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 كلمة شكر
 

تلهفة،ونسعد بلمعاهنا يف تلوح يف سامئنا دوماً جنوم برإقة،الخيفت بريقها عنا حلظة وإحدة،نرتقب إ ضاءهتا بقلوب م 

،فا س تحقت وبلك خفر أ ن يرفع إمسها يف عليائنا.سامئنا لك ساعة  

خالص ملهئا لك معاين إال حرتإم وإلتقدير،شكرإً من لك قليب.  لكمة حب وتقدير،وحتية وفاء وإ 

متام وجناح هذإ إلبحث ووصوهلرساةل أ ب إ ىل هذإ إملس توى. عهثا مليئة ابلتقدير ،وإال حرتإم إ ىل من حرصت عىل إ   

 

 الدكتورة روال غازي إسماعيل
 

 

نهتلنا مهنم علامً ومل يبخلو علينا بيشء من عطاهئ م وخارإهتمكام خنص ابلشكرداكترتنا إل جالء إذلين إ   

 

متنان للك مابذلومو  إلاكدر إال دإري وإلتدرييس أ قدم لمك أ عىل درجات إلشكر وإال  إ ىل مجيع إلقامئني يف جامعة إملنارة 

خالص يف إلعمل .من هجد وإ   
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 إال هدإء

ف  عزتإزي من أ محل أ مسه بلك إ  تخارإ ىل قدويت يف إحلياة وروحه إلغالية عىل قليب ومصدر خفري وإ   

.............................................وإدلي إملرحوم محمد بلول..........................................................  

أ يم إلغاليةإ ىل بسمة إحلياة ورونقها إ ىل لك إحلنان وإلعطف   

 ......................................................................................................وإدليت سهام بلول

لك يشءهذ  إدلنيا وتوأ م رويح وشقيقي إذلي أ عزت به وأ فتخر بوجود  إ ىل جانيب ب إ ىل س ندي يف  

 .......................................................................................................أ يخ إملهندس يوسف

ىل جانيب بلك حيايتإ ىل فرحة إلبيت وورود  وبسمة إحلياة أ خوإيت إل عزإءإذلين وقفو إ    

 ................................................................................................شذى وجزيل وشريإز ولني وهديل

س تقللإ ىل من اكنت جبانيب طوإل س نني درإس يت وجشعتين بلك مرحةل من مرإحلها رشيكة إلعمر وإمل   

 .......................................................................................…………………نغم

 إ ىل  من اكنو لنا اكل ب ووقفو معنا ومل يتخلو عنا أ عاميم إلغوإيل

امن وإال س تاذ حمسن...............................................................................................إدلكتور سل  

 إ ىل إل خوة إذلين وقفو معي يف إ صابيت ومل يتخلو عين أ صهريت إلغوإيل

 ......................................................................................أ محد ووإئل و بشار ومحمدعيد ومحمد فرج

اق إلعمل  وإلسالحرف وأ خويت بلك حب وعطاء أ صدقايئإ ىل إذلين وقفو جبانيب يف س نوإت درإس يت وساندوين   

بنان محودوبشار نبيعة وخليل رسحيل و  محمد إلسويلمي وأ هيم محمدوطارق برهوم........................................  

 إ ىل إذلين أ حهبم مجيعا وإذلين وقفو إ ىل جانيب بلك يشء

 أ شكرم مجيعاً عىل لك يشء قدمومو  يل..
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 دورالتسويق في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الالذقية(يع الصغيرة والمتوسطة  في سوريا المشار دراسة حالة ) 

 ملخص

رة والمتوسطة وأنواعها والمشكالت التي تعترضها راسة هو التعرف على المشاريع الصغيهدف هذه الد

وإيجاد الحلول  البطالة والناتج المحلي اإلجماليوأهميتها اإلقتصادية واإلجتماعية ودورها في حل مشكلة 

لها والسعي لتكون هذه المشاريع رائدة في مجال األعمال والتسويق ،ودراسة التسويق وأنواعه ودوره 

في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق إستخدامه وكيف يكون له تأثير على هذه المشروعات 

سة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان األجنبية والعربية ولتحقيق ذلك توجب على الباحث درا

بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص،ودراسة دور التسويق في نجاح هذه المشروعات وتقديم دراسة عن 

المشاريع التي يمكن تفعيلها في سورية ودراسة عملية لبعض المشاريع المقامة على أرض الواقع في 

 مدينة الالذقية.

التي من المتوقع أن تقوم بتعزيز دور الى مجموعة من النتائج  لباحث في هذه الدراسةاوخلًص 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور التسويق بشكل أكبر فيها لما له من أثار كبيرة ومفيدة 

 للمشروعات وللناتج المحلي السوري.

 

 

ة،تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطت الصغيرة والمتوسطة المشروعا  :الكلمات المفتاحية  
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The role of markiting in the development of small and 

medium andenterprises 

Small and medium enterprises in LattakiaSyria(Case stady ) 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify small and medium enterpises,their 

types,and the problems they encounter,and find soluions to these 

problemsand its importance economic and its role in solving the problem of 

un employment and GDP for him.And strive to be pioneering these 

projects. And strive to pe a leader in the filed of markiting , and the study of 

markiting and its types and its rol in the development of small and medium 

enterprises in foreign and Arab countries in general,in Syria in 

particular,and study of the role of markiting in the success of these 

projects,Astudy of projects that can be activated in Syria,and abractical 

study of some projects estapliched on the ground in the sity of lattakia.The 

researsher also precented in this stady a set of recommendations that are 

expected to strengthen the role of small and medium enterprises and 

activate the role of markiting more in them because of its sigmificamt and 

peneficial effects for small and mediun enterprises and the syrian local 

product. 

 

Key words : small and medium interprises , marketing small and medium 

interprises. 
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 مقدمة:

و  تولي األوساط االجتماعية واإلقتصادية عناية خاصة وإهتماما واضحا لمنشآت األعمال الصغيرة

أثبتت تجارب دول العالم  لتنمية االقتصادية واإلجتماعية, وفي تحقيق االكبير  ها دورل وذلك المتوسطة

مية االقتصادية المنشودة إن هيىء لها المناخ ال الصغيرة قادرة على تحقيق التنالمتقدمة أن منشآت األعم

الفرصة إلثبات  مام في القوانين والتشريعات ومنحهاماتستحقه من إهت المالئم والتمويل الالزم وباعطائها

 .ذاتها 

تي تحتل المراكز األولى في غيرة من ضمن القطاعات االقتصادية الوتعتبر المشروعات المتوسطة والص

ألنها تعتبر فكر معظم الشباب  محدودي الدخل . و تستحوذ تتناسب مع األشخاص جميع دول العالم فهي

سهلة التنفيذ والبدء وتتفرع هذه المشاريع الى عدة فروع وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من 

 العمال.

المناسبة له وإدخال  دون إجراء الدراسات التسويقية  هأي مشروع مهما كان وبيع منتجاتبقيام لصعب الومن ا

أكبر في السوق المحلية وسرعة إنتشار وبالتالي البدء في جني  ادور التسويق في صلب عمله, ليكون لهم عل

 األرباح والمنافع المراد الحصول عليها.

معرفة مجموعة األنشطة التي تهدف إلى إشباع   عبارة عن والذي هو:وانطالقا من مفهوم التسويق 

من  وعرض وتبادل المنتجات بمستوى عالوإرضاء رغبات المستهلكين من خالل تسهيل عملية خلق 

يتوجب عن هذا المفهوم إدخال ،التواصل ضمن إطار البيئة التسويقية بهدف توسيع المؤسسة وتحقيق الربح.

التسويق والتي تتقاطع مع ق أهداف هتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة لتتحقاالالتسويق في خضم 

 .األهداف التنموية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة
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اإلطار 

المنهجي 

 للدراسة
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 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية:

للشركات الصغيرة  دراسة أثر التسويق الريادي على األداء التسويقي(0222دراسة تطبيقية")  .2

 :"والمتوسطة الحجم بمنطقة الدلتا

 :مشكلة البحث

من الباحثة بعمل دراسة إستطالعية من خالل إجراء مجموعة  على المشكلة وتحديد أبعادها قامتللوقوف 

المقابالت المتعمقة مع رؤساء عشرة شركات في المنطقة الصناعية بدمياط،وعينة من عشرين مفردة من 

-كيكر-دايك-بينوكيو-عسل-الجالد-أنشطة اإلنتاج والتسويق بهذه الشركات ،وهي(الشمس المسؤولين عن

 .موبيليانا(-البدرى-شومان-العزب

 وقامت الباحثة بطرح عدة أسئلة للتعرف على مدى وضوح مفهوم التسويق الريادي في هذه الشركات.

ن للباحثة في الدراسة اإلستطالعية أمك ركينمن إجابات المشت وبناٍء على المعلومات التي تم الحصول عليها

 الوقوف على بعض  النتائج األولية التي يمكن إيجازها فيما يلي:

  رغم أن هناك إلمام عام من قبل غالبية من تمت مقابلتهم بمضمون التسويق الريادي بغض النظر

 وأساليبه،وأيضا  عناصره أو أبعاده عن مفهومه األكاديمي،فإنه يوجد تباين ملحوظ فيما بينهم حول 

 عن أولوياتها أو أهميتها النسبية،وأثر أو إنعكاسات هذه األساليب على األداء التسويقي.

  يتفق أغلبية رؤساء الشركات على أن التسويق الريادي يمكن أن يساهم في تحقيق األهداف الخاصة

 مكانة السوقية(.تحقيق ال–زيادة المبيعات -زيادة الحصة السوقية-بهم والسيما)زيادة الربحية

 ى لتحقيق األهداف التي يطمحون بعيدة المد يةيؤكد مسؤلو الشركات على أهمية وضع خطة تسويق

مثلة في األفراد واألموال إلى تحقيقها،وأنهم يهتمون بتنمية وتطوير المصادر الخاصة بها والمت

قة ونتائج الدراسة الى الدراسات الساب ويقي.إستنادا  وجيا من أجل تنمية العمل التسوالتكنول

 اإلستطالعية يمكن صياغة التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة فيما يلي:
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رة والمتوسطة الحجم في ماهو دور التسويق الريادي في تحسين األداء التسويقي للشركات الصغي

لتا؟ وماهي الدروس المستفادة من الممارسات الناجحة لهذه الشركات في مجال التسويق منطقة الد

 ادي؟ ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:الري

ماهي أهم أبعاد التسويق الريادي األكثر ممارسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 0/0

منطقة الدلتا،وماهي األهمية النسبية أو الترتيب النسبي لهذه الممارسات  من وجهة نظر المستقصى 

 منهم؟

ت جوهرية بين الشركات  موضوع البحث من حيث  تطبيق األبعاد المتعارف هل توجد إختالفا0/1

 عليها للتسويق الريادي،وماهي أسباب هذه اإلختالفات في حال وجودها؟

ماهي طبيعة العالقة بين أبعاد التسويق الريادي واألداء التسويقي للمشروعات الصغيرة 0/3

 المستفادة من ذلك؟ والمتوسطة الحجم في منطقة الدلتا،وماهي الدروس

 أهداف الدراسة:

  التعرف على الواقع الفعلي ألنشطة التسويق ومدى تطبيق مفهوم وأدوات التسويق الريادي

 في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة الدلتا.

  توضيح العالقة بين تبني مفهوم وأدوات التسويق الريادي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 بمنطقة الدلتا على فعلية األداء التسويقي بهذه المنشآت.الحجم 

   عد من أبعاد مفهوم التسويق الريادي في تحقيق األداء بيان األهمية النسبية لمساهمة كل ب

 التسويقي الجيد للمنشآت محل البحث.

 :منهجية البحث

علقة بمجتمع تستهدف المنهجية المستخدمة في إعداد الدراسة ،من خالل تناول الجوانب المت

وعينة الدجراسة،وإعداد األداة المستخدمة في جمع البيانات،وأساليب التحليل اإلحصائي 

المستخدمة في إختيار الفروض،وإلختبار الفرضيات تم اإلعتماد على 

 1(اإلحصائي.spssبرنامج)

 

 

 

                                                             
 المصدر:علياء علي محمد فرج ،معيدة بقسم إدارة األعمال،كلية إدارة األعمال-جامعة حورس 1

جامعة دمياط)سابقاٍ -كلية التجارةإشراف اإلستاذ الدكتور/محمد عبد هللا الهنداوي،أستاذ التسويق وعميد   
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 :نتائج الدراسة

موضع ها من المستقصى منهم في الشركات ائج تحليل البيانات التي تم توفيرمن واقع نت

الدراسة،إضافة إلى نتائج المقابالت الشخصية التي قانمت بها الباحثة مع بعض المسؤولين 

بهذه الشركات إلستطالع آرائهم  حول النتائج المبدئية التي تم التوصل إليها من التحليل 

ة بالمشروعات الصغيرة والدراسات والمؤتمرات والندوات التي عقدتها الجهات المعني

والمتوسطة تم إستخالص مجموعة من التوصيات التي ترتكز في مجملها على سبل 2

تحسين وتطوير أوضاع وفرص نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الدلتا، قد 

 أمكن حصر أهم هذه التوصيات فيما يلي:

 .التخطيط الجيد واإلدارة الفعالة ألنشطة التسويق 

 لتوافق بين إستراتيجية اإلنتاج ومتطلبات السوق.تحقيق ا 

 .3إستخدام إستراتيجيات تسويقية  غير تقليدية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  في المنطقة الصناعية لمدينة الخارجة(0202)دراسة ميدانية 

 :الخصائص والمميزات والتحديات

إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ لمتوسطة في مصر تمثل المشروعات الصغيرة وامشكلة البحث:

في اإلنتاج والتشغيل إدرار الدخل  على إهتمام كبير من قبل المسؤوليين ذلك بسبب دورها المحوري

واإلبتكار والتقدم وإستخدام قدر من التكنلوجيا عالوة على دورها في تحقيق األهداف االقتصادية 

ت مصر دعم سياسات واضحة  لتفعيل دور المشروعات واإلجتماعية في مصر،وفي األونة األخيرة تبن

الصغيرة والمتوسطة،وقد ظهر ذلك في محاولة القضاء على البطالة والحد من الفقر،بل وتحقيق الرفاهية 

االقتصادية.وتتحدد مشكلة البحث في التعرف على الخصائص والميزات ،والتحديات،التي تواجه تلك 

 حل البحث.وتتبلور مشكلة الدراسة في السؤال البحثي التالي:المشروعات في المنطقة الصناعية م

_مالخصائص والمميزات ،والتحديات،التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية 

 في مدينة الخارجة؟

 ؟_ ماهي الجهود التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

                                                             
 
 المصدر:علياء علي محمد فرج ،معيدة بقسم إدارة األعمال،كلية إدارة األعمال-جامعة حورس 33

جامعة دمياط)سابقٍا(-إشراف اإلستاذ الدكتور/محمد عبد هللا الهنداوي،أستاذ التسويق وعميد كلية التجارة  



 

 

14 

 نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية في مصر؟_ ماالمعوقات التي تحد من 

 أهداف البحث:

 تسعى الدراسة إلى مايلي:

 التعرف على عالقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنمية المجتمع المحلي. .0

 الكشف عن األهمية االقتصادية لهذه المشروعات. .1

 الدراسة.التعرف على جهود الدولة في دعم المشروعات محل  .3

 4إلقاء الضوء على أهم المعوقات التي تحد من نجاح هذه المشروعات. .4

 منهجية البحث:

إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي ،من حيث اإلستناد إلى بيانات ثانوية جمعت من المراجع 

اإلعتماد  على بيانات أولية العربية واألجنبية والمقاالت والرسائل العلمية الخاصة بمتغيرات الدراسة،كما تم 

تم الحصول عليها من من خالل تصميم إستبيان يتضمن مجموعة من األسئلة  المتعلقة بموضوع البحث  

وتوزيعه على المستقصى عليهم  محل الدراسة،وإلختبار الفرضيات تم اإلعتماد على 

 (اإلحصائي.spssبرنامج)

 نتائج الدراسة:

 أمكن التوصل إلى النتائج التالية: من خالل نتائج تطبيق اإلستبيان

(على درجة عالية من حصلت بنود المحور األول )المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية البيئة المحلية -

النسبة المئوية ألهمية مفرداته  (وتراوحت%81.1إلى) وصلتاألهمية

 .%83.5بمتوسط%73.5إلى%93.5بين)

تصادية(على درجة عالية من األهمية إذ تراوحت بين حصلت بنود المحور الثاني)األهمية االق -

 .%83.5بمتوسط%71إلى97%

ة عالية حصلت بنود المحور الرابع )بعض معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة(على أهمي -

 5(.%85.75(بمتوسط)%76.5إلى%95مية عناصرها بين)( وتراوحت أه%80.66بلغت)

                                                             
 المصدر:د/منى صابر فاضل حسن،مدرس علم االجتماع بكلية اآلداب-جامعة الوادي الجديد0202 4
 المصدر:د/منى صابر فاضل حسن،مدرس علم االجتماع بكلية اآلداب-جامعة الوادي الجديد0202 5
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 الدراسات األجنبية:

 Marketing in small and medum sized enterprises(0222:).دراسة:2

 العنوان باالغة العربية:التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 هدف الدراسة:

سسات الصغيرة عن إختبار شامل لدور التسويق وأهميته في المؤالغرض من الدراسة هو تقديم تقرير 

وذج جديد للتسويق في الشركات الصغيرة والمتوسطة مالحجم وتقديم النتائج في تقييم صارم لن والمتوسطة

 الحجم.

 منهجية الدراسة:

إعتمد الباحث النهج الوضعي على إإلستخدام طريقة الفرضية اإلستنتاجية إلنتاج النموذج النظري.ثم تطبيق 

كل طرق البحث الكمي والنوعي لفحص النموذج.وتتناول هذه الدراسة إستبيان واسع النطاق ومقابالت 

تابعة مع مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة وإستخدام الحسابات المنشورة إلظهار أداء الشركات خالل م

 عذه الدراسة.

 :نتائج الدراسة

تستنتج هذه الدراسة أن النموذج يقطع شوطا  طويال  في شرح سلوك الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ويمكن إستخدامه لتحليل وتشخيص الموقف فيما  وذج قابل للتطبيقمفيما يتعلق بالتسويق .يبدو أن الن

يتعلق بالتسويق داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم هذه الدراسة نظرة نظرية وعملية فريدة 

 6من نوعها حول مسألة التسويق في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 Recent evdence of the development of micro ,small andدراسة:.0

medium enterprises in Inndonesia.(0229) 

 العنوان باللغة العربية: دليل حديث على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا

:تبحث هذه الدراسة في تطوير المشاريع متناهية الصغر في إندونيسيا. يحتوي هدف الدراسة

(SMSMES على ثالث  قضايا بحثية،وهي دور المشروعات) المتناهية الصغيرةوالصغيرة

 والمتوسطة ،والقيود المفروضة عليها وأهميتها.

                                                             
 Mike Simpson,Jo Padmore,Nick Taylor,Jane Frecknall-Hughes,Intrrnational Jurnal of Entrepreneurialالمصدر: 666
Behavior&Research> 
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: إعتمدت هذه الدراسة التحليل الوصفي ،بإستخدام البيانات الثانوية عن منهجية الدراسة

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا.تم الحصول على البيانات من 

ت الوطنية حول تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة للفترة (البيانا0مصدرين،وهما)

(بيانات عن 1)بيانات على اإلنترنت()من وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة 1107-0997بين

 المشروعات )المسح الوطني للصناعات(.

ات مهمة :تكشف هذه الدراسة عن العديد من الحقائق الرئيسية التي تضيف معلومنتائج الدراسة

جديدة إلى األدبيات الموجودة ليس فقط عن المشاريع ولكن أيضا  حول تنمية ريادة األعمال للمرأة 

السيما البلدان النامية.وتعد نتائج هذه الدراسة مهمة لواضعي السياسات،ليس فقط في أندونيسيا ولكن 

 7أيضا  في البلدان النامية األخرى.

 مشكلة البحث:

الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قَِبل تمثل المشروعات  

وذلك بسبب دورها المحوري في اإلنتاج  ,دول العالم كافة والمشروعات والهيئات الدولية واإلقليمية

القتصادية والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار والتقدم التكنولوجي عالوة على دورها في تحقيق األهداف ا

سة الوضع الحالي للمشاريع الصغيرة و المتوسطة ان اواالجتماعية لجميع الدول.  ولكن من المالحظ وبدر

مساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في تنمية  االقتصاد السوري من حيث مساهمتها  في انخفاض هناك

المشاريع  نمو  المعوقات التي تعترضعدد من في الناتج المحلي و التصدير و التوظيف " و هذا ناتج عن 

 : م بالتسويق كالية اساسية في تطوير هذه المشاريع,باالضافة الى عدم االهتماالصغيرة و المتوسطة

 ومن هنا يمكن بلورة مشكلة البحث بالتساؤالت التالية:

 ماهو دور التسويق في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة..0

 الالزم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينهض بواقع االقتصاد الوطني؟هل توفير التمويل .1

 هل تعد التشريعات القانونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضرورة للنهوض بواقعها؟.3

 ؟ هل يكون للتسويق الدور األكبر في زيادة فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4

 

 

                                                             
 Tulus Tambunan,journal oh Global Entrepreneurship Research Cite this arrticleالمصدر: 7
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 اهداف البحث:

لمشروعات الصغيرة  و دور التسويق في تنمية ادراسة  البحث إلى تحقيق هدف رئيسي وهو يهدف

المتوسطة في سوريا وذلك للوقوف على وضعها الحالي في ظل معدالت التنمية االقتصادية، ثم دراسة 

انتابت  اآلفاق المستقبلية لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبال  في ظل الظروف التي

 .االقتصاد السوري

 :ويمكن أن يندرج تحت الهدف الرئيسي السابق بعض األهداف الفرعية وهي

 و المتوسطة  إلقاء الضوء على مفهوم المشروعات الصغيرة-0

 بيان اآلثار االقتصادية و االجتماعية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة. -1

 .غيرة وتحقيق التنمية االقتصاديةتوضيح مدى االرتباط بين نجاح المشروعات الص-3

 .تقديم مجموعة من المقترحات والحلول الممكنة لتطوير وتفعيل دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة -4

 اهمية البحث :

التي لهااالهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة  ودور التسويق في تنمية   تتجلى اهمية البحث في دراسة

االقتصاد الوطني من حيث انها النواة الرئيسية للمشاريع الكبيرة ومصدراساسي االقتصادية الكبيرة في 

 للناتج المحلي و بالتالي صاحبة الدور الكبير في تحقيق النمو االقتصادي.

كماوان البحث يركز على دراسة الدور الكبير الذي يقوم به التسويق في تصريف منتجات المشاريع 

كبير في تنمية هذه المشاريع و بالتالي محرض قوي لزيادة دورها له الدور ال المتوسطة و بالتالي الصغيرة و

 دة الناتج و التوظيف و التصدير. في زيا
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 فرضيات البحث:

 هناك عالقة معنوية بين التسويق و تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة

 اإلجمالي.في الناتج المحلي  المشاريع الصغيرة و المتوسطة مساهمةهناك عالقة معنوية بين التسويق و 

هناك عالقة معنوية بين التسويق ومساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الهناك عالقة معنوية بين 

 .التسويق و مساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في التصدير

 

 متغيرات البحث :

 :التسويق كمتغير مستقل

 المتغيرات التابعة:وتتفرع منه 

 ,"التشغيل" التوظيفالمساهمة في  الناتج المحلي االجمالي ,تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة 

 .التصديرالمساهمة في 
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 الفصل االول

 ودورها في االقتصاد الوطني المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

 والمتوسطةالمبحث األول: تعريف المشاريع الصغيرة  -2-2

 أنواع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبحث الثاني:-2-0

 األهمية اإلقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبحث الثالث:-2-3

 مشاكل ومعوقات المشاريع الصغيرة و المتوسطة المبحث الرابع: -2-4
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 المبحث األول -2-2

 

 :8تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

 أوال: تعريف المشروعات الصغيرة  2-2

ال يوجد تعريف متفق عليه يحدد ماهية المشروعات الصغيرة، ويعزى ذلك إلى أن اعتماد معيار 

معين للتعريف سواء من حيث عدد العمال أو رأس المال المستثمر أو المستوى التقني، سينجم عنه 

االقتصادية واالجتماعية، ولكن هنالك عدد من نتائج متباينة تبعا لتباين الدول وطبيعة هياكلها 

التعريفات التي تنطلق بشكل عام من رغبة متخذ القرار التي غالبا ما تتأثر ببيئة السياسات 

  .9االقتصادية والسياسات الرامية إلى تحقيق هدف تنموي أو اجتماعي ما

 :صغيرة بأنهاتعرف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" المشروعات ال

 األجل( الطويلة)تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها "

 51- 01)، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين"  اإلستراتيجية) والقصيرة األجل( التكتيكية

 ."عامال

 تعريف مجلس التعاون الخليجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  باإلعتماد على  0994منظمة الخليج لإلستثمارات عامحددت 

(عامال ،أما رأس المال 61معيار العمالة وهي تلك المشروعات التي اليزيد عدد العاملين فيها عن)

(مليون دوالرونص وهي 5اليتجاوز مليون دوالر،والمشروعات التي اليزيد فيها اإلستثمار عن )

  10متوسطة الحجم. مشروعات

هناك معايير عديدة يمكن االستناد إليها لتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، وتتباين تلك المعايير و

بين دولة وأخرى وذلك بتباين إمكاناتها وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، 

ية قد تعتبر مشروعات كبيرة فالمشروعات التي تعتبر صغيرة أو متوسطة الحجم في دولة صناع

 .الحجم في دولة نامية

  

                                                             
 نقموش.خالد,دور الصناعات الصغيرةوالمتوسطة في التنمية االقتصادية, -خليل.عبد الرزاق8 

 7رة االقتصاد الوطني ,فلسطين,ص,وزاالمتوسطة الصغيرة وتطويرالمشاريع تنمية مجال في الناجحة الدولية التجارب بعض .سمير,
 كتاب المرشد الكامل لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤلف:ستيفن دي.شتراوس قسم التنمية البشرية وتطورات الذات 

 94،ص0222عبدهللا فتحي السيد ،الصناعات الصغيرة في تنمية إقتصاديات الدول النامية،مصر اإلسكندرية،9 
،ممارسات التخطيط في منشآة األعمال الصغيرة في اإلمارات العربية المتحدة،المجلة العربية للعلوم،المجلد السابع،العدد نجيب الشيخ فؤاد 10 

 117،ص0222األول،
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 كما تصنف المشاريع حسب معيار عدد العمال، وحسب التطور االقتصادي لمجموعة البلدان،

 .11الدول النامية والدول المتقدمة

 (0الجدول رقم )

 عدد العمال التصنيف 

 99اقل من         صغيرة الدول المتقدمة

 499 -100 متوسطة 

عامل 511أكثر من    كبيرة   

   

 0-4 متناهية الصغر الدول النامية

 09-5 صغيرة 

 99-11 متوسطة  

 011اكثر من  كبيرة 

كما قد يختلف تقييم حجم المشروع داخل الدولة نفسها وذلك حسب مراحل النمو الذي مر ويمر بها اقتصاد 

معيار رأس المال، معيار اإلنتاج، معيار حجم ونوعية تلك الدولة، ومن المعايير المستخدمة معيار العمالة، 

الطاقة المستخدمة  فضال عن معايير أخرى تأخذ في االعتبار درجة التخصص في اإلدارة ومستوى التقدم 

ا لسهولة  ا في الدول الصناعية هو معيار العمالة وذلك نظر  التكنولوجي، وقد يكون أكثر المعايير استخدام 

  .ات وإمكانية تحليلها ومعالجتها إحصائي ا والخروج بنتائج كمية تدعم متخذي القراراتالحصول على البيان

عمال بالمشروعات البالغة أو  01المشروعات التي يعمل فيها أقل من  "البنك الدولي "يصف كما

عامال بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي يعمل  51و  01المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين 

 .عامل بالمشروعات المتوسطة 011و  51بين  فيها

عمال و اما 01فتعرف المشاريع الصغيرة بالمشاريع التي يعمل بها اقل من  12"الدوليةمنظمة العمل "أما 

 عامل 99عامل و المشروعات الكبيرة مايزيد بها عن  99و 01المشاريع المتوسطة فهي التي يعمل بها بين

 

 
                                                             
11  
 WW.ILO.ORGموقع منظمة العمل الدولية  12
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 المشاريع الصغيرة والمتوسطةأنواع المبحث الثاني:  -2-0

 

على معيار الهدف أو نوع النشاط أوحجم المنظمة   يكون تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء 

 ويكون التقسيم كما يلي:

 

 :13التصنيف األول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة2-0-2

 

 :المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية 

تصادات الحجم بمعنى أن العمالة ال تتميز بالكفاءة وإنتاجية قليلة البيع تتميز هذه المشاريع بضعف إق

 باإلضافة إلى جانب أسواق وتعاقدات محدودة.

 : المشروعات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن البيئة التسويقية 

الخارجية وهذه المشاريع تتميز بالفاعلية والبحث عن الفرص المقدمة في األسواق المحلية واألسواق 

 واإللتزام التام بالمرونة،كما نجد بها عمالة كفؤة.

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرائدة: 

وهي مجموعات تتميز برجال أعمال يحبون المغامرة ومؤهلين،حيث يقومون بممارسة األنشطة 

االقتصادية الجديدة مع إستثمار للقوى البشرية ،إضافة إلى األستعانة ببرامج تمويل المخاطرة في 

 الحصول على التمويل.

 التصنيف الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:-2-0-0

 :مشروعات إنتاجية 

قيمة التي يكون أساسها التحويل بقصد تحويل المادة األولية إلى منتجات نهائية أو وسيطة وب

،ويقصد بها زيادة قيمة المخرجات عن المدخالت أي عناصر اإلنتاج والتماثل بمعنى التطابق مضافة

 لكل مواصفات الوحدات المنتجة.

 :مشروعات خدمية 

خدمة كان سوف يقوم بها بذاته أوليس لديه القدرة للقيام بها ويكون باألساس القيام نيابة عن الزبون ب

 بنفسه.

 :مشروعات تجارية 

ويكون أساسها شراء وبيع وتوزيع سلعة تم تصنيعها أو مجموعة سلع متنوعة ،وإعادة إستثمارها 

 لتحقيق الربح.

 

 التصنيف الثالث للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:-2-0-3

 : مشروعات صغيرة 

 أفراد.5مايقارب  ها مكان ثابت ورأس مال وموظفينع التي لهي المشاري

 مايقارب فردين.ا مكان ثابت ورأس مال وموظفين مشروعات صغيرة جدا ":هي مشاريع له 

                                                             
 المللي,قمر 0212 .المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في سوريا .رسالة ماجستير ,جامعة دمشق .ص1311-12
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  مشروعات متناهية الصغر:ليس لها مكان ثابت في أكثر األوقات ويقوم بها فرد واحد وهو

 صاحب المشروع.

 :للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التصنيف الرابع-2-0-4

وهي التي تمثل مشروعات المجال الصناعي والمجال الزراعي والمجال الخدمي والمجال التربوي،ويمكن 

 تقسيم المشروع الصغير إلى عدة عناصر هي:

 :رأس المال 

 وهي جميع المبالغ النقدية الضرورية لبناء المشروع،أو المال الضروري لتجميع عناصر اإلنتاج.

 .اآلالت والتجهيزات: هي كل ماهو ضروري إلنتاج السلعة أو الخدمة 

 .العمالة:وهي كل األفراد التي يحتاج المشروع لتشغيلها 

 ل ألهدافه وتعتبر جزء اإلدارة: وهي التي يقع عليها إحداث التشغيل األفضل للمشروع والوصو

 .من العمالة

  مع عناصر اإلنتاجالتكنولوجيا:هي األسلوب أو الطريقة في التعامل.  

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تم العمل بها:قطاعات  اهم ونذكر في بحثنا

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

 كثافة هذه النشاطات بين قطاع وآخر . إال أننا نلحظ بأنها تنشط في كل من : 

 قطاع التجاري ال 

  القطاع الصناعي 

  : القطاع الزراعي ويشمل 

   : اإلنتاج الحيواني 

  ... 14تربية المواشي ، الدواجن ، النحل ، الطيور 

  التصنيع الزراعي : أي كل مايتعلق بإخضاع المنتجات الزراعية للمعالجة الصناعية كالعصائر

 15واألغذية . 

  . البناء واإلنشاء 

 

                                                             
 الموسوي،ضياء مجيد،العولمة وإقتصاديات السوق الحر،ديوان المطبوعات ،الجزائر،0221ص09 14
 مقال والء عويضات في مجلة العربي8أغسطس0201 15
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 األهمية االقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الثالث:المبحث -2-3

جمالي الشركات  من إ % 91تشير بعض اإلحصائيات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 

من الناتج المحلى العالمي، وتساهم  % 46في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم هذه المشروعات بحوالي 

للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لمحلىابنسبة كبيرة في الناتج 

 من إجمالي الناتج المحلى لكل من انجلترا والواليات المتحدة األمريكية على الترتيب. %50,  %85بنحو 

 51 مليون مشروع صغير يساهم في توليد حوالي 14وإن دولة مثل الواليات المتحدة يوجد بها أكثر من 

من كل  % 81من فرص العمل لدى القطاع الخاص وأكثر من نصف الدخل القومي، كما تمثل  %

من العاملين بفرص العمل و التدريب  % 67اإلبداعات واالبتكارات الجديدة في السوق األمريكي ، وتمد 

 .16األولى لهم

 من خالل النقاط التالية:ازأهميتها االقتصادية ويمكن إبر

بتوفير إحتياجات و المتوسطة تقوم المشروعات الصغيرة حيث :ةشروعات الكبيرتشكل نواة للم -

المشروعات الكبيرة من المواد والخدمات كما أنها تعمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج  وزيادة القيمة 

 المضافة وتأهيل اليد العاملة،إذا فالعالقة بينها وبين المشاريع الكبيرة عالقة تبادلية وإعتمادية.

ل اإلرتباط المباشر باألسواق:يعتبر سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة محدود نوعا ما فهي تعم -

من خالل المعرفة الشخصية للعمالء،وبالتالي التلبية المباشرة على إحتياجات العمال ورغباتهم 

 والسريعة للتغيرات التي تطرأ على رغباتهم.

على تحسين وتطوير عمليات اإلنتاج بشكل أسرع  تعد أهم آليات التطور التقني:من حيث قدرتها -

 17وبتكلفة أقل مقارنة بالمشروعات الضخمة.

ر مباشر في دعم وتنمية هذه المشروعات بشكل مباشر أوغي:تساهم دعم وتنمية الصادرات -

 .18خاصة للسلع التي يتمتع البلد فيها بميزة نسبية الصادرات

                                                             
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي,جامعة الوادي, معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وسبل تطويرها,0211 .16
 حسن بن ناجي،آفاق اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،الغقتصاد والمجتمع،فجر المفرب الكبير،العدد022900،ص:40 17

91،ص1448سبنسر ،جان هيل،منشآة األعمال الصغيرة:إتجاهات في االقتصاد الكلي ،ترجمة صليب بطرس،الدار الدولية للنشر والتوزيع،القاهرة،  

02محمد،عبد هللا شامية:المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا،مرجع سابق،ص  
سعيدي,وصاف ,المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية الصادرات ,الملتقى الوطني االول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في  18

.0220التنمية,جامعة عمار ثاليجي ,االغواط ,  
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:مما يحقق التوزيع المتوازن للسكان بين الريف توطين الصناعة في المناطق الريفية والحضرية -

 والمدينة،ويقلل من الهجرة الداخلية للسكان ،وتقليل التفاوت في النمو وتوزيع الدخل.

 . توفر فرص عمل متنوعة وبتكاليف رأسمالية منخفضة -

 . محلية بدرجة كبيرةالتستخدم الموارد  -

 . تتميز بالمرونة في مواجهة التقلبات االقتصادية -

دعم سياسات االكتفاء الذاتي على األقل في بعض السلع والخدمات والتقليل من االستيراد وتحسين  -

 .الصادرات والمساهمة الفعلية في دعم الناتج القومي

من إجمالي المشروعات الموجودة في  %91و%81وتتراوح نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين

و يبين الشكل االتي  %99و31في الناتج المحلي اإلجمالي بين  الوطن العربي ،ويتراوح متوسط إسهامها

 نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول العربية:

 

( مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول 0جدول رقم)

 :19العربية

 الدولة
صغيرة في الناتج إسهام المشروعات ال

 المحلي اإلجمالي

 %31 اإلمارات

 %31 السعودية

 %35 الجزائر

 %41 األردن

 %73 تونس

 %81 مصر

 %99 لبنان

 

                                                             
 .المصدر:قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،مؤسسة التمويل الدولية 0210 19
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 األهمية االجتماعية للمشروعات الصغيرة:

 .تساهم وبشكل فعال في توفير فرص عمل والتخفيف من مشكلة البطالة 

  تنمية القدرات الذاتية لألفراد على تسويق منتجاتهم داخليا. 

  تسهم المشروعات الصغيرة في تدعيم دور المرأة وخصوصا  الريفية،حيث

 20تستوعب عمالة نسائية في أعمال كثيرة.

:المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومعوقات مشاكل  1-4-المبحث الرابع: 

هي بشكل عام المشكالت التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه المشروعات سواء مايتعلق بإنخفاض 

الناتج المحلي اإلجمالي وضعف ميل األفراد لإلدخار واإلستثمار وشح الموارد المحلية إضافة الى مشكالت 

 ف المشكالت الى:يمتفرقة أخرى ويمكن تصن

  المواد األولية: تأتي صعوبة الحصول على المواد األولية بسبب إعتماد تلك المشاريع على المواد

المشكلة في ارتفاع أسعار المستوردات فيصعب الحصول على األولية المستوردة وتتضح هذه 

 كميات كبيرة.

 21و المدربة. ضعف االمكانات و القدرات الستقطاب العمالة الماهرة 

  العمالة : يعتبر العنصر البشري أحد أهم عناصر اإلنتاج ولذلك فإن نقص العمالة الماهرة من أهم

من إدارتها من قبل  ماليمكن تجاوزها بسهولة بالرغالمعوقات التي تواجه المشروع الصغير إذ 

أصحابها في أغلب األحيان ,ويعود سبب عدم وفرة العمالة الماهرة الى تفضيل العاملين العمل في 

اإلمتيازات كالضمان الصحي  ة والمشروعات الحكومية لوجود بعضالمشروعات الكبير

 واإلجتماعي والتقاعد.

 عد اإلدارة العلمية مفتاحا لنجاح العمل وتفتقد المشروعات الصغيرة الكفاءات اإلدارية والفنية:ت

 والخبرة في العديد من المجاالت كاألعمال المحاسبية والتسويقية. لإلدارة الصحيحة

  التسويق:يعتمد حجم اإلنتاج على سعة األسواق المحلية وهناك عوامل معينة تتحكم في قدرة األسواق

عدد السكان ودخول األفراد والسلع المنافسة ,وهذه األمور غائبة عن  على إستيعاب كامل السلع مثل

                                                             
زيدان رامي،"المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سوريا ودورها في التنمية االقتصادية واإلجتماعية ،منشورات الهيئة العامة ا السورية  20

.10،ص0212للكتاب ،وزارة الثقافة،دمشق،  
.111روعات الصغيرة والمتوسطة ،مرجع سابق صد.عمر،أيمن،إدارة المش  

 خربوطلي ,عامر. 0218,ريادة االعمال و ادارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة,منشورات الجامعة االفتراضية ,ص71. 21
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إضافة لعدم معرفتها بوسائل التسويق والترويج وإعتمادها و المتوسطة إهتمام المشروعات الصغيرة 

 22على الوسطاء في تصريف منتجاتها.

  برعاية شؤونها اإلنتماء:تعاني المشروعات الصغيرة و المتوسطة من عدم وجود جهة معينة تقوم

وقد يكون سبب ذلك سعة إنتشارها وتباعد أمكنتها وصعوبة جمعها تحت جهة معينة تهتم بشؤونها 

وهذا يحرمها في كثير من األحيان من الحصول على اإلمتيازات والتسهيالت, ال بل أن مزاحمة 

 المشروعات الكبيرة لها يجعلها عرضة للمطاردة واإلغالق والترحيل.

 بالضرائب والرسوم أكثر مما تتأثر و المتوسطة رسوم : تتأثر المشروعات الصغيرة الضرائب وال

واإلعفاءات والتسهيالت والدعم   بها المشروعات الكبيرة بسبب شمول هذه األخيرة بأنظمة الحوافز

على التكاليف الكلية وهذا ية المطاف تكلفة فتزداد بالتالي وهذه الضرائب والرسوم هي في نها

 ؤثر على األرباح . الشيء ي

  إزدواجية اإلجراءات : تعاني المشروعات الصغيرة و المتوسطة من مشكلة تعدد الجهات التفتيشية

والرقابية ) الصحية ، االقتصادية ، الضمان االجتماعي ، الدوائر الضريبية والجمركية  ودائرة 

ق مشاكل تنظيمية مختلفة داخل الجودة والمقاييس ( وبالنظر لتعدد االجتهادات الشخصية ممايعني خل

 تلك المشروعات . 

  انخفاض اإلنتاج : هناك أسباب عدة تؤثر في انخفاض إنتاجية المشروعات الصغيرة منها سوء

التخطيط الذي يؤدي إلى عدم تدفق المواد األولية وسوء تدبير مستلزمات اإلنتاج األخرى مثل قطع 

 والتبريد فضال عن قلة الخبرات الفنية .  الغيار والطاقة الكهربائية وخدمات اإلنارة

  تردي النوعية : بسبب استعمال اآلالت القديمة في عمليات اإلنتاج وارتفاع أسعار المواد األولية

الجيدة فضال  عن صعوبات االستعانة بالكوادر الهندسية والعناصر الفنية المدربة وعدم وجود مراكز 

 لفحص الجودة والسيطرة على النوعية . 

 من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد األولية وكلفة العمل مما سيؤدي ارتفاع التكلفة : التضخم و

حتما إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة 

رتفاع أجور من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع األسعار لتجنب أثر ا

تفتقر هذه المشروعات إلى أنظمة السيطرة على التكلفة وهي  العمالة وأسعار المواد األولية,كما و

 .تنظر إلى زيادة األجور كسبب رئيسي للتكلفة المرتفعة ولألسعار العالية 

                                                             
 المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية زآليات معالجتها،الدكتور أحمد دهشان,جامعة الزقاريق ،0217/0/09 2222



 

 

29 

  التمويل: وهو في مقدمة المشكالت التي تواجه هذه المشاريع حيث من الصعوبة اإلعتماد على

مويل الذاتي ،كما أن ارتفاع كلفة التمويل مقارنة مع معدل العائد على المشروع والذي يؤدي في الت

 23(1115اجي،معظم األحيان إلى خسارة أو توقف المشروع )البلت

المشكالت المالية لجهة اإلعتماد  هيفأهم المشكالت التي تواجهها المشروعات المتوسطة والصغيرة 

من المشروعات في سوريا تعتمد على المدخرات %88على المدخرات الشخصية والعائلة)

وضعف الضمانات المالية واللجوء إلى الوسطاء والمرابين بأسعار 24الشخصية والقروض العائلية(.

ن أن تلبي متطلبات البنوك يمك %7باهظة ترفع تكاليف اإلنتاج ،وإحجام البنوك على التعامل معها)

) 

و صغر حجم المشروع يجعل من الصعب حصوله على القروض المصرفية ألسباب عديدة  

منهاإرتفاع درجة المخاطرة وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك المشاريع فضال عن 

وع إنعدام الوعي المصرفي وعدم توفر السجالت المحاسبية التي توضح المركز المالي للمشر

والتنبؤ بمستقبله.وإن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خالل الطلب من 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة 

ة الكلفة التي إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة  على اإلقتراض من البنوك ممايؤدي إلى زياد

 تتحملها.

  اإلجراءات الحكومية:وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصا  في جانب األنظمة

 والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :حداثة مفهوم المشروعات الصغيرة تعتبر من الصعوبات التي تواجه هذا النوع من ان  التسويق

ة العديد من تواجه المشروعات الصغيرحيث (،1117صة في الدول العربية )الحوات،المشاريع خا

 (.Prasad&Tata,2009عدم توفر قنوات التوزيع المناسبة)المعوقات ك

الكثير من الدراسات تشير إلى أن المالك للمشاريع الجديدة يعانو من عدم كفاية التمويل والمنتج السيء و

((كما أن تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات األجنبية O”Dayer2000))،Rayanوالتسويق غير الفعال 

المماثلة بدافع التقليد وعدم توفر العناصر الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتج 

                                                             
23 Think Tank0201-1-8 البرلمان األوربي،التحديات والمخاوف التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بلدان  العالم الثالث، 
 عمارة  بن منصور،المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها،الدورة التدريبية وزل تمويل المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة،سطيف الجزائر، 24
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محلي األجنبي ،وإتباع سياسة اإلغراق من قبل بعض المؤسسات األجنبية تضعف وبشكل كبير قدرة المنتج ال

 25على المنافسة.

 ومن أهم المعوقات التسويقية التي تعترض المشروعات المتوسطة والصغيرة:

 

  التباين في أسعار المواد األولية كاإلرتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي

 إلى ارتفاع تكاليف السوق لديها،ومن ثم عدم القدرة على المنافسة السعرية.

  الوسطاء التجاريون ،المنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبيرة .تعدد 

 .ضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات خاصة عندما تعمل بشكل أفراد 

 مالية الالزمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات السوق الداخلية ضعف القدرة الرأس

 26والخارجية ،ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.

 

 

 

 

 

  

                                                             
 المصادر: دراسة ميدانية على مجموعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للباحث الدكتور حيدرعباس الجنابي ص:1 25
 وفا عبد الباسط،مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تمويل المشروعات الناشئة  مصر0221،ص2612
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 الثانيالفصل 

 ره اإلقتصاديوالتسويق ود

 

 تعريف التسويق المبحث األول:-0-2

 سويقلمبحث الثاني:أنواع التا-0-0

 لتسويق االقتصادي لدور الالمبحث الثالث:-0-3

المبحث الرابع: -0-4

 والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تواجهها  تسويقية  مشاكل

 في التسويق:تجربة الهند خامسالمبحث ال-0-5
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 : المبحث األول-0-2

 

  :تعريف التسويق

مصطلح يطلق على مجموعة العمليات التي تعمل على تحفيز وتطوير الرغبات لدى العمالء بعد أن يتم 

تشبع حاجاتهم  نتسطيع ألمنتجات المقدمة إليهم والتي اومن ثم تطوير تلك الخدمات و إكتشاف تلك الرغبات

 ورغباتهم.

 ويقوم تعريف التسويق والعملية التسويقية على عدة أسس أهمها المنتج والسعر والترويج ومن ثم التوزيع.

 ث التسويق،خطة التسويق.وية هي :بحوهذه األسس جاءت من عدة مفاهيم أساس

 أنواع التسويق:المبحث الثاني -0-0

 التسويق التقليدي : (0

يشير التسويق  التقليدي للعالمة التجارية على أي نوع من القنوات التي كانت موجودة قبل ظهور 

ُ بكل وقت،فقد أعتمدت غالبية اإلنترنت  ،نظرا ألنه لم يكن الوصول إلى المعلومات سهال ومتاحا

ة واللوحات عمليات التسويق التقليدية على األساليب الخارجية مثل اإلعالنات المطبوعة والتلفزيوني

 27اإلعالنية والراديو.

 28التسويق الخارجي: (1

يشير التسويق الخارجي إلى الترويج التدخلي أوالتطفلي مثل اإلعالنات المطبوعة واإلعالنات 

 وسائل البريد اإللكتروني.ويقية)التسويق عبر الهاتف( التسالتلفزيونية ،االتصاالت الهاتفية 

 التسويق الداخلي : (3

اخلي على جذب العمالء نحو العالمة التجارية إذ تندرج غالبية أساليب التسويق يركز التسويق الد

رحلة البحث عن  الرقمي حيث يتمكن المستهلكين إلجراء األبحاث  عبر األنترنت أثناء تقدمهم في

         ئه.المنتج وشرا

 التسويق الرقمي :  (4

التي لم تكن موجودة وتتم  بإستخدام لوجيا ومن التكن ستفادتسويق التقليدي حيث لم يال هو عكس

اإلنترنت أو جهازا إلكترونيا مثل محركات البحث والوسائل االجتماعية والبريد اإللكتروني ومواقع 

      .الويب للتواصل مع العمالء

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             
 كتاب أساسيات التسويق لفيليب كوتلر. 27
 المصدر:مناهج التسويق في كلية إدارة األعمال 28
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 التسويق بالمحتوى : (5

للجمهور وكذلك محركات يعد أساسيا في التسويق الداخلي والرقمي ألن المحتوى هو مايسمح 

 .البحث،مثل الغوغل بالعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها على الويب

 التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي:  (6

عبر وسائل التواصل االجتماعي بإنشاء محتوى للترويج للعالمة التجارية والمنتجات على يقوم التسويق 

فيسبوك إنستغرام ولينكدن وتويتر ويجب أن يكون المحتوى مفيد  العديد من منصات التواصل االجتماعي 

 .يناسب  تفكير الجمهور 

 التسويق عبر الفيديو:  (7

كمن الفكرة في إنشاء مقطع هو نوع من أنواع التسويق بالمحتوى الذي يتضمن إستخدام الفيديو كوسيط ،ت

الجتماعي لتعزيز وعي الجمهور موقع على الويب ،ويوتيوب،ووسائل التواصل افيديو وتحميله على ال

 .بالعالمة التجارية 

 التسويق عبر البريد اإللكتروني: (8

في  يتضمن إرسال محتوى تعليمي أو ترفيهي ورسائل ترويجية لألشخاص الذين يشتركون عن طيب خاطر

 لهو تعميق العالقة بين العميل والشركة أو العميل المحتم لرسائل من الشركة،والهدف األساسيتلقي ا

 عن طريق إرسال رسائل تسويقية مخصصة لهم ،لدفع الفكرة إلى أبعد مدى.

 التسويق عبر المؤثرين:  (9

تم التصميم عبر المؤثرين لإلستفادة من الجمهور المتابع للمؤثر عبر وسائل التواصل االجتماعي،إذ يعتبر 

تأثير كبير على الجمهور المستهدف ويجب إتباع إستراتيجية في  الء لهمن خبراء في مجاالتهم فهؤالمؤثرو

حسب إختصاصه ويمكن إطالق تسمية الجماعات  التسويق وهي إستخدام مؤثرين كل هذا النوع من

ام أطباء األسنان في إعالنات معجون األسنان وإستخدام العبين كرة رجعية على هؤالء المؤثرين كإستخدالم

 األحذية واأللبسة الرياضية.اإلعالن عن  القدم في

  التسويق الشخصي)البيع  الشخصي(:(01

الهدف هنا هو إثارة التفكير وإثارة النقاش بحيث يتم تذكر العالمة التجارية وربطها بالمشاعر 

اإليجابية من أجل البدء في التسويق للعالمة التجارية ،على المسوق أن يفهم بعمق شخصية 

 29ا معه.المشتري ومايتردد من صداه
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 ب مراعاة الوضع في السوق ومالذي يحعل المنتج فريدا عن المنافسين.ويج

 التسويق عبر العميل)التسويق من خالل العمالء(:(00

يركز هذا النوع على اإلحتفاظ بالعمالء  الحاليين وإسعادهم بالمنتج او الخدمة وتحويلهم إلى دعاة 

 الشركة ومنتجاتها .للعالمة التجارية  يمكنهم نشر الكلمة عن 

 التسويق الشفهي:(01

يعتمد التسويق الشفهي على توصيات العمالء للعالمة التجارية ،وهي أكثر أشكال التسويق موثوقية 

ر في التركيز على اليوم للنجاح في توظيف التسويق الشفهي في الشركةو يجب بذل الجهد واإلستمرا

األولى أي بمعنى أخر تحتاج الى عمالء بالدرجة  ج أو خدمة ممكنة وتقديم خدمةتطوير أفضل منت

 تلبية إحتياجات العمالء قبل إإلحتياجات الخاصة .

ويمكن القول أنه التوجد طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بالتسويق طالما أن اإلستراتيجية المختارة 

أنواع او عددا ات نوعا واحدا أو عدة كتظل فعالة في التواصل مع الجمهور المراد.وتستخدم الشر

قليال  من التسويق للترويج لرسالتها عبر الحمالت والجهود األخرى وستحتاج الشركة أفضل 

 30مايناسب المشترين  يعود األمر إلى اإلدارة الصحيحة في التسويق.

   لتسويق االقتصادي لدور ال: المبحث الثالث-0-3

النمو االقتصادي للبلد ويساعد  عملية وسيط فياليلعب التسويق وظيفة مهمة في تقدم االقتصاد ،إنه بمثابة 

يحفز الناس على ف يلعب التسويق دورا  رئيسا  في التنمية االقتصادية لألمة وفي رفع مستويات معيشة الناس. 

 ا المستهلكون.القيام بأنشطة جديدة وإنشاء مؤسسات إلنتاج السلع التي يحتاجه

 :مايليالتسويق في  االقتصادي دورويتمثل ال

 هو إحدى الطرق  من خالل اإلبتكار الذي :يحفز التسويق الطلب الكلي وبالتالي يوسع حجم السوق

حين تقدم الشركة تقنية جديدة  التالي  زيادة الحصة في السوق التي تؤدي الى زيادة الطلب الكلي وب

لوجيا يشترونها من تلك الشركة ،حتى لوسبق ولم يقدمها المنافسون ،فإن المستهلكون الراغبون بالتكن

لهم التعامل مع المنافس .فيصبح العديد من هؤالء المستهلكين عمالء مخلصين ،مما يضيف الى 

 منها. حصة الشركة في السوق ويقلل من حصة الشركة التي انتقلو
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 وى المعيشي للمجتمع:إيصال المست 

يالت متنوعة . يهدف التسويق ضالمجتمع عبارة عن مزيج من أشخاص متنوعين ذوي أذواق وتف

دائما  إلى إرضاء العمالء ،لذا فإن المسؤولية الرئيسية للتسويق هي إنتاج السلع والخدمات للمجتمع 

يكتشف التسويق إحتياجات ورغبات المجتمع ،وينتج السلع فوفق إلحتياجاتهم  وأذواقهم بسعر مقبول.

 ويخلق طلبا  على هذه السلع والخدمات .وفقا لهذه اإلحتياجات 

 تكلفة التوزيع خفض: 

الهامة للتسويق هي التحكم بتكلفة التوزيع.من خالل التسويق الفعال ،يمكن للشركات تقليل  المسؤولية

نخفاض في تكلفة التوزيع بشكل مباشر على أسعار المنتجات يؤثر اإلوتكاليف التوزيع إلى حد كبير.

 .ألن تكلفة التوزيع جزء مهم من السعر اإلجمالي للمنتج

  فرص العمل:زيادة 

يتألف التسويق من اإلعالنات والمبيعات والتوزيع والعالمات التجارية والعديد من األنشطة 

ظهور حاجة الناس إلى العمل في العديد من تلقائيا إلى  التسويق يؤدي األخرى.لذا فإن تطوير

العمل ،تتطلب أيضا أنشطة تسويق  العمليات الناجحة خدمات  مجاالت التسويق.وهكذا ولدت فرص

مؤسسات مختلفة مثل تجار الجملة وتجار التجزئة والنقل والتخزين والتمويل والتأمين واإلعالن 

 .وتوفر هذه الخدمات فرص عمل لعدد من األشخاص.

 ود األعمال:حماية ضد ركال 

اد،التسويق يتسبب الركود التجاري في البطالة والتراخي في نجاح األعمال وخسارة كبيرة لإلقتص

 ع من كل هذه المشاكل.يساعد في حماية المجتم

 :زيادة الدخل القومي 

حفاظ يؤدي التشغيل الناجح ألنشطة التسويق إلى إنشاء الطلب على السلع والخدمات في المجتمع وال

عليه وزيادة الطلب عليه.ولتلبية هذا الطلب المتزايد ،تحتاج الشركات لزيادة مستوى اإلنتاج وبالتالي 

 زيادة دخلها .هذه الزيادة بدورها  تزيد من الدخل القومي ،وهذا مفيد للمجتمع بأسره.

ة اإلختالالت في يمكن أن يساعد التسويق في تذليل العقبات  التي يشكلها ارتفاع األسعار نتيجكما و

عد التسويق في معرفة النوع الصحيح من المنتجات اإلستهالك.بمعنى أخر ،يمكن أن يسامستويات اإلنتاج و

والخدمات التي يجب على الشركة تصنيعها ،واألماكن التي يجب أن تجعل منتجاتها متاحة للبيع ،والسعر 

إلى مكان اإلنفاق أو اإلستخدام ها لنقل المنتجات الذي يجب بيع المنتجات به ،والقنوات التي ينبغي إستخدام
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النهائي.يؤدي هذا اإلرتباط بين مراكز األعمال واإلنفاق إلى تسريع الحركة االقتصادية مما يؤدي إلى 

 إلستثمار.زيادة اإلنفاق وزيادة المدخرات وارتفاع الدخل و

 

 

 والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تواجهها  تسويقية  ومشاكل  قضايالمبحث الرابع: ا -0-4

 الخارجية(  البيئة  )تفرضها    خارجية  وعوائق  مشاكل  :0-4-2

  :المنافسة -2
 الدراسات ان المؤسسات  والخارجية حيث اثبتت  المحلية  الكبيرة  الشركات  من  المنافسة
  لمؤسسات  كثيرة  تراخيص  )منح  مشابهة  صغيرة  مؤسسات  من  حادة  منافسة  تواجه  الصغيرة
 السوق.  محدودية  رغم  النشاط  نفس  تمارس

 :المعلومات -0

 :ولكن  متوفرة  تكون  قد ,متوفرة  غير  والمستهلكين  السوق  عن  المعلومات  من  الكثير
 .عليها  الحصول  في  صعوبة  إلى  يؤدي دقتها  مدى  من  التأكد  عدم

 :التسويقية  الكفاءات  توفر  مشكلة -3

كما  البيع(  )رجال  البيع, التسويق(  )مدراء  التسويق  إدارة:مجاالت  في  الوطنية  الكفاءات  نقص
  التسويق  نشاطات  من  )الكثير  المستهلك  وثقافة  سلوك  عن  الكثير  تجهل  قد  األجنبية  الخبرات

 (السائدة  والثقافية  المحلية  البيئة  بمعرفة  مرتبطة
 

  المنشآت  بتنمية  لالهتمام  التنظيمية  الجهة  غياب  في  يكمن  السابقة  للعوائق  الرئيسي  السببوان 

 .مشاكلها  حل  على  والعمل  احتياجاتها  جميع  وتوفير  وتطويرها  والمتوسطة  الصغيرة 

 

 :الداخلية  التسويقية  والعوائق  المشاكل  0-4-0

 : التسويقية للفرص الجيد والتقييم التسويقية وىالجد دراسات غياب

  المنشأة:  تأسيس  في  الشروع  قبل  التسويقية(  )الجدوى  السوق  بدراسة  االهتمام  عدم

من المستهدفة األجزاء الجزء/ صفاتو ومواقع ورغبات لحاجاتلةالشام الدراسة مثل 
لتقليد  هو  هاالتجا  وإنما  .المجدية التسويقية الفرص تقييم على التركيز )عدم عشوائيا السوق دخول السوق.

 .القائمة  المنشآت  
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  :التالية  الحاالت  إحدى  عن  تخرج  ال  التسويقية  الفرص
 بإشباع  يقوم  من  السوق  في  يوجد  وال  معينة  خدمة  أو  سلعة  على  طلب  وجود
 الطلب(  من  أقل  )عرض  الطلب

  غير  بطريقة  يقدم  المعروض  ولكن  العمالء  احتياجات  لتلبية  يكفي  الخدمة  السلعة/  من  المعروض
 مدى  على  مبنية  النجاح  )فرصة  المستهلكين  نظر  وجهة  من  مرضية

 نعلص  جديدة  تقنية  استخدام  في  أو  الخدمات،  أو  األداء  في  الجديدة  المنشأة  قتفو
 .الخدمة  أداء  أو  السلعة

 :التسويقي  التوجه  غياب
 للمنشأة  التسويقي  التوجه  في  جذريا    تغييرا  يتطلب  المشترين:  سوق  إلى  البائعين  سوق  من  االنتقال

 .البيع  نشاطات  على  يزال  ال  التركيز  ولكن  للتسويق  الحديث  المفهوم  تبني  يتطلب  التغيير  هذا
 وبطرق  اإلعالن(  )مثل  تسويقية  نشاطات  ممارسة  منه  أكثر  الفكر  في  توجه  هو  التسويقي  التوجه

 .علمية  غير 

 :المنشأة  في  مستوى  أعلى  على  استراتيجيا  تسويقيا  توجها  تتطلب  التالية  العوامل 
 .العمالء  ورغبات  حاجات  في التغير المستمر  .
 .التنافس  واستراتيجيات  المنافسين  في  رمالتغير المست  .
 .متباينة  حاجات  ذات  صغيرة  أجزاء  إلى  السوق انقسام  .
 .األسعار  تجاه  العمالء  حساسية  زيادة  .

 اإلدارية:  الكفاءة
و  الصغير  المشروع  فشل  أسباب  أهم  من  هي  اإلدارية  الكفاءة نقص  أن  الدراسات  من  الكثير  أثبت

 المتوسط
 كما  الصغيرة.المنشأة  تواجه  التي  المشاكل  أهم  من  اليوم  عالم  في  التسويق  إدارة  كفاءة  عدم  وتأتي
تسويقية هي من   بمهام  البيع  ورجال  المنشأة  مدير  يقوم  أن  إلى  أدى  التسويقية  الكفاءات  نقصأن 

 اختصاص مدير البيع.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 تجربة الهند في التسويق: لخامسالمبحث ا-0-5

 

التجربة الهندية  على دراسات مسبقة ومستفيضة عن واقع الهند االقتصادي واإلجتماعي إذ يقدر حجم قامت  

قارب مليون نسمة من أصل السكان الذي ي151السكان الذين يتمتعون بقوة شرائية متوسطة وعالية قليال  ب

 مليون3بالصناعات الصغيرة نجدأن هذا القطاع يضم مايقارب وعلى ضوء التعريف الخاص مليار نسمة ، 

من حجم المنتجات الصناعية الهندية ويصل عدد المشتغلين إلى  %51وحدة صناعية ويساهم بنسبة  و

وأولت الحكومة الهندية من  إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي، %81مليون عامل أي بنسبة30.5

لصناعات من خالل الدعم المادي والفني لها عبر قنوات مختلفة التي يمكن ذكر إهتماما  بارزا في تلك ا

 أهمها وهي:

I. ومهمة هذا الجهاز هو معالجة ارة الصناعات الصغيرة والريفية (إنشاء جهاز خاص يسمى ) إد ،

المشكالت التي تعترض تلك الصناعة من خالل إعادة النظر في صياغة القوانين لمصلحة تلك 

 ، وكذلك تقديم الدعم المادي والفني لها . الصناعات 

II.  مجلس التنمية الصناعية (Industrial Development Board وتكون مهمة هذا المجلس  )

تقديم الخدمات والمساعدات الفنية كافة وتقديم المشورات لها وتعزيزها بدراسات جدوى للمنشآت 

فة للصناعة ، وذلك عن طريق مراكز الخدمة التي يراد إقامتها ودراسة تقييم للمراحل اإلنتاجية كا

 المنتشرة في جميع أنحاء الهند.

III. :ا بتخصيص  الحماية سلعة استهالكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة  81أصدرت الحكومة قرار 

والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانات أكبر منهاوبالتالي الحماية 

الوقت سمحت الحكومة للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة واالستقرار. وفي نفس 

من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان  % 51للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 

المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في األسواق العالمية مثلما يحدث في 

 .31صناعة البرمجيات

IV. كومة على تشكيل منظمة عرفت باسم )المنظمة المركزية للصناعات الصغيرة ( ، وإن عملت الح

(  مؤسسة رئيسية لخدمة  06)   لهذه المنظمة مجموعة من الشبكات المرتبطة بها لكل شبكة

( غرفة تشغيل صغيرة تعمرفة بمراكز التوسع ، 61( مؤسسات فرعية و)6الصناعات الصغيرة و) 

سات مسؤولية توفير الخدمات االستشارية الفنية واالقتصادية واإلدارية ، وأوكل إلى هذه المؤس

                                                             
 القمحاوي.حسن. الصناعات الصغيرة و المتوسطة ,مفتاح التنمية في الهند.310227
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وكذلك إعداد التصميمات والرسومات الالزمة للمنتج على أساس دراسة طلب المستهلك والقدرة 

 التصنيعية له . 

V.  إنشاء المجمعات الصناعية المترابطة فيما بينها بروابط خلفية وأمامية ، حتى أصبح مجمع صناعي

 ي كل قرية هندية . ف

VI. .32منحت الحكومة اعفاءات ضريبية لالستثمارات في التجهيز و االالت في المشروعات الصغيرة 

VII. ( معهد القياسات الهنديIndian Institute Of measurement   ومهمته الرقابة الصارمة )

 على جودة اإلنتاج .

لدى العاملين على التكنولوجيا الحديثة وهناك مراكز أخرى تبنتها الدولة خاصة بالتدريب والتثقيف 

وتقديم الخدمات المختلفة . أن بعض المؤسسات ومراكز التوسع تقوم بتقديم التقارير الخاصة بالتكلفة 

االسمية للمشروع وقد شجعت الحكومة الصناعات الصغيرة على تحديث اآلالت والمكائن وتقديم 

ذلك قد أصدرت الحكومة قرارا  خاصا  بتخصيص )  التسهيالت المتنوعة في ذلك المجال ، فضال  عن

(  سلعة استهالكية تقوم بانتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط ، حتى اليكون لها منافس من 81

 لصغيرةقبل المؤسسات الكبيرة ، وكذلك عدم استيراد تلك السلع وبالمقابل شجعت الحكومة الصناعات ا

) المواد الوسيطة ، المواد األولية ، وتقديم  كبيرةة اإلنتاجية للصناعات البتصنيع السلع الداخلة في العملي

نتج عن البرمجيات ، 33الدعم لها بشرط ان تصدر من منتجاتها إلى الخارج مثل مايحدث في  صناعة ، 

،إذ أسهمت تلك  في عددها وزيادة اإلنتاج وتحسينه تلك الخدمات تنمية متوازنة للصناعات الصغيرة

( وهذا المعدل %7.5_%4.8ز بمعدالت سنوية تتراوح مابين)تميج على تنمية االقتصاد وجعله يرامالب

 يعتمد على نمو القطاع الصناعي والتصديري،وانعكس ذلك على تحسين ميزان المدفوعات.

وتعد الصناعات الصغيرة في الهند معمال  لتفريخ المهارات والخبرات البشرية)اإلدارية،الفنية( التي 

ن اإلستفادة منها في مجاالت صناعية أخرى،وبهذا عدت الحكومة تلك الصناعات ب)اإلبن المدلل( يمك

،إذ بنت عالقة وثيقة بين مصالح الصناعية الصغيرة وبخاصة في ظل على إختالف أنواعها وتوجهاتها

ة تلك التطورات العالمية وسيادة مبدأ المنافسة وحرية السوق وبين مصالح الدولة التي عدت إقام

الصناعات هي حل لمشكلة البطالة بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي لهم،وهذا ينعكس 

  على زيادة حجم القوى الشرائية لألفراد وبالتالي تحريك الطلب الداخلي.

                                                             
اتشي ,شعيب ,0228,واقع وافاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة االوروجزائرية,كلية العلوم االقتصادية و التسييير,  32

.90الجزائر,ص  
 المصدر:كتاب دور الصناعات الصغيرة للنهوض باإلقتصاد العراقي ص من18-92المؤلف عقيل عبد الحسين عودة الطائي 33
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إن النجاحات في الهند لم تأتي من فراغ بل استندت إلى مجموعة من العوامل فضال عن اإلمكانات 

السياسات يجيب أن يقابلها بالضرورة االهتمام بمستوى  كماسن إدارة الموارد والتخطيط،البشرية وح

 الجودة ومواكبة التطور التكنلوجي بما يزيد من مقدرة السلعة على المنافسة في األسواق الخارجية.

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصناعة الهندية:

فة الى التنوع في االقطاع من قدرته الكبيرة على خلق فرص العمل،باإلضتنبع القوة الدافعة لهذا 

كان للصناعات الصغيرة دور كبير في التنمية التي يشهدها القطاع  و العمل الحر الصناعات وتشجيع

الصناعي والتنوع الكبير في المنتجات،وأحد العوامل التي ساعدت على هذا النجاح هو تناسب 

بيئة االقتصادية في الهند والتي تفتقر الى الموارد المالية إضافة إلى عدد السكان الصناعات الصغيرة لل

من حيث كونها كثيفة العمالة والتحتاج إلى رأس مال كبير.ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الكبير،

 الهندي.التي تظهر األهمية النسبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسب مشاركتها في تنمية االقتصاد 

 

 (أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الهندي:3)رقم جدول

 نسبة المشاركة البيان

 %31 الناتج المحلي اإلجمالي

 %45 إجمالي الصادرات الصناعية

 %95 عدد المؤسسات الصناعية

 %41 إجمالي اإلنتاج الصناعي

 مليون وحدة3.1 عدد الوحدات المسجلة

 مليون08 العمالة

.جامعة 0222ابريل21و22:الملتقى الدولي :متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.يوميالمصدر

 252الجزائر.ص-حسيبة بن بوعلي بالشلف
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 مبررات التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة:وقد كانت 

 ت كبيرة قادرة اوبالتالي صعوبة إنشاء مؤسسالدول مالي في كثير من إنخفاض حجم التراكم الرأس

 لتنمية.على قيادة قطاع ا

  تخلف الفن اإلنتاجي المسموح به للدول المتخلفة من طرف الدول المتقدمة التي إحتكرت لنفسها الفن

 اإلنتاجي المتقدم.

  عدم ضيق السوق المحلية بسبب إنخفاض القدرة الشرائية نظرا  إلنخفاض الدخل الوطني إضافة الى

تمكن المؤسسات المحلية الكبرى من منافسة المؤسسات الكبرى األجنبية التي إستفادت من خبرتها 

 الطويلة وفنها اإلنتاجي المتطور في إنتاج سلع رخيصة وعالية الجودة.

 .وأهم من كل ماسبق هو تجارب الدول المتقدمة  التي سبقت إلى الريادة 

القرار السياسي في الهند الى التوجه نحو أسلوب اإلعتماد  صحابباب وغيرها أدت إلى إقتناع أهذه األس

 على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لما لها من ميزات وأهمها:

التحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وبالتالي فإنها تناسب الدول المتخلفة التي تفتقر إلى التراكم  .0

 المالي.

بإستيعاب األشخاص  الذين التتوافر فيم شروط تساهم في التخفيف من حدة البطالة وذلك  .1

 العمل في المؤسسات الكبيرة مثل السن والمستوى التعليمي.

التي التجد طريقها إلى المصارف سواء ألسبالب عقائدية أو تساهم في تعبئة المدخرات  .3

لسبب إنخفاض الوعي المصرفي ،حيث تجد المدخرات طريقها إلى اإلستثمار في مؤسسات 

 34و فردية.أهلية أ

لى المدخرات تنتج بتكاليف منخفضة بسبب إنخفاض األجور في هذه المؤسسات من جهة وإعتمادها ع

  المحلية من جهة أخرى.

 

 

                                                             
المصدر: إدارة البحوث والدراسات االقتصادية .مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.أساليب جديدة لتنمية وتطور المنشآت الصغيرة  34
 www.oic_oic.org_والمتوسطة .من موقع 
 

http://www.oic_oic.org/
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 0الشكل رقم 

 نسبة توزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المدن واألرياف الهندية:

 

Surce:MSM,Micro,Small&Mdium entreprises of india. 

Annual report2011-2012,pag30. 

 التشريعات الخاصة  بالصناعات الصغيرة والمتوسطة:

ت الهند يعتبر اإلطار التشريعي ذو أهمية كبيرة لخلق بيئة صالحة للعمل ،ومن هذا المنطلق قام

ات الصغيرة والمتوسطة. ومن أهمها:كبوضع وتعديل عدد من التشريعات من أجل خدمة الشر  

 لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل حمايتها من الشركات  0993ات لسنةقانون المدفوع

 األخرى المتأخرة في الدفع.

النسبة

المدن الريف
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 وظيف والتي تنظم العالقات بين صاحب العمل والعامل من أجل تشجيع العمالة تالقوانين الخاصة بال

 على العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

  تعمل على تحديد ضرائب المبيعات وعدم المغاالت بها،إعفاء تلك القوانين الخاصة بالضرائب والتي

 الوحدات من رسوم اإلنتاج.

  زيادة قانون خاص بتطبيق معايير الجودة على جميع المنتجات وذلك من أجل الوصول الى

 تنافسيتها محليا  وعالميا  

 النتائج والدروس المستفادة من التجربة الهندية :

بأنها ليست وليدة سياسة جديدة ولكنها تعود إلى عهد االحتالل البريطاني ،لكن التجربة الهندية تميزت 

الحكومة الهندية رعتها من خالل المعرفة الجيدة بظروف الدولة والواقع والتمعن والدراسة المتأنية لها،حيث 

عمل في قامت بوضع السياسات والتشريعات التي تناسب طبيعة الشعب الهندي والتي تعمل على تشجيع ال

 هذا القطاع وفي نفس الوقت التحكم وحماية حقوق العاملين.

ومن خالل إستعراض هذه التجربة الناجحة تم اإلستفادة منها من خالل بعض التوصيات التي يمكن أن 

 تساهم بشكل أو بأخر في تنمية وتطوير هذه المشاريع ومن أهمها:

والفعال من خالل صياغة السياسات والتشريعات  إيالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة االهتمام الجدي -0

 والقوانين المالئمة.

تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة لهذه المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها  -1

 وتعزيز قدرتها التنافسية.

صغيرة إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها اإلقراضية للمشاريع الصناعية ال -3

عطاء فترات سماح أطول،نظرا الفائدة على القروض الصناعية،وإوالمتوسطة،من خالل تخفيض أسعار 

 لمساهمة هذه المشاريع في إستيعاب البطالة وزيادة اإلنتاج وتقليل الواردات وتوفير العمالت الصعبة.

إلقامة هذه المشاريع شجعة تبني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،من خالل خلق البيئة اإليجابية الم -4

 ،وتقديم حوافز تشجيعية إلنجاحها.وعلى رأسها اإلعفاءات الضريبية.

 ومية.كمشاركة المشاريع الصغيرة في العطاءات الحكومية،من خالل التعاقدات مع الشركات الح -5

 عدم السماح للشركات الكبيرة  بممارسة نشاط ثانوي ينافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. -6
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مراجعة وتقييم السياسات االقتصادية المتبعة،في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حماية وتطوير  -7

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

 

 ر مهارات العاملين.ير التدريب المهني المناسب لتطويتوف -8

 المستوردة.إخضاع المنتجات الوطنية لمتطلبات الجودة،حتى تكون قادرة على منافسة السلع  -9

 إلزام المؤسسات الحكومية بشراء إحتياجاتها من السلع المنتجة محليا  حتى لوكانت أسعارها مرتفعة. -01

 التي تحتاحها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجاالت  -00

والخدمات اإلدارية والتدريبية توفير خدمات بتكلفة رمزية في مجال دراسات الجدوى االقتصادية  -01

 35والتسويقية واإلستشارية،التي تحاجها هذه المشاريع.

 

  

                                                             
المصدر:التجربة التنموية الهندية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،ماستر0للباحثين:سي عماد شهرزاد،اوصالح رحمة ،جامعة سعد دحلب البليدة،كلية  35
.علوم التسيير  
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 لفصل الثالثا

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في )محافظة الالذقية(

 

تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية المبحث األول: -1-3 

 3-2-المبحث الثاني:قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية

 المبحث الثالث:االهمية االقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية-3-3

 والمتوسطة الصغيرة المشاريع تنمية في التسويق دور المبحث الرابع:-3-4

 )سوريا) في
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 الصغيرة  والمتوسطة في سورياتعريف المشاريع :المبحث األول-3-2

كما سبق ذكره يختلف تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بلد إلى أخرإلختالف إمكانياتها وظروفها 

االقتصادية واإلجتماعية،مثل طبيعة ومكونات  وعوامل اإلنتاج،ونوعية الصناعات القائمة ،والكثافة 

لعام لألجور والدخل ،وغيرها من المالمح االقتصادية السكانية،،ومدى توفر القوى العاملة،والمستوى ا

واإلجتماعية التي تحدد طبيعة ومالمح الصناعات القائمة.كما يختلف التعريف وفقا للهدف منه،وهل هو 

 ض التمويلية،أو ألية أغراض أخرى.لألغراض اإلحصائية أم لألغرا

يراعي إختالف أنواع القطاعات وفي سوريا تم وضع  تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما 

 36االقتصادية التنموية،وفق الجدول اآلتي:

 ( تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية:4جدول رقم)

 الوحدة المعيار القطاع
المشروعات المتناهية 

 الصغر
المشروعات 
 الصغيرة

المشروعات 
 المتوسطة

القطاع 
 الزراعي

 011-10 11-6 _0 عامل عدد العمال

 011-51من 51أقل من-5من 5أقل من مليون ليرة المبيعات السنوية

 011_51من 51أقل من-5من 5أقل من مليون ليرة الموجودات

القطاع 
 الصناعي

 051_16 15-6 _0 عامل عدد العمال

 151-50 51-5 5أقل من مليون ليرة المبيعات السنوية

 151-50 01-6 5أقل من مليون ليرة الموجودات

القطاع 
 التجاري

 31-00 01-6 _0 عامل عدد العمال

 311أقل من-011 011أقل من-11 11أقل من مليون ليرة المبيعات السنوية

 115أقل من-75 75أقل من-05 05أقل من مليون ليرة الموجودات

القطاع 
 الخدمي

 عامل عدد العمال
0_ 
1 

00-15 16-75 

 151أقل-51 51أقل من-05 05أقل من مليون ليرة المبيعات السنوية

 75أقل-15 15أقل من-7.5 7.5أقل من مليون ليرة الموجودات

المتضمن موافقة المجلس بجلسته المنعقدة 9/3/0222(تاريخ2/0212المصدر:كتاب مجلس الوزراء رقم)

 ةريف المشروعات الصغيرة والمتوسطعلى محددات تع 2/3/0222بتاريخ
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 المبحث الثاني -3-0

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا ومحافظة الالذقيةقطاعات 

 

ونذكر في إطار بحثنا أهم أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تم العمل بها في سوريا بشكل عام 

 اص:وفي الالذقية بشكل خ

 :مشاريع صناعية صغيرة ناجحة في سوريا

مشغلة لليد العاملة في سورية تعد المشاريع الصناعية الصغيرة من أقوى القطاعات ال

 :وتنوعت هذه المشاريع تبعا لحاجة السوق المحلية ،وسنذكر البعض منها في سياق  البحث

 : صناعة اإلكسسوارات•

يعد بالمرتبة األولى للمشاريع الربحية الناجحة والصغيرة لفئة الشباب في سوريا لما يدر 

المستثمر حيث يتطلب مهارة في التصنيع من أرباح ضخمة مقارنة مع رأس المال القليل 

 .اليدوي لإلكسسوارات الخاصة بالرجال والنساء وحتى الخاصة بالسيارات

 :إعادة تدوير فضالت األقمشة•

تعتمد فكرة المشروع على اإلستخدام األمثل لفضالت األقمشة الناتجة عن ورشات الخياطة 

مقاسات األطفال الرضع ،أو في  في المدينة ضمن عدة مجاالت كإعادة خياطتها لتناسب

الالفتات اإلعالنية لشركة معينة أو في مسح اآلالت ومحالت قطع تبديل السيارات بدال من 

 .حرقها وإستخدامها وقود للتدفئة

 :صناعة بكرات الخيوط في المنزل•

تقوم هذه الفكرة على أساس تحويل بكرات صغيرة تالئم حجم ماكينات الخياطة 

ا للعميل حيث يتطلب المشروع رأس مال قليل ،يستخدم في شراء بكرة لف المنزلية،وبيعه

 .خيوط فقط يتم شرائها  عبر اإلنترنت

صناعة فحم األراكيلة:يعتمد هذا المشروع على إمتالك الشخص خبرة طويلة في علوم •

التفحيم باإلعتماد على أغصان شجر السنديان،ويعتبر من المشاريع الربحية الرائجة في 

 ية بسبب الطلب اليومي المتزايد على المادة.سور

  صناعة صابون الغار:ويصنع من مواد طبيعية أمنة اإلستخدام على البشرة ويعد

 من أقدم أنواع الصابون على اإلطالق.
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 ومن أهم المشاريع التي  تم دراستها في محافظة الالذقية:

 .مشروع تربية أغنام لجريح حرب :2

(رأس 01غنام)(مليون ليرة سورية مقدمة من األمانة السورية للتنمية وكان عدد األ6ب)وقدر رأس المال 

 ،ومكان التسويق )سوق األغنام في محافظة الالذقية( ومن المشكالت  التي واجهت المشروع:غنم 

 .ضعف التمويل 

 .ضعف القدرة الشرائية في المجتمع المحيط 

  إستقرارها.غالء ثمن األعالف بشكل يومي وعدم 

  ضعف التسويق لهذا النوع من المنتجات من قبل صاحب المشروع بشكل خاص ومن قبل القائمين

 بالعمل في سوق األغنام.

ومن خالل ماذكر من مشكالت يتبين لنا أن مثل هذا النوع من المشاريع قد اليكون ناجحا إال إن تم 

قدمتها إستقرار سعر األعالف  ألنه حل المشكالت التي تم طرحها من قبل صاحب المشروع وفي م

تكلف به من رأس مال وأعالف لكل رأس من الغنم  بيع سيكون هناك فارق كبير بين ماعندما يتم ال

 وبين سعره عند المبيع وإعادة شراء أغنام جديدة لبدء مرحلة أخرى من تربية األغنام.

 ق.وكذلك إيجاد أسلوب تسويقي مناسب لتصريف هذه األغنام في السو

 .مشروع بيع قطع موتورات لشاب مصاب حرب أيضاً:0

قدر رأس المال بمليون ليرة سورية وهو مشروع  من المشاريع الناجحة ولكن في حال توفر رأس 

مال أكبر ألن إعتماد الجيل الشاب وخصوصا  في األرياف على ركوب الدراجات النارية في قضاء 

شروع تبين للباحث ضعف التسويق لمنتجات هذا حوائجهم اليومية ،ومن خالل دراسة هذا الم

 المشروع مماأدى إلى ضعفه وخاصة في ظل هذا الغالء الذي يمر به وطننا.

 :.مشروع محل مكياجات وإكسسوارات3

ليرة سورية  قروض من مصرف التسليف الشعبي  وقدر رأس مال هذا المشروع مليون ومائة ألف

كن في ظل التخضم  في الفترةتراجع مستوى المبيعات ( ول1107ومؤسسة التمويل الصغيرفي عام)

والسبب هو التفاوت الكبير في أسعار المنتجات وتقلبات أسعار صرف الدوالر يوميا أثر بشكل 

سلبي على نسبة المبيعات وكذلك ضعف الدخل الذي خفف من شراء هذه المنتجات وعدم الخبرة في 

بشكل جيد يغطي تكاليف المنتجات وإستخدام  تسويق المنتجات بشكل صحيح لم يكن هناك مبيع
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التسويق اإللكتروني عبر الوسائط االجتماعية قد يكون دافعا  كبير لعجلة بيع المنتجات في ظل 

 الظروف الراهنة.

 .مشروع زراعة  حقول حمص وقمح:4

وقدر رأس المال ب مليون ونصف والمشروع هو شراكة بين مصابين حرب قسم رأس المال 

مناصفتا  ورأس المال بتمويل من األمانة السورية للتنمية   وكانت البداية بموسم الحمص  بينهما 

(طن تم 7( وقدر اإلنتاج ب)0111(ليرة سورية وسعر المبيع)411وكانت كلفة الكيلو الواحد)

تسويقها لصالح السورية للتجارة وكان الموسم رابحا  مقارنة بالتكاليف ورأس المال وقدر الربح ب) 

(ماليين ليرة  للموسم الواحد وهنا نجد بعد الدراسة لهذا المشروع أن تسويق الناتج الزراعي 4

هواألفضل بين المشاريع السابقة مع أنه كان لجهة واحدة  فقط .ونستنتج من هذه الدراسة لهذه 

 المشاريع أن دعم الدولة لها يشكل حافزا  لدى القائمين على المشروع وتبني الدولة لمنتجات

المشروع يحقق الربح ألصحاب المشروع ويشكل عائدا  جيدا  على الناتج المحلي والقومي،ويحفز 

الكثيرين على القيام بمثل هذه المشاريع مما يخفف من مشكلة البطالة التي تعد من أهم مشاكل 

 االقتصاد في الدول.

 :مشروع منشآة شهاب الليزرية.5

أعوام ويقوم أساس 01(مليون ليرة سورية وذلك منذ7ب)وقدر رأس المال في هذا المشروع 

المشروع بعمل ديكورات بإستخدام آالت ليزيرية وصناعة لوحات من الليزر وتصميمات أخرى 

تبين أن  روع(عمال ومدير ومن خالل درتستنا لهذا المش5كثيرة وعدد عمال هذه المنشآة هو)

سلوب تسويقي هو الكلمة المنقولة عبر من يقدم صاحب المنشآة اليستخدم طرق تسويقية فعالة وأهم أ

لهم المنتجات وأسلوب التواصل هو عن طريق الهاتف فقط وهناك ضعف كبير في إستخدام الوسائط 

إستخدم الفيس بوك لعرض بعض المنتجات ويعود االجتماعية في التسويق  لمنتجاته وأنه مؤخرا  

من سرق أفكاره إذا عمد على نشرها على  سبب هذا الضعف التسويقي إلى خوف صاحب المنشآة 

(ألف ليرة سورة 55الفيس بوك )حسب قوله(ومن المعلومات أيضا  سعر التكلفة للمتر الواحد )

ويستخدم في منشآته ثالث أنواع من اآلالت فقط،والمواد األولية المستخدمة في الصناعة هي مواد 

مكانه التصدير إلى السوق الخارجية،وأن محلية وليست مستوردة ،وحسب قول صاحب المنشآة أن بإ

صناعته قادرة على تغطية السوق المحلية من هذا النوع من المنتجات وحسب إحصائياته األخيرة 

(مليون ولكن هذا الرقم في ظل األزمة 111فإن رأس المال بلغ في هذا العام مايقارب ل)

سعار قفزت كثيراٍ عما كانت عليه االقتصادية يعتبر رقم وهمي وليس حقيقي من وجه نظري ألن األ
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(سنوات بسبب هذه األزمة،وإقترحت على صاحب المشروع بعمل سجل لعالمته التجارية 01منذ )

لحمايتها من السرقة مع أنه يملك سجل تجاري ولكن السجل التجاري اليحمي العالمة التجارية مالم 

تماعي من غير خوف من سرقة تكن مسجلة أصواٍل ليتمكن من إ؟ستخدام وسائل التواصل االج

 األفكار وتسويق منتجاته بشكل فعال أكثر.

وللعلم إقتصرت الدراسات على مشاريع صغيرة وفردية نوعاًما بسبب قلة المشاريع الصغيرة 

 في  محافظة الالذقية. والمتوسطة

 

 وعات الصغيرة والمتوسطة في سوريةالمبحث الثالث:االهمية االقتصادية للمشر-3-3

تأتي أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من كونه يشكل نسبة هامة من قطاع األعمال الخاص 

من منشآت  %95في سوريا خاصة في ظل األزمة التي تمر بها سورية حيث ترتفع هذه النسبة لتتجاوز 

اإلستثمار والتشغيل القطاع الخاص,وللتأثير الهام لهذا القطاع على متغيرات االقتصاد الكلي كاإلستهالك و

والنمو االقتصادي فإن العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره يشكل المطرح األساسي للسياسات االقتصادية 

التنموية لتمكين االقتصاد والمجتمع من التكيف مع الحرب وآثارها وإعادة الترميم ،ممايساهم في تحقيق 

 37تحقيق النمو. اإلستقرار االقتصادي واإلجتماعي وضمان إستدامة و

مشروع صغير 0111وحسب دراسة لهيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فإنه مع خلق كل

،ومع كل زيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات الصغيرة بمقدار واحد  %0سيتراجع معدل  البطالة

مشروعات ساهم في .وواشارت الدراسة أن قطاع ال%1.0مليون دوالر يزداد الناتج المحلي اإلجمالي 

)بسبب جائحة كورونا(.كما 1111في عام %37،وانخفضت إلى1109من الناتج اإلجمالي لعام 40%

 من المنشآت في سورية.  %99تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 

 

 

 

 

                                                             
زيدان،رامي،تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملسة التنمية ،دراسة حالة الصناعات الصفيرة والمتوسطة في سوريا، رسالة  37

.،18،ص0222دكتوراه،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،  
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االهمية االقتصادية  ومن اهم مساهمات المشاريع الصغيرة و المتوسطة في المؤشرات االقتصادية 

 وسطة في الناتج المحلي االجمالي:للمشاريع الصغيرة و المت

-1106مساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي االجمالي في الفترة(5جدول رقم )

1107-1108 

 القطاع االقتصادي
نسبةالمشروعات الصغيرة و 
 المتوسطة في هذا القطاع %

 مساهمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في
 الناتج المحلي االجمالي%

  1106 1107 1108 

 %10 %11.1 %09.5 %51 الزراعة

 %06.4 %5.4 %5.0 %31 الصناعة

 %1.5 %1.5 %5 %51 البناء و التشييد

 %06.1 %06 %08.4 %81 التجارة

 %0.7 %0.7 %1 %11 النقل و المواصالت

 %6 %5.6 %7.6 %81 المال و التامين

 %60.8 %50.4 %53.0  المجموع

 

 مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في العمالة في سوريا:

(من إجمالي عمالة وإستثمارات %91تشغل وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوريا أكثر من )

القطاع الخاص السوري التي تختلف نسبتها حسب القطاعات والنشاطات االقتصادية،حيث يمكن أن تقدير 

المؤسسات الخاصة المتناهية الصغر تهيمن عليها الملكية الفردية باإلضافة لوجود قطاع ( من %99أن)

كبير غير رسمي ومتناثر على حد سواء متناثر في المناطق الحضرية والريفية ويقدر حجم اليد العاملة التي 

شآت كبيرة في ( ومع إستبعاد أرقام القطاع العام الذي يعتبر بالتصنيف الوطني من%43يشغلها بحوالي)

معظمه فإن مايتبقى من عمالة يمكن تصنيفه ضمن القطاع الخاص الصغير والمتوسط  والذي يقدر في 

 (سنة.05(مليون من المشتغلين فوق سن)3.5( بحوالي )1119عام)

(من إجمالي عدد %71.9(مليون مشتغل يشكل )3.5و تظهربيانات المكتب المركزي لإلحصاء أن عدد )

(في قطاع البناء %10.3(في قطاع الصناعة و)%08)-(في قطاع الزراعة%10.1لون)المشتغلين ىيشك

(في قطاع النقل والتخزين واإلتصاالت %8.4( من التجارة والفنادق والمطاعم )%11.5والتشييد )
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كما يظهر الجدول التالي توزع العمالة  (من الخدمات األخرى.%6.1والتأمين)(في قطاع المال 1.6%)

 1101-1116الل الفترة الممتدة من ع الصغيرة و المتوسطة خضمن المشاري

 0222-0222توزع المشروعات الصغيرة و المتوسطة حسب عدد العمال خالل الفترة من  (2جدول رقم)

 0222 0229 0221 0222 0222 فئةالعمال/السنة

 579893 579317 579110 537375 540149 22-2من

 1547 1533 1488 3019 4113 52-22من

 395 393 377 373 441 052-52من

 65 64 61 43 53 052اكثر من 

 .3,ص0223المصدر:مديرية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ,منشورات وزارة االقتصاد و التجارة الخارجية لعام 

 

 :التصديراالهمية االقتصادية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة في 

المتوسطة دورا كبيرا في التجارة الخارجية و الذي يعتبر بدوره من اهم يلعب قطاع المشاريع الصغيرة و 

 مصادر القطع االجنبي.

 مساهمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الصادرات السورية)مليون ل.س( (2جدول رقم)

 صادرات القطاع الخاص العام

1104 013503 

1105 054436 

1106 304116 

1107 197485 

1108 0118417 

 0221المكتب المركزي لالحصاء لعام  بيانات المصدر                 

بة االكبر من الجدول السابق نجد تحسن صادرات القطاع الخاص في سوريا و الذي يشكل معظمه وبالنس

 مشاريع صغيرة ومتوسطة.
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 الدور الحكومي في تطوير ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة:

من هنا،احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات  

االقتصادية المقترحة ،حيث ركز البيان الحكومي على تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة 

 افي المبكر.بإعتبارها المحرك األساسي للنشاط االقتصادي والحرفي في المراحل األولى من عملية التع

ومن ثم جاءت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية،والمتضمنة 

 توحيد الجهة اإلشرافية لقطاع المشروعات  الصغيرة والمتوسطة بوزارة االقتصاد والتجارة  الخارجية.

اإلشرافي والتنسيقي على قطاع  وفي إطار قيام وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية بدورها الجديد

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة،قامت الوزارة بتقييم اإلحتياجات المؤسساتية لتنمية هذا القطاع

(Needs Assessment Institutional Famework بهدف تحديد متطلبات النهوض بواقع)

نتشارها جغرافيا(وعموديا )تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها أفقيا )زيادة وحدات اإلنتاج وإ

الترابطات األمامية والخلفية للمشروعات(وزيادة تنافسيتها ورفع مساهمتها في النمو االقتصادي والتصدير 

 والتشغيل.

وترى الوزارة أن دورها الجديد كجهة مشرفة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنسقة 

 جميع الجهات ذات الصلة يتطلب تمكينها وفق المستويات المختلفة: لكافة الجهود المبذولة من قبل

 .اإلطار المؤسساتي 

 .اإلطار التشريعي والقانوني 

 .الموارد البشرية 

 .الرقم اإلحصائي 

وبرأي الباحث أنه يجب على الحكومة تقديم تسهيالت لمنح القروض وتخفيض نسلة الضريبة عليها 

ل أكبر لتساهم في عمل هذه المشروعات لما لها من عوائد تفعيل دور المؤسسات الخكومية بشكو

 وفوائدها في القضاء على البطالة. على الناتج المحلي اإلجمالي

وفي إطار إيجاد الحلول لمشكالت المشروعات المتوسطة والصغيرة عملت الوزارة على إستكمال 

 الصغيرة والمتوسطة وفق اآلتي:بناء المنظومة المؤسساتية المطلوبة لتنمية قطاع المشروعات 

إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل  (0

 وتنمية المشروعات.

 إحداث هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات. (1
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 National Microfinanceإحداث الهيئة الوطنية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر) (3

Establishment.) 

 إحداث المؤسسات اإلنتمائية المكملة لضمان إستدامة المشروعات. (4

 إحداث مديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات العامة ذات الصلة.  (5

 )سوريا) في والمتوسطة الصغيرة المشاريع تنمية في التسويق المبحث الرابع: دور

  

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم في أنواعه بمختلف التسويق به يقوم الذي الدور نغفل أن اليمكننا

 إلى والوصل أحالمها تحقيق في والشركات والمؤسسات المشروعات دعم هو التسويق من األول فالهدف

 . المستهدفين عمالئها

 دون والسلع المنتجات بيع في ونجاح صغير أو كبير سواء المشروع في النجاح يتحقق أن الصعب ومن

 المشروعات نجاح على تساعد محكمة تسويقية خطط وجود وبدون أنواعه بمختلف التسويق وجود

 يعتبر بأنه هنا ونذكره البحث فصول أحد خالل من مسبقا   عرفناه وقد التسويق مفهوم من وإنطالقا  .الصغيرة

 وكيف ووسائله وأساليبه مفهومه على ويتعرفون جيدا   يعرفوه أن دخوله يريدون الذين من والبد كبير عالم

 . به العمل يتم

 لها يحقق أن على ويعمل الصغير المال رأس ذات والمتوسطة الصغيرة المشاريع على يطبق أن ويمكن

 البيانات بجمع المسوق ويبدأ المستهدفين العمالء تعريف في التسويق ويبدأ. فيه  المرغوب النجاح

 المنتجات على والتعرف له المتاحه والفرص اإلمكانيات على ،والتعرف الصغير المشروع عن والمعلومات

 . أخرى أسواق أوفي السوق نفس في له المنافسة والسلع

 :التالية النقاط في والمتوسطة الصغيرة للمشروعات التسويق أهمية وتأتي

 :المبيعات زيادة -2

 إلى وبحاجة بدايتها في تكون المشاريع أن  المبيعات،وخاصة زيادة هو أهمها ولكن كبرى أهداف للتسويق

 اإليرادات معدل مع  اإلنفاق معدل فيها بتساوى التي المرحلة تلك وهيBreak-even pointل الوصول

 .بعد فيما الربح تحقيق ،ثم
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 :وهي نفسه على أسئلة خمسة طرح عليه يجب بالتسويق يبدأ مسوق كل وعلى

 له الجدوى ما شيئا   نفعل أن المعقول من  فليس فعل كل يسبق أن يجب الغاية سؤال ؟مالغاية. 

 وتعرف التالية الخطوة إلى تنتقل أن ،عليك المشروع من الهدف عرفت أنك طالما ؟عمالئك هم من، 

 إلى برمته،وتجزئته السوق دراسة تتطلب السؤال هذه على الإلجابة أن عمالؤك؟والحقيقة هم من

 .والمنتجات بالخدمات المستهدفة الشريحة إختيار ،ثم فئات عدة

 هذا إلى سبقك من هناك أن المؤكد بمفردك،فمن السوق في التعمل أنت ؟منافسوك هم من 

 هم ،هؤالء قبلك استهدفها أحد يكون أن من البد معينة فئة إستهدفت أنك المجال،وطالما

 تلك إستغالل أمل على,وضعفهم قوتهم نقاط على تتعرف ،كي دراستهم عليك الذين منافسوك،وهم

 .تقدمه الذي أومنتجك/بخدماتك وإقناعم فيهم والتأثير عمالئك إلى الوصول في النقاط

 البد المشروع،إذ تسويق قبل نفسك على تطرحها التي  األسئلة أهم من واحد هذا ؟المضافة مالقيمة 

 المنتجات في المستهلك عليها يعثر لم حقيقية مضافة ،قيمة جديد شيء على المنتج ينطوي أن

 إصطياد خاللها من يمكنك التي الجديدة األلية هي المضافة القيمة فإن ذلك وعلى.لمنتجك المشابهة

 .المنافسين من وسحبهم إليك ،وجذبهم عمالئك

 هذا أن المؤكد لك،فمن بالنسبة التسويقي النجاح مقياس ماهو تحدد أن يجل ؟لديك النجاح مامقياس 

 أي على معرفة لك يتيح أن المقياس تحديد شأن ألخر،ومن مشروع صاحب من يختلف  نسبي األمر

 .نجاح إلى الفشل حال في تتحول لكي المناسبة والطرق مالسبل تعرف ،وأن تقف  أرض

 :وإقتناصها الجديدة الفرص تحديد -0

 في أ؟يضا   يساعد فحسب،ولكنه المبيعات معدل تعظيم على الصغيرة المشروعات تسويق أهمية التقتصر

 .عليها والحصول إلقتناصها الجهود يوجه ثم ومن السوق في الجديدة الفرص إكتشاف

 :النقدي التدفق معدل تثبيت3- 

 في أيضا   يساعد ،وهو الميزانية ضعف وهي األقل كبرى،على معضلة الصغيرة المشاريع تسويق يحل

 ثبات عدم ،من المثال سليل على الزهور محال وأصحاب الورد بائعو يعاني النقدي،إذ التدفق معدل تثبيت

 حين ذروتها،في إلى والمناسبات المواسم بعض في المبيعات نسبة تصل ،فأحيانا   المبيعات ونسب ىمعدل

 .أخرى أوقات في تنعدم
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 :السوق فهم -4

 مايعنينا ،ولكن الصغيرة المشروعات تسويق على مقتصرة وليست ككل بالتسويق خاصة النقطة هذه تبدو

 سنفشل المستهدف،وبالتالي وجمهورنا عمالئنا فهم من نتمكن لن المحكمة التسويقية الجهود دون من أنه هنا

 .عليه الحصول مايريدون لهم وتفديم إحتياجاتهم تلبية في

 : المنتجات لتسويق الطرق أهم

 الخدمات أو المنتجات تحسين: 

 إكسبنا قد نكون العملية هذه خالل ومن واإلمكانيات المزايا من مزيد إضافة خالل من يكون وذلك

 .جدد عمالء على والحصول للمنتج الدعاية والثانية المباعة الكمية زيادة األولى مرتين

 الخدمات أو المنتجات أسعار مراجعة: 

 لسبب إنخفضت قد األسعار تكون بالمنتجات،فقد المرتبط السوق حول بسيط بحث إجراء خالل من

 .للعمالء تخفيضات عمل يجب إختالف وجد السوق،فإن سعر من أعلى المنتج سعر يكون يقد ما،أو

 المشروع الفتة تجديد: 

 .العميل عين عليه ماتقع أول فهي عنوانه هي المشروع الفتة

 الخدمة/المنتج تقديم طريقة تحديث: 

 إتباع وهدم والعرض التقديم في دوما   التجديد يجب ،بل العمل في واحدة طريقة على الثبات عدم

 أو اإللكتروني الموقع خالل من البيع مثل مبتكرة طرق ،فهناك المنتجات بعرض التقليدية األساليب

 .االجتماعي التواصل وسائل إستخدام

 العمالء مع التواصل: 

 عروض وتذليلها،وتقديم مشاكله دائما ،ومعرفة معه التواصل ،فيجب الشركة عماد هو العميل

 .الممكنة الطرق بكل معهم التواصل بسيطة،يجب نصية برسالة اإللكتروني،أو البريد عبر ترويجية

 فرديا   المشروع يكن لم حال في الموظفين تدريب: 

 تطورات دائما هناك والمبيعات التسويق عالم في ،ولكن جيد بشكل مؤهلين الموظفون يكون قد

 له واليقر اليثبت نفسه السوق أن غير الدوام على متغير سلوكهم بشر مع نتعامل وتغيرات،فنحن

  .قرار

 

 



 

 

59 

 

 

 

 

  

الفصل 

الرابع 

اإلطار 

العملي 

 للدراسة
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 :تمهيد

إن كل بحث علمي ال يقتصر فقط على الجانب النظري من بيانات ومعلومات, بل يجب أن تثبت صحة 

حيث تطرقنا في هذا الفصل إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة,  تساؤالته من خالل دراسة شاملة وواقعية,

يعتبر الجزء المتمم للجانب النظري, فالدراسة العلمية بصفة عامة تعتمد على جانبين: الجانب االول  والذي

تأكيد او نفي ما وصفه من  من(, ويتمكن الباحث من خالل الجانب الثاني عملينظري والثاني ميداني )

 فروض واإلجابة على إشكالية بحثه.

 التساؤالت على الشكل االتي:تم توزع استبانة على عينة البحث و كانت 

 العبارة
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      ؟ من قبل مشاريع أخرى قوية هناك منافسة 2

      ؟ تتوفر معلومات عن السوق والمستهلكين 0

       تجد صعوبة في التنبؤ بالمبيعات في السوق؟ 3

      ؟المحليةيساعدك التسويق في تغطية السوق  4

5 
يساعدك التسويق في زيادة الطلب على منتجاتك 

 وبالتالي العمل على زيادة االنتاج؟

     

       يفضل المستهلك المنتجات األجنبية؟ 2

      ؟ تؤيد إستخدام التسويق اإللكتروني لمنتجاتك 2

       يوجد صعوبة في التواصل مع عمالئك؟ 1

9 
إعالمية جيدة يساعد في تجد أن وجود وكاالت 

  محليا  وخارجيا ؟ تسويق منتجاتك

     

       تفضل إتباع خطة تسويقية معينة؟ 22

       تعمل في مشروعك على خدمات مابعد البيع؟ 22

      يوجد إهتمام من التجار بمنتجات مشروعك؟ 12
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3-1 

 :تحليل البياناتاألساليب اإلحصائية المستخدمة في 

 26Spss(Statistical Package Forلإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة الفرضيات, تم  االعتماد على برنامج 

Social Science للقيام بعملية التحليل واختبار الفرضيات وتحقيق األهداف الموضوعة في إطار  26.0( اإلحصائي اإلصدار

والذي يعد مستوى مقبول في العلوم االجتماعية بصفة عامة, ويقابله (, 5%) هذا البحث, كما تم استخدام مستوى الداللة

 االعتماد على المقاييس التالية: للتفسير نتائج الدراسة, من خال( 95%)مستوى ثقة يساوي

 بحث وإظهار خصائصه باإلعتماد علىوذلك لوصف مجتمع ال: مقاييس اإلحصاء الوصفي:  

 للحصول على متوسط إلجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبيان أي احتساب القيمة التي : المتوسط الحسابي

 يعطيها أفراد مجتمع الدراسة لكل عبارة أو مجموعة من العبارات.

 الذي يمكن من معرفة مدى التشتت المطلق بين متوسطاتها الحسابية.: اإلنحراف المعياري 

  اختبارt-test للعينة الواحدة 

23 

حماية القوانين واألنظمة الحكومية ل وجود

و المتوسطة  المشروعات الصغيرةلمنتجات في ا

  تساعدك في اإلستمرار بقيام مشروعك؟

     

24 
تعطي البنوك والمؤسسات التمويلية قروضا  

  جيدة لبداية المشروع؟

     

       كان الحصول على القرض بتسهيالت كافية؟ 25

22 
تكلفة المنتجات للمشاريع مرتفعة مقارنة 

  بالمشاريع الكبيرة؟

     

      ؟تعاني من مشكالت مع الضرائب والرسوم 22

21 
يساعدك التسويق في التوسع في مشروعك 

 ؟ وتوظيف عمال جدد

     

29 
تهتم بتوظيف الموارد البشرية ذو الكقاءات 

  ؟العلمية

     

02 
تؤيد وجود برامج للتدريب على أساسيات  

  التسويق؟

     

02 
والمتوسطة حجم المشاريع الصغيرة  تجد أن

  في سوريا؟منخفض 

     

      ؟  تتوفر مؤهالت تسويقية وطنية 00

03 
يساعدك التسويق في الوصول الى االسواق 

 الخارجية وبالتالي التصدير؟
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 ثبات الدراسةألفا كرونباخ لقياس  :معامل الثبات. 

 ق االتساق الداخليوصد لتأكيد الصدق البنيوي :معامل االرتباط. 

 بين أكبر وأصغر قيمة  , ثم حساب المدىسي المستخدمة في محاور االستبيانلتحديد طول خاليا ليكارت الخما :المدى

(, 8.0= 5/ 4الخلية الصحيحة )دد درجات المقياس للحصول على طول ( ثم تقسيمه على ع4= 1 – 5لدرجة ليكارت )

 وذلك لتحديد الحد األدنى ألول فئة 1بعد ذلك إضافة هذه األخيرة إلى أقل قيمة بالمقياس وهي 

 :موضح في الجدول اآلتي( وهكذا أصبح طول الفئة كما هو 1.0=  1+  8.0)

 طول الخلية لسلم ليكارت الخماسي :(8رقم ) الجدول

 درجة الموافقة  المجال

 غير موافق بشدة  [ 1 – 1.80 ]

 غير موافق  [ 1.81 – 2.60 ]

 محايد  [ 2.61 – 3.40 ]

 موافق  [ 3.41 – 4.20 ]

 موافق بشدة  [ 4.21 – 5 ]

 المصدر: من إعداد الباحث              
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 :اختبار الصدق 4-2

ابعة له كما توضح الجداول قام الباحث بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية لعبارات المحور الت

 :اآلتية

 للمحور  والدرجة الكلية معدل التصديربين معامالت االرتباط   :(9الجدول رقم )

 

 

 

 

                                        

 

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر:                           

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ارتباط دال إحصائياً عند مستوى 

 .بصدق وال داعي لحذف أي عبارةغير تعبر عن هذا المت ( مما يدل على أن جميع عبارات قياس االستجابة5%داللة )

 

 والدرجة الكلية للمحورمعدل التوظيف"التشغيل"  بعد معامالت االرتباط  بين: (11الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر:               

الذي تنتمي إليه ارتباط دال إحصائياً عند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط مع الدرجة الكلية للمجال 

 .غير بصدق وال داعي لحذف أي عبارةتعبر عن هذا المت ( مما يدل على أن جميع عبارات قياس االستجابة5%داللة )

 

\ 

 احتمال الداللة معامل االرتباط العبارة

  في سوريا؟منخفض حجم المشاريع الصغيرة  تجد أن
0. 553** 0.000 

 ؟  تتوفر مؤهالت تسويقية وطنية
0.744** 0.000 

يساعدك التسويق في الوصول الى االسواق الخارجية 

 وبالتالي التصدير؟
0.621** 0.000 

 احتمال الداللة معامل االرتباط العبارة

يساعدك التسويق في التوسع في مشروعك وتوظيف عمال 

 ؟ جدد
0.632** 0.000 

  ؟الكقاءات العلميةتهتم بتوظيف الموارد البشرية ذو 
0. 436** 0.000 

  تؤيد وجود برامج للتدريب على أساسيات  التسويق؟
0. 512** 0.000 
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 والدرجة الكلية للمحورالناتج المحلي االجمالي بعد معامالت االرتباط  بين  :(11الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر :                        

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ارتباط دال إحصائياً عند مستوى 

 غير بصدق وال داعي لحذف أي عبارةتعبر عن هذا المت ( مما يدل على أن جميع عبارات قياس االستجابة5%داللة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتمال الداللة االرتباطمعامل  العبارة

لمنتجات في احماية القوانين واألنظمة الحكومية ل وجود

تساعدك في اإلستمرار بقيام  المشروعات الصغيرة

  مشروعك؟

0. 529** 0.000 

تعطي البنوك والمؤسسات التمويلية قروضا  جيدة لبداية 

  المشروع؟
0. 615** 0.000 

  كافية؟كان الحصول على القرض بتسهيالت 
0. 788** 0.000 

  تكلفة المنتجات للمشاريع مرتفعة مقارنة بالمشاريع الكبيرة؟
0. 439** 0.000 

 ؟تعاني من مشكالت مع الضرائب والرسوم
**8.540 8.888 
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 والدرجة الكلية للمحور المتغير المستقل التسويقبعد معامالت االرتباط  بين :  12الجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا                ا                      

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  :لمصدر

ارتباط دال إحصائياً عند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه 

 غير بصدق وال داعي لحذف أي عبارة.تعبر عن هذا المت ( مما يدل على أن جميع عبارات قياس االستجابة5%داللة )

 

 

 

 

 

 احتمال الداللة معامل االرتباط العبارة

 0.000 **0.455 ؟ من قبل مشاريع أخرى قوية هناك منافسة

 0.000 **0.698 ؟ تتوفر معلومات عن السوق والمستهلكين

 0.000 8.440**  تجد صعوبة في التنبؤ بالمبيعات في السوق؟

 0.000 **0.421 ؟يساعدك التسويق في تغطية السوق المحلية

الطلب على منتجاتك وبالتالي يساعدك التسويق في زيادة 

 العمل على زيادة االنتاج؟
0.633** 0.000 

 0.000 **0.587  يفضل المستهلك المنتجات األجنبية؟

 0.000 **0.674 ؟ تؤيد إستخدام التسويق اإللكتروني لمنتجاتك

 0.000 **0.697  يوجد صعوبة في التواصل مع عمالئك؟

يساعد في تسويق تجد أن وجود وكاالت إعالمية جيدة 

  محليا  وخارجيا ؟ منتجاتك
0.512** 0.000 

 0.000 **0.478  تفضل إتباع خطة تسويقية معينة؟

 0.000 **0.411  تعمل في مشروعك على خدمات مابعد البيع؟

 0.000 **0.552 يوجد إهتمام من التجار بمنتجات مشروعك؟
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 :مقياس الثبات 4-3

ذلك القياس بثالث يقصد بثبات أداة القياس ان يعطي تطبيقها على نفس العينة وفي نفس الظروف النتائج نفسها , ويمكن إجراء 

 طرق , نطبق منها طريقة معامل ثبات ألفا كرونباخ .

 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ13الجدول رقم )

 

 

 

                                                                                                                               

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر :                                                                                                  

 

وهي  بالنسبة لجميع العبارات  (8.080بلغت ) أن قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخمن الجدول السابق  نالحظ 

مما يعني أن االستبانة تتمتع بثبات جيد وهي صالحة للحصول على البيانات  (8.08أكبر من الحد األدنى )

 .المطلوبة

 

 

 اختبار الفرضيات

 

 الفرضية الرئيسة:

 

 هناك عالقة معنوية بين التسويق و تنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة

 الفرضيات الفرعية:

هناك عالقة معنوية بين التسويق و مساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة  الفرضية الفرعية االولى: -2

 في الناتج المحلي االجمالي

هناك عالقة معنوية بين التسويق ومساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة   :ثانيةالفرضية الفرعية ال -0

 في التشغيل

هناك عالقة معنوية بين التسويق و مسهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في  :ثالثةلفرعية الالفرضية ا -3

 التصدير

 

N of Items Cronbach's  Alpha 

23 .707 
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لمعرفة اذا ما كان المتوسط  one-sample-t-testالختبار هذه الفرضيات استخدم الباحث تحليل 

على كل فقرة من فقرات محاور الدراسة قد وصلت الى درجة الموافقة المتوسطة الحسابي لدرجة االستجابة 

 ( أم تختلف عنها جوهريا . 3وهي )

 

 

 ونتبين فيما يلي نتائج اختبار كل فرضية على حدة:

 

 

هناك عالقة معنوية بين التسويق و مساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة  الفرضية الفرعية االولى:

 محلي االجماليفي الناتج ال

 

 

 one-sample-t-testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 الناتج المحلي االجماليبللفقرات الخاصة 

 

افراد عينة الدراسة ( إلجابات .sigوقيمة االحتمال ) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 14الجدول )

 اإلجمالي.الناتج المحلي بلخاصة اعلى الفقرات 
 

                                                                                                                26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر :  

 

 العبارة
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة (.sigقيمة ) (tقيمة )

حماية القوانين واألنظمة الحكومية ل وجود

تساعدك في  لمنتجات في المشروعات الصغيرةا

  اإلستمرار بقيام مشروعك؟

يوجد فرق  0.000 3.154173 1.643 3.8
 معنوي

البنوك والمؤسسات التمويلية قروضا  جيدة تعطي 

  لبداية المشروع؟
يوجد فرق  0.000 2.131422 0.837 4.2

 معنوي

يوجد فرق  0.000 2.052147 1.517 3.4  كان الحصول على القرض بتسهيالت كافية؟
 معنوي

تكلفة المنتجات للمشاريع مرتفعة مقارنة 

  بالمشاريع الكبيرة؟
يوجد فرق  0.000 3.197133 0.707 4

 معنوي

يوجد فرق  8.888 2.441606 0.837 3.8 ؟تعاني من مشكالت مع الضرائب والرسوم
 معنوي
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 ميع العبارات إتجهت إلى موافقة أفراد العينة وأن:ن ج(أ03يظهر من الجدول رقم)

 المحلي اإلجمالي. .وجود قوانين وتشريعات تساهم في حماية المشروعات وبالتالي زيادة الناتج0

 .ومساهمة البنوك في منح قروض وتسهيالت يؤدي إلى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.1

 .وتكلفة اإلنتاج مرتفعة مقارنة بالمشروعات الكبيرة.3

.معاناة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم الكبيرة مما يخفض من أرباحها وبالتالي 4

 ج المحلي اإلجمالي.تؤثر على النات

 

هناك عالقة معنوية بين التسويق ومساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة   الفرضية الفرعية الثانية:

 التشغيلمعدل في 

 one-sample-t-testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 معدل التشغيلبللفقرات الخاصة 

 

( إلجابات افراد عينة الدراسة .sigوقيمة االحتمال ) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 15الجدول )

 بمعدل التشغيلعلى الفقرات الخاصة 

 

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر :

حول دور التسويق بمعدل التشغيل   (أن المتوسط العام إلجابات عينة البحث 15يتبين من الجدول رقم )

،ممايدل على >8.85singللعينة الواحدةTواإلنحراف المعياري ومع وجود فرق معنوي بناء على تحليل 

الصثغيرة  للتسويق في زيادة معدل التشغيل في المشروعاتموافقة أفراد العينة  بشدة على وجود دور إيجابي 

 ذقية وبالتالي فإن التسويق يساعد في:والمتوسطة في مدينة اال

 العبارة
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة (.sigقيمة ) (tقيمة )

يساعدك التسويق في التوسع في مشروعك 

 ؟ وتوظيف عمال جدد
يوجد فرق  0.000 2.145874 1.304 4.2

 معنوي

تهتم بتوظيف الموارد البشرية ذو الكقاءات 

  ؟العلمية
يوجد فرق  0.000 3.126866 0.837 4.2

 معنوي

تؤيد وجود برامج للتدريب على أساسيات  

  التسويق؟
يوجد فرق  0.000 3.102545 0.548 3.6

 معنوي
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 .زيادة معدل التشغيل في المحافظة.1

 .تقليل نسبة الوقوع في مخاطر البطالة.2

 .يساعد في إيجاد العمل لكثير من الخريجين واإلختصاصيين.3

 

هناك عالقة معنوية بين التسويق ومساهمة المشاريع الصغيرة و المتوسطة   ثالثة:الفرضية الفرعية ال

 صديرالتمعدل في 

 one-sample-t-testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 معدل التصديربللفقرات الخاصة 

 

( إلجابات افراد عينة الدراسة .sigوقيمة االحتمال ) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 16الجدول )

 بمعدل التصديرعلى الفقرات الخاصة 

 

 26.0إصدار   SPSSبرنامج من إعداد الباحث اعتماداً على مخرجات  المصدر :

المتوسط العام لإلجابات عينة البحث حول دور التسويق في المشروعات ( أن 05يتبين من الجدول رقم )

 Tالصغيرة والمتوسطة في زيادة معدل التصدير وبإنحراف معياري ومع وجود فرق معنوي بناء على تحليل

ممايدل على موافقة أفراد العينة وبشدة على وجود دور إيجابي للتسويث >1.15singللعينة الواحدة حيث 

 عات الصغيرة والمتوسطة في زيادة معدل التصدير.في المشرو

 

 

 

 

 العبارة
 الوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة (.sigقيمة ) (tقيمة )

في منخفض حجم المشاريع الصغيرة  تجد أن

  سوريا؟
يوجد فرق  0.000 18199287 1.304 3.8

 معنوي

يوجد فرق  0.000 08209222 1 4 ؟  تسويقية وطنيةتتوفر مؤهالت 
 معنوي

يساعدك التسويق في الوصول الى االسواق 

 الخارجية وبالتالي التصدير؟
يوجد فرق  0.000 08190272 0.837 4.2

 معنوي
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 النتائج:

 

 ومن أهم النتائج التي تخدم البحث:

  تواجه هذه المشاريع الكثير من التحديات عندما تريد التسويق لمنتجاتها التجارية فميزاتها المنخفضة

  .عكس المشاريع الكبيرة وعدم وجود المختصين يجعل من مهمتها صعبة التحقيق

  إن للتسويق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في زيادة معدل التوظيف والحد من

تفشي حالة البطالة في المجتمع،حيث من خالل هذه المشاريع يمكن توظيف عدد كبير من العاطلين 

 عن العمل بمختلف المجاالت واإلختصاصات.

  فهو يزيد من معدل التصدير إلى الدول للتسويق في المشروعات الصغيرة دور كبير في التصدير

 المجاورة ممايؤدي إلى زيادة الناتج التصديري والناتج المحلي اإلجمالي.

  للتسويق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة دور كبير في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل

خارجية ممايزيد من دورها في إشباع السوق المحلية بالمنتجات وإمكانية التصدير إلى أسواق 

 معدالت التصدير وبالتالي تعود فوائده للناتج المحلي اإلجمالي للدولة.

 

 التوصيات:

على مستوى   انتهاج بعض السياسات لتعزيز القدرات التسويقية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة  -

الصناعة السياسات الحكومية بحيث يتم تنسيق أدوار مشتركة ومتكاملة بين وزارة التجارة و

والجامعات ومراكز البحوث لتحديد منتجات المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تتمتع بمزايا 

 تنافسية للتركيز علي تأهيلها وتنميتها لتكون محور الصادرات . 

التي تتضمن  1111/9111دعم المشروعات الصغيرة من حيث التأهل للتوافق مع شهادة األيزو   -

 افق مع متطلبات حماية البيئة .المواصفة الخاصة بالتو

إعادة النظر في السياسات المالية بهدف المساعدة علي خفض التكلفة االستثمارية   ضرورة -

للمشروعات الصناعية الصغيرة السيما تلك المتوجهة للتصدير فالمالحظ أن هذه التكلفة تزيد بشكل 

 .ملحوظ بنسب 



 

 

71 

دارة التسويق فال تصدير فاعال إال بدراسات جعل دراسات السوق نشاطا رئيسيا ضمن أنشطة إ   -

تجسد نبض األسواق المحلية والخارجية عموما وذلك من حيث حجم الطلب وتوقيته وأنماط 

لي هذا الطلب سواء كانت االستهالك وخصائص المنتج المطلوب وجميع المتغيرات المؤثرة ع

 . اجتماعيةثقافيةأو،تكنولوجية،سياسية،اقتصادية

يكون من أهم أهداف بحوث السوق إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث يفيد في صنع يجب أن  -

القرارات التسويقية بشأن تصميم وتطوير المنتجات وتكنولوجيا التغليف والشحن وبشأن تسعير 

ومن المقترحات التي تؤدي الى زيادة  .المنتجات وسبل الترويج لها واختيار قنوات ومنافذ التوزيع

 مشاريع المتوسطة والصغيرة :فعالية ال

اثناء التسويق  ترخيص مؤسسات مصرفية متخصصة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة -

 )في سورية مؤسسة التمويل الصغير والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير( لمنتجاتها.

أ ترخيص صناديق إستثمارية خاصة يمكنها تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا  لمبد -

 الشراكة.

 إيجاد حاضنات متخصصة  للشركات الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع على حدى. -

تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل كمجموعات ووضع آليات تساعدها على التفاوض  -

 مع المصانع الكبرى أو الجهات الحكومية للتوريد.

الصغيرة والمتوسطة بالتأهيل الفني وضع نظامات إجراءات للعطاءات الحكومية يسمح للشركات  -

 والوصول الى الحصة المخصصة لها في المشتريات الحكومية.

منح الشركات الصغيرة  والمتوسطة حديثة التأسيس إعفاءات من الرسوم الحكومية لمدة سنتين أو  -

 ثالثة.

ركات تخصيص أقسام في الدوائر الحكومية المعنية متخصصة بتقديم اإلستشارات الضرورية للش -

 المتوسطة والصغيرة.
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 المراجع:المصادر  

 الكتب:أوالً 

كتاب المرشد الكامل لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤلف:ستيفن دي.شتراوس  .0

عبدهللا فتحي السيد ،الصناعات الصغيرة في تنمية  اتقسم التنمية البشرية وتطورات الذا

 49،ص1115إقتصاديات الدول النامية،مصر اإلسكندرية،

زيدان رامي،"المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سوريا ودورها في التنمية  .1

 .الهيئةالعامةالسوريةللكتاب،وزارةالثقافة،دمشق تماعية،منشوراتواإلجديةاالقتصا

 إدارة األعمال. منهاج كلية .3

 ترجمة/فيصل عبدهللا بابكر/مكتبة جرير(0981).كتاب مبادئ أساسيات التسويق لفليب كوتلر .4

 .والمتوسطة في التنمية االقتصادية نقموش.خالد,دور الصناعات الصغيرة -الرزاقخليل.عبد .5

 .د.عمر،أيمن،إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .6

وإقتصاديات السوق الحر،ديوان المطبوعات الموسوي،ضياء مجيد،العولمة  .7

 13ص1113،الجزائر،

حسن بن ناجي،آفاق اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،الغقتصاد  .8

 .91،ص:1114،1والمجتمع،فجر المفرب الكبير،العدد

 وفا عبد الباسط،مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تمويل المشروعات الناشئة .9

 3ص، 1110صرم

المؤلف عقيل 41-38كتاب دور الصناعات الصغيرة للنهوض باإلقتصاد العراقي ص من. .01

 .عبد الحسين عودة الطائي

 

 ً  : المقاالت العلميةثانيا

نجيب الشيخ فؤاد ،ممارسات التخطيط في منشآة األعمال الصغيرة في اإلمارات العربية  .0

 .007،ص1111السابع،العدد األول،المتحدة،المجلة العربية للعلوم،المجلد 

 .1110أغسطس8مقال والء عويضات في مجلة العربي .1

,ريادة االعمال و ادارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة,منشورات 1108,عامر. خربوطلي .3

 .73الجامعة االفتراضية ,ص
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المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية زآليات     .4
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