمو  حقوق المساهمين= اجمالي االصولالرفع الماليمضاعف 

 الدراسة: أ موذج8-1

الذي يتألف من المتغير المستقل ممثالا بالعائد على الملكية  انموذج الدراسة (1-1)يبين الشكل 

، والمتغير (دل دوران االصول، والرفع الماليهامش الربحية، مع)لشركات اإلقراض غير المصرفية 

هامش الربحية، معدل )التابع ممثالا بالعائد على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم 

 ، باإلضافة الى العالقات الواردة ضمن الفرضيات االخرى. (دوران االصول، والرفع المالي
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 (1-1 موذج )                                        

          المصدر: من اعداد الباحثة                                  

 

 

  

 التابعالمتغير 

لمؤسسات  العا د على الملكية
 األعمال صغيرة الحجم

 المتغيرالمستقل

العا د على الملكية لمؤسسات 
 اإلقراض غير المصرفية 

H0 

  
 هامش الربحية

(X1) 

 معدل دوران األصول
(X2) 

 الرفع المالي
(X3) 

 مش الربحيةها
(Y1) 

 معدل دوران األصول
(Y2) 

 الرفع المالي
(Y3) 

H0-11 

-

2hhhh

 ااا

H0-21 

0-3 

H0-3 
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 حدود الدراسة 9-1

تتحدد مجريات الدراسة في واقع العالقة بين مؤسسات االقراض غير المصرفية  :الحدود الزمانية -

عند  المنشورة لمتغيرات هذق الدراسةو مؤسسات االعمال صغيرة الحجم في وقت جمع البيانات 

 .5557نهاية عام 

مجتمع مؤسسات االقراض غير المصرفية العاملة  ستجرى هذق الدراسة على :الحدود المكانية -

 مؤسسة وما يحكم عملها من تشريعات حكومية و اخرى ادارية . 16في االردن والبالغة 

  :محددات الدراسة 1-10

من الدراسات التي تهتم بواجبات المقرض اتجاق تحديد ووضع حلول  تبين للباحثة وجود قلة1- 

صغيرة إذ ان نجاح المقرض في ذلك سيؤدي في النتيجة الى المشاكل تواجهها مؤسسات االعمال 

فعدم االهتمام  ،الصغيرةتحقيق المزيد من ارباحة و يساهم في تطور و استمرار مؤسسات االعمال 

   .خسارة لكل من الطرفين و للمجتمعفي بناء هذق العالقة يعتبر 

صغيرة مما تطلب من الباحثة زيارة العن مؤسسات االعمال عدم توفر بيانات مالية منشورة  -2

مؤسسات االقراض و الحصول على البيانات مباشرة، علما ان هذق البيانات صحيحة الن 

 مؤسسات االقراض اعتمدت عليها في تقديم قروضها.

سسات االقراض غير المصرفية في االردن و البالغ عددها حسب المعلن في محدودية عدد مؤ  -3

رفضت احداها المشاركة في تقديم البيانات المطلوبة و البعض  ،مؤسسة 16غرفة صناعة االردن 

االخر مؤسسات تأجير تمويلي أو زراعية و متخصصة مما أثر على عدد مؤسسات االقراض 

 ة فقط رغم محاوالت الباحثة المتكررة في ايجاد بدائل اخرى.المساهمة في هذق الدراسة الى سبع
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رفض مؤسسات االقراض التعاون في مجال اعطاء الباحثة اسماء و عناوين عمالءها من  -4

اختيار افضل ما  بتقديم بيانات خاصة عنهم و تعمدها في و االكتفاءالصغيرة مؤسسات االعمال 

 عندها من العمالء.

والمشتركة بالرسالة و لكن صغيرة الحثة فرصة اختيار مؤسسات االعمال لم يكن امام البا -5

 قدمت لها من مؤسسات االقراض.
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 الفصل الثا ي

 األدب ال نر  والدراسات السابقة

 القسم األول: األدب ال نر 

  نرية التحفن المحاسبي1-2) )

 اضاسات اال تما ية لمؤسسات االقر محتوى السي         (2-2)

 مسؤولية المقرض في حل مشاكل المقترض( 3-2)       
 لعالقة بين المقرض و المقترضا (4-2)
 اهمية مؤسسات االعمال صغيرة الحجم (5-2)       

 تواج  المؤسسات الصغيرة والمتوسطوالمعوقات التي  اكللمشا(6-2)

 ة بدول العالممقار  الردنفي ا االقراض غير المصرفيةء المالي لمؤسسات الداا( 7-2)

 ا شاء مؤسسات االقراض غير المصرفية مبررات( 8-2)

 غير المصرفية قراضالمشاكل التي تواجة مؤسسات اال( 9-2)

 خصائص مؤسسات االقراض غير المصرفية( 10-2)

  مؤسسات االقراض غير المصرفية في االردن تطور( 11-2)

مؤسسات االعمال الصغيرة في  استلدام الدولية  التجارب من ال ماذج بعض( 12-2)

 الغراض الت مية 

 القسم الثا ي: الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات العربية واألج بية

 ثا يًا: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
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 الفصل الثا ي

 اإلدب ال نر  والدراسات السابقة 

 ال نر : اإلدب 2-1

ة ضمن ماورد في الدراسات السابقة واألدب النظري رات الدراسيتناول هذا الفصل عرضاا لمتغي   

 :الذي تناول هذا الموضو ، وعلى النحو اآلتي

 (:  Accounting Conservatism Theory نرية التحفن المحاسبي ) (1-2)

تنص هذق النظرية على ضرورة تركيز مؤسسات االقراض على تأجيل االعتراف باالرباح وتعجيل 

( و نتيجة لذلك يتبع الدائنون اجراءات watts, 2003 ن مبدأ التحفظ. )االعتراف بالخسائر لضما

تحد او تخفض من الخسائر الناجمة عن عمليات االقراض وذلك ضمن اتفاقيات و شروط بين 

مشكلة االختيار بين مجموعة  مقرضوخاصة في الحاالت التي يواجه فيها ال المقرض  والمقترض

أحد وسائل تقليل والذي اعتبر  التحفظ المحاسبي مبدأ الذي يتفق معمن البدائل، فإنه يختار البديل 

 .المالكانتقال الثروة من المقرضين إلى 

 المؤثرات االيجابية والمبررة لوجود هذق النظرية:

المؤثر التعاقدي: يقصد به التركيز على العقود الناشئة بين المقرض والمقترض و شروط  -1

غة فيها لضمان سالمة القروض وما ينجم عن ذلك من ضمان مبدأ توزيعات االرباح وعدم المبال

) شتيوي  التحفظ في توزيع االرباح و مصدر اطمئنان اكبر للمقرضين في سالمة تسديد قروضهم

2010 ) . 
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المؤثر التنظيمي: يهدف الى تنظيم افضل للمعامالت المالية بين المقرض والمقترض وتوفير  -2

ا في حالة وقو  اي خالفات بين الطرفين ، فوجود مبدأ التنظيم يضمن الوثائق الممكن استخدامه

عدم اضطرار المقرض الى تكبد مصاريف مرتفعة في حالة حاجته الى تنظيم وثائق غير منظمة 

 .( 2010) شتيوي   سابقا وبالتالي تزداد ثقة المقرضين بالقوائم المالية وافصاحات المقترضين

دور هذا المؤثر في حالة وجود نزا  بين المقرض والمقترض بسبب المؤثر القانوني: يبرز  -3

خالف على احدى بنود اتفاقية القرض، فالمسؤولية القانونية لكل من الطرفين تصبح اكثر تعقيدا 

. فبالرغم من الزيادة المحتملة للمصاريف القانونية اال ان االلتزام المقترضعندما تزداد قيمة اصول 

ظ يخفض هذق المسؤولية القانونية بما تمثله من مصاريف مقاضاق محتملة ) بتطبيق مبدأ التحف

 (. 2010شتيوي  

يؤدي التحفظ المحاسبي الى تخفيض تكلفة مصادر التمويل على الجهات المقترضة في ظل  -4

اتباعها مبدأ التحفظ الذي يؤدي في حالة تطبيقة الى تقليل بعض االخطار االئتمانية الناجمة عن 

تحسين صورة الجهة المقترضة وتخفيض تكلفة االقراض.فدقة و لمعلومات في التقارير المالية دقة ا

المعلومات المحاسبية تؤدي الى وصول اشارات في الوقت المناسب عن التغيرات المحتملة في 

تساهم هذق و  ،الوضع المالي للمقترض و التي لن تتحقق بدون وجود التقارير المالية الدقيقة

)السهلي ،  في سرعة اكتشاف المقرض اية مخالفات وردت ضمن شروط العقدت االشارا

.ترى الباحثة ان تطبيق ما اوصت به نظرية التحفظ المحاسبي يؤدي الى فهم افضل 2009)

 لطبيعة العالقة بين اداء مؤسسات االقراض و مؤسسات االعمال الصغيرة.
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مما يشكل سببا في  تعقيدا كل أكثرلمشا صغار الحجم المقترضون تعرضي:  المقترضحجم -5

قوائمها ووضوح  شفافيةعدم و التي ترجع اساسا الى  لتجنب الدعاوى القضائيةتحفظ المقرضين 

 .  2009))السهلي ، بعض القوانينالمالية او فهم 

القوائم المالية قراءة و تحليل التحفظ في بمبدأ  يلتزم: من مصلحة المقرض أن عقود المديونية6-

القدرة على  ين وخدمة الدو  ضمان سداد قيمة القرض بهدف عدم المبالغة في مصادر رضمقتلل

وأقساط القرض في مواعيدها المحددة، ويحتاج المقرضون إلى ضمان بأن قيمة  الفوائدسداد 

األصول بعد التعاقد على القرض لن تنخفض، لذلك فإنه من مصلحة المقرض أن يقوم بالتعاقد 

التحفظ  . فسياسة كون األصول قد تم تقييمها بأقل قيمة وليس بأعلى قيمةعلى القرض عندما ت

حدوث حالة عند ساعد المقرضين في إرسال إشارات تحذيرية لهم في الوقت المناسب تالمحاسبي 

 . 2009))السهلي ،  شروط عقد القرضي احدى فانتهاك 

فتحفظ المقرض هو مصدر ، فيننتيجة لذلك ترى الباحثة ان نظرية التحفظ تعظم مصالح الطر     

اطمئنان للمقترض الذي يزداد اطمئنانه على سالمة الوضع المالي للمقرض وتمكنه من الحصول 

على قروض بإستمرار ويمثل ايضا مصدر اطمئنان للمقرض الذي يجد فيه مبررا لمنح المزيد من 

 لى الربحية.القروض وبتكلفة اقل فكالهما يعظمان مصالحهما في التأثير االيجابي ع
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 محتوى السياسات اال تما ية لمؤسسات االقراض:  (2-2)

مؤسسة  تريدق ذياال المبلغ يتضمن هذا المحتوى قيمة العناصر الرئيسية للقرض مثل قيمة   

و تحرص  رق،مصدو للسداد الالزمة الزمنية المدة وطول القرض، والغرض الرئيسي من االعمال،

دراسة مجموعة من العوامل وفق ما  يتمالمخاطر المتعلقة به مؤسسة االقراض وبهدف تخفيض 

صاحب  متمثلة بشخصية The SEVEN C’S االئتمان لمنح العامة القواعديعرف بمجموعة 

 الظروفو منها المقدمة الضماناتو المتمثلة برأس المال الذاتية التمويلية القدرةمؤسسة االعمال و

 . والتدفقات النقدية  و مصادر السداد بها المحيطة االقتصادية

 قيمه الحصول على تمويل مبين بمرحلة تقديم طلب تبدأ لمراحوتتضمن السياسة االئتمانية عدة 

 السداد مصادرو السداد كيفية و السداد تاريخقيمة القسط و  نه وام رضاالغ و وباالمطل رضاالق

 (2004الفائدة و الضمانات المطلوبة . )عيسى ، سعر و

 ةاغاي انااالئتم على لالحصو طلب تقديم عندتها مناقش تعد: الجهة المقترضة همناقشو مرحلة 

 توافر مدى تقدير في تفيد بيانات على التعرف االئتماني الباحث يتمكن حيث ياألهميةاف

 و أية معلومات اخرى ذات عالقة. لالئتمان رالعامةاالعناص

 فترة لخالو  االئتمان فترة لقب المعلومات و المتعلقة  بجمع االئتمانية االستعالمات و مرحلة

  لسداد.ا

 على للتعرف االئتمان منح قرار اتخاذ عملية تسبق وهي ،المقترض نشاط مركز زيارة و مرحلة

 هذق مصداقية مستوى واقع علىقوائم المالية بال ودةاالموج لوااألص ةاومطابق ،ارياالتج النشاط

 .وصالحيتها لاألصو تطور مدى ومعرفه ،المنتجات وجودقال،العم سير سالمهو ،القوائم
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 أو لتسهي في تساهم قد التي المؤثرة لالعوام دراسةالمقترض متضمنة  ودراسة لتحلي مرحلة و

 (2004)عيسى ، .القرض سداد أو إعادة عملية تعسير

 واالقتصادية المالية الدراسات عنه تسفر ما ضوء فيوالتي تتم  االئتمان منح قرار اتخاذ  ومرحلة

 .المقترض بالطل

 اإلدارية لطةاالس من القرض منح على هااو عدم بالموافقةسواءا  االئتمان منح قرار تنفيذ ومرحلة

 عن االئتمانية الدراساتما يلزم من  إعداد و للمقترض المتابعة. وتتضمن هذق المرحلة المختصة

 الضمانات على لالحصوو مخاطرالتعامل معهم معدالت وتحديد معهم لالتعام لقب المقترضين

مؤسسات اعمال ذات انشطة  ىااعل مؤسسة االقراض دىاال روضااالق ةاامحفظ عااتوزيو لكافيةا

 (2004)عيسى ، اقتصادية مختلفة.

 اكل المقترض في حل مشمسؤولية المقرض  3-2))

هنالك العديد من المشاكل الذي قد يقع بها المقترض تستوجب المزيد من االهتمام قبل حدوثها     

( 87ص  2005لطرش ، (و (Lawerence and Arshadi 1995من  ) كما ذكرها كل

 (. 122  ص2000  الحمزاويو)

متابعة االئتمان في مرحلة متأخرة بدال من بداية منحة يؤدي الى دخول القرض في مرحلة 1- 

المتابعة و  وتوفر الخبرة  مع المبكرقمعرفة ال، فالتعثر دون معرفة اسباب ذلك في الوقت المناسب

 .حدوث ذلكالسبب الحقيقي في  تحديد تمكن من راسة و التحليلالد

للمقترض سواء تلك المتعلقه في جانب االصول او  عدم التمكن من تحديد الكفاءة المالية2- 

 و السيولة او الربحية بمستوى مقبول. إلتزامات او القدرق على السداد
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سواء عن طرياق إعاادة مقترض امكانية وضع خطط ناجحة لحل مشاكل فجائية يواجهها ال -3

عن زيادة حجم القروض او تقديم المزيد من النصح و اإلرشاد او  واإعادة التأهيل  واالتنظيم 

 .بعض االصول وذلك حسب الحاجة و ما يتوفر من معلومات تصفيةطريق 

لفوائد على مدة أطول أو تأجيل سداد ا تهمد أجال ساداد الدين أو جدول و القروضهيكله اعادة  4-

غاالق بعض أو إعطاء تمويل جديد أو تحويل الدين إلى مساهمة أو بيع  األصول الرئياسية وا 

  .األنشطة غير المربحة

فيما يخص التوسع او تحسين الجودة او سياسة التسعير او  امكانية النصح و االرشادتوفير 5- 

 .االنتاج او تخفيض المصاريف التشغيلية او االدارية او االنتاجية

مساهمة في وضع نظام محاسبي متكامل من تنظيم دفتر اليومية والترحيل الى دفتر االستاذ ال6- 

 وتسوية الحسابات واعداد القوائم المالية.

     مديونية  نسبة تخفيضو  مساهمة في تقديم ما يلزم لتحسين مستوى سيولة المقترضال -7

ءة االنتاجية العالية متمثلة في ارتفا  نسبة ويتم ذلك من خالل المحافظة على االصول ذات الكفا

 االيرادات على ااالصول.
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 العالقة بين المقرض و المقترضمتطلبات  جاح 4-2) )

 حرصهما في االلتزام بما يلي : الطرفينيتطلب نجاح العالقة بين    

 اختيار المقترض للمقرض : :اوال

 تلبيةو ل المقترض  عمل لمجال جيد فهم لديهالعون و النصح االفضل عندما يتوفر  المقرضيزود 

 الوقت في الحاجات المالية الملحه تقديم وكافية  خبرةذو  عمل فريق لديهو  هاحتياجات جميع

 ((Degryse & Ongena, 2005 .واألخالق الثقةب يتمتع  ناسب والم

 يظهرية و تسويقط خط ومعلومات مالية دقيقة و كاملة  ما يلزم من توفيراالستعداد الدائم ل :ثا يا

 مفتوح اتصال علىافظ حة ويالشخصي ةاالستهالكيويفصح عن المصاريف  خالقيةوا صادقة عالقة

و يتطلب نجاح المقرض في تعظيم ارباحة اظهار قدرة ملموسة في مساعدة المقترض على  ومنتظم

 ((Degryse & Ongena, 2005 .حل مشاكلة المالية وغير المالية 

 سات االعمال صغيرة الحجم اهمية مؤس( (5-2

من اجمالي المنشآت وتعمل في  %98في األردن تشكل مؤسسات االعمال صغيرة الحجم نسبه   

الحد من مشكلة البطالة خاصة في الدول النامية والمناطق الريفية، على اعتبار أن الشركات 

لعب دور مميز في  الكبرى والشركات الصناعية والتي تعتمد على المناطق الحضرية قد فشلت في

وتعمل على تشجيع صغار رجال األعمال والمستثمرين (. Alam, 2006معالجة مشكلة البطالة )

وتمثل قاعدة انطالق لمشاريع أكثر تقدما )الخطيب،    كمافي االندماج ضمن أعمال التنمية

وتعمل   من الناتج المحلي العالمي % 46بحوالي (، وتساهم في ارتفا  معدالت اإلنتاجية1994

وهي طوق النجاة للخروج من   على تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيلها في االقتصاد القومي
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األزمات االقتصادية، والمصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات )دوابه، 

 (. 2005اإلنتاج، )البلتاجي،  ت(، وتغذية الصناعات الكبيرة بمستلزما2006

 :تواج  المؤسسات الصغيرة والمتوسطوالمعوقات التي  كلالمشا (6-2)

تنقسم المشاكل التي تواجة مؤسسات االعمال صغيرة الحجم الى قسمين مشاكل مالية و مشاكل 

 مالية : غير

 المشاكل المالية:1- 

 :مشاكل التمويل -أ

التمويل صعوبة االعتماد على ل نظرا الالزمالتمويل مشكلة الحصول على  المقترضون يواجة

المتوقع الحصول عليه مما يؤثر كلفة التمويل مقارنة مع معدل العائد تارتفا   إضافة الى الذاتي،

إذ اكد الباحثون ان مقدار ما تدفعه  (.2005)البلتاجي،  سلبا في الحد من قدرتها على االستثمار

لكبار على نفس النو  أعلى مما يدفعه المنافسون ا هو فائدةالر اسعهذق المؤسسات في االردن من ا

 (.2012، القدومي)  %4-%2من القروض وذلك بمقدار يتراوح بين 

 :تمويلال تكلفةقيمة ارتفا    -ب

والتكاليف الثابتة التي تتحملها  لتقييم واإلشرافل العالية تكلفة ال ة نتيجيتحقق هذا االرتفا      

ىء تكلفة اقراض لرغم من صغرها تكافوالتي با ،الجهات المقرضة على المشاريع المطلوب تمويلها

على تمويل من البنوك  عدم قدرتها في الحصولومما يزيد هذق التكلفة صعوبة المشاريع الكبيرة. 

 (.2007التجارية التقليدية لعدم امتالكها الشروط المطلوبة من رأسمال وضمانات  )ابراهيم، 

المحيطة االقتصادية  الظروف   فقمتغيرة بإستمرار و  لبيئة الخارجية للمشرو  الصغيرا -ج

في ظل مرتبطة بمتطلبات العولمة و ما يشكل ذلك من ضغط متواصل ال حكوميةالسياسات وال
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للمشروعات الداعمة التشريعات مقبولة، ومالءمة الشروط ال والمؤسسات اإلقراضية الداعمة غياب 

) فويعة    لمنح واإلعاناتات الضريبية واالصغيرة في الجوانب ذات الطابع المالي كاإلعفاء

1997.) 

 المشاكل التسويقية : -د

مشاكل تسويقية ناجمة عن ضيق السوق المحلي و التشابة الكبير بين منتجاتها التباعها  وجود    

اسلوب المحاكاق في االنتاج و نقص المعرفة و الموارد و انخفاض مستوى الجودة و االدارة و سوء 

 (. 1997لجهود الترويجية  ) فويعة  المعدات المستخدمة و نقص ا

 مشاكل سعر الفائدة : -ه

تعتبر سياسة سعر الفائدة من المعوقات الرئيسة لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية، 

و التكاليف الثابتة لتقييم القروض واإلشراف عليها ،  نتيجة الرتفا  مستوياتها نظرا الرتفا 

د مشاريع تمويل ذات طابع استمراري و االستغالل المادي من قبل و عدم وجو  مواردمحدودية ال

النصح و االرشاد و من مالية المساعدات غير المؤسسات االقراض وعدم اهتمامها الكافي بتقديم 

 .( 2004)احمد ، التدريب 

 مالية: الغير المشاكل  2-

 المشاكل االدارية : -أ

وضعف االنتاجية ونقص الموارد التكنولوجية وارتفا   تتمثل هذق المشكلة بضعف المهارات االدارية

(  42ص ,2002 تكلفتها اضافة الى النقص في االيدي المؤهلة والمدربة و تدني الكفاءة )العطية 

افتقارها لإلدارة الفعالة القادرة على تحديد اهدافها و برامجها وتنفيذها  وضعف التجربة والتدريب  و

 (.2005ية  )الفاعوري ، وفق االصول العلمية والعمل
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ضااعف اساااليب التخطاايط وعاادم االهتمااام بوسااائل البحااث العلمااي والتطااوير ومااا ياانجم عاان ذلااك  -ب

مااان عااادم التاااوازن باااين التوساااع فاااي االنتااااج و تاااراكم حجااام المخااازون السااالعي دون االعتباااار الكاااافي 

االختباااار والتعياااين                     االقتصاااادية المساااتقبلية ، وعااادم اتباااا  سياساااات مقنناااة فيماااا يتعلاااق فاااي للظاااروف

 (.2008واالجور وتطوير الكفاءات االدارية للعاملين فيها  )النسور  

  : طول مدة اإلجراءات -ج

تعاني المشروعات الصغيرة من إضاعة جزء ليس هينا من وقتها للحصول على التمويل الالزم 

تزام بمعايير محاسبية وائتمانية وشخصية قد لهاا، فالمشرو  مطالب بتقديم مستندات متعددة، واالل

 ( 2001   لصندوق االجتماعي للتنميةا  )الناحية العمليةيصعب توافرها في تلك الماشروعات مان 

  :ضعف نظام الرقابة والمتابعة -د

يعكس الواقع العملي لمنح التمويل للمشروعات الصغيرة االهتمام بالمتابعة الدفترية على حاساب 

 لصاحب المشرو  الصغير الستخدام التمويل في غير ماالمجال ة الميدانية، مما يعنى ترك المتابع

نذارا ب  القيام وعدم ه ،عدم قدرته على سدادق حال استحقاقخصص له، وهو مايمثل إهدارا للتمويل، وا 

العناية  توفيرفي الفترة الالحقة لدراسة جدوى المشرو  المرغوب تمويله، وعدم بالرقابة والمتابعة 

( و تواجة مؤسسات االعمال اخطار و مشاكل عديدة اخرى 2004، )عبدالقادر  الكافي واالهتمام

 يمكن تلخيصها وفق ما يلي:

دارة األماوالتضعف ال -1  .مويل وا 

 وعدم القدرة على مواجهة الضغوطات. نمو السريع بدون تحكمال -2

 تخطيط.باالضافة الى ضعف ال الغيارقصور في التعامل مع  -3

 ي و االبتكار.عدم القدرة على التفكير االستراتيج -4



  

 

 

 

25 

 .وضعف التدفق النقدي ينارتفا  تكلفة التأم -5

   .دم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشارو ع -6

الدماغ ، ) قصر العمر االنتاجي لها و الذي يتوقف بوفاة احد الشركاق او حدوث خالف بينهم -7

2009) 
 

 مقار ة بدول العالم  الردنفي ا االقراض غير المصرفيةمالي لمؤسسات ء الالداا( (7-2

الناحية حوظة بشكل عام، ومن لانجازات م الردنفي االحجم  صغيرة  مؤسسات االعمالحققت 

 - %32)ا التي تتراوح فيما بين هلفوائدأرباحا جيادة، ويعود ذلك  ذق المؤسساتهالمالية، تحقق 

 (.2011تصادي و االجتماعي ، )المجلس االقسنويا.  (12%

 مؤشرات الربحية: -1

وبنسبة ) 25%لمؤسسات االقراض غير المصرفية في االردن  ية امش الربحهغ متوسط لب

، %8.4، وبالمتوسط العالمي البالغ %6.8مقارنة بالمتوسط العربي البالغ  )في أقل تقدير 13.3%

غ ل، وب االقراض غير المصرفية ة مؤسساتعالميا في ربحي المرتبة االولى احتلت االردن ليهوع

( في أقل تقدير %4.1وبنسبة ) %7ردنية نسبة مؤسسات اأاللل ROA صولالى المتوسط العائد ع

 ..يمتوسط العربلل %2.4متوسط العالمي، ونسبة لل %1.5مقارنة بنسبة  ،

 مؤشرات الكفاءة: -2

 متوسط نسبة كفاية التشغيل الذاتيغ بلردنية مميزا، فالا غير المصرفية تجاء ترتيب المؤسسا

بأقل  %125.4وبنسبة )عالميا  االعلى هوو ، %133 لالصول بما تحققه من ايرادات سنوية

غ المتوسط ل، كما ب%109.1ى مستوى العالم لغ المتوسط لمؤسسات التمويل علحين بفي  (،تقدير

   .مؤسساتلل التشغيلية ستدامةالا معبرا عن % 119.1العربي 
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مقترضا سنويا ، فجاءت  154ردن الفي ااالقراض مؤسسات  موظفغ متوسط انتاجية لوقد ب

 الرقم االى الرغم من ايجابية لوعمقترضين ؛  106مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  االولىبالمرتبة 

و  ا الماليةهباتلا، وحجم متطهالمشاريع، وجدوانوعية ب انة قد يشير الى الحاجة لالهتمام اكثر

 ص اطول للوقت المستخدم في الرعاية و االهتمام بإمور المقترض.تخصي

 :مؤشرات الملاطر و الديون -3

أقل من المتوسط العالمي من حيث نسبة الديون  غير المصرفية في االردن االقراضتأتي مؤسسات 

 %0.62فقط مقارنة ب  %0.55غت لبوالتي  الى المجمو  الكلي للقروض الممنوحة المعدومة

ية لام المؤسسات التموينا ربما لم تقاهومن  .متوسط العربيلل %0.79العالمي، وبنسبة سط متو لل

ك ليم لتشجيع المشاريع المميزة التي ال المؤسساتذق همغامرة بجزء من رأسمال لامش لهباستخدام 

و تعبر ايضا عن مدى التحفظ الشديد في سياسات منح القروض و ما  الضمانات الكافية هاأصحاب

 .لك من اثار سلبية على مؤسسات االعمال صغيرة الحجملذ

 مقابلة حقوق للمالك تم االقتراضاي كل دينار  1.1وقد بلغت نسبة المديونية الى حقوق الملكية 

و المتوسط  2.91دينار لتأتي في المركز الثاني عالميا حيث بلغ  المتوسط العالمي  1.1 بقيمة

 .سبة مديونية مرتفعةو يشير ذلك ايضا الى ن 0.91العربي 

 ا شاء مؤسسات االقراض غير المصرفية ( مبررات8-2) 

وال تملك الشروط التي  للعمالة مخزناا  المتزايد بمؤسسات االعمال صغيرة الحجم كونها  االهتمام -1

 من المتزايد العرض الستيعاب أساسية أداة وهي تطلبها البنوك التجارية للحصول على قروض

فتعتبر مؤسسات االعمال نتيجة لذلك  ،النامية الدول السيما الدول من كثير في العاملة القوى
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 تجعلها خصائص من به تتمتع لما األمثل األسلوبهي  األوضا  هذق مثل في صغيرة الحجم

  الوضع العام للدولة. مع تتالءم

 معدل فا وارت النقدي الدخل كانخفاض عديدة صعوبات ، النامية الدول من الكثير في يسود 2-

  .والثقافة التعليم مستوى وانخفاض العاملة القوى من البطالة

المختلفة بدون حدوث اخطاء كبيرة متمثلة في سوء  اإلنتاج عوامل الصغيرة المؤسسات توفر -3

اإلنتاج او حدوث عجز كبير في الموارد  وفترة المطبقة واألساليب تصنيعها المفروض اختيار المواد

  .المالية

 وتنويع السوق ظروف وتغير اإلنتاج مرونة مع التكيف على الصغيرة المؤسسات درةق 4- 

 (2002) عبد الهادي ،  االنشطة.

 غير المصرفية: قراضالمشاكل التي تواجة مؤسسات اال9-2) ) 

فريقيا ويسيا، أن معظم مؤسسات  57بينت إحدى الدراسات والتي شملت  دولة في أمريكا الالتينية وا 

شلت في تحقيق أهدافها المعلنة، والمتمثلة في الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة اإلقراض ف

للفئات المستهدفة. فقد تبين من خالل تلك الدراسات أن مقرضي النقود يضعون نسب مرتفعة جدا 

من مقرضي األموال في تلك الدول  %45من الفوائد على تلك القروض، حيث تبين أن نحو 

منهم يأخذون نسب  %55شهريا على قروضهم، بما في ذلك  %10تزيد على  يأخذون نسب فائدة

 (Robinson,2001 ).شهريا  %555فائدة تصل أو تزيد عن 

 ومن المشاكل االخرى التي تعاني منها هذق المؤسسات تتمثل فيما يلي:

 دراسات إجراء في عدم االهتمام الكافي،اإلقراض برامج في للمستفيدينعدم عمل دراسة كافية   

 صعيد على عدم امتالك االمكانيات الكافية، المشاريع على الموافقة قبل فعالة اقتصادية جدوى
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 نسبةارتفا  ، واإلداري الفني للدعم كامالا  تصوراا  ميتقدمتمثله ب للمقترضين المساندة الخدمات

لى عدد المنافسة بين مؤسسات االقراض غير المصرفية ع ازدياد، لقروضا تسديد في اإلخفاق

 (2002) عبد الهادي ، متماثل و محدود من المقترضين.

 خصائص مؤسسات االقراض غير المصرفية (10-2)

 . االقراضية أنشطتها إدارة في التجاري األسلوب عليها يغلب -1

 .يتم ادارتها من مراكز ادارية خارج البالد   البعض منها له امتدادات دولية  -2

 في اإلدارية كالتنمية سسات غير ربحية متخفية تحت اهدافا عامةتعلن صوريا انها مؤ – 3

 (2004)الصفدي ،  .المصرفي الفراغ وسد المجتمع

 .الحجم صغيرة والتشغيلية اإلنتاجية المشاريع لتمويل انشأت 4-

 ( Associates،2002) .محدودة واقتصادية اجتماعية فئات على تركز 5- 

 الخبرة مقارنة بالعاملين في البنوك التجارية. تتهم العاملون فيها بمحدودية -6

 مؤسسات االقراض غير المصرفية في االردن تطور 11-2)) 
 
عام  ي (المصرف الزراع)س يتأس  عندما تم ردن الى العهد العثمانا الا فير يل الصغ  يعود التمو  ي

من القرن ثنيات ي الثال. وف1959عام  يقراض الزراعما بعد بمؤسسة اااليف   ي، والذي ُسم1922

، وهو أول برنامج لدعم،  1937عمااان عام  يفرعا لها ف  دنىالامؤسسة الشرق   ، فتحتيالماض

عام  االونرواتأسست منظمة و   .ايقيوسط وشمال افر المنطقة الشرق ا يف المشاريع الصغيرةل يولتمو  

العامة  لتمويليةامن المؤسسات، والبرامج  يد، وبعدها أسست المملكة العداالردن يف 1949

، و 1972 االيتامأموال  وتنمية، ومؤسسة إدارة 1964 يالصناع االنماءالمتخصصة مثل: بنك 

  1989ل ية والتشغي، وصندوق التنم1987 الوطنيةصندوق المعونة 
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، وبرنامج االجتماعي  االمانالمنشأة بعد حزمة  االقراض غير المصرفيةهذا اضافة الى مؤسسات 

: الشركة وهي بلغ عددها سبع مؤسسات متخصصة ي، والت 1999عام  تماعيةاالج االنتاجية

لكم يع الصغيلتمو ل المشار  االردنية  الصغيرةع يل المشار يلتمو  االهلية، والشركة 1999رة / تمو 

، 2001، وصندوق اقراض المرأة 1999 الصغيرة المشاريع لتمو ل  االوسط، وشركة الشرق 1999

 ..2007 فينكا، ويخرها شركة 2006 شركة االولى للتمويل 

 (2011)المجلس االقتصادي و االجتماعي ، 

في  استلدام مؤسسات االعمال الصغيرة الغراض الدولية  التجارب من ال ماذج بعض( 12-2)

 الت مية 

 :  اليابان تجربة -1

 ضحوا تعريف عاوض هي اليابان في الصغيرة المشاريع وتطوير تنمية لتشجيع خطوة لأو كانت

 والنظم القواعد ووضع والرسوم الضرائب من اإلعفاءات ومنح الصغيرة للمشاريع ومحدد

 ةاواإلداري ةاوالتمويلي ةاالفني المساعدات توفير في يتجلى والذيوضمان الدعم المباشر للدولة 

 ضمانات و دافوائ دوناب قروض على لبالحصو لها بالسماح اإلفالس من وحمايتها سويقيةاوالت

 ذلك تم انشاء مؤسسات حكومية متخصصة في هذا المجال.تحقيق ول

 ةاحكومي مناقصات على لتحص التي الشركات إلزامو التمويلية المؤسسات بعض ءإنشاو 

 بشروط قروض على لالحصو لتسهي و المناقصة قيمة من %30ال يقل عن  مشاركتها بما

االفالس و تسديد ديون  و التأمين عليها من مخاطر روضاالق لضمان نظام وايجاد ،ميسرة

المشاريع المتعثرة و تقديم ما تحتاج اليه من برامج تدريبية و اقامة المعارض الدولية للمساعدة 
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 ضريبة منءاإلعفا بتسويق منتجاتها دوليا و اتاحة الفرصة لها بالحصول على مشاريع حكومية و

 (2009)حامد واخرون، .للتجديد قابلة محددة زمنية لفترات لالدخ

 تجربة كوريا الج وبية: -2

 فوائد بمعدالت القروض وسياسة ،الضريبية اتءاإلعفا منها الحوافز من العديد الحكومة وفرت

 جمركية تخفيضات او تءااعفاو المشروع عمر من األولى للسنوات ضريبية وتخفيضات مميزة

 المواطنين لدى الريادية الروح الحكومة وحفزت المحلية الصناعة تنافس ال التي الواردات على

 الريادية للمشاريع المالئمة واألجواء المناسبة البيئات وهيأت ،جديدة لإعما خلق على وحثتهم

 في الراغبين اعداد ملحوظ لبشك فازداد ،الشباب من المتعلمة النخبة سلوكيات وغيرت. الجديدة

 االقتصاد نحو الكوري االقتصاد وحولت ،الصغيرة المشاريع في او بهم خاصة بمشاريع لالعم

 المخاطرة ذات التكنولوجيا لمشاريع الحكومية الدعم سياساتزادت  و المعرفة على المعتمد

 سنو  الصغيرة الصناعات تشجيع هيئة و الصغيرة للصناعات متخصصا بنكا ءأنشا و العالية

 لضمان صندوق ءانشاو  التصدير تشجيع برامجو الباطن من التعاقد تشجيع قانون

 (2008، .)الشيميالقروض

 :ا دو يسيا تجربة -3

 زيادةو .التجارةو ةاالزراعي صناعاتاوال والحرفية الصغيرة الصناعات لمجا في القدرة تحسين

 تقوية و المشاريع لهذق لالتموي توفيرو العالمية األسواق الى الصغيرة المؤسسات لوصو فرص

 (2008، )الشيمي اكة.والشر لالعم شبكات و والتنظيمية اإلدارية اإلمكانيات
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 :اله دية التجربة -4

 و الحرص على  كبير لما رأس إلى تحتاج ال والتي العمالة كثيفة الصغيرة المشاريع التركيز على

 لقطاع الحكومي الدعم لأشكا زيادة و البطالة معدالت وخفض ل،العم فرص من أكبر عدد خلق

و  األساسية البنية رتوفيفي مجاالت مختلفة مثل الحماية و التمويل و الصغيرة الصناعات

 الكبيرة المشاريع بين لالتكام من نوع خلق االشراف الحكومي و تحسين مستوى العمالة و 

 (2006.)سليمة،والصغيرة

 :أميركا تجربة -5

 تءاإعفا منحو  الصغيرة المنشآت وتطوير لمساعدة الحكومية المنظمات من العديدء إنشا

 التجارة في مساهمتها زيادةو تشجيعو تطويرو انشاء مراكز لها ضريبية

  ( 2008.)الشيمي،اإللكترونية

 تجربة مصر: -6

 ضمان برنامج تقديم و.الميسرة لالتموي برامج لخال من والصغيرة الحرفية الصناعات دعم

 الدعم تقديم و للخريجين الصغيرة الصناعات تشجيع و المصرفي االئتمان من %50 بنسبة

 (2006.)يعقوبي، للتنمية اجتماعي صندوق ءإنشاو مله والمعنوي المالي

 :  الكويت تجربة -7

 و مالية محفظة ءبإنشا قانون إصدارو الصغيرة المنشآت تقويةشركة متخصصة تعمل على  ءإنشا

 (2002وتقديم ما تحتاجة من حوافز .)خضر، الصغيرة الصناعة تعريف
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 :   ب غالديش تجربة -8

 وذلكهذق الدولة  خاضتها التي المصرفية لتجاربا أعظم من واحدة" الفقراء بنك" تجربة تعتبر

 دخالً عليهم تدر صغيرة مشاريع إقامة على لمساعدتهم ضمان بدون للفقراء قروض منح بهدف

 همومساعدت ء بهماالرتقاو أقساط على ديونهم ويسددون المعيشية أوضاعهم تحسين على يساعدهم

  .(2006)سليمة،هم الخاصة حيات وتنميةء بنا على

 الدراسات السابقة العربية واالج بية. 2-2

رات الدراسة، وقد ية التي تناولت متغية واألجنبيتناول هذا الجزء عرضاا للدراسات السابقة العربي   

  :بها تصاعدي من االقدم إلى االحدث ، وعلى النحو اآلتييتم ترت

 ( بعنوان2005) Swopeدراسة  -

"Microfinance & Poverty Alleviation" 
 حدة تخفيف من مؤسسات االعمال الصغيرةالموجة ل التمويل قدرة من التحقق الى الدراسة  فت هذقهد

 و توصلت الدراسة أن، هذا النو  من التمويل ضد الموجهة االنتقادات مجموعة مناقشة و الفقر،

 للفقراء وال تحسن الوضع المالي المالية االستدامة تحقيق تستطيع ال صغيرة الحجم  التمويل مؤسسات

دون ان  الفوائدمرتفع من  و تضعهم امام مشاكل عدم القدرة على سداد القروض وتعرضهم لحجم

 . لة القانونيةوتضعهم تحت المساء من تحقيق ما يحتاجونة من االرباح  ايتمكنو 

وتجد الباحثة أن حجم المعاناة التي قد تتحقق نتيجة لممارسات مؤسسات االقراض تستحق المزيد 

هتمام لضمان حصول مؤسسات االعمال صغيرة الحجم على ما تستحقة من رعاية و اهتمام من اال

 و تمويل.
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  في الدول والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية " بعنوان (2006دراسة دوابة )- 

 
 العربية"

 

 على لوقوفوا العربية الدول في الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية هدفت هذق الدراسة الى بيان

 الدول الصغيرة في ، وتوصلت الى ان ارتفا  عدد المشاريع   لعالجها يلية وضع ومحاولة أسبابها،

إال  العملفي توفير فرص  اعطاها ميزة مرتفعة و قدرة ملحوظة  الكبيرة بالمشاريع مقارنة العربية

 و مستوى جراءاتاال انها تعاني من محدودية الحصول على تمويل نتيجة ارتفا  التكلفة و صعوبة

 و غياب الحوافز الضريبية . ضماناتال

 و تجد الباحثة في نتائج هذق الدراسة ضرورة بذل المزيد من االهتمام في إزالة الصعوبات المرافقة

 .الكافي التمويللحصول هذق المؤسسات على 

الصغيرة " "استراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات بعنوان:  (2007)دراسة كنجو  -

 دراسة ميدا ية للمشروعات الصغيرة في مدي ة حلب. 

هدفت هذق الدراسة الى تسليط الضوء على اهم المشكالت التي تعاني منها هذق المشروعات و     

تعيق تطورها و نموها في محاولة للتوصل الى بعض الحلول و االقتراحات المناسبة لها   اذ تم 

منشأة   و   250لمشروعات الصغيرة في مدينة حلب و البالغ عددها اجراء الدراسة على عينة من ا

اعتمد الباحث  في تحقيق اهداف دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبانة تم 

 توزيعها على المنشات محل الدراسة. 

اني من العديد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وكان اهمها ان المشروعات صغيرة الحجم تع

من المشكالت من بينها نقص التمويل ، ضعف الخبرة و االدارة اضافة الى عدم وجود نظم 

.و من وجهة نظر الباحثة تؤكد  الحكومةالكافي من قبل هتمام اعطاء االمعلومات ادارية وعدم 
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كافية في في عدم تلقيها المساعدات ال نتيجة هذق الدراسة تأثر ربحية مؤسسات االعمال الصغيرة

  مجال تنمية خبراتها االدارية 

 :( بعنوان2009) Islamدراسة  -

"Start up and growth constraints on small scale trading in 

Bangladesh" 

 

بالمشروعات الصغيرة وتحليل المعوقات التي تواجه  أسباب البدء تحديد هدفت الدراسة في    

المشروعات الصغيرة في بنغالدش  واعتمد الباحث في  المشرو  ، وشملت عينة الدراسة على

تحقيق اهداف الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تصميم استبانة لالجابة عن اسئلة 

ئج كان اهمها  أن الخوف من االدراسة واختبار فرضياتها  وتوصلت الدراسة الى العديد من النت

لسابقة في نفس المجال والنقص في التعليم العالي كانت من البطالة والتقاليد العائلية والخبرة ا

األسباب الرئيسية لبدء هذق المشروعات، أما بالنسبة للمعوقات التي تواجه المشرو  في بدايته وما 

بعد ذلك فكان نقص رأس المال الثابت ورأس المال العامل، والنقص في التدريب والمهارة، 

و تجد الباحثة في نتائج هذق الدراسة ي األيدي العاملة الماهرة. والضمانات غير الكافية والنقص ف

لمؤسسات االعمال الصغيرة يحتاج الى مزيد من  واإلداري والتنظيمي المؤسسي البناء ضعفان 

 الرعايه و االهتمام.
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 :( بعنوان2009) Smithدراسة  -

"Professionalism and Ethics in Financial Planning" 
 

  وابراز الدور االخالقي وما يتعلق به من اخطار في عمليات صناعة القرارات دراسة الى هدفت ال

اهداف الدراسة اعتمد الباحث على  ولتحقيق  خالقي   االغير م تحليل شامل النماط السلوك يتقد

من خالل توزيع  -2007)  (2004بين البحث النوعي  إلختبار اسئلة الدراسة للفترة ما اسلوب

  وتوصلت الدراسة الى منها 270 واسترداد   مؤسسات المالية في استرالياال على استبانة  285

نظم واجراءات  وتوفروسنوات الخبرة والتسمية المهنية دور العمر العديد من النتائج كان اهمها  

  .ذات صلة مرتبطة في الثقافة االخالقية

 "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداءعلى  أثر الت نيم اإلدار :" بعنوان  2010)) صباحدراسة -

المؤسسات الصغيرة  أداء علىو أثرق التنظيم اإلداري هدفت الدراسة الى بيان طبيعة تطبيق 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لعينة من  قتطوير و العمل على  والمتوسطة 

إلى  الدراسةصلت تو و  .2009-2004المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف للفترة ما بين 

و العمليات الداخلية  والربحية  لاثر التنظيمي على وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية 

 .التعليم والنمو والعمالء 
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 على ةتطبيقي دراسة" رةيالصغ عيالمشار  ةيت م في ليالتمو  دور :"بعنوان 2011)دراسة الدماغ ) -

  . غزة قطاع اإلقراض في مؤسسات نم الممولة ةال سا ي عالمشاري

 النسائية المشاريع تنمية اإلقراض في مؤسسات من المقدم التمويل دور هدفت الدراسة الى تحليل

 مؤسسات بين التمويل دور اختالف لبيان مدى 2008  1995 -للفترة غزة قطا  في الصغيرة

 هذق تطبيق تم حيث .بالمشاريع الخاصة المؤشرات االقتصادية على االختالف هذا وأثر ، اإلقراض

 إقراض مؤسسات ةثالث قبل من امختار  انسائي امشروع 130حوالي تبلغ عشوائية عينة على الدراسة

 عدد بين ارتباط وجود و توصلت الدراسة الى عدم الممولة المشاريع عدد على بناءا اختيرت

ارتفا  سعر الفائدة على  و تناقصة نتيجةالمستثمر  المال رأس ارتفا  وانخفاض وبين القروض

 متوسط الدخل وانخفاض ارتفا  بين و المستثمر المال رأس بين وجود أرتباط عدم  القروض و الى

 . الشهري

 :( بعنوان2011) Kravchenkoدراسة  -

"DETERMINANTS OF SMALL BUSINESS LENDING" 

ات المقرضة الى مؤسسات هدفت هذق الدراسة الى تحديد المتغيرات التي تؤثر على قرارات الجه

االعمال صغيرة الحجم و المتمثلة بتوفر المعلومات ذات العالقة بالمقترض وفاعلية النظام 

المصرفي المقرض و النمو االقتصادي و فهم طبيعة المقترض و مدى نجاح الجهات المقرضة في 

الداء المالي  فهم حاجات الجهات المقترضة و توصلت الدراسة وجود نقص مشترك في معلومات ا

التي تحتاجها مؤسسات االقراض  وميل جهات االقراض الى منح المزيد من القروض في الدول 

التي يتوفر فيها رأس المال البشري بنسبة مرتفعة وفي ظل ارتفا  نسبة النمو االقتصادي تزداد 
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فرها للمقرض معدالت االقراض. وترى الباحثة في نتيجة هذق الدراسة ان شفافية المعلومات و تو 

 سيؤدي في النهاية الى سهولة و فاعلية القروض الممنوحة .

:"اثر الهيكل المالي على القرارات المالية في المؤسسات الصغيرة  بعنوان 2011) زغم )لدراسة  -

 .والمتوسط "

هدفت هذق الدراسة الى معرفة اثر الهيكل المالي على القرارات المالية في مؤسسات االعمال     

الى محاولة بناء نموذج تجريبي يقيس العالقة بين مختلف القرارات  وغيرة و متوسطة الحجم ص

المالية و الهيكل التمويلي  اذ تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الصغيرة و متوسطة الحجم 

مؤسسة و تم  13مؤسسة وكانت عينة الدراسة تتكون من  34والبالغ عددها الجزائرية بوالية ورقلة 

الذي مؤسسة لعدم اعتمادها على الديون واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  24ستبعاد ا

. و تؤكد االستثمار نسبة المديونية كمقياس للهيكل التمويلي وجدوى وجود عالقة طردية بين  اظهر

نتيجة هذق الدراسة من وجهة نظر الباحثة ان حجم القروض الممنوحة الى مؤسسات االعمال 

ون محدودة بما يتوفر من فرص و مشاريع ذات جدوى اقتصادية و ال يجوز اعطاء تمويل إال ستك

 بعد اجراء الدراسات الكافية .

المعوقات  –" تمويل المشروعات الصغيرة في األردن ( بعنوان : 2012دراسة القدومي ) -

 "والتحديات

في   االمعوقات التي تواجه هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية المشاريع الصغيرة، و    

الحصول على التمويل  ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل 

توصلت الدراسة  الى العديد من و تصميم استبانة لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار  فرضياتها 
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ارتفا  معدالت فائدة  وت التشدد في طلب الضمانا ل والنتائج كان اهمها عدم كفاية التموي

 .القروض 

ير االبالغ المالي الدولي اللاش ي"معوقات تطبيق معا( بعنوان :2012دراسة القضاة ) -

بالم شات صغيرة و متوسطة الحجم في االردن من وجهة  نر مدققي الحسابات القا و ين 

 االرد ين "

غ المالي الدولي الخاص بالمنشات ير االباليهدفت الدراسة الى التعرف على معوقات تطبيق معا   

 39صغيرة ومتوسطة الحجم  وتكونت عينة الدراسة من المدققين القانونيين االردنيين والبالغ عددهم 

وتوصلت الدراسة  ةاعداد استبانو اعتمد الباحث في دراستة على المنهج الوصفي التحليلي مدققا و 

 ير.يهذق المعات دون تطبيق الكافي حال تدريبتوفر القلة الخبرة وعدم ان الى 

 ( بعنوان:2012) Arkoدراسة 

"Determining The Causes And Impact Of Non Performing Loans On 

The Operations Of Microfinance Institutions : A Case Of SINAPI ABA 

TRUST" 

 مؤسسات على لدى الجهات المقرضة المتعثرة القروض تأثير حديدالى تهدفت هذق الدراسة 

في الخمس سنوات االخيرة  هأن الدراسةاالعمال المتناهية الصغر في ارباحها التشغيلية و توصلت 

الحدى مؤسسات  المالي األداء على سلبا يؤثر وهذا المتعثرة قروضال من كبيرة كميات تم تسجيل

  .ومصادر التمويل و فشل المقترضين التشغيلية األرباحاالعمال المتناهية الصغر نتيجة النخفاض 
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 بعنوان :  Hashemi (2013)دراسة  -

"The Impact of Capital Structure Determinants on Small and Medium 

Size Enterprise Leverage" 

 

 مؤسساتهدفت الدراسة الى بيان تأثير محددات هيكل رأس المال على سلوك المقترضين من     

مؤسسة صغيرة و متوسطة في  201الباحث عينة من  ذلك استخدموسطة  و لتحقيق الصغيرة والمت

. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان اهمها ان ربحية (2010-2006)الفترة  خاللايران 

وقيمة حقوق  راض وان حجم وهيكل االصولتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها تأثير في قرار االق

هذق المؤسسات الى الحصول على  سعيقوي على الرفع المالي  باالضافة الى  لها تأثير الملكية

 . االفالس مخاطر من تجنبااقراض قصير االجل بدال من طويل االجل 

 بعنوان : Hamza ((2015دراسة 

"Cash management practices and financial performance of small 

and medium enterprises (SMEs) in the northern region of Ghana" 

مارسات إدارة النقدية وتأثيرها على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة مهدفت الدراسة الى تقييم 

 300الباحث عينة من  ذلك استخدمو لتحقيق ،  والمتوسطة في المنطقة الشمالية من غانا

مشاريع الصغيرة أن األداء المالي لل و توصلت الدراسة الى  مؤسسة صغيرة و متوسطة

والمتوسطة يرتبط بشكل إيجابي بكفاءة إدارة النقدية و لتحقيق ذلك هناك حاجة لمديري 

الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الممارسات الفعالة إلدارة النقد كاستراتيجية لتحسين أدائها 

 .المالي والبقاء على قيد الحياة
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 سابقة:ة الحالية عن الدراسات اليميز الدراس ما 2-3

ركزت الدراسات السابقة على قضايا ذات تأثير مختلف ناجما عن إتجاهات متعلقة 

 الموجة للمؤسسات االعمال الصغيرة التمويل قدرة من التحققبمؤسسات االعمال صغيرة الحجم مثل 

و ما يؤثر عليها من معيقات خاصه في التمويل و معدالت النمو وما  الفقر حدة تخفيف في 

له من  ممارسات غير اخالقية من المقرضين واثر تطبيقها للنظم االدارية على ادائها و تتعرض 

ها. على سلوك مالهاتأثير محددات هيكل رأس ارباحها التشغيلية و تغير سياسات المقرضين على 

من قلة الخبرق مؤسسات االعمال صغيرة الحجم فبالرغم من اتفاق الدراسات السابقة على ما تعانية  

محدودية مصادر التمويل و حاجتها الى المزيد من الرعاية و االهتمام لم يتم إجراء دراسه تعنى  و

 بهذا الجانب حسب مشاهدة الباحثة .

تمتاز هذق الدراسة في تحديد طبيعة العالقة التي تربط المقرضين من مؤسسات االقراض 

 مع المقترضين من مؤسسات االعمال في النواحي التالية :

مكونات العائد على تعظيم مؤسسات االقراض في هذق الدراسة في اظهار دور مة مساه

حقوق الملكية ) هامش الربحية ، معدل دوران االصول ، الرفع المالي( لمؤسسات االعمال 

  تظهرق من نتائج يحدد المواقع االزمة في بذل المزيد من الرعايه و االهتمام.صغيرة. وما ال

ضعيفة و ال تملك الخبرة الكافية على المستوى  سات مقترضة ومؤس هافمن المعروف ان

الجهات المقرضة التي تملك اإلمكانيات المالي و التشغيلي و يجعلها بإستمرار بحاجة الى مساعدة 

 و الخبرات العالية.
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 الفصل الثاله

 م هجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 

 م هجية الدراسة (1-3)

 عي ة وال ة( مجتمع الدراس2-3)

 أدوات الدراسة( 3-3)

 ( متغيرات الدراسة4-3)

 ( التصميم اإلحصا ي المستلدم في الدراسة5-3)
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 الفصل الثاله 

 م هجية الدراسة  

باإلضافة إلى تناول  ةيشتمل هذا الفصل على عرض لمنهجية الدراسة المتبعة من قبل الباحث

ساليب ، ومن ثم األاسة ومصادر الحصول عليهاوأداة الدر  ،مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

 :اإلحصائية المستخدمة

 م هجية الدراسة: ( 1-3)

 أحداثاا  يتناول والذي التحليلي الوصفي المنهج استخدام الدراسة تم أهداف تحقيق أجل من

 التفاعلب و مجرياتها في التدخل ودون ،هي كما والقياس للدراسة ومتاحة موجودة وممارسات وظواهر

 وتحليلها. بوصفها معها

 :والعي ة مجتمع الدراسة( 2-3)

االردنية مملكة ال جميع مؤسسات االقراض غير المصرفية في تكون مجتمع الدراسة من 

 .مؤسسة( 16والبالغة ) الهاشمية

مؤسسات اقراض ( 7) وبلغ تعدادها اعشوائي اختيارهاجزء من المجتمع تم  أما العينة فهي

و تشكل وحدات المتغير المستقل . و  ،( من مجتمع الدراسة%44ا نسبته ))وحدة التحليل( أي م

( وهي عمالء 49الجزء االخر من العينة يمثل مؤسسات االعمال صغيرة الحجم و البالغ عددها )

 لمؤسسات االقراض 

على ان تكون هذق المؤسسات المقترضة معبرة  ةالباحث تو تشكل وحدات المتغير التابع . حرص

مؤسسات اعمال لكل مؤسسة إقراض . و ال يخفى على 7 ) ة اقتصادية متنوعة و بواقع )عن انشط

 اصحاب االختصاص العدد الهائل الغير محدود من العمالء وصعوبة الوصول اليهم .
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 :دوات الدراسةأ( 3-3) 

 الثانوية وكما يلي:على نوعين من مصادر المعلومات  تم االعتماد في هذق الدراسة 

البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسات النظرية السابقة والتشريعات االول من الجزء  -أ

والمراجع واألبحاث ورسائل الماجستير المتعلقة بالموضو  محل الدراسة، والشبكة العنكبوتية 

 )اإلنترنت(، وذلك لوضع اإلطار النظري. 

 واردة مالية هي معلوماتلدراسة البيانات التي تغطي الجانب التطبيقي لمن الجزء الثاني  -ب

و المنشورة في مواقعها  الصادرة عن مؤسسات االقراض غير المصرفيةفي القوائم المالية 

  تم استخدامها لقياس المتغير المستقل.   2014  لسنة  االلكترونية

تؤكد الباحثة ان بيانات مؤسسات االعمال التي تشكل المتغير التابع تم الحصول عليها  -ج

 من االجراءات التالية:ض

زارت الباحثة مؤسسات االقراض السبعة و المشموله في هذق الدراسة، كل على حدق و  -1

 طلبت منهم تزويدها ببيانات مالية لسبعة عمالء من )مؤسسات اعمال صغيرة( تقترض منها.

عن تؤكد الباحثة احتفاظ مؤسسات االقراض بسجالت تحوي معلومات مالية تحتاج اليها  -2

 .2112مؤسسات االعمال عند منحها للقروض لعام 

مؤسسات صادرق عن حصلت الباحثة على ما تحتاج اليه من بيانات على شكل قوائم مالية  -3

تمثل الوضع المالي لمؤسسات االعمال حول هامش الربحية و معدل دوران االصول و االقراض 

 عليها من قبل مشرف هذق الدراسة. الرفغ المالي و هي موجودة لدى الباحثة و تم االطال 
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 متغيرات الدراسة : (4-3)

 بثالثة مستويات : xالمتغير المستقل 

 المستوى االول : هامش الربحية و يتم قياسة من خالل حاصل قسمة صافي االرباح / المبيعات 

 المسااتوى الثاااني: معاادل دوران االصااول و يااتم قياسااة ماان خااالل حاصاال قساامة المبيعااات / اجمااالي

 االصول

المسااتوى الثالااث : الرفااع المااالي و يااتم قياسااة ماان خااالل حاصاال قساامة  اجمااالي االصااول / مجمااو  

 حقوق المساهمين

 وحاصل ضرب هذق المستويات الثالثة ينتج معدل العائد على حقوق الملكية.

 مستويات : ةبثالث  Yالمتغير التابع 

 حاصل قسمة صافي االرباح / المبيعات  المستوى االول : هامش الربحية و يتم قياسة من خالل

المسااتوى الثاااني: معاادل دوران االصااول و يااتم قياسااة ماان خااالل حاصاال قساامة المبيعااات / اجمااالي 

 االصول

المسااتوى الثالااث : الرفااع المااالي و يااتم قياسااة ماان خااالل حاصاال قساامة  اجمااالي االصااول / مجمااو  

 حقوق المساهمين

  نتج معدل العائد على حقوق الملكية.وحاصل ضرب هذق المستويات الثالثة ي

 :التصميم اإلحصا ي المستلدم في الدراسة( 5-3)

 ةالباحث تقام ،عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة االنتهاء من بعد

( من أجل تحليل البيانات التي SPSSباالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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وفي ضوء متغيرات الدراسة وأساليب  ،الحصول عليها لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم

 القياس وأغراض التحليل فقد تم استخدام األساليب االحصائية التالية:

التحليل الوصفي معتمداا على مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وتحديداا الوسط  أواًل:

 لمعياري.الحسابي واالنحراف ا

 اإلحصاء االستداللي ومن خالل ما يلي: ثا يًا:

 .( Normality distribution test) التوزيع الطبيعي فحصاختبار 1- 

 .بمتغيرات الدراسة  ء الوصفي للبيانات المتعلقةاإلحصا             2- 

لمتغير   (ANOVA) خالل استخدام االختبار االحصائياختبار الفرضيات من 3- 

 .ة الرئيسية و فروعها الثالثةالفرضبثالثة مستويات تمثل  واحد ل مستق

متغير مستقل واحد يتبع مؤسسات   بين(  Simple regretionاجراء تحليل ) 4- 

 االقراض غير المصرفية و أخر متغير تابع يتبع مؤسسات االعمال صغيرة الحجم.

الدراسة المستقلة معا و يجمع متغيرات (  Multiple regretion اجراء تحليل )  5- 

المتغير التابع الذي يمثل معدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات االعمال صغيرة 

 الحجم.

بتحديد العالقة بين المتغيرات المستقله التابعه لمؤسسات االقراض غير تحليل هذا اليسمح 

االصول و الرفع المصرفية و  المكونه من ثالثة مستويات هم: هامش الربحية و معدل دوران 

لمؤسسات االعمال صغيرة الحجم و المكون من ثالثة (  ROEالمالي و بين المتغير التابع )

 مستويات هم: هامش الربحية و معدل دوران االصول و الرفع المالي.
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 الرابعالفصل 

  تا ج الدراسة 

 لصا ش عي ة الدراسة( 1-4)

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة( 2-4)

 لتبار الفرضيات( ا3-4)

 ر يسية( التبار الفرضية ال3-4-1)

 لفرعية االولى( التبار الفرضية ا3-4-2)

 فرعية الثا ية( التبار الفرضية ال3-4-3)

 فرعية الثالثةالتبار الفرضية ال( 4-3-4)
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 الفصل الرابع

  تا ج الدراسة 

 

 ( لصا ش عي ة الدراسة(1-4

رفية حسب هامش الربحية ومعدل دوران األصول تص يف شركات اإلقراض غير المص -

 والرفع المالي

تفاوتت قيم هامش الربحية ومعدل دوران األصول والرفع المالي لشركات اإلقراض غير 

 توزيع الشركات حسب هذق القيم.( 1المصرفية ويبين الجدول )

ة ومعدل دوران األصول هامش الربحيحسب شركات اإلقراض غير المصرفية توزيع (: 1الجدول )

 والرفع المالي

 الرفع المالي معدل دوران األصول هامش الربحية الشركة

 5.555 5.544 5.55555 الشركة األهلية

 5.757 5.555 5.05455 شركة األولى للتمويل

 5.505 5.555 5.55554 شركة التسهيالت

 5.554 5.555 5.55455 شركة بندار

 5.555 5.575 5.54555 شركة تمويلكم

 5.754 5.555 5.55555 شركة فينيكا

صاااااااااااااااااااندوق التنمياااااااااااااااااااة 
 والتشغيل

5.04505 5.5555 5.544 
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 5.544 5.555 5.55555 القيمة الدنيا

 5.555 5.544 5.04505 القيمة العليا

 5.45545 5.5455 5.55405 المتوسط العام

 5.05555 5.54450 5.54554 االنحراف المعياري

 

تسااوي القيمة الدنيا لهامش الربحية لشاركات اإلقاراض ( الى أن 5الجدول )تشير النتائج في 

، وبلاااغ المتوساااط الحساااابي لهاااامش الربحياااة للشاااركات (5.044( وأن اعلاااى قيماااة تسااااوي )5.555)

( كماااااااا بلاااااااغ المتوساااااااط الحساااااااابي لمعااااااادل دوران األصاااااااول 5.547( باااااااانحراف معيااااااااري )5.555)

انااااات القيماااااة الااااادنيا لمعااااادل دوران األصاااااول تسااااااوي (. وك5.545( باااااانحراف معيااااااري )5.5455)

(. اما بالنسبة للرفع المالي فقد بلغت القيمة الدنيا 5.544( مقابل القيمة العليا التي بلغت )5.555)

 (. 5.057( بانحراف معياري )5.455( وبلغ المتوسط الحسابي )5.555( والقيمة العليا )5.544)

 حسب طبيعة ال شاطتص يف مؤسسات األعمال صغيرة الحجم  -

 4وتاام اختيااار  مؤسسااات 4اإلقااراض غياار المصاارفية فااي عينااة الدراسااة  مؤسساااتبلااغ عاادد 

 74ليصاابح مجمااو  مؤسسااات األعمااال صااغيرة الحجاام فااي عينااة الدراسااة  واحاادة منهاااكاال لعمااالء 

و ( مؤسساااات األعمااال حساااب طبيعاااة النشااااط 2تمااارس أعمالهاااا بأنشاااطة مختلفااة. ويباااين الجااادول )

 ل منها من المجمو  الكلي.نسبة ك
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 % (: مؤسسات األعمال صغيرة الحجم في عينة الدراسة حسب طبيعة النشاط2الجدول )

 النسبة % عدد مؤسسات االعمال طبيعة النشاط

 77.7  55 انشطة تجارية

 55.55 55 ورش صناعية 

 55.50 5 نقل 

 0.05 5 اللياقة و رياضة

 55.55 0 مراكز تعليمية و تدريب

 555 74 لمجمو ا

 ، النساابة األكباارانشااطة رئيسااة خمسااةفااي  االنشااطة( الااى تنااو  طبيعااة 2تشااير النتااائج فااي الجاادول )

االنشاااطة التجارياااة المختلفاااة  )النشااار و التوزياااع ،محاااالت ،مقااااهي ، فاااي  خاصاااة( %77.7) منهاااا

و تدريب مراكز تعليمية ( %55.50نقل ) ( و%55.55)بنسبة  الورش الصناعية . يليهامفروشات(

فالحرص على تنو  انشاطة عيناة الدراساة يعاود لضامان (، %0.05)اللياقة و رياضة  ( و55.5%)

 يد اثرق على الربحية.تحي

 قاط القوة والضعف لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم في عي ة الدراسة  

أظهرت النتائج أن مؤسسات األعمال تمتلك بعض نقاط القوة وتعاني في المقابل من بعاض 

 نقاط القوة والضعف لهذق المؤسسات. (3)يبين الجدول ط الضعف. و نقا
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 : نقاط القوة والضعف لدى مؤسسات األعمال(3) الجدول

  قاط الضعف  قاط القوة

عاااادم تااااوفر الخباااارات الكافيااااة فااااي تنظاااايم األمااااور  صاحب المشرو  بتأسيسه العالية لدى رغبةال
 المالية وحسابات المشرو 

 ارتفا  مصاريف االيجار موقع المشرو  ار المتميز لاالختي

 ارتفا  تكاليف المواد األولية وجود حصة سوقية جيدة للمشرو  

احتماليااة تلااف المنتجااات بساابب سااوء التخاازين او  تقديم خدمات ذات جودة عالية 
 انتهاء الصالحية بالنسبة لبعض المشاريع.

 وجود مشاريع منافسة ملاستخدام المشرو  للمعدات الحديثة في الع

االدارياة و الفنياة امتالك صااحب المشارو  الخبارة 
 . بدرجة مقبولة

 نشاطالخادماات المكملاة لل بعضتوفر عادم 

  توفر األيدي العاملة 

امتالك صاحب المشرو  شبكة عالقات جيادة ماع 
 الموردين والزبائن 

 

  وجود طلب مستمر على منتجات المشرو  

ع مؤسسات لمشاريدراسات جدوى مؤسسات االقراض الناتجة إما عن بيانات من تم جمع ال

 .االعمال أو تقارير زيارات ميدانيه
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 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة (2-4)

( مقاييس اإلحصاء الوصفي ممثلة بالقيمة الدنيا والقيمة العليا والمتوسط الحسابي 4يبين الجدول )

ات هامش الربحية ومعدل دوران األصول والرفع المالي لمؤسسات واالنحراف المعياري لمتغير 

، و مصنفة حسب المتوسط الحسابي الى فئتين فئة فوق المتوسط العام و أخرى تحت األعمال

 المتوسط العام. 

 لمؤسسات األعمال العا د على الملكية(: مقاييس اإلحصاء الوصفي لمتغيرات 4الجدول )

 اال حراف المعيار  المتوسط الحسابي يمة العلياالق القيمة الد يا المتغير

 0.094 0.1115 0.37118 0.0118 هامش الربحية

 0.0877 0.2218 0.37118 0.118 (مؤسسة 11)فوق المتوسط 

 0.02860 0.05809 0.10794 0.0118 مؤسسة( 33تحت المتوسط )

 3.355 3.2108 15.2580 0.117 معدل دوران األصول

 3.628 6.24336 15.2580 2.41 (مؤسسة11)فوق المتوسط 

 0.7901 1.2902 2.584 0.117 مؤسسة( 33تحت المتوسط )

 0.7522 1.7708 3.6220 0.1001 الرفع المالي

 0.5027 2.6875 3.6220 2.013 (مؤسسة11)فوق المتوسط 

 0.2005 1.283 1.6790 0.1001 مؤسسة( 33تحت المتوسط )

( أن القيمة الدنيا لهامش الربحية لمؤسسات األعمال قد بلغت 4يتضح من النتائج في الجدول )

( 5.555( و بلغ المتوسط الحسابي لقيم هامش الربحية )5.545( والقيمة العليا بلغت )5.555)

( مظهرا ان متوسطات مؤسسات االعمال قريبة من بعضها 5.547بانحراف معياري قدرق )

 .البعض
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 مصفوفة االرتباط 

كماا  ،ة االرتباط بهدف التعرف على طبيعاة العالقاة باين متغيارات الدراساةتم استخراج مصفوف

 (. 5يظهر في الجدول )

 (: مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة5الجدول )

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 المتغير

X1 5 5.755 -5.754 -5.557* 5.055 5.555 

X2 5.755 5 -5.545 5.555 -5.575 -5.504 

X3 -5.754 -5.545 5 5.755 -5.505* -5.554 

Y1 -5.557* 5.555 5.755 5 -5.555 -5.045 

Y2 5.055 -5.575 -5.505* -5.555 5 5.540 

Y3 5.555 -5.504 -5.554 -5.045 5.540 5 

X1 ،هااامش الربحيااة لمؤسسااات اإلقااراض :X2 ،معاادل دوران األصااول لمؤسسااات اإلقااراض :X3 :

: معااادل دوران Y2امش الربحياااة لمؤسساااات األعماااال، : هاااY1الرفاااع الماااالي لمؤسساااات اإلقاااراض، 

 : الرفع المالي لمؤسسات األعمال. Y3األصول لمؤسسات اإلقراض، 

 3.30ع د * ذات داللة إحصائية 

 وجود عالقة ارتباط سلبية قوية ذات داللة إحصائية ( 5النتائج الوارد في الجدول ) تبين

في معدل هامش الربجية لمؤسسات االقراض يقابلها  ، وهذا يعني  ان الزيادة(r = - 0.834)بقيمة

نقص في معدل هامش الربحية لمؤسسات األعمال. أما عالقات االرتباط بين معدل دوران األصول 

االرتباط  وعالقات   ، (r =0.043)لمؤسسات اإلقراض ومعدل دوران األصول لمؤسسات األعمال 
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، (r =0.367)الرفع المالي لمؤسسات األعمال  بين قيمة الرفع المالي لمؤسسات اإلقراض وقيمة

ذات داللة إحصائية. ومن جهة أخرى أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط سلبية قوية دون ان تكون 

 بين قيمة الرفع المالي لمؤسسات اإلقراض ومعدل دوران األصول لمؤسسات األعمال 

. (r=-0.853) 

 التبار التوزيع الطبيعي 

بهااادف اختباااار  One-Sample Kolmogorov-Smirnov (Z)اساااتخدم اختباااار تااام 

 نتائج االختبار.  (1) ، ويبين الجدولوالتابعةالتوزيع الطبيعي للمتغيرات المستقلة 

 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي(6)الجدول 
 المتغير (Z)قيمة االلتبار  (.Sig)مستوى الداللة 

 القيم هامش الربحية لمؤسسات األعم 3.311 3.111

 قيم معدل دوران األصول لمؤسسات األعمال 3.310 3.131

 قيم الرفع المالي لمؤسسات األعمال 3.311 3.133

 لمؤسسات اإلقراض الربحية هامش قيم 3.313 3.100

 لمؤسسات اإلقراض األصول دوران معدل قيم 3.111 3.333

 لمؤسسات اإلقراض المالي الرفع قيم 3.3.1 3.333

المتغياارات المسااتقلة والتابعااة تتبااع التوزيااع الطبيعااي وذلااك  ( أن جميااع6دول )يالحااظ ماان الجاا

 .5.50بداللة قيمة مستوى المعنوية التي تفوق مستوى الداللة 
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 التبار التدالل اللطي بين المتغيرات المستقلة في  موذج اال حدار 

وقيماة التبااين Variance Inflation Factor (VIF)تم استخراج قايم معامال تضاخم التبااين 

ماااان أجاااال التعاااارف علااااى درجااااة ارتباااااط المتغياااارات المسااااتقلة ببعضااااها (Tolerance)المسااااموح بااااه 

اإلقاراض التاي  مؤسسااتمعدل دوران األصول والرفاع الماالي لو البعض، ممثلة بقيمة هامش الربحية 

مساتقلة دالاة يفترض ان ال يكون االرتباط بينهاا مرتفعااا، مان أجال ضامان أال يكاون أحاد المتغيارات ال

 (.7لمتغيرات مستقلة األخرى. وتظهر نتائج التحليل في الجدول )

 (: نتائج اختبار التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة7الجدول )

 احصا يات االزدواج اللطي المتغير

 التباين المسموح ب  معامل تضلم التباين 

 5.055 5.404 هامش الربحية

 5.740 5.555 معدل دوران األصول

 5.745 5.555 الرفع المالي

 55ميع قيم معامال تضاخم التبااين للمتغيارات المساتقلة أقال مان ج( ان 7يتضح من الجدول )

وهااذا يعنااي عاادم وجااود مشااكلة التااداخل  5.50، كمااا أن جميااع قاايم التباااين المسااموح بااه أكباار ماان 

طلااوب للاادخول الااى نمااوذج الخطااي بااين المتغياارات، حيااث حققاات جميااع المتغياارات القاادر األدنااى الم

 االنحدار. 
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 لتبار الفرضياتا( 3-4)

 :الر يسيةالتبار الفرضية 

:H0 ع د كل من يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية بين قيم العا د على حقوق الملكية ال

 (.α<=0.05)ع د مستوى  مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم

 :الرئيسيةالتالية من أجل اختبار الفرضية الصفرية استخدمت االختبارات 

بااين متغيااارات العائااد علاااى  (r)اختبااار االرتباااط مااان خااالل اساااتخراج معاماال ارتباااط بيرساااون  .5

حقاااوق الملكياااة لمؤسساااات اإلقاااراض غيااار المصااارفية والعائاااد علاااى حقاااوق الملكياااة لمؤسساااات 

ة االرتباطيااااة باااين هااااذق األعماااال صااااغيرة الحجااام، وذلااااك بهااادف التعاااارف علاااى طبيعااااة العالقااا

 المتغيرات.

اختبااار االنحاادار الخطاااي المتعاادد لنماااوذج يتااألف ماان ثالثاااة متغياارات مساااتقلة ممثلااة بهاااامش  .5

العائاد علاى )الربحية ومعدل دوران األصول والرفع المالي و الذي يشاكل حاصال ضاربها معاا 

علاااى حقاااوق  لمؤسساااات اإلقاااراض غيااار المصااارفية، ومتغيااار تاااابع هاااو العائاااد (حقاااوق الملكياااة

الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم. ويبرر استخدام هذا االختبار إمكانية التعرف على 

 قدرة المتغيرات المستقلة مجتمعة و منفردة في تفسير التباين في المتغير التابع. 

اختبار تحليل التباين باساتخدام النماوذج الخطاي العاام بهادف وصاف العالقاة اإلحصاائية باين  .5

يااارات المساااتقلة و المتغيااار التاااابع واختباااار التاااأثيرات باااين المجموعاااات ضااامن مؤسساااات المتغ

 اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم. 

 ( على التوالي. 11(، )10(، )9وتظهر نتائج االختبارات في الجداول )
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تغيرات العائد م(: معامل االرتباط بين العائد على الملكية لمؤسسات األعمال و 8الجدول )

 اإلقراض. على الملكية لمؤسسات

 Y X1 X2 X3 المتغير

Y 5 -5.555 -5.747 -5.555 

X1 -5.555 5 -5.555 -5.045 

X2 -5.747 -5.555 5 5.540 

X3 -5.555 -5.045 5.540 5 

Y ،العائااد علااى حقااوق الملكيااة لمؤسسااات األعمااال صااغيرة الحجاام :X1 هااامش الربحيااة لمؤسسااات :

 : الرفع المالي لمؤسسات اإلقراض. X3: معدل دوران األصول لمؤسسات اإلقراض، X2اض، اإلقر 

 3.30ع د * ذات داللة إحصائية 

 

حقاوق بين العائاد علاى ذات داللة إحصائية عدم وجود عالقة ارتباط  (8)يتضح من الجدول 

 المااالي لمؤسسااااتوران األصااول والرفااع معاادل دو وقاايم هااامش الربحيااة  لمؤسسااات االعمااال الملكيااة

 اإلقراض. 
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 : نتائج اختبار االنحدار المتعدد لمتغيرات العائد على حقوق الملكية لمؤسسات (9)الجدول 

 اإلقراض غير المصرفية والعائد على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم

 R 2R F Sig. Β t Sig. 

 ثابت
056.0 05400 057.0 05..0    

هاااااااااااااااااا   

الربحيااااااااااااااة 

ؤسسااااااااا  لم

 االقراض

- - - - - 0560. -050.. 05007 

 عااادو ان ا  

األصاااااااااااااا و 

لمؤسسااااااااا  

 اإلقراض

- - - - 0500. 05006 050.0 

قيمااااة الر اااا  

المااااااااااااااااااال  

لمؤسسااااااااا  

 االقراض 

- - - - -05660 -05..0 05400 

 المتغير التاب : قيمة العائد على الملكية لمؤسسا  األعماو صغيرة الحجم

 3.30مستوى الداللة = 

عااادم وجاااود عالقاااة باااين المتغيااارات المساااتقلة ممثلاااة بمعااادل هاااامش ( 9)يتضاااح مااان الجااادول 

لمؤسسااات اإلقااراض غياار المصاارفية والمتغياار  الربحيااة ومعاادل دوران األصااول ومعاادل الرفااع المااالي

التااابع ممااثالا بقيماااة العائااد علااى حقاااوق الملكيااة لمؤسساااات األعمااال صااغيرة الحجااام، حيااث أظهااارت 

 . (0.598)بمستوى داللة يساوي  (0.731)تساوي  Fيمة النتائج أن ق
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  بين المجموعات ضمن مؤسسات اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األعمال  العالقةالتبار 

: التبددار العالقددة بددين قيمددة هددامش الربحيددة ومعدددل دوران األصددول وقيمددة الرفددع (10)الجدددول 

 حقوق الملكية لمؤسسات األعمالالمالي لمؤسسات االقراض وقيمة معدل العا د على 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 tقيمة  βقيمة 
مستوى 
 الداللة

 - - - 5.055 5.005 5.554 5 5.554 هامش الربحية

 5.05 5.475- 5.544-      فوق المعدل

معدددددددددددددددددل دوران 
 األصول

5.575 5 5.575 5.550 5.754 - - - 

 5.754 5.445- 5.555-      فوق المعدل

 - - - 5.054 5.554 5.557 5 5.557 الرفع المالي

 5.054 5.554 5.055      فوق المعدل

       5 5.505 اللطأ

       4 0.550 المجموع

 المتغير التابع: معدل العا د على الملكية لمؤسسات األعمال
 R  =3.331)2(قيمة معامل التحديد 
 3.30مستوى الداللة = 

الااااى أن قيمااااة هااااامش الربحيااااة لمؤسسااااات اإلقااااراض غياااار  (10) تبااااين النتااااائج فااااي الجاااادول

المصرفية فوق المتوسط ال ترتبط باأي عالقاة ماع قيماة معادل العائاد علاى حقاوق الملكياة لمؤسساات 

. كمااا  5.055بمسااتوى داللااة يساااوي  5.005التااي بلغاات  Fاألعمااال صااغيرة الحجاام بداللااة قيمااة 
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أظهاارت النتااائج عاادم وجااود عالقااة بااين معاادل دوران األصااول فااوق المتوسااط  لمؤسسااات اإلقااراض 

التاي بلغات  Fوقيمة معدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم بداللاة قيماة 

رفاع . وأخيراا، أكدت النتائج على عادم وجاود عالقاة باين قيماة ال 5.754بمستوى داللة بلغ  5.550

المالي فوق المتوسط لمؤسسات اإلقراض وقيمة معدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال 

. وعليااه، فااان قاايم 5.054بمسااتوى داللااة يساااوي  5.554التااي بلغاات  Fصااغيرة الحجاام بداللااة قيمااة 

سااط كال مان هاامش الربحياة ومعاادل دوران األصاول والرفاع الماالي والتاي تاام تحديادها بقايم فاوق المتو 

 ليست ذات عالقة بمعدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم. 

 الفرعية االولى:التبار الفرضية 

 H0-1 : هامش الربحية ع د كل من مؤسسات  بين قيمال يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية

 (.α≤0.05)ع د مستوى االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم 

اإلقراض غير المصرفية  مؤسساتلتبار اال حدار اللطي البسيط لقيمة هامش الربحية لا

 ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم

لنموذج يتكون من متغيرين هماا: المتغيار التاابع مماثالا بقايم  تم اجراء اختبار االنحدار البسيط

مماااثالا بقااايم هاااامش معااادل هاااامش الربحياااة لمؤسساااات األعماااال صاااغيرة الحجااام، والمتغيااار المساااتقل 

 .(11)الربحية لمؤسسات االقراض غير المصرفية. وتظهر نتائج االختبار في الجدول 
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  تا ج التبار اال حدار البسيط لقيمة هامش الربحية لمؤسسات اإلقراض ومؤسسات األعمال :(11)الجدول 

 R 2R F Sig. Β T Sig. 

 ثابت

- - - - 0.201 6.886 0.001 

قيمااة هااا   

بحيااااااااااااااة الر

لمؤسسااااااااا  

 االقراض 

0.834 0.696 11.465 .0200 0.285 - 3.386 - .020 

 المتغير التاب : قيمة ها   الربحية لمؤسسا  األعماو

 0.05مستوى الداللة = 

أن معاادل هااامش الربحيااة لمؤسسااات االقااراض  (11)يتضااح ماان النتااائج الااواردة فااي الجاادول 

بااين فاي معادل هاامش الربحياة لمؤسساات األعماال مان الت%69.6 غيار المصارفية تفسار ماا نسابته 

، وتعاد هاذق القاوة التفسايرية ذات R)2 (0.696 =صاغيرة الحجام، وذلاك بداللاة قيماة معامال التحدياد 

حيثثب بت ثث   8.85وبمسااتوى داللااة أقاال ماان  (11.465)التااي بلغاات Fداللااة احصااائية، بداللااة قيمااة 

وهااي قيمااة ذات ،(- 0.285) بلغاات يالتاا (β) وبااالنظر لقيمااة معاماال االنحاادار.Sig.(0.020)قيمثثة 

التاااااااي  .Sigمساااااااتوى الداللاااااااة قيماااااااة ( و -3.386)التاااااااي بلغااااااات  tداللاااااااة احصاااااااائية بداللاااااااة قيماااااااة 

مااان معااادل هاااامش الربحياااة لمؤسساااات االقاااراض غيااار  واحثثث ةيتضاااح أن زياااادة وحااادة ،(0.02)تبلغااا

الحجااام بقيماااة  المصااارفية ياااؤدي الاااى انخفااااض معااادل هاااامش الربحياااة لمؤسساااات األعماااال صاااغيرة

 . وعليه فانه يمكن كتابة معادلة االنحدار على النحو التالي:(0.285)

Y = 0.201 -0.285X1+e 
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  اإلقددراض غيددر المصددرفية ومؤسسددات  ضددمن مؤسسددات مجموعدداتالبددين  العالقددةالتبددار

 األعمال 

 اإلقاراض غيار من أجل التعرف على دور الفروقات في متوسطات معدل هاامش الربحياة لمؤسساات

اإلقااراض غياار المصاارفية الااى  المصاارفية ومؤسسااات األعمااال صااغيرة الحجاام ، تاام تقساايم مؤسسااات

لهاااامش الربحياااة و يعبااار عنهاااا باااالرمز  مجماااوعتين: مجموعاااة يفاااوق هاااامش ربحيتهاااا المعااادل العاااام

X1=1و يعباار عنهااا بااالرمز  ، ومجموعااة أخاارى يقاال هااامش ربحيتهااا عاان المتوسااط العااامX1=0  .

راج فرق تأثير كل من المجموعتين على المتغير التاابع هاامش الربحياة لمؤسساات وذلك بهدف استخ

 االعمال صغيرة الحجم ومدى معنوية هذق الفروقات.
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 بين المجموعات عالقةال: التبار (12)الجدول 

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 tقيمة  βقيمة 
 مستوى
 الداللة

 5.550 7.455 5.555 5.555 55.505 5.555 5 5.555 ثابت

هددددددددددددددددددامش 
الربحيددددددددددددددددة 
لمؤسسددددددددات 
االقددددددددددددددراض 
غيدددددددددددددددددددددددددر 

 المصرفية

5.555 5 5.555 5.505 5.574 - - - 

هددددددددددددددددددامش 
الربحية فوق 

 المعدل
- - - - - 

-
5.547 

-
5.555 

5.574 

هددددددددددددددددددامش 
الربحيددددددددددددددددة 
 تحت المعدل

- - - - - - - - 

      5.555 0 5.555 اللطأ

       4 5.554 المجموع

 المتغير التابع: قيمة هامش الربحية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم.
 3.30مستوى الداللة = 

بين المجموعات تؤكد على صحة النتاائج  لعالقةأن نتائج اختبار ا (12الجدول ) ويتضح من

اإلقراض غير  مؤسساتقيم هامش الربحية لالسابقة من حيث وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 هامش الربحية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم. قيم معدلالمصرفية و 

وجااود عالقااة ساالبية لهااامش الربحيااة فااوق المعاادل  الااى (12) كمااا تشااير النتااائج فااي الجاادول

بمسااااااتوى داللااااااة يساااااااوي  (2.618)التااااااي بلغاااااات  tوقيمااااااة  (-0.074)التااااااي بلغاااااات  βبداللااااااة قيمااااااة 
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نتيجة الاى أن زياادة معادل هاامش الربحياة لمؤسساات اإلقاراض فاوق المعادل وتشير هذق ال.(0.047)

العااااام بمقاااادار وحاااادة واحاااادة يااااؤدي الااااى نقااااص معاااادل هااااامش الربحيااااة لمؤسسااااات األعمااااال بمقاااادار 

 االنحدار على النحو التالي: وفي ضوء هذق النتيجة يمكن إعادة صياغة معادلة. (0.074)

e+1X0740.- 113.0=  1Y 

 

 :الفرعية الثا يةضية التبار الفر 

H0-2 :  ال يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية بين قيم معدل دوران االصول ع د كل من

 (α<=0.05)مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ع د مستوى 

 

 اإلقراض غير المصرفية ط لقيمة معدل دوران األصول لمؤسساتالتبار اال حدار اللطي البسي-

 ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم

لنموذج يتكون من متغيرين هما: المتغير التابع ممثالا بقيمة  تم اجراء اختبار االنحدار البسيط

معدل دوران األصول لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم، والمتغير المستقل ممثالا بقيمة معدل دوران 

 األصول لمؤسسات االقراض غير المصرفية. 
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  تا ج التبار اال حدار البسيط لقيمة معدل دوران األصول لمؤسسات اإلقراض ومؤسسات األعمال :(13)الجدول 

 R 2R F Sig. Β t Sig. 

 ثابت

- - - - .5..0 050.0 050.0 

قيمااة  عاادو 

ان ا  

األصاااااااااا و 

لمؤسسااااا  

 االقراض 

0504. 05000 0500. 05.00 - 05007 - 050.6 05.00 

 و ان ا  األص و لمؤسسا  األعماوالمتغير التاب : قيمة  عد

 3.30مستوى الداللة = 

 

فااي عاادم وجااود عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين قيمااة نتثثا ا االخترثثار   (13)يظهاار الجاادول 

معاادل دوران األصااول لمؤسسااات اإلقااراض غياار المصاارفية وقيمااة معاادل دوران األصااول لمؤسسااات 

. (0.928)بمساتوى داللاة يسااوي ( 0.009)تسااوي  Fاألعمال صغيرة الحجام، حياث تباين أن قيماة 

الثانية التي تنص على عدم وجود مثل هذق العالقة ،  الفرعية وتشير هذق النتيجة الى قبول الفرضية

 ورفض الفرضية البديلة التي تنص على وجود مثل هذق العالقة.  
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 عمال بين مجموعات مؤسسات اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األ عالقةالتبار ال 

االقراض ومؤسسات  ين قيمة معدل دوران األصول لمؤسسات: التبار العالقة ب(14)الجدول 

 األعمال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 tقيمة  βقيمة 
مستوى 
 الداللة

معددددددل دوران 
األصددددددددددددددددول 
لشدددددددددددددددددركات 
االقراض غير 

 المصرفية

3.33 1 3.33 3.013 3..11 - - - 

شدددددددددددددددددددركات 
االقدددددددددددددددراض 
 فوق المعدل

- - - - - 
-

1.130 
-3.11 3..11 

شدددددددددددددددددددركات 
االقدددددددددددددددراض 
 تحت المعدل

- - - - - - - - 

      3.1.0 0 10.13 اللطأ

       1 13.11 المجموع

 3.131=  (R2)قيمة معامل التحديد 
 3.30مستوى الداللة = 

ة معاادل دوران االصااول لشااركات اإلقااراض قيماا الااى أن (14) كمااا تشااير النتااائج فااي الجاادول

غياااار المصاااارفية ذات معاااادل دوران اصااااول فااااوق المتوسااااط ال تاااارتبط بااااأي عالقااااة مااااع معاااادل دوران 
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بمستوى داللة أكبر  (5.045التي بلغت ) Fاالصول لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم بداللة قيمة 

 5.745يساوي  5.50من 

 : لفرعية الثالثةاالتبار الفرضية 

H0-3:  ال يوجد عالقة ذات داللة إحصا ية بين قيم الرفع المالي ع د كل من مؤسسات االقراض

 (α<=0.05)غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم ع د مستوى 

التبار اال حدار اللطي البسيط لقيمة معدل الرفع المالي لشركات اإلقراض غير المصرفية 

 ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم

لنموذج يتكون من متغيرين هما: المتغير التابع ممثالا بقيمة  اء اختبار االنحدار البسيطتم اجر 

الرفع المالي لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم، والمتغير المستقل ممثالا بقيمة الرفع المالي لشركات 

 االقراض غير المصرفية

 لمالي لشركات اإلقراض ومؤسسات األعمال تا ج التبار اال حدار البسيط لقيمة معدل الرفع ا :(15)الجدول 

 R 2R F Sig. Β t Sig. 

 ثابت

- - - - 05000 45.00 05000 

قيمااة  عاادو 

الر ااااااااااااااا  

الماااااااااااااال  

لشااااااااار ا  

 االقراض 

05.67 050.. 0577. 05400 - 05000 - 0500. 05400 

 المتغير التاب : قيمة  عدو الر   المال  لمؤسسا  األعماو

 3.30مستوى الداللة = 
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عادم وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين قيماة معادل الرفاع الماالي لشاركات  (15)يظهر الجدول 

اإلقراض غير المصرفية وقيمة معدل الرفع المالي لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم، حيث تبين أن 

الفرضااية  قباول. وتشاير هاذق النتيجااة الاى (0.418)بمساتوى داللااة يسااوي ( 0.779)تسااوي  Fقيماة 

 على وجود مثل هذق العالقة. الفرضية البديلة التي تنص رفضالثالثة ، و فرعية ال

  اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األعمال  لمؤسساتبين مجموعات  العالقةالتبار 

 االقراض ومؤسسات األعمال لشركات: التبار العالقة بين قيمة الرفع المالي (16)الجدول 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 tقيمة  βقيمة 
مستوى 
 الداللة

قيمدددددددة الرفدددددددع 
المالي لشدركات 
االقددددراض غيددددر 

 المصرفية

3.1.1 1 3.1.1 1... 3.303 - - - 

شددددددددددددددددددددددددركات 
االقدددراض فدددوق 

 المعدل

- - - - - 3.313 -1.33 3.303 

شددددددددددددددددددددددددركات 
االقدددراض تحدددت 

 المعدل

- - - - - - - - 

       0 3.013 اللطأ

       1 33.13 المجموع

 .3.33=  (R2)قيمة معامل التحديد 
 3.30مستوى الداللة = 
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قيمااااة الرفااااع المااااالي فااااوق المتوسااااط لشااااركات  الااااى أن (16) كمااااا تشااااير النتااااائج فااااي الجاااادول

اإلقااراض غياار المصاارفية ال ياارتبط بااأي عالقااة مااع الرفااع المااالي لمؤسسااات األعمااال صااغيرة الحجاام 

 .0.283يساوي  0.05بمستوى داللة أكبر من  1.44التي بلغت Fة بداللة قيم

 : لالصة التبار فرضيات الدراسة(17)الجدول 

 التفسير ال تيجة الفرضية

ال يوجد عالقة ذات داللة  
العائد على حقوق إحصائية بين 

لمؤسسات اإلقراض غير  الملكية
المصرفية والعائد على حقوق 

يرة الملكية لمؤسسات األعمال صغ
 (.a<=0.05الحجم عند مستوى )

 قبول 

لاام يكاان باإلمكااان رفااض ادعاااء عاادم 
وجااااود عالقااااة بااااين المتغياااارين وهااااذا 
يااادل علاااى أن اي تغيااار فاااي هاااامش 
الربحيااااة و معاااادل دوران االصااااول و 
الرفاااااااااااع الماااااااااااالي لااااااااااادى مؤسساااااااااااات 
االقااااااراض لاااااان يااااااؤثر بالتااااااالي علااااااى 
معااااادل العائاااااد علاااااى حقاااااوق الملكياااااة  

يرة فااااااااي مؤسسااااااااات االعمااااااااال صااااااااغ
 الحجم.

ال يوجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بين قيم هامش الربحية 
عند كل من مؤسسات االقراض 
غير المصرفية و مؤسسات 
االعمال صغيرة الحجم عند 

 (α<=0.05)مستوى 

 

 

 رفض

يلعب معدل هامش الربحية لشركات 
االقراض غير المصرفية دورا سلبيا 
في معدل هامش الربحية لمؤسسات 

صغيرة الحجم، حيث أن  األعمال
زيادة وحدة واحدة في هذا المعدل 

 (0.285)يقابلها انخفاض مقدارق 
في معدل هامش الربحية لمؤسسات 

 األعمال صغيرة الحجم.

ال يوجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بين قيم معدل دوران 
االصول عند كل من مؤسسات 

 قبول
لم يكن باإلمكان رفض ادعاء عدم 
وجود عالقة بين المتغيرين وهذا 
يدل على أن اي تغير في معدل 
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االقراض غير المصرفية و 
م مؤسسات االعمال صغيرة الحج

 (α<=0.05)عند مستوى 
 

دوران االصول لدى مؤسسات 
االقراض لن يؤثر بالتالي على مثيله 
في مؤسسات االعمال صغيرة 

 الحجم

ال يوجد عالقة ذات داللة 
 إحصائية بين قيم الرفع المالي
عند كل من مؤسسات االقراض 
غير المصرفية و مؤسسات 
االعمال صغيرة الحجم عند 

 (α<=0.05)مستوى 
 

 قبول

 لم يكن باإلمكان رفض ادعاء عدم
وجود عالقة بين المتغيرين وهذا 
يدل على أن اي تغير في معدل 
الرفع المالي لدى مؤسسات 

االقراض لن يؤثر بالتالي على مثيله 
صغيرة  في مؤسسات االعمال

 الحجم
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 الفصل اللامس

 اتدددددة ال تا ج والتوصيدددددم اقش

 

 (  تا ج الدراسة1-5)

 ( التوصيات2-5)
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 الفصل اللامس

 م اقشة ال تا ج والتوصيات

اظهار طبيعة العالقة بين هامش الربحية و معدل دوران االصول و الرفع  تهدف هذق الدراسة إلى 

ن مؤسسات االقراض غير المصرفية و مؤسسات االعمال صغيرة الحجم لتقصي المالي في كل م

حقيقة ما تحصل عليه هذق المؤسسات االقل خبرة و إمكانيات من الرعاية و االهتمام ، وذلك 

فإن هذا الفصل يتناول مجمل النتائج ، الدراسة في الفصل الرابع عينة استناداا إلى تحليل بيانات 

باإلضافة إلى اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول  ةالباحثإليها  تالتي توصل

إليها  تويمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات المقترحة التي توصل ،والفرضيات التي بنيت عليها

 كما هو مبين أدناق:

 :(  تا ج الدراسة1-5)

غير المصرفية  اإلقراضمعدل اداء مؤسسات ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .5

مؤسسات األعمال صغيرة اداء  العائد على حقوق الملكية وبين معدل معدل بقيم معبرا عنه 

 معبرا عنه بمعدل العائد على حقوق الملكية. الحجم

مؤسسات االقراض غير المصرفية بين معدل اداء ذات داللة إحصائية  سلبية يوجد عالقة .2

معبرا  مؤسسات االعمال صغيرة الحجم اداء  بين معدلربحية و معبرا عنه بقيم هامش ال

 عنه بهامش ربحيتها.

 مؤسسات االقراض غير المصرفية اداء معدلبين ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .7
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 مؤسسات االعمال صغيرة الحجماداء و  معدل دوران مجمو  االصول معبرا عنه بقيم 

 معبرا عنه بمعدل دوران مجمو  اصولها.

 مؤسسات االقراض غير المصرفية اداء معدلبين قة ذات داللة إحصائية ال يوجد عال  .4

بما يخصها  معبرا عنه مؤسسات االعمال صغيرة الحجماداء و الرفع المالي  معبرا عنه بقيم

 من الرفع المالي.

 و تعليقا على النتائج السابقة :

ن األصول أو قيم أن ارتفا  هامش الربحية أو معدالت دورا الرئيسيةأظهرت الفرضية  -أ

الرفع المالي في مؤسسات االقراض لم ترافق بأي تحسن في ما يقابلها من نتائج في 

تقود هذق النتيجة الى حقيقة مفادها أن مؤسسات  ،مؤسسات االعمال صغيرة الحجم

االقراض تعمل بإستمرار على تعظيم نتائج أعمالها دون مد يد العون الى مؤسسات 

 ضعيفة و التي هي في امس الحاجة الى ذلك.االعمال الصغيرة و ال

ان ارتفا  قيمة هامش الربحية لمؤسسات االقراض الفرعية االولى أظهرت الفرضية  -ب

 0.285بنسبة وحدة واحدة يرافقها انخفاض هامش الربحية في مؤسسات االعمال بنسبة 

 وهذا ي ل عتى ع م الترابط االيجابي لسياسات  مؤسسات االقراض .

عدم وجود عالقة بين معدل دوران االصول  الفرعية الثانية و الثالثةظهرت الفرضية أ  -ج 

و الرفع المالي لدى مؤسسات االقراض على ما يماثلها من مؤسسات االعمال و يصب 

ذلك في نتيجة واحدة مفادها عدم ارتباط سياسات مؤسسات االقراض مع نتائج اعمال 

 مؤسسات االعمال.
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 ( التوصيات:2-5) 

 تم تقديم التوصيات التالية: ،بناءا على النتائج السابقة

نشر ثقافة الرعاية و االهتمام لدى مؤسسات االقراض لتصبح الزيادة في نتائج اعمالها لها  .5

 ما يشابهها لدى مؤسسات االعمال صغيرة الحجم.

مساعدة مؤسسات االعمال في ما تحتاج إلية من سياسات بيعية و إنتاجية تحسن من  .2

 . حالها السلبي مع مؤسسات االقراض مش ربحيتها لتصبح العالقة ايجابية بدال من واقعها

مساعدة مؤسسات االعمال في زيادة انتاجية اصولها من خالل التعرف على االصول ذات  .7

االنتاجية المنخفضة و محاولة التخلص منها و المحافظة على تلك ذات االنتاجية المرتفعة 

 ية مع مؤسسات االقراضلتصبح العالقة ايجاب

من مساعدة مؤسسات االعمال في تحديد قيمة الرفع المالي بما يتناسب مع ما تدفعة  .4

له نتائج  المزيد من المديونيةاستخدام مصاريف فوائد وتحققة من ارباح ، فمن المعروف أن 

ة على في حالة أن االرباح المتحققة قبل الفوائد اعلى من قيمة المصاريف المدفوع ايجابية

الفوائد .و أن زيادة االلتزمات التي الترافق بزيادة قيمة االرباح عن الفوائد يعرض مؤسسات 

وبناء عليه ترى الباحثة ضرورة تقديم الرعاية و االهتمام  االعمال الى المزيد من الخسائر

 ات االقراض فيما يخص هذق العالقةمن قبل مؤسس
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 المصادر والمراجعقا مة 

 جع العربية:المرااوال: 

دور المؤسسات غير المصرفية فى تمويل المشروعات . (2007)فادى محمود   ابراهيم -

 معهد البحوث والدراسات  جامعة الدول العربية  منشورة ( رسالة ماجيستير  ) .الصغيرة فى مصر

    القاهرة مصر.العربية

فقدددر والبطالدددة فدددي العدددالم المشددداريع الصدددغيرة فدددي مكافحدددة ال دور .(2009أباااو الفحااام، زيااااد ) -

 .ثقافة للنشر والتوزيعدار ال :اإلمارات العربية المتحدة 1.طالعربي

  مجلددة الم ددارة(. ))المقاادرة التنافسااية للصااناعات الصااغيرة((  2004ابااو الهيجاااء  عاادنان فضاال ) -

13( .2 .).64-39 

لصااغيرة والمتوسااطة أساااليب التموياال اإلسااالمية للمشااروعات ا (. ))2004)عبااد الاارحمن   أحمااد -

 شدهر فبرايدر  بحده مقددم ل ددوة أسداليب التمويدل اإلسددالمية للمددشروعات الصدغيرة ، ((رؤية كلياة

 .  مصرالقاهرة  لالقتصاد االسالمي مركز صالح كامل

صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمعالجة المحاسبية لصيغة )) .(2005البلتاجي،محمد ) -

المؤتمر الس و  الثا ي عشر لألكاديمية العربية للعلوم المالية  ،((التملكالمشاركة المنتهية ب

والمصرفية تحت ع وان: دور المصارف والمؤسسات المالية واالقتصادية في ترويج وتمويل 

 .مايو  عمان  األردن 31-19الم شآت الصغيرة والمتوسطة  للفترة 

د دددي فدددي تمويدددل المشددداريع الصددد اعية دور القطددداع المصدددرفي األر " (.2004)ساااهاد ، جااارادات -

 . االردن ، جامعة يل البيت، المفرق،(رسالة ماجستير غير منشورة) ."الصغيرة في األردن
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تجارب الدول في تطدوير أعمدال الم دشآت  ))،(2009)، مهند، إبراهيم ، ابوهنطش، يخرونحامد -

بحااث والاسياسات االقتصادية :دروس لفلاسطين ، معهاد األ((الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة

 .)ماس(

 ، عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع. 1، طاإلدارة المالية .(2009حداد، فايز ) -

يبحث   مؤتمر إقليمي لبنوك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسـطة  2008الحديدي  عاامر   -

 ط.    ( شبا(25   االثنين جريدة الرأ . إيجاد بيئـة جـاذبـة لتشجيعهـا

 ل شاط تطبيقية المصرفي دراسة اال تمان اقتصاديات .(2000)كمال  محمد  الحمزاوي -

 . للنشر والتوزيع المعارف منشأةدار  :االسكندرية  1. طمحددات  اهم و اال تمان

العرباي للتخطايط ،  المعهاد :، الكويت  5ط، ت مية المشاريع الصغيرة  (2002)خضر، حسان  -

 جسر التنمياة 

   ))المشاريع الصغيرة: دورها التنموي وأثر سياسات التصنيع عليها(( .(1994الخطيب، فريد، ) -

 24. -1 .(1)27.،مجلة العمل

مدلل  نر   –تحليل القوا م المالية (، 2006خنفر ، مؤيد راضي ، والمطارنة ، غسان فاالح ) -

 ،عمان: دار المسيرة. 1، ط  وتطبيقي

تحلياال االداء المااالي للمؤسسااات الصااغيرة و )) .( 2014)، رشاايد ي حفصاا، عبااد الوهاااب و دادن  -

مجلددة الواحددات للبحددوه  (( AFDالمتوسااطة الجزائريااة بإسااتخدام طريقااة التحلياال العاااملي التميياازي 

 .42-22.( 2).7، والدراسات
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ة علدى يقددراسدة تطب الصدغيرة:ع ية المشدار يدت م يل فديددور التمو 2010) . )الادماغ ، حنياف  -

 2008-1995قطداع غدزة ي فد NGOs قدراضة الممولدة مدن مؤسسدات اااليع ال سدا ير المشدا

 .االزهر  فلسطينجامعة (   ماجستير غير منشورة )رسالة

 رسالة (، االقتصادية التنمية في ودورها اإلسالمية الصكوك ( 2009) جالل، زياد ، الدماغ -

 يزيا . مال ، العالمية اإلسالمية منشورة( ،الجامعة دكتوراه غير

 

(. ))إشااااااكالية تموياااااال المشااااااروعات الصااااااغيرة والمتوسااااااطة فااااااي الاااااادول 2006دوابااااااه، أشاااااارف ) -

الملتقددى الدددولي: متطلبددات تأهيددل المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة فددي الدددول العربيددة  العربيااة(( 

 .الجزا ر الشلف  يسان  مركز االستشارات والبحوه والتطوير  17-19 للفترة مابين 

بحااث  تجربة بعض الدول العربية في الص اعات الصغيرة المتوسدطة  ( . 2006)يبةسليمة، رق -

مقاادم للملتقااى الاادولي لمتطلبااات تأهياال المؤساااسات المتوساااطة والاااصغيرة فاااي الااادول العربية،جامعااة 

 .وهران ، الجزائر

المساااهمة الااتحفظ المحاساابي عنااد إعااداد التقااارير الماليااة للشااركات  (.))(2009لسااهلي، محمااد، ا -

 1-17 1).)16.، ، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، ((السعودية

(. ))تأثير مخاطر الدعاوي القضائية على ممارسات التحفظ 2010شتيوي  ايمن احمد ) -

معهد االدارة المحاسبي في الشركات المتهمة بالتالعب: بالتطبيق على سوق االسهم المصرية((  

 .577-622(4.) 50  العامة

 ثر التنظيم اإلداري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ. 2010)صباح ، شاوي ) -

رسالة ) ،تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوالية سطيف دراسة 

 ،الجزائر.جامعة فرحات عباس ،ماجستيرمنشورة( 
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 اإلقراض برامج حالة دراسة   المجموعة بضمان اإلقراض منهجية.  (2004سماح) الصفدي، -

اإلسالمية ،  ماجستيرغير منشورة(،الجامعة رسالة (،غزة قطاع في واالدخار المجموعة بضمان

 فلسطين.

ودليال تمويال المشاروعات " قارض ى"كياف تحصال علا ( 2001 ) لصاندوق االجتمااعي للتنمياةا -

 مصااااااااااااااار )متوفر الكترونياااااااااااااااا(:،الهيئااااااااااااااااة العامااااااااااااااااة لالساااااااااااااااتثمار والمنااااااااااااااااطق الحرة، الااااااااااااااااصغيرة

http://www.sfdegypt.org . 

العالقة بين اإل فاق الرأسمالي واألداء التشغيلي في شركات . (2011)طيفور، محمد سميح  -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، األردن.ص اعة األدوية األرد ية

تقويم تجربة الصندوق االجتماعي للتنمية في تمويل  )) .(2004) ابراهيم محمد  عبد القادر -

 بحه مقدم ل دوة أساليب التمويل اإلسدالمية للمدشروعات الصغيرة ، ((المشروعات الصغيرة

 .  مصر القاهرة لالقتصاد االسالمي  مركز صالح كامل شباط   14في الفترة 

 ،((الفقر إزالة في واالقراضية ليةالما المؤسسات دور 2002). ((عزت) ، الهادي عبد -

   رام اهلل   فلسطين. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج إلى مقدمة NDP عمل ورقة

 . للنشردار المسيرة   عمان:  5. طادارة المشروعات الصغيرة .(2002ماجدة )  العطية -

رسالة ) .نالسياسية اال تما ية في الب وك العاملة في فلسطي( . 2004عيسى ، امجد ) -

 ، نابلس. جامعة النجاح الوطنيةماجستير منشورة ( ، 

المشروعات الصغيرة و المتوسطة  ))مشكالت و معوقات .(2005 عبيد ) حمدان  الفاعوري -

المؤتمر الدولي الس و  الثا ي عشر حول دور المصارف   دور الحكومة في معالجتها((و 

http://www.sfdegypt.org/
http://www.sfdegypt.org/
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة  للفترة مابين  المؤسسات المالية واالقتصادية في ترويج و 

  ايار  االكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  عمان  االردن. 31-29

 ))دور المؤسسات الصغيرة في دعم االندماج االقتصادي .(1997رضا )  فويعة -

 .35-59.  (8  )مجلة بحوه اقتصادية عربية االجتماعي((و 

المعوقات  –تمويل المشروعات الصغيرة في األردن (. ))2012 القدومي ، ثائر ) -

 605-579.(.1)4. ،مجلة جامعة اللليج((،والتحديات

معوقات تطبيق معاير االبالغ المالي الدولي اللاش بالم شات  .(2012) ، مصطفى  القضاة -

رسالة ) . ينصغيرة و متوسطة الحجم في االردن من وجهة  نر مدققي الحسابات القا و ين االرد

 ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك  االردن.

دراسة :استراتيجية االستثمار و التمويل في المشروعات الصغيرة  )) (20075) ، عبودكنجو -

 4-5المؤتمر العلمي اللامس   للفترة من ،  ((ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب

 دناالر  -تموز   جامعة فيالدلفيا   عمان

اثر الهيكل المالي على القرارات المالية في المؤسسات الصغيرة "2011). ) ، سميةزغمل -

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة ورقلة ، الجزائر."والمتوسط 

 .الجامعية المطبوعات ديوان: الجزائر  4ط ،الب وك تق يات. (2005)ر هلطرش ، الطا -

 ، 2ط ,العربي الوطن في الصغيرة المشروعات إدارة. (2008) ، محمد ،هالة عنبه لبيب -
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 لمالحقا

 

 البيا ات المالية: اوال

 spssثا يا: ملرجات 
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 (1)   الملحق 

 البيا ات المالية

 المؤسسة االهلية نعمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرة

 لكيةحق ق الم االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  عدو ان ا  االص و  الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

المؤسسة 

 االهلية
509702 3984843 13308654 6577769 0.128 0.299 2.023 0.07742 

1 14114 330000 60935 47737 0.04277 5.415 1.276 0.29552 

2 2255 24240 19850 12350 0.09302 1.221 1.607 0.18252 

3 1044 88307 6156 1700 0.01182 14.34 3.622 0.61392 

4 1928 32500 15920 10591 0.0593 2.041 1.503 0.18191 

5 2995 181567 24257 15090 0.01649 7.485 1.607 0.19835 

6 2084 48721 11923 5923 0.04277 4.086 2.013 0.35179 

7 11834 164500 39552 26545 0.07194 4.159 1.489 0.44551 

 4102المؤسسة االهلية عن عمالئها  –المرج  البيانا  المالية        

 

 نعمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرة المؤسسة االنلى للتم يل

 حق ق الملكية االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  عدو ان ا  االص و  الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

المؤسسة 

 45525965 66654114 6788658 3578181 االنلى
0.52708 0.102 1.464 

0.078707802 

1 16622 330000 64252 61544 0.05037 5.136 1.044 0.270083134 

2 1389 24240 7000 6610 0.05729 3.463 1.059 0.210100591 

3 6178 88307 44758 38222 0.06996 1.973 1.171 0.161634395 

4 1875 32500 7805 5769 0.05769 4.164 1.353 0.325019229 

5 21781 122500 13644 10282 0.1778 8.978 1.327 2.118274707 

6 6117 45721 2991 1086 0.1338 15.285 2.754 5.632296282 

7 12032 164500 72563 51757 0.07314 2.267 1.402 0.232463349 

 4102المؤسسة االنلى عن عمالئها  –المالية  المرج  البيانا          
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 المؤسسة التسهيال  نعمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرة

 حق ق الملكية االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  عدو ان ا  االص و  الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

 0.074977645 1.658 0.202 0.22387 20466612 33934664 6859347 1541479 التسهيال 

1 1242 23000 29525 27828 0.05396 0.779 1.061 0.044598965 

2 2668 46000 446800 389878 0.058 1.029 1.146 0.068395572 

3 29830 295000 115000 102587 0.10112 2.565 1.121 0.290756909 

4 26766 398000 445800 389005 0.06725 0.891 1.146 0.068668034 

5 26701 225000 51900 40834 0.11867 4.335 1.271 0.653846186 

6 8528 72000 54943 23878 0.11844 1.31 2.301 0.357014876 

7 28372 181567 119373 99147 0.15626 1.521 1.204 0.286156438 

         

 ة التسهيال المؤسس –المرج  البيانا  المالية          

 

 4102عن عمالئها  

 

 المؤسسة بندا  نعمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرة

 حق ق الملكية االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  عدو ان ا  االص و  الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

 0.013195076 1.689 0.036 0.21701 22352434 37772383 1363035 295787 بندا 

1 30218 370000 305600 265508 0.08167 1.211 1.151 0.113836628 

2 15698 225000 64000 50593 0.06977 3.515 1.265 0.310230561 

3 32160 320670 90000 30000 0.10029 3.563 3 1.07199981 

4 19830 112500 34600 25592 0.17626 3.251 1.352 0.774724744 

5 52717 364220 49200 132001 0.14474 7.403 3.727 3.99351859 

6 55055 278478 85659 85106 0.1977 3.251 1.0065 0.646900398 

7 10500 100000 44350 15611 0.105 2.25481 2.841 0.672621097 

 4102المؤسسة بندا  عن عمالئها  –المرج  البيانا  المالية          

 

 عمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرةالمؤسسة تم يلكم ن

 حق ق الملكية االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  عدو ان ا  االص و  الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

 0.13143765 2.813 0.241 0.19388 10778897 30319778 7301158 1415520 تم يلكم

1 8701 100000 82919 34463 0.08701 1.206 2.406 0.252471348 

2 4900 13200 6280 5831 0.37118 2.102 1.077 0.840297328 

3 22634 513015 289280 266618 0.04412 1.773 1.085 0.084873865 

4 1960 42000 17000 15683 0.04667 2.471 1.084 0.125008582 

5 6198 16830 32180 32148 0.36827 0.523 1.001 0.192797815 

6 7385 137009 65180 23171 0.0539 2.102 2.813 0.318706711 

7 21466 124554 26139 20279 0.17234 4.765 1.289 1.058526929 

 4102المؤسسة تم يلكم عن عمالئها  –المرج  البيانا  المالية          
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 المؤسسة فينكا وعمال ها من مؤسسات االعمال الص يرة

 حق ق الملكية االص و بيعا الم صا   الربح  

ها   

 الربحية
 عدو ان ا  

 االص و 
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

 0.164006387 2.469 0.232 0.28632 7220528 17829097 4133910 1183635  ينكا

1 5875 42500 130000 54992 0.13823 0.327 2.364 0.10685566 

2 3139 15000 95250 85273 0.20926 0.157 1.117 0.036697717 

3 8892 26000 157500 137555 0.342 0.165 1.145 0.06461235 

4 1514 6000 41068 30602 0.25233 0.146 1.342 0.049439522 

5 4347 15600 133000 103021 0.27865 0.117 1.291 0.042089247 

6 2269 21020 179658 133873 0.10794 0.117 1.342 0.016948091 

7 1204 19109 10307 10297 0.06302 1.854 1.001 0.116955919 

 4102المؤسسة تم يلكم عن عمالئها  –المرج  البيانا  المالية          

 

 صندنق التنمية ن التشغيل نعمالئها  ن  ؤسسا  االعماو الصغيرة

 حق ق الملكية االص و المبيعا  صا   الربح  
ها   

  ا  االص و  عدو ان الربحية
الر   

 المال 
العائد على حق ق 

 الملكية

 0.064611497 1.399 0.0801 0.57658 60075453 84043270 6724036 3876945 التنمية

1 1880 145860 15230 6036 0.01289 9.577 2.512 0.310100195 

2 25866 82561 197204 131645 0.31329 0.419 1.498 0.196640228 

3 11063 211495 136428 92682 0.05231 1.55 1.472 0.119350496 

4 1560 19200 13057 4724 0.08125 1.47 2.764 0.33012525 

5 8975 541620 74254 57606 0.01657 7.294 1.289 0.155790577 

6 3101 53224 20593 12265 0.05826 2.584 1.679 0.252763107 

7 1590 82788 17376 4877 0.01921 4.765 3.563 0.326141521 

 
 4102المؤسسة التنمية ن التشغيل عن عمالئها  –المرج  البيانا  المالية 
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 (0)الملحق

 اختبار الفرضية الرئيسية .0

  معامل االرتباط بين العائدد علدى حقدول الملكيدة لمؤسسدات االقدراض و العائدد علدى حقدول

 .الملكية لمؤسسات االعمال

 

 ر المتعددد لمتغيدرات العائدد علدى حقدول الملكيدة لمؤسسدات اإلقددراض نتدائج اختبدار االنحددا

 غير المصرفية والعائد على حقول الملكية لمؤسسات األعمال صغيرة الحجم
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  بددين المجموعددات ضددمن مؤسسددات اإلقددراض غيددر المصددرفية ومؤسسددات  العالقددةالتبددار

 األعمال 

  ان األصدددول وقيمدددة الرفدددع المدددالي التبدددار العالقدددة بدددين قيمدددة هدددامش الربحيدددة ومعددددل دور

 لمؤسسات االقراض وقيمة معدل العا د على حقوق الملكية لمؤسسات األعمال
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 الفرعية االولى الفرضيةالتبار  .3

 التبار اال حدار البسيط لقيمة هامش الربحية لمؤسسات اإلقراض ومؤسسات األعمال 
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  قددراض غيددر المصددرفية ومؤسسددات اإل ضددمن مؤسسددات مجموعدداتالبددين  العالقددةالتبددار

 األعمال
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 الفرعية الثا يةالتبار الفرضية  .3

  التبددار اال حدددار اللطددي البسدديط لقيمددة معدددل دوران األصددول لمؤسسددات اإلقددراض غيددر

 المصرفية ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم
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  ال بين مجموعات مؤسسات اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األعم العالقةالتبار 

 

 

 الفرعية الثالثةالتبار الفرضية  .2

  التبار اال حدار اللطي البسيط لقيمة معدل الرفع المالي لشركات اإلقدراض غيدر المصدرفية

 ومؤسسات األعمال صغيرة الحجم
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  اإلقراض غير المصرفية ومؤسسات األعمال لمؤسساتبين مجموعات  العالقةالتبار 
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