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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

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

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  ل�صك 

التنمية املحلية امل�صتدامة وقطاع امل�صروعات 

الدول  اقت�صاديات  يف  واملت��صطة  ال�صغرية 

النامية واملتقدمة دون ا�صتثناء، حيث تتحقق 

تطلعات هذا القطاع ومق�مات جناحه وتط�ره 

املحلية  الإدارات  اأداء  اأ�صل�ب  خالل  من 

وفاعليته وكفاءته وم�صت�ى الالمركزية التي 

تتمتع بها هذه الإدارات؛ خ�ص��صًا فيما يتعلق 

ممار�صة  وبدء  الرتاخي�س  على  باحل�ص�ل 

الن�صاط اأو متابعته يف خمتلف املجالت. ومن 

ال�صغرية  امل�صروعات  اآخر، يق�م قطاع  جانب 

واخلدمات  الأن�صطة  من  بالعديد  واملت��صطة 

املختلفة،  واأجهزتها  املحلية  الإدارة  ل�صالح 

ال�صلع  من  متطلباتها  معظم  ت�فري  حيث  من 

احلك�مية  امل�صرتيات  عن  ناهيك  واخلدمات، 

التي  املناق�صات  خالل  من  بها  يق�م  التي 

تطرحها الإدارة املحلية واأجهزتها يف خمتلف 

والبيئية،  وال�صحية  التعليمية  املجالت 

الأ�صا�صية  البنية  م�صروعات  عن  ناهيك 

واخلدمات  والزراعة  ال�صناعة  جمال  ويف 

ت�صهم  التي  اخلدمات  من  وغريها  ال�صياحية 

فاعل.  ب�صكل  املحلية  التنمية  يف  بدورها 

دعم  نح�  العاملي  الت�جه  يرتجم  ما  وهذا 

خالل  من  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

امل�صروعات  لهذه  ال�صتثمار  مناخ  حت�صني 

والعمل  قيامها  ت�صجيع  اجتاه  يف  بها  والدفع 

على اإيجاد جميع الأطر واملتطلبات لنجاحها 

التنمية املحلية امل�صتدامة وامل�صروعات 

ال�صغرية واملت��صطة

مقدمة

         اإعداد  د. حممد باط�يح

اإىل  وبالإ�صافة  وتط�يرها.  بها  والرتقاء 

حم�ريًا  دورًا  امل�صروعات  هذه  تلعب  ذلك، 

الدول  يف  امل�صتدامة  املحلية  التنمية  يف 

من  جمم�عة  خالل  من  وذلك  العربية، 

هياكلها  بخ�صائ�س  تتعلق  التي  العتبارات 

ع�امل  وت�فر  والجتماعية،  القت�صادية 

النتاج، والت�زيع اجلغرايف لل�صكان وللن�صاط 

القت�صادي.

املشروعات  قطاع  تطلعات  تتحقق 
ومقومات  واملتوسطة  الصغيرة 
جناحه وتطوره من خالل أسلوب أداء 
وكفاءته  وفاعليته  احمللية  اإلدارات 
ومستوى الالمركزية التي تتمتع بها 

هذه اإلدارات.

ومن جانب اآخر، اأظهرت العالقة بني 

اإدارة التنمية املحلية واأ�صحاب  امل�صروعات 

الكثري  م�صت�ى  على  واملت��صطة  ال�صغرية 

ال�صعف  م�اطن  من  عددًا  العربية  الدول 

هذه  تط�ير  م�صت�ى  على  �صلبًا  اأثرت  التي 

الأزمات  تداعيات  عن  ناهيك  امل�صروعات، 

العربية  املنطقة  بها  متر  التي  املختلفة 

وتقلبات اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية يف الأ�ص�اق 

العاملية،  الأمر الذي يجعل الهتمام بتط�ير 

قطاع امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة ي�صبح 

برامج  اإطار  �صمن  وذلك  ملحة  �صرورة 

الإ�صالحات القت�صادية اجلارية يف معظم 

الدول العربية.
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العربي  املعهد  ي�يل  ال�صياق،  هذا  يف 

امل�صروعات  مركز  خالل  من  للتخطيط 

اهتمامًا  له  التابع  واملت��صطة  ال�صغرية 

العاملة  والك�ادر  الرياديني  بتاأهيل  كبريًا 

للم�صروعات  الداعمة  امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  يف 

الأع�صاء  الدول  يف  واملت��صطة  ال�صغرية 

ال�صاملة  التنمية  حتقيق  جه�د  يدعم  مبا 

الدول  جه�د  ودعم  جهة،  من  وامل�صتدامة 

خالل  من  القطاع  هذا  لتط�ير  العربية 

جهة  من  وامل�ؤ�ص�صي  الفني  الدعم  تقدمي 

العدد  هذا  فاإن  الأ�صا�س،  هذا  وعلى  اأخرى. 

من ج�صر التنمية يركز على درا�صة العالقة 

امل�صروعات  وقطاع  املحلية  التنمية  بني 

ال�صغرية واملت��صطة.  

املجتمعات،  ت�اجهها  التي  امل�صكالت  لطبيعة 

التي  الدولية  للخربات  حقيقيًا  وانعكا�صًا 

تراكمت يف هذا املجال. وبالتايل، فاإن التنمية 

واملجتمعات  الدول  كل  لتحقيقه  ت�صعي  هدف 

�ص�اء كانت متط�رة اأو نامية، ذلك اأن التنمية 

من  الأف�صل  نح�  ال�صائدة  لالأو�صاع  تغيري  هي 

املتاحة.  للم�ارد  الأمثل  ال�صتغالل  خالل 

لهذا، فاإن م��ص�ع التنمية امل�صتدامة، وخا�صة 

املحلية يحتل مركًزا مهمًا بني م�ا�صيع التنمية 

الجتماعية  والدرا�صات  القت�صادي  الفكر  يف 

املنظمات  وبرامج  احلك�مية  وال�صيا�صات 

الجتماعية  وامل�ؤ�ص�صات  والإقليمية  الدولية 

ومدخاًل  ومنهجًا  عملية  اأنها  ذلك  والبيئية، 

باملجتمع  النتقال  خاللها  من  ميكن  وحركة 

التقدم  و�صع  اإىل  والرك�د  التخلف  حالة  من 

والق�ة وال�صري يف طريق النم� والرتقاء اإىل ما 

ه� اأف�صل و�صد وتلبية الحتياجات الأ�صا�صية 

ومب�صاندة  الذاتية  بجه�دهم  املحليني  لل�صكان 

من الهيئات احلك�مية. وتعترب يف ال�قت ذاته، 

املحافظات  بني  الت�ازن  لتحقيق  مدخل  اأف�صل 

الأجيال  وبني  وداخلها،  املختلفة  والأقاليم 

احلالية والأجيال امل�صتقبلية واإعطاء الدفعة 

نح� تنمية �صاملة ومت�ازنة.

ت�صليط  نحاول  امل�جز  العر�س  هذا  يف 

ال�ص�ء على مفه�م التنمية امل�صتدامة والتنمية 

التي  والأهداف  باأبعادها  امل�صتدامة  املحلية 

تلعبه  الذي  الكبري  والدور  لتحقيقها،  ت�صعى 

والجتماعي  القت�صادي  بال��صع  الرتقاء  يف 

وذلك  والنامية،  املتقدمة  للمجتمعات  والبيئي 

من خالل التنمية املحلية امل�صتدامة.

من  للتخطيط  العربي  املعهد  يولي 
الصغيرة  املشروعات  مركز  خالل 
كبيراً  اهتماماً  له  التابع  واملتوسطة 
العاملة  والكوادر  الرياديني  بتأهيل 
الداعمة  املؤسسات  مختلف  في 
في  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
حتقيق  جهود  يدعم  مبا  األعضاء  الدول 
التنمية الشاملة واملستدامة من جهة، 
ودعم جهود الدول العربية لتطوير هذا 
الفني  الدعم  تقدمي  خالل  من  القطاع 

واملؤسسي من جهة أخرى. 

اأوًل: ماهية التنمية املحلية امل�صتدامة

على  التنمية  لتاريخ  املتابع  اإن 

يالحظ  والإقليمي  العاملي  ال�صعيدين 

التنمية  ملفه�م  وال�ا�صح  امل�صتمر  التط�ر 

و�صفًا وحمت�ى، وكان ذلك ا�صتجابة واقعية 
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بهدف حتقيق ال�عي املحلي وال�صتغالل 

الأمثل للم�ارد املتاحة”، ول يتحقق ذلك اإل 

بخلق وتعزيز روح التعاون وامل�صاركة الفعلية 

ب�صرائحه  واملجتمع  بني احلك�مات املحلية 

املختلفة. ومهما تعددت التعاريف واملفاهيم 

التي تعالج وتناق�س مفه�م التنمية املحلية، 

فاإننا جند اأن التنمية املحلية، ب�صفة عامة، 

هي “عبارة عن عملية واأ�صل�ب وا�صرتاتيجية 

تهدف اإىل دمج اجله�د ال�صعبية واحلك�مية 

�صمن حمافظة اأو اإقليم اأو منطقة معينة عن 

طريق ا�صتغالل امل�ارد املحلية املتاحة يف 

البيئة الداخلية، واأي�صا الفر�س امل�ج�دة 

اخلارجية بهدف الرتقاء  �صمن البيئة 

بال�حدات املحلية ح�صرية كانت اأو ريفية يف 

جميع املجالت القت�صادية والجتماعية 

والثقافية والتنظيمية وهي عبارة عن حجر 

الزاوية الذي حتقق وحت�صن من خالله 

التنمية ال�صاملة واملت�ازنة”.

التنم�ي  الجتاه  فاإن  اآخر،  جانب  من 

العاملي، كما اأ�صرنا �صابقًا، يتجه نح� ال�صتدامة 

وي�يل اهتمامًا كبريًا ومتزايدًا بالبعد البيئي 

اإىل جانب البعدين القت�صادي والجتماعي، 

الت�ازن  حالة  �صمان  عن  كذلك،  يعرب  والذي 

احلالية  الأجيال  واحتياجات  متطلبات  بني 

والقادمة، ويعالج يف ال�قت ذاته، الختاللت 

امل�صت�ى العاملي اأو  البيئية لي�س فقط على 

الإقليمي اأو ال�طني واإمنا حتى على م�صت�ى 

بق�صايا  الهتمام  ازداد  وبهذا،  املحليات. 

لالعتبارات  وذلك  امل�صتدامة  املحلية  التنمية 

التي يبينها ال�صكل رقم )1(.

بعد اإدماج م�صطلح ال�صتدامة كمفه�م 

اإىل  جديد على ال�صعيد العاملي، والذي اأدى 

اأ�صبح  فقد  تط�ر كبري يف املنهج التنم�ي ، 

من ال�صروري تط�ير جميع املفاهيم املتعلقة 

واملجال التنم�ي  باملجال القت�صادي عامة 

حت�لت التنمية من اجتاه  حيث  خا�س، 

اقت�صادي واجتماعي اإىل تنمية م�صتدامة 

تاأخذ بعني العتبار- اإ�صافة اإىل ذلك- البعد 

البيئي والأجيال امل�صتقبلية، وحت�لت كذلك 

احلك�مية  التنمية املحلية من دمج للجه�د 

املحلي اإىل تنمية حملية  املجتمع  وجه�د 

م�صتدامة تناق�س وتت�صمن م�ا�صيع التنمية 

التقليدية مع الأخذ بعني العتبار  املحلية 

متطلبات ومفاهيم ال�صتدامة.

“جمم�عة  املحلية  بالتنمية  ويق�صد 

خاللها  من  يتم  التي  والإجراءات  العمليات 

اإحداث تغريات �صمن جميع املجالت املتاحة 

يف املحليات من اأجل خلق الت�ازن والت�زيع 

وذلك من خالل العتماد  العادل للع�ائد، 

على الأ�صاليب العلمية واملناهج املدرو�صة 

مجموعة  هي  احمللية  التنمية 
من  يتم  التي  واإلجراءات  العمليات 
إحداث تغيرات ضمن جميع  خاللها 
اجملاالت املتاحة في احملليات من 
أجل خلق التوازن والتوزيع العادل 
وذلك من خالل االعتماد  للعوائد، 
على األساليب العلمية واملناهج 
املدروسة بهدف حتقيق الوعي احمللي 
واالستغالل األمثل للموارد املتاحة.
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ال�صكل رقم )1(: مربرات الهتمام بق�صايا التنمية املحلية

هي العملية التي  التنمية املحلية امل�صتدامة 

يتمكن بها املجتمع املحلي من حتديد حاجاته 

واأهدافه، وترتيب هذه احلاجات والأهداف 

وفقا لأول�ياتها، مع اإذكاء الثقة والرغبة يف 

تلك احلاجات والأهداف مبا  العمل ملقابلة 

ي�صتجيب حلاجات الأجيال الراهنة دون 

تعري�س قدرة الأجيال القادمة للخطر”.

بالتاأكيد، هذه الق�صايا لن جتد طريقها 

لالأعباء  تقا�صم الدولة  يتم  مل  ما  للحل 

التنم�ية القت�صادية منها والجتماعية 

ال�صكانية  التجمعات  م�صت�ى  والبيئية على 

والأقاليم وذلك  واملحافظات  واملدن  والقرى 

من اأجل حتقيق اأكرب عدد من الأهداف 

مع الأخذ بعني العتبار �صرورة  املرجّ�ة، 

املتاحة.  امل�ارد  ت�فر ال�صتغالل الأمثل لكل 

تنم�ية  وظائف  للمحليات  وقد ا�صندت 

مفه�م  بروز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  متعددة، 

التنمية املحلية امل�صتدامة كمنهج تنم�ي 

حديث ومتكامل اجل�انب والأبعاد التي تهدف 

اإىل تفعيل الطاقات الكامنة لدى املجتمعات 

املحلية، من اأجل حتقيق نه�صة تنم�ية 

التي  ال�ظائف  ومن  واملناطق.  لهذه املحليات 

ا�صندت للمحليات ما يلي:

�صركاء 	  خمتلف  مع  والت�صبيك  التعاون 

والقطاع  العام،  )القطاع  التنمية 

يف  املدين(  املجتمع  وم�ؤ�ص�صات  اخلا�س 

دعم  يف  ي�صاهم  وهذا  املحلي،  املجتمع 

وتزويدها  املحلية،  التنمية  مك�نات 

مجموعة  هي  احمللية  التنمية 
من  يتم  التي  واإلجراءات  العمليات 
إحداث تغيرات ضمن جميع  خاللها 
اجملاالت املتاحة في احملليات من 
أجل خلق التوازن والتوزيع العادل 
للعوائد، وذلك من خالل االعتماد على 
األساليب العلمية واملناهج املدروسة 
بهدف حتقيق الوعي احمللي واالستغالل 

األمثل للموارد املتاحة.
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الأولية  واملتطلبات  بالحتياجات 

وتط�ر  من�  ا�صتمرار  ل�صمان  الالزمة 

املجتمع املحلي. 

حتر�س 	  حيث  املركزية،  من  التقليل 

دور  تفعيل  على  املحلية  التنمية 

يف  املحلي  املجتمع  وم�ؤ�ص�صات  املحليات، 

واحلر�س  املحلية،  بالتنمية  النه��س 

املرتبطة  ال�ظائف  كافة  تطبيق  على 

بها. 

بكافة 	  املحلي  املجتمع  دور  تفعيل 

داخل  امل�اطنني  دور  اإن  اإذ  مك�ناته؛ 

على  فقط  يعتمد  ل  املحلي  املجتمع 

القيام بال�ظائف، واملهن بل على تفاعل 

الق�صايا  خمتلف  مع  املحليني  ال�صكان 

التي ت�اجههم وذلك من خالل ممار�صة 

دورهم النتخابي اأو عن طريق ممثليهم 

يف املجال�س املحلية.

النظم 	  من  جمم�عة  ا�صتحداث 

تعمل  والتي  امل�ؤ�ص�صية،  والرتتيبات 

بدورها على دعم م�صرية التنمية املحلية 

ومعاجلة كافة التحديات التي ت�اجهها.

ميكن تعريف التنمية  ومما �صبق، 

املحلية امل�صتدامة باأنها: “تلك العملية التي 

يتمكن بها املجتمع املحلي من حتديد حاجاته 

واأهدافه، وترتيب هذه احلاجات والأهداف 

وفقا لأول�ياتها، مع اإذكاء الثقة والرغبة يف 

تلك احلاجات والأهداف مبا  العمل ملقابلة 

ي�صتجيب حلاجات الأجيال الراهنة دون 

تعري�س قدرة الأجيال القادمة للخطر”. 

“ا�صرتاتيجية  باأنها  كذلك  تعريفها  وميكن 

ل�صتمرار تنمية املجتمع وتعمل على الربط 

بني امل�ارد املحلية والبيئة اخلارجية، اأي 

تنمية املجتمع من خالل م�ارده الذاتية 

الجتماعية  وامل�اهب الفردية والعالقات 

مع مراعاة مبداأ العدالة وال�صتمرارية 

وال�صتدامة، اأي العدالة بني اأفراد املجتمع 

احلايل وامل�صتقبلي  احلايل، وبني املجتمع 

من خالل الأخذ بعني العتبار املتطلبات 

البيئية التي حتافظ على حق الأجيال 

)املجتمعات امل�صتقبلية(”. امل�صتقبلي 

 )2( رقم  ال�صكل  ي��صح  ذاته،  ال�صياق  ويف 

والرتكيز  ت��صيحها  يجب  التي  الإيجابيات 

عليها يف التنمية املحلية امل�صتدامة.

مختلف  مع  والتشبيك  التعاون  في  للمحليات  اسندت  التي  الوظائف  تتمثل 
شركاء التنمية، والتقليل من املركزية، وتفعيل دور اجملتمع احمللي بكافة مكوناته، 
على  بدورها  تعمل  التي  املؤسسية  والترتيبات  النظم  من  مجموعة  واستحداث 

دعم مسيرة التنمية احمللية ومعاجلة كافة التحديات التي تواجهها.
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امل�صروعات  لقطاع  التنم�ي  الدور  ثانيًا: 

ال�صغرية واملت��صطة يف الدول العربية

يتمثل الدور التنم�ي لقطاع امل�صروعات 

اجل�انب  من  عدٍد  يف  واملت��صطة  ال�صغرية 

القت�صادية والجتماعية والبيئية، منها على 

�صبيل املثال م�صاهمته يف زيادة القيمة امل�صافة 

خللق  وم�صدرًا  القت�صادي،  الهيكل  وتن�يع 

القطاع  هذا  م�صاهمة  وتقدر  العمل.  فر�س 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %  33 بح�ايل 

بالقطاع  الت�صغيل  يف   %  45 بح�ايل  وت�صاهم 

الدول  اقت�صاديات  جمم�عة  يف  الر�صمي 

القطاع  هذا  ي�صاهم  حيث  والنامية،  النا�صئة 

يف خلق )4( فر�س عمل من بني كل )5( فر�س 

ونتيجة  الر�صمي.  القطاع  يف  جديدة  عمل 

العربية جه�دها يف  الدول  الدور كر�صت  لهذا 

اإىل  الهادفة  الإ�صالحات  من  العديد  اإجراء 

يف  �صاهم  الذي  الأمر  القطاع،  هذا  تط�ير 

واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  عدد  ازدياد 

زيادة  وبالتايل  العربية.  الدول  معظم  يف 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�صاهمتها  ن�صبة 

امل�صروعات  ن�صبة  تقدر  حيث  الت�صغيل،  ويف 

ال�صكل رقم )2(: ايجابيات الرتكيز على التنمية املحلية امل�صتدامة

بيانات  لقاعدة  وفقًا  واملت��صطة،  ال�صغرية 

مب�ؤ�ص�صة  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

التم�يل الدولية، بني 90 – 99 % من اإجمايل 

يف  الر�صمي  القطاع  يف  العاملة  امل�صروعات 

اأن  رقم )3(  ال�صكل  وي��صح  العربية.  الدول 

عدد  حيث  من  الأوىل  املرتبة  حتتل  م�صر 

الدول  يف  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

تليها  من�صاأة،  األف   )2454( بعدد  العربية 

 )785( بعدد  الثانية  املرتبة  يف  ال�صع�دية 

الثالثة  املرتبة  يف  ت�ن�س  ثم  من�صاأة،  األف 

الالحقة  املراتب  ويف  من�صاأة،  األف   )601(

كان  وفل�صطني  وُعمان  والأردن  لبنان  من  كل 

وت�ن�س  وال�صع�دية  م�صر  من  كل  ل�صالح 

ولبنان والأردن.

يتمثل الدور التنموي لقطاع املشروعات 
من  عدٍد  في  واملتوسطة  الصغيرة 
واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب 
املثال  سبيل  على  منها  والبيئية، 
املضافة  القيمة  زيادة  في  مساهمته 
ومصدراً  االقتصادي،  الهيكل  وتنويع 

خللق فرص العمل.
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ال�صكل رقم )3(: عدد املن�صاآت ال�صغرية واملت��صطة يف بع�س الدول العربية )األف من�صاأة(

                

     قاعدة بيانات امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة، م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية، 2014.

هذه  م�صاهمة  تقدر  اآخر،  جانب  ومن 

الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة  امل�صروعات يف 

م�صر  يف  بلغت  حيث   ،%80  –  16 بني  ترتاوح 

80% وهي اأعلى ن�صبة م�صاهمة يف الناجت املحلي 

ت�ن�س  الثانية  املرتبة  يف  تليها  الإجمايل، 

 ،%40 بن�صبة  الأردن  ثم  ومن   ،%73 بن�صبة 

اجلزائر  من  كل  وجاءت   %39 والمارات 

يف  وفل�صطني  وُعمان  واملغرب  وال�صع�دية 

ال�صكل  يف  مبني  ه�  كما  الالحقة،  املراتب 

رقم )4(.

ال�صكل رقم )4(: م�صاهمة امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف الناجت املحلي الإجمايل لعدد من الدول العربية )%(

   قاعدة بيانات امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة، م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية، 2014.
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ب�صكل رئي�صي الأ�ص�اق املحلية، با�صتثناء بع�س 

كالأردن  العربية  الدول  بع�س  يف  امل�صروعات 

ا�صتطاعت  والتي  وم�ريتانيا  ولبنان  والك�يت 

ال��ص�ل اإىل بع�س الأ�ص�اق اخلارجية، كما ه� 

م��صح يف اجلدول رقم )1(.

ووفقًا لدرا�صة اأعدها �صندوق النقد 

ال�صغرية  امل�صروعات  بيئة  ح�ل  العربي 

من  فاإنه  العربية،  الدول  يف  واملت��صطة 

املالحظ اأن تركز معظم امل�صروعات ال�صغرية 

يف  العربية  الدول  معظم  يف  واملت��صطة 

قطاعي التجارة واخلدمات يجعلها ت�صتهدف 

اجلدول رقم )1(: اأهم القطاعات الإنتاجية واخلدمية والأ�ص�اق التي ترتكز فيها امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

الدولة
اأهم القطاعات الإنتاجية واخلدمية التي ترتكز فيها 

امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

اأهم الأ�ص�اق التي ت�صتهدفها منتجات 

امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

والبناء الأردن وال�صناعة  واخلدمات،  الداخلية  التجارة 

والت�صييد والنقل

60% الأ�ص�اق الداخلية و40% الأ�ص�اق 

اخلارجية

الداخليةاملقاولت والتجارة الداخلية واخلدماتال�صع�دية

الداخليةالقطاع الزراعي ب�صقيه احلي�اين والنباتي والنقلال�ص�دان

الداخلية ب�صكل اأكرب من الأ�ص�اق اخلارجيةالتجارة الداخلية واخلدماتالك�يت

والن�صاءات فل�صطني والتعدين  وال�صناعة  الداخلية  التجارة 

والعقارات

الداخلية

واخلدمات لبنان والتعدين  وال�صناعي  الزراعي  القطاع 

املعل�ماتية  والتكن�ل�جيا  واملطاعم  الفندقية 

والت�صالت والقطاع احلريف.

الداخلية، واخلارجية ب�صكل ~اقل

واملقاولت م�ريتانيا الداخلية  والتجارة  اخلدمات  قطاع 

وال�صياحة والزراعة والرثوة احلي�انية.

الداخلية واخلارجية

�صندوق النقد العربي 2017، بيئة امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف الدول العربية.

التنم�ي  الدور  فاإن  ال�صياق، ذاته،  ويف 

للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة، يتبني كذلك 

العمل،  فر�س  ت�فري  يف  م�صاهمتها  خالل  من 

حيث ت�ؤكد البيانات املتاحة ح�ل بع�س الدول 

امل�صروعات  هذه  م�صاهمة  ن�صبة  اأن  العربية 

حتتل  حيث  و%32،   10 بني  ترتاوح  العمالة  يف 

الت�صغيل  ن�صبة  يف  الأوىل  املرتبة  ت�ن�س 

بالن�صبة للدول العربية املت�فرة عنها بيانات 

المارات  الثانية  املرتبة  يف  تليها  الت�صغيل، 

من  وكل  الثالثة،  املرتبة  يف  الأردن  ثم  ومن 

املراتب  يف  وقطر  وال�صع�دية  والعراق  م�صر 

الالحقة، اأنظر ال�صكل رقم )5(.

الصغيرة  املشروعات  معظم  تركز 
واملتوسطة في معظم الدول العربية 
ما  واخلدمات  التجارة  قطاعي  في 
رئيسي  يجعلها تستهدف بشكل 
بعض  باستثناء  احمللية،  األسواق 
املشروعات في بعض الدول العربية 
وموريتانيا  ولبنان  والكويت  كاألردن 
والتي استطاعت الوصول إلى بعض 

األسواق اخلارجية.
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ال�صكل رقم )5(: م�صاهمة امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف الت�صغيل يف القطاع الر�صمي يف بع�س 

الدول العربية )%(

    قاعدة بيانات امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة، م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية، 2014.

اإن كل ما ورد �صابقًا من حتليل وبيانات 

تلعبه  الذي  املح�ري  الدور  ي�ؤكد  وم�ؤ�صرات 

م�صار  دعم  يف  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

على  املحلية  والتنمية  عام  ب�صكل  التنمية 

وجه اخل�ص��س، وهذا ما جعلها تتمركز �صمن 

دول  معظم  ت�صهدها  التي  الإ�صالح  اأول�يات 

املعدلت  اإىل  ال��ص�ل  بهدف  العربية  املنطقة 

املرجّ�ة،  املعي�صية  وامل�صت�يات  القت�صادية 

وذلك من خالل جمم�عة من العتبارات التي 

وبنيتها  القت�صادية  تتعلق بخ�صائ�س هذه 

والقطاعية.  وميكن اإيجاز اأهم  الإنتاجية 

الأدوار التي تق�م بها هذه امل�صروعات واملتمثلة 

يف الآتي:

الدور القت�صادي( 1

الدور الجتماعي( 2

الدور البيئي والتكن�ل�جي.( 3

1. الدور القت�صادي

بامل�صروعات  املتزايد  الهتمام  اإن 

اخل�صائ�س  من  ينبثق  واملت��صطة  ال�صغرية 

املالية والتنظيمية والتكن�ل�جية والقان�نية 

التي تتمتع بها يف خمتلف القت�صاديات عامة، 

خا�صة،  العربية  املنطقة  دول  واقت�صاديات 

اإ�صالحي  برنامج  لأي  اأول�ية  متثل  جعلها  ما 

اإىل  ال��ص�ل  بهدف  القت�صادي  املجال  يف 

املعي�صية  وامل�صت�يات  القت�صادية  املعدلت 

زيادة  يف  م�صاهمتها  خالل  من  وذلك  املرج�ة، 

اإحداث  طريق  وعن  الإجمايل  املحلي  الناجت 

الإنتاج  عنا�صر  با�صتغالل  م�صافة  قيمة 

حتقيق  على  قدرتها  اإىل  بالإ�صافة  املتاحة، 

الت�ازن التنم�ي الأف�صل بني خمتلف املناطق 

تقليل  طريق  عن  والريفية(  )احل�صرية 

املحافظات  بني  القت�صادي  التفاوت  معدلت 

واملحليات. وت�صاهم هذه امل�صروعات، كذلك يف 

ت�زيع ال�صناعات اجلديدة على خمتلف املدن 
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ال�صكانية  والتجمعات  والأرياف  ال�صغرية 

النائية، وهذا يعطيها فر�صة اأكرب ل�صتخدام 

حاجيات  وتلبية  وتثمينها،  املحلية  امل�ارد 

هذه  يف  املت�اجدة  املحدودة  الأ�ص�اق 

املناطق، ويف نف�س ال�قت ل ت�صكل اأي عبء 

ال�صغط  حيث  من  املناطق  هذه  على  اإ�صايف 

والزدحام على املرافق العامة امل�ج�دة ول 

حيث  من  ال�صكان  لإزعاج  م�صدر  اأي  ت�صكل 

امل�صانع  مبخلفات  مقارنة  وغريه،  التل�ث 

يف  املدن  حميط  داخل  املت�اجدة  الكبرية 

كل الدول التي تعتمد عليها، بالإ�صافة اإىل 

امل�صروعات  تناف�صية  زيادة  يف  م�صاهمتها 

الكربى لك�نها متثل  �صناعات مغذية ومكملة 

املحلي  الطلب  فج�ة  �صد  يف  ت�صهم  كما  لها، 

حتفيز  زيادة  ثم  ومن  ال�صلع،  من  كثري  على 

الطلب الكلي وتخفي�س فات�رة ال�اردات.

املتاحة خ�ص��صًا يف البلدان التي تت�فر فيها 

مثل هذه امل�ارد حيث اأن ال�صتغالل الأمثل 

لهذه امل�ارد ي�ؤدي اإىل تر�صيد ق�ى العر�س 

والطلب يف اأ�ص�اق ال�صلع واخلدمات نتيجة لتن�ع 

الت�صكيلة وانخفا�س الأ�صعار، وت�صاهم اأي�صا يف 

تتعرف  جمال تن�يع الهيكل ال�صناعي حيث 

على منتجات امل�صروعات الكبرية وبعدها تق�م 

باإنتاج منتج اأو جمم�عة من املنتجات التي ل 

تنتجها هذه امل�صروعات.

واملت��صطة  ال�صغرية  اإن امل�صروعات 

ت�صتخدم فن�ن اإنتاج ب�صيطة ومنط تقني 

مالئم لظروف بلدانها وظروف البلدان النامية 

فالتقنيات امل�صتخدمة يف هذه امل�صروعات 

كثيفة العمل وغري مكلفة للعملة ال�صعبة، 

بالتقنيات املتط�رة كثيفة راأ�س املال  مقارنة 

بهذه التقنيات  حتى اأن اخلدمات املرتبطة 

مت�فرة حمليا ول تتطلب مهارات عالية وبذلك 

تنخف�س تكلفة اإعداد وتدريب العمال اإل اأن 

املهم بالن�صبة للم�صئ�لني عن و�صع ال�صيا�صات 

القت�صادية واملخططني ه� احل�ص�ل على 

التكن�ل�جيات املالئمة لظروف بلدانهم وغري 

مكلفة وذات اإنتاجية عالية حتى واإن مل تكن 

جديدة.

امل�صروعات  باأن  التاأكيد،  املهم  ومن 

تعترب م�صدرًا لالأفكار  واملت��صطة  ال�صغرية 

حيث تق�م  اجلديدة والبتكارات احلديثة، 

باإنتاج ال�صلع واخلدمات املبتكرة وميثل الإبداع 

واملالحظ  جانب من اإدارة هذه امل�صروعات، 

اأن كثريا من ال�صلع واخلدمات ظهرت وتبل�رت 

واأنتجت داخل هذه امل�صروعات، وهذا يرجع اإىل 

معرفتها لحتياجات عمالئها بدقة وحماولة 

تقدمي اجلديد وم�اكبة التجديد. 

الصغيرة  املشروعات  تعتبر 
واملتوسطة مصدراً لألفكار اجلديدة 
حيث تقوم  واالبتكارات احلديثة، 
بإنتاج السلع واخلدمات املبتكرة 
اإلبداع جانب من إدارة هذه  وميثل 

املشروعات.

امل�صروعات  ت�صكل  اآخر،  جانب  ومن 

الدخل  م�صادر  اإحدى  واملت��صطة  ال�صغرية 

وم�صتخدميهم،  مل�صتحدثيها  بالن�صبة 

اإ�صافيًا  م�صدرًا  تعد  ك�نها  اإىل  فبالإ�صافة 

لتنمية العائد املايل للمحليات كما ه� احلال 

للحك�مة املركزية من خالل ال�صتقطاعات 

على  كذلك  ت�صاعد  املختلفة،  وال�صرائب 

ت�صغيل املدخرات ال�صخ�صية لأ�صحابها مما 

ي�صكل دعما لالقت�صاد املحلي وال�طني، كما 

تتميز بكفاءتها يف ا�صتخدام امل�ارد الأولية 
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امل�صروعات  فاإن  ذاته،  وال�صياق 

اإعادة  على  تعمل  واملت��صطة  ال�صغرية 

جراء  اإدماج امل�صرحني من منا�صب عملهم 

اإفال�س بع�س امل�صروعات اأو بفعل تقلي�س 

حجم العمالة فيها جراء اإعادة الهيكلة اأو 

وه� ما يدعم اإمكانية تع�ي�س  اخل�صخ�صة 

بع�س الأن�صطة املفق�دة، كما اأن معظم 

الدرا�صات ت�صري اإىل اأن هذه امل�صروعات 

للعناقيد ال�صناعية لها  الداخلة والداعمة 

اأثار ق�ية على الفقر، فالعناقيد ال�صناعية 

يف الغالب عبارة عن م�ؤ�ص�صات �صغرى و�صغرية 

ومت��صطة وهي تت�صم بالإنتاج كثيف العمالة 

لذا فان اأغلب العناقيد ال�صناعية يف الدول 

عامة تركز على هذا الن�ع من  النامية 

امل�صروعات وال�صناعات كثيفة العمالة.

امل�صروعات  تلعب  اأخرى،  جهة  من 

ا�صرتاتيجيًا يف  دورًا  واملت��صطة  ال�صغرية 

عن  حتقيق مبادئ التنمية الب�صرية وذلك 

طريق ت��صيع البدائل واخليارات اأمام النا�س 

�ص�اء من خالل ت�صكيلة العمل اأو ت�صكيلة 

ال�صلع واخلدمات وت�صعى اإىل ت�فري هذه ال�صلع 

واخلدمات باأ�صعار زهيدة وج�دة منا�صبة يف 

فر�س  متناول الفقراء، بالإ�صافة اإىل خلق 

عمل اأو�صع للمراأة �ص�اء من خالل العمل يف 

املنزل اأو مع اأفراد الأ�صرة دون الإخالل 

الأ�صرية، وكذلك تلعب هذه  ب�اجباتها 

امل�صروعات دورا جد ح�صا�س يف جمال احلد 

طريق  من هجرة الأدمغة اإىل اخلارج عن 

ت�فري املناخ املالئم املكاين واملايل والثقايف 

من اأجل ال�صتفادة من خرباتهم وابتكاراتهم 

الفكري، كما ت�صاهم هذه  لالرتقاء بامل�صت�ى 

امل�صروعات يف تك�ين الأفراد وتدريبهم على 

والت�ص�يقية  املهارات الإدارية والإنتاجية 

الدرا�صات  من  العديد  ت�صري 

اأن  اإىل  وع�ائده  بال�صتثمار  املتعلقة 

ال�صتثمارية  امل�صروعات  يف  ال�صتثمار 

– ال�صغرى وال�صغرية  باأحجامها املختلفة 

عدة  على  اإيجابي  اأثر  له  واملت��صطة- 

واملجتمع  والأ�صرة  الفرد  وهي  م�صت�يات 

املحلي والقت�صاد ال�طني.

2. الدور الجتماعي

اإن امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة 

الجتماعي  البعد  تعزيز  يف  ت�صاهم 

حت�يل  على  القادرة  ال�حيدة  ك�نها 

عمل  عن  باحثني  من  التعليم  خمرجات 

اإىل  بالإ�صافة  عمل.  فر�س  خالقي  اإىل 

الجتماعية التي اكت�صبتها  الأهمية  اأن 

واملت��صطة من خالل  ال�صغرية  امل�صروعات 

الرتقاء مبعدلت التنمية  م�صاهمتها يف 

الجتماعية ل تقل اأهمية على الدور 

الذي تلعبه هذه امل�صروعات يف حتقيق 

هذه  اأن  جند  حيث  القت�صادية،  التنمية 

امل�صروعات متار�س دورًا وا�صحًا يف معاجلة 

مثل  الجتماعية،  امل�صاكل  من  الكثري 

يرتتب  وما  والفراغ  والتهمي�س  البطالة 

على ذلك من خماطر اجتماعية متعددة. 

وبالتايل، فهي حتمي املجتمع من ال�صلبيات 

الجتماعية والأمنية والنف�صية الناجمة 

عن تف�صي هذه الظاهر الجتماعية.

املشروعات  في  االستثمار  إن 
اخملتلفة  بأحجامها  االستثمارية 
– الصغرى والصغيرة واملتوسطة- 
له أثر إيجابي على عدة مستويات 
احمللي  واجملتمع  واألسرة  الفرد  وهي 

واالقتصاد الوطني.
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واملالية لإدارة اأعمال هذه امل�صروعات وهذا 

يف ظل قلة و�صعف اإمكانيات معاهد الإدارة 

ومراكز التدريب.

امل�صروع  ل�صاحب  الجتماعي  الندماج  يف 

من  الفقرية  للطبقة  �صلع  وت�فري  املجتمع،  يف 

امل�صاكل  من  والتقليل  املحلي،  املجتمع  اأبناء 

اأ�صره  وتك�ين  الزواج  يف  وامل�صاهمة  الأ�صرية، 

مع  امل�صروع  �صاحب  عالقات  وتعزيز  جديدة، 

جديدة  �صداقات  وبناء  وامل�ردين،  العمالء 

�صاحب  لدى  الفراغ  اأوقات  وتقليل  ونافعة، 

بع�س  وتراجع  ال�صلبية،  وتبعاتها  امل�صروع  

امل�صاركة  الأمرا�س الجتماعية، تعزيز فر�س 

يف املنا�صبات الجتماعية، وال�صع�ر بال�صتقالل 

امل�صئ�لية  وت�زيع  امل�صروع،  ل�صاحب  املايل 

ورفع  والزوجة«،  »الزوج  الأ�صرة   قطبي  بني 

م�صت�ى الثقة بالنف�س ل�صاحب امل�صروع واأفراد 

الأ�صرة العاملني يف امل�صروع، وتعزيز دور املراأة 

م�صت�ى احرتام  ورفع  التنمية،  الأ�صرة  ويف  يف 

الأ�صرة   اأفراد  التحاق  م�صت�ى  ورفع  الذات، 

بامل�ؤ�ص�صات التعليمية، وحت�صن م�صت�ى وظروف 

امل�صاركة يف  رفع معدلت  وامل�صاهمة يف  ال�صكن، 

ن�صاطات وجمعيات تعاونية وخريية، امل�صاهمة 

ورفع  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  متكني  يف 

م�صت�ى املعي�صة ل�احد اأو اأكرث من كبار ال�صن يف 

لالأ�صرة  الجتماعية  املكانة  وحت�صني  الأ�صرة، 

الجتماعية  املكانة  وحت�صني  املنطقة،  يف 

يف  املراأة  م�صاهمة  وزيادة  امل�صروع،  ل�صاحب 

اتخاذ  على   القدرة  وزيادة  الأ�صرة،  نفقات 

القرارات الجتماعية لالأ�صرة. ويلخ�س ال�صكل 

رقم  )6( اأبرز ابعاد وم�ؤ�صرات الدور القت�صادي                       

و الجتماعي امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة.

الصغيرة  املشروعات  تلعب 
استراتيجياً في  دوراً  واملتوسطة 
حتقيق مبادئ التنمية البشرية 
عن طريق توسيع البدائل  وذلك 
واخليارات أمام الناس سواء من خالل 
تشكيلة العمل أو تشكيلة السلع 

واخلدمات.

درا�صة  ت�صري  �صبق،  ملا  وتلخي�صًا 

اأعدها مركز امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة 

ل�صالح �صندوق  للتخطيط  العربي  املعهد  يف 

الأردنية  باململكة  والتنمية  الت�صغيل 

القت�صادية  الآثار  اأن  اإىل  الها�صمية 

والجتماعية للم�صروعات ت�صمل تلك التي 

تتعلق ب�صاحب امل�صروع واأ�صرته، اإ�صافة اإىل 

ومن  املحلي.  املجتمع  على  املت�قعة  الآثار 

رفع  يف  امل�صروع  م�صاهمة  الآثار  هذه  اأهم 

ورفع  لالأ�صرة،  الجتماعي  الأمان  م�صت�ى 

العالقات  املعي�صي لالأ�صرة، وت�ثيق  امل�صت�ى 

ثقافة  من  التخل�س  يف  امل�صاهمة  الأ�صرية، 

الأ�صرة  واأفراد  امل�صروع  �صاحب  لدى  العيب 

واأبناء املجتمع املحلي، وامل�صاهمة  يف اإعالء 

واأفراد  امل�صروع  �صاحب  عند  الذات  قيمة 

العاملني  املحلي  املجتمع  واأبناء  الأ�صرة 

الغذائي  الأمن  م�صت�ى   ورفع  امل�صروع،  يف 

ل�صاحب امل�صروع واأفراد الأ�صرة، وامل�صاهمة 
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ال�صكل رقم  )6(: اأبعاد الدور القت�صادي والجتماعي للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة  

3.الدور البيئي والتكن�ل�جي

تلعب امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة 

امل�ارد  وعلى  البيئة  على  املحافظة  يف  دورًا 

هذه  من  كبري  جزء  لأن  البيئية،  الطبيعية 

ا�صتخدام  على  تق�م  اأن  ميكن  امل�صروعات 

ومن  الكربى،  ال�صناعات  خملفات  وتدوير 

للن�ص�ب.  القابلة  امل�ارد  على  احلفاظ  ثم 

اأهمية  حتتل  امل�صروعات  هذه  فاإن  وبالتايل، 

البيئي  ال�عي  رفع  يف  امل�صاهمة  يف  ق�ص�ى 

تدريبية  برامج  احت�اء  خالل  من  للمجتمع 

تق�م بتدريب العمال على امل�ص�ؤوليات البيئية 

لك�ن امليزة التي متيز هذه امل�صروعات جتعل 

معقد  غري  اأمر  البيئة  م�صادقة  يف  مهمتها 

اأن ب�صاطة تركيبها جتعل عملية جمع  حيث 

اأمر  والنفايات  واملخلفات  القمامات  وتدوير 

جهة،  من  الكبرية  بامل�صروعات  مقارنة  �صهل 

اإبداع  حمطة  متثل  امل�صروعات  هذه  واأن 

وابتكار من جهة اأخرى، ك�نها تهدف اإىل ن�صر 

املفاهيم الإدارية والقيم ال�صناعية احلديثة 

الإبداع  العالية،  اجل�دة  ال�قت،  اإدارة  مثل: 

اإمكانية  ب�صبب  الفعالية  الكفاءة،  والبتكار، 

تداول  و�صه�لة  اأع�صاءها  بني  الت�ا�صل 

املعل�مات والأفكار .
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ال�صغرية  امل�صروعات  وتعترب 

التط�ر  اآليات  اأهم  اأحد  واملت��صطة 

الفائقة  قدرتها  حيث  من  التكن�ل�جي، 

مبا  الإنتاج  عمليات  وحتديث  تط�ير  على 

يف  والبيئية  القت�صادية  املتطلبات  يخدم 

نف�س ال�قت ب�صكل اأ�صرع وبتكلفة اأقل كثريا 

ال�صتثمارات  ذات  ال�صخمة  ال�صركات  عن 

ا�صتخدام  تن�صيط  يف  ت�صاهم  كما  العالية، 

اخلامات املحلية ب�صكل ر�صيد وعقالين 

واإعادة ا�صتخدام الكثري من ب�اقي عمليات 

مما يعطي  الإنتاج وفاقد الت�صغيل وهذا 

الفر�صة لتقليل معدلت النفايات واملخلفات 

ا يف  التي ت�ؤثر على املحيط، وت�صاهم اأي�صً

التكن�ل�جيات املحلية  تط�ير ا�صتخدام 

ورفع م�صت�اها عرب الحتكاك بالأ�ص�اق 

اخلارجية وق�انني اجل�دة، وحتافظ 

بذلك على اله�ية املحلية يف تن�صيط ودعم 

ال�صناعات وامل�صروعات ذات الطبيعة 

املرتبطة بالبيئة املحلية.

العالقة  جمال  يف  عربية  جتارب  ثالثًا: 

واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  بني 

والتنمية املحلية امل�صتدامة

تتمثل العالقة ال�ثيقة بني امل�صروعات 

ال�صغرية واملت��صطة والتنمية املحلية يف طبيعة 

لها  حتتاج  التي  والتنم�ية  اخلدمية  الن�صطة 

املحليات والتي تندرج �صمن اخت�صا�صاتها. ومن 

اأهم مناذج هذه الأن�صطة والتي يق�م اأ�صحاب 

واملت��صطة بتنفيذها  ال�صغرية  امل�صروعات 

من خالل  حل�صاب اأجهزة الإدارة املحلية 

املناق�صات التي تطرحها الأجهزة والتعاقدات 

التي تتم بني الطرفني، ويدخل يف هذا املجال:

اإن�صاء املباين احلك�مية ومباين وحدات 	 

وامل�صت�صفيات  اخلدمات كاملدار�س 

وال�حدات ال�صحية وال�حدات 

الزراعية وال�حدات البيطرية ومراكز 

ال�صباب باملدن والقرى. 

اأعمال ال�صيانة والرتميم للمباين 	 

احلك�مية ووحدات اخلدمات. 

م�صروعات ال�صرف ال�صحي بالقرى 	 

ومياه ال�صرب النقية. 

 ر�صف ال�ص�ارع داخل املدن والقرى والطرق 	 

املحلية امل��صلة بني القرى وبع�صها وبني 

القرى واملدن داخل املحافظة. 

مد واإحالل �صبكات ال�صرف ال�صحي 	   

باملدن  و�صبكات مياه ال�صرب النقية 

والقرى.

تزويد املباين احلك�مية باحتياجاتها 	 

لت�صيري  من املعدات والأدوات الالزمة 

العمل بها مثل اأدوات النظافة والأدوات 

الكتابية.

تزويد امل�صت�صفيات بالتغذية الالزمة 	 

الصغيرة  املشروعات  تعتبر 
التطور  آليات  أهم  أحد  واملتوسطة 
قدرتها  حيث  من  التكنولوجي، 
وحتديث  تطوير  على  الفائقة 
عمليات اإلنتاج مبا يخدم املتطلبات 
نفس  في  والبيئية  االقتصادية 
أقل  وبتكلفة  الوقت بشكل أسرع 
ذات  الضخمة  الشركات  عن  كثيرا 

االستثمارات العالية.
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تالميذ  للمر�صى، وكذلك تغذية 

املدار�س، وتغذية نزلء مع�صكرات 

ال�صباب.

اأ�ص�اق  يف  والطلب  العر�س  ق�ى  تر�صيد  اإىل 

ت�صكيلة  تن�يع  خالل  من  واخلدمات  ال�صلع 

املنتجات وانخفا�س الأ�صعار.

املحلية  التنمية  فاإن  اآخر،  جانب  من 

تعتمد بالدرجة الأوىل على ا�صتغالل امل�ارد 

التنمية  خدمة  يف  وجعلها  وتثمينها  املحلية 

عام  ب�صكل  والجتماعية  القت�صادية 

والتنمية امل�صتدامة على وجه اخل�ص��س. ويف 

هذا ال�صاأن، نالحظ اأن املحافظات اأو ال�ليات 

اأو الأقاليم يف املنطقة العربية تزخر مب�ارد 

هامة مل يتم ا�صتغاللها اإىل حد الآن. 

ويف هذا ال�صدد، نالحظ ازدياد قيمة 

ناهيك  فقط،  الغذائية  ال�صلع  من  ال�اردات 

من  ال��صيطة،  وال�صلع  الأولية  امل�اد  عن 

 74.063 اإىل   2005 عام  دولر  مليار   27.633
التغري  ن�صبة  اأن  اأي   ،2014 عام  دولر  مليار 

لذلك  وتبعًا   .%  11.6 بلغ  الفرتة  هذه  خالل 

مليار  من  العربية  الغذائية  الفج�ة  ارتفعت 

لذات  دولر  مليار   34.183 اإىل  دولر18.060 

الفرتة.

اأن  الدرا�صات،  من  العديد  وت�ؤكد 

العربية         واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

على  اإنتاجها  يف  كبري  وب�صكل  تعتمد  زالت  ل 

عالية  وبن�صب  امل�صت�ردة  الأولية  امل�اد 

على  لأخرى.  عربية  دولة  من  تختلف  جدًا 

الأولية  امل�اد  هذه  من  الكثري  اأن  من  الرغم 

والألبان وم�صتقاتها والأخ�صاب  مثل احلب�ب 

وال�رق وامل�اد املكتبية واخل�صروات والف�اكه 

مت�فرة حمليًا اأو بالإمكان اإنتاجها حمليًا اإذا 

وت�صجيع  لذلك  املالئمة  البيئة  ت�فرت  ما 

ال�صتثمار يف هذه املجالت.

الصغيرة  املشروعات  تعتبر 
أساسية  ركيزة  واملتوسطة 
للتنمية احمللية، حيث تساهم هذه 
املوارد  استغالل  في  املشروعات 
احمللية، واالنتشار اجلغرافي والتوازن 
وتوطني  والتشغيل  التنموي، 
السكان وحتفيزهم، والتخفيف من 
الفقر، وزيادة ثروة اجملتمعات احمللية، 
التوزيع  وحتقيق  املدخرات،  وجذب 

العادل للدخل.

ومن هنا، تعترب امل�صروعات ال�صغرية 

املحلية  للتنمية  اأ�صا�صية  ركيزة  واملت��صطة 

يف معظم دول العامل ملا تتميز به من مرونة 

القت�صادية  الأو�صاع  خمتلف  مع  وتاأقلم 

مدى  عن  مزيدًا  وملعرفة  والجتماعية، 

م�صاهمة هذه امل�صروعات يف تنمية املجم�عات 

نتناول  العربية  املنطقة  دول  يف  املحلية 

املحاور التالية:

ا�صتغالل امل�ارد املحلية. 1

ال�صغرية  امل�صروعات  ت�صاعد 

للم�ارد  الأمثل  ال�صتغالل  يف  واملت��صطة 

هذه  طلب  لأن  امل�صتغلة  غري  املحلية 

ومن  حمدود،  املال  راأ�س  على  امل�صروعات 

ثم فاإن املدخرات القليلة قد تك�ن كافية 

لإن�صاء م�صروع، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل زيادة 

الإنتاج و�صد حاجيات املناطق املحلية، ثم 

ا�صتغاللها  خالل  ومن  امل�صروعات  هذه  اإن 

ت�ؤدي  املحلية  املناطق  يف  امل�ج�دة  امل�ارد 
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النت�صار اجلغرايف الت�زان التنم�ي  .2
ال�صغرية  امل�صروعات  خ�صائ�س  من 

خمتلف  يف  النت�صار  على  قدرتها  واملت��صطة 

ال�احدة،  الدولة  اأقاليم  اأو  حمافظات 

تنمية  يف  فعال  ب�صكل  ت�صاهم  وبالتايل 

ت�جه  اأن  ينبغي  ل  كما  املحلية.  املجتمعات 

على  �صيا�صتها  املحلية  اأو  املركزية  الإدارة 

املحافظات  بع�س  فيه  ت�صتح�ذ  الذي  النح� 

على العدد الكبري من امل�صروعات ال�صغرية على 

لت�زيع  وبالنظر  الأخرى.  املحافظات  ح�صاب 

امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف حمافظات 

م�صر، والتي ت�صري الدرا�صات اإىل اأنها بلغت 2.5 

ملي�ن من�صاأة فم�زعة كالتايل« ال�صرقية 16 %، 

الإ�صكندرية   ،% 9.2 الغربية   ،%15 القاهرة 

6.1 %، الدقهلية 6.1 %، املنيا 6 %، القلي�بية 
5 %، اجليزة 4.7 %، اأ�صي�ط 4.5 %، البحرية 

حل�ان   ،% 2.5 اأكت�بر   6  ،% 3.3 املن�فية   ،% 3.5
 ،% 1.9 2.1 %، بنى �ص�يف  2.4 %، الإ�صماعيلية 
كفر ال�صيخ 1.8 %، الفي�م 1.8 %، �ص�هاج 1.7 %، 

دمياط 1.4، ب�ر�صعيد 1.3 %، اخرى 3.7 %.

للم�صروعات  اجلغرايف  الت�زيع  اأن 

ب�صكل  مييل  م�صر  يف  واملت��ّصطة  ال�صغرية 

حمافظات:  ثالث  يف  التمركز  اإىل  ملح�ظ 

هذه  وتزيد  والغربية،  والقاهرة  ال�صرقية 

تتمح�ر  التي  امل�صروعات  ن�صف  عن  الن�صبة 

اأن�صطتها القت�صادية ح�ل ال�صناعة والتجارة، 

اأن عددًا قليل جدا منها قادر على ت�صدير  اإل 

50% منها ل ت�صتغل  امل�صرية يف حني  املنتجات 

بهدف  امل�صارف  من  املقّدمة  املالية  اخلدمات 

التم�يل،  على  احل�ص�ل  فر�س  من  ال�صتفادة 

انظر ال�صكل رقم )7(.

ال�صكل رقم )7(: ت�زيع امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة ح�صب املحافظات يف م�صر

 

   امل�صدر: املركز امل�صري لدرا�صات ال�صيا�صات العامة “م�ؤ�صر اأداء املحافظات لتمكني امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة”.
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الت�صغيل  .3

ال�صغرية  امل�صروعات  ت�صاهم 

اأكرث وفرة  واملت��صطة يف خلق فر�س عمل 

والتخفيف  ال�صباب،  لت�صغيل  وا�صتمرارية 

منها  تعاين  التي  البطالة  م�صكلة  حدة  من 

معظم الدول، وذلك بتكلفة منخف�صة ن�صبيا 

العمل  فر�س  خلق  بتكلفة  ق�رنت  ما  اإذا 

اأغلب  اأدركت  وقد  الكربى،  امل�صروعات  يف 

الدول واملنظمات الدولية مدى فعالية هذه 

امل�صروعات يف حماربة الفقر وذلك بتمكني 

ي�صمح  م  خا�س  ن�صاط  خلق  من  الفقراء 

منها.  يعي�ص�ن  مداخيل  على  حل�ص�ل  لهم 

اإربد فقط  املثال، يف حمافظة  �صبيل  وعلى 

امل�صروعات  لتط�ير  الأردنية  امل�ؤ�ص�صة  وفرت 

املحافظات  تنمية  و�صندوق  القت�صادية 

وم�ؤ�ص�صة  والت�صغيل  التنمية  و�صندوق 

القرا�س الزراعي اأكرث من 3300 فر�صة عمل 

هذا  وبالتاأكيد   ،2015 عام  خالل  باملحافظة 

زالت  ل  البطالة  معدلت  اأن  اإل  جيد  امل�ؤ�صر 

مرتفعة كما ي��صحها اجلدول رقم )2(، حيث 

الأردنية  املحافظات  معان  حمافظة  تت�صدر 

تليها   ،% 19.1 البطالة  ن�صبة  حيث  من 

%. ثم حمافظة   17.4 اأربد  مبا�صرة حمافظة 

املفرق  17 % ويف حمافظة  يقارب  عجل�ن مبا 

16.3 %، يف حني جتاوزت هذه الن�صبة عالمة 
الـ)15 %( يف كل من العقبة وجر�س والطفيلة 

والبلقاء  ماأدبا  حمافظات  والكرك، و�صجلت 

والزرقاء والعا�صمة ن�صب اأعلى من ) %14(.

اجلدول رقم )2(: معدل البطالة يف الأردن ح�صب حمافظات عام 2014

معدل البطالةاملحافظة

19.1معان
17.4اإربد

17عجل�ن
16.3املفرق
15.8العقبة
15.5جر�س

15.4الطفيلة
15كرك
14.8ماأدبا

14.8البقاء
14.7الزرقاء
14.1العا�صمة

                                           امل�صدر: دائرة الإح�صاءات العامة الأردين 2016.

ت�طني ال�صكان  .4
يف  ال�صعبة  املعي�صية  الظروف  اإن 

البطالة  منها  والتي  العربية  الدول  معظم 

الريف يهاجرون نح�  �صكان  والفقر جعلت 

ال�صرورية  العامة  املرافق  من  للتقرب  املدن 

عن  اأ�صفر  الذي  الأمر  العمل،  وفر�س  للحياة 

خدمات  على  ال�صغط  ومنها  عديدة  �صلبيات 

من  العمل  ق�ة  وانتقال  املختلفة  املرافق 

من  الكثري  جعل  ما  وهذا  املدينة  اإىل  الريف 
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الدول تتبنى �صيا�صة تثبيت ال�صكان بتدعيم 

تدعيم  طريق  عن  القت�صادية  الن�صاطات 

قطاع امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة.

اإىل جانب ذلك، فاإن ا�صتقرار ال�صكان 

حتكمه عدة ع�امل اأهمها ت�فر فر�س العمل 

الأ�صا�صية،  واحلاجيات  العامة  واخلدمات 

ال�صغرية  امل�صروعات  فاإن  وبالتايل 

ت�طني  يف  فاعاًل  دورًا  تلعب  واملت��صطة 

الهجرة  من  والتقليل  وا�صتقرارهم  ال�صكان 

نح� املناطق احل�صرية الكربى. 

التخفيف من الفقر  .5
لقد عرفت املجتمعات املحلية يف معظم 

الدول العربية ارتفاعًا كبريًا للبطالة، وبالتايل 

معدلت  وارتفاع  املعي�صة  م�صت�ى  انخفا�س 

الفقر يف فرتة الإ�صالحات القت�صادية والتغري 

التي  الأخرية  الأزمات  عن  ناهيك  الهيكلي، 

تداعياتها  زالت  ول  العربية  املنطقة  �صهدتها 

قائمة اإىل ال�قت الراهن. وا�صتنادًا اإىل جتارب 

الكثري من الدول يف معاجلة الفقر والبطالة مت 

امل�صروعات  بتم�يل  خا�صة  �صناديق  ا�صتحداث 

ال�صغرية واملت��صطة.

اجلدول رقم )3(: م�صت�يات انت�صار الفقر يف حمافظات اجلمه�رية اليمنية

ن�صبة الفقراءاملحافظة

8.85املهرة
14.89امانة العا�صمة

16.55�صعده
16.88عدن
25.84ذمار

28.13�صنعاء
30.07اب

30.75املح�يت
31.72احلديدة

34.07رميه
35.59ح�صرم�ت

37.8تعز
44.24ال�صالع

45.68ابني
45.88مارب
47.2حلج

47.53حجه
49.58اجل�ف

51.85البي�صاء
54.13�صب�ه

63.93عمران
34.78املجم�ع

امل�صدر: اجلهاز املركزي لالإح�صاء، اجلمه�رية اليمنية، �صنعاء، 2014، تعك�س نتائج م�صح الأ�صرة الذي اأُجري 

يف عام 2006.
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تتباين  ذاته،  ال�صياق  ويف 

بني  فيما  الفقر  انت�صار  م�صت�يات 

ه�  كما  كبريًا،  تباينًا  اليمن  حمافظات 

تراوحت   ،)3( رقم  اجلدول  يف  م��صح 

معدلت الفقر ما بني 8.8 % و63.9 % بني 

معدل  اأعلى  ويبلغ  املحافظات.  خمتلف 

عمران،  مبحافظة  الريفية  املناطق  يف 

ثم تاأتي حمافظتي �صب�ه والبي�صاء، يف 

حني يبلغ م�صت�ى انت�صاره ب�صكل اأدنى يف 

حمافظات املهرة و�صنعاء. وتعك�س هذه 

والدخل  الرثوة  ت�زيع  �ص�ء  امل�ؤ�صرات 

بني املحافظات.

6. زيادة ثروة املجتمعات املحلية

املجتمعات  ثروة  م�ؤ�صر  اإن 

املحلية الذي يتك�ن من �صرائب ور�ص�م 

والأمالك العقارية يت�قف على العديد 

الن�صاط  م�صت�ى  اأهمها  من  الع�امل  من 

القت�صادي، ولكن هذا الن�صاط يت�صف 

بال�صعف على م�صت�ى معظم املحافظات 

والأقاليم واملحليات 

7. جذب املدخرات

ال�صغرية  امل�صروعات  تق�م 

واملت��صطة با�صتقطاب الأم�ال واملدخرات 

ال�صغرية املحلية وحت�يلها اإىل ا�صتثمارات 

يف خمتلف القطاعات. ما يعني اأن �صه�لة 

حتتاج  ل  ك�نها  امل�صروعات  هذه  اإن�صاء 

اأم�ل كبرية من جهة، وكذلك  روؤو�س  اإىل 

ك�نها قليلة املخاطرة مقارنة بامل�صروعات 

الكبرية من جهة اأخرى.

8. حتفيز ال�صكان املحليني

ال�صغرية  امل�صروعات  فعالية  اإن 

لنم�ها  منا�صب  حميط  ووج�د  واملت��صطة 

وتط�رها ي�ؤثر على حتفيز ال�صكان املحليني، فقد 

عمدت الكثري من الدول اإىل �صيا�صة ن�صر ثقافة 

ال�صغرية  امل�صروعات  يف  احلر  والعمل  الريادة 

العالم  و�صائل  خمتلف  خالل  من  واملت��صطة 

يف  امل�صروعات  هذه  مثل  انت�صار  على  ي�صاعد  ما 

ت�فر  ما  اإذا  املختلفة  واملناطق  املدن  خمتلف 

الدعم احلك�مي واملحلي لها.

9. حتقيق الت�زيع العادل للدخل

انت�صار امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة 

حدة  من  التقليل  يف  ي�صهم  املدن  خمتلف  بني 

الدولة  اإطار  يف  املختلفة  املناطق  بني  الفقر 

الفروق  التقليل من  اإىل  بالإ�صافة  ال�احدة، 

احل�صرية  املناطق  خمتلف  بني  القائمة 

العادل  الت�زيع  يحقق  الذي  الأمر  والريفية 

للدخل بني اأفراد املجتمع.

رابعًا: اآليات تعزيز دور امل�صروعات ال�صغرية 

واملت��صطة يف التنمية املحلية امل�صتدامة

ال�صغرية  امل�صروعات  دور  لتفعيل 

واملت��صطة يف التنمية املحلية لبد من العمل 

املعامل تركز على  ا�صرتاتيجية وا�صحة  وفق 

املحاور التالية:

ال�صغرية  امل�صروعات  بيئة  حت�صني   .1

واملت��صطة على م�صت�ى املحليات

معاجلة  على  املح�ر  هذا  يركز 

اإىل  ال��ص�ل  الت�صريعات والق�انني ومع�قات 

ال�صغرية  امل�صروعات  ت�اجهها  التي  التم�يل 

بالإ�صافة  الأعمال،  تنفيذ  فـي  واملت��صطة 

الإح�صائية  البيانات  غياب  معاجلة  اإىل 

والن�عيـة والكميـة الأخـرى الالزمة لفهم 

ديناميكية امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة.
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مالئمة  حتتية  بنية  وج�د  �صمان   .2

للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

وجـ�د  �صمان  املح�ر  هذا  ويت�صمن 

البنيـة التحتية املالئمة يف خمتلف املحليات، 

وكذلك حا�صنات الأعمال ومراكـز التقانـات 

وغريها،  الأعمال  م�ص�رة  ومراكز  والإبـداع 

بحيث تك�ن تلك احلا�صنات ومراكز التقانات 

والإبداع خا�صـعة لدرا�صات اجلدوى لتحديد 

احلاجة والهيكليات املنا�صبة. وتتعلق البنية 

اإ�صالح  اإىل  باحلاجـة  املرنة  التحتية 

وعيًا  اأكرث  جلعلها  ال��صيطة  امل�صروعات 

ولبنـاء  واملت��صطة  ال�صغرية  بامل�صروعات 

وم�صت�صاري  واخلرباء  املدربني  من  �صبكة 

الأعمال وامل�صرفني وامل�جهني لت�صجيع ريادة 

الأعمال ون�صر ثقافة العمل احلر بني اأو�صاط 

ال�صباب يف املحليات.

الأعمال  ريادة  وحتفيز  ت�صجيع   .3

ون�صر ثقافة العمل احلر

يركز هذا املح�ر على ت�صجيع ريادة 

العمل  وق�ة  التعليمي  القطاع  بني  الأعمال 

الأعمال  بريـادة  البدء  ت�صجيع  بهدف 

واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  وت�صجيع 

كيفية  على  تدريبها  خالل  من  املبتدئة 

البدء بامل�صروع اخلا�س، بالإ�صافة اإىل اآلية 

احل�ص�ل على التم�يل وامل�صاعدة يف تقدمي 

وتقانات   – الإبداعي  الطلبـات – الدعم 

اجل�دة  و�صمان  والت�صالت  املعل�مات 

وتنمية امل�ارد الب�صرية .و�ص�ف يتم تقدمي 

احلقيقيـة  الحتياجات  لت�صخي�س  الدعم 

اأو  ال�صغري  للم�صروع  اأو  الأعمال  لرائد 

املت��صط، واإعداد وتنفيذ خطة العمل. مـع 

الصغيرة  املشروعات  دور  لتفعيل 
واملتوسطة في التنمية احمللية البد من 
املشروعات على مستوى  بيئة  حتسني 
حتتية  بنية  وجود  وضمان  احملليات، 
مالئمة، وتشجيع وحتفيز ريادة األعمال، 
ونشر ثقافة العمل احلر ، ووجود وحدة 

للدعم الفني واملؤسسي.

وامل�ؤ�ص�صي  الفني  للدعم  وحدة  وج�د   .4

للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

وامل�ؤ�ص�صي  الفني  بالدعم  املق�ص�د 

الهيكليات  واملت��صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات 

ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  الالزم  والدعم  الإدارية 

م�صت�ى  على  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

خا�س  كيان  الهيكليات  تلك  وتت�صمن  املحليات. 

اأو  باملحافظات  املحلية  التنمية  اإدارة  من خالل 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. وترتكز مهام 

وحدة الدعم الفني على تقدمي الن�صح والإر�صاد 

يف املجالت الإدارية واملالية والفنية والبيئية 

والقان�نية، وتي�صري عملية ح�ص�ل رواد الأعمال 

اخلدمات  على  امل�صروعات  هذه  على  والقائمني 

تقدمي  جانب  اإىل  وفعالية،  بكفاءة  الالزمة 

امل�ص�رة لرواد الأعمال ومتكني م�صروعات لت�صبح 

قادرة على النم� وال�صتمرار والبتكار، وكذلك 

تعزيز م�صت�ى التعاون بني الغرفة واجلهات ذات 

العالقة بتنمية ريادة الأعمال وتقدمي امل�ص�رة 

ناهيك  امل�صرتك.  الهتمام  ذات  الأم�ر  كافة  يف 

واإعداد  ال�صت�صارية،  الدرا�صات  اإعداد  عن 

ال�صتثمارية  للم�صروعات  ا�صتثمارية  خارطة 

بكافة قطاعاتها واأحجامها.

تقدمي الدعم على كيفية قيا�س الأداء مقابل 

ومعايري  املالية  وامل�ؤ�صرات  الأداء  م�ؤ�صرات 

املتابعة والتقيـيم املتفق عليها. 
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اإعداد  عملية  اأن  بالتاأكيد، 

خا�صة  ا�صرتاتيجية  وتنفيذ 

بامل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة لتفعيل 

امل�صتدامة  املحلية  التنمية  يف  دورها 

فعـال  بـ�صكل  وتن�صيقًا  اإدارًة  تتطلب 

يتم  التي  الت�صغيلية  الربامج  لتحقيـق 

قبل  من  وتن�صيقها  وتنفيذها  اإدارتها 

امل�صروعات.  بهذه  العالقة  ذات  اجلهات 

ويف ذات ال�صياق، على �صبيل املثال، اأطلق 

ال�صيا�صات  لدرا�صات  امل�صري  املركز 

لتمكني  املحافظات  اأداء  “م�ؤ�صر  العامة 

كاأول  واملت��صطة”  ال�صغرية  امل�صروعات 

م�ؤ�صر يف م�صر يقيم اأداء )22( حمافظة 

حمافظيها  وقرارات  ممار�صات  يف 

ال�صتثمار  مناخ  بتهيئة  اخلا�صة 

للم�صروعات ال�صغرية واملت��صطة. ويعد 

مل�صاعدة  متميزة  خط�ة  امل�ؤ�صر  هذا 

متخذي القرار يف املحافظات يف تط�ير 

اأداء امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة يف 

بينهم  والربط  جهة،  من  حمافظاتهم 

ال�صغرية  امل�صروعات  اأ�صحاب  وبني 

واملت��صطة من جهة اأخرى.

به  تق�م  الذي  الدور  على  وتاأكيدًا 

التنمية  يف  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

اأظهرت  فقد  بينهما،  ال�ثيقة  والعالقة  املحلية 

نتائج درا�صة قام بها مركز امل�صروعات ال�صغرية 

والتنمية  الت�صغيل  �صندوق  ل�صالح  واملت��صطة 

باململكة الأردنية الها�صمية، طبيعة هذه العالقة 

والقت�صادية  الجتماعية  والآثار  التبادلية 

التم�يلي  وغري  التم�يلي  الدعم  على  املرتتبة 

ال�صغرية  للم�صروعات  الدولة  تقدمه  الذي 

امل�صت�يات  كافة  على  وانعكا�صاتها  واملت��صطة 

املثال،  ب�صكل مبا�صر او غري مبا�صر، فعلى �صبيل 

القت�صادية  الآثار   ،)4( رقم  اجلدول  ي��صح 

امل�صروع  �صاحب  من  كل  م�صت�ى   على  للقرو�س 

ال�طني  والقت�صاد  املحلي  واملجتمع  والأ�صرة 

ب�صكل عام. 

استراتيجية  وتنفيذ  إعداد  عملية  إن 
الصغيرة  باملشروعات  خاصة 
واملتوسطة لتفعيل دورها في التنمية 
إدارًة  تتطلب  املستدامة  احمللية 
لتحقيـق  فعـال  بـشكل  وتنسيقاً 
إدارتها  يتم  التي  التشغيلية  البرامج 
اجلهات  قبل  من  وتنسيقها  وتنفيذها 

ذات العالقة بهذه املشروعات.
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اجلدول رقم )4(: ترتيب املحافظات ح�صب م�ؤ�صر الآثار القت�صادية والجتماعية للقرو�س وامل�صروعات املم�لة 

من ال�صندوق 

جمم�ع 
الرتتيب

م�ؤ�صر الآثار الجتماعية 
على م�صت�ى القت�صاد 

واملجتمع املحلي

م�ؤ�صر الآثار القت�صادية 
على م�صت�ى القت�صاد 

واملجتمع املحلي

م�ؤ�صر الآثار 
القت�صادية على م�صت�ى 

الأ�صرة

م�ؤ�صر الآثار القت�صادية 
على م�صت�ى �صاحب 

امل�صروع املحافظة

الرتتيب قيمة امل�ؤ�صر الرتتيب قيمة امل�ؤ�صر الرتتيب قيمة امل�ؤ�صر الرتتيب قيمة امل�ؤ�صر

5 1 3.83 2 4.03 1 4.44 1 4.41 جر�س

7 2 3.80 1 4.06 2 4.34 2 4.40 املفرق

13 3 3.77 4 4.01 3 4.27 3 4.35 الزرقاء

15 4 3.74 3 4.02 4 4.22 4 4.34 الطفيلة

40 12 2.71 12 3.33 12 3.29 4 4.34 العقبة

24 8 3.32 5 3.74 5 3.81 6 4.04 معان

26 6 3.43 7 3.65 6 3.76 7 4.03 العا�صمة

31 5 3.47 9 3.61 9 3.60 8 4.01 البلقاء

33 10 3.26 6 3.70 8 3.67 9 4.00 عجل�ن

34 9 3.29 8 3.61 7 3.73 10 3.96 الكرك

39 7 3.37 10 3.58 11 3.45 11 3.93 ماأدبا

44 11 3.00 11 3.43 10 3.49 12 3.70 اأربد

امل�صدر: مركز امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة - املعهد العربي للتخطيط

رقم  لل�صكل  وبالنظر  اخلال�صة،  ويف 

)8(، لبد من التاأكيد على اأهمية تفعيل دور 

التنمية  يف  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

املحلية من خالل و�صع ا�صرتاتيجيات وا�صحة 

هذا  يف  اإليها  امل�صار  املحاور  خالل  من  املعامل 

املطل�ب  احلك�مي  الدور  ويتمثل  العر�س، 

امل�صروعات  وتنمية  لدعم  املحليات  قبل  من 

ال�صغرية واملت��صطة يف الآتي:

ال�صيا�صات 	  وتقييم  مراجعة 

القت�صادية املتبعة، يف �صبيل اإيجاد 

حماية  على  القادرة  ال�صيا�صات 

ال�صغرية  امل�صروعات  وتط�ير 

واملت��صطة على م�صت�ى املحليات.

املجتمع 	  يف  الريادة  ثقافة  ن�صر 

العربي، خللق وت�صجيع اأفكار ريادية 

قابلة للتطبيق.

بهدف 	  القرو�س  �صمان  نظام  تاأ�صي�س 

دعم امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة.

وت�صريعية 	  قان�نية  بيئة  اإيجاد 

ال�صغرية  امل�صروعات  لت�صجيع  مالئمة 

واملت��صطة.

التحتية 	  البنية  متطلبات  ت�فري 

امل�صروعات  وت�صغيل  جلذب  الالزمة 

ال�صغرية واملت��صطة.

املحليات 	  يف  حك�مية  جهة  اإن�صاء 

امل�صروعات  مع  للتعامل  متخ�ص�صة 

تبديد  من  للحد  واملت��صطة  ال�صغرية 

عدة  خالل  من  والإمكانيات  اجله�د 

م�ؤ�ص�صات.

والقت�صادية 	  الفنية  امل�ص�رة  تقدمي 

العاملة  القت�صادية  للم�صروعات 

ال�صغرية  امل�صروعات  وخا�صة 

واملت��صطة.
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ال�صكل رقم )8(: متطلبات تعزيز العالقة التبادلية بني التنمية املحلية وامل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة

يتمثل الدور احلكومي املطلوب من قبل احملليات لدعم وتنمية قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في مراجعة وتقييم السياسات، وتطوير هذا القطاع على مستوى احملليات، 
وتشريعية،  قانونية  بيئة  إيجاد  القروض،  ضمان  نظام  وتأسيس  الريادة،  ثقافة  ونشر 
وتوفير متطلبات البنية التحتية، وإنشاء جهة حكومية في احملليات للتعامل مع هذه 

املشروعات، وتقدمي املشورة الفنية واالقتصادية لها.
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قائمة اإ�صدارات  )) ج�صر التنمية ((

العن�ان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية
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نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة
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�شيا�شات التنظيم واملناف�شة
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اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف
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منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية
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منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون



31

الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

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

د. بلقا�شم العبا�س

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

الثامن والثمانون
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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

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

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. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

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

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون
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لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

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

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

د. اإيهاب مقابله

د. حممد اأمني لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شني الطالفحه

اأ. عمر مالعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. حممد باطويح 

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون

املائة والرابع والثالثون

املائة واخلام�س والثالثون

املائة وال�شاد�س والثالثون

املائة وال�شابع والثالثون

املائة والثامن والثالثون

املائة والتا�شع والثالثون

املائة والأربعون

املائة والواحد والأربعون
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