
 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2العدد )( 41المجلد )

 

888 
 

 ات السياحية الصغيرةتمويل المشروع اقتصاديات
 من جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر شواىد

 محمود معوض تمام سالم                         سيد درويش مصطفى الجارحى
                    بنى سويفجامعة  –الفنادق  وكمية السياحة          االسكندرية -وط لعالى لمسياحة والفنادق كينج مريالمعيد ا

 

 الممخص
جميع دول العالم وخاصة  فيتعتبر المشروعات السياحية الصغيرة ذات أىمية كبيرة 

، جديدة عمل فرص خمقالقومى و  تنمية االقتصاد في إيجابي، لما ليا من دور الناميةالدول 
دة. تأثير المشروعات السياحية الصغيرة عمى خمق فرص عمل جديقياس تيدف الدراسة إلى 

المشروعات السياحية الصغيرة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية باألضافة إلى ذلك، تأثير دور 
كبرنامج من برامج النماذج  WarpPLS version (7)تم استخدام برنامج كوسيط بينيما. 

الدراسو إلى وجود عالقة إيجابية بين  وكشفت .البنائية لتحميل البيانات وأختبار فروض الدراسة
آزالة المعوقات التى  –الموافقة عمى طمب القرض السياحى  –)المشروعات السياحية الصغيرة 

عمى دور المشروعات  الخدمات االستشارية( –تعيق تمويل المشروعات السياحية الصغيرة 
السياحية الصغيرة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية من ناحية. ومن ناحية أخرى وجود عالقة 
إجابية بين تعظيم دور المشروعات السياحية الصغيرة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية و خمق 

   . فرص عمل جديدة
 – الخدمات االستشارية – لقرض السياحىا –احية الصغيرة )المشروعات السي :دالةالكممات ال

  .(تقميل معدل البطالة –خمق فرص عمل جديده  –التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 

 مقدمة
 سواء متقدمة الدول القتصاديات الرئيسيتشكل المشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر العصب 

والعمل الخاص فضاًل عن أنيا تحتاج  الذاتينظرًا لقدرتيا الذاتية عمى تحفيز التشغيل  أو نامية
البمدان  ىتمتأو  (.2014)جزر & رويحة،  رأسمالية منخفضة نسبيًا لبدء النشاط فيياإلى تكمفة 

النامية بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة بشكل كبير وأىممت المشروعات الصغيرة والمتناىية 
لمأل الفراغ الموجود  .(2010)الشايب،  المشروعات الكبيرة والمتوسطة لياالصغر، رغم حاجة 

والخدمات والمشغوالت اليدوية وتجارة التجزئة  واالتصاالتفى قنوات التوزيع والتسويق والتشغيل 
السياحة واألعمال الحرفية ومحالت العاديات واليدايا التى تخدم صناعة  والموكيتوالمفروشات 

مقة وصل لممشروعات الكبيرة ، فيى بطبيعتيا مشروعات صغيرة تعمل كحوالضيافة
 ,Martin, 2004; Moriarty, Jones, Rowley, & Kupiec-Teahan)والمتوسطة
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 االقتصاديةمعب المشروعات الصغيرة والمتناىية الصغر دورًا ىامًا وحيويًا فى التنمية وت، (2008
التنمية  في والرائد لمدول المتقدمة بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة نتيجة لدورىا الفعال

تاحة لمعمالة الماىرة و فرص العمل العديد من ىميتيا فى توفير نظرًا أل واالجتماعيةاالقتصادية  ا 
تتيح العديد من ، كما أنيا بما يساىم فى زيادة الدخلماىرة المزيد من فرص العمل لمعمالة الغير 

 انخفاضوالمينية مما يؤدى إلى  الفنيةوالميارات القدارات وثقل العمل لرفع  التدريب أثناءفرص 
؛ 2010)الشايب،  والمساىمة فى تخفيف حدة الفقر لمدول الناميةنسبة المخاطرة فى العمل 

وتستخدم الصناعات الصغيرة والمتناىية  (2016؛ خالد، 2015شنب، أبو ؛ 2015األسرج، 
جزءًا من البطالة والحد  متصاصواكثافة العمل  رتفاعبأالصغر فنونًا إنتاجية بسيطة نسبيًا تتميز 

العديد من اإلناث والشباب والنازحين من  ستقطابوأمن الطمب المتزايد عمى الوظائف الحكومية 
 فى سوق العمل واالنخراط مام إلى المشروعات الكبيرةق الريفية غير المؤىمين بعد لالنضالمناط

أن المشروعات  الدراسةوتكمن مشكمة . (2016مجاىد،  ؛2015األسرج،  ؛2010الشايب،)
الصغيرة والمتناىية الصغر تمعب دورًا ىامًا فى التنمية االقتصادية واالجتماعية وتساىم فى خمق 
فرص عمل جديدة وزيادة الدخل والتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لممجتمعات 

ية الصغر)الصندوق جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىفمنذ أنشاء  ،الفقيرة
 إجماليقام بضخ  31/12/2016حتى  1/1/1992خالل الفترة من لمتنمية سابقًا(  االجتماعي
)قروض لتمويل  كالتاليمميار جنية لتنفيذ العديد من المشروعات تفصيميا  34.6تمويل 

مميون مشروع وفرت  2.5مميار جنية مولت  28.6 بحواليومتناىية الصغر  ةمشروعات صغير 
منح لتمويل البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمغ حجم  –مميون فرصة عمل  4 حوالي

جياز تنمية مشاريع مصر ) ألف فرصة عمل 678.8مميار جنية وفرت  5.97تمويميا 
مميار جنية مولت  5.1قام الجياز بضخ إجمالى تمويل  2017وفى عام  .(2016المشروعات، 

جياز تنمية مشاريع مصر ) الف فرصة عمل 339ع ووفرت حوالى الف مشرو  249حوالى 
مميار جنية  5.4قام الجياز بضخ اجمالى تمويل  2018ولكن فى عام  .(2017المشروعات، 

الف فرصة عمل، باألضافة إلى  407الف مشروع صغير ومتناىى وفرت حوالى  251مولت 
لمشروعات البنية االساسية والتنمية مميون جنية  31.7ذلك، قدم الجياز منح تقدر بحوالى 
جياز تنمية مشاريع مصر ) الف يومية عمل 209المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 

 5.6قام الجياز بضخ إجمالى تمويل  2019عام وعمى نفس المنوال  .(2018المشروعات، 
ة الف فرص 345.7الف مشروع صغير ومتناىى وفرت حوالى  211.5مميار جنية مولت حوالى 

مميون جنية لمشروعات البنية االساسية  69.5وقدم الجياز منح تمويل تقدر بحوالى عمل 
جياز تنمية مشاريع مصر ) الف يومية عمل 110والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 
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تمويل المشروعات  فيإال أن ىذه المشروعات ال تساىم إال بنسبة ضئيمة  .(2019المشروعات، 
والسبب فى ذلك أن المشروعات السياحية الصغيرة موزعة  والمتناىية الصغر،الصغيرة السياحية 

المين  –الخدمية  –التجارية  –)الصناعية كميا وليس ليا قطاع مدرج ضمن بين القطاعات
قياس تأثير المشروعات السياحية الصغيرة، والموافقة عمى تيدف الدراسة إلى من ىنا و . األخرى(

وآزالة المعوقات التى تواجو المشروعات التى تعيق تمويل المشروعات السياحية طمب القرض، 
الصغيرة، وتقديم خدمات استشارية ألصحاب تمك المشروعات السياحية عمى خمق فرص عمل 
جديدة. باألضافة إلى ذلك، تأثير دور المشروعات السياحية الصغيرة فى التنمية االقتصادية 

 عمل جديدة وتقميل معدل البطالة. واالجتماعية عمى خمق فرص
 

 األطار النظرى لمدراسة:
 المشروعات السياحية الصغيرة ودورىا فى التنمية االقتصادية واالجتماعية

أكد العديد من الباحثين أنو ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد لممشروعات الصغيرة 
تناىية الصغر" ىى كممات ليا دالالت ومتناىية الصغر، و باإلشارة إلى أن كممة "صغيرة" و "م

إبراىيم، ) ومفاىيم نسبية تختمف من دولة إلى أخرى عمى إختالف القطاعات داخل الدولة
في الدول  صغيرةفالمشروعات التي تعتبر . (2014جزر & رويحة، ؛ 2005؛ معروف، 2000
في الدول  متناىية الصغر، كما أن المشروعات المتقدمةفي الدول  تعد متناىية الصغرالنامية 
وفي مصر يقصد بالمنشأة الصغيرة  .(2016)الدرسى،  المتقدمةفي الدول  تعد صغيرةالنامية 

كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيا أو تجاريًا أو خدميًا وال يقل رأسماليا 
العاممين فييا عمى خمسين  دالمدفوع عن خمسين ألف جنيو وال يتجاوز مميون جنيو وال يزيد عد

ويقصد بالمنشأة متناىية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا  عاماًل.
)عبد الباقى،  إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا والتي يقل رأس ماليا المدفوع عن خمسين ألف جنية

يديرىا مالك واحد ويتكفل تمك المشروعات التي " عرف المشروعات الصغيرة بأنياوت   ،(2000
بكامل المسؤولية بأبعادىا الطويمة األجل )اإلستراتيجية( والقصيرة األجل )التكتيكية(، كما يتراوح 

عامالً، ويصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فييا  50 – 10عدد العاممين فييا ما بين 
 50و  10التي يعمل فييا بين عمال بالمشروعات البالغة أو المتناىية الصغر، و  10أقل من 

عاماًل بالمشروعات  100و  50عاماًل بالمشروعات الصغيرة، وتمك التي تزيد فييا بين 
ومن أمثمة المشروعات السياحية الصغيرة التى قام جياز تنمية  .(2112)خضر،  "المتوسطة

 –لنش سياحى  –المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر بتمويميا )بازار سياحى 
الحرف  -أوانى ومنتجات فخارية –صناعات خان الخميمى  –ممصقات ورسم عمى ورق البردى 
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اليدوية(. كميا تعمل عمى دفع عجة االنتاج والتنمية االقتصادية واألجتماعية وخمق فرص عمل 
 .((Latha & Murthy, 2009; Butcher & Sparks, 2011 جديدة لممجتمعات المحمية

 

 جتماعيةصادية واالالتنمية االقتشاريع مدوره فى تعظيم القرض السياحى و ة عمى طمب الموافق
ألصحاب  القروض من العديديقدم جياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر 

 كما بيم، الخاص المشروع وتمويل العممية حياتيم بدأ في الشباب مساعدةلالمشروعات السياحية 
 الوظيفة نطاق خارج جديدة عمل فرص توفير في يتمثل الممولة لمجيات التنموي اليدف أن

 وذلك. (2019)مشاريع مصر جياز تنمية المشروعات،  عمل فرصة لدييم ليس ولمن الحكومية
. (Latha & Murthy, 2009) خاصة فى المناطق الريفية البطالة معدالت تخفيض أجل من

عمى االندماج فى ع صغار رجال األعمال والمستثمرين تشجيوتعمل المشروعات السياحية عمى 
 ,Gebru)أكثر تقدماً مما يجعميا قاعدة أنطالق لمشاريع أعمال التنمية االقتصادية واألجتماعية 

2009; Shaw & Williams, 2009; Nunkoo, 2020)  باألضافة إلى ذلك أنيا تعمل .
؛ األسرج، 2010)القواسمة،  القومىقتصاد عمى تعبئة المدخرات الخاصة لتشغيميا فى اال

المشروعات قروضًا ميسره لتمويل العديد من وجدير بالذكر يقدم جياز تنمية  .(2015
 (.1المشروعات السياحية الصغيرة ومن أمثمة ىذه المشروعات أنظر الجدول رقم )

 

عممية التنمية المعوقات التى تعيق تمويل المشروعات السياحية الصغيرة ودورىا فى آزالة 
 االقتصادية واالجتماعية

تواجو العديد من Moriarty, Jones, Rowley, & Kupiec‐Teahan (2008) طبقًا 
المشروعات السياحية الصغيرة معوقات عدة تقف كحجر عثرة أماميا فى تحقيق دورىا فى عممية 

لحصول عمى التمويل من أجل ا التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل التشدد فى طمب الضمانات
. باألضافة إلى (Wu ,Junjie, Song, Jining & Zeng, Ctherine, 2008) المطموب
الصغيرة قرض مما يخمق مشكمة رئيسية لممشروعات السياحية صعوبة الموافقة عمى منح الذلك، 

. ( (Satta, 2006الكافية خاصة فى بداية عمرىا التشغيلالتى ال يتوفر لدييا األصول الثابتة 
خاصة فى المشروعات التى تتطمب ماكينات ومعدات لتصنيع الموكت  ومبمغ القرض غير كافى

نقص الميارات والقدرات اإلدارية والتى يجب العمل عمى تطويرىا،  والسجاد والمشغوالت الحرفية،
نظرًا لركود الحركة وعدم توفر فترة سماح لتسديد أقساط القرض فى أوقات األزمات السياحية 

لى باألضافة إ، فى ىذه األوقات سياحية وعدم توفر قنوات توزيع بيع المنتجات والسمع السياحيةال
 ,Singh, Rajesh, Gang, Suresh & Deshmuck) ذلك تكاليف العمالة والتشغيل

2010; Prasad & Tata, 2009; Gebru, 2009) .   
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المشاريع السياحية فى عمى دور ومدى تأثيرىا  ألصحاب المشروعات تقديم خدمات أستشارية

 التنمية االقتصادية واالجتماعية
كأستخراج البطاقة الضريبية لممنشأة أيًا كان شكميا القانونى وسواء كان نشاطيا تجارى أو 

مشاريع مصر جياز تنمية ؛ 2010)القواسمة،  صناعى أو مينى أو حرفى أو خدمى
السجل التجارى لما لو من أىمية إحصائية: باألضافة إلى ذلك أستخراج ، (2019المشروعات، 

)جزر & روحية،  فيو يتيح لمدولة التعرف عمى مقدار النشاط االقتصادى والتجارى والزراعى
ويتيح لمدولة امكانية امكانية وضع الخطط التنموية المستقبمة . (2016، ؛ الدراسى2014

أنحاء الدولة، كذلك منح  ومعرفة بيانات المنشأت وعناوين المشروعات ومجاالتيا فى كل
)مشاريع مصر جياز تنمية  يوم لحين أصدار ترخيص التشغيل النيائى 30ترخيص مؤقت لمدة 

توفير كافة االستشارات الفنية والحرفية النظرية والعممية فى مختمف . (2019المشروعات، 
عات والوقوف عمى والتمويمية( إلى أصحاب المشرو  –القانونية  –االدارية  –القطاعات )المالية 

لمواصمة مسيرة العمل وتحقيق ، (2012)قدومى،  نقاط القصور والعمل عمى التغمب عمييا
التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع الكفاءة الفنية والتدريب وتقديم الدعم ألصحاب المشروعات 

نية التى لرفع القدرة التنافسية ليم ومساعدة أصحاب المشروعات عمى مواجية المشاكل الف
 .(Seow et al., 2020; Tang et al., 2020) تواجييم

 
 المشاريع السياحية فى التنمية االقتصادية واالجتماعية عمى خمق فرص عمل جديدةدور 

االقتصادية واالجتماعية من تمعب المشاريع السياحية الصغيرة دورًا كبيرًا فى عممية التنمية 
خالل: توفير فرص عمل جديدة وحل مشكمة البطالة، وىى مشكمة اقتصادية ليا أبعاد اجتماعية 

ف المشروعة، العنف والتطر ة، المجوء لكسب المال بالطرق غير شرعيخطيرة مثل: اليجرة غير ال
)الصوص،  دخل ثابتخر الحياة الزواجية بسبب عدم وجود واالكتئاب والمشاكل النفسية، تأ

من حدة المنافسة فى لفجوات التنموية بين الحضر والريف، تزيد ا. تساعد عمى تقميص (2010
 عمى اعتمادىا السوق المحمى، تساىم فى توليد القيمة المضافة وزيادة الناتج المحمى اإلجمالى،

توفير العممة  .(2005مبا، ) الخدمة من التكمفة خفض فى يساىم مما األولية المحمية الموار
الصعبة وخفض العجز فى الميزان التجارى، القدرة عمى التكيف والتأقمم مع التغيرات التى تحدث 

وتكمن األىمية االجتماعية لممشاريع السياحية فى أنيا  .(2010)الصوص،  فى السوق السياحى
تعمل و تعمل عمى تحقيق العدالة وتوزيع الثروة والتنمية المتوازنة بين مختمف طبقات المجتمع، 

 تعتبر عاماًل مساعدًا لالستقرارو عمى إنشاء الروابط بين كافة القطاعات االقتصادية المختمفة، 
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 ,Wu ,Junjie, Song, Jining & Zeng, Ctherine) ةاالجتماعى واالقتصادى فى الدول
2008; Drew et al., 2009; Thomas, et al., 2011) . 



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 0202 ديسمبر( 2العدد )( 41المجلد )

 

894 
 

 2016 -2012أجمالى التمويل المنصرف وعدد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لكافة القطاعات خالل الفترة من : 1جدول رقم 
6102 6102 6102 6102 6106 

د ذاجًبنً ػ 

 انًشروػبد

اجًبنً 

 انًنظرف

اجًبنً ػذد 

 انًشروػبد

اجًبنً 

 انًنظرف

اجًبنً ػذد 

 انًشروػبد

اجًبنً 

 انًنظرف

اجًبنً ػذد 

 انًشروػبد

اجًبنً 

 انًنظرف

اجًبنً ػذد 

 انًشروػبد

 اجًبنً

 انًنظرف

 انتجبرٌانقطبع  40,000 10 124,000 18 120,500 13 225,500 17 56,000 5

 ثبصاس عُبحٍ 40,000 10 124,000 18 120,500 13 225,500 17 56,000 5

 انقطبع انخذيٍ 5,098,900 1,194 8,617,902 1,849 6,080,600 1,116 10,136,400 1,443 9,933,050 1,100

 رطشَض ثبٌمطعخ 515,800 127 1,491,800 338 1,022,000 203 1,331,100 235 2,408,450 341

 خذِبد فٕذلُخ / عُبحُخ 193,500 39 258,500 49 392,000 55 474,000 58 289,600 27

 ِشوت صُذ / ٌٕش عُبحٍ 339,500 86 251,500 86 245,500 80 486,000 151 115,000 27

 ٍِصمبد / سعُ عًٍ وسق ثشدٌ / ٔمش عًٍ اٌضخبج 60,000 18 307,000 51 533,000 58 942,500 95 310,500 28

 وسشخ رشغًُ ِٕزدبد خٍذَخ 19,400 4 80,500 11 40,500 8 88,000 7 118,000 8

 وسشخ رشغًُ ِٕزدبد ٔغُدُخ 230,000 58 264,500 61 260,000 39 864,500 85 473,000 38

 وسشخ رصُٕع ِالثظ ثبٌمطعخ 631,300 142 1,945,800 367 1,145,050 185 1,640,800 197 1,973,500 203

 وسشخ عدبد و وٍُُ 56,500 15 259,827 57 46,000 7 142,500 18 106,500 10

 وسشخ ٔدبسح )رشغًُ اخشبة( صغُشح 3,052,900 705 3,758,475 829 2,396,550 481 4,167,000 597 4,138,500 418

 انظنبػٍانقطبع  7,338,550 1,760 11,540,150 2,532 10,214,350 1,843 12,617,700 1,507 19,159,657 1,889

 رصُٕع أعّبي اساثُغه 194,000 40 373,000 68 293,500 38 422,500 47 608,000 54

 رصُٕع اٌّدىهشاد و االصٕبف اٌّّبثٍخ 39,000 4 10,500 2 12,000 2 10,000 1 26,000 4

 رصُٕع ثشاوَض 47,000 8 463,000 81 1,055,600 156 3,176,600 326 1,974,000 148

 رصُٕع رحف 79,000 21 136,500 26 46,000 9 42,000 8 123,000 9

 رصُٕع خشَذ ٔخًُ 551,500 173 667,000 167 972,000 214 649,500 126 492,500 76

 رصُٕع ِىثٍُُب 3,135,500 716 4,475,500 965 2,918,700 468 2,422,000 233 6,155,125 584

 واثبخىسادرصُٕع ٔدف وشّعذاْ  - - - - 5,000 1 - - 40,000 4

 رصُٕع ٔغُح / غضي 611,500 129 701,900 203 1,324,550 314 1,008,000 116 2,499,500 203

 رصُٕع وسق رغٍُف ورعجئخ و هذاَب 34,000 9 15,000 3 10,000 1   28,500 3

 عُبحُخ(صٕبعبد خبْ اٌخٍٍٍُ )ِعذٍٔ و خشجٍ و صٕبعبد  5,000 2 133,000 21 20,000 4 71,500 8 46,000 7

 صٕبعخ احزَخ وشٕظ 714,450 151 98,500 137 690,500 110 622,000 87 703,800 73

 صٕبعخ اٌضخبج و إٌّزدبد اٌضخبخُخ 78,000 14 23,000 5 20,000 4 52,000 6 58,000 8

 صٕبعخ اوأً و ِٕزدبد فخبسَخ 182,000 39 166,500 33 166,000 25 267,500 37 229,500 24

 صٕبعخ خىاسة / ِٕبدًَ 9,000 2 38,000 8 14,000 3 73,000 7 39,100 5

 صٕبعخ خضف و رحف و ِشغىالد فُٕخ 112,500 29 133,000 28 92,500 12 62,000 14 77,000 8

 صٕبعخ عدبد ووٍُُ 211,600 57 415,500 85 184,500 43 110,000 12 573,000 62

 صٕبعخ شّع االضبءح 8,500 2 17,500 2 23,500 4 30,000 4 - -

 صٕبعخ ِفشوشبد / عمىد ِٓ اٌذوَ و اٌدُّض 334,750 113 599,750 166 286,000 85 538,500 100 594,000 100

 صٕبعخ ِالثظ رشَىى / ألّشخ رشَىى 738,750 185 2,192,500 469 1,866,500 315 2,856,600 349 4,677,132 495

 صٕبعخ ِالثظ ششلُخ 235,500 59 243,000 48 96,500 19 113,500 15 187,500 19

 صٕبعخ ِٕزدبد ثبِجى 17,000 7 72,500 14 117,000 16 90,500 11 28,000 3

 أخري 509,000 97 20,000 5 - - - - - -

 ثبصاس عُبحً 8,000 2 - - - - - - - -

 رطشَض 43,000 9 7,000 2 - - - - - -

 فٕذلُخخذِبد  25,000 6 5,000 1 - - - - - -

 صٕبعبد اٌدشَذ 1,000 1 - - - - - - - -

 صٕبعخ اٌغدبد 6,000 4 - - - - - - - -

 وسشخ ٔدبسح 423,500 74 8,000 2 - - - - - -

 االجًبنً انؼبو 12,986,450 3,061 20,302,052 4,404 16,415,450 2,972 22,979,600 2,967 29,148,707 2,994

 ثُبنبد جهبز تنًُخ انًشروػبد انًتىسطخ وانظغُرح ويتنبهُخ انظغر ػهًانًظذر: إػذاد انجبحثُن ثبالػتًبد 
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لكافة القطاعات السياحية  لممشروعات ( يتضح أن إجمالى التمويل المنصرف1من الجدول رقم )
تم  2015فى عام  بالنسبة لمقطاع التجارى:أواًل: ما يمى:  2016 – 2012خالل الفترة من 

مميون جنية وىو يعتبر األكبر تموياًل  255.5مشروع سياحى بإجمالى تمويل  17تمويل عدد 
ىو األكثر تموياًل واألكثر فى عدد  2015يعتبر عام  ثانيًا: القطاع الخدمى:فى ىذا العام. 

 474المشروعات السياحية والمتمثل فى مشروعات خدمات فندقية وسياحية بإجمالى تمويل 
% من إجمالى التمويل المنصرف لمقطاع الخدمى المقدر 4.7مميون جنية بنسبة 

% من إجمالى 4بة مشروع بنس 58مميون جنية، فى حين بمغ عدد المشروعات  10.136.400
مشروع، بينما مشروعات خاصة بمركب صيد/  1443لمقطاع الخدمى البالغ  عدد المشروعات

% من إجمالى التمويل الكمى 4.8مميون جنية بنسبة  486لنش سياحى بمغ إجمالى التمويل 
مشروع  151مميون جنية، بينما بمغ عدد المشروعات  10.136.400المقدر بنحو لمقطاع 
القطاع  ثالثًا:. مشروع 1443% من إجمالى عدد المشروعات لمقطاع البالغ 10.5بنسبة 

ىو عام الذروة حيث بمغ عدد المشروعات السياحية المتمثمة فى  2014يعتبر عام  الصناعى:
.% من 19مميون جنية بنسبة  20صناعات خان الخميمى )معدنى وخشبى وصناعات سياحية( 

مميون جنية بينما بمغ عدد  10.214.350الصناعى البالغ إجمالى التمويل المنصرف لمقطاع 
 1843.% من إجمالى عدد المشروعات لمقطاع البالغ 21مشروعات بنسبة  4المشروعات 

 مشروع.
 الدراسة نموذج
 الموافقة الصغيرة، السياحية المشروعات بين معنوى تأثير وجود من التحقق إلى الدراسة تيدف
 الصغيرة، السياحية المشروعات تمويل تعيق التى المعوقات آزالة السياحى، القرض طمب عمى
 السياحية المشاريع دور عمى الصغيرة السياحية المشروعات ألصحاب أستشارية خدمات وتقديم
 فى السياحية المشاريع دور أخرى ناحية ومن. ناحية من واالجتماعية االقتصادية التنمية فى

 معدل وتقميل جديدة عمل فرص خمق عمى كوسيط وتأثيرىا واالجتماعية االقتصادية التنمية
 (.1) رقم الشكل فى موضح ىو كما فروض خمس من الدراسة فروض وتتكون. البطالة

 

 

 

 

 )موديل الدراسة(  المستخدم الهيكلى: نموذج 1شكل رقم                                     

 المشروعات السياحية الصغيرة

الموافقة على طلب القرض 

 السياحى
دور المشاريع السياحية فى التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية
المعوقات التى تعيق تمويل 

 المشروعات السياحية الصغيرة

خلق فرص عمل جديدة وتقليل 

 معدل البطالة

تقديم خدمات أستشارية والتخلص 

 من األجراءات الروتينية

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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 فروض الدراسة
فى التنمية  دور المشروعات السياحيةتؤثر المشروعات السياحية الصغيرة عمى تعظيم  -1

 االقتصادية واالجتماعية.
فى التنمية تعظيم دور المشروعات تؤثر الموافقة عمى طمب القرض السياحى عمى  -2

 االقتصادية واالجتماعية.
تعظيم دور المشروعات تؤثر المعوقات التى تعيق تمويل المشروعات السياحية الصغيرة عمى  -3

 فى التنمية االقتصادية واالجتماعية.
التنمية فى  تعظيم دور المشروعات تؤثر الخدمات االستشارية والتخمص من الروتينيات عمى -4

 االقتصادية واالجتماعية.
مية االقتصادية واالجتماعية عمى خمق فرص عمل السياحية فى التن المشروعاتؤثر دور ي -5

 جديدة وتقميل معدل البطالة. 
 منيجية الدراسة

سبيل تحقيق أىدافيا وتشمل المنيجية عمى مرحمة  فى الكميإعتمدت الدراسة عمى المنيج 
لقاء الضوء عمى الدراسات التى تناولت موضوع الدراسة، ثم بعد ذلك مرحمة  المسح المرجعى وا 
جمع وتصنيف وعرض البيانات من أجل القاء الضوء عمى مفاىيم الدراسة، ثم مرحمة تحميل 

ن مشكمة الدراسة، وتم أختيار عينة عشوائية البيانات وتحقيق األىداف ومن ثم تفسير النتائج بشأ
من أصحاب المشروعات السياحية والصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر، حيث بمغ الحجم 

 أستمارة تمت اإلجابة عمييم بشكل كامل. 300الكمى لمجتمع الدراسة 
 

 أساليب جمع البيانات
ألول خاص بالبيانات الوصفية تم تصميم أستمارة أستبيان تحتوى عمى جزئين من البيانات. ا

توزيع المشاريع بين القطاعات(  –الشكل العام لممشروع  –المستوى التعميمى  –العمر  –)الجنس 
سؤااًل. بينما الجزء الثانى خاص بمتغيرات الدراسة المكونة من ست متغيرات ويتكون  19ويشمل 

= 3= غير موافق، 2فق بقوة، = غير موا1سؤااًل. تم أستخدام مقياس ليكرت الخماسى ) 22من 
المسؤولين = موافق بقوة( باألضافة إلى عقد مقابالت شخصية مع بعض 5= موافق، 4محايد، 
مسؤول التمويل المنصرف  –مدير أدارة المعمومات  –مسؤولين )رئيس الجياز  3وعددىم 

الحصول  لمعرفة المشاكل والمعوقات التى تواجو أصحاب تمك المشروعات من أجللممشروعات( 
عمى التمويل المناسب من جياز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناىية الصغر 
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وتم توزيع االستمارات فى الفترة من مايو حتى شير  )الصندوق االجتماعى لمتنمية سابقًا(.
  عمى أصحاب المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 2020أغسطس 

 اتتحميل البيان
بيدف التعرف عمى  SPSS version (19)تم تحميل البيانات من خالل البرنامج اإلحصائى 

االتجاه العام ألراء المبحوثين وقياس مدى تشتت البيانات من خالل حساب المتوسط الحسابى 
مما يدل عمى  0.50 >، وأظيرت النتائج أن معامل المصداقية والثبات واإلنحراف المعيارى

 WarpPLS. باألضافة إلى ذلك تم استخدام برنامج مصداقية نموذج القياس وآراء المبحوثين
version (7) .كبرنامج من برامج النماذج البنائية لتحميل البيانات وأختبار فروض الدراسة 

 
 النتائج والمناقشة

 تحميل البيانات الوصفية لعينة البحث :2دول ج
 انجُبنبد انىطفُخ

اننسجخ 

 انًئىَخ

 انجنس
 %8.37 روش

 %2.32 أٔثً

 انؼًر

 %2.32 عٕخ 2. - 22

 %230. عٕخ 02 – 2.

 %.283 عٕخ 02 – 02

 %2.31 عٕخ 02أوثش ِٓ 

 انًستىي انتؼهًًُ

 %.213 رعٍُُ ِزىعظ

 %2030 رعٍُُ فىق ِزىعظ

 %2.31 ثىبٌىسَىط

 %2.32 ِبخغزُش

 %2232 دوزىساح

 نهًشروع انشكم انؼبو

 %2037 فشدي

 %0238 عبئًٍ

 %30.. ِشبسوخ ِع اِخشَٓ

 تىزَغ انًشبرَغ ثُن انقطبػبد انًختهفخ

 %2032 ردبسي

 %.2.3 صٕبعً

 %2037 حُىأً

 %0.32 خذًِ

 %832 ِهٓ أخشي

% من 26.2% من أراء المبحوثين من الذكور، 73.8( يتضح أن 2من الجدول رقم )
% من عينة 32.4سنة، بينما  30-20من المبحوثين تتراوح أعمارىم من % 23.1األناث، و 

 50-41% تتراوح أعمارىم من 27.6سنة، فى حين أن  40-31الدراسة تتراوح أعمارىم من 
سنة فأكثر. وبالنسبة لمستوى التعميم  50% من البحوثين تترواح أعمارىم 16.9سنة، و نسبة 

الدراسة حاصمين عمى مؤىل متوسط وفوق  % من عينة25.5% و 19.3أتضح أن نسبة 
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% حاصمين 16.2% حاصمين عمى مؤىل عالى، فى حين 26.9متوسط عمى التوالى، بينما 
وعند سؤال المبحوثين عن  .%  من البحوثين حاصمين عمى دكتوراه12.1عمى ماجستير، بينما 

% 41.7و  % من عينة الدراسة مشرعيم فردى،24.8الشكل العام لممشرع أتضح أن نسبة 
% مشاركة مع اآلخرين. أما بالنسبة لتوزيع المشاريع 33.4الشكل العام لمشاريعيم عائمية، بينما 

 تجارى و من عينة الدراسة% 16.2% و 15.2بين القطاعات المختمفة أتضح أن نسبة 
% مين 7.2% خدمى، بينما 46.2% حيوانى، و 14.8عمى التوالى، فى حين أن  صناعى
 .أخرى

 

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لممتغيرات قيد الدراسة :3جدول
 االنحراف انًؼُبري انًتىسط انحسبثً انًتغُراد

 773. 310. انًشروػبد انسُبحُخ انظغُرح

 003. 372. انًىافقخ ػهً طهت انقرع انسُبحً

 0.3. 0322 انظغُرح ً تؼُق تًىَم انًشروػبد انسُبحُخآزانخ انًؼىقبد انت

 0103 0328 تقذَى خذيبد أستشبرَخ وانتخهض ين األجراءاد انروتُنُخ

 023. 310. تؼظُى دور انًشبرَغ فً انتنًُخ االقتظبدَخ واالجتًبػُخ

 173. 310. خهق فرص ػًم جذَذح وتقهُم يؼذل انجطبنخ

 الدراسة لمتغيرات المعيارى واالنحراف الحسابى المتوسط قيم أن يتضح( 2) رقم الجدول من
 تقديم ىو حسابى متوسط أعمى أن الدراسة نتائج من وأتضح. متغيرات ست من المكونة الحالية
 السياحية المشروعات تمويل تعيق التى المعوقات آزالة يمييا ،(4.17) تمثل و أستشارية خدمات
 السياحية المشروعات يمييا ،(3.95) جديدة عمل فرص خمق يمييا ،(4.01) تمثل و الصغيرة
 وأخيراً  ،(3.94) وىما واالجتماعية االقتصادية التنمية فى المشاريع تمعبو الذى والدور الضغيرة
 قيم تشير أخرى ناحية من و. ناحية من( 3.81) تمثل و السياحى القرض طمب عمى الموافقة

 .موافق، وتشير النتائج أن آراء المبحوثين تأخذ االتجاه المبحوثين آراء تشتت عدم إلى االنحراف
 

 الفروض أختبار
 القياس نموذج

 ،0.285 = (APC) المسار معامل متوسط أن النموذجية والمالئمة الجودة مؤشرات تشير 
 متوسط ،0.374 = (AARS) المعدل R مربع متوسط ،R (ARS) = 0.379 مربع متوسط
 1.688، Tenenhaus = (AFVIF) الكاممة الخطية القيم متوسط ،(AVIF)=  1.526 كتمة

GoF (GoF) = 0.451 ، سيمبسون نسبة (SPR) = 1.000، التربيعية المساىمة نسبة 
(RSCR) = 1.000، اإلحصائى القمع نسبة  =(SSR) 1.000، غير السببية اتجاه نسبة 

 المقترح، النموذج وموثوقية صحة عمى يؤكد مما ،1.000= (NLBCDR) التغير ثنائية الخطية
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اقل  المستخرج التباين متوسط و ،0.6 من أكثر لممتغيرات" ألفا كرونباخ" قيمة أخرى ناحية من و

 و عمييا يعتمد النتائج أن لنا يدلل و متقاربة صالحية وجود يعنى وىذا  0.05 (AVEs) من
 .المبحوثين آراء وتقارب صحة عمى أيضاً  يدل
 
 

 نموذج الدراسة المقترح: 3 جدول
AVE: متوسط التباين المستخرج ، CA:  كرونباخ ألفا ، CR:  المركبةالموثوقية  اٌدزس اٌزشثُعً ٌّزىعظ اٌزجبَٓ اٌّغزخشج :   √، 

 
 ىالنموذج الييكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 )موديل الدراسة( المستخدم الهيكلى: نموذج 2شكل رقم 

    √ Loading AVE CA CR انًؤشراد انًتغُراد

انًشروػبد 

 انظغُرحانسُبحُخ 

 0.829 واالخزّبعُخ خ اٌصغُشح فً اٌزُّٕخ االلزصبدَخرغبهُ اٌّششوعبد اٌغُبحُهً 

 0.840 ّعبد اٌّحٍُخزاٌغُبحُخ اٌصغُشح ِصذس دخً ٌٍّد رىفش اٌّششوعبدهً  0.782 0.824 0.678 0.612

 0.665 اٌصغُشحٌٍّششوعبد اٌغُبحُخ  اٌذعُ اٌىبفًَمذَ  غُشحصبص رُّٕخ اٌّششوعبد اٌخه

انًىافقخ ػهً طهت 

 انقرع انسُبحً

 0.786 وفمبً ٌطجُعخ اٌّششوع اٌغُبحً واٌعبئذ اٌّزىلع ِٕه

0.567 0.630 0.783 0.752 
 0.698 وفمبً ٌحدُ اٌمشض اٌّطٍىة ٌزّىًَ اٌّششوعبد اٌغُبحُخ اٌصغُشح

 0.638 اٌصغُشح واٌهذف إٌّشىد ِٕهبوفمبً ٌزىافش ضّبٔبد وبفُخ ٌزّىًَ اٌّششوعبد اٌغُبحُخ 

 0.628 أٔذ ساضً عٓ االخشاءاد اٌّزجعخ ِٓ أخً اٌحصىي عًٍ اٌمشض اٌّطٍىة 

 آزانخ يؼىقبد

انًشروػبد  تًىَم

 انسُبحُخ

 0.825 هً هٕبن رشذد فً طٍت اٌضّبٔبد ٌزّىًَ اٌّششوع اٌغُبحً

0.541 0.713 0.824 0.736 
 0.681 وبفُخ ِمبسٔخ ثجبلً ِصبدس اٌزّىًَ األخشيهً ِذح اٌمشض غُش 

 0.651 هً فبئذح اٌمشض اٌغُبحً ِشرفعخ فً ظً فزشح اٌىغبد اٌغُبحً ِب ثعذ ثىسح َٕبَش

 0.773 هً اٌّجٍغ اٌّطٍىة ٌٍزّىًَ غُش وبفً ٌزّىًَ ِششوعه اٌغُبحً

تقذَى خذيبد 

ألطحبة  أستشبرَخ

 انًشروػبد

 0.829 أعزشبسَخ ألصحبة اٌّششوعبد اٌصغُشح واٌّزىعطخ وِزٕبهُخ اٌصغشرمذَُ خذِبد 

 0.665 ز اٌزٕفُ ثعذ رمُُّهب فٍ واٌّشبسوخاٌغُبحُخ  ٌٍّشبسَع وإٌّبفع اٌزىبٌُف حًٍُر 0.749 0.793 0.608 0.561

 0.840 إلبِخ ٔذواد وفعبٌُبد ٌالعزفبدح ِٓ اٌخجشاء ؤمً اٌّعشفخ ألصحبة اٌّششوعبد اٌدذد

دور انًشبرَغ فً 

انتنًُخ االقتظبدَخ 

 واالجتًبػُخ

 0.743 ٌهب دوس وجُش فً رّىًَ ِششوعبد اٌحشف اٌُذوَخ  

0.505 0.671 0.802 0.711 
 0.726 ٌهب دوس وجُش فً رّىًَ ِششوعبد رُّٕخ اٌّدزّع

 0.742 ٌهب دوس وجُش فً رّىًَ ِششوعبد اٌزذسَت واٌزشغًُ 

 0.624 دوس وجُش فً ِششوعبد اٌجُٕخ اٌزحزُخ ٌهب

خهق فرص ػًم 

جذَذح وتقهُم يؼذل 

 انجطبنخ

 

 0.764 هً َزُ دعىره ٌعمذ ٔذواد رثمُفُخ ٌٕمً خجشره ألصحبة اٌّششوعبد اٌغُبحُخ اٌدذَذح

0.524 0.696 0.814 0.724 
 0.732 هً َزُ اٌزشوَح واٌزغىَك ٌّٕزدبره اٌغُبحُخ داخً ِصش وخبسخهب 

 0.636 هً رغبهُ اٌّششوعبد اٌصغُشح فً خٍك فشص عًّ خذَذح ِجبششح وغُشِجبششح

 0.757 هً رعزّذ عًٍ اٌعّبٌخ اٌّبهشح وغُش اٌّبهشح فً ِششوعه اٌغُبحً

β= 1.26 

(P<.01 
β= 1.84 

(P<.01 

الموافقة على طلب القرض 

 السياحى

β= 1.38 

(P<.01 

β= 1.21 

(P<.01 

 المشروعات السياحية الصغيرة

آزالة المعوقات التى تعيق تمويل 

 المشروعات السياحية الصغيرة

تقديم خدمات أستشارية والتخلص 

 من األجراءات الروتينية

R
2= 0.49 

تعظيم دور المشاريع فى التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية

خلق فرص عمل جديدة وتقليل 

 معدل البطالة

R
2= 0.27 

 

β= 1.52 

(P<.01 
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 مناقشة النتائج
تيدف الدراسة الحالية إلى التحقق من وجود تأثير مباشر وغير مباشر بين المشروعات السياحية 
الصغيرة، الموافقة عمى طمب القرض، آزالة المعوقات التى تعيق تمويل المشروعات السياحية 
 الصغيرة، تقديم خدمات أستشارية عمى تعظيم دور المشاريع فى التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 وتأثيرىا واالجتماعية االقتصادية التنمية فى السياحية المشاريع دورباألضافة إلى ذلك، تعظيم 
. وبالتالى تسميط الضوء عمى البطالة معدل وتقميل جديدة عمل فرص خمق عمى كوسيط

عمى أصحاب تمك المتغيرات التى تحدث فى أقتصاديات تمويل المشروعات السياحية الصغيرة 
التى تظير  SEMوتوضح نتائج ورىا فى تعظيم التنمية االقتصادية واالجتماعية. المشروعات ود
( أنو يوجد عالقة إيجابية بين المشروعات السياحية الصغيرة وتعظيم دورىا فى 2فى الشكل رقم )

، β=0.31 and p<0.01))التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث تشير النتائج أن قيمة 
، حيث (2016؛ الدرسى، 2010)القواسمة، ول الفرضية األولى، وىذا يتفق مع وبالتالى يتم قب

ىم بشكل كبير فى تعظيم دور التنمية اسأن المشروعات السياحية الصغيرة تعمى  الدراساتأكدت 
أن المشروعات السياحية   (Gebru, 2009). وىذا ما أكدتو دراسةعيةاالقتصادية واالجتما

دفع عجمة االنتاج والتنمية االقتصادية واالجتماعية وخمق فرص عمل جديدة لممجتمعات  الصغيرة
  .(Butcher & Sparks, 2011)المحمية 

 
، أوضحت النتائج إلى وجود عالقة أيجابية بين الموافقة عمى طمب القرض من ناحية أخرى

حيث تشير ، واالجتماعيةالسياحى وتعظيم دور المشروعات السياحية فى التنمية االقتصادية 
، وبالتالى يتم قبول الفرضية الثانية، وىذا يتفق مع  β=0.26 and p<0.01))النتائج أن قيمة 

(Latha & Murthy, 2009)  الموافقة عمى طمب القرض السياحى حيث أكدت الدراسة أن
وىذا  .خاصة فى المناطق الريفية البطالة معدالت تخفيضيعمل عمى خمق فرص عمل جديدة و 

وتعمل المشروعات  (Gebru, 2009; Shaw & Williams, 2009)ما أكدتو كاًل من 
السياحية عمى تشجيع صغار رجال األعمال والمستثمرين عمى االندماج فى أعمال التنمية 
االقتصادية واألجتماعية مما يجعميا قاعدة أنطالق لمشاريع أكثر تقدمًا. باألضافة إلى ذلك أنيا 

والحد من  .(2016)الدراسى،  بئة المدخرات الخاصة لتشغيميا فى االقتصاد القومىتعمل عمى تع
، والقومي الفرديفى زيادة الدخل عمى المستوى  بالمساىمةوذلك ر ومعالجة مشكمة البطالة، الفق

يحتاجيا التى جزئيًا لبعض السمع والخدمات  الذاتيوتحسين مستوى المعيشة وتحقيق االكتفاء 
وتبين من نتائج المقابمة الشخصية أن القرض السياحى محدد بسقف وفقًا  .السياحيالقطاع 

لطبيعة المشروع ومدتو ونوعيتو ومجاالتو. وأتضح من نتائج المقابمة الشخصية أن ال يتم الموافقة 
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عمى طمب القرض السياحى إال بعد الحصول عمى بعض من الضمانات مثل ضمان باالصول 
 ضمان االرض أو العقارات المقام عمييا المشروع.الممموكو لممشروع، 

 
، أوضحت النتائج إلى وجود عالقة أيجابية بين آزالة المعقوقات التى تعيق باألضافة إلى ذلك

تمويل المشروعات السياحية الصغيرة وتعظيم دورىا فى التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وىذا ، مما يدلل لنا قبول الفرضية الثالثة، β=0.14 and p<0.01)) أوضحت النتائج أن قيمة

 كامل وفيرعمى ت أكدت الدراسات حيث (Satta, 2006; Gebru, 2009) كاًل من يتفق مع
يساىم فى  القرض أقساط تسديد عمى والقدرة المشروع نجاح لضمان المطموب التمويل مبمغ

 Prasad)  من ناحية أخرى، أكد تعظيم دور المشروعات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية.
& Tata, 2009)  توفر فترة سماح لتسديد أقساط القرض فى فترة الكساد يعظم دور المشروعات

وأتضح من نتائج المقابمة الشخصية أن يوجد بعض  فى التنمية االقتصادية واالجتماعية.
جياز تنمية المشروعات والتى يسعى المشاكل والمعوقات التى تواجو تمويل المشروعات السياحية 

عمى حميا بأستمرار مثل عدم توافر الخبره فى إدارة المشروع، وجود معوقات خاصة بدراسة 
 جدوى المشروعات باألضافة إلى ذلك الدراسة غير صادة وغير معبرة عن الواقع.

 
أستشارية والتخمص من الروتينات عالقة إيجابية بين تقديم خدمات  وأكدت الدراسة عمى وجود

 أن النتائج أوضحتوتعظيم دور المشروعات السياحية فى التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث 
)قدومى، وىذا يتفق مع  ،الرابعة الفرضية قبول لنا يدلل مما ،β=0.20 and p<0.01)) قيمة

وتعظيم دور الذى أكد عمى وجود عالقة إيجابية بين تقديم خدمات استشارية  (2012
وبأستخدام تحميل االنحدار أتضح أن التغير فى . المشروعات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية

المشروعات السياحية الصغيرة، الموافقة عمى طمب القرض، آزالة المعوقات التى تعيق تمويل 
 =R2 % حيث أن قيمة49ة الصغيرة، وتقديم خدمات أستشارية، يفسر المشروعات السياحي

من التغير فى تعظيم دور المشروعات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية بمستوى   0.49
وجاء من نتائج المقابمة الشخصية أن الجياز يقدم العديد من الخدمات  .0.05معنوية أقل من 

عوة فى المشاركة فى الدورات التدربية والمعارض باألضافة االستشارية كالترويج والتسويق والد
 إلى ذلك تقديم الدعم الفنى ونقل الخبرة ألصحاب المشروعات.

 
وتبين من نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين دور المشاريع السياحية فى التنمية االقتصادية 
واالجتماعية عمى خمق فرص عمل جديدة وتقميل معدل البطالة، وأكدت نتائج الدراسة أن قيمة 
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((β=0.52 and p<0.01مبا، دلل لنا قبول الفرضية الخامسة. وىذا يتفق مع كاًل من ، مما ي(
حيث أكدت النتائج عمى وجود عالقة إيجابية بين دور المشروعات ( 2010؛ الصوص، 2005

السياحية فى التنمية االقتصادية واالجتماعية وخمق فرص عمل جديدة لما ليا من اىمية 
واألكتئابن وتعمل عمى تقميل الفجوات التنموية بين أجتماعية فى القضاء عمى العنف والتطرف 

ن ناحية آخرى، تعتبر عاماًل مساعدًا لالستقرار االقتصادى واالجتماعى ، الريف والحضر. م
 Wu ,Junjie, Song, Jining & Zeng, Ctherine, 2008; Drew)وىذا ما أكده كاًل من 

et al., 2009; Thomas, et al., 2011) . وبأستخدام تحميل االنحدار تبين أن التغير فى
 =R2 حيث أن قيمة% 29تعظيم دور المشروعات فى التنمية االقتصادية واالجتماعية يفسر 

   .0.05من من التغير فى خمق فرص عمل جديدة بمستوى معنوية أقل  0.29
 

 توصيات الدراسة
 ومتناىية الصغر )صناع القرار(توصيات موجية لجياز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 

طاعات حيث أن مشروعات السياحة مدرج ضمن األنشطة الكمية لمق مستقل أنشاء قطاع سياحى
لجياز تنمية المشروعات وىو ما يصعب حصرىا وتقدير  القطاعات الكميةزعة بين كافة مو 

السياحية من أجل نسبتيا، وتسييل االجراءات فى طمب القرض وعمل ربط بين كافة المشروعات 
 نقل الخبرة ألصحاب األعمال.

 
 توصيات موجيو ألصحاب المشروعات السياحية 

ضرورة أستيفاء كافة الضمانات المطموبة لطمب القرض، والتدقيق الجيد فى دراسة الجدوى 
مواقع حتى ال يتعرض مشروعك لمفشل، المقدمة وأن تأتى نتائجيا بشكل صحيح وليس مخالف ل

 والمتناىيةالمتوسطة والصغيرة  المشروعات ألصحاب بيانات قاعدة تضم ائمةد منصةأنشاء 
 ىذه احتياجات توفير وبالتالي الطرفين بين تشابك لعمل والعمالة الماىرة والغير ماىرة الصغر

 .والمتناىية والمتوسطة الصغيرة المشروعات من اإلنتاج مستمزمات من المشروعات
 

 المراجع
(. أسس عمم االقتصاد، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 2000نجيب. )إبراىيم، نعمة اهلل 
 مصر.

(. دور المشروعات الصغيرة فى معالجة مشكمتى 2015أبو شنب، سامح عبد الكريم محمود. )
 البطالة والفقر حالة األردن.
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والمتوسطة وتحدى البطالة (. مستقبل المشروعات الصغيرة 2015األسرج، حسين عبد المطمب. )
 .179-160 ،70-69، بحوث اقتصادية، العددان الخميجيبين الشباب 

(. أثر المعيار الدولي الخاص بالمشروعات 2014جزر، ىاني التابعي & روحية، حنان أحمد. )
دراسة  –الصغيرة والمتوسطة الحجم عمى تحديد الوعاء الضريبي فى الشركات المصرية 

بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الخامس لقسم المحاسبة، كمية التجارة، نظرية تحميمية، 
جامعة القاىرة، تحت عنوان المحاسبة فى مواجية التغيرات االقتصادية والسياسية 
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Tourism small businesses are crucially contributing to world-wide economy 

particularly in the developing countries. It has a significant role in developing the 

national economy of countries and providing job opportunities. The current study 

aims to measure the impact of tourism small enterprises on the socio-economic 

development of countries. Findings revealed that there are positive relationships 

between setting up small tourism enterprises, provision of finance, decreasing barriers 

of finance, and investment services and the role of small business in socio-economic 

development. Furthermore, there are significant positive relationships between 

maximizing the role of tourism small enterprises and provision of employment 

opportunities and decreasing unemployment rate. 

 

Keywords: Small tourism enterprises, SMEs, financing, tourism loans, investment 

services, socio-economic development, employment opportunities, unemployment.  


