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 قدمة ومشكلة الدراسة الم: الفصل االول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االقتصاد الفلسطيني والناتج القومي المحلي شاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاريع المهمة تعد الم      

حيث ان  المنشآت الصغيرة تعتمد بعملها بشكل كامل على العمالة الداخلية وتوفير فرص , وانخفاض البطالة 

اجات السوق المحلي من وهي تساعد على تغطية ح, كما انها تمتاز بامكانية انشائها برأس مال صغير  العمل

كما ان المشاريع الصغيرة  ,السلع التي تصعب تغطيتها من قبل الصناعات الكبيرة النخفاض حجم الطلب عليها 

تمتاز بانتشارها الجغرافي وتحقيق التنمية السكانية وخاصة في مناطق الريفية وتستخدم تلك المنشآت المواد 

كما ان .انتاجها وتساعد تلك المشاريع على تنمية الحرف في المجتمع الخام المحلية وتوظيفها الى حد كبير في 

معظم المؤسسات الكبيرة بدأت عملها كمشروع صغير عائلي ومن ثم نمت لتصبح مشروع متوسط ثم توسعت 

 .لتصبح من المؤسسات الكبيرة 

موزعه في فلسطين من المؤسسات العاملة % 99(   SMEs) مشاريع صغيرة ومتوسطة  ةبلغت نسب           

في الغربية جغرافيا في الضفه ال توزيعهاوان .  بالتتابع% 99و % 17بين الضفه الغربية وغزة بنسبتى ما 

حم بيت ل,% 1طولكرم , % 71رام هللا بنسبة ,% 71جنين بنسبة  ,% 71و نابلس بنسبة % 97الخليل بنسبة 

 %.9وطوباس بنسبة % 1والقدس % 1

لقطاع تجارة التجزئة والجمله والصناعه التحويلية % 11نسبة حسب القطاعات ب(  SMEs) تتوزعت        

, % 1للزراعه كما بلغت نسبة قطاعات الفنادق والعقارات والصحة % 6و,% 1والخدمات بنسبة % 71

حسب البيانات )  %9اما التعليم فلقد بلغت نسبته % 7وبلغت االنشاءات والنقل والوسائط المالية نسبة 

 (.صائية االح

اما نسبة مساهمة تلك ,للمبيعات االجنبية % 11و % 11للمبيعات المحلية  SMEsوبلغ مساهمت        

أى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توظف ثالثة اضعاف ما ,%  11,1المشاريع بتوظيف القوى العاملة 

 "AtyaniSara MAS . تقلل البطالةومن هنا فان تلك المشاريع -توظفه المشاريع الكبيرة من القوى العامله 

2009   " 

 من% 16.8أن وSMEs مصدره الزراعي  قطاعالقومي المحلي لناتج الاجمالي من % 91.7وأن           

من اجمالي الناتج القومي %  88أن و ,SMEsمصدره من تجارة الجملة والتجزئة الناتج القومي المحلي لاجمالي 

اجمالي الناتج المحلي  من % 91أن و SMEsمصدره من  لومات واالتصاالتالخدمات واالمعقطاع  لالمحلي 

وتقدر  اجمالي حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  SMEs مصدره  من االنشاءات والعقاراتقطاع التعدين ل

  (1جدول رقم ) . % 17.9من اجمالي الناتج القومي 
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تظهر مدى اهمية المشاريع الصغيرة اليها  لم يتم التطرقو مؤشرات اخرى  من كل تلك المؤشرات     

من هنا  االقتصادية القطاعات تنمية كل  في مساهمعد كما انه يونموه  االقتصاد الفلسطيني تنمية والمتوسطة في 

لما له  في النمو والتطورتلك المنشآت  تشجيع العمل على تنمية و المالية  المؤسساتالحكومه و  تقع على عاتق 

 .المحلي الناتج اجمالي اء على البطالة وزيادة دخل االسرة وزيادة لقضاثر  في ا

 حيث ان,توسع الفي لديها شكلت عقبة كبيرة  والتمويل في مع كل ذلك فان تلك المؤسسات تواجه مشكلة و      

 بسبب على االقتراض من البنوك وذلك قدرتها في تمويلها ذاتيا لعدمتعتمد والمتوسطة  المنشآت الصغيرة  معظم

 النه يتم دراسة تلك المشاريع  بنفس الية دراسة المشاريع الكبيرة  ,اقراضهاالتعقيدات التي تضعها البنوك على 

ومن هنا فان كثير من تلك المشاريع  , باالضافه الى طلب الضمانات التى يصعب توفيرها بالنسبة لتلك المنشأت 

 .اثباتات التسجيل و البيانات المالية واالوراق الثبوتية ال تستطيع استفياء جميع متطلبات البنوك من حيث 

 

نخفاض المعلومات ا بسبب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة اقراض اصعوبات في وظفي البنوك يواجه م       

عداد كما ان ا .مقارنة مع الشركات الكبيرة ودقتها من مصداقيتهاصعوبة التحقق  وتلك المنشأت لالمتوفره 

 ومالكها  من قبل تمتلك و تدار عائلية منشأت كونها  همنشآال مالكيعتمد بدرجة كبيرة على ئتمانيه الدراسات اال

باالفصاح عن  تلك المشاريع عدم رغبة اصحاب وبيانات  المالية ال عدم توفر .يعتمد عليه هالفشلاو  هانجاح عامل

كادر يتطلب احدى العقبات والتدفق النقدي ولية الما البياناتعداد فان اهذا لو.الحجم الحقيقي لنشاطهم التجاري 

 .من قبل البنوك همدرب العداد

مع كل خصائص السابق التى تم ذكرها في الدراسه الى أن نسبة اقراض تلك المشاريع منخفض نسبيا في     

 البنوك العامله في فلسطين    

وجود على قروض من البنوك من دون  صعوبات في الحصوللمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذلك تواجه        

 عوامل نجاحهه من خالل تديونمضمانات دون النظر الى عوامل النجاح لكل مشروع ومدى قدرته على سداد 

على  حيث ان البنوك ممكن ان تمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الغير ناجحة و لديها ضمانات كافية

(  SMEs)انات كافية فبذلك كانت البنوك سبب في اضعاف كثير من تلك المنشآت الناجحة التي ال تمتلك ضم

ادى الى وجود خلل في كل ما سبق  عدم تمويلها نتيجة نقص الضمانات او تمويلها جزء من احتاجاتها بالناجحة 

المدى اما على .السيولة لديها سواء لتغطية رأس المال العامل لالستمرار او لتغطية التزاماتها في االجل القصير 

 .الطويل فانها حرمت تلك المنشآت من التوسع و النمو او االستمرار في بعض الحاالت 
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رات والفجوات التي تم ايضاحها روض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للثغوتواجه البنوك صعوبات في منح الق    

 .مصادر السداد وثبوتها  عدم وضوحسابقا  مما ادى بالبنوك الى اشتراط الضمانات الملموسه لتقليل مخاطر 

 سؤال مشكلة الدراسة 

اال أن حجم االقراض , مع كل ما تقدم من أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لنمو االقتصاد الفلسطيني          

للنمو وتطوير  ,من االقراض  المحافظ حسب استبيان البنوك % 14البنوك لهذا القطاع منخفض حيث بلغ اقل من 

ما هي العوامل المؤثرة  على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سيتم دراسة في هذ البحث هذا القطاع 

 وذلك للعمل على تطويرها من خالل البنوك للعمل على رفع نسبة اقراض تلك المشاريع من قبل البنوك  فلسطين 

 أسئلة الدراسة 

 ؟على االقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما درجة تأثير المخاطر االقتصادية والصناعيه : السؤال األول

الصغيرة  فهم موظفي البنك لخصائص وتعريف و الصعوبات التى تواجه المشاريع ما درجة : لسؤال الثانيا

 والمتوسطة ؟ من خالل 

 هل هناك تعريف موحد للبنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟:  9.7

 بنك في التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هي اهم الصعوبات التى يواجهها ال:  9.9

 دور الحكومة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟: ثالثاالسؤال 

 ما هي أسباب رغبة البنوك باقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟: السؤال الرابع 

 ة ؟ما هي تأثير النموذج البنكي على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسط: خامسا 

التى تعتمد عليها البنوك القراض المشاريع الصغيرة "  C 1"ما هي أهم المعيايير االئتمانية : السؤال السادس 

 والمتوسطة ؟

  ما هي الضمانات المقدمة االكثر استخداما لضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟: السابع  السؤال
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     الدراسة اهمية : -

 تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة او المتوقع لها القراض وراض تشجيع البنوك ومؤسسات االق

مواجهة الصعاب واالزمات لمساعدتها على النمو والتوسع  وواختيار المنشأت الواعده  ,االستمرار والنجاح 

ريحة كبيرة على شها توزيع و هارفع حجم تسهيالتاستفادة البنوك من تلك الشريحة و  ,االقتصادية التي تمر بها 

 . عمالء ال تركزات و المخاطرتقليل لمن العمالء 

   تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى على  والحكومة في جميع دوائها بوضع دور سلطة النقد

خصائص لتشجيع االستثمار في هذا القطاع ووضع  االت من تشريعات جالم لهذااساسها يتم وضع معايير خاصه 

 .المشاريع الكبيرة في فلسطين من قبل البنوك تتناسب مع خصوصيته المختلفه عن  ه اقراض خاص ب

  اثر التشريعات الحكومية ودور سلطة النقد في نهضه وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تشجيع

ت البنوك على اقراضها  من خالل  االدوات الحكومية المختلفه  التى يمكن استخدامها من تخفيض المخصصا

ودعم سعر الفائدة وتخفيض الضرائب متوسطة وعلى محافظ  تسهيالت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

 .البنوك 

  ها للتوسع لتعزيز و انعاش قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل االقراضللبنوك الخروج بتوصيات

  .طاع المشاريع الصغيرة والمتوسطةو تغطية مصاريفها ووتغطية فجوة رأس المال العامل التى يواججها  ق

   

  الدراسة  اهداف: -

بشكل منفصل عن  اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نشر ثقافه  الدراسه تهدف  هذه  

اقراض المؤثرة على الحصول على نتائج تساعد البنوك في ايجاد العوامل االئتمانية  المشاريع الكبيرة و

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .العوامل المؤثرة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين التعرف على  -7

القراض المشاريع الصغيرة  البنوك العاملة في فلسطين الصعوبات التى تواجها أهم التعرف على  -9

مدى خفاض مخاطره  والمتوسطة مع العلم برغبة البنوك في اقراض هذا القطاع بسبب ارتفاع ربحيته وان

 .تأثير هيكلية البنك في اتخاذ القرارات االئتمانية على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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التعرف على مدى تأثير الضمانات المقدمة على القرارات االئتمانية القراض المشاريع الصغيرة  -8

 والمتوسطة 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في  للعوامل المؤثرة على اقراضقتصاديه قياسيه االايجاد عالقة  -1

 فلسطين 

 محددات اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل تفسير تقديم احصائات كميه لتفسير الظاهره   -1

 .الوسط الحسابي للعوامل المؤثرة 
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 لدراسات السابقه  ا 

اسات السابقه من حيث الموضوع و تتفق هذه الدراسة مع الدر )BeckKuntPeria, 2008 (   دراسة -7

 المشكلة واالهمية والمنهجية والنتائج

مقارنة ما بين الدول المتقدمة والنامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  والمشاريع الكبيرة من :  هدف الدراسة 

ثير كل من وتأ,نوع الضمانات المقدمة  و,و الية المنح والقرارات االئتمانية,حيث عوامل ومحددات االقتراض

 . تلك المتغيرات على القرارات االئتمانية

 :  دراسةالنتائج 

 ضعف السوق الغير  لمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يؤثر عليها في الدول الناميةعوامل التمويل ل

عكس الدول المتقدمة التى تعتمد على نموذج النقاط بسبب , لديهاقلة المعلومات المتوفره  ,متطور 

تؤثر  المعيقات التى اهم وأن .ومات ومصداقيتها وامكانية االعتماد عليها لقرارات االئتمانيةالمعل توفر

كان حيث المناخ العام لالقراض  و,الظروف االقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي على المشاريع 

 .مالكيهاحجم الشركة او نوع من أكبر تأثيرها

 وجود اشارت الدراسه ايضا الى وbureau   "معلومات االئتمانية التاريخية  لل" مخاطر االئتمان  مركز

المشاريع الصغيرة ما بين االقراض  وامل عمقارنة ب, في الدول النامية المجمعه للمقترض مهمة جدا 

لل % 19للمؤسسات الكبيرة مقابل % 61سبة بنلتقييم المالي ا اوالفكان والشركات الكبيرة   والمتوسطة 

SMEs  , خصائص وصفات المقترض و الغرض من  :ثالثاو االئتماني للمقترض مع البنك  التاريخ:ثانيا

 .القرض كان اقل اهمية 

  قراض للمشاريع الكبيرة و الواشارت الدراسه الى انه ال يوجد فرق ذا اهميه لمتطلبات الضمان(SMEs) 

نواع الضمانات  للقروض هم اال, الدول المتقدمة منوان نسبة الضمانات للقروض اعلى في الدول النامية ,

النقد و الموجودات والكفاالت الشخصيه هي االعلى في  و, في الدول المتقدمة ( SMEs)العقارات لل كانت 

  .هذه الدراسةوهذا ايضا ما تتفق معه . الدول النامية 

 وسن  ان استجابة  البنوك حول برامج الدعم الحكومي  والتى تشمل برامج دعم الفائدة وصناديق الضمان

من الدول الناميه اشارو الى ان اهم عنصر من عناصر %   14و أن ,االنظمة والقوانين ايجابيه لجميع الدول 

وقد اشارت . برامج الدعم هي دعم الفائدة ثم دعم برامج الضمانات اما اقلها اهميه هي االنظمة والتشريعات 
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لحكومية مثل متطلبات رأس المال الى دور التشريعات ا(    Uribe, 2006 &AdmeMjnon)دراسه  

هي اكثر خطورة ولكنها معرضه للمخاطر (  SMEs) حيث ان (   SMEs) تؤثر بشكل سلبي على تمويل 

 .بشكل اقل من المشاريع الكبيرة 

  منخفض مشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الناميه في تمويل ال مشاركة البنوك الدراسة أن واوضحت

 “ .للمشاريع الكبيرة % 89بالمقارنه الى % 78الى  %77 بلغ حيث 

 ( BeckKuntPeria, 2008)(هذه الدراسة مع نتائج الدراسة  نتائج تاتفق “  

عوامل نجاح االقتراض على باعتماد دراسة سناء  ة مع دراسهذه التتفق (  سناء الدجاني ,2012) دراسة -9

ت الدراسه على  معايير نجاح االداء للمنشأت حيث ركز  قيمة القرض دسداوبالتالي  رهاالمنشأة واستمرا

حيث ان البنوك تستهدف المشاريع الناجحة القراضها وللتوسع معها من   الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

تؤدى الى زيادة   ,المتغيرات االداريةمنها   (SMEs)هنا فان الدراسه حددت معايير نجاح االداء لل 

 و.  من خالل عامل الشخصية والربحية للمنشأةالدراسات االئتمانية  ت فياالنتاجية وهي تؤثر على القرارا

اال من  والتى يصعب قياسها المتغيرات النوعية بشكل كبير على  االئتمانية تعتمد ( SMEs) أن دراسة

ان الدول النامية تعتمد بشكل كبير على  BeckKuntPeria,2008)) حسب دراسة و, خالل االنتاج المنشأة 

جهد وخبره لتقييم وضع المنشآة وهذا من قبل المحلل االئتماني وتقيمه  ادراكهيتم   وغيرات النوعية  المت

 .بشكل قريب من الواقع

حيث اكدت النتائج الى ان المنشآت العائلية تزيد من ارباح  "الملكية  ونوع الشركة   " المتغيرات االقتصادية

ودليل على تبار في الدراسات االئتمانية ولقرارات منح القروض تؤخذ في عين االعالمتغيرات  وهذهالمنشأة 

من العوامل المهمة في االقراض عامل سهولة الحصول على المواد الخام  باالضافه الى نجاح المنشأة 

 ".مشتريات المنشأة " وخاصة عند تمويل رأس المال العامل 

حيث المشكله واهدافها واهمية   مع دراسة ماس من هذه الدراسةاتفقت  (  9449,ماس)دراسة  -8

    ونتائج الدراسه

ما توصلت االيه الدراسه من تدني نسبة التمويل (  SMEs) صعوبات التي تواجه  : مشكلة الدراسة

كانت .المناسب والمتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم السيولة الكبيرة لدى البنوك العاملة في فلسطين 

بينما % 16قطاع الخدمات  فيمويل المنشآت احتياج ت والتمويل الخارجي  الىمحتاجه % 69أن نتائج ال
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بينما بلغت نسبة المنشلت التي ليست بحاجه الى % 11انخفضت هذه النسبة في قطاع التجارة حيث بلغت 

  % .79تمويل بالمطلق حوالي 

 :  نتائج الدراسة 

  ر التمويل االول للمنشآت مصد( رأس المال المملوك)المساهمات الشخصية  أنتوصلت الى

وجاءت القروض والتسهيالت البنكية % 11.1الصغيرة والمتوسطة بشكل عام حيث شكلت نسبة 

من االرباح المحققه وغير ) للتمويل الداخلي % 9.1وكانت النسبة % 1.9في المرتبة الثانية بنسبة 

 .واالئتمان التجاري(الموزعه 

 وذلك بسبب اتباع البنوك العاملة  9449لعام % 89يث بلغت ان تدني التسهيالت بالنسبة للودائع ح

في فلسطين سياسات بالغة التعقيد والحذر في المنح وارتفاع درجة المخاطر في االقتصاد 

الفلسطينيكما انه يوجد ضعف في طلب التسهيالت وذلك بسبب انخفاض الفرصة االستثمارية التي 

 .يوفرها االقتصاد الفلسطيني 

 من حيث عوامل المؤثرة في تمويل المنشأت   الدراسة تفق مع هذها (SMEs  ) عمر المنشأة "وهي

عالقه "حجم المنشأة كلما زادت عمر المنشأة كلما زادت قدرتها على االقترض كمصدر للتمويل  " 

ايجابية ما بين حجم المنشأة ومصادر التمويلحيث كلما صغر حجم المنشأة كان االعتماد على التمويل 

كلما كان نمو المنشأة متزايد كان " نمو المنشأة" "ربحية " "هيكل اصول المنشأة ""تي اكبر الذا

كلما زادت المخاطر قل القدرة على " درجة مخاطرة للمنشآت "االعتماد على االقتراض اكثر 

ال يفضل اعتمادها  مرتفعةالمشاريع التي تواجه ظروف منافسية " طبيعة عمل المشروع"االقترض 

 القروض بسبب تذبذب االرباحعلى 

     أن(SMEs ) في المرحله التشغيلية يتم تمويلها عن طريق القروض من البنوك االكثر شيوعا

% 91.11لتمويل متوسط االجال يتبعها % 89.19بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 

والحكومة بنسبة % 94.91ثم يأتي التمويل الذاتي بنسبة . طويلة االجل% 98.66قصيرة االجل و 

والقروض من المؤسسات التمويلية الغير بنكية % 1.11ورأس المال المبادر % 79.91

عند وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمرحلة النضج تكون القروض طويلة االجل ,1.71%

 %.91والتمويل الذاتي % 87.71هي االكثر استخداما 
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ستخلصت هذه مشكلة حيث  هذه الدراسة من حيث  ع م (   UNITED NATIONS,2004)دراسة تتفق  -4

المشاريع   تعتبرتحت التأسيس يتم تمويلها  من مدخراتها  وان البنوك ال  التى (SMEs)من % 82الدراسه من أن 

عها الصغيرة يمن تلك المشاريع تعد البنوك الخيار الثاني لتمويل مشار% 11المتوسطة هدف القراضها كما ان 

كما اكدت الدراسه على أن معظم %. 1الضفه الغربية اما في قطاع غزة فانها ال تزيد عن والمتوسطة في 

الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على توفير  متطلبات االقراض لدى البنوك من حيث الضمانات ووثائق  المشاريع

الفلسطينية كانت من اكبر كما ان عدم وجود تسجيل لالراضي في كثير من االراضي ا. التسجيل والبيانات المالية 

كما ان تلك المنشآت استصعبت االجراءات .المشاكل لعدم قبول البنوك لتلك االراضي كضمان للقروض المطلوبه 

وبسبب تلك الصعوبات فان المشاريع الصغيرة والمتوسطة . البنكية لالقتراض باالضافه الى ارتفاع قيمة الفوائد

 .تراض من الموردين تعتمد على مصادرها الذاتية او االق

% 71و % 11ذاتي بنسبة ال التمويل عتمد على ت( SMEs)أن المنشأت   ) 5002 ,باسم مكحول د)دراسة  -     1

من المشاريع التي حصلت على تمويل من المؤسسات % 18حصلت على تمويل جزئي من مؤسسات تمويل و

ها هذه المشاريع في الحصول على التسهيالت المطلوبة مما يشير الى الصعوبات التي تواجج/ التمويل لم تكن كافيه 

 .باالضافه الى االبتعاد بعض اصحاب تلك المشاريع عن التعامل مع البنوك السباب دينية .

من مديري منشآت % 19اشارت الى ان اهم العوائق في الضمانات التي تطلبها المؤسسات  التمويل  اذ يعتقد  و      

ة الضمانات تحد من قدرتهم على الحصول على التمويل المطلوب  والمرتبة الثانية هي العينة الدراسة ان كثر

تدهور االوضاع االمنية واالقتصادية السائدة في المناطق % 16ان و%. 16ارتفاع اسعار الفائدة بنسبة 

ن االسباب هي من مدراء عينة الدراسة ا% 14رتفاع المخاطر  وأن ه يحد من رغبتهم في االقتراض الالفلسطينيى

 .في دراسة الطلبات التمويلية والرد عليها  سبب هو البطئ% 87 أنو. اسباب دينية متمثله في تحريم الربا

لسداد ديونها و % 71و % 91واضافه الدراسة الى ان االحتياجات التمويلية للمنشآت طويلة االجل يصل الى      

 . لتمويل رأس المال العامل  % 1.1

اهم عوامل التي على  اساسها يتم اقراض المشاريع الصغيرة السابقه بتحديد دراسه العن الدراسة هدة  فتختل        

ديونها بشكل منتظم وعدم في سداد  المشاريع الصغيرة والمتوسطة  تؤثر على قدرةوالتي في فلسطين والمتوسطة 

استبعاد عامل من قبل صناديق الضمان اي بلتلك المشاريع المضمونه  او تعثر مستحقةقساط أ دفع  وجود تأخير في

العتماد البنوك على  نجاح المنشأة و التدفق النقدى لتلك المنشأت في  الضمانات المقدمة  من تلك المنشآت للبنوك 
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حيث تعد هذه العوامل هي عوامل نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة لالستمرار في االقتراض .عملية المنح 

 .مرحلة تمويل نفسها ذاتيا من ارباحها المتراكمةالى  واالستمرار والتوسع حتى تصلتالي بالنمو بالف

        

 

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقه من حيث مشكلة الدراسة للدراسات  المدرجة من حيث المشكلة الدراسة  

 .ناء متغيرات هذا ب في   BeckKuntPeria, 2008)(دراسة وتم االعتماد على الفرضيات والنتائج 
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 االطار النظري: الفصل الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعريفات الدراسه 

  SME'sالمشاريع الصغيرة والمتوسطة   (1

 ال يوجد تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وال يوجد اتفاق بين دول العالم المختلفه حول  التعريف    

د اخر كما انه يمكن اعتبار المنشأة حيث ان المنشأة التي تعد صغيرة في بلد ما يمكن اعتبارها مؤسسة كبيرة في بل

كما انه تم محاولة  الوصول الى مقياس كمي كالتشغيل او المبيعات .صغيرة او كبيرة حسب النشاط التي تقوم به 

 .او قيمة الموجودات او القيمة المضافه لكن كانت هناك احتمالية الوقوع في كثير من عيوب القياس الكمية

 بسيط للمنشأة الصغيرة حيث تم تعريفها على انها تلك المنشأة التي يديرها اصحابهالذلك تم استخدام تعريف   

 ولها مساهمة صغيرة نسبيا في النشاط االقتصادي الذي تعمل فية وتعتمد على السوق المحلية تحمل طابع الشخصي

القتصاديين على انها كما عرفها بعض ا(9441مكحول)كما انها تعتمد في مصادر تمويلها على المصارد الداخلية 

تلك المنشآت ذات العدد المحدود من العمال ورأس الماالضافه الدارتها المستقاة واعتمادها على التكنولوجيا وتقنية 

 (.9441ابلعابدين ) انتاج بسيطة وتقليدية 

روع متناهي وهي جمعية أهلية فلسطينية بأن المش( أصالة)وقد عرفته الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال    

، وأن المشروع الصغير هو الذي يكون الدخل فيه " دوالر فأقل شهريا 144الصغر هو الذي يكون دخل صاحبه 

 ". دوالر شهريا 7844الى  144من 

 84بأن المشروع الصغير الذي يعمل به حتى ( االونوروا)وقد عرفها برنامج اإلقراض في وكالة الغوث الدولية 

 .عامل

( KFWبنك اإلنماء األلماني حسب دراسة قان بها )وق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض وقد عرفه الصند

 .عامل فأقل 94بأن المنشات الصغيرة والمتوسطة هي التي يعمل بها 

كما عرفتها  وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني لغرض الترخيص الصناعي حيث تم اعتماد تعريف رأس المال 

حيث عرفت المشاريع الصغيرة والمتوسطة عندما تكون قيمة رأس .عن العاملين فيها المستثمر وبغض النظر 
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الف دينار  71حيث ان المشاريع الصغيرة يكون رأسمالها اقل من " الف دوالر  14المال المستثمر اقل من 

أس المال المستثمر اما المشاريع الكبيره عندما تكون قيمة ر "الف دينار  14الف دينار الى  71والمتوسطة ما بين 

 .الف دوالر  14اكثر من 

عمال مشاريع صغيرة  1-7اما جهاز االحصاء المركزى فتم تعريفها حسب حجم العماله  مشاريع صغيرة جدا من 

 .عامل  14عامل  مشاريع كبيرة اكثر من  19الى  94عامل مشاريع متوسطة من  79-1من 

  

 مو ربحية الصناعة المراحل العمرية للمنشأة  والتنبؤ بمعدل ن (5

 

  

 

 

 

 

 

يتم اعتبار تلك المرحلة للمؤسسات هي مرحلة تحت التأسيس وان البنوك ال ترغب في تمويلها لالسباب   : مرحلة الظهور  -7

من عدم التأكد من نجاح المنشآة وسداد والدة المنتج او الصناعة جديدة وفي هذه المرحلة تكون المبيعات عند حدها االدنى 

واذا ما استطاع المنتج ان يعيش تلك المرحلة وحقق قدرا من النمو  فسيكون ذلك بمثابة شهادة انتقال للمرحلة ..ديونها 

 .التالية

 : مرحلة النمو السريع  -5

 البنوك ترغب في اقراض تلك المرحله للمشاريع بسبب ارتفاع احتياجاتها التمويلية  فان: مرحلة االولى

وهذا ما ينطبق عليه . ة واالدارية وغيرها من المصاريف لتغطية مصاريف االنتاج والتسويقي

المشاريع الصغيرة والمتوسطةلذلك  تكون البنوك حذره في التعامل مع تلك المنشآت باالضافه الى 

التوقع االستمرارية والنمو او الثبات غير متوقع من هنا تواجه البنوك صعوبات في اقراض المشاريع 
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(  SMEs) ترفض البنوك اقراض تلك المشاريع بدون ضمانات كما ان الصغيرة والمتوسطة  لذلك  

 . تواجه صعوبات باحتاجها للتمويل لتغطية كل ما تم ذكرة

  زيادة حجم المبيعات مع انخفاض االسعار  و المشروع اكثر والمشروع  يحقق االرباح تقاليل التكاليف : مرحلة الثانية

مشاريع صغيرة ومتوسطة ترغب البنوك في اقراضها وبنسبة ضمانات اقل من وتلك المنشآت  التى تعد ,بسبب زيادة  

الفئتين السابقتين وترغب البنوك بتوسيع بالتعامل معها الرتفاع احتياجاتها التمويلية حتى تصل معها لالستمرار في 

 . نفس المرحلة الناجحة او الوصول معها الى مرحلة التالية وهي مرحلة النضوج  

تمثل مرحلة  النها ترغب البنوك في منح المشاريع الناجحة فى هذه المرحلة  وتتوسع معها :  وجمرحلة النض -3

 . نهاية سنوات النمو السريع في حجم المبيعات الصناعية و النضوج 

 .وضع المنشأة  تدهور باقراضها لترغب البنوك ال  :  مرحلة االستقرار او االفوان -1

 Cs 5هي االئتمانية بالمنح العوامل التى تؤثر على القرارات  (3

تتضمن خصائص المقترض النوعيه من خالل دراسة  مدى الخبرة  المقترض  في العمل الذي 

صدق وسلوك  يقوم به واي خبرات اخرى  التعليم  ادارة المقترض للمشروع  سلوك المقترض

 .المقترض سمعة المقترض وسمعة المؤسسه خصائص المؤسسة 

 خصائص المقترض  

CHARACTER 

C 

القدرة على السداد الدين  بدراسة قدرة المقترض ماليا للمشروع لتوليد التدفق النقدى من االعمال  

 . EBITDAالتشغيلية للمشروع لتغطية الدين العامل وفائدته  قبل الفوائد والضرائب  

 القدرة على السداد 

CAPACITY  

C 

حيث يعد درجه .مال المدفوع للقرض مدى مساهمة المقترض بالمشروع وذلك من خالل رأس ال

اللتزام واهتمام المقترض بالعمل ويعد هذا مصدر ثاني من مصادر سداد الدين في حالة عدم 

 . قدرة التدفقات النقدية للمشروع لسداد الدين 

 رأس المال

CAPITAL  

C 

ة المحلية الظروف المحيطة للمشروع مثل المؤشر الصناعة و حجم المنافسه والعوامل االقتصادي

 .والخارجية االخرى مثل الفوائد والتضخم 

 الظروف المحيطة 

CONDITIONS  

C 

الضمانات النقدية مثل الكفاالت الشخصية  تحويل راتب او ضمانات عينبة على سبيل  

 .المثال  النقد  االالت والمعدات  العقارات وغير من الضمانات 

 

 الضمانات

COLLATERAL 

C 
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 غيرات التى توثر على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطةالمت    (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

الصعوبات التى تواجهها البنك القراض -4

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟

 

 

 

 

مزايا المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -0

 التى تشجع البنوك القراضها

دور الحكومة 

وسلطة النقد من 

خالل  التشريعات 

 واالنظمة والقوانين

اك وفهم عوامل االدر 

قطاع المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة 

 من قبل موظفي البنك

  

عوامل اقتصادية 

والمراحل 

 العمرية للمنشأة 

 

عوامل خاصه 

  بهيكلية البنك

مخاطر ال

  االئتمانية

 والضمانات

لصغيرة اقراض المشاريع ا

والمتوسطة في البنوك 

 العاملة في فلسطين
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 الدراسة فرضيات -5

 

, و عوامل دور الحكومة  النعاش االقراض ,يوجد عالقة ما بين العوامل االقتصادية والمراحل العمرية للمنشأة (   1

وعوامل أنواع الضمانات المقدمة من المقترض ,صغيرة والمتوسطة لدراسة المشاريع ال"  C 5"العوامل االئتمانية 

 .لالقتراض و اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين  بشكل مستقله 

يوجد تأثير المراحل العمرية للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل منفصل   اختبار فرضية 1.1

 خري عن العوامل اال

 

 اختبار فرضية وجود  تأثير لدور الحكومة في تشجيع المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة (  1.1

 

للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة     5Cاختبار فرضية وجود  تأثير للمعايير االئتمانية (1.1

 بشكل منفصل عن العوامل االخري 

 

وجود  تأثير النواع  الضمانات على المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة اختبار فرضية (  1.1

 بشكل منفصل عن العوامل االخري

 

 

اختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين انواع الضمانات على المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة ( 2

 والمتوسطة 

 

 .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقراضها    C 5مل اختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين عوا( 3

 

اقراض المشاريع الصغيرة  التى تواجهها البنوك الصعوباتاختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين ( 5

 .والمتوسطة على اقراضها 

الحكومة   و عوامل دور,اختبار فرضية  وجد عالقة ما بين العوامل االقتصادية والمراحل العمرية للمنشأة ( 6

وعوامل أنواع الضمانات ,لدراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة "  C 5"العوامل االئتمانية , النعاش االقراض 

 المقدمة من المقترض لالقتراض و اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين مجتمعا 
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 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منهج الدراسة 1.  3  

- :جمع المعلومات من مصدرين رئيسين وهما  سيتم استخدام اسلوبي في

من المصادر الثانوية حيث سيتم جمعها من التقارير السنوية من قبل سلطة النقد و مجلة :  المصدر االول

البنوك  والتقارير الصادره من جهاز االحصاء المركزي حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في 

 .ومات من خالل االبحاث والدراسات السابقه حول هذا الموضوع الضفه وغزة  باالضافة الى المعل

من خالل استبانه سيتم توزيعها على البنوك العامله في فلسطين  و سيتم تحليل العينة من :  المصدر الثاني

 .االحصائي   SPSSخالل برنامج 

يل  بياناتها تحليالٌ كميا للعينة  سيتم استخدام االسلوب الوصفي للمتغيرات التي سيتم دراستها ومن ثم سيتم تحل 

.  المختارة  

مجتمع الدراسة  2.  3  

تتكون مجتمع الدراسة من دوائر التسهيالت للبنوك العاملة في فلسطين  سواء في الفروع اة في االدارة العامة 

. 

عينة الدراسة  3.  3  

  استبانه  61استرجاع  تم, استبانه تم توزيعها على البنوك  ( 744)عينة الدراسة من تكونت    

حيث  تم توزيعها , مع الصندوق االوروبي لضمان القروض  من العينة للبنوك العامل %  94تم اختياره   

حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة الى طبقات موزعة , على موظفي التسهيالت بالطريقة العشوائية من قبل البنك 

 ية المناطق الجغراف, البنوك : النحو التالي على 
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  حسب البنوك  نةتوزيع العي -

 

 توزيع العينة حسب المناطق الجغرافية  -

 

وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  3  

 .عينة الدراسه هم موظفين التسهيالت في البنوك العاملة مع صندوق  االوروبي لضمان القروض  -4

 .من قبل االناث% 2من العينة تم االجابة عليها من الذكور % 17  -0

 من حاملي المجاستير % 47من افراد العينة من حاصلي على شهادة البكالوريوس و% 82  -2
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 محددات الدراسة    3.3 

بنك  حيث تم ااالستجابة  71عدم احتواء مجتمع الدراسة  على جميع البنوك العاملة في فلسطين البالغ عددها 

 بنوك 9من 

 تتألف االستبانة من ثمانية  فروع:

 
 درجة تأثير المراحل العمرية للمنشأة على االقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  ما: السؤال األول, 

 .اسئله  5ويتألف من ,     
  تتكون من سؤالين, مدى فهم خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك:الثاني 
  كون من سبعة اسئلة تت, المشاريع الصغيرة والمتوسطةالقراض الصعوبات التى تواجه البنوك : الثالث. 
  تتكون من اربعة اسئلة , دور الحكومة لتشجيع اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة : الرابع. 
  تتكون من ثالثة اسئلة .اسباب رغبة البنوك في اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الخامس. 
  تتكون من اربعة اسئلة , للبنوك مدى تأثير  نمودج وهيكلية البنوك في القرارات االئتمانية : السادس. 
  تتكون من  ثمانية , قراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطةتأثير الدراسات االئتمانية على حجم اال: السابع

 .اسئلة 
 وتتكون من ستة اسئلة ,  ما هي الضمانات المقدمة القراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة :  الثامن. 
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منها ع من االسئلة وقد استخدمت عدة أنوا    

 likert scale 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

3تم منحه درجة  4 5 2تم منحه درجة   1تم منحه درجة    

 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

فأعلى 2.17 منخفضة  

2.17-0.26 متوسطة  

فأقل 0.21 مرتفعة  
 

 

Item Rating Scale 

ية متوسط االهم غير مهم  مهم جدا مهم 

 مهنم جدا اهتمام متوسط مهتم لحد ما غير مهتم اطالقا

 اكثر استخدم  متوسط االستخدام اقل استخدام غير مستخدم
 

 تم منحه درجة تم منحه درجة  تم منحه درجة  تم منحه

4  3 2 1 



23 

 

 

 

 

 

 المعالجات اإلحصائية

لقد تم تجميع البيانات من مصادرها األولية، وهي أفراد عينة الدراسة ، فكانت من نوع البيانات المقطعية، وقد      
 ./ SPSSتم معالجتها عن طريق إدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج 

 

:ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة  

 لتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةا. 
  تحليلANOVA  
  للعينات المستقلة“ ت”اختبار. 
 تحليل اإلنحدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

فأعلى 0.1 منخفضة  

0.6-4.6 متوسطة  

قلأف 4.1 مرتفعة  
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 الدراسة وفحص الفرضيات ونتائج  تحليل أسئلة:  الفصل الرابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Pearson Correlation: ختبار صدق األداة ا 4 .1

 

 منشأةعامل مراحل عمر ال تمصفوفة ارتباط فقرا 

 

Correlations 

 Q6.1 Q6.2 Q6.3 IndustryFactor 

Industry

Factor 

Pearson Correlation .252
*
 .816

**
 .839

**
 1 

Sig. (2-tailed) .043 .000 .000  

N 65 65 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 القراضمعامل دور الحكومة لتشجيع ا تمصفوفة ارتباط فقرا 

 

Correlations 

  GovermentFactor Q11.1 Q11.2 Q113 Q11.4 

GovermentFactor Pearson Correlation 1 .618
**
 .604

**
 .745

**
 .559

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 قوة المقترض   “عامل الدراسات االئتمانية  تارتباط فقرا مصفوفة"        
 

 
 عامل انواع الضمانات المقدمة      تارتباط فقرا مصفوفة 

 
Correlations 

    Colloteral 
Factor Q19.1 Q19.2 Q19.3 Q19.4 Q19.5 Q19.6 

Colloteral 
Factor 

Pearson 
Correlation 

1 .644
**
 .577

**
 .003 .598

**
 .607

**
 .609

**
 

Sig. (2-tailed) 
  

.000 .000 .984 .000 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

 

 اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفزات بات التى تؤثر على الصعو لعوامل  تارتباط فقرا مصفوفة
       .اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 

Correlations 

    SMEsfactor
s Q9.1 Q9.2 Q9.3 Q9.4 Q9.5 Q9.6 Q9.7 Q10 

Q12.
1 

Q12.
2 

Q12.
3 

SMEs 
Factor
s 

Pearson 
Correlatio
n 

1 .572
*

*
 

.368
*

*
 

.636
*

*
 

.689
*

*
 

.669
*

*
 

.690
*

*
 

.707
*

*
 

-
.282

*
 

.394
**
 .136 .499

**
 

Sig. (2-
tailed)   

.000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .023 .001 .280 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

 

 

Correlations 

    Credit Loan 
Factor Q16 Q17.1 Q17.2 Q17.3 Q17.4 Q17.5 Q17.6 Q17.7 Q17.8 

Credit   
Loan  
Factor 

Pearson 
Correlation 

1 .464
**
 .441

**
 .324

**
 .434

**
 .505

**
 .423

**
 .529

**
 .737

**
 .737

**
 

Sig. (2-tailed) 
  

.000 .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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 االستبيان كاملة بارتباط العامل التابع مع العوامل المستقله  تارتباط فقرا مصفوفة      . 
 

Correlations 

    
SMEsfactors IndustryFactor 

Government 
Factor CreditLoanFactor ColloteralFactor 

SMEsfactors Pearson 
Correlation 

1 .275
*
 .336

**
 .734

**
 .689

**
 

Sig. (2-tailed) 
  

.027 .006 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 

 

 

 

 عامل كرنباخ م:   "ثبات الدراسة"  المقياساختبار ثبات  4.2

الدراســة  ألداة مــن التحقــق مــن ثبـات األداة، مــن خــالل حســاب ثبــات الدرجـة الكليــة لمعامــل الثبــات، قـام الباحــث     

وهـذ  النتيجـة تشـير الـى تمتـع هـذ  االداة بثبـات  ،(0.728)حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية 

 .يبين ذلكوالجدول التالي . يفي بأغراض الدراسة

  تم الحصول على على معامل كرنباخ للعوامل الخمسة المستقله والتابعةDiscriptive  . 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.728 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Industry Factor 7.3112 1.842 .369 .739 

Government Factor 7.4561 1.840 .422 .711 

creditstudy  Factor 7.6685 2.145 .543 .685 

Collateral Factor 7.5086 1.926 .560 .661 

SMEsfactors 7.0338 1.530 .671 .599 

 

 

 

 الحصول على االحصاءات الوصفية  

 

اسئلة مقياس  و   Likert Scaleاليكارد باالسئلة المتعلقة  استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية

 . Item rating Scaleالمستويات المتماثلة 

 .لالسئلة المتعلقه بنعم وال و االسئلة االختيارات استخراج التكرار والنسب المئوية 
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  عن طريق استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وحساب التكرارات والنسب قياس تلك العوامل
 .المئوية

 ؟على االقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  المراحل العمرية للمنشأةما درجة تأثير : السؤال األول 

: للمحور األول من االستبانة)ة واإلنحرافات المعيارية تم استخراج المتوسطات الحسابيسيلإلجابة عن هذا السؤال 
العامل على حجم اقراض المشاريع الصغيرة  هذا تأثيروالذي يوضح مدى ( المخاطر االقتصادية والصناعية 

.والمتوسطة   

عام بشكل  تأثير المراحل العمرية للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن درجة ( 1.1)يشير الجدول
، حيث تراوحت المتوسطات (.55)وانحراف معياري  (1.13)حسابي يصل إلى   و بمتوسط متوسطةجاءت بدرجة 

كانت استجابة العينة الى اهتمام البنك بالمشاريع الصغيرة و , (9.19-1.13)الحسابية الستجابة أفراد العينة بين 
 0.7767))عياري وانحراف م 9.19والمتوسطة تحت التأسيس منخفضه بمتوسط حسابي 

بمتوسط حسابي   متوسطةوأن اهتمانم البنك بالمشاريع ما فوق عامين الى سبعة سنوات وما بين سبعة فأعلى 
 (.1.1.3)و ( 6.0110)وانحراف المعياري ( 1.11و  1.13) تتراوح ما بين 

  اسة ألسئلة المحور األول من اإلستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدر (: 1.1)جدول  

 (غير مهم 1,مهم  1)

Q6 الفقرات  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q6.1 ؟ كيف تقم اهتمام البنك بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة  التى تحت التأسيس  منخفض 1161. 9.19 

Q6.2  ؟سطة من عامين لسبعة اعوامكيف تقيم اهتمام البنك في المشاريع الصغيرة والمتو  متوسطة 6776. 1.18 

Q6.3 ؟كيف تقيم اهتمام البنك في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكثر من لسبعة اعوام  متوسطة 1.718 1.41 

 متوسط 8235. 1.93 الدرجة الكلية
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ANOVA 

ANOVAQ6 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 95.518 2 47.759 60.882 .000 

Within Groups 150.615 192 .784   

Total 246.133 194    

 

 ,المشاريع الصغيرة والمتوسطة  اقراضالقطاعات االقتصادية على  مدى تأثير (1.9)اتضح أيضا من الجدول    
%  91.9وأن  ,بأن جميع القطاعات االقتصادية  يتم منحها  االستاباتمن % 6.5.بنسبة جاب جاءت اال حيث 

القطاعات االقتصادية الغير مرغوب و أن بعدم رغبة البنك بمنح جميع القطاعات االقتصادية  جاءتاالجابات من 
 . ... و قطاع الزراعة بنسبة % 10.1بمنحها من البنوك هي قطاع المقاوالت بنسبة 

والمتوسطة فقد جاءت اجابات العينه  أما بالنسبة مدي تأثير المناطق الجغرافية على اقراض المشاريع الصغيرة   
بعدم استهداف اجابت من اجابات العينه  %11.0وأن , ا البنك لالقراضهبأنه جميع المناطق يستهدف% 55.1بأن 

قطاع و % 16.5بنسبة سي  منطقةالمناطق الغير مستهدفه لالقراض هي وأن , البنك لجميع المناطق لجغرافية 
 .% 1.9 قدس بنسبةو منطقه ال% 96.5 غزة  بنسبة 

  النسب المئوية (: 1.9)جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى الفقرة

Q3 

هل جميع المناطق الغير مستهدفه القراضها من 
 البنوك؟

 55.4  36 نعم

 44.6 29 ال

ما هي المناطق الغير مستهدفه القراضها من 
 البنوك ؟

 10.8 7 منطقة سي

 20.8 13 قطاع غزة

سالقد  6 9.2 

Q4 70.8 46 نعم هل يتم منح جميع القطاعات االقتصادية ؟ 
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 29.2 19 ال

Q4.1 القطاعات الغير مستهدفه 
 16.9 11 قطاع المقاوالت

 7.7 5 قطاع الزراعة

 

فهم موظفي البنك لخصائص وتعريف و الصعوبات التى تواجه المشاريع الصغيرة ما درجة : لسؤال الثانيا
 من خالل ؟ والمتوسطة 

موظفي البنوك لخصائص وتعريف والصعوبات التى تواجه البنوك القراض  فهملقد اعتمد البحث على قياس مدى 
 ,المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 هل هناك تعريف موحد للبنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟:  2.1        

تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك  دوجو بعدم الى أن اجابات العينة  ( 9.1)يشير الجدول     
 % 35.1أن ,  المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب حجم المبيعاتتعريف أن اجابات العينة ب من %...9 وجاءت

حجم على اساس من االجابات جاءت  %91.9أن و , كانتعلى اساس حجم الموجودات من االجابات جاءت 
كان مع العلم انه كان السؤال من  عدد العمال على اساسالعينة  من االجابات %...و أن ,  كانت التسهيالت 

 . مع ذلك تم اختيار غير تعريف صناديق الضمانات 

معرفه موظفي البنوك بحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين جاءت أن الى ( 9.1) كما يشير الجدول    
%  11.0أن  و%. 51لصغيرة والمتوسطة في فلسطين أكثر من أن حجم الممنشأت اباجابات العينة من  1.9%

 % 10.9وأن  , %56اعتقاد موظفي البنوك بأن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقل من من اجابات العينة ب
 .% (56الى  51)ما بين  بأن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطةمن اجابات العينة 
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  موظفي البنوك لتعريف وحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين مقياس مدى فهم (9.1)الجدول     

 
 العدد المستوى الفقرة

النسبة 
 المئوية

 

Q7 كيف يتم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك ؟ 

 

 27.7 18 حسب المبيعات

 35.4 23 حسب حجم الموجودات

 29.2 19 حسب حجم التسهيالت

 7.7 5 عدد العمال

Q8 
مدى معرفة البنوك بحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

 فلسطين ؟

%56أقل من   29 44.6 

%56-51ما بين   30 46.2 

%51أكثر من   6 9.2 

 

؟مشاريع الصغيرة والمتوسطة لا البنك في التعامل مع اههالصعوبات التى يواج هي اهم ما:  2.2  

(5غير موافق ,  1موافق )  نحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واال(: 9.9)جدول   

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q9.1  غياب التشريعات واالنظمة الخاصة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
 فلسطين 

 مرتفعة 6.553.1 9.193

Q9.2 مرتفعة 6.50110 1.5355 الظروف االقتصادية العامة 

Q9.3  المنافسة من قبل مؤسسات االقراض االخرى مثل فاتن اصالة....  متوسط 1.6119 9.5151 

Q9.4 منخفض    1.353 3.0365 عدم اهتمام االدارة العاليا للبنك في هذا القطاع 

Q9.5 مرتفعة 1.11053 9.1510 ضعف المعلومات المتوفرة عن منشأت المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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Q9.6 مرتفعة 1.6.190 9.6193 صعوبة اعداد البيانات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

Q9.7  مرتفعة 1.6.35 9.1355 ضعف الضمانات المقدمة من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 متوسطة 1.332.6 2.36345 الدرجة الكلية

 

اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة البنك في عالقة بأن بات العينة الى أن  اجا( 9.9)يشير الجدول رقم    
الظروف االقتصادية أو التعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب بسبب الصعوبات التى يواججها في 

وسط متب متوسطةالسياسية أو التنافسية أو الظروف الداخلية والمحيطة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاءت 
من الصعوبات التى تواجه البنوك القراض حيث جاء اجابات العينة بأن , ( 1)وانحراف معياري ( 9.30)  ابي حس

وانحراف معياري ( 9.193)وسط حسابي متب مرتفعةغياب التشريعات واالنظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو 
المشاريع الصغيرة اقراض البنوك مع أثر الظروف االقتصادية على تعامل اجابات العينة حول وأن ,( 6.55)

المنافسه من قبل اثر اما ,(6.50)وانحراف معياري 1.583 ) )وسط حسابي متب مرتفعةجاءت والمتوسطة 
وسط حسابي متب متوسطةجاءت اجابات العينة القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خرى االمؤسسات ال
اهتمام االدارة العاليا للبنك باقراض المشاريع الصغيرة  عدماثر أن و , ( 1.61)و انحراف معياري ( 9.515)

مع العلم أنه في بداية االستبيان  ,(1.35)و انحراف معياري ( 3.03)منخفض بوسط حسابي جاءت والمتوسطة 
باهتمام البنك باقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا يفسر سبب اجابة العينة % 166اجابة العينة بنسبة 

وأن اجابات العينة حول ضعف , ل عدم اهتمام االدارة العليا كأحد الصعوبات التى تواجهها البنوك بضعف عام
واالنحراف ( 9.15)وسط حسابي متب مرتفعة المعلومات المتوفرة حول المنشات الصغيرة والمتوسطة جاءت 

الية للمشاريع الصغيرة اعداد البيانات الم ات فيصعوباثر الوجاءت اجابة العينة حول ,( 1.19)المعياري 
وجاءت اجابة العينة حول صعوبات ,( .1.6)وانحراف معياري ( 9.61)وسط حسابي بمت مرتفعةجاءت والمتوسطة 

وسط حسابي متب مرتفعةضعف الضمانات المقدمة من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقراضها جاءت 
 ( .1.6.3)وانحراف معياري ( 9.135)
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ANOVA 

ANOVAQ9 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 173.146 6 28.858 27.061 .000 

Within Groups 477.742 448 1.066   

Total 650.888 454    

  

 ؟دور الحكومة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة : ثالثا

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشجيع اقراض افي و المنظمات الدولية كومة دور الححول اجابات العينة  االى ( 3.1)يشير الجدول     
حسب الجدول في البنوك حيث كانت اجابات العينة   

الستجابات أفراد عينة الدراسة التكرار والنسبة المئوية(: 3.1)جدول   

 النسبة المئوية العدد المستوى الفقرة

Q11 
راض المشاريع هل تعتقد أن الحكومة لها دور في تشجبع اق

 الصغيرة والمتوسطة ؟

 3. 15 نعم

 90.9 .1 ال

 

 ةالى أن أثرالعوامل الحكومية على تشجيع البنوك القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة متوسط( 3.9)يشير الجدول
حيث جاءت اجابات العينة الى أن وجود صناديق ضمان , ( .6.53)وانحراف معياري ( 55..1)بوسط حسابي 

وانحراف معياري ( 1.010)تأثير متوسط على تشجيع اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوسط حسابي لها 
كما أن اجابات العينة حول تأثير االقراض المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل برامج , ( .6.53)

اجابات العينة حول تأثير وجاءت ,  (6.119)وانحراف معياري ( 9.610) دولية جاءت متوسطة بوسط حسابي 
بوسط على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم سعر الفائدة وفترة السداد من قبل سلطة النقد له تأثير متوسط 

كا جاءت اجابات العينة حول تأثير التشريعات المساند  من تخفيض ,(6.5)وانحراف معياري ( 1.5.01)حسابي 
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وانحراف معياري ( 55..1)جاءت متوسطة بوسط حسابي الضرائب  المخصصات وتخفيض رأس المال وتخفيض
(6.539). 

(غير مهم  1مهم و 1) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(: 3.9)جدول   

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q11.1 متوسط 0.83723 1.6462 اثر برامج صناديق ضمان القروض 

Q11.2  متوسط 0.94258 2.046 االقراض المباشر من خالل البرامج الدولية 

Q11.3 متوسط 0.80054 1.8769 دعم سعر الفائدة وفترة السداد من قبل سلطة النقد 

Q11.4  تخفيض المخصصات و تخفيض كفاية رأس المال " تشريعات المساندة
" تخفيض الضرائب, المتوسطة الخاص باقراض المشاريع الصغيرة و   

 متوسط 0.74775 1.5846

 متوسط 0.832 1.78847 الدرجة الكلية

 

 

ANOVA 

ANOVAQ11 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.842 3 2.947 4.227 .006 

Within Groups 178.523 256 .697   

Total 187.365 259    

 

 

 . 5اقل من  Fالى ان االسئلة المتعلقه بدور الحكومة لم تفسر الظاهرة  حيث أن     ANOVAيشير تحليل  
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 ؟أسباب رغبة البنوك باقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هي :  الرابعالسؤال 

حول رغبة البنك باقراض % 166و بنسبة  05 ال بعددبنعم أن اجابات العينة جاءت ب,( 1.1)يشيرالجدول رقم   
.  لمشاريع الصغيرة والمتوسطةا  

الستجابات أفراد عينة الدراسة التكرار والنسبة المئوية(: 1.1)جدول   

 النسبة المئوية العدد المستوى الفقرة

Q1 هل يهتم البنك باقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟ 

 166 05 نعم

 6 6 ال

 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة  رغبة البنك باقراضباب أسأن اجابات العينة حول , (  1.9) يشير الجدول رقم 
أن اجابات العينة حول رغبة البنك  و,( 0...6)وانحراف معياري ( 1.5105) بمتوسط حسابي  مرتفعةجاءت 

( 1.193) بمتوسط حسابي  مرتفعةجاءت  القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع هامش الربح 
أن أجابات العينة حول رغبة البنك القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب  و, (6.151)وانحراف معياري 

 6.105)وانحراف معياري ( ..1.36)  بمتوسط حسابي  مرتفعةجاءت  كبيرةتوزيع المخاطر البنكية  على شريحة 
تعثرها  جاءت خفاض نو أن أجابات العينة حول رغبة البنك القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ا ,( 

  .(  6.5.3)وانحراف معياري ( 9.3535)  متوسطة بمتوسط حسابي
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(5غير موافق بشدة .. 1موافق بشدة )   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(: 1.9)جدول   

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q19.1 ارتفاع هامش الربحية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  بسبب  مرتفعة 6.151 1.193 

Q19.2 بنكية على شريحة كبيرة من المقترضينلبسبب توزيع المخاطر ا  مرتفعة 6.10513 ..1.36 

Q19.3  بسبب انخفاض تعثرها(NPL   ) متوسط 6.5.3.0 9.3535 الخاصة بها 

 مرتفعة 6...3 165..1 الدرجة الكلية

 

 

ANOVA 

ANOVA12 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 35.938 2 17.969 27.530 .000 

Within Groups 125.323 192 .653   

Total 161.262 194    
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 ؟تأثير النموذج البنكي على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هي :  خامسا  
 

جاءت اجابة افراد العينة الى أن تأثير مركزية القرارات في االدارة العامة على القرارات ( 5.1)ل يشير الجدو 
 .(.31.)وانحراف معياري ( 510..1) بوسط حسابي  مرتفعةالتسهيالت  جاءت  النخفاض  االئتمانية

نوك ليس لديها دوائر البمن اجابات العينة بان % 50.1بأن , باجابات العينة  (5.9)كما يشير الجدول رقم 
كما , من العينة اجابو بأن التسويق يوكل الى الفروع % 01.9وأن ,مختصه القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .يرة والمتوسطةغادارة مخاطر ملفات المشاريع الصاليه توكل اجابة العينة بأن الفرع من % 16أن 

(5غير موافق بشدة , 1موافق )  لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا(: 5 .1)جدول     
 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q16  مركزية القرارات االئتمانية في االدارة العامة تؤثر على انخفاض تسهيالت المشاريع
 الصغيرة والمتوسطة ؟

  مرتفعة 3135..6 510..1

 

.الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات : (5.9)جدول   

 
 العدد المستوى الفقرة

النسبة 
 المئوية

Q13 
 هل يوجد دائرة متخصصه القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟

 13.1 95 نعم

 50.1 .3 ال

Q14 
 هل توكل التسويق الى الفرع ؟

 01.9 15 نعم

 36.5 96 ال
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Q15 

ملفات المشاريع الصيرة والمتوسطة الى الفرع ؟ هل توكل ادارة مخاطر  

 16 90 نعم

 06 31 ال

 

التى تعتمد عليها البنوك القراض المشاريع الصغيرة "  C 5"ما هي أهم المعيايير االئتمانية :  السادسالسؤال 
 والمتوسطة ؟

البنوك من اجمالي التسهيالت  الى تقدير حجم اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في( 0.1) يشير الجدول رقم  
استمارة  13بعدد % 16جاءت اجابات العينة الى أن حجم اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقل من ,البنكية 
 99جاءت اجابات% 56-11وأن  حجم التسهيالت  المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بين ,% 00.9وبنسبة 

. % 33.5استمارة بنسبة   

(0.1) الجدول رقم   

Q18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid less than 40 43 66.2 66.2 66.2 

41-80 22 33.8 33.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

الى مدى تأثير العوامل االئتمانية للمقترض وللمنشأت الصغيرة والمتوسطة على ,(  0.9) يشير الجدول رقم      
( 1.55)وسط حسابي متب ةفجاءت احابات العينة  بأن تأثيرها متوسط,ض المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقرا

بمتوسط حسابي  مرتفعةجاءت اجاباتة العينة بأن العوامل الشخصية لها تأثير  و ,( 6.50) وانحراف معياري 
بمتوسط  ة ة للمنشأة لها تأثير متوسطالمالي بالمالء  أن العوامل المتعلقه  ,(5..6.3)وانحراف معياري ( 1.101)

بمتوسط  ةللمنشأة لها تأثير متوسطبموجوجدات و أن العوامل المتعلقه  ,(6.03)وانحراف معياري ( 1..1)حسابي 
بمتوسط  مرتفع و أن العوامل المتعلقه بالبيانات المالية للمنشأة لها تأثير ,(6.55)وانحراف معياري ( ...1)حسابي 
 مرتفعو أن العوامل المتعلقه بالتاريخ االئتماني للمنشأة لها تأثير , ( 6.11)انحراف معياري و ( 1.90)حسابي 
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للمنشأة لها  بالغرض من القرضو أن العوامل المتعلقه , ( 6.111)وانحراف معياري ( 1.91)بمتوسط حسابي 
قه بالضمانات المقدمة للمنشأة و أن العوامل المتعل,( ..6)وانحراف معياري ( 9.91)بمتوسط حسابي  مرتفعتأثير 

 بحجم التسهيالت و أن العوامل المتعلقه  ,( 6.00)وانحراف معياري ( 1.11)لها تأثير متوسط بمتوسط حسابي 
 .( 6.00)وانحراف معياري ( 1.11)للمنشأة لها تأثير متوسط بمتوسط حسابي 

          

(1غير مهم ,  1مهم )  ارية الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي(: 0 .9)جدول        

الرقم في 
 االستبانه

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q1..1   المنشأة االدارة,  السمعة,  الخبرة"  للمقترض بشخصية المتعلقه  العوامل   مرتفعة 6.3778 1.169 

Q17.2   الشخصية الممتلكات حجم"  للمقترض المالية ءةبالمال المتعلقه العوامل 
 للمقترض

 متوسطة 0.63055 1.7077

Q17.3    المنشأة موجودات بحجم المتعلقة العوامل  متوسطة 0.58 1.7692   

Q17.4   النقدي التدفق,  المالية القوائم"   للمنشأة المالية بالبيانات المتعلقه العوامل  مرتفعة 0.44 1.26 

Q17.5 االخرى البنوك او البنك مع للمقترض االئتماني بالتاريخ المتعلقه عواملال  مرتفعة 0.414 1.21 

Q17.6   القرض من بالغرض المتعلقه العوامل  متوسطة 0.700 2.292 

Q17.7   القرض لضمان  المقدمة بالضمانات المتعلقه العوامل  متوسطة 0.664 1.49 

Q17.8      للمقترض الممنوحه التسهيالت بحجم المتعلقه العوامل  متوسطة 0.664 1.49 

Q17  متوسطة 0.559 1.5499 المجموع الكلي 
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ANOVA 

ANOVA17 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 59.990 7 8.570 25.703 .000 

Within Groups 170.710 512 .333   

Total 230.700 519    

 

  ؟لمشاريع الصغيرة والمتوسطةاالكثر استخداما لضمان االضمانات المقدمة ما هي :  سابعالالعامل 

الصغيرة  المشاريع الضمانات المستخدمة في البنوك القراض انواععامل تأثير  الى (1..) يشير الجدول رقم 
( 1.010) ابي بمتوسط حس  جاءت متوسطة المقبولة والمتوسطة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ه يتم اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون ضمانات فجاءت احابات العينة بأن, (103..6)وانحراف معياري 
وانه يتم االقراض بالضمانات الشخصية , ( .6.196) وانحراف معياري ( 9.5193)وسط حسابي مب منخفض
يتم اقراض المشاريع ءت اجاباتة العينة بأن جا و,( 6.510)وانحراف معياري ( 1.193)بمتوسط حسابي متوسطة

وانحراف معياري ( 1.166)بمتوسط حسابي   مرتفعة الصغيرة والمتوسطة بضمانات رواتب محولة او غير محوله 
 منخفضهوجاءت اجاباتة العينة بأن يتم اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانات النقدية , ( ,(6.113)

وجاءت اجاباتة العينة بأن يتم اقراض المشاريع الصغيرة  ,(05..6)وانحراف معياري ( 1.9355)بمتوسط حسابي 
وجاءت , (6.0033)وانحراف معياري ( 1.5355)والمتوسطة بضمانات المركبات متوسطة بمتوسط حسابي 

سط حسابي اجاباتة العينة بأن يتم اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانات االراضي والعقارات متوسطة بمتو 
   .(6.510)وانحراف معياري ( 1.19)

 

 

 

 



41 

 

 

(1 غير مستخدم,  1 اكثر استخدام)  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(: . .1)جدول        

الرقم في 
 االستبانه

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

Q1..1 تضمانا يوجد ال  
  منخفض 92065. 2.8923

Q17.2 نفسه المقترض غير  شخصية ضمانات  
 متوسط 81601. 1.9231

Q17.3 محول غير و  محول راتب    
 مرتفعة 49371. 1.4000

Q17.4 النقدية الضمانات  
 منخفض 76805. 2.1385

Q17.5 
 مركبات

 متوسطة 66325. 1.5385

Q17.7 
 اراضي و عقارات

 متوسطة 81601. 1.9231

Q17  متوسطة 103..0 1.010 المجموع الكلي 

.استخدام انواع الضمانات المقدمة للبنوك لالقتراضتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 9..)جدول   

 نوع الضمانات 

 غير مستخدم اقل استخدام متوسط االستخدام اكثر استخدام

  
 العدد

  
 النسبة 

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 100 65 23.1 15 56.9 37 6.2 4 13.8 9 ال يوجد ضمانات

ضمانات شخصية  غير المقترض 

 نفسه
17 26.2 31 47.7 14 21.5 1 1.5 63 96.9 

 100 65     40 26 60 39 راتب محول  و غير محول  

 الضمانات النقدية
14 21.5 29 44.6 21 32.3   64 98.4 

 95.3 62 1.5 1 3.1 2 53.8 35 36.9 24 مركبات

 96.9 63 26.2 17 1.5 1 21.5 14 47.7 31 اراضي و عقارات
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ANOVA 

ANOVA19 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 295.424 5 59.085 107.849 .000 

Within Groups 210.373 384 .548   

Total 505.797 389    

 

 Anova  for all Questionner is significant F > 5  

ANOVA 

ANOVA Al l Qs 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 172.210 5 34.442 34.909 .000 

Within Groups 1982.146 2009 .987   

Total 2154.355 2014    

      

 

اى أن االسئلة االستبان كان هناك ترابط ما بينها لتحليل  5اي انها فوق  3..9ة تم  احتساب مدى تأثير وترابط االسئلة وكانت النتيج

 .الظاهرة 
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 اختبار الفرضيات الدراسة

  

, و عوامل دور الحكومة  النعاش االقراض ,يوجد عالقة ما بين العوامل االقتصادية والمراحل العمرية للمنشأة (   1
وعوامل أنواع الضمانات المقدمة من المقترض ,سة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدرا"  C 5"العوامل االئتمانية 

 .لالقتراض و اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين  بشكل مستقله 

تأثير المراحل العمرية للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل  وجود  اختبار فرضية 3.4
 عن العوامل االخري منفصل 

 

 اختبار فرضية وجود  تأثير لدور الحكومة في تشجيع المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة (  2.1

 

للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة     5Cاختبار فرضية وجود  تأثير للمعايير االئتمانية (2.4
 بشكل منفصل عن العوامل االخري 

 

اختبار فرضية وجود  تأثير النواع  الضمانات على المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ( 2.3
 بشكل منفصل عن العوامل االخري

 

اختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين انواع الضمانات على المنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة ( 2

 والمتوسطة 

 

 .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقراضها    C 5ف ما بين عوامل اختبار فرضية عدم وجود اختال( 3

 

اختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين ادوات الحكومة في تشجيع اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( 4

 .على اقراضها 

الصغيرة اقراض المشاريع  التى تواجهها البنوك الصعوباتاختبار فرضية عدم وجود اختالف ما بين ( 5

 .والمتوسطة على اقراضها 

و عوامل دور الحكومة  ,اختبار فرضية  وجد عالقة ما بين العوامل االقتصادية والمراحل العمرية للمنشأة ( 6

وعوامل أنواع الضمانات ,لدراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة "  C 5"العوامل االئتمانية , النعاش االقراض 

 راض و اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين مجتمعا المقدمة من المقترض لالقت
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بشكل على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  مراحل العمرية للمنشأةلل تأثير وجود  اختبار فرضية 4.4
 منفصل عن العوامل االخري 

 

رة والمتوسطة  حيث أن حسب تؤثر عامل المراحل العمرية بشكل ايجابي على اقراض المشاريع الصغي -

 . بشكل منفصل عن اعوامل االخرى التى تؤثر على االقراض (  t test    ) 2.27اختبار 

 

Rيفسر اقراض المشاريع الصغيرة والعوامل المؤثرة بشكل ضعيف حيث بلغ  المراحل العمرية هذا المتغير  -
2 

 . % 6للمعادلة هي 

 .Ftest    5.155اختبار الفحص  مراحل العمرية تم اللفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل  -

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .275
a
 .076 .061 .52272 .076 5.155 1 63 .027 1.470 

a. Predictors: (Constant), Industryrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 1.698 .235  7.231 .000 1.229 2.168 

Industryrisk .265 .117 .275 2.270 .027 .032 .498 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 
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على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  دور الحكومة في تشجيع المنشأةل تأثير وجود  اختبار فرضية(  1.2
 .ل االخرى بشكل منفصل عن العوام

 

يؤثر عامل دور الحكومه بشكل منفصل عن العوامل االخرى على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة   -

 بشكل منفصل عن اعوامل االخرى التى تؤثر على االقراض (  t test    ) 03826و أن اختبار ,بشكل ايجابي 

ل منفصل عن العوامل االخرى بشكل يفسر اقراض المشاريع الصغيرة بشكدور الحكومه ان هذا المتغير   -

Rضعيف بلغت  
2 

 .حيث % 1للمعادلة هي 

 .   Ftest    5.0.5اختبار الفحص  تم لفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل   -

 رفض الفرضيه الصفرية بعدم وجود  تأثير لدور الحكومة في تشجيع المنشأة على اقراض المشاريع   -

 .ل عن العوامل االخرى الصغيرة والمتوسطة بشكل منفص

 
 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .336
a
 .113 .099 .51201 .113 8.035 1 63 .006 1.366 

a. Predictors: (Constant), govermentrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95.0% Confidence Interval for 

B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 1.593 .227  7.017 .000 1.139 2.047 

govermentrisk .345 .122 .336 2.835 .006 .102 .589 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 
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على اقراض المشاريع الصغيرة  للمنشأة    5Cلمعايير االئتمانية ل تأثير وجود  اختبار فرضية(1.1
 .منفصل عن العوامل االخرى والمتوسطة 

 

بشكل منفصل عن العوامل االخرى على اقراض المشاريع الصغيرة   5Cاالئتمانية يؤثر عامل المعايير  -

بشكل منفصل عن اعوامل االخرى التى تؤثر (  t test    ) 8376و أن اختبار ,والمتوسطة  بشكل ايجابي 

 . على االقراض 

 

عن العوامل االخرى يفسر اقراض المشاريع الصغيرة بشكل قوى منفصل   5Cالمعايير االئتمانية ان متغير  -

Rحيث بلغ 
2 

 .% .5للمعادلة هي 

 .   Ftest    5..35اختبار الفحص  تم لفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل   -

للمنشأة على اقراض المشاريع الصغيرة     5Cوجود  تأثير للمعايير االئتمانية بعدم  رفض الفرضية الصفرية  -

 .والمتوسطة منفصل عن العوامل االخرى

 
 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .734
a
 .538 .531 .36943 .538 73.453 1 63 .000 1.856 

a. Predictors: (Constant), creditstudyrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 

B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) .143 .246  .583 .562 -.348 .634 

creditstudyrisk 1.312 .153 .734 8.570 .000 1.006 1.618 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 
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على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الضمانات على المنشأة النواع  تأثير وجود  اختبار فرضية ( 1.4
 منفصل عن العوامل االخرى 

 

االخرى على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  بشكل يؤثر عامل الضمانات  بشكل منفصل عن العوامل  -

 . بشكل منفصل عن اعوامل االخرى التى تؤثر على االقراض (  t test    ) 7326و أن اختبار ,ايجابي 

يفسر مدى اقراض المشاريع الصغيرة بشكل قوى منفصل عن العوامل االخرى انواع الضمانات  ان متغير  -

Rحيث بلغ 
2 

 .% 35للمعادلة هي 

 .   Ftest    56.565اختبار الفحص  تم لفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل   -

رفض الفرضية الصفرية بعدم وجود تأثير النواع الضمانات على االقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -

 . بشكل منفصل 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .689
a
 .474 .466 .39422 .474 56.829 1 63 .000 1.594 

a. Predictors: (Constant), colloteralrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 

B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) .614 .217  2.825 .006 .180 1.048 

colloteralrisk .920 .122 .689 7.539 .000 .676 1.164 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 
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على اقراض المشاريع الصغيرة  لضمانات على المنشأةعدم وجود اختالف ما بين انواع ا اختبار فرضية( 2
 والمتوسطة 

تم رفض الفرضية وذلك لوجود اختالف ما بين انواع الضمانات على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -

. 

   t test أن ى اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  حيث هناك اختالف ما بين انواع الضمانات عل -

عدم وجود  وان , ( 03761)  ضمانات النقدية لل t testأن  و(  23111)بلغت  لضماناات الشخصية ل

انواع الضمانات االخرى مثل الرواتب المحوله او الغير محوله وضمانات المركبات وضمانات ضمانات او 

 مؤثر على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير  االراضي والعقارات 

اقراض المشاريع الصغيرة بشكل قوى منفصل عن العوامل االخرى حيث بانواع الضمانات  تم تفسير  ارتباط  -

Rبلغ 
2 

 .% 35للمعادلة هي 

 .   Ftest    5.53اختبار الفحص  تم لفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل   -

      

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .708
a
 .502 .450 .39989 .502 9.742 6 58 .000 1.597 

a. Predictors: (Constant), Q19.6, Q19.2, Q19.3, Q19.1, Q19.5, Q19.4 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

oefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) .640 .264  2.422 .019 .111 1.170 

Q19.1-no coll .093 .062 .159 1.515 .135 -.030 .216 

Q19.2-person .294 .085 .445 3.466 .001 .124 .464 

Q19.3-salary -.027 .105 -.025 -.255 .799 -.237 .183 

Q19.4-cash .237 .086 .337 2.756 .008 .065 .409 

Q19.5-vech .019 .098 .023 .192 .849 -.178 .216 

Q19.6-land .123 .073 .186 1.690 .096 -.023 .268 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 
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 .ها على اقراض لمشاريع الصغيرة والمتوسطةل   C 5عدم وجود اختالف ما بين عوامل  اختبار فرضية( 1
 

المشاريع الصغيرة على اقراض عوامل االئتمان للمنشأة   تم رفض الفرضية وذلك لوجود اختالف ما بين  -

 .والمتوسطة 

 t test حسب اختبار  على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  6Cعوامل هناك اختالف ما بين انواع  -

والغرض من القرض وحجم القرض له اثر على   المنشأة والبيانات المالية  عامل الموجودات  حيث أن 
المتعلقه بشخصية المقترض و والمالءه المالية للمقترض  اما العوامل, اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

و التاريخ االئتماني وحجم التسهالت الممنوحه للمقترض ال يؤثر على القرارات منح القروض للمشاريع 
 .الصيرة والمتوسطة 

المشاريع الصغيرة بشكل منفصل عن العوامل االخرى حيث بلغ قراضبا على 6C العوامل تم تفسير ارتباط  -
 

R2 
 .% 55للمعادلة هي 

 .   Ftest    11.51اختبار الفحص  تم لفحص واختبار مدى تفسير تأثير العامل   -

 

Model Summary
b
 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .791
a
 .626 .573 .35267 .626 11.716 8 56 .000 1.962 

a. Predictors: (Constant), Q16, Q17.1, Q17.4, Q17.6, Q17.5, Q17.2, Q17.3, Q17.8 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) .003 .275  .010 .992 -.549 .555 

Q17.1-Personal Character.  .090 .144 .063 .629 .532 -.197 .378 

Q17.2- networth .195 .082 .227 2.361 .022 .029 .360 

Q17.3-Total  Asset  .392 .096 .421 4.091 .000 .200 .583 

Q17.4-FS .008 .124 .007 .065 .948 -.241 .257 

Q17.5- Credit History .146 .137 .112 1.066 .291 -.128 .421 

Q17.6-Purpose .154 .072 .200 2.146 .036 .010 .297 

Q17.8-loan size .269 .098 .332 2.748 .008 .073 .466 
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Q16 – HQ loan Decision .076 .064 .104 1.191 .239 -.052 .203 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

 

 عوامل ومحدات  الصعوبات القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  اختبار * 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 

Interval for B Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) .350 .089   3.952 .000 .173 .528       

Q9.1  غياب التشريعات واالنظمة
الخاصة لتشجيع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في 
 فلسطين 

.046 .036 .068 1.275 .208 -.026 .118 .572 .165 .049 

Q9.2 128. 398. 368. 235. 058. 002. 3.307 152. 044. 146. الظروف االقتصادية العامة 

Q9.3  المنافسة من قبل مؤسسات
االقراض االخرى مثل فاتن 

 ....اصالة 

.149 .024 .288 6.216 .000 .101 .196 .636 .632 .241 

Q9.4 مام االدارة العاليا عدم اهت
 للبنك في هذا القطاع

.141 .020 .354 7.017 .000 .101 .182 .689 .678 .272 

Q9.5  ضعف المعلومات المتوفرة
عن منشأت المشاريع 
 الصغيرة والمتوسطة

.134 .028 .278 4.804 .000 .078 .190 .669 .534 .186 

Q9.6  صعوبة اعداد البيانات
رة المالية للمشاريع الصغي

 والمتوسطة

.150 .028 .297 5.335 .000 .093 .206 .690 .574 .207 
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 لمشاريع الصغيرة والمتوسطةعدم وجود اختالف ما بين ادوات الحكومة في تشجيع اقراض ا اختبار فرضية( 4 
 .ها على اقراض

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.789 1 2.789 11.099 .001
a
 

Residual 15.833 63 .251   

Total 18.622 64    

2 Regression 3.959 2 1.979 8.368 .001
b
 

Residual 14.664 62 .237   

Total 18.622 64    

a. Predictors: (Constant), Q11.4 

b. Predictors: (Constant), Q11.4, Q11.1 

c. Dependent Variable: SMEsfactors 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 

Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 
Erro

r Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 
Q11.4-Government 

Regulations  

1.768 .147 
  

12.060 .000 1.475 2.061 
          

.279 .084 .387 3.331 .001 .112 .447 .387 .387 .387 1.000 1.000 

 (Constant) 1.546 .174 
  

8.887 .000 1.198 1.893 
          

Q11.4 
Government 
Regulations 

.250 .082 .346 3.032 .004 .085 .414 .387 .359 .342 .974 1.027 

Q11.1 Garantees  
Funds  

.164 .074 .254 2.223 .030 .017 .311 .310 .272 .251 .974 1.027 

 

 

يوجد اختالف حيث ان االقراض المباشر ودعم سعر الفائدة لم يكن مؤثر على االقراض وأن أكثر تأثير  -

و التشريعات الحكومية من تخفيض المخصصات على ,) t test  )03002ب  هو صناديق الضمانات 

 ttest 3.032اقراض المشاريع الصغيرة 

على اقراض المشاريع الصغيرة ادوات الحكومه  تم رفض الفرضية وذلك لوجود اختالف ما بين  -

 .والمتوسطة 
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عوامل دور الحكومة   و,وجد عالقة ما بين العوامل االقتصادية والمراحل العمرية للمنشأة  اختبار فرضية ( 5
وعوامل أنواع الضمانات ,لدراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة "  C 5"العوامل االئتمانية , النعاش االقراض 

المقدمة من المقترض لالقتراض و اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك العاملة في فلسطين مجتمعا 
 . 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .817
a
 .668 .646 .32101 .668 30.178 4 60 .000 1.533 

a. Predictors: (Constant), colloteralrisk, Industryrisk, govermentrisk, creditstudyrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Toleranc

e VIF 

 (Constant) -.389 .252 
 

-

1.546 

.127 -.892 .114 
     

Industry Factor .087 .081 .090 1.068 .290 -.076 .249 .275 .137 .079 .780 1.282 

Government Factor .140 .087 .136 1.610 .113 -.034 .313 .336 .204 .120 .776 1.288 

Credit study Factor .876 .168 .490 5.220 .000 .541 1.212 .734 .559 .388 .628 1.593 

Collateral Factor .461 .127 .345 3.633 .001 .207 .715 .689 .425 .270 .612 1.634 

a. Dependent Variable: SMEsfactors 

 

  حسبRegreesion   نجد أن  فان العوامل مجتمعة:- 

 

 t testحسب اختبار المشاريع الصيغيرة والمتوسطة ال تؤثر على اقراض  مراحل العمرية للمنشأة ال عامل -

 . insig (1.065)جاءت غير مؤثرة 

 

بل بالعكس  حسب نتائج االستبانة فان المراحل العمرية غير مؤثرة على القرارات االئتمانية لالقراض    -        

 . insigالى  sigتأثير عامل دور الحكومة من  كان متغير ضار حيث انه غير من  من
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دور الحكومة في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  عامل -

 .insig   (1.610)جاءت غير مؤثرة  t testحسب اختبار 
 

 

  عند تمرير المعادلة حسبSPSS  حسبStepwise  اض المشاريع فانه العوامل المؤثرة على اقر

 الصغيرة والمتوسطة هي  

 

العوامل المؤثرة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين مجتمعا هي ثالثة عوامل  

:- 

 

العوامل االئتمانية للمنشأة والمقترض حيث انها تؤثر بشكل ايجابي على اقراض المشاريع الصغيرة  -

 .وأن االشارة صحيحة  5.161بلغ    t testوالمتوسطة حيث أن فحص اختبار 

 

عامل دور الحكومة في تشجيع االقراض والصناديق الدولية له يؤثر بشكل ايجابي  على اقراض المشاريع  -

 .وأن االشارة صحيحة  6.656بلغ    t testالصغيرة والمتوسطة حيث أن فحص اختبار 

على اقراض المشاريع الصغيرة   يؤثر بشكل ايجابي وعامل الضمانات المقدمة من المقترض لضمان القرض  -

 .وأن االشارة صحيحة  516..بلغ    t testوالمتوسطة حيث أن فحص اختبار 

 

 . فان المراحل العمرية غير مؤثرة على القرارات االئتمانية لالقراض  regressionحسب    -

 

- R
2 

 .لصغيرة والعوامل المؤثرةحيث ان المتغيرات تفسر العالقه ما بين اقراض المشاريع ا %63.5للمعادلة هي 

 . 5وهي مرتفعة  أكبر من   Ftest    .5.566لفحص واختبار تأثير تلك العوامل مجتمة حسب اختبار الفحص  -

ود وجأو    Samplingوالسبب هو  انخفاض   Durbin-Watson 7.119حيث أن    Autocorrelationيوجد  -

 . روف االقتصادية والصناعية والسياسية متغيرات اخرى لم يتم اخذها بعين االعتبار منها الظ
 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .813
a
 .662 .645 .32138 .662 39.766 3 61 .000 1.559 

a. Predictors: (Constant), colloteralrisk, govermentrisk, creditstudyrisk 

b. Dependent Variable: SMEsfactors 
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Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .813
a
 .662 .645 .32138 .662 39.766 3 61 .000 1.559 

a. Predictors: (Constant), colloteralrisk, govermentrisk, creditstudyrisk 

Correlations 

    
SMEsfactors IndustryFactor GovermentFactor CreditLoanFactor ColloteralFactor 

Pearson 
Correlation 

SMEsfactors 1.000 .275 .336 .734 .689 

IndustryFactor .275 1.000 .452 .108 .205 

Goverment 
Factor 

.336 .452 1.000 .181 .205 

Credit Loan 
Factor 

.734 .108 .181 1.000 .606 

Collotera lFactor .689 .205 .205 .606 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

SMEsfactors . .013 .003 .000 .000 

IndustryFactor .013 . .000 .197 .051 

GovermentFacto
r 

.003 .000 . .074 .051 

CreditLoanFactor .000 .197 .074 . .000 

ColloteralFactor .000 .051 .051 .000 . 

 

ANOVA
d
 

Regression 12.322 3 4.107 39.766 .000
c
 

Residual 6.301 61 .103 
    

Total 18.622 64       
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

 (Constant) -.309 .240  -1.284 .204 -.789 .172      

Government Factor .180 .078 .175 2.291 .025 .023 .336 .336 .281 .171 .953 1.050 

Credi t study Factor .866 .168 .484 5.161 .000 .530 1.202 .734 .551 .384 .630 1.588 

Collateral Factor .480 .126 .359 3.812 .000 .228 .732 .689 .439 .284 .624 1.603 

a. Dependent Variable: SMEs Lendin Factors 

 

  

  العوامل االئتمانية مؤثرة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  حيث أنt test  (5.5.5  )Sig   

 .ها للمقترض فانه يزداد االهتمام بالمنشأة القراض 5Cالعالقه طردية حيث انه كلما زادت قوة 

 

  عامل انواع الضمانات المقدمة لالقتراض يؤثر على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  بشكل

  t test.ايجابي حيث انه كلما زادت قوة الضمانات زادت احتمالية اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

  (9.853 )Sig. 

 

 ريع الصغيرة والمتوسطة  يؤثر على عامل دور الحكومة والمنظمات الدولية في تشجيع اقراض المشا

 .  t test sig( 3.335) زيادة اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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 تحليل اإلنحدار

إن تحليل االنحدار هي تقنية لتقليل األخطاء العشوائية كما أن التطبيقات االحصائية تهدف الى تبسيط 
.ليل االخطاءالمعلومات المعقدة وتلخيصها من خالل تق  

وتحليل االنحدار يبين لنا قوة تفسيرات المتغيرات المستقلة للمتغير التابع كذلك قياس مدى التغيير الذي يطرأ 
.على المتغير التابع نتيجة لتغير في المتغير المستقل  

 Factors affect loans for SMEs=-0.309+0.18 Gov.Factor+ 0.866 Cred.Factor+0.48 Col.Fact 

 

لمتغير التابع هو محددات اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا  

 : المتغيرات المستقله هي 

   5العوامل االئتمانيةC " “ Credit Factors 

   العوامل الحكومية" “ Government Factors 

  العوامل الضمانات المقدمة لالقراض" “ Collateral Factors 
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 النتائج والتوصيات

 بار الفرضياتنتائج اخت

  عدم اهتمام البنوك بالمشاريع تحت التأسيس واالهتمام بالمشاريع المقامة الكثر من عامين. 
  أن عامل المرحلة العمرية للمنشأة يوثر بشكل منفرد على القرار االئتماني  لكن أثر هذا التأثير منخفض

الئتمانية  بوجود جميع العوامل وهو غير مؤثر على القرارات ا,     Ftest = 5حيث أنه حسب اختبار  
 .االخرى مجتمعة

  العينة بعدم رغبة % 11.0تفاوتت اجابات البنوك حول مدى اقراض جميع المناطق الجغرافية وكانت اجابة
ثم منطقة سي واخرها منطقة , والمناطق الغير مستهدفه للبنوك اعالها لقطاع غزة , اقراض جميع المناطق 

 .القدس 
   للعينة % 91.9البنوك حول القطاعات االقتصادية التى يستهدفها البنك فكانت اجابة  تفاوتت اجابات

والقطاعات الغير مستهدفه للبنوك هي قطاع المقاوالت وقطاع , بعدم رغبة اقراض جميع القطاعات 
 .الزراعة

 ئتمانية أن عامل المناطق الجغرافية والقطاعات االقتصادية غير مؤثر في عملية اتخاذ القرارات اال. 
  عدم وجود تعريف محدد في البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واجابة العينة بتعريف المشاريع الصغيرة

 .من ثم حسب المبيعات واخيرا حسب حجم التسهيالت , والمتوسطة اعالها حسب الموجودات المنشأة 
 من % 1.9حيث كانت اجابة  عدم ادراك موظفي البنوك لحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

 %.1.9موظفي البنوك بأن حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يبلغ 
  
 5" أن دراسة وضع المقترض C"   استجابة العينة باهمية حسب المتوسط الحسابي فلقد جاءت  للمنشأة

اما , مرتفعة االئتمانية  في القرارات العوامل الشخصية والعوامل المتعلقه بالبيانات المالية والتاريخ االئتماني
العوامل المتعلقه بالمالء  المالية وحجم الموجودات والغرض من القرض والضمانات المقدمة من المقترض 

 .وحجم التسهيالت جاءت متوسطة في اتخاذ القرارات االئتمانية 
  وحسب معامل النحدارRegression   5 "وضع المقترضالدراسة أن اثر C"  نسبة تؤثر بمنشأة لل

على القرارات االئتمانية تأثير تلك العوامل  توزيع وان  , على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة % 50.0
المالية وموجودات المنشأة والغرض من القرض وحجم القرض هي العوامل المؤثرة  ةالمالء عاملتختلف حيث أن 

  .ل االخرى على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بين جميع العوام
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    أن عامل الوضع االئتمانية للمقترض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل منفصل على اقراض
فان فرصه اقراض المشاريع , بغياب الضمانات ودور الحكومة والتشريعات , المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 F test = 73.45حيث أن  اقراضها ,الصغيرة والمتوسطة من البنوك مرتفعة 
 
  حيث انه , % 15بنسبة على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة  المقدمة للبنوك  الضمانات  تؤثر

 الضماناتحيث أن , هناك اختالف في انواع  الضمانات المقدمة القراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
اال أن حسب متوسط ,  النقدية والشخصية هي اكثر تأثير على اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

انواع الضمانات  كانت اجابات العينة أن الرواتب المحوله هي اكثر استخدام القراض المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وأن الضمانات المركبات والعقارات والضمانات الشخصية متوسطة االستخدام في البنوك وأن 

 .الضمانات النقدية أو عدم وجود ضمانات اقلها استخداما 
 

  أن عامل الضمانات المقدمة من المقترض  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل منصل على اقراض
فان فرصه اقراض , بغياب الوضع االئتماني  ودور الحكومة والتشريعات , المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 .   F test = 56.83حيث أن  اقراضها ,المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنوك مرتفعة 
 
  15تؤثر بنسبة  قراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشجيع االفي والصناديق الدولية  دور الحكومة أن %

مؤثرة في اقراض كانت والتشريعات واالنظمة الحكومية  اديق الضمانات نأن صو ,ها على االقراض
ة و دعم الفوائد وفترات السداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن االقراض المباشر من قبل الصناديق الدولي

 .العينة المختارة  غير مؤثرة على االقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب اجابات
 

  وان ادوات , استجابة العينة الهمية دور الحكومة في تشجيع االقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
صناديق الضمانات أو التشريعات  من خالللتشجيع اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستخدمة 

الحكومية أو دعم الفوائد أو االقراض المباشر من صناديق دولية جميعها جاءت اجابات العينة لها أن 
 .اهميتها متوسطة لتشجيع اقراضها
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  تأثير الحكومة على القرارات االئتمانية بشكل منفصل له تأثير لكنF test = 8 وهو مؤثر على , منخفض

  .ت االئتمانية بوجود العوامل االخرى بشكل اقوى القرارا
  اهتمام البنوك بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاءت مرتفعه بسبب ارتفلع هامش الربح وتوزيع مخاطر

 .وجاء متوسط بسبب انخفاض احتمالية تعثرها , المقترضين المحفظة على شريحة كبيرة من 
 

  اريع الصغيرة والمتوسطة  هي الظروف االقتصادية العامة و اهم المحددات التى تؤثر على اقراض المش
صعوبة اعداد البيانات المالية  ضعف المعلومات المتوفرة عن منشأت المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .غياب التشريعات وقلت المعلومات المتوفرة عن المنشأة  و  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
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 التوصيات

 المشاريع الصغيرة  ال قراضالتى تعتمد البنوك عليها ن الوضع االئتماني للمقترض هي اهم العوامل بما أ
لك يجب تدريب المشاريع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة  على ادارة مشاريعهم ذل والمتوسطة

ي القرارات االئتمانية حيث انها تعد من الصعوبات التي تواجه البنك  ف,وتحفيزهم على اعداد البيان المالية 
 .واقراضها

  تدريب موظفي البنوك على استقراء معلومات المشاريع الصغيرة والمتوسطة العداد البياناات المالية وتوفر
 .المعلومات  االزمة العداد الدراسات االئتمانية حتى بعدم توفرها لدى المقترضين 

 رة والمتوسطة حيث أن حجم اقراضها في البنوك زيادة الوعي في البنوك على مدى اهمية المشاريع الصغي
 .حسب ايجابات العينة % 16العاملة في فلسطين عن 

  الحكومة لسن تشريعات خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المشاريع الصغيرة دور تفعيل
اح عن والمتوسطة مثل االعفاءات الضريبية لتشجيع المشاريع الصغيرة على عدم الخوف من االفص

 .البيانات الخاصة بها واعداد  البيانات المالية حقيقية عن وضع المؤسسة 
 تفعيل دور سلطة النقد بسن تشريعات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع البنوك على اقراضها. 

 أبحاث مستقبلية

  في فلسطين   دراسة اثر صناديق ضمان القروض على انعاش اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
 دراسة أثر التشريعات واالنظمة على تشجيع اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
 

:تكمن اهمية الدراسة في   

  حديث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يتم التطرق له من زاوية محددات االقراض للمشاريع موضوع
 .الصغيرة والمتوسطة في فلسطين 
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   -(5)جدول  على البنوك العاملة في فلسطين  5011توزيع حجم التسهيالت القائمة لغاية  , 1تحليل بيانات من جدول  رقم 

 

 2011 البنوك

 

 2011 البنوك

 

 2011 البنوك

 %2 بنك الرفاه-13 %3 بنك السكان للتجارة والتمويل-5 %35 البنك العربي-1

 %1 البنك التجاري االردني-14 %2 بنك االستثمار الفلسطيني-8 %21 بنك فلسطين-5

 %0 بنك االتحاد-12 %4 البنك االسالمي العربي-9 %8 بنك القاهرة عمان -3

 HSBC 0%بنك -16 %2 البنك العقاري  المصري-10 %8 بنك القدس-4

 %0 بنك االردني الكويتي-15 %2 البنك االهلي االردني-11 %5 البنك االسالمي الفلسطيني-2

   %2 البنك التجاري الفلسطيني-15 %5 بنك االردن-6

 

 ( 2)جدول حجم التسهيالت بتزايد  وئع فان حجم الودا اعوامتحليل حجم الودائع والتسهيالت خالل خمسة      

 2012-6-30 2011 2010 2009 2008 2007 سنوات

  4780    مجموع الودائع

         

5700  

         

6185  

         

6772  

         

6955  7494 

 3848 3482 2817 2110 1679 1475 مجموع التسهيالت

 %51 %50 %42 %34 %29 %31 نسبة التسهيالت والودائع

       

 2012-6-30 2011 2010 2009 2008 2007 سنوات

 %8 %3 %9 %9 %19   مجموع الودائعنسبة التغير 

 %11 %24 %34 %26 %14   مجموع التسهيالت نسبة التغير 

 %3 %20 %22 %16 %5-    نسبة التسهيالت والودائع
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 5جدول  رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمسة سنوات صافي التسهيالت للبنوك العاملة في فلسطين خالل 

 الرقام بالمليون دوالر 

 البنوك
2011 2010 2009 2008 2007 

 534 564 725 972 1,208 البنك العربي-1

 بنك فلسطين-5
720 545 343 285 244 

 85 127 189 238 264 بنك القاهرة عمان -3

 بنك القدس-4
288 199 121 142 52 

 91 88 89 171 187 البنك االسالمي الفلسطيني-2

 بنك االردن-6
157 128 107 105 107 

 بنك السكان للتجارة والتمويل-5
111 123 133 65 34 

 بنك االستثمار الفلسطيني-8
78 95 81 51 75 

 95 112 92 78 133 البنك االسالمي العربي-9

 البنك العقاري  المصري-10
84 76 47 29 51 

 البنك االهلي االردني-11
61 61 66 27 22 

 بنك التجاري الفلسطينيال-15
56 49 32 15 21 

 بنك الرفاه-13
76 42 46 40 23 

 البنك التجاري االردني-14
40 24 24 8 8 

 بنك االتحاد-12
8 8 6 11 10 

 HSBC 7 6 8 7 8بنك -16

 بنك االردني الكويتي-15
4 2 1 3 15 

 المجموع الكلي 
3,482 2,817 2,110 1,679 1,475 

 لبنوك العاملة في فلسطين خالل خمسة سنوات اجمالي الودائع  ل

 الرقام بالمليون دوالر 

 البنوك
2011 2010 2009 2008 2007 

 البنك العربي-1
2,532 2,407 2,266 2,163 1,916 

 بنك فلسطين-5
1,297 1,251 1,019 840 649 

 بنك القاهرة عمان -3
624 651 664 689 565 

 بنك القدس-4
338 307 217 210 140 

 البنك االسالمي الفلسطيني-2
301 288 250 256 10 

 بنك االردن-6
485 514 505 484 419 

 بنك السكان للتجارة والتمويل-5
350 345 334 230 257 

 بنك االستثمار الفلسطيني-8
136 157 131 123 92 

 176 211 233 232 236 البنك االسالمي العربي-9

 83 73 81 85 76 البنك العقاري  المصري-10

 135 157 157 165 160 البنك االهلي االردني-11

 64 75 88 111 115 البنك التجاري الفلسطيني-15

 17 42 79 80 130 بنك الرفاه-13

 37 48 47 51 55 البنك التجاري االردني-14

 بنك االتحاد-12
34 35 30 28 24 

 HSBC 34 47 34 26 26بنك -16

 36 45 50 46 52 بنك االردني الكويتي-15

 6653 7708 8194 8782 8966 مجموع الودائع
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بيانات النصف وخاصه لالحكومية القائمة ما بين تسهيالت  تحليل توزيع التسهيالت القائم ما بين التسهيالت بو( 3)جدول 

 .  راسهاخر الد 15حسب تقرير سلطة النقد جدول رقم   5015االول من عام 

 نسبة   3848 2112مجموع  التسهيالت االئتمانية حتى نهاية النصف االول من العام 

 %69 2644.6 للقطاع الخاص:منها 

 %31 1203.4 للقطاع العام       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)جدول رقم بعض مؤشرات الداء لمؤسسات االقراض الصغير   

 البيان 2007 2008 2009 2010 2011

 ؤسساتعدد الم 6 9 9 10 10

 عدد الفروع 60 68 69 65 68

 (مليون دوالر)اجمالي محفظة القروض  8.8 47.2 57 63.6 75.7

 عدد القروض 19979 29763 30809  43409

 %(422)توزيع القروض القطاعي  100% 100% 100% 100% 100%

 الزراعة 17.4 23.4 27.0 25.0 26.0

 الصناعة والحرف 14.2 11.7 13.0 13.0 16.0

 التجارة والخدمات 37.1 30.1 33.0 42.0 42.0

 االستهالك وأخرى 31.3 34.8 30.0 20.0 16.0
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  البيانات االحصائية عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب المركز االحصائي 

 

الكيان القانوني والقطاعات تحليل توزيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الفلسطيني حسب  (1)جدول رقم           

 االقتصادية وحسب التمركز الجغرافي

 لكيان القانوني

 نسبة

  

جمعيات تعاونية 

جمعيات تعاونية  منشآت فردية  شركات  وخيرية 

 نسبة المشاركة للمجموع الكلي  المجموع منشآت فردية  شركات  وخيرية 

4% 2% 94% 3864 2436 103386 109686 100% 

 قي الضفة الغربية وقطاع غزةبا

3% 2% 95% 2504 1639 73496 77639 51% 

 باقي الضفة الغربية

20% 13% 552% 6368 4075 176882 32047 59% 

 قطاع غزة

 

) جدول رقم  2 

ات حجم العمالةفئمع حسب النشاط االقتصادي  توزيع                                               عدد المنشأت العاملة في فلسطين  

 توزيع نسبة النشاط للمجموع النشاطات 

عامل 21أكثر من  عامل 21اقل من     المجموع 

  النشاط االقتصادي

  
 21أكثر من 

  عامل

 21اقل من 

 المجموع عامل

 تربية الماشية والحيوانات األخرى - الزراعة 6976 6974 2 6% 6% 0%

 ل المحاجرواستغال التعدين 299 289 10 0% 0% 1%

  التحويلية الصناعة 15340 14995 345 14% 14% 33%

 الكهرباء والمياه إمدادات 477 460 17 0% 0% 2%

 اإلنشاءات 627 591 36 1% 1% 3%

 الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات تجارة 59253 59163 90 54% 54% 9%

 والمطاعم الفنادق 4643 4620 23 4% 4% 2%

 والتخزين واالتصاالت النقل 1215 1149 66 1% 1% 6%

  المالية الوساطة 844 771 73 1% 1% 7%

 األنشطة العقارية وااليجارية  4304 4273 31 4% 4% 3%

 التعليم 2384 2237 147 2% 2% 14%

 والعمل االجتماعيالصحة  4260 4147 113 4% 4% 11%

 ماعية والشخصيه األخرىالخدمة االجت أنشطه 9064 8973 91 8% 8% 9%

 مجموع 109686 108642 1044 100% 100% 100%

   1%  99%  نسبة فئات حجم العمالة الى اجمالي عدد المنشأت  
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 (3)جدول رقم 

  5005العاملة في فلسطين لعام ( م .ص.ص)المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعة الفلسطينية والمنشآت  بعض  

 95صفحة (  2009Cmmon problems ماس  )  حسب دراسة   (مريكي القيمة بااللف دوالر ا) 

         المبيعات

 التكوين رأسمالي المحلية االجنبية 

القيمة 

 المنطقة الجغرافية  فئات حجم العمالة عدد المؤسسات عدد المشتغلين االنتاج االستهالك الوسيط المضافه

7085 179086 13756 109296 172630 281926 16576 8332 1-4 

 الضفه الغربية 

35117 174720 5988 149368 136490 285859 11035 1749 5-9 

37738 179211 9551 114051 175390 289441 9507 705 10-19 

51465 189339 3546 118217 214537 332755 5499 179 20-49 

15814 46008 407 23019 65297 88317 1479 20 50-99 

29742 179575 10703 132395 147457 279852 3085 16 100 

 مجموع   11001 47181 1558150 911801 646346 43950 947940 176961

0 30504 173 15406 31177 46582 6180 2896 1-4 

 قطاع غزة

0 19153 286 9899 23699 33599 2530 386 5-9 

0 25833 11 7760 31270 39030 2315 175 10-19 

266 12188 227 7428 26555 33883 1152 37 20-49 

0 3539 23 1372 3241 4613 399 6 50-99 

0 3829 0 41678 42370 84048 1303 5 100 

 مجموع   3505 13879 241754 158312 83542 720 95046 266

42202 353806 19744 258664 309120 567785 27611 10081 1-4 

 االراضي الفلسطينية 

72855 353931 15539 263419 311880 575300 20542 2454 5-9 

89203 368550 13097 232268 389927 622196 15006 884 10-19 

67279 235347 3953 141236 279834 421072 6978 199 20-49 

45556 225584 11110 155414 212754 368169 4564 36 50-99 

206703 1127515 54653 778741 1059258 1838002 50266 11017 100 

 مجموع   14506 61060 1799904 1070113 729888 44671 1042986 177227
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 للناتج القومي   ربط نتائج دراسة ماس مع نتائج االحصاء المركزى( 4)جدول رقم 

نسبة عدد المنشأت العاملة في فلسطين حسب النشاط 

 د الناتج القومي االقتصادي وفئات حجم العمالة في تولي

نسبة عدد المنشأت العاملة في 

فلسطين حسب النشاط االقتصادي 

 وفئات حجم العمالة

سنة : باالسعار الثابتة 5011الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق عليه لعام 

 (القيمة بالمليون دوالر امريكي) 5004االساس 

نسبة حصة 

منشآت الكبيرة 

 من القطاع 

نسبة حصة 

ص .ص.م

 القطاع من 

حصة المنشأت 

التي لديها اكبر 

 عامل   50من  

حصة المنشأت 

 50التي لديها 

 اقلفعامل  

 50أكثر من  

   عامل

 50اقل من  

  عامل

نسبة الناتج  

   االجمالي الى

االراضي 

الفلسطينية 

 النشاط االقتصادي *

2.9% 97.1% 0.2% 6.4% 0.19% 6.42% 6.56% 

            

 لحراجة وصيد األسماكالزراعة وا  346

71.1% 28.9% 10.8% 4.4% 35.63% 14.49% 15.13% 

            

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء  799

58.9% 41.1% 7.9% 5.5% 6.42% 4.48% 13.41% 

            

 اإلنشاءات والعقارات   708

13.7% 86.3% 1.5% 9.6% 8.62% 54.46% 11.12% 

            

 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية  587

66.1% 33.9% 28.4% 14.6% 35.82% 18.39% 42.92% 

         

2266  

الخدمات واالمعلومات واالتصاالت وإلدارة العامة والدفاع 

 والخدمات المنزلية

85.7% 14.3% 8.7% 1.5% 6.32% 1.06% 10.19% 

            

 النقل والتخزين  واالتصاالت  538

90.8% 9.2% 0.6% 0.1% 6.99% 0.71% 0.67% 

              

35  

األنشطة المالية وأنشطة التأمين وخدمات الوساطة المالية 

 المقاسة بصورة غير مباشرة

    58.1% 41.9% 100% 100% 100% 

         

5279  

مة مجموع قبل  رسوم الجمركية و صافي ضريبة القي

 المضافة على الواردات 

              

       

1044      

ضريبة القيمة المضافة وصافي  الرسوم الجمركيةمجموع 

 على الواردات

              

         

 مجموع  6323

          

 

 

 (    2)جدول   المبيعات

 المنطقة الجغرافية  فئات حجم العمالة عدد المؤسسات عدد المشتغلين االنتاج طاالستهالك الوسي القيمة المضافه التكوين رأسمالي المحلية االجنبية 

 94اقل من  98.0% 78.7% 55.0% 53.1% 57.7% 66.7% 56.2% 45.2%
 الضفه الغربية 

 94اكبر من  2.0% 21.3% 45.0% 46.9% 42.3% 33.3% 43.8% 54.8%

 مجموع   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 قطاع غزة 94اقل من  99% 79% 49% 54% 40% 65% 79% 0%

  94اكبر من  1% 21% 51% 46% 60% 35% 21% 100%

 مجموع   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 االراضي الفلسطينية  94اقل من  98% 79% 54% 53% 56% 67% 58% 45%

  94اكبر من  2% 21% 46% 47% 44% 33% 42% 55%

 مجموع   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 (بحث ماس ) بيات غير منشورة رام هللا -5005التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت . 5008.حسب الجهاز االحصائي المركزي  الفلسطيني 

العاملة في ( م .ص.ص)لمنشآت ملخص التقري  السايق بعض المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعة الفلسطينية وا( 52) جدول 

 (القيمة بااللف دوالر امريكي )  5005فلسطين لعام 

         المبيعات

 التكوين رأسمالي المحلية االجنبية 

القيمة 

 المنطقة الجغرافية  فئات حجم العمالة عدد المؤسسات عدد المشتغلين االنتاج االستهالك الوسيط المضافه

 94اقل من  10786 37118 857226 484510 372715 29295 533017 79940
 الضفه الغربية 

 94اكبر من  215 10063 700924 427291 273631 14656 414923 97021

 مجموع   11001 47181 1558150 911801 646346 43950 947940 176961

 قطاع غزة 94اقل من  3457 11025 119211 86146 33065 471 75490 0

  94اكبر من  48 2854 122543 72166 50477 250 19556 266

 مجموع   3505 13879 241754 158312 83542 720 95046 266

 االراضي الفلسطينية  94اقل من  14243 48143 976437 570656 405780 29765 608507 79940

  94اكبر من  263 12917 823467 499457 324108 14905 434479 97288

 مجموع   14506 61060 1799904 1070113 729888 44671 1042986 177227

 

 ( 56)جدول  

 

  5004سنة األساس : باألسعار الثابتة 5011المضافة حسب النشاط االقتصادي والمنطقة خالل العام 

  

 القيمة بالمليون دوالر امريكي

 قطاع غزة *الضفة الغربية 

االراضي 

 النشاط االقتصادي *الفلسطينية 

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 346.1 126.7 219.4

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 798.7 163.5 635.2

 اإلنشاءات 708.2 260.8 447.4

 تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية 587 164 423

 النقل والتخزين  133.3 22.5 110.8

 نشطة المالية وأنشطة التأميناأل 298.9 33.8 265.1

 المعلومات واالتصاالت 404.8 4.8 400

 الخدمات 1375.60 577.7 797.9

 اإلدارة العامة والدفاع 884 442.9 441.1

 الخدمات المنزلية 6.4 1.8 4.6

 خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة 263.7- 27.2- 236.5-

 لجمركيةالرسوم ا 442.7 33.7 409

 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 601 45.6 555.4

 مجموع 6323 1850.6 4472.4
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