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      الدعم الفني واملن�ش�آت   

      ال�شغرية واملتو�شطة



اأهداف  »ج�شر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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والتقارير  الدرا�شات  من  العديد  ت�شري   

اقت�شاديات  بنية  تطور  مراحل  تدر�س  التي 

املن�شاآت  دور  اإىل  املتقدمة  الدول  من  العديد 

ال�شغرية واملتو�شطة الفعال واحليوي يف حتقيق 

لهذه  القت�شادي  النمو  معدلت  ورفع  التنمية 

الدول وزيادة معدلت الت�شغيل، حيث كانت هذه 

خلق  على  تعمل  تنموية  اأداة  زالت  وما  املن�شاآت 

فر�س العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، 

وتعمل كذلك على خلق طاقة اإنتاجية جديدة، 

املعي�شي  امل�شتوى  ورفع  العمل،  اإنتاجية  ورفع 

لأ�شحابها والعاملني فيها، كما تعمل على زيادة 

القدرة الت�شديرية والتناف�شية لالقت�شاد ككل، 

الأمر الذي ينعك�س اإيجابًا على معدلت النمو يف 

الناجت املحلي الإجمايل، وعلى ميزان املدفوعات 

واملوازنة العامة، وعلى م�شتوى التوازن التنموي 

بداأت  ولقد  الواحد.  البلد  داخل  واجلغرايف 

الدول  من  الكثري  اهتمام  ت�شرتعي  املن�شاآت  هذه 

اآلية منا�شبة وفاعلة  النامية لأنها باتت تعترب 

اأثبتت  التي  الذاتي  التوظيف  �شيا�شة  لتطبيق 

جناحها يف كثري من الدول، بالإ�شافة اإىل قدرتها 

ال�شتيعابية الكبرية لالأيدي العاملة، وانخفا�س 

العمل  فر�شة  خلق  وتكلفة  ال�شتثمار  حجم 

ن�شبتها  تنخف�س  التي  الكبرية  باملن�شاآت  مقارنة 

يف الدول النامية تدريجيًا مع مرور الزمن. وقد 

ت�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  اأ�شبحت 

الريادية  املهارات  لتطوير  الأمثل  احلا�شنة 

الدعم الفني واملن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. ايهاب مقابله

والت�شويقية،  والإنتاجية  والفنية  والإدارية 

واملبادرين  املبادرات  اأمام  وا�شعًا  جماًل  وتفتح 

اإىل  والبتكارية  الإبداعية  اأفكارهم  لتحويل 

م�شاريع اإنتاجية حقيقية، مما يقلل الطلب على 

العمل يف القطاع العام.

واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
عصب االقتصاد حيث تلعب دوراً بارزاً 
االقتصادي  النمو  معدالت  دفع  في 
والتشغيل، وتعزز جهود التنويع في 
اإلنتاج والدخل، وتساهم في حتسني 

مؤشرات التنمية االجتماعية.

دور  اإىل  الو�شول  اأ�شبح  فقد  وعليه،   

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  لقطاع  اأكرب 

هيكل  على  الرتكيز  يتطلب  العربية  الدول 

وو�شع  وجغرافيًا  قطاعيًا  املن�شاآت  هذه  وتوزيع 

اخلدمات  وتقدمي  لتطويرها  املنا�شبة  اخلطط 

يتطلب  كما  حتتاجها،  التي  واملالية  الفنية 

اإبداعية  م�شروعات  اإيجاد  على  الرتكيز 

م�شافة  قيمة  ذات  تقليدية  غري  ابتكارية 

كافة  على  اجلدوى  من  عايل  وم�شتوى  عالية 

تقدمي  –عند  ذلك  ويتطلب  امل�شتويات. 

كافة  على  الرتكيز  والفنية-  املالية  اخلدمات 

ما  )مرحلة  املن�شاآت  هذه  حياة  دورة  مراحل 

مرحلة  ال�شتثمار،  مرحلة  ال�شتثمار،  قبل 

الت�شغيل، مرحلة التقييم والتو�شع والتطوير(،  

هذه  من  كل  ونواة  بذور  على  كذلك  والرتكيز 

الفكرة  اختيار  ور�شادة عملية  )املبادر  املن�شاآت 
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ال�شتثمارية( ل�شيما يف املرحلة الأوىل من دورة 

حياة امل�شروع. ويف هذا الإطار، ل بد من التاأكد من 

مدى  على  والرتكيز  ال�شتثمارية،  الفكرة  جدوى 

وحجم  فيها،  والإبداع  البتكار  وم�شتوى  متيزها 

ابتعادها  ودرجة  عنها،  الناجمة  امل�شافة  القيمة 

امل�شتثمرين  ل�شغار  ملجاأ  اأ�شبح  الذي  التقليد  عن 

اأنواع واأ�شكال  من املبادرين الذين يحاولون جتنب 

املخاطرة التي قد يكون ل وجود لها يف الأ�شل. ويف 

املبادرين  متكني  على  العمل  من  بد  ل  املجال،  ذات 

مراحل  كافة  واإمتام  بالأعمال  للقيام  وتهيئتهم 

امل�شروع، كما يجب اأن يرافق ذلك بيئة ا�شتثمارية 

منا�شبة ت�شهل عملية القيام بالأعمال وال�شتثمار. 

وت�شري الدرا�شات اإىل اأن اإمتام املرحلة الأوىل من 

دورة حياة امل�شروع بكفاءة يعترب من اأهم مقومات 

النجاح وال�شتمرارية لهذه املن�شاآت. لذا، فقد بات 

تطوير  وخدمات  الفني  الدعم  خدمات  تقدمي 

الأعمال مطلبًا ملحًا لنمو وتطور املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة.

داخل  اآخر  اإىل  قطاع  ومن  اأخرى،  اإىل  دولة  من 

داخل  اأخرى  اإىل  من�شاأة  ومن  الواحدة،  الدولة 

اأخرى  اإىل  زمنية  فرتة  ومن  الواحد،  القطاع 

والأزمات  والتقلبات  القت�شادية  للدورة  تبعًا 

تختلف  كما  املتوقعة.  غري  واملالية  القت�شادية 

كما  املن�شاأة.  عمر  مراحل  من  مرحلة  لكل  وفقًا 

تق�شم املعوقات ح�شب البيئة التي تنجم عنها اإىل 

معوقات داخلية ومعوقات خارجية. وعلى رغم ما 

هناك  فاإن  املعوقات،  هذه  يف  اختالفات  عن  يقال 

بع�س امل�شاكل واملعوقات التي تعترب موحدة وعامة 

تلك  على  املفرو�شة  املختلفة  القيود  عن  وناجمة 

املن�شاآت واملتواجدة يف البيئة اخلارجية املحيطة. 

ومن اأهم هذه املعوقات يف الدول النامية عدم توفر 

املن�شاآت  هذه  لن�شاأة  املالئمة  ال�شتثمارية  البيئة 

على  واحل�شول  اإىل  الو�شول  و�شعوبة  وتطورها، 

التمويل، و�شعوبة الو�شول اإىل الأ�شواق، و�شعوبة 

والدعم  الفني  الدعم  خدمات  على  احل�شول 

املعوقات  اإىل  اإ�شافة  املعلومات،  ونق�س  املوؤ�ش�شي، 

والت�شويق،  الإنتاج،  مدخالت  بتوفري  املتعلقة 

والبيئة التنظيمية والقانونية، وتلك التي تتعلق 

بال�شوق واملناف�شة، والق�شايا الإدارية واملوؤ�ش�شية، 

و�شعف دور املوؤ�ش�شات الراعية والداعمة. 

للقيام  وتهيئتهم  األعمال  رواد  متكني 
املشروع  مراحل  كافة  وإمتام  باألعمال 
بكفاءة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، 
وتوفر  األعمال  تطوير  خدمات  وتوفر 
التمويل والوصول إلى املعلومات تعتبر 
املنشآت  وتطور  جناح  مقومات  أبرز 

الصغيرة واملتوسطة.

 ثانيًا: احلاجة اإىل خدمات الدعم الفني

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  تواجه   

حد  -على  النامية  والدول  املتقدمة  الدول  يف 

التي  واملعوقات  التحديات  من  جمموعة  �شواء- 

كما  وتطورها،  ومنوها  تاأ�شي�شها  معدلت  من  حتد 

والجتماعي.  القت�شادي  دورها  حجم  يف  توؤثر 

ب�شيط  ب�شكل  واملعوقات  التحديات  هذه  وتختلف 

تختلف معوقات منو املنشآت الصغيرة 
بشكل جزئي من دولة إلى أخرى، ومن 
الواحدة،  الدولة  داخل  آخر  إلى  قطاع 
القطاع  داخل  أخرى  إلى  منشأة  ومن 
الواحد، ومن فترة زمنية إلى أخرى تبعاً 
للدورة االقتصادية والتقلبات واألزمات 
املتوقعة،  غير  واملالية  االقتصادية 
ومن مرحلة إلى أخرى من مراحل عمر 

املنشأة.
والجتماعي  القت�شادي  للدور  ونتيجة   

التي  واخل�شائ�س  القطاع  هذا  يلعبه  الذي  الهام 
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جمال  يف  املعرفة  ال�شتثمار(  قبل  ما  )مرحلة 

درا�شات اجلدوى الأولية وعملية غربلة الأفكار 

درا�شة  اإعداد  مهارات  تتطلب  كما  ال�شتثمارية، 

)ال�شوقية  مكوناتها  بكامل  التف�شيلية  اجلدوى 

والفنية والتمويلية والبيئية والقانونية والقومية 

والجتماعية واملالية وغريها(. ولكن ثمة �شوؤال 

اأو  الريادي  لدى  تتوفر  هل  هنا،  نف�شه  يطرح 

القدرة  املتو�شط  اأو  ال�شغري  امل�شروع  �شاحب 

درا�شة  �شيما  ل  الأمور  هذه  بكافة  القيام  على 

درا�شة  اإعداد  الريادي  ي�شتطيع  هل  اجلدوى؟ 

جدوى كاملة؟ هل لديه املهارة واملعرفة لتحليل 

بالطبع،  الفنية؟   اجلوانب  مناق�شة  اأو  ال�شوق 

�شتكون الإجابة على كثري من هذه الأ�شئلة »ل«. 

وهنا يجب اأن نتذكر حقيقة مفادها اأن اأي قرار 

ف�شل  عليه  يرتتب  قد  املرحلة  هذه  يف  خاطئ 

امل�شروع يف مراحله التالية. لذا ل بد من ح�شول 

الريادي اأو �شاحب امل�شروع على م�شاعدة اأو دعم 

من املوؤ�ش�شات ذات العالقة والتي ت�شمى موؤ�ش�شات 

لكي  املوؤ�ش�شي  الدعم  موؤ�ش�شات  اأو  الفني  الدعم 

و�شحيح  دقيق  ب�شكل  ال�شتثماري  القرار  يتخذ 

وعقالين.

ظهرت  يواجهها،  التي  واملعوقات  بها  يتمتع 

حاجة ما�شة لإيالء هذا القطاع اأهمية خا�شة 

التي  التحديات  م�شاعدته يف مواجهة  اأجل  من 

يواجهها ودفع معدلت منوه، ومت تق�شيم الأدوار 

واأ�شحاب  الأعمال  رواد  من  القطاع  اإدارة  بني 

حكومية  بتنميته  املعنية  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت 

كانت اأو غري حكومية واملوؤ�ش�شات املانحة. وهنا 

ظهرت املوؤ�ش�شات املعنية بتطوير قطاع املن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة لتقدم العديد من اخلدمات، 

ميكن  الذي  الدعم  اأنواع  اأهم  اأحد  ولعل 

ال�شغرية  للمن�شاآت  تقدمه  اأن  املوؤ�ش�شات  لهذه 

واملتو�شطة هو الدعم الفني اأو الدعم املوؤ�ش�شي 

تطوير  »خدمات  الكثريون  عليه  يطلق  ما  اأو 

الأعمال«. اإن اأ�شكال الدعم الفني املقدمة لهذه 

املن�شاآت تعتمد غالبًا على حجم امل�شروع، ونوعه 

والقطاع الذي يعمل به، وعلى املرحلة التي مير 

اإ�شافة  منها،  يعاين  التي  امل�شاكل  وطبيعة  بها، 

هذه  �شوق  يف  توؤثر  كثرية  اأخرى  عوامل  اإىل 

اخلدمات �شريد ذكرها لحقًا.  

التمويل،  على  احلصول  صعوبة 
الفني  الدعم  خدمات  ونقص 
ممارسة  بيئة  وتراجع  واملعلومات، 
أنشطة األعمال من أبرز معوقات منو 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

ال�شغرية  املن�شاآت  احتياجات  ثالثًا: 

واملتو�شطة من خدمات الدعم الفني

اأن  اإىل  امل�شروع  حياة  دورة  ت�شري   

ودقيقة  �شعبة  مراحل  بعدة  مير  امل�شروع 

من  عدد  على  منها  مرحلة  كل  تنطوي 

مرحلة  كل  وتتطلب  واخلطوات،  الإجراءات 

لدى  واملعرفة  املهارات  من  معني  م�شتوى  توفر 

�شبيل  فعلى  امل�شروع.  �شاحب  اأو  الريادي 

املثال، تتطلب املرحلة الأوىل من عمر امل�شروع 

يحتاج رواد األعمال وأصحاب املنشآت 
الدعم  واملتوسطة خدمات  الصغيرة 
الفني خالل كافة مراحل عمر املشروع 
ابتداءاً من مرحلة ما قبل االستثمار 

إلى مرحلة التقييم والتطوير.

�شاحب  يحتاج  الت�شغيل،  مرحلة  ويف   

املوارد  لإدارة  مهارات  اإىل  مديره  اأو  امل�شروع 

الب�شرية واإدارة عملية الإنتاج والتوزيع واإدارة 

والت�شويق  احلقيقي  ال�شوق  ودرا�شة  املخزون 

هذه  جميع  تتوفر  هل  هنا،  وال�شوؤال  وغريها. 

املهارات املطلوبة لدى الريادي اأو �شاحب امل�شروع 

ال�شغري اأو املتو�شط؟ ويف نف�س ال�شياق، هل ميتلك 
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العاملني؟  لتدريب  الالزمة  واملعارف  املهارات 

امل�شروع؟  اأداء  لتقييم  الالزمة  واملهارات 

واملهارات  امل�شكالت؟  حلل  الالزمة  واملهارات 

واملهارات  الأ�شواق؟  اإىل  للو�شول  الالزمة 

واملهارات  املعلومات؟  على  للح�شول  الالزمة 

الإجابة  اإن  التمويل؟  على  للح�شول  الالزمة 

“ال”.  تكون  ما  غالبًا  ال�شابقة  الأ�شئلة  على 

عن  احلديث  تكرار  وعدم  اأجل الخت�شار  ومن 

اأهم  يلي  فيما  نلخ�س   ، امل�شروع  عمر  مراحل 

الحتياجات الفنية لأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة: 

	 تقييم جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلدمات 

اجلدوى  ودرا�شات  ال�شتثمارية  الفر�س 

الإنتاجية  لتطوير  اإ�شافة  القت�شادية، 

واجلودة والت�شويق.

	 امل�شتوى عالية  تدريب  خدمات  تقدمي 

القت�شادية  القطاعات  يف  للعاملني 

املختلفة.

	 ت�شهيل الت�شال وتدعيم الأفكار واملعلومات

نف�س  ذات  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  بني 

يف  العالقة  ذات  املوؤ�ش�شات  وبني  الن�شاط 

الداخل واخلارج.

	 التمويل م�شادر  اإىل  للو�شول  الت�شبيك 

املتوفرة.

	 اإىل اإ�شافًة  �شاملة،  بيانات  قاعدة  توفري 

ال�شتثمارية  الفر�س  حول  معلومات 

ومعلومات  املتبعة،  الإدارية  والإجراءات 

وم�شتلزمات  واملعدات  الآلت  م�شادر  عن 

لحتياجات  اإ�شافة  املطلوبة،  الإنتاج 

املربمة  والتفاقيات  ال�شلع  من  الأ�شواق 

وكيفية ال�شتفادة منها.

	 عملية بطبيعة  تتعلق  فنية  ا�شت�شارات 

الإنتاج. 

بطريقة  الحتياجات  هذه  تق�شيم  وميكن 

اأخرى اإىل ما يلي: 

	      :واملحا�شبة املالية  جمال  يف  احتياجات 

القانونية  والق�شايا  ال�شريبي  امللف  )اإدارة 

وجدولة  وحت�شيل  اإدارة  والإجرائية، 

الآخرين،  على  للمن�شاأة  املرتتبة  الديون 

اإعداد املوازنات، الإدارة املالية، احل�شول على 

قرو�س(.

	 احتياجات يف جمال الت�شويق )اإعداد اخلطة

خطط  التوزيع،  وطرق  قنوات  الت�شويقية، 

جتزئة ال�شوق اإىل �شرائح  الرتويج، الت�شعري، 

امل�شرتين، الت�شدير، العالقة بالزبائن(.

	 احتياجات يف جمال املوارد الب�شرية )الهيكل

التو�شيف  الإداري،  والتخطيط  التنظيمي 

التوظيف،  العاملني،  اأداء  تقيم  الوظيفي، 

قانون العمل، 

	 ،فني )تدريب  الإنتاج  جمال  يف  احتياجات 

واملخزون  امل�شتودع�ت  اإدارة  اجلودة،  �شبط 

تخطيط  التالف،  اإدارة  والب�شائع،  ال�شلع  من 

العملية الإنتاجية، ال�شحة وال�شالمة املهنية، 

الإنتاجية،  حت�شني  البيئة،  ق�شايا  ال�شيانة، 

تدريب يف جمال الإدارة(.

	 التخطيط( الإدارة  جمال  يف  احتياجات 

اأ�شاليب  املن�شاأة،  اأداء  تقييم  ال�شرتاتيجي، 

القيادة، اإعداد التقارير، اإدارة الوقت(.

وانطالقًا مما �شبق، واإدراكًا لدور املن�شاآت   

ال�شغرية واملتو�شطة يف دعم التنمية القت�شادية 

والجتماعية، وتاأكيدا على اأهمية تطور قطاع 
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وا�شتمراريته،  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

كان ل بد من تقدمي كافة اأ�شكال الدعم لهذا 

ومن  واملجالت.  املراحل  كافة  ويف  القطاع 

قطاع  بتطوير  املعنية  املوؤ�ش�شات  ظهرت  هنا 

واملتو�شطة احلكومية وغري  ال�شغرية  املن�شاآت 

القطاع.  هذا  وتنمية  دعم  بهدف  احلكومية 

ي�شمى  ما  تقدمي  مهامها  اأبرز  من  كان  وقد 

“الدعم املوؤ�ش�شي” اأو الدعم الفني اأو خدمات 
بالدعم  املق�شود  ما  ولكن  الأعمال.  تطوير 

الفني او خدمات تطوير الأعمال؟ وهل له� 

�شوق خا�س؟

الفني  الدعم  و�شوق  مفهوم  رابعًا: 

وخدمات تطوير الأعمال

الأعمال  تطوير  خدمات  ت�شاعد   

يف  هام  بدور  املعنية  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي 

تعزيز القدرة التن�ف�شية لالقت�شاد ب�شكل عام               

و للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ب�شكل خا�س.  

اإىل  التن�ف�شية  ال�شرتاتيجية  وتنق�شم 

على  القائمة  التناف�شية  هما  رئي�شني   نوعني 

النوعية.  على  القائمة  والتناف�شية  التكلفة 

باأنها  التناف�شية  امليزة  بورتر  مايكل  ويعرف 

حتقيق  املنتجة  لل�شركة  ت�شمح  التي  احلالة 

يف  الأرباح  متو�شط  من  اأعلى  ربح  معدالت 

ال�شلعة  مل�شتهلك  وت�شمح  ال�شناعة،  نف�س 

املنتجة من احل�شول على منفعة اأكرب من تلك 

املنتجات  من  نظريتها  من  عليها  يح�شل  التي  

لنخفا�س �شعرها اأو لرتفاع نوعيتها اأو لتوفر 

الثنني مًعا. وي�شري بورتر اإىل اأن هناك اأربعة 

هي  التن�ف�شية   امليزة  حتقق  اأ�ش��شية  عوامل 

وحجم  ال�شوق،  وهيكل  ال�شركة  اإ�شرتاتيجية 

واملوؤ�ش�شات  الإنتاج  عنا�شر  ونوعية  الطلب 

الدعم  موؤ�ش�شات  على  ت�شتمل  التي  امل�شاندة، 

الفني التي تقدم خدمات تطوير الأعمال التي 

ت�شهل نقل املعلومات وتبادل الأفكار والإبداعات، 

بالإ�شافة اإىل ترويج منتجات ال�شركات.

تطوير  خدمات  تعريف  ويختلف   

حيث  تعرفه،  التي  اجلهة  باختالف  الأعمال 

تعرفها املوؤ�ش�شات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات 

اأو  املنتجات  من  جمموعة  عن  “عبارة  باأنها 

اخلدمات التي تهدف اإىل تعزيز دور املوؤ�ش�شات، 

القت�شادية”.  التنمية  يف  اأحجامها  باختالف 

اأم� املن�ش�آت التي ت�شتقبل هذه اخلدمات فتعرفها 

على  ت�شاعدها  التي  املنفعة  “تلك  اأنها  على 

كتقليل  بعملها،  تتعلق  خمتلفة  عمليات  اإدارة 

وتقوية  املهارات،  وتنمية  الإنتاج،  تكاليف 

نوعية منتجاتها، ودعم الإدارة املالية، وتقوية 

واخلارجية”.  املحلية  الأ�شواق  مع  العالقات 

وتعرف خدمات الأعمال كذلك باأنها “جمموعة 

ال�شرورية  امل�لية  غري  اخلدمات  من  وا�شعة 

وا�شتمراريتها،  ال�شغرية،  املن�شاآت  لتاأمني دخول 

واإنتاجيتها، وتناف�شيتها، ومنوها”. واإ�شافة اإىل 

ما �شبق، ميكن تعريف خدمات تطوير الأعمال 

باأنها “ هي خدمات حت�شن اأداء املن�شاأة، وتزيد 

على  وقدرتها  الأ�شواق،  اإىل  من معدلت نفاذها 

عن  “عبارة  باأنها  كذلك  وتعرف  املن�ف�شة”. 

ت�شتهدف  التي  اخلدمات  من  كبرية  جمموعة 

على  مل�شاعدتهم  والرياديني  الأعمال  رجال 

)من�شاآتهم(  اأعمالهم  وتطوير  بكفاءة  العمل 

لتعزيز دورهم يف امل�ش�همة يف النمو القت�شادي، 

وبهذا  البطالة”.  وتقليل  عمل  فر�س  وخلق 

اأو  الأعمال  تطوير  خدمات  اأن  القول  ميكن 

ال�شغرية  املن�شاآت  ي�شتهدف  الفني  الدعم 

واملتو�شطة من اأجل هدف اأكرب هو دعم عملية 

وياأتي  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية 

قناعة  مدى  من  املن�شاآت  بهذه  الهتمام  هذا 

املوؤ�ش�شات املعنية بتزويد هذه اخلدمات بالدور 
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املن�شاآت  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الكبري  التنموي 

ال�شغرية واملتو�شطة.

عر�س  يف  الأوىل  الطريقة  اأن  الدولية  التجربة 

اخلدمات ت�شوبها الكثري من العيوب اأهمها:

 اأ.  التـدخل الرئي�شي واملبـا�شر للجهـات املانحة   

       بطبيعة اخلدمات املقدمة.

 ب. اخلدمات املقدمة ال تلبي احلاجات االأ�ش��شية 

       للم�شتفيدين منهـــا، واإمنا تتفق مــع اأهواء 

       اجلهات املانحة.

 ج. عدم اال�شتمرارية يف عر�س اخلدمات، ففي   

       اللحظة التي يقل فيها دعم اجلهات املانحة 

دي اخلدمات �شيتوقفون         للخدمات، فاإن ُمَزوِّ

       عن عر�س اخلدمات.

اخلدمات  عر�س  يف  الثانية  الطريقة  اأم�   

امل�شتفيدين )املن�شاآت  رغبة  تزيد  باأنها  متتاز  فاإنها 

ال�شغرية واملتو�شطة( يف الدفع، وهذا ي�شكل م�شدًرا 

اجلهات  بدًل من   للخدمات  دة  املَُزوِّ للمن�شاآت  مالًيا 

القرار،  ا�شتقاللية  يدعم  الذي  الأمر  املانحة، 

 – فقط   – م�شهلة  جهة  احلكومة  فيها  وتكون 

لل�شوق، كما اأن عر�س اخلدمات يكون ح�شب حاجة 

امل�شتفيدين. وجتدر الإ�شارة هنا اإىل ما يلي:

  اأ. هنـاك اختالف يف حجم ونوعية اخلــدمات 
 املقـدمة من كل موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات الدعم   

 الفنــي ح�شـب حجـم املن�شــاأة امل�شتفيـدة 

 وحاجتها  لهذه اخلدمات.

  ب.قد تختلف اخلدمات املقدمة ح�شب القطـاع 

      الذي ت�شتهدفه موؤ�ش�شة الدعم الفني.

  ج. اإن تقدمي هذه اخلدمات ل ينح�شر باملن�شاآت 

         ال�شغرية واملتو�شطة بل قد يتعدى اإىل املن�شاآت 

       الكبرية يف بع�س احلالت. 

 د.  بعـ�س اخلدمات تقدم ب�شكل جماين، وبع�شـها 

       مقابل ر�شوم رمزية يف الغالب.

»عبارة  هي  الفني  الدعم  خدمات 
أو  املنتجات  من  مجموعة  عن 
اخلدمات  غير التمويلية التي تهدف 
باختالف  املؤسسات،  دور  تعزيز  إلى 
االقتصادية”  التنمية  في  أحجامها 
اخلدمات  من  واسعة  »مجموعة  او 
دخول  لتأمني  الضرورية  املالية  غير 
واستمراريتها،  الصغيرة،  املنشآت 

وإنتاجيتها، وتنافسيتها، ومنوها”.

تطوير  خدمات  ب�شوق  يتعلق  فيما  اأما   

جانب  هم�  جزاأين  اإىل  ينق�شم  فاإنه  الأعمال 

الطلب  جانب  وميثل  العر�س.  وجانب  الطلب 

خدمات  على  للح�شول  ت�شعى  التي  املن�ش�آت 

والتغلب  ن�شاطاتها  لتطوير  الأعمال  تطوير 

تناف�شيتها،  وزيادة  تواجهها  التي  امل�شاكل  على 

يرغبون  الذين  الأفكار  واأ�شحاب  والرياديني 

احلد  ي�شمن  �شليم  ا�شتثماري  قرار  باتخاذ 

جانب  وميثل  النجاح.  مقومات  من  الأدنى 

هذه  تقدم  التي  املوؤ�ش�شات  جميع  العر�س 

اأو  اأو خا�شة،  حكومية،  اأكانت  اخلدمات، �شواء 

العر�س  بجانب  يتعلق  وفيم�  دولية.  اأو  اأهلية 

خدمات  ل�شوق  مدر�شتان  هناك  ظهرت  فقد 

طريقة  تتبنى  منهما  كل  الأعمال  تطوير 

اإىل  تنادي  الأوىل  اخلدمات،  لعر�س  خمتلفة 

الأعمال  تطوير  خدمات  من  املعرو�س  جعل 

ح�شب رغبة اجلهات التي تقدم هذه اخلدمات، 

خدمات  من  العر�س  جعل  اإىل  تنادي  والثانية 

عر�س  اأي  بالطلب  مربوًطا  الأعمال  تطوير 

رغبة  ح�شب  اأي  اخلدمات،  هذه  من  يطلب  ما 

اأثبتت  وقد  اخلدمات.  من  امل�شتفيدة  اجلهات 
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 هـ. احل�شـول عـلى هـذه اخلدمـات يحتـاج 

        اإىل جهـود م�شرتكـة من جـانب الطلـب 

       وجـانب العر�س على حد �شواء.

جميع  بيان  ميكن  الإطار  هذا  ويف   

اأطراف �شوق خدمات الدعم الفني فيما يلي:

	 جانب( واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

�شغرية ومتو�شطة  موؤ�ش�شات  الطلب(: هي 

احلجم ت�شعى اإىل الربح، وي�شكل الزبائن 

خدمات  ملزودي  املحتملني  اأو  احلاليني 

تطوير الأعمال.

	 جانب( الأعمال  تطوير  خدمات  مزودو 

اخلدمات  يقدمون  الذين  وهم  العر�س(: 

مبا�شًرة اإىل املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة. 

املوؤ�ش�شات  اأو  الأفراد،  من  يكونون  قد 

قد  اأنهم  كما  احلكومية.  اأو  اخلا�شة 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  من  يكونوا 

اخلدمات  ت�شكل  ال  التي  ال�شركات  من  اأو 

جزًءا حمورًيا من اأن�شطتها، ولّكنها توؤمنها 

اأو  االأو�شع  التجارية  املعامالت  من  كجزء 

العالقات البينية بني اأو�شاط الأعمال.

	 :الأعمال تطوير  خدمات  م�شهلو 

تطوير  خدمات  مزودي  يدعمون  وهم 

تطوير  عرب  املثال،  �شبيل  على  الأعمال، 

منتجات خدمة جيدة، وتعزيز املم�ر�ش�ت 

كما  املزودين.  قدرات  وبن�ء  الناجحة، 

الأعمال  تطوير  خدمات  م�شهلو  ي�شتطيع 

تثقيف  عرب  الطلب،  ناحية  من  يعملوا  اأن 

اأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة حول 

تزويدهم  اأو  للخدمات،  املحتملة  املنافع 

الوظائف  باملّحفزات لتجربتها. وتت�شمن 

مزودي  لأثر  اخلارجي  التقييم  الأخرى 

خدمات تطوير الأعمال، و�شمان النوعية، 

يف  لل�شيا�شات  اأف�شل  بيئة  اإىل  وال�شعي 

�شوق خدمات تطوير الأعمال املحّلي. 

	 بتمويل يقومون  الذين  وهم  املانحون:   

وبراجمه.  الأعمال  تطوير  خدمات  م�ش�ريع 

مكتب  هو  امل�شهل  يكون  احلالت،  بع�س  ويف 

اجلهة املانحة. 

	 احلكومات: وهي كاملانحني، قد توؤمن متويل 

وبراجمه.  الأعمال  تطوير  خدمات  م�ش�ريع 

اأبعد  اإىل  الرئي�شي  احلكومات  دور  ميتد  وقد 

الأعمال،  تطوير  خدمات  تدخالت  من 

وبيئة  نة،  ممكِّ �شي��شة  بتاأمني  يتّمثل  اإذ 

ة  ال�شغري  للم�شاريع  وتنظيمية  قانونية 

واملتو�شطة ومزودي خدمات تطوير الأعمال، 

بالإ�شافة اإىل ال�شلع العامة كالبنية التحتية 

الأ�شا�شية، وخدمات التعليم، واملعلومات.  

يتكون سوق خدمات تطوير األعمال 
املنشآت  هي  أطراف  خمسة  من 
)الطلب(،  واملتوسطة  الصغيرة 
الفني)العرض(،  الدعم  ومؤسسات 
األعمال،  تطوير  خدمات  ومسهلو 

واملانحون، واحلكومات.

وخدمات  الفني  الدعم  اأ�شكال  خام�شًا: 

تطوير الأعمال

الأعمال  تطوير  خدمات  تت�شمن   

وامل�ش�عدة  ال�شت�شارية،  واخلدمات  التدريب، 

ونقل  وتطوير  واملعلومات،  الت�شويق،  جمال  يف 

اأو�شاط  بني  الروابط  وتعزيز  التكنولوجيا، 

بني  التمييز  يتم  الأحيان،  بع�س  ويف  الأعمال. 

خدمات الأعمال “الت�شغيلية” و »الإ�شرتاتيجية«. 

اأما اخلدمات الت�شغيلية فهي التي تربز احلاجة 

املعلومات  نظم  مثل  اليومية  العمليات  يف  اإليها 

و�شجالت  احل�شابات  واإدارة  والت�شالت، 
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والتنظيمات  العمل  قوانني  واحرتام  ال�شرائب، 

الأخرى . اأم� اخلدمات الإ�شرتاتيجية، فهي التي 

ت�شتعملها املوؤ�ش�شات لتح�شني اأدائها، ونفاذها اإىل 

�شبيل  وعلى  املن�ف�شة.  على  وقدرتها  الأ�شواق، 

املثال، فاإن اخلدمات ال�شرتاتيجية قادرة على 

م�ش�عدة املن�ش�أة على حتديد الأ�شواق وخدمتها، 

وال�شعي  املن�شاآت،  وتاأ�شي�س  املنتجات،  وت�شميم 

للح�شول على التمويل والو�شول اإىل املعلومات. 

األعمال  تطوير  خدمات  تساعد 
األعمال  تسهيل  في  التشغيلية 
خدمات  أما  املنشأة،  في  اليومية 
االستراتيجية  األعمال  تطوير 
فتساعد في حتسني أدائها، ونفاذها 
إلى األسواق، وقدرتها على املنافسة.

خدمات  اأنواع  بع�س  تاأمني  ويتم   

بذاته من  م�شتقل  اأ�شا�س  على  الأعمال  تطوير 

بع�س  ويف  متخ�ش�شني.  خدمات  مزودي  قبل 

اجلمع  اإىل  اخلدمات  مزودو  يعمد  الأحيان، 

اأو  وخدمات  الأعمال  تطوير  خدمات  بني 

اجلمع  حال  يف  احلال  هو  كما  اأخرى،  منتجات 

جديدة  تقنيات  اعتم�د  على  امل�ش�عدة  بني 

م�  وكثرًيا  والتدريب.  الت�شميم  خدمات  وبني 

الأعمال  تطوير  خدمات  ت�شليم  منط  ي�شيع 

من  كجزء  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�ش�آت  يف 

مب�  الأعمال،  اأو�شاط  بني  الداخلية  العالقات 

يف ذلك العالقات بني املزود وامل�شرتي )املن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة يف هذه احلالة(، والتعاقد 

الرتاخي�س.  ومنح  والمتيازات  الباطن،  من 

تطوير  خدمات  ت�شليم  يتم  احلالت،  هذه  ويف 

اأخرى،  جتارية  معاملة  من  كجزء  الأعمال 

ومن الأمثلة على ذلك امل�ش�عدة على الت�شميم 

التي تتّلقاها املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة التي 

تبيع منتجاتها للمن�شاآت الأكرب، اأو التدريب الذي 

ي�شكل جزًءا من �شراء التجهيزات.

اخلدمات  اأنواع  خمتلف  اإىل  وبالإ�شافة   

من  خمتلفة  اأنواًعا  جند  الت�شليم،  اآلي�ت  واأمناط 

وميكن  الأعمال.  تطوير  خلدمات  الدفع  اآلي�ت 

ت�شجيل ثمن اخلدمة على اأنه ر�شم مبا�شر، اأو اأحد 

املثال،  �شبيل  )على  جممعة  خدمة  ثمن  مكونات 

عندم� تقبل املن�ش�آت ال�شغرية ثمنًا اأدنى ملنتجاتها 

مقابل م�ش�عدة تكنولوجية من ال�شارين(، اأو على 

ملزودي  الدفع  يتم  عندما  )مثاًل،  العمولة  اأ�شا�س 

اخلدمات الت�شويقية ا�شتناًدا اإىل جناحهم يف بيع 

الأّدلة  بع�س  وتربز  ال�شغرية(.  املن�شاآت  منتجات 

التي ت�شري اإىل اأن املن�ش�آت ال�شغرية اأ�شبحت اأكرث 

ا�شتناًدا  املقدمة  اخلدمات  ل�شتعمال  ا�شتعداًدا 

ا  اإىل مبداأ العمولة، مقارنة مببداأ الر�شم، خ�شو�شً

املخاطر  يّقلل من  اآلي�ت الدفع  الأول من  النوع  اأن 

من متّطلبات الإيراد النقدي.

حول  الفني  الدعم  مؤسسات  تقوم 
العالم بتقدمي حوالي 58 خدمة بحيث 
القطاعات  جميع  احتياجات  تغطي 
دورة  مراحل  جميع  إمتام  ومستلزمات 

حياة املشروع.

جميع  م�شح  اإىل  هدفت  درا�شة  ويف   

اخلدمات التي تقدمها موؤ�ش�شات الدعم الفني على 

الدعم  جمالت  اأن  القول  ميكن  العامل،  م�شتوى 

تق�شم  واملتو�شطة  ال�شغرية  للمن�شاآت  املقدم  الفني 

احتياجات  تغطي  اخلدمات  من  جمموعات   8 اإىل 

هذه املن�شاآت يف كافة مراحل عمر امل�شروع وتغطي 

كافة اجلوانب املتعلقة بالإنتاج والإدارة وغريها، 

كما هو مبني يف اجلدول رقم )1(، وتنطوي حتت 

كل بند من البنود ال�شابقة عدد من اخلدمات التي 

تقدمها موؤ�ش�شات الدعم الفني، كما هو مبني اأدناه.
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جدول رقم )1(
جمالت الدعم الفني املقدم للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

اأواًل
املعلومات والبيانات

ثانيًا
البحث وم�شوحات الأعمال

ثالثًا
ال�شت�شارات والن�شح

رابعً�
تطوير التجارة وال�شوق

روابط ال�شوقحل النزاعاتالدرا�شات التحليليةموقع اإلكرتوين

املطبوعات/الن�شرات/
التقارير

ت�شويق العيناتال�شت�شارات القانونيةوثائق ال�شيا�شات

ال�شفقات بني الأع�شاءالتوجيه والإر�شاد الفرديالتعليق على الإح�شاءاتعقود ال�شتخدام

املعار�س والتجارةاملفاو�شات اجلماعيةبنك املعلوماتحتديث الع�شوية

م�شاريع العمل
م�شوحات العمل/الأجور 

والت�شغيل
اأ�شواق الت�شديرامل�شورة املالية/ ال�شريبية

الت�شبيك الدويلالتدقيق املايلتعزيز املمار�شات الف�شلى

الوفود التجاريةالتعامل مع التفتي�س

توزيع عرو�س الأعمالالبيئة/اجلودة

واجتماعات اأطراف البيعخدمات دعم الأعمال

خام�شًا
التدريب

�ش�د�شً�
خدمات الأعمال

�ش�بعً�
الت�شبيك

ثامنًا
الإي�شاحات القانونية

التمثيل يف املحاكماجتماعات منظمة للعملالرتجمةالتدريب الإداري

اإدارة الرواتب والأجورالتدريب الفني
اجتماعات مع �شانعي 

ال�شي��ش�ت
التو�شط والتحكيم

املداخالت القانونيةجلان وندواتالتوظيفندوات وا�شت�شارات

جمموعات تبادل اخلربةا�شتخدام الت�شهيالتاإعداد اأدلة التدريب
املباحثات يف التفاقيات 

اجلماعية

اإدارة وتنمية العقاراتامل�شتوي�ت واملن�هج
تبادل الزيارات وجولت 

العمل

الحتياجات من 
املتدربني

قواعد البياناتخدمات التخزين واملوانئ

الت�شالتبطاقات الع�شوية واملزاياالت�شريع�ت

املوؤمترات واملنا�شباتت�شهيالت ال�شادراتاجلوانب القانونية

اجلوائز واملكافاآتالدرا�ش�ت

اأداء  لأف�شل  العامة  املبادئ  �شاد�شًا: 

لتزويد خدمات تطوير الأعمال

يعترب �شوق خدمات تطوير الأعمال   

من  بد  ل  حيث  اخلدمات،  اأ�شواق  من  كغريه 

ال�شعي اإىل تقدمي هذه اخلدمات بجودة عالية 

ت�شل  وحتى  النتائج.  من  قدر  اأكرب  ت�شمن 

التي تقدم  املوؤ�ش�شات  اأو  الفني  الدعم  موؤ�ش�شات 

النتائج، ل  اأف�شل  اإىل  الأعمال  خدمات تطوير 

بد من معرفة املبادئ التي يجب النطالق منها 

هذه  بنيت  وقد  املمار�شات.  اأف�شل  اإىل  للو�شول 

يف  الدولية  التجارب  اأف�شل  اأ�شا�س  على  املبادئ 

تقدمي خدمات تطوير الأعمال، وتتلخ�س هذه 

املبادئ يف النقاط الآتية:
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	 خدمات تقدم  التي  املوؤ�ش�شات  تراعي  اأن 

بني  الكبرية  الفروقات  الأعمال  تطوير 

املن�شاآت ال�شغرية واملن�شاآت الكبرية من حيث 

للح�شول  الدفع  على  والقدرة  الحتياجات 

على هذه اخلدمات.

	 الحتياجات املوؤ�ش�شات  هذه  تراعي  اأن 

واملتو�شطة  ال�شغرية  للمن�شاآت  احلقيقية 

وحماولة ا�شتهدافها يف اأماكنها.

	 اخلدمـــات مراجعـــة   �شـــرورة  

الحتياجات  مع  ومقارنتهـا  املتوفــرة 

املتغرية للمن�شـاآت  امل�شتفيدة.

	 من التاأكد  الفني  الدعم  موؤ�ش�شات  على 

للمن�شاآت  الأعمال  تطوير  خدمات  تقدمي 

والتاأكد  وت�شتحقها،  منها  �شت�شتفيد  التي 

من عدم الع�شوائية يف الختيار. اإن اختيار 

املن�ش�آت امل�شتفيدة يجب اأن ي�شتند بالأ�شا�س 

املن�ش�آت  لدى  املبادرين  خ�شائ�س  توفر  اإىل 

اخل�شائ�س  هذه  ان�شجام  ومدى  امل�شتفيدة 

مع الفئة امل�شتهدفة من قبل مزود خدمات 

تطوير الأعمال.

	 الأعمال تطوير  خدمات  اأن  من  التاأكد 

للتاأكد  وذلك  الطلب  اأ�شا�س  على  تقدم 

املن�ش�آت  حاجة  تلبي  اخلدمات  اأن  من 

امل�شتفيدة. 

	 تعود التي  للمن�شاآت  االأولوية  اإعطاء 

ملكيتها واإدارتها لنف�س ال�شخ�س، وذلك 

بتح�شني  اأ�شحابها  لدى  اللتزام  لأن 

املديرين  لدى  منه  اأكرب  املوؤ�ش�شة  عمل 

الذين يعملون باأجر.

	 يف كفاءة  اأعلى  حتقيق  من  التاأكد 

دي اخلدمات  التحكم بالتكلفة لدى ُمَزوِّ

باأقل  اخلدمات  تقدمي  ل�شمان  وذلك 

التكاليف.

	 اأعمال خدمات  تقدمي  ا�شتمرارية  من  التاأكد 

ا  اأي�شً  – والتاأكد  للم�شتفيدين،  ومفيدة  فع�لة 

- من ا�شتمرارية املن�ش�آت التي تطلب اخلدمات 

من اال�شتف�دة منها على املدى الطويل، والتي 

يف  املن�ش�آت  لهذه  قوية  م�ش�همة  ت�شمن 

التوظيف امل�شتقبلي والنمو القت�شادي.

	 تطوير خدمات  دي  ُمَزوِّ قيام  من  التاأكد 

ممكن  قدر  اأكرب  اإىل  الو�شول  من  الأعمال 

الدولية  التجربة  اأثبتت  فقد  املن�شاآت،  من 

من  امل�شتفيدة  املن�ش�آت  من   95-%90 اأن 

من  اخلدمات  بوجود  علمت  اخلدمات  هذه 

خالل عالقاتها التجارية ولي�س عن طريق 

دين اإليها. و�شول املَُزوِّ

	 ومواجهة الأثر  لقيا�س  درا�شات  اإجراء 

اأوجه الق�شور يف تقدمي هذه اخلدمات.

ملوؤ�ش�شات  اجليد  الأداء  موؤ�شرات  �شابعًا: 

خدمات تطوير الأعمال

املجال،  هذا  يف  نف�شه  يطرح  �شوؤال  ثمة   

بال�شكل  مهامها  الفني  الدعم  موؤ�ش�شات  توؤدي  هل 

الفني  الدعم  اإىل خدمات  اأنها حتتاج  اأم  املطلوب 

تظهر  هنا  من  مهامها؟  اأداء  على  قدرتها  لتطوير 

للوقوف  املوؤ�ش�شات  هذه  اأداء  تقييم  اإىل  احلاجة 

ال�شغرية  املن�شاآت  خدمة  يف  جناحها  مدى  على 

واملتو�شطة. تداولت العديد من التقارير جمموعة 

اجليد  الأداء  لتقييم  ت�شتخدم  التي  املعايري  من 

تاأثري  ويقا�س  الأعمال.  تطوير  خدمات  ل�شوق 

م�شتويات:  اأربعة  على  الأعمال  تطوير  خدمات 

يف  )التغري  امل�شتفيدة  املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على 

ل�شاحب  الإنتاجية  والقدرة  الإداري  ال�شلوك 

د اخلدمات )التغري يف  املن�شاأة(، وعلى م�شتوى مزوِّ
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الأداء(، وعلى م�شتوى الأ�شرة )التح�شن يف 

القت�شاد  م�شتوى  وعلى  املعي�شة(،  م�شتويات 

ل�شوق  املنظمة  ال�شيا�شات  يف  )التغري  الكلي 

اإىل  تهدف  والتي  الأعمال  تطوير  خدمات 

فيما  اأما  املقدمة(.  اخلدمات  نوعية  حت�شني 

دي خدمات تطوير الأعمال،  يتعلق باأداء ُمَزوِّ

هناك اأربعة معايري اأ�شا�شية لقيا�شها وهي:

	 اخلدمات د  مزوِّ قام  التي  املوؤ�ش�شات  عدد 

بالو�شول اإليها وتقدمي اخلدمة لها. 

	 فيها مت  التي  الآلية  وتقي�س  الكفاءة، 

اخلدمة  ملزود  املتاحة  امل�شادر  ا�شتخدام 

لتحقيق اأهدافه.

	 الفعالية، وتقي�س مدى حتقيق اخلدمات

املخطط  اأو  املطلوبة  لالأهداف  املقدمة 

لها.

	 التي املرات  عدد  وتقي�س  ال�شتمرارية، 

فيها تقدمي نف�س اخلدمة.

معايري  هي  ال�شابقة  املعايري  اإن   

كمية ول ت�شمن بال�شرورة نوعية ع�لية من 

على  العتماد  من  بد  كان ل  وهنا  اخلدمات، 

اأن  ميكن  التي  املوؤ�شرات  من  اأخرى  جمموعة 

املقدمة،  اخلدمة  نوعية  لقيا�س  ت�شتخدم 

والتي ميكن اأن ندرجها يف النقاط الآتية:

	 دي ملَُزوِّ والفنية  العملية  اخلربة 

خدمات تطوير الأعمال والطاقم الذي 

يعمل لديهم.

	 تعمل الذي  اجلانب  يف  التخ�ش�س  مدى 

اأو املتو�شطة التي  فيه املن�ش�أة ال�شغرية 

ذلك  ي�شاعد  حيث  اخلدمة،  تطلب 

خدمات  من  الحتياجات  حتديد  يف 

تطوير الأعمال ب�شكل دقيق.   

	 دي اخلدمات )فيما الهيئة القانونية ملَُزوِّ

اإذا كانت م�شجلة اأم غري م�شجلة(.   

	 البنية التحتية القانونية والت�شريع�ت التي

تنظم �شوق خدمات تطوير الأعمال وتراقب 

الأداء واجلودة. 

	 خدمات م� بعد البيع، اأي بعد تقدمي اخلدمة

اأف�شل  اإىل  للو�شول  املتابعة  وت�شمل خدمات 

النتائج.   

	 بطبيعة اخلدمة  دي  ُمَزوِّ اهتمام  درجة 

اجلهة التي تطلبها.   

	   .د اخلدمات �شمعة ُمَزوِّ

	 قابلة ودقيقة  وا�شحة  عمل  خطة  توفر 

للتنفيذ.  

	 �مدى مطابقة م� مت عر�شه من خدمات مع م

تطلبه املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة.

	   .اللتزام مبوعد ت�شليم اخلدمة

	   .دة �شعر وتكلفة اخلدمة املَُزوَّ

	 ثقة ومدى  اخلدمات  دي  ُمَزوِّ م�شداقية 

املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة بهم.   

	 املن�ش�آت اأداء  على  اخلدمات  تاأثري  مدى 

ا�شتخدام  خالل  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 

تقييم الأثر.   

	.دي اخلدمات درجة الإبداع لدى ُمَزوِّ

	 دي ُمَزوِّ لدى  والعر�س  الت�شال  مهارات 

اخلدمات.  

	 ب�شرية اخلدمات  دي  ُمَزوِّ احرتام  مدى 

ال�شغرية  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  البيانات 

واملتو�شطة. 

	 واآلية امل�شتخدمة  واملنهجية  االأدوات 

التفكري.  
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	 مبا وجتددها  املقدمة  اخلدمات  تطور  مدى 

ال�شغرية  املن�شاآت  احتياجات  مع  يتالءم 

واملتو�شطة املتغرية.

	 اإىل الو�شول  يف  اخلدمات  بع�س  ت�شاعد 

الأ�شواق املحلية والأ�شواق اخلارجية.

	.ت�شاعد يف تطوير منتجات جديدة

	 الإنتاج عمليات  تطوير  يف  ت�شاعد 

وا�شتخدام الأ�شلوب الأمثل لالإنتاج.

	 تقنيات على  احل�شول  يف  املن�شاأة  ت�شاعد 

متطورة يف الت�شنيع والإدارة.

	 وزيادة ترويج  يف  اخلدمات  بع�س  ت�شاعد 

ال�ش�درات.

	 الو�شول من  املن�شاآت  اخلدمات  بع�س  متكن 

اإىل م�شادر جديدة للمواد الأولية.

	 زيادة من  املن�شاآت  اخلدمات  بع�س  تعمل 

التدريب  خالل  من  العمال  اإنتاجية 

والتاأهيل.

	 احل�شة وزيادة  ال�شوق  حتليل  يف  ت�شاعد 

ال�شوقية.

	.تقليل امل�شاكل الداخلية املتعلقة بالإنتاج

	 ت�شاعد يف كيفية التعامل مع الآثار البيئية

وتقليلها.

	 توجه بع�س اخلدمات اإىل زيادة تناف�شية

امل�شروع.

	.حت�شن يف جودة املنتج

	 املن�شاآت بني  الت�شبيك  م�شتوى  تزيد 

واملوؤ�ش�شات  اخلدمات  هذه  من  امل�شتفيدة 

الفني  الدعم  )موؤ�ش�شات  العالقة  ذات 

وموؤ�ش�شات التمويل ..الخ(.

	 ت�شاعد خدمات الدعم الفني الو�شول اإىل

م�شادر التمويل واحل�شول على التمويل.

	.حت�شن يف كفاءة وفاعلية اإدارة امل�شروع

لتأثير  املستمر  التقييم  من  بد  ال 
على  األعمال  تطوير  خدمات 
مستوى  هي:  مستوبات  أربعة 
في  )التغير  املستفيدة  املنشآت  
اإلنتاجية  والقدرة  اإلداري  السلوك 
مستوى  وعلى  املنشأة(،  لصاحب 
األداء(،  في  )التغير  اخلدمات  مزوِّد 
)التحسن  األسرة  مستوى  وعلى 
وعلى  املعيشة(،  مستويات  في 
مستوى االقتصاد الكلي )التغير في 
السياسات املنظمة لسوق خدمات 

تطوير األعمال .

الأعمال  تطوير  خدمات  اأثر  ثامنًا: 

على املن�شاآت امل�شتفيدة

تطوير  خدمات  اأثر  عن  احلديث  اإن   

هذه  من  امل�شتفيدة  املن�شاآت  اأداء  على  الأعمال 

لواقع  تف�شيلية  درا�شة  اإىل  يحتاج  اخلدمات 

واأداء هذه املن�شاآت قبل احل�شول على اخلدمة 

مقارنة  يتم  كما  اخلدمة.  على  احل�شول  وبعد 

هذه  على  احل�شول  تكلفة  مع  الأداء  يف  الفرق 

تطوير  خدمات  تاأثري  وجدت.اإن  اإن  اخلدمات 

الأعمال على املن�شاآت امل�شتفيدة يعتمد على نوع 

امل�شروع  بها  مير  التي  واملرحلة  اخلدمات  هذه 

ونوعيتها،  اخلدمة  تقدمي  يف  الدقة  ومدى 

ومدى رغبة املن�شاآت امل�شتفيدة بال�شتفادة من 

هذه اخلدمات، اإ�شافة اإىل عوامل اأخرى. فيما 

احل�شول  ميكن  التي  املكا�شب  لأهم  عر�شًا  يلي 

عليها عند احل�شول على خدمات الدعم الفني:
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تا�شعًا: معوقات الو�شول اإىل خدمات 

الدعم الفني

املن�شاآت  و�شول  عملية  تواجه   

الدعم  خدمات  اإىل  واملتو�شطة  ال�شغرية 

وعملية  جهة،  من  �شوقها  ودخول  الفني 

من  عدد  اخلدمات  هذه  على  احل�شول 

املعوقات، منها مع يتعلق بجانب الطلب ومنها 

بع�س  يكون  وقد  العر�س.  بجانب  يتعلق  ما 

هذه املعوقات مرتبط بتكلفة هذه اخلدمات 

واآليات احل�شول عليها. ونعر�س فيما يلي اأهم 

معوقات احل�شول على خدمات الدعم الفني: 

	 عن املعلومات  على  احل�شول  �شعوبة 

الدعم  خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ش�شات 

الفني.

	 حول املعلومات  على  احل�شول  �شعوبة 

طبيعة اخلدمات املتوفرة.

	 على اخلدمات  على  احل�شول  اقت�شار 

مع  جيدة  بعالقة  تتمتع  التي  املن�شاآت 

هذه املوؤ�ش�شات ومدرائها.

	 العديد يف  املوؤ�ش�شات  هذه  انت�شار  عدم 

هذه  تقدمي  وتركز  املناطق  من 

الكربى  الرئي�شية  املدن  يف  اخلدمات 

)حتيز جغرايف(.

	 لبع�س اخلدمات  هذه  تقدمي  تركز 

القطاعات دون غريها )حتيز قطاعي(.

	 الإجراءات الطويلة الالزمة للح�شول على

خدمات تطوير الأعمال.

	 شاحب� قدرة  بعدم  تتعلق  عوائق 

وحتقيق  الطلب  تعبئة  على  امل�شروع 

�شروط احل�شول على اخلدمة.

	 للبحث كافية  خم�ش�شات  وجود  عدم 

امل�شروع  ميزانية  �شمن  والتطوير 

ال�شنوية.

	 على للح�شول  املبا�شرة  التكاليف  ارتفاع 

اخلدمة.

ح�شول  معوقات  الباحثون  ويق�شم   

خدمات  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

هذه  بتقدمي  املعنية  املوؤ�ش�شات  من  تطوير 

باملوؤ�ش�شات  تتعلق  معوقات  اإىل  اخلدمات 

اأنف�شهم.  بامل�شتفيدين  تتعلق  ومعوقات  نف�شها، 

املعوقات املرتبطة باملوؤ�ش�شات فت�شمل  اأهم  اأما 

مؤسسات  إلى  الوصول  معوقات 
الدعم الفني ومعوقات احلصول على 
خدمات تطوير األعمال قد تنجم عن 
جانب الطلب )رواد األعمال وأصحاب 
املنشآت( او جانب العرض )مؤسسات 

الدعم الفني( او كالهما.

كافة  تغطي  ل  املوؤ�ش�شات  هذه  خدمات  اأن 

تغطي  ول  للمن�شاأة  الالزمة  الحتياجات 

عدم  الفرعية،  ال�شناعية  القطاعات  كافة 

كافة  يف  املوؤ�ش�شات  لهذه  متثيل  مكاتب  انت�شار 

وور�س  الن�شاطات  قلة  اجلغرافية،  املناطق 

بهذه  املن�شاآت  اأ�شحاب  تعرف  التي  العمل 

و�شائل الت�شال  املوؤ�ش�شات وبخدماتها، �شعف 

موؤ�ش�شات الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية  بني 

املعاملة  يف  املوؤ�ش�شات  هذه  متييز  واملتو�شطة، 

هذه  متييز  احلجم،  اأ�شا�س  على  املن�شاآت  بني 

اأ�شا�س  على  املن�شاآت  بني  املعاملة  يف  املوؤ�ش�شات 

هذه  بني  التن�شيق  �شعف  اجلغرايف،  املوقع 

بكافة  احلكومية  وغري  حلكومية  املوؤ�ش�شات 

املالية  املخ�ش�شات  نق�س  بينها،  فيما  اأنواعها 

مواكبة  عدم  الكوادر،  نق�س  املوؤ�ش�شات،  لهذه 

هذه املوؤ�ش�شات من من خدمات تطوير الأعمال، 

مقرتحات  بع�س  مع  احلكومة  جتاوب  عدم 

بني  التن�شيق  �شعف  املوؤ�ش�شات،  هذه  وخطط 
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غرف ال�شناعة وغرف التجارة، اعتماد بع�س 

امل�شتقر  غري  اخلارجي  الدعم  على  املوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات  بع�س  بريوقراطية  وامل�شروط، 

مركزية  املعقدة،  واإجراءاتها  احلكومية 

احلكومية،  املوؤ�ش�شات  يف  القرار  اتخاذ 

الفعل  ردة  اأ�شلوب  املوؤ�ش�شات  هذه  ت�شتخدم 

عند اتخاذ القرارات بدل من املبادرة.

خدمات  على  احل�شول  معوقات  اأما   

ال�شغرية  باملن�شاآت  املتعلقة  الأعمال  تطوير 

م�شكلة  فت�شمل  الطلب(  )جانب  واملتو�شطة 

الفني  الدعم  م�شادر  اإىل  الو�شول  �شعوبة 

وتدين م�شتوى معرفة بع�س املن�شاآت باخلدمات 

م�شكلة  الفني،  الدعم  موؤ�ش�شات  تقدمها  التي 

باإدارة  تتعلق  لأ�شباب  الطرفني  بني  التوا�شل 

املعلومات،  نق�س  الت�شال،  و�شائل  اأو  املن�شاأة 

الذي  املن�شاأة  مندوب  اأو  ممثل  امتالك  عدم 

�شالحية  الفني  الدعم  موؤ�ش�شات  مع  يتعامل 

املن�شاآت  بع�س  قناعة  عدم  القرارات،  اتخاذ 

بدور موؤ�ش�شات الدعم الفني وجديتها. 

املعلومات  توفر  اأن  ن�شتنتج  �شبق  مما   

تطوير  خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ش�شات  عن 

واملعلومات  اخلدمات،  هذه  واأنواع  الأعمال 

الالزمة عن التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة 

التقدم  اآلية  واملعلومات حول  لهذه اخلدمات، 

حجم  يف  يوؤثر  اخلدمات  هذه  على  للح�شول 

الطلب على هذه اخلدمات. ولكن، ثمة معوقات 

املعلومات  هذه  على  احل�شول  عملية  تواجه 

وغريها اأهمها �شعوبة حتديد امل�شدر ال�شحيح 

للمعلومات املطلوبة، عدم وجود قاعدة بيانات 

جاهزة ميكن اللجوء اإليها، عدم وجود وحدة 

متخ�ش�شة بجمع املعلومات اخلا�شة باملن�شاآت 

معينة  جهة  وجود  عدم  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

تعمل على حتديث املعلومات املتوفرة، العتماد 

على البيانات غري الر�شمية يف كثري من الأحيان، 

لال�شتخدام  قابلة  غري  املتوفرة  املعلومات  كون 

املعلومات  ندرة  وت�شنيف،  ترتيب  اإىل  وحتتاج 

املتعلقة ب�شوق خدمات تطوير الأعمال، ارتفاع 

التكلفة، اقت�شار احل�شول على املعلومة على فئة 

معينة القادرة على الدفع اأو التي متتاز بعالقات 

طيبة مع م�شادر هذه املعلومات.

ضعف  من  العربية  الدول  تعاني 
الفني  الدعم  خدمات  مستوى 
من  بد  املتقدمة.ال  بالدول  مقارنة 
من  احلقيقية  االحتياجات  مراعاة 
هذه اخلدمات وتقدميها وفقاً ألفضل 
املمارسات الدولية. يجب على مزودي 
من  عدد  أكبر  إلى  الوصول  اخلدمات 
التجارب  على  اإلطالع  املستفيدين. 
في  الناجحة  والدولية  اإلقليمية 
هذا اجملال يساعد في تقدمي خدمات 
مستمر  عائد  وذات  وأشمل  أفضل 

وتنموي.

عا�شرًا: املعهد العربي للتخطيط والدعم 

الفني للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

للتخطيط  العربي  املعهد  يويل   

املن�شاآت  وتنمية  تطوير  لعملية  كبرية  اأهمية 

على  ال�شتدلل  وميكن  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

التي  التي يقدمها واملبادرات  ذلك من اخلدمات 

وعلى  بل  الكويت  دولة  م�شتوى  لي�س  يطرحها 

على  موؤخرا  املعهد  عمل  وقد  العربي.  امل�شتوى 

ل�شغرية  باملن�شاآت  متخ�ش�س  مركز  تاأ�شي�س 

مركز  تاأ�شي�س  فكرة  جاءت  وقد  واملتو�شطة. 
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للتخطيط  العربي  املعهد  يتبنى 
الصغيرة  املنشآت  وفلسفة  فكر 
ضرورة  على  القائمة  واملتوسطة 
التركيز على االبتكار واإلبداع وتعزيز 
بعيداً  واخللفية،  األمامية  الروابط 
عن املنشآت التقليدية الناجمة عن 

الزيادة الطبيعية في الطلب. 

كاأول   – واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروع�ت 

املن�شاآت  بتنمية  متخ�ش�س  اإقليمي  مركز 

ال�شغرية واملتو�شطة- انطالقًا من روؤية املعهد 

املحافظة  اإىل  الداعية  للتخطيط  العربي 

العمل،  جمالت  كافة  يف  املعهد  ريادة  على 

وتنفيذًا لر�شالة املعهد الرامية اإىل الرتقاء 

العربية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مب�شتوى 

التنموي  الطابع  ذات  العام  النفع  وموؤ�ش�شات 

بتطوير  املعنية  تلك  �شيما  ل  والتخطيطي 

وقد  واملتو�شطة.  ال�شغرية  املن�شاآت  قطاع 

الكبري  لالهتمام  نتيجة  الفكرة  تر�شخت 

لكافة  للتخطيط  العربي  املعهد  مينحه  الذي 

الق�شايا املتعلقة بعملية التخطيط والتنمية 

اأهمية  وانطالقًا من  وامل�شتدامة،  ال�شاملة 

والجتماعية،  القت�شادية  املن�شاآت  هذه 

الدول  يف  الناجحة  التجارب  اإىل  وا�شتنادًا 

وتعزيزًا  �شواء،  حد  على  واملتقدمة  النامية 

جهود  دعم  يف  للتخطيط  العربي  املعهد  لدور 

التنمية العربية. 

مركز  تاأ�شي�س  فكرة  رافق  وقد   

جهود  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروع�ت 

اإطار تنمية هذه  حقيقية قام بها املعهد يف 

والداعمة  الراعية  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت 

واملمولة لها.فعلى �شبيل املثال )1( قدم املعهد 

لتنمية  الوطني  »الربنامج  بعنوان  مقرتحًا 

الكويت”  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

وح�شل على م�شادقة جمل�س الوزراء الكويتي 

املوقر،  )2( قام املعهد بالتفاق على تنفيذ 

برنامج مماثل يف اململكة الأردنية الها�شمية 

بالتعاون مع �شندوق التنمية والت�شغيل، )3( 

ال�شتثمار   فر�س  حول  درا�شة  باإعداد  قام 

�شمال  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 

اململكة الأردنية الها�شمية بالتعاون مع هيئة 

باإعداد  املعهد  قام   )4( ال�شتثمار،  ت�شجيع 

التدريبية  الربامج  من  كبري  عدد  وت�شميم 

واملتو�شطة  ال�شغرية  باملن�ش�آت  اخلا�شة 

التدريبية  اخلطة  �شمن  بع�شها  واإدراج 

امللتقيات  من  عدد  املعهد  نظم   )5( ال�شنوية، 

وور�س العمل واملوؤمترات واحللقات النقا�شية 

حول هذه امل�شروعات، )6( قام  املعهد بن�شر 

تدر�س  التي  واالأبح�ث  الدرا�ش�ت  من  عدد 

هذه املن�شاآت بكافة اأبعادها.

امل�شروعات  مركز  روؤية  من  وانطالقًا   

مت  فقد  للمعهد،  التابع  واملتو�شطة  ال�شغرية 

العمل على ابتكار برنامج يعنى برواد الأعمال 

بحيث  املتميز”  املبادر  “برنامج  م�شمى  حتت 

الدعم  خدمات  باأهمية  املعهد  قناعة  يج�شد 

كافة  ويف  امل�شروع  عمر  مراحل  كافة  يف  الفني 

املبادر  برنامج  فكرة  جاءت  وقد  القطاعات. 

للتخطيط  العربي  املعهد  �شينفذه  الذي  املتميز 

من خالل مركز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

عدد  مع  بالتعاون  العربية  الدول  خمتلف  يف 

احلكومية  والإقليمية  القطرية  املوؤ�ش�شات  من 

بت�شميم  املركز  قيام  ويعك�س  احلكومية.  وغري 

هذا الربنامج اهتمامه بقطاع املن�شاآت ال�شغرية 

كافة  تقدمي  باأهمية  وقناعته  واملتو�شطة 
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واملبتكرين  الأعمال  لرواد  الدعم  اأ�شكال 

وطلبة  اجلدد  اخلريجني  من  واملخرتعني 

التاأ�شي�س  فرتة  خالل  واملوهوبني  اجلامعات 

تر�شيد  اأجل  من  الأوىل  الت�شغيل  ومراحل 

قراراتهم ال�شتثمارية والتمويلية والت�شغيلية 

والت�شويقية والإدارية واملالية والإنتاجية.

العربي  املبادر  برنامج  فل�شفة  وتقوم   

ريادة  معوقات  درا�شة  اأ�شا�س  على  املتميز 

رواد  واإيالء  العربية،  الدول  يف  الأعمال 

من  الهتمام  من  املميزين قدرًا كبريًا  الأعمال 

والعمل  تواجههم  التي  املعوقات  درا�شة  خالل 

اخلدمات  من  حزمة  خالل  من  تذليلها  على 

وخدمات  وال�شت�شارية  والتدريبية  التوعوية 

الربنامج  فل�شفة   وترتكز  املوؤ�ش�شي.  الدعم 

وانخراط  الأعمال  ريادة  ت�شجيع  على  كذلك 

اخلريجني اجلدد يف م�شروعات اإنتاجية ريادية 

ابتكارية غري تقليدية، كما ترتكز على �شمولية 

واملبدعني  الأعمال  لرواد  املقدمة  اخلدمات 

واأ�شحاب الأفكار ال�شتثمارية املتميزة. 

من  رئي�شي  ب�شكل  الربنامج  ويتكون   

التوعية  مكون  ت�شمل  رئي�شية  مكونات  ثالثة 

تثقيفي(،  )مكون  امل�شاركني  واختيار  والتثقيف 

وال�شاملة  املتكاملة  واخلدمات  التمكني  ومكون 

الحت�شان  ومرحلة  متكيني(،  تاأهيلي  )مكون 

والتقييم واملتابعة )مكون تطويري(.

اأربعة  الربنامج  تنفيذ  عملية  وتت�شمن   

وطبيعة  مدة  تختلف  قد  متتالية  مراحل 

ينفذ  التي  للدولة  وفقًا  مرحلة  كل  وحمتويات 

بها الربنامج، وهذه املراحل هي:

الربنامج . 1 فكرة  ن�شر   : الأوىل  املرحلة 

املعايري  وو�شع  الأعمال   ريادة  وت�شجيع 

واختيار امل�شاركني يف الربنامج.

امل�شاركني . 2 متكني  الثانية:  املرحلة 

اأجل  من  املختلفة  احتياجاتهم  وحتديد 

من  لهم  الفني  الدعم  وتقدمي  تدريبهم 

اأفكارهم  درا�شة  يف  م�شاعدتهم  اأجل 

هذه  حتويل  جدوى  وتقييم  وابتكاراتهم 

م�شروعات  اإىل  والبتكارات  الأفكار 

حقيقية ذات قيمة م�شافة عالية.

الثالثة:  ح�شر وعر�س الأفكار . 3 املرحلة 

القت�شادية  اجلدوى  ذات  املتميزة 

عملية  يف  وامل�شاعدة  والجتماعية 

الت�شبيك  عملية  خالل  من  التنفيذ 

وخدمات الدعم الفني.

املرحلة الرابعة: متابعة املن�شاآت املنفذة . 4

خالل  من  ال�شتمرارية  �شمان  اأجل  من 

تقدمي خدمات ما بعد الت�شغيل يف عيادة 

املن�ش�آت ال�شغرية واملتو�شطة.
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�شمولية  اأهمية  على  نوؤكد  �شبق  مما   

خدمات تطوير الأعمال من عدة جوانب، اأولها، 

امل�شروع،  حياة  دورة  مراحل  جلميع  �شموليتها 

القطاعات،  كافة  لتغطي  �شموليتها  وثانيها، 

وثالثًا، �شموليتها لتغطي لت�شمل كافة املجالت 

والقانونية  والتمويلية  والإدارية  الفنية 

لكافة  �شموليتها  ورابعًا،  والت�شويقية وغريها، 

الربنامج  اأن  نرى  اجلغرافية.وهنا  املناطق 

املذكور ي�شمن كافة الأبعاد ال�شابقة.

احلادي ع�شر: اخلامتة

املن�شاآت  احتياجات  اأ�شبحت   

ال�شغرية واملتو�شطة من خدمات الدعم الفني 

يف جميع مراحل دورة حياة املن�شاأة ل تقل اأهمية 

لذا  املن�شاآت،  لهذه  التمويلية  الحتياجات  عن 

تقوم  التمويل  موؤ�ش�شات  من  العديد  اأ�شبحت  فقد 

للم�شتفيدين  الأعمال  تطوير  خدمات  بتقدمي 

املن�شاآت  هذه  جناح  ت�شمن  حتى  منها  واملقرت�شني 

احلكومات  من  الكثري  عملت  اأموالها.  وا�شرتداد 

واملوؤ�ش�شات املانحة على اإيجاد موؤ�ش�شات متخ�ش�شة 

بتقدمي خدمات تطوير الأعمال من اأجل م�شاعدة 

ومواجهة  النمو  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

املوؤ�ش�شات  هذه  اأداء  م�شتوى  اأن  اإل  التحديات، 

�شريحة  ات�شاع  ومدى  العمل  لآلية  تبعًا  يتفاوت 

امل�شتفيدين وما حتققه هذه اخلدمات من حت�شن يف 

االأداء.
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النتائج  اأف�شل  اإىل  الو�شول  اإن    

اخلدمات  هذه  تقدمي  ا�شتمرارية  يتطلب 

للموؤ�ش�شات  الالزم  التمويل  وا�شتمرار توفر 

�شعي  يتطلب  كما  بتقدميها،  تقوم  التي 

ل�شتغالل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

ال�شحيح.  بال�شكل  املقدمة  اخلدمات  هذه 

لهذه  املزودة  املوؤ�ش�شات  جانب  من  اأما 

احتياجات  تراعي  اأن  بد  فال  اخلدمات، 

الأعمال،  تطوير  خدمات  من  املن�شاآت  هذه 

ال�شغرية واملن�شاآت  املن�شاآت  والفروقات بني 

الكبرية، والحتياجات احلقيقية للمن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة وحماولة ا�شتهدافها يف 

اأماكنها ل �شيما تلك التي تعمل خارج املدن 

الرئي�شية، ول بد - اأي�شًا-  اأن تدرك �شرورة 

مع  ومقارنتها  املتوفرة  اخلدمات  مراجعة 

الحتياجات املتغرية للمن�شاآت امل�شتفيدة، واأن 

احل�شول  معايري  اختيار  عند  الدقة  تراعي 

الع�شوائية.  عن  والبتعاد  اخلدمات  على 

ومن جانب اآخر،  يجب على مزودي اخلدمات 

امل�شتفيدين  من  عدد  اأكرب  اإىل  الو�شول 

واإعطاء االأولوية للمن�شاآت التي تعود ملكيتها 

اللتزام  لأن  وذلك  ال�شخ�س،  لنف�س  واإدارتها 

لدى اأ�شحابها بتح�شني عمل املوؤ�ش�شة اأكرب منه 

يعملون باأجر. كما يجب  الذين  لدى املديرين 

التحكم  يف  كفاءة  اأعلى  حتقيق  من  التاأكد 

دي اخلدمات ل�شمان تقدمي  بالتكلفة لدى ُمَزوِّ

درا�شات  واإجراء  التكاليف،  باأقل  اخلدمات 

يف  الق�شور  اأوجه  ومواجهة  الأثر  لقيا�س 

تقدمي هذه اخلدمات.  اإ�شافًة اإىل ما �شبق، ل 

اأن الإطالع على التجارب  اإىل  بد من الإ�شارة 

املجال  هذا  يف  الناجحة  والدولية  الإقليمية 

ي�شاعد يف تقدمي خدمات اأف�شل واأ�شمل وذات 

نخالف  ل  واأخريًا،  وتنموي.  م�شتمر  عائد 

الأعمال  رواد  وعي  اأن  قلنا  اإذا  احلقيقة 

واأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة لوجود 

ا�شتغاللها  وح�شن  اخلدمات  هذه  واأهمية 

اخلدمات  هذه  مزودي  قيام  مع  وتوظيفها، 

وفقًا  بتقدميها  الفني  الدعم  موؤ�ش�شات  من 

املن�شاآت  ي�شاعد  الدولية،  املمار�شات  لأف�شل 

ال�شغرية واملتو�شطة من التخل�س من الكثري من 

والإدارية  والت�شويقية  التمويلية  التحديات 

تواجهها،  التي  والقانونية  والفنية  واملالية 

وا�شتمرارها.  منوها  فر�س  يعزز  وبالتايل 

وأصحاب  األعمال  رواد  وعي  إن 
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
اخلدمات  هذه  وأهمية  لوجود 
وتوظيفها،  استغاللها  وحسن 
من  اخلدمات  هذه  مزودي  قيام  مع 
مؤسسات الدعم الفني بتقدميها 
الدولية،  املمارسات  ألفضل  وفقاً 
الصغيرة  املنشآت  يساعد 
من  التخلص  من  واملتوسطة 
التمويلية  التحديات  من  الكثير 
واملالية  واإلدارية  والتسويقية 
التي  والقانونية  والفنية 
فرص  يعزز  وبالتالي  تواجهها، 

منوها واستمرارها.
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ونخل�س بالقول اإىل اأن خدمات تطوير الأعمال ل تعترب هدفًا بحد ذاتها واإمنا و�شيلة للدعم 

والتطوير التي نتمناه لقطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.
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د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون



24

ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. فهد الف�شالة

د. ايهاب مقابله

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




