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كلمة املعهد العربي للتخطيط
ال�صغرية  امل�صروعات  وفعالية  لإ�صكالية مدى م�صاهمة  واملعاجلة  بالتحليل  اأهمية خا�صة من ت�صديه  الإ�صدار  يكت�صب هذا 
الدول  واملتو�صطة يف  ال�صغرية  امل�صروعات  واقع  على  نظرة عميقة  اإلقاء  ولعّل  العربية.  الدول  التنمية يف  واملتو�صطة يف حتقيق 
هذه  كانت  فاإذا  العربية.  دولنا  التنمية يف  م�صار  تاأخر  اأ�صباب  من  – �صبب جوهري  بعيد  حدٍّ  – اإلى  لنا  وترّبر  توجز  العربية 
امل�صروعات متثل املكّون الأكرب اأو على الأقل مكونًا اأ�صا�صيًا من مكونات هياكل الإنتاج والوظائف والدخول يف معظم الدول العربية، 
لدور هذه  التوجيه  اإعادة  فاإن  العربية. وعليه،  الدول  التنمية يف  بواقع  امل�شروعات  تلك  واأداء  واقع  ارتباط  يوؤ�شر على  فاإن هذا 

امل�صروعات هو حجر الزاوية لت�صحيح ومعاجلة م�صار التنمية يف الدول العربية.
تو�ّشعت الدرا�شات والتقارير الوطنية والإقليمية والدولية لرت�شد ما تواجهه هذه امل�شروعات من قيود وحتديات توؤّثر عليها 
وعلى اآفاق تطورها. ورغم اأهمية تلك اجلهود، اإل اأن هذا التقرير قد �صعى لالرتقاء بهذا املنظور من خالل ت�صليط ال�صوء على 
حقيقة الرتباط الع�شوي بني ا�شتهداف ا�شتنها�ض وبناء دور جديد لهذه امل�شروعات، واإر�شاء ال�شتدامة يف دولنا العربية، عرب 
�شياغة ت�شّور اأو منوذج يّت�شم بال�شمولية واملرونة والتدرج يف مراحل تنفيذه، مع التاأكيد على �شرورة اأن يتم ذلك �شمن اإطار 
وا�شح املعامل وذو توجه ا�شرتاتيجي لإجناز التنمية التي تن�شاب تاأثرياتها لت�شل اإلى كافة �شرائح املجتمع دون اإق�شاء اأو تهمي�ض 

يرتبط بالنوع اأو اجلغرافيا اأو الفئة العمرية. 
مل يعّد ا�شتمرار التفاوت التنموي بل وات�شاعه يف حالت عديدة بني دولنا العربية من جانب والدول املتقدمة وال�شاعدة من 
الدور  لبناء  العربي  “العقد  التقرير يف خامتته دعوة لإطالق  تبنى هذا  للتربير. وعليه، فقد  قاباًل  اأو  اأمرًا مقبوًل  اأخر،  جانب 
اجلديد للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، واجناز التحول الهيكلي واإر�صاء ال�صتدامة يف الدول العربية”، م�صتهدفًا دق جر�س 
الإنذار ولفت النتباه اإلى اأهمية و�شرورة التحرك الفوري لبناء ذلك الدور اجلديد ويف اأ�شرع وقت ممكن، لي�ض فقط لتج�شري تلك 
الفجوات مع دول العامل، بل للحيلولة دون توريث الأجيال القادمة مزيد من الأعباء التي تقع م�شئوليتها – اإلى حدٍّ بعيد - على 
عاتقنا وذلك حال ا�شتمرار وبقاء ال�شيا�شات والربامج واخلطط القت�شادية التي ت�شتهدف قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

�صمن ذات ال�صياقات واملعاجلات التقليدية التي عر�صها التقرير. 
ويف هذا الإطار، فقد مّثل التعاون وال�شراكة بني املعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بجمهورية م�شر 
العربية يف اإعداد هذا التقرير خطوة هامة لتو�شيع وتطوير القدرة على الت�شخي�ض الدقيق واملعمق، من ثم طرح اأف�شل احللول 
لالإ�صكالت والتحديات التي تواجه امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وكذلك م�صار التنمية يف دولنا العربية. وليمّثل بدوره منطلقًا 

نحو مزيد من التعاون امل�شتقبلي الفاعل بني املوؤ�ش�شات العربية املعنية بق�شايا التنمية يف الدول العربية. 
التقرير،  اأثرت هذا  التقرير على ما منحوه من وقت وجهد ومالحظات  ال�صادة قّراء  اإلى  اأتوجه بال�صكر والتقدير  وختامًا، 
وكذلك اأتوجه بال�صكر والتقدير اإلى ال�صادة اأع�صاء هيئة التحرير وكافة امل�صاركني يف اإعداد هذا التقرير على جهودهم املخل�صة 
لإخراجه ب�شورته احلالية. ونحن ناأمل اأن يكون هذا التقرير مبثابة خارطة طريق ل�شانعي ال�شيا�شات ومتخذي القرار، وكذلك 
م�شدر اإلهام وحتفيز للباحثني واملعنيني بقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، لدعم دوره احليوي كقاطرة لإر�شاء ال�شتدامة 

واإجناز التحول الهيكلي يف القت�صادات العربية.

د. بدر عثمان مال اهلل        

مدير عام املعهد العربي للتخطيط       
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كلمة معهد التخطيط القومي
يعترب تقرير التنمية العربية الرابع اأحد الإ�شدارات التنموية العربية الهامة التي متثل منوذجًا يحتذى يف التعاون الفعال بني 
مراكز ومعاهد الفكر والبحث العربية يف تناول ومعاجلة العديد من ق�شايا التنمية العربية الهامة، ومن بينها دور امل�شروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة يف تعزيز ا�صتدامة التنمية العربية.
وميثل التعاون بني معهد التخطيط القومي واملعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ال�صقيقة يف اإعداد واإ�صدار هذا التقرير، 
فقد  ا�صتدامتها.  وتعزيز  العربية  التنمية  لدعم م�صرية  املعهدين  بني  الأخرية  ال�صنوات  املتعددة يف  املثمر  التعاون  اأحد جمالت 
جت�شد هذا التعاون يف ال�شنوات الأخرية يف جمموعة من الفعاليات الهامة، حيث قام معهد التخطيط القومي موؤخرًا با�شت�شافة 
املعهد  بالتعاون مع   2019 يونيو  العربي -  الوطن  امل�شتدامة يف  التنمية  اأهداف  تنفيذ  امل�شتوى حول  العمل رفيعة  ور�شة  فعاليات 
الثالثة -  العربي للتخطيط والبنك الدويل. كما �شارك املعهد يف تنظيم وا�شت�شافة موؤمتر التعليم يف الوطن العربي يف الألفية 
وال�شخ�شيات  والوزراء  من  والعديد  والعلوم  والرتبية  للثقافة  العربية  واملنظمة  للتخطيط  العربي  املعهد  2019 مب�شاركة  فرباير 

البارزة من الدول العربية واملنظمات العربية املعنية. 
التنمية الهامة يف الوطن العربي، حيث يدرك كافة املعنيني الدور احلاكم الذي تلعبه  اأحد ق�شايا  ويتناول التقرير احلايل 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف تعزيز فر�ض التنمية امل�شتدامة يف كافة دول العامل، وذلك من خالل دورها يف دعم مناذج 
الأعمال اخل�شراء والنماذج البتكارية، وكذا دورها يف تعزيز �شال�شل القيمة حمليًا وعرب احلدود، وتنمية فر�ض وتعزيز ال�شادرات، 

وقد قدم التقرير �شورًا متنوعة من اأبعاد هذا الدور الهام يف الدول العربية والدول املتقدمة والنامية على حد �شواء.
كما قدم التقرير جوانب متعددة من التحديات التي تواجه اأعمال هذه امل�شروعات يف بيئات ال�شتثمار والأعمال يف الوطن 
والت�شويقية،  التكنولوجية  التحديات  بخالف  والتنظيمية،  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  التمويلية،  التحديات  تت�شدرها  والتي  العربي 
اإلى  وغريها. ومل يكتف التقرير بتحليل الأو�شاع اجلارية لهذه امل�شروعات والتحديات التي تواجه عملها عربيًا، بل تعدى ذلك 
اأن  خاللها  من  ميكن  التي  التمكينية  وال�شيا�شات  الأه��داف  من  هامة  جمموعة  يت�شمن  متكامل  تنموي  انطالق  من��وذج  بلورة 
ت�صاهم امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف تعزيز جهود حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة العربية ومواجهة العديد من التحديات 
العربي، بخالف  العامل  الفتية يف  ال�شكانية  الهياكل  والت�شغيل يف ظل �شيادة  البطالة  تواجهها، خا�شًة م�شكالت  التي  ال�شاغطة 
التعامل مع حتديات فجوات ن�صر وتعزيز ثقافة وممار�صات املبادرة وريادة الأعمال يف املنطقة العربية. كما يوفر النموذج املطروح 
بدائل وخيارات متعددة للمخطط ومتخذ القرار و�شناع ال�شيا�شات العامة يف الوطن العربي للنهو�ض باأدوار امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�صطة يف التنمية العربية يف العقود القادمة.
 وختامًا، ل ي�صعني اإل اأن اأتوجه بخال�س ال�صكر والتقدير ل�صعادة الدكتور/ بدر عثمان مال اهلل – املدير العام للمعهد العربي 
للتخطيط – لكافة اأ�شكال الدعم التي قدمها لفريق اإعداد التقرير، كما اأتقدم بال�شكر والتقدير لالأ�شاتذة الأفا�شل قراء التقرير 
)الدكتورة/ رول د�شتي والدكتور/ عثمان حممد عثمان والدكتور/ حممود حميي الدين(. وكذا اأتقدم بخال�ض ال�شكر والتقدير 
اإلى هيئة حترير التقرير برئا�صة الدكتور/ اأ�صرف العربي، ولكافة فرق العمل والباحثني امل�صاركني يف اإعداد واإ�صدار التقرير يف 
جهودهم  لول  والذي  والإداري،  الفني  والدعم  وال�شكرتارية  التن�شيق  اأعمال  يف  والزمالء  البيانات،  حمللي  والزمالء  املعهدين، 

جميعًا ملا خرج التقرير على ال�شورة التي بني اأيدينا، مع كل التمنيات الطيبة لأمتنا العربية بالرفعة والتقدم والرقي. 

             د. عالء الدين زهران

        رئي�س معهد التخطيط القومي
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امللخص التنفيذي

امللخ�س التنفيذي:

ياأتي الإ�شدار الرابع من �شل�شلة تقارير التنمية العربية ليناق�ض مو�شوع “امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة” ودورها يف 
تعزيز عملية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف البلدان العربية. واحلقيقة اأن الدور احليوي للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
يف التنمية امل�شتدامة بوجه عام مل ياأت من فراغ، فقد كر�شت تلك امل�شروعات لنف�شها دورًا تنمويًا حموريًا يف القت�شادات 
املتقدمة وال�شاعدة والنامية على حد �شواء. كما اأ�شبحت م�شاهمًا رئي�شًا يف تلك القت�شادات يف الناجت املحلى الإجمايل 
وحتقيق القيمة امل�شافة وال�شادرات، بجانب اأدوار هامة يف الت�شغيل ومكافحة الفقر ومتكني ال�شباب والن�شاء. كما تلعب 
الذكية  فيها  مبا  احلديثة  التكنولوجيا  باأ�شاليب  والأخذ  العامل،  عرب  اخل�شراء  الأعمال  مناذج  تطوير  يف  حموريًا  دورًا 
والرقمية، وتطوير فنون وعمليات الإنتاج وابتكار وتقدمي منتجات وخدمات جديدة. وقد ت�صاعد هذا الدور احليوي لهذه 
يف  حموريًا  دورها  واأ�صبح   ،2030 العاملية  امل�صتدامة  التنمية  اأجندة  انطالق  �صياق  يف  الأخرية  ال�صنوات  يف  امل�صروعات 
حتقيق تلك الأجندة وحتقيق الأجندات الوطنية للتنمية امل�شتدامة امل�شاحبة لها واملرتبطة بالأجندة العاملية يف معظم 

دول العامل. 

يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  التنموية  الأدوار  هيكلة  واإع���ادة  بلورة  التقرير  ا�صتهدف  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
القت�شادات العربية من خالل مناذج و�شيا�شات عملية تدعم جهود حتقيق التنمية امل�شتدامة على امل�شتوى العربي، من 
املمار�صات  اأف�صل  العتبار  الأخذ يف  اأخرى، مع  بها، من جهة  التنمية  وفق م�صتويات  العربية  الدول  جهة، وعلى م�صتوى 
العاملية يف هذا اخل�شو�ض، ولتحقيق هذا الهدف، طرح الف�شل الأول من هذا التقرير املالمح الأ�شا�شية للدور التنموي 
امل�شادر  يف  املتاحة  التنموية  املوؤ�شرات  اأحدث  خالل  من  وذلك،  العربية،  البلدان  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 
امل�شروعات  لهذه  التنموي  الدور  تعزيز  تواجه  التي  الإ�شكاليات  اأهم  وا�شتعر�ض  والدولية.  والإقليمية  الوطنية  والتقارير 
يف املنطقة العربية، خا�صًة يف عالقتها باأبعاد التنمية امل�صتدامة واأجندتها الأممية املعلنة منذ �صنة 2015، مع اإبراز اأهم 
جدًا،  )املرتفعة  املختلفة  التنموية  وت�شنيفاتها  مبجموعاتها  العربية  البلدان  يف  امل�شروعات  تلك  تواجه  التي  التحديات 
اأ�شا�شية للدول العربية.  �شمت  املرتفعة واملتو�شطة، املخف�شة التنمية الب�شرية( حيث مّيز التقرير بني جمموعات ثالثة 
املجموعة الأولى: جمموعة الدول ذات م�صتوى التنمية الب�صرية HDI املرتفع جدًا والتي ت�شم وفق تقرير التنمية الب�شرية 
ال�صعودية، ُعمان، قطر،  البحرين،  الإم��ارات،  2018 كل من:  للعام   UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  ال�شادر عن برنامج 
يف:  ممثلة  واملتو�شط  املرتفع،  الب�شرية  التنمية  م�شتوى  ذات  العربية  الدول  جمموعة  الثانية:  املجموعة  وت�شم  الكويت.  
الأردن، تون�س، اجلزائر، العراق، فل�صطني، لبنان، ليبيا، م�صر، املغرب. يف حني ت�صم املجموعة الثالثة: الدول العربية ذات 

م�شتوى التنمية الب�شرية املنخف�ض، وت�شم كل من: �شوريا، جيبوتي، ال�شومال، ال�شودان، جزر القمر، موريتانيا، اليمن. 

وقد رّكز هذا الف�شل على ثالث اإ�شكاليات اأ�شا�شية تواجه جهود تعزيز دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف عملية 
التنمية العربية؛ الأولى ترتبط بتعدد املفاهيم والتعريفات امل�شتخدمة للتعبري عن تلك امل�شروعات، والثانية تعنى بندرة 
البيانات والإح�شاءات، والثالثة تتعلق بالرتباط الكبري بني تلك امل�شروعات وبني انت�شار القطاع غري الر�شمي يف العديد 

من الدول العربية. 
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 لقد اعتمد الف�شل على املتاح واملرتاكم من خمتلف الدرا�شات والأوراق والتقارير والبيانات الوطنية والدولية التي 
تناولت هذا املو�شوع، وذلك رغم ما قد يعرتيها من نق�ض اأو حتى غياب يف العديد من الأحيان، كما مت العتماد على عدد 
من املوؤ�شرات الكمية والنوعية املتاحة وطنيًا ودوليًا. واأّكد الف�شل على اأن هناك العديد من التحديات التي تواجه قيام 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بدورها التنموي املنوط بها يف الدول العربية، لعل اأهمها: �شعوبات احل�شول على التمويل 
ونق�ض  وامل�شرفية،  التحتية  البنية  وتوا�شع  والت�شريعات،  والقوانني  الأعمال  مناخ  وعدم مالءمة  وال�شمانات،  املنا�شب 
املعلومات و�شعف اخلربات يف جمال اإدارة امل�شروعات، وعدم انت�شار ثقافة املبادرة والبتكار، كما اأن عددًا كبريًا من هذه 

املن�شاآت يعمل يف القطاع غري الر�شمي، وي�شتهدف الأ�شواق املحلية وبالتايل يكون غري قادر على املناف�شة اإقليميًا ودوليًا.

العربية مبختلف  الدول  اتبعتها  التي  ال�شيا�شات  بالأ�شا�ض حتليل وتقييم منظومة  ا�شتهدف  الثاين، فقد  اأما الف�شل 
التخطيطية  املنظومات  بتقييم  الف�شل  واملتو�شطة. حيث قام  ال�شغرية  امل�شروعات  التعامل مع  التنموية يف  جمموعاتها 
بامل�شروعات  ال�شلة  ذات  والت�شغيل  التعليم  و�شيا�شات  الكلية  القت�شادية  وال�شيا�شات  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  والأط��ر 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية وفق ت�شنيفها �شمن جمموعات التنمية الب�شرية، وحدود التوافق اأو التباعد بني 

توجهات و�شيا�شات التعامل مع تلك امل�شروعات يف اإطار خطط التنمية الوطنية لكل دولة اأو جمموعة من الدول.  

اهتمامًا  اأول��ت  التنموية  م�شتوياتها  ومبختلف  العربية،  البلدان  جّل  اأن  الف�شل  هذا  يف  ال��وارد  التحليل  اأو�شح  وقد 
بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف توجهاتها ال�شرتاتيجية ويف خططها القت�شادية والجتماعية املتتالية، اإل اأن حجم 
الدور املطلوب وطبيعته اختلف فيما بينها، تبعًا مل�شتوى التنمية الب�شرية وهيكل القت�شاد والتحديات التنموية والأولويات 
الوطنية، من جهة، وحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها هذه امل�شروعات، من جهة اأخرى. وعلى الرغم من التواجد 
الوا�شح لقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الروؤى واخلطط القت�شادية والجتماعية يف معظم الدول العربية، فاإن 
التحليل قد اأو�شح اأن هناك اختالف وتفاوت بني الدول العربية- وفقًا لت�شنيف م�شتوى التنمية الب�شرية-من حيث حجم 
وطبيعة الدور املطلوب من هذه امل�شروعات، ومن حيث طبيعة وحجم الإجراءات احلقيقية وال�شيا�شات والربامج املوجهة 
ر  لتمكينها على اأر�ض الواقع، ومن حيث توفر البيئة اجلاذبة واملنا�شبة لتعزيز ن�شاطها. وقد اأدى هذا التفاوت اإلى جتذُّ

اخللل الهيكلي يف التوزيع القطاعي لهذه امل�شروعات، الأمر الذي انعك�ض على اأداء القطاع وحجمه وهيكله احلايل. 

ونظرًا لأهمية توفر الأُطر الت�شريعية والقانونية الناظمة لأداء ون�شاط هذه امل�شروعات، فقد مت تقييم واقع تلك الأطر 
عف وبحث اإمكانية ال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات الدولية يف هذا املجال.  وب�شفة  من اأجل ا�شتخال�ض نقاط القوة وال�شُّ
عامة، وبخ�شو�ض تقييم الأطر الت�شريعية والقانونية يف املجموعتني الأولى والثانية يف الدول العربية يوؤخذ بعني العتبار 
م�شتوى التنمية الب�شرية والأو�شاع القت�شادية لهذه الدول، مع توافر قوانني ولوائح تنظم ن�شاط امل�شروعات ال�شغرية 
الأولى(،  والكويت )املجموعة  الإم��ارات  مثل  العربية،  الدول  ت�شجيعية يف عديد من  ومزايا  واملتو�شطة ومتنحها حوافز 
التنمية  م�شتوى  عن  النظر  وبغ�ض  املقابل،  ويف  الثالثة(.  )املجموعة  وموريتانيا  الثانية(،  )املجموعة  وفل�شطني  وم�شر 
الب�صرية، ل تتوفر يف بقية الدول العربية، قوانني وت�صريعات خا�صة بهذه امل�صروعات، بل تعتمد عادًة على قوانني ت�صجيع 
ال�صتثمار املحلي والأجنبي والتي غالبًا ما تالئم امل�صروعات الكبرية وال�صتثمار الأجنبي، مع غياب قوانني ولوائح تنظيم 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف عديد من الدول العربية، اإ�شافة لغياب التعريفات املعتمدة.
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فيما يتعلق بتقييم الواقع املوؤ�ش�شي والتنظيمي العربي للتعامل مع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، فقد اأمكن التمييز 
اأو الت�شنيف العام للدول العربية �شمن اإطارين اأ�شا�شيني، تقوم بع�ض الدول العربية �شمن الإطار الأول باإدارة امل�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة من خالل هيئات واأجهزة متخ�ش�شة. يف حني تقوم باقي الدول العربية �شمن الإطار الثاين باإدارة 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف �شياق اأو �شمن اأجهزة متعددة غري متخ�ش�شة. واأيًا كان ال�شكل املوؤ�ش�شي والتنظيمي 
للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، فاإن ما مت التاأكيد عليه يف هذا الف�شل هو اأن جناح هذه امل�شروعات ل يتعلق بهيئة اأو 
موؤ�ش�شة واحدة مهما كان حجمها اأو اأداوؤها، بل يحتاج اإلى منظومة متكاملة و�شاملة من املوؤ�ش�شات والهيئات التي توفر له 

مقومات النجاح وال�صتمرار. 

وقد تناول التحليل يف هذا الف�شل اأي�شًا تقييمًا ملوؤ�شرات ال�شتقرار الكلي وال�شتقرار املايل والتنمية املالية، وتقييمًا 
جلهود البنوك املركزية يف احلد من فجوة التمويل، ولأداء ال�شيا�شة املالية ودورها يف تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
اأن ال�شيا�شات املالية  اأكد هذا الف�شل على  اأدوار هذه امل�شروعات. وقد  واجلهود العربية لإ�شالح الأنظمة املالية لدعم 
والنقدية ت�شتطيع اأن تلعب الدور املطلوب يف تعزيز النمو ورفع م�شتويات ال�شتقرار الكلي وال�شتقرار املايل والتنمية املالية 
والتقليل من حدة م�صاألة التمويل اإذا ما توفرت مقومات جناح هذه ال�صيا�صات والتي تتعلق بالبنية الهيكلية لالقت�صاد، 

ونظام �شعر ال�شرف، وهيكل قطاع املالية العامة، والقدرة على التو�شع يف الإنتاج وغريها من العوامل. 

العربية  التعليم  اأنظمة  تعطل متكن  وجود فجوات عديدة  الف�شل  ال��وارد يف هذا  التحليل  اأو�شح  اأخ��رى،  ومن جهة 
الراهنة من مواكبة املتغريات التي طراأت على القت�شاد العاملي وتوفريها املخرجات املوؤهلة مبهارات راقية، خا�شة واأن 
الدول العربية بحاجة اإلى خلق ماليني من فر�ض العمل يف امل�شتقبل، واإلى تخفي�ض البطالة اإلى م�شتويات معقولة. ويكر�ض 
ذلك اأهمية الأدوار املنتظرة لالأنظمة التعليمية العربية لتاأهيل خمرجات تناف�شية يف اأ�شواق العمل املحلية واخلارجية، 
اإنتاجية حقيقية متتلك  اإلى م�صروعات  اأو ابتكار اجلديد منها وحتويلها  وتكون قادرة على اقتنا�س الأفكار ال�صتثمارية 
و�شيا�شات  العربية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  التعليم  اأنظمة  تقييم  �شوء  ويف  والنمو.  وال�شتقرار  البقاء  مقومات 
الت�صغيل و�صيا�صات التنمية الب�صرية  يف الدول العربية، مت ا�صتخال�س الإجراءات التي ينبغي العمل بها للتوجه نحو التعليم 

للريادة والتدخالت املطلوبة لتفعيلها بالطريقة التي تن�شجم مع املتغريات الوطنية والعاملية. 

الرتكيز  ومت  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  تنمية  يف  اخلارجية  التجارة  �شيا�شات  دور  بتحليل  الف�شل  قام  كما 
على عدة جوانب تتعلق بعالقة هذه ال�صيا�صات ومكوناتها واأدواتها بطبيعة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وخ�صائ�صها، 
والتحديات التي تواجهها، ودورها التنموي والفر�ض الكامنة التي ميكن ا�شتغاللها اإذا ما مت تطوير هذه امل�شروعات.  وقد 
تبنّي من التحليل اأن ثمة �شعوبات جمة ما زالت تقف عائقا اأمام امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الت�شديرية يف الدول 
التكلفة والوقت وامل�شتندات الالزمة لإمتام عملية  للتقليل من  ُتبذل يف هذا املجال  اأن  واأن جهودًا كبرية يجب  العربية، 
الت�صدير. هذا اإ�صافة اإلى ما يجب عمله لتح�صني جودة املنتجات املحلية وتناف�صيتها وترويجها خارجيًا. وقد انتهى هذا 
الف�شل بالتاأكيد على اأنه ل ميكن جتاهل الإيجابيات املرتتبة على النفتاح التجاري واتفاقيات التجارة احلرة وانعكا�شها 
�شعف  حال  يف  ولكن  اخل�شو�ض،   وجه  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  وعلى  عام  ب�شكٍل  املحلي  القت�شاد  على 
ال�صناعات املحلية ومنتجاتها وخا�صة �صناعات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة على مناف�صة املنتجات الأجنبية، �صواء 

امللخص التنفيذي
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من حيث اجلودة اأو التكلفة، ويف حال ق�شور قنوات و�شبكات الت�شويق والرتويج، ل �شيما يف حالة امل�شروعات  ال�شغرية، 
فاإن تلك ال�شيا�شات قد تعود بالأثر ال�شلبي على اإنتاجية تلك امل�شروعات، وان�شحاب بع�شها من ال�شوق لعدم املقدرة على 
اأحكام  تطبيق  بهدف  املحلية  اجلمركية  الر�شوم  من  الأجنبية  املنتجات  اإعفاء  بعد  خا�شًة  الأجنبية،  املنتجات  مناف�شة 

اتفاقيات التجارة احلرة التي ت�شارك فيها الدول العربية.

ال�شغرية  للم�شروعات  التنموي  الدور  لتعزيز  امل�شرتكة  العربية  اجلهود  من  العديد  اأي�شًا  الثاين  الف�شل  اأبرز  وقد 
واملتو�صطة، من اأهمها ما اأقرته القمة العربية التنموية الأولى التي عقدت يف الكويت يف يناير 2009 ب�صاأن اإن�صاء ح�صاب 
خا�ض مببلغ ملياري دولر اأمريكي لتمويل م�شروعات القطاع اخلا�ض ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية؛ ومبادرات 
برنامج اخلليج العربي للتنمية/اأجفند، ومن اأبرزها مبادرة تاأ�شي�ض بنوك متخ�ش�شة لدعم ال�شمول املايل للفقراء، وقد 
تاأ�ش�ض اول بنك يف الأردن عام 2006، ثم يف دول عربية اأخرى بينها البحرين، ولبنان، وفل�صطني، وال�صودان وموريتانيا. 
الأمم  باأجندة  مبا�شرة  ب�شورة  الأ�شغر  والتمويل  املايل  ال�شمول  خالل  من  الفقر  مكافحة  يف  جهوده  الربنامج  ويربط 
املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030، خا�شة ما يتعلق منها بالق�شاء على الفقر، بالإ�شافة اإلى تاأ�شي�ض وحدة للتمويل الأ�شغر 
بالربنامج، وذلك بهدف تقدمي الدعم الفني للبنوك املتخ�ش�شة ودعم موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر بوجه عام يف الدول 
العربية وبع�س الدول الأفريقية. كما اأ�صار التقرير اإلى مبادرة املعهد العربي للتخطيط باإن�صاء اأول مركز عربي متخ�ص�س 
يف جمالت التدريب والبحوث وال�شت�شارات للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، واإلى ما تقوم به عدد من املوؤ�ش�شات العربية 
بدعم م�شروعات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة �شواء من حيث التمويل اأو تقدمي الدعم الفني وم�شاندة الربامج الوطنية 

والإقليمية والدولية الداعمة لهذا القطاع. 

وانطلق الف�شل الثالث مرّكزًا على اأف�شل اخلربات واملمار�شات الدولية والإقليمية التي ميكن على هديها تطوير  دور 
تلك امل�شروعات يف التنمية العربية امل�شتدامة؛ حيث مت يف هذا الف�شل اإعطاء اأولوية لتجارب اأملانيا واليابان من الدول 
الرتكيز  مت  كما  ال�شاعدة،  القت�شادات  يف  اجلنوبية  لكوريا  الرائدة  والتجربة  واآ�شيا،  اأوروب��ا  لقارتي  ممثلني  املتقدمة 
ال�شاعدة  للهند  اإ�شافة  العاملية  القت�شادات  اأكرب  ثاين  باعتبارها  ال�شني  مثل  النامية  القت�شادات  على جمموعة من 
بقوة وع�شو تكتل بريك�ض، ومت اختيار  منوذج اإفريقي هام متثله جنوب اإفريقيا التي تعترب اأحد القت�شادات ال�شاعدة 
يف اإفريقيا وع�شو تكتل بريك�ض جنبًا اإلى جنب مع ال�شني والهند. وقد ركز الف�شل يف حتليله على جمموعة من الق�شايا 
ال�شغرية  للم�شروعات  ال�شيا�شات  و�شنع  التخطيط  واأدواره��ا،  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  الأطر  ق�شية  وت�شمل:  الرئي�شية، 
وق�شايا  املايل  وال�شمول  التمويل  ق�شايا  ال�شتدامة،  لدعم  واملتو�شطة  ال�شغرية  اخل�شراء  الأعمال  مناذج  واملتو�شطة، 

التطوير والتحديث التكنولوجي لتلك امل�صروعات وانعكا�صاته على اأدوارها التنموية. 

وقد انتهى ا�شتعرا�ض التجارب الدولية والإقليمية يف هذا الف�شل اإلى عدد من اخلربات والدرو�ض التي ميكن ال�شتفادة 
منها عربيًا لتعزيز دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف عملية التنمية امل�صتدامة، من اأبرزها: 

اأهمية توافر الأطر الت�شريعية على امل�شتويني القطري والإقليمي، والتي تنظم عمل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، 
والتي حتمل يف الأغلب تعريفًا وا�شحًا لها كما حتمل توجهات عامة حول الدور التنموي املطلوب من تلك امل�شروعات. 

واأن  خا�شة  ال�شغرية،  الأعمال  بخ�شو�ض  اجلماعية  الأوروبية  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  التجربة  من  ال�شتفادة  اأهمية 
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الحتاد الأوروبي والعديد من موؤ�ش�شاته ُيعترب اأحد الأطراف الفاعلة يف بيئة عمل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة العربية. 
وكذا اأهمية تبنى ا�شرتاتيجيات �شريحة لتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، والربط بني �شيا�شات تلك امل�شروعات 
ال�شيا�شات اخلا�شة  تنفيذ  يقوم على  امل�شروعات  لتلك  توافر جهاز متخ�ش�ض  اأهمية  مع  بتنفيذها،  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
بها، وميكن متابعة وتقييم نتائج اأعماله من خالل موؤ�شرات مو�شوعية. وكذلك بالن�شبة لدور الأجهزة امل�شاندة يف بيئة 
عمل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، والتي ترتاوح بني اأجهزة متويلية اأو لتقدمي الدعم الفني اأو حا�شنات الأعمال اأو 

املناطق/احلدائق ال�شناعية املتخ�ش�شة اأو املعاهد العلمية النوعية املتخ�ش�شة.   

لأهمية  تبعًا  وذلك  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  تخ�شري  جمال  يف  الدولية  املمار�شات  من  ال�شتفادة  �شرورة 
وات�شاع دورها القت�شادي والجتماعي و�شرورة اأخذها مبعايري وخربات ال�شتدامة العاملية مثل: الب�شمة البيئية، �شروط 
و�شقوف النبعاثات والتلوث واملخرجات اخل�شراء والتكنولوجيات �شديقة البيئة ومعايري كفاءة ا�شتغالل املوارد ومعايري 
غر�ض  يعزز  مبا  اخل�شراء،  التحيزات  وذات  البيئة  �شديقة  والبتكارات  الأعمال  ريادة  وت�شجيع  ال��دوارة  القت�شادات 
الثقافات والتطبيقات اخل�شراء يف قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وت�شجيع اأ�شكال التمويل الأخ�شر، مبا يف ذلك 

تطوير حمافظ التمويل الأخ�شر يف البنوك واملوؤ�ش�شات املالية.

ال�شتقرار  على  ايجابية  انعكا�شات  من  لها  مبا  املايل،  ال�شمول  ا�شرتاتيجيات  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  �شرورة   
القت�صادي الكلي اإلى جانب اآثارها الإيجابية على بيئة متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، مع درا�صة خربات تاأ�صي�س 
بنوك قطرية متخ�ش�شة لتمويلها، وتكون هذه البنوك كنواة لتاأ�شي�ض بنك عربي متخ�ش�ض يف متويل تلك امل�شروعات، اأو 
�شبكة عربية لهذا النوع من البنوك لتطوير بدائل واأ�شكال التمويل واخلدمات ذات ال�شلة به عربيًا. ودور نظم امل�شرتيات 
العامل  دول  بني  متفاوتة  ن�شبًا  اأو  حدودًا  تكفل  التي  النظم  وهي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  حتفيز  يف  احلكومية 
املالية  نوعًا من احلوافز  ما ميثل  وهو  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  منتجات  امل�شرتيات احلكومية من  املختلفة يف 

الوطنية لهذه امل�شروعات.

اأهمية دور ال�صيا�صات والبنية العلمية والتكنولوجية يف توجه امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة لدعم حتول القت�صادات 
العربية نحو اقت�صادات املعرفة والرقمنة، حيث ُتعترب تلك امل�صروعات انعكا�صًا للبيئة العلمية والتكنولوجية يف جمتمعاتها، 
وهي البيئة التي حتتاج اإلى �شيا�شات وطنية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار يف كافة جمالت احلياة والن�شاط الإن�شاين مبا 
الأفكار  لتحفيز  عربية  وطنية  وبرامج  مبادرات  اإلى  احلاجة  ومدى  العربية  املجتمعات  وخ�شو�شيات  طبيعة  مع  يتوافق 
البتكارية وامل�شروعات النا�شئة، خا�شة مع فتوة الهيكل ال�شكاين العربي، واحلاجة  اإلى تقدمي مبادرات م�شتمرة لت�شجيع 
الأفكار  البتكارية لل�صباب العربي وحتويلها  اإلى اأفكار عملية وم�صروعات ذات قدرات تناف�صية والتطبيقات الدولية لبناء 
والتي حققت جناحات  الإليكرتونية(  والتجارة  الإليكرتوين  )الت�شويق  الت�شويق  زيادة فر�ض  بهدف  تقليدية  برامج غري 
غري م�شبوقة يف العديد من التجارب العاملية منها ال�شني و�شنغافورة  لدعم القت�شادات الوطنية وحتقيق فوائ�ض مالية 
كبرية. وهو الأمر الذي يوؤكد حاجة الدول العربية اإلى مبادرات وبرامج خمتلفة ل�شتثمار الفر�ض املتاحة يف هذا املجال. 

التاأكيد على اأهمية ال�شتفادة من التجارب الدولية يف جمالت اإدماج امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف �شال�شل القيمة 
العاملية كمدخل لتح�صني تناف�صيتها واإنتاجيتها. 

امللخص التنفيذي
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ال�شغرية  للم�شروعات  جديد  لدور  املقرتح  النموذج  حول  �شامل  ت�شور  طرح  مت  التقرير،  من  الرابع  الف�شل  ويف 
واملتو�صطة لتعزيز ال�صتدامة يف الدول العربية، وذلك اأخذًا يف العتبار التباينات القائمة بني الدول العربية، �صواء تلك 
املتعلقة بالقدرات والإمكانيات والقدرات املوؤ�ش�شية والتنظيمية، اأو  تلك املتعلقة بحجم ودور واأهمية امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة، حيث قام هذا الطرح على التعامل مع املجموعات التنموية الثالثة للدول العربية وفق معيار التنمية الب�شرية 
الذي تبناه التقرير، وهي التباينات التي ل متكن من اإطالق تعميمات اأو معاجلات موحدة خا�شة باإعادة بناء وتوجيه دور 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية، بل اإنها تتباين اأي�شا داخل كل جمموعة من املجموعات الثالث.

انطلق هذا النموذج من واقع عدم فعالية دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف جمموعات الدول العربية، وخا�شة 
عند مقارنته بالدور املناظر يف جتارب الدول املتقدمة وال�شاعدة بل والنامية اأي�شًا. حيث واجهت امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة العديد من الإ�شكالت لعل اأبرزها قيام الدول العربية، وبن�شب متفاوتة، بتبني واإقرار �شيا�شات ت�شتهدف دفع 
وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، ولكن دون التزام حقيقي و�شوابط حكومية وا�شحة ت�شمن ح�شن ودقة التنفيذ، 
بالإ�شافة اإلى اأن هذه الإ�شكالت، يف املجمل، هي �شبب واأي�شًا نتيجة ملح�شلة ال�شيا�شات القت�شادية املرتاكمة يف الدول 
اأن ال�صتدامة  العربية منذ ا�صتقالل معظمها منت�صف القرن املا�صي واإلى وقتنا الراهن. كما انطلق هذا النموذج من 
ل   ،2030 ل�صنة  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  اإلى  اإ�صافة  والبيئية،  والجتماعية  القت�صادية  الأ�صا�صية،  باأركانها  التنموية 
ميكن حتقيق اأي منها دون ذلك الدور اجلديد للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، ومبا يتطلبه ذلك من تغيري هياكل الإنتاج 
العربية، ويف  الهياكل والأن�صطة القت�صادية يف الدول  الهيكلي وتنويع  التحول  ات�صمت وترية  Structural change. حيث 

اأف�صل الأحوال، بالبطء. 

واجتماعية،  )اقت�شادية،  الأه��داف  من  اأ�شا�شية  جمموعات  ثالث  اأ�شا�شي  ب�شكل  املطروح  النموذج  ا�شتهدف  وقد 
وتقانية( على اأن ُتراعى اجلوانب والعتبارات البيئية يف �شيا�شات حتقيق تلك الأهداف، وذلك حر�شًا على تدعيم كافة 

جوانب ال�صتدامة التنموية. 

واأكد النموذج اأن جمموعات الدول العربية الثالث لبد لها اأن ت�شتهدف كافة تلك الأهداف كتوجه ا�شرتاتيجي عام، 
على اأن يكون الختالف يف اأولوية العمل لتنفيذ تلك الأهداف، وذلك وفق القدرات والإمكانيات واحلاجات وال�شكالت 
التنموية الأكرث اإحلاحًا بالن�صبة لكل جمموعة.  وتت�صكل حزمة ال�صيا�صات املحققة لبناء دور جديد للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�شطة من م�شتويات متعددة تتكامل وتتالءم معًا لت�شكل عمودًا فقريًا لهيكل جديد للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
وكذلك لالقت�صادات واملجتمعات العربية. حيث تت�صمن م�صتويات ثالثة اأ�صا�صية وهي امل�صتوى الكلي Macro، والأو�صط 
على  وانعكا�صاته  تاأثرياته  تت�صاوى  اأفقي  ب�صكل  ال�صيا�صات  تتوجه   Macro الكلي  امل�صتوى  فعلى   ،Microوالأ�صغر  ،Meso

 Meso م�شتوى كافة املوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة دون اأي متييز قطاعي اأو جغرايف اأو تقني اأو نوعي. وعلى امل�شتوى الأو�شط
الكلي كمظلة وا�شعة تعمل حتتها كامل امل�شروعات  اإطار القت�شاد  للتاأثري يف الف�شاء املتاح فيما بني  ال�شيا�شات  تتوجه 
Micro، فاإن  امل�شتوى اجلزئي )الوحدة(  واأما على  املوؤ�ش�شات، وقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة كمجموعات.  اأو 
ال�شيا�شات تتوجه للتاأثري يف الوحدة القت�شادية العاملة، ممثلة يف امل�شروع ال�شغري اأو املتو�شط، بحيث ميكن ا�شتهداف 
م�شروعات بعينها من خالل ت�شميم �شيا�شات قادرة على اخرتاق احلواجز للو�شول اإلى امل�شروعات امل�شتهدفة. وهذا يعني 
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وجود م�صتويات وا�صحة من النحياز والنتقاء للم�صروعات الأكرث قدرة على امل�صاهمة يف حتقيق اأهداف الدولة املخططة 
�شواء كانت اقت�شادية اأو اجتماعية اأو تقانية، اأو مزيج فيما بينها، وذلك وفق اأولويات الدولة )التخ�ش�ض الذكي(. وقد 
حدد النموذج حزمة من ال�صيا�صات للمعاجلة ولإعادة بناء الدور اجلديد للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، تتدرج عرب 
امل�شتويات الثالثة من امل�شار  الأفقي اأو الوظيفي اأو العري�ض الذي ي�شتهدف التاأثري  يف كافة عنا�شر املنظومة القت�شادية 
والجتماعية والتقنية، اإلى امل�صار الراأ�صي الأكرث انتقائية وا�صتهدافًا، �صواء عرب توجهه للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
كقطاع �شمن قطاعات الأعمال يف الدولة اأو لأن�شطة بعينها للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اأو لأقاليم ومناطق جغرافية 
بعينها، اأو مل�صروعات حمددة يف اأن�صطة حمددة يف اأقاليم حمددة وملدى زمني حمدد اأو عرب �صيا�صات حدودية تتجاوز 

احلدود املعرفية للدولة، حيث قامت هذه ال�شيا�شات التالية على احلزم الثماين التالية: 

اأوًل: �شيا�شات احلد من ف�شل ال�شوق وبناء وتدعيم التناف�شية الكلية للدولة: والتي ت�شمنت كافة اأنواع ال�شيا�شات التي 
توؤثر يف املح�شلة يف التناف�شية الكلية لالقت�شاد، مت�شمنة ال�شيا�شات املالية وال�شيا�شات النقدية وبناء نظام مايل يت�شم 
بالت�شاع والعمق والكفاءة، و�شيا�شات بناء وتطوير وحتديث البنى واملرافق الأ�شا�شية، مت�شمنة املوانئ واملطارات والطرق 
وال�شكك احلديدية وحمطات و�شبكات الكهرباء، اإلى جانب ال�شيا�شات الجتماعية، ل�شيما التعليم وال�شحة. مبعنى اأن 
هذه ال�صيا�صات ين�صب اهتمامها على الق�صاء على ف�صل الأ�صواق Market failure و�صمان اإر�صاء قواعد املناف�صة وحت�صني 
ال�شيطرة  ت�شمن  كما  خا�ض،  ب�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شروعات  عام،  ب�شكل  الأعمال  وموؤ�ش�شات  ال�شركات  قدرة 
واحلد من اأ�شكال الحتكار الذي ميثل ت�شويها لقواعد عمل ال�شوق وقيدًا �شارمًا على منو وتطور الأن�شطة وامل�شروعات. 
حيث يوؤدي غياب هذه العوامل اأو اأي منها اإلى عدم توفر بيئة مواتية لعمل امل�شروع اخلا�ض ال�شغري واملتو�شط، ول تهيئ 
 Perquisite م�صبق  كمتطلب  اجلانب  هذا  توفري  اأهمية  التقرير  اأظهر  حيث  امل�صتقبل.  يف  واملناف�صة  النمو  اإمكانيات  له 
condition لتحقيق النمو امل�شتدام كما اأثبت ذلك الفكر القت�شادي والتطبيق الذي مار�شته الدول املتقدمة وال�شاعدة يف 

م�شريتها التنموية وخا�شة فيما يتعلق بتاأثريات ذلك على دور امل�شروعات وموؤ�ش�شات الإنتاج ال�شغرية واملتو�شطة. 

لقواعد  املحددة  والقانونية  الت�شريعية  والأطر  احلكومي  التنظيم  وفاعلية  املوؤ�ش�شات  وتدعيم  بناء  �شيا�شات  ثانيًا: 
اللعبة: والتي ت�شتهدف حت�شني قدرة موؤ�ش�شات الدولة على �شياغة واإقرار وتنفيذ ومتابعة قواعد العمل املوؤثرة يف حركة 
امل�شروعات والأ�شواق، مبا يجعل توقعات النمو والربح وارتفاع العائد على راأ�ض املال وريادة امل�شروعات اأكرث احتمال وتوقعًا 
الأن�شطة  وتنظيم  توجيه  وموؤ�ش�شاتها ومدى قدرتها على  الدولة  بدور  النموذج  يرتبط تطبيق هذا  املبادرين. حيث  لدى 
القت�شادية والقطاع اخلا�ض ب�شكل ذكي للعمل وفق الأهداف التنموية طويلة الأجل التي ت�شتهدفها الدولة، دون اأن ميثل 
ذلك اأي عائق اأمام حرية ال�شوق والأن�شطة القائمة. الأمر الذي وثقته الدرا�شات والفكر التطبيقي حيث الرتباط اليجابي 
بني نوعية املوؤ�ش�شات، وكال من النمو القت�شادي ومتو�شط دخل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي والعديد من 

موؤ�شرات التنمية الب�شرية، مثل �شنوات التعليم بني البالغني ووفيات الر�شع.

لذا، فاإن وجود موؤ�ش�شات راقية يف الدولة هو متطلب اأ�شا�شي لنجاح كافة عنا�شر حزم ال�شيا�شات التي يتبناها هذا 
النموذج، حيث تقع على عاتق احلكومة وموؤ�ش�شات الدولة مهام التخطيط والرقابة والإ�شراف والتوجيه واإقرار احلوافز 
التوجيهية الت�صريعية والقانونية والتنظيمية والإجرائية باملنع اأو بالت�صهيل وباإقرار وتنظيم قواعد اللعبة بني كافة الالعبني 

يف القت�صاد. 
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وكان التقرير قد اأظهر اأن العديد من الدول العربية قد اأقرت قوانني واأقامت موؤ�ش�شات معنية بامل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة، وذلك اأ�شوة بالعديد من الدول املتقدمة وال�شاعدة، ولكن واقع الأداء املقارن اأظهر تفاوتا وا�شحا يف ا�شتجابة 
ومردود وعائد هذه امل�صروعات وم�صاهمتها النوعية يف الإنتاج والت�صدير بني الدول العربية وتلك الدول حمل املقارنة. 
يف حني اأن تطور نوعية املوؤ�ش�شات وتفاوت تلك النوعية بني الدول العربية ودول املقارنة ين�شجم متاما مع حجم ونوعية 
املردود والدور الذي تقوم به هذه امل�شروعات، باإ�شارة وا�شحة على اأهمية �شيا�شات الرتقاء باملوؤ�ش�شات وبدورها يف الدول 

العربية.

اإلى هذه  النظر  العمل احلر: حيث ميكن  ثقافة  واإر�صاء  الأعمال  لريادة  ال�صتعداد واجلاهزية  بناء  �صيا�صات  ثالثًا: 
املبادرة  روح  تتمثل يف  والتي  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات  الأ�صا�صية  النطالق  نقطة  ت�صتهدف  باعتبارها  احلزمة 
والريادة لدى الفرد. والتي متثل بدورها اللبنة الأولى لإطالق وولدة هذه امل�شروعات. وهي املهمة التي ل تت�شم بال�شهولة 
اإلى هذه احلزمة باعتبارها �شيا�شات ذات  يف حال كافة الدول العربية ومبختف جمموعاتها الثالثة. كما ميكن النظر 
نطاق عري�ض، حيث متتد التاأثريات والوفورات املرتبطة ببناء راأ�ض املال الب�شري وتطوير قدراته كميًا ونوعيًا اإلى خمتلف 
اأن الرتكيز على هذه ال�شيا�شات قد تاأ�ش�ض ب�شكل عملي على ما مار�شته  اأو الأن�شطة القائمة يف الدولة. كما  القطاعات 

الدول الرائدة يف جمالت تطوير وتفعيل دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة واإجناز التحول الهيكلي.

اأو  اأكانت حكومية  اأولوية اللتحاق بوظيفة  ويف نف�ض الإطار، فاإن تركيبة �شوق العمل يف الدول العربية القائمة على 
خا�شة بالن�شبة للباحثني عن العمل، ل ُتعّد اإّل نتاجا مبا�شرا لأمناط التعليم وطبيعة الثقافة ال�شائدة يف الدول العربية. 
وتت�شمن جتارب الدول املتقدمة وال�شاعدة عددا وا�شعا من الربامج التي ميكن بلورتها �شمن اأطر زمنية ثالثة طويلة 
مت�شمنا  التعليم  م�شار  مع  للتعامل  الأجل  طويل  امل�شار  يتجه  حيث  الأمر،  ذلك  مع  للتعامل  الأجل،  وق�شرية  ومتو�شطة 
التعليم الفني، بداية من مرحلة ريا�ض الأطفال مرورًا بكافة املراحل التعليمية الالحقة، كما يتجه امل�شار متو�شط الأجل 
للتاأثري يف طالب التعليم العايل، من خالل اإعداد وتقدمي برامج درا�شية معتمدة ومتكاملة يف تخ�ش�ض الريادة، كما هو 
احلال يف معظم اجلامعات يف الدول املتقدمة وال�صاعدة. يف حني يتجه امل�صار ق�صري الأجل للتاأثري يف �صريحة الطالب 
حديثي التخرج واملعرو�ض يف �شوق العمل ب�شكل عام، وذلك عرب ن�شر مراكز الريادة يف خمتلف اأقاليم ومدن وقرى الدولة 

التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية للرياديني اجلدد، مع التاأكيد على �شرورة وجود ت�شور كلي حول التدريب التحويلي.

رابعًا: �شيا�شات الإدماج والت�شبيك يف القت�شاد الوطني والعاملي: وت�شتهدف تو�شيع القدرات للم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة يف اإطار العناقيد و�شبكات الأعمال، حيث تلقي هذه احلزمة ال�شوء على بعد حا�شم يفر�ض نف�شه لي�ض على 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة فح�صب، بل ميتد اإلى الدول واملجتمعات ذاتها، وهو البعد املتعلق بالعوملة وما تولده من 
بالعوملة من خالل قناتني  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تتاأثر  امل�صروعات. حيث  الدول وعلى  اأو حتديات على  فر�س 
اأ�شا�شيتني، وهما دور النفتاح العاملي يف ت�شهيل اأن�شطتها العابرة للحدود من خالل اأدوات اأو اأن�شطة، اإ�شافة لتاأثري العوملة 
الأعمال  و�شبكات  العناقيد  بدور  يتعلق  اإذ  الوطني  بالبعد  الدويل  البعد  يرتبط  وبذلك،  تناف�شيتها.   ت�شكيل  اإعادة  على 
 Clusters يف تنمية دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وطنيًا ودوليًا، حيث مل يعد احلديث عن بناء وتطوير العناقيد 
وال�صبكات Networks للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة كاأداة لتطوير قدرات هذه امل�صروعات وزيادة اإنتاجيتها واندماجها 
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يف القت�شاد العاملي. ويوؤخذ يف العتبار الإ�شكالية املتعلقة بعدم توفر وعدم كفاية البيانات الكلية والقطاعية والتف�شيلية 
لأن�شطة ومل�شاهمات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية يف جمالت النخراط يف العناقيد اأو الندماج يف 

القت�صاد العاملي.  

اأن�شطة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة: تقوم هذه  النوعي والتقاين يف  خام�شًا: �شيا�شات توطني املعرفة والرتقاء 
ال�صيا�صات با�صتهداف الواقع النوعي ملنتجات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة القائمة يف الدول العربية، حيث التوجه 
والنتقاء لدعم توجهات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة نحو اأن�صطة ومنتجات ذات قيمة معرفية اأعلى، ت�صهم يف حت�صني 
نوعية الندماج يف القت�صاد العاملي، كما ميكن اأن تت�صمن هذه ال�صيا�صات يف مراحلها املتقدمة �صيا�صات لك�صر ولتجاوز 

 .Frontier policies حدود املعرفة

على  العربية  الدول  واملتو�شطة، يف  ال�شغرية  امل�شروعات  وواقع  التنمية  م�شار  اأن  من  التقرير  اأظهره  ما  �شوء  ففي 
وجه العموم، مل يدعما اأي تغيري جوهري يف هياكل الإنتاج، تتجه هذه ال�شيا�شات نحو تدعيم دور امل�شروعات ال�شغرية 
فيها.   والجتماعية  القت�شادية  لالأو�شاع  املحددة  ال�شمات  مع  يتنا�شب  مبا  وذلك  البتكارية،  الأن�شطة  يف  واملتو�شطة 
وكذلك ا�شتنادًا اإلى الإمكانات العلمية والإبداعية واملوارد املالية واملادية املتاحة، وعدم اقت�شار ال�شيا�شات على ا�شتهداف 
ال�شناعية  للثورة  املواكبة  للمعرفة والبتكارات  الإنتاج  ولي�ض  والتكنولوجية وزيادة وترية ال�شتخدام  الفنية  التح�شينات 
الرابعة والقت�شاد الرقمي اجلديد. اإذ يرتبط التعامل الفعال مع هذه احلزمة من ال�شيا�شات باإدراك ما يواجه امل�شروع 
من  يواجهها غريه  ل  والتي  وتكاليف  �صعوبات  من   self-discovering الذات  اكت�صاف  اأو  البتكار  على  القائم  ال�صغري 
امل�صروعات القائمة على املحاكاة والتقليد free riding. وذلك على اأن يتم اإقرار ال�شيا�شات والربامج والإجراءات املنا�شبة 
لتدعيم وم�صاندة ومرافقة امل�صروعات اجلديدة القائمة على البتكار   وفق قدرات وخ�صو�صية كل جمموعة من جمموعات 

الدول العربية الثالثة. 

�شاد�شًا: �شيا�شات توجيه امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة �شوب الأن�شطة اخل�شراء: اأّكدت هذه احلزمة من ال�شيا�شات 
اأن الدور اجلديد للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية الداعم والقابل لال�صتدامة ل ميكن احلديث عنه دون 
التطرق للبعد اخلا�ض مبدى م�شاندة اأن�شطة تلك امل�شروعات لالقت�شاد الأخ�شر ومراعاتها لالأبعاد البيئية. ويتمثل جوهر 
تلك املراعاة يف بعدين اأ�شا�شيني وهما مدى م�شاهمة الن�شاط يف احلد من هدر املوارد، اإ�شافة اإلى م�شتويات النبعاثات 

ال�صادرة عنه. 

ال�صتدامة  يدعم  لن  وا�صعًا  اأفقًا  العربية،  الدول  يف  اجلديد  دورها  وفق  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات  ومتتلك 
والقت�صاد الأخ�صر والتغيري الهيكلي يف القت�صادات العربية فقط، بل �صيو�صع من الأن�صطة املتاحة القادرة على ا�صتدامة 
النمو اأمام هذه امل�شروعات ذاتها. وذلك عرب تطبيقات القت�شاد الأخ�شر اأو ال�شناعات اخل�شراء اأو ال�شال�شل اخل�شراء، 
التي ترتبط معظم اأن�شطتها باملوارد والطاقات املحلية املتاحة وكذلك بقابليتها العالية للتجزئة. وهو ما يتنا�شب وطبيعة 
و�شمات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اإ�شافة لدعمه ل�شيا�شة العناقيد والت�شبيك الوطني والإقليمي والدويل، بل يتوافق 

متاما   مع �صيا�صات حت�صني وتطوير التقانة للمنتجات وال�صلع التي تنتجها هذه امل�صروعات. 
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ورغم اأهمية هذه احلزمة من ال�صيا�صات كونها ركنًا متممًا لأركان ال�صتدامة، وكونها فر�صة ملجالت وفر�س وا�صعة 
اأمام ن�شاط امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، اإل اأن الواقع الدويل والعربي يربز ما يواجه مو�شوع مراعاة الأبعاد البيئية 
يف الإنتاج من م�شاعب ترتبط ب�شكل اأ�شا�شي بكلفة الإنتاج واأثرها على هيكل املهارات والوظائف املطلوبة يف �شوق العمل، 
وهي تتطلب بدورها معاجلات متدرجة ذات طابع تعوي�شي، يتنا�شب ومعطيات كل حالة وكل جمموعة من الدول العربية 

على حدة.

�صابعًا: �صيا�صات بناء القدرات للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وفق اأولويات التنمية ملجموعات الدول العربية : حيث 
ت�صتهدف هذه ال�صيا�صات ب�صكل مبا�صر التاأثري يف قدرات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، حيث ر�صد التقرير اأن معظم 
الدول العربية اأقرت �شيا�شات وت�شريعات وبرامج مل�شاندة دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة مبا يتوافق بل ومبا يتجاوز 
بامل�شتوى  يكن  العربية مل  الدول  امل�شروعات يف  واأداء  ا�شتجابة  فاإن  ورغم ذلك،  الرائدة،  التجارب  نظائرها يف  اأحيانا 
املطلوب اأو مب�شتوى ا�شتجابتها يف التجارب الدولية الرائدة، الأمر الذي ي�شري اإلى وجود اإ�شكالت حقيقية يف قدرات هذه 

امل�صروعات ذاتها.

منظور  وفق  تعمل  حكومية  وموؤ�ش�شات  اأطر  خالل  من  املجال  هذا  معاجلة  اإلى  ال�شيا�شات  من  احلزمة  هذه  ت�شعى 
الهيكلي  التغيري  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة  ال�شتدامة  �شوب  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  دور  لتوجيه  ا�شرتاتيجي 
برامج  واإن�شاء  الرياديني،  تدريب  امل�شروعات من خالل  تلك  واإمكانات  تنمية قدرات  العربية. وذلك عرب  لالقت�شادات 
بالن�شبة  جغرافيًا(  اأو  )قطاعيًا  التنموية  الأولوية  ذات  املجالت  يف  خا�شة  امل�شروعات،  وتطوير  لتاأ�شي�ض  متخ�ش�شة 
للدولة، وكذلك عرب غر�س ثقافة البتكار وتوجيه وقيادة وم�صاندة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة من خالل توفري تعليم 
متخ�ش�ض للمبادرين املحتملني واأ�شحاب القدرات الكامنة اأو الواعدة املحتملة.  عالوة على توفري البيئة التمكينية املُحفزة 
على حتويل الأفكار الإبداعية اإلى اأن�شطة ومنتجات لل�شوق الوطني والدويل، اإ�شافة اإلى توفري املوارد املالية والب�شرية التي 
تدعم اأ�صحاب الأعمال والأفكار النا�صئة والواعدة، ون�صر وتبادل املعلومات ذات ال�صلة التي تدعم اأن�صطتهم. ويكون ذلك 
اأي�شا عرب حت�شني قدرات �شناعة ال�شرتاتيجيات واإجراء الدرا�شات املختلفة التي تدعم امل�شروعات والأفكار النا�شئة. 
والأهم من ذلك، احلر�ض على مواكبة امل�شتجدات العاملية للموؤ�ش�شات املناظرة عامليًا لتطوير اأ�شاليب واأدوات تدعيم هذه 

امل�صروعات.

ثامنًا: �شيا�شات التحول من القطاع غري املنظم اإلى القطاع املنظم: �شيا�شات اإعادة التوجيه واملعاجلة، وعلى �شوء 
ما اأظهره التقرير من عبء وخماطر امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة �شمن اإطار القطاع غري املنظم واجتاه هذا القطاع 
لالت�شاع، مُيلي ذلك ب�شرورة �شياغة �شيا�شات معاجلة تقوم على القراءة الدقيقة لتلك املعطيات وتلك املخاطر. فعلى 
م�شتوى خماطر منافع ال�شبكات يف القطاع غري املنظم مقارنة مبنافع ال�شبكات يف القطاع املنظم، وذلك على افرتا�ض 
اأن هذه املنافع هي املحدد الأ�شا�شي اأو العامل الأكرث تاأثريًا للبقاء �شمن اأطر القطاع غري املنظم، فقد قامت �شيا�شات 
املعاجلة بالتاأكيد على �شرورة تعديل تلك املنافع لت�شبح اأكرث جدوى يف حال الن�شمام والتحول �شوب القطاع املنظم، 
وذلك عرب التاأثري يف كافة جمالت ومراحل الت�صغيل يف اأن�صطة هذه امل�صروعات على م�صتوى التمويل واملبيعات والت�صويق، 
كما قد تكون الأولوية ل�شتهداف دمج هذه املوؤ�ش�شات �شمن اأطر القطاع املنظم من خالل اآليات التمويل الر�شمي، كما قد 
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تكون الأولوية يف ذلك للدول العربية التي ت�شتطيع توفري منظومة حوافز اأكرث تاأثريًا يف هيكل تكاليف املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
اأي�شًا املوؤ�ش�شات العاملة يف القطاع غري املنظم بقدرات حقيقّية قابلة للنمو حال ح�شولها  واملتو�شطة والتي تت�شم فيها 
على مثل هذه اخلدمات. اإذ يرتبط التدخل عرب �شيا�شات واإجراءات احلكومات مبربرات مو�شوعية ت�شمن خلق احلافز 

احلقيقي لنتقال هذه امل�شروعات من اإطارها غري الر�شمي اإلى نظريه الر�شمي. 

و�شمن هذا الإطار، ورغم اأهمية التوظيف احلديث للمفاهيم املتعلقة براأ�ض املال الجتماعي وطبيعة وعمق وات�شاع 
يف  واملجتمع  والقت�صاد  امل�صروعات  على  تاأثريات  اأو  خارجيات  من  عنها  يتولد  وما  والراأ�صية  الأفقية  وروابطه  �صبكاته 
الدول العربية، �شلط النموذج ال�شوء على اأن الواقع العربي يربز عدم كفاية الدرا�شات املتخ�ش�شة املعنية بتلك الق�شايا 
وندرتها. ويجب معاجلة الأمر ملزيد من الفهم، ومن ثم املعاجلة ال�شحيحة للقطاع غري املنظم، خا�شة واأن هناك توافقا 
بني الباحثني على اأهمية راأ�ض املال الجتماعي ودوره يف تف�شري جانب كبري من حركية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

يف القطاع غري الر�شمي. 

ويف اخلتام، اأكد التقرير اأن الفر�شة ل تزال قائمة لإعادة العتبار من جانب الدولة وموؤ�ش�شاتها لدور فاعل للم�شروعات 
ال�صغرية واملتو�صطة، وذلك على م�صتوى كافة جمموعات الدول العربية، وفق النموذج وال�صيا�صات التي تبناها التقرير 
وكذلك وفق املنظور ال�شرتاتيجي ال�شامل املتكامل واملحدد لأدوار كافة الالعبني، مع التاأكيد على دور النموذج املقرتح 
ال�شغرية  للم�شروعات  املوجهة  ونظريتها  للتنمية  الدول  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  بني  قوي  ع�شوي  ورابط  كاأداة  للعمل 

واملتو�صطة.

للم�صروعات  جديد  دور  لبناء  العربي  “العقد  يف  وال�شروع  لتبني  دعوة  باإطالق  الق��رتاح  مت  فقد  الإط��ار،  هذا  ويف 
ال�صغرية واملتو�صطة داعم للتحول الهيكلي وال�صتدامة التنموية 2030-2020”، ليكون الدور اجلديد للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�شطة هو اأداة حتقيق التحول الهيكلي وال�شتدامة وتقلي�ض فجوات التنمية بني الدول العربية مبختلف جمموعاتها 

التنموية ونظرائها يف الدول املتقدمة وال�صاعدة. 
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 ،2013 �شنة  للتخطيط منذ  العربي  املعهد  التي ي�شدرها  العربية  التنمية  تقارير  �شل�شلة  التقرير احلايل �شمن  ياأتي 
ليناق�ض مو�شوع “امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة” ودورها يف تعزيز عملية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف البلدان العربية. 
واإميانًا باأهمية تكامل جهود مراكز الفكر العربية املتميزة عند طرح املو�شوعات والق�شايا التنموية ذات الهتمام امل�شرتك، 
فاإن التقرير احلايل ياأتي، ولأول مرة، كنتاج جهد فريق عمل م�شرتك من املعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي 
يف جمهورية م�شر العربية، باعتباره اأحد املوؤ�ش�شات الرائدة يف جمال التخطيط والتنمية. وناأمل اأن يّتفق القارئ الكرمي 

معنا يف اأن هذا اجلهد امل�شرتك قد انعك�ض اإيجابًا على جودة وعمق التحليل الوارد يف هذا التقرير. 

واحلقيقة اأن الدور احليوي للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف التنمية امل�صتدامة – بوجه عام – مل ياأت من فراغ. 
بوجه عام. فكما �شتطرح ف�شول التقرير، فقد كر�شت تلك امل�شروعات لنف�شها دورًا تنمويًا حموريًا يف القت�شادات املتقدمة 
امل�شافة  القيمة  وحتقيق  الإجمايل  املحلى  الناجت  يف  رئي�شًا  م�شاهمًا  اأ�شبحت  كما  �شواء.  حد  على  والنامية  والناه�شة 
وال�شادرات يف تلك القت�شادات اإلى جانب اأدوار هامة يف الت�شغيل ومكافحة الفقر ومتكني ال�شباب والن�شاء. كما تلعب دورًا 
حموريًا يف تطوير مناذج الأعمال اخل�شراء عرب العامل والأخذ باأ�شباب التكنولوجيا احلديثة مبا فيها الذكية والرقمية، 

وتطوير فنون وعمليات الإنتاج وابتكار وتقدمي منتجات وخدمات جديدة. 

وقد ت�صاعد هذا الدور احليوي للم�صروعات ال�صغرية يف ال�صنوات الأخرية يف �صياق انطالق اأجندة التنمية امل�صتدامة 
العاملية ل�صنة SDGs :2030، واأ�شبح دورها حموريًا يف حتقيق تلك الأجندة وحتقيق الأجندات الوطنية للتنمية امل�شتدامة 

امل�شاحبة لها واملرتبطة بالأجندة العاملية يف معظم دول العامل. 

يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  التنموية  الأدوار  هيكلة  واإع��ادة  بلورة  اإل��ى  التقرير  يهدف  ال�صياق،  هذا  ويف 
العربي من  امل�شتوى  امل�شتدامة على  التنمية  العربية من خالل مناذج و�شيا�شات عملية تدعم جهود حتقيق  القت�شادات 
جهة، وعلى م�صتوى الدول العربية وفق م�صتويات التنمية بها من جهة اأخرى، مع الأخذ يف العتبار اأف�صل املمار�صات العاملية 

يف هذا اخل�شو�ض.  

امل�شروعات  تلعبه  الذي  التنموي  للدور  الأ�شا�شية  املالمح  التقرير  من  الأول  الف�شل  يطرح  الهدف،  هذا  ولتحقيق   
الدول  التنمية يف  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات  لواقع  الثاين حتلياًل  الف�شل  ويقدم  العربية.  البلدان  واملتو�شطة يف  ال�شغرية 
العربية واأثرها على امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. يف حني ي�شتعر�ض الف�شل الثالث اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا 
الأولى،  الثالثة  التحليل يف الف�شول  نتائج  املجال يف جمموعة من القت�شادات املتقدمة والناه�شة والنامية. وبناًء على 
يطرح الف�شل الرابع منوذجًا اأو ت�شّورًا متكاماًل جديدًا لتعزيز الدور التنموي للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف البلدان 
العربية، يقرتح اأن تتبّناه احلكومات واملنظمات العربية املختلفة خالل الفرتة القادمة، ملواجهة التحديات التي تعاين منها 

مقدمة عامة

مقدمة عامة:
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تلك امل�شروعات ولتمكينها من تعزيز دورها املنوط بها يف حتقيق اأهداف واأجندات التنمية امل�شتدامة الوطنية والأممية. 

هذا  ق��راءة  خالل  العتبار  بعني  اأخذها  اأهمية  نرى  التي  الفنية  املالحظات  لبع�ض  الإ�شارة  الإط��ار  هذا  يف  ويبقى 
التقرير:

اأّكدت جميع الدرا�شات والتقارير ال�شابقة على اأن الدول العربية لي�شت كلُّ متجان�ض، واإمنا ميكن تق�شيمها ب�شهولة اإلى 
ثالثة اأو اأربعة جمموعات فرعية تت�شابه فيما بينها اإلى حّد بعيد من حيث اخل�شائ�ض والظروف القت�شادية والتنموية. 
ولأغرا�س التحليل يف هذا التقرير، فقد ا�صتقر الراأي على تق�صيم البلدان العربية اإلى ثالثة جمموعات رئي�صية وفقًا لدليل 
التنمية الب�صرية HDI ال�شادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP للعام 2018، وذلك على النحو التايل: جمموعة 
الدول ذات التنمية الب�شرية املرتفعة جدًا، وت�شّم غالبًا دول جمل�ض التعاون اخلليجي : الإمارات وال�شعودية وقطر والبحرين 
والكويت وعمان، وجمموعة الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة واملتو�شطة، وت�شّم كّل من م�شر واجلزائر والأردن 
ولبنان وليبيا واملغرب وتون�ض والعراق وفل�شطني، وجمموعة الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة، وت�شّم كال من 

جيبوتي وموريتانيا وال�صودان و�صوريا واليمن وجزر القمر وال�صومال.

تت�شّمن يف طياتها  والتي  الأربعة،  واملتو�صطة” عرب ف�شوله  ال�صغرية  “امل�صروعات  التقرير ملفهوم/م�شطلح  اعتماد 
بال�صرورة امل�صروعات ال�صغرى اأو متناهية ال�صغر اأو امليكروية، كما يطلق عليها يف بع�س الدول العربية.

اعتماد التقرير على جمموعة من الأوراق اخللفية الرئي�شة التي قامت بها جمموعات عمل فرعية م�شاندة يف املعهد 
العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي، والتي قدمت مدخالت على جانب كبري من الأهمية لدعم ف�صول التقرير.

اإعداد  فرتة  خالل  والكويت  القاهرة  من  كل  يف  العمل  وور�ض  الجتماعات  من  العديد  بعقد  التقرير  عمل  فريق  قام 
التقرير.

وختامًا، ياأمل فريق التحرير اأن يحّقق هذا التقرير خطوة نحو الأمام جتاه تفعيل اأدوار امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف القت�شادات العربية على نحو يعّزز ا�شتدامة التنمية يف الأقطار العربية. كما ياأمل اأن جتد مقرتحات وبدائل التقرير 
واأن جتد قطاعات الأعمال ومنظمات  العربي،  الوطن  العامة يف  ال�شيا�شات  القرار و�شناع  �شبياًل لدعم املخّطط ومتخذ 
املجتمع املدين العربية يف التقرير بع�ض الأفكار واخلربات التي ميكن اأن تعزز من اأدوارها التنموية يف املجتمعات العربية 

خالل الفرتة القادمة. 

هيئة التحرير
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الدور التنموي للمشروعات الصغيرة

واملتوسطة في الدول العربية:

مالمح أساسية 
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الفصل األول
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املقدمة

متزايد  دورًا  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تلعب 
الأهمية يف القت�صادات املتقدمة والناه�صة والنامية على 
حد �شواء؛ حيث اأ�شبحت م�شاهمًا رئي�شيًا يف الناجت املحلي 
اإلى  وال�����ش��ادرات،  امل�شافة  القيمة  وحتقيق  الإج��م��ايل 
جانب اأدوار هامة يف الت�شغيل ومكافحة الفقر، خا�شًة يف 
املناطق الريفية وبني الن�شاء وال�شباب والفئات املحرومة 
متفاوتة  بن�شب  امل�شروعات  تلك  ت�شاهم  حيث  اجتماعيًا، 
ذلك  يف  مبا  امل�شتدامة،  التنمية  اأه��داف  معظم  تلبية  يف 
تعزيز النمو القت�شادي ال�شامل وامل�شتدام، وزيادة فر�ض 

امل�شتدام  الت�شنيع  عجلة  ودف��ع  ال��الئ��ق،  والعمل  العمل 
والبتكار ، وتطوير مناذج الأعمال اخل�شراء، وخلق دفعة 
اإيجابية لتح�صني نوعية احلياة، وحت�صني التعليم وال�صحة 
اجليدة للجميع. باخت�صار، تكت�صب امل�صروعات ال�صغرية 
“عدم ترك  بالغة ل�صمان حتقيق مبداأ  اأهمية  واملتو�صطة 
اأ�صا�صًا  يعد  الذي   ”No one left behind اأحد يف اخللف 
رقم  التايل  ال�شكل  ويلخ�ض   .2030 العامل  اأعمال  جلدول 
املت�شابكة  والعالقات  التاأثريات  لبع�ض  ر�شدًا   ،)1-1(
واملتبادلة بني تنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة من 
جهة والتقدم املحرز يف حتقيق العديد من اأهداف وغايات 

التنمية امل�صتدامة من جهة اأخرى. 

 )SDGs( ال�صكل رقم 1-1: امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ودورها يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة

المشروعات

الصغيرة والمتوسطة

 امل�صدر: اأُعد هذا ال�صكل ا�صتنادا لعدد من الدرا�صات والتقارير الدولية ذات ال�صلة، راجع يف ذلك:
- الإ�صكوا، 2019. 

 .Orchard، 2017 -
 .UNDP، 2019 -
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 ويف الدول العربية، �صهدت تلك امل�صروعات اهتمامًا 
الآن  واأ�صبحت  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  منذ  متزايدًا 
اإّل اأن  حتتّل مكانة هامة يف كاّفة خطط وبرامج التنمية، 
ال�شعف العام ملجمل الأداء التنموي العربي خالل العقود 
تلك  فعالية  م��دى  ح��ول  ال�صك  من  ظ��الًل  يلقي  املا�صية 
اخلطط والربامج. فقد انتهى الإ�شدار الثالث من �شل�شلة 
تقارير التنمية العربية ال�صادر �صنة 2018 اإلى اأن “امل�صار 
العام للتنمية يف الدول العربية منذ ح�شول معظمها على 
القرن  من  اخلم�شينات  منت�شف  ال�شيا�شي  ال�شتقالل 
بوجه  تتمكن  اأنها مل  يظهر  الراهن،  وقتنا  وحتى  املا�شي 
على  لال�شتدامة  قابلة  تنموية  م�شارات  تاأ�شي�ض  من  عام 
وهذا  والبيئية.  والجتماعية  القت�صادية  امل�صتويات  كافة 
وق�شور دميومة  كفاية  بعدم  اأ�شا�شي  ب�شكل  يرتبط  الأمر 
اقت�صادية  وهياكل  اأن�صطة  وبناء  الهيكلي  التحّول  وترية 

اأكرث تنوعًا.

وب�شفة عامة، توجد العديد من الإ�شكاليات التي حتّد 
ال�صغرية  للم�صروعات  التنموي  الدور  تقييم  اإمكانية  من 
الذي  النحو  على  وذل��ك  العربية،  ال��دول  يف  واملتو�صطة 
اأن  اإل  الف�شل.  التايل من هذا  الق�شم  تف�شيله يف  �شيتّم 
توافر العديد من التقارير والدرا�شات الوطنية والإقليمية 
اأبعادها،  اأح��د  اأو  الق�صية  لهذه  تطرقت  التي  والدولية 
للدور  الأ�صا�صية  املالمح  تقدمي  على  �صك  بال  �صي�صاعد 
خالل  العربية  التنمية  يف  امل�صروعات  تلك  لعبته  ال��ذي 
العقود املا�صية، والتعرف على اأهم التحديات التي تواجه 
تلك امل�شروعات يف البلدان العربية وجمموعاتها املختلفة 
اأي�صا والتي يتعني مواجهتها من اأجل تعزيز الدور التنموي 

لتلك امل�صروعات خالل املرحلة القادمة.   

1-1 اأهم اإ�شكاليات درا�شة مو�شوع امل�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية

درا�شة  تواجه  اأ�شا�شية  اإ�شكاليات  ثالث  اإب��راز  ميكن 
مو�شوع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ودورها يف عملية 
التنمية العربية؛ تتعلق الأولى بتعدد املفاهيم والتعريفات 

الثانية  وترتبط  امل�صروعات،  تلك  عن  للتعبري  امل�صتخدمة 
بالرتباط  الثالثة  وتعني  والإح�شاءات،  البيانات  بندرة 
غري  القطاع  انت�شار  وب��ني  امل�شروعات  تلك  ب��ني  الكبري 
العديد  يف   )Informal Sector( املنظم  غري  اأو  الر�شمي 

من الدول العربية. 

1-1-1 اإ�شكالية تعدد املفاهيم والتعريفات

ُيعترب تعّدد تعريفات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
والوطنية  والإقليمية  الدولية  املوؤ�ش�شات  يف  امل�شتخدمة 
التي  ال�صكاليات  اأه��ّم  اأح��د  امل�صروعات،  بتلك  املعنية 
حاليًا،  امل�صروعات  لتلك  التنموي  ال��دور  تقييم  تواجه 
تلك  معظم  اأن  ورغ���م  م�صتقباًل.  ال���دور  ه��ذا  وتعزيز 
وحيد  كمعيار  العمال  عدد  معيار  على  تعتمد  التعريفات 
اأّن  اإل  احلجم،  ح�صب  امل�صروعات  لت�صنيف  اأ�صا�صي  اأو 
اأو  )�شغرى  املختلفة  الأح��ج��ام  بني  الفا�شلة  اخلطوط 
لي�شت  وك��ب��رية(  ومتو�شطة  و�شغرية  ال�شغر  متناهية 
حمّل اّتفاق. ففي حني تعّرف جلنة الأمم املتحدة للتنمية 
على  ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات   )UNIDO( ال�شناعية 
عامال،   50 اإلى   10 من  بها  يعمل  التي  امل�صروعات  اأنها 
وامل�صروعات املتو�صطة من 50 اإلى 99 عامال، بينما يعمل 
تعّرف  الكبرية.   امل�صروعات  يف  عامال   200 من  اأك��رث 
اأو  منظمتا العمل الدولية والعربية امل�صروعات ال�صغرى 
متناهية ال�صغر باأنها امل�صروعات التي يعمل بها ما بني 
19 عامال،  5 اإلى  4 عمال، وامل�شروع ال�شغري من  1 اإلى 
بينما يعمل ما بني 20اإلى99 عامال يف امل�شروع املتو�شط. 
�صنة  منذ  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  املعتمد  للتعريف  ووفقًا 
2005، يعمل اأقل من 10 عمال يف امل�صروعات ال�صغرى اأو 
متناهية ال�صغر، ويعمل اأقل من 50 عاماًل يف ال�صغرية، 
ويف املتو�صطة اأقل من 250 عامال. كما ي�شتخدم الحتاد 
وهو  العمال  عدد  اإل��ى  بالإ�صافة  اآخ��ر  معيارًا  الأوروب���ي 
اأو قيمة الأ�صول، بناء على اختيار  معيار حجم املبيعات 
املن�شاأة ذاتها. ففي حالة ا�شتخدام معيار قيمة الأ�شول، 
قيمة  باأن  ال�صغر  متناهية  اأو  ال�صغرى  املن�صاآت  ُتعّرف 
اأ�صولها اأقل من 2 مليون يورو، وال�صغرية بني 2 اإلى 10 
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مليون يورو، يف حني ي�شتخدم معيار حجم املبيعات بقيمة 
تتجاوز  ل  اأ�صول  قيمة  اأو  اأق�صى  كحد  ي��ورو  مليون   50

املتو�صطة.  امل�صروعات  عن  للتعبري  يورو  مليون   43 قيمة 
)European Commission، 2018(

 )OECD( اأما منظمة التعاون والتنمية القت�شادية
تقّر  واإمن���ا  بها،  خا�شًا  حم���ددًا  تعريفًا  تتبنى  ل  فهي 
ب�شرورة اعتماد التعريفات الوطنية. كما تتبنى املنظمة 
العمالة،  ال�شتقاللية وحجم  العتماد على معياري  نهج 
اإذ تعترب اأن امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة م�صروعات 
 50 م�شتقلة يعمل بها عدد حمدود من العمال )اأقل من 
عمال يف   10 من  واأقل  ال�صغرية،  امل�صروعات  عامال يف 

امل�شروعات ال�شغرى اأو متناهية ال�شغر(. 

املفاهيم  تعدد  اإ�شكالية  متتّد  اأن  الطبيعي  من  وكان 
والتعريفات اإلى الدول العربية، فرغم اأن تلك الدول قد 
للتحديد  قابلة  معايري  �شياغة  اإل��ى  عام  ب�شكل  اجّتهت 
اأن  اإّل  امل�شروعات،  تعريف هذه  يوؤ�ش�ض عليها  والقيا�ض، 
هذه الجتاهات اّتخذت مذاهب �شتى يف حتديدها لهذه 
املعايري، وذلك على النحو الذي نوجزه فيما يلي )اإليا�ض، 

 :)2016

امل�شروع،  يف  العاملني  عدد  معيار  الأ�شا�شي،  املعيار 
العاملني  اعتماد عدد  اإلى  التعريفات  العديد من  ذهبت 
املعروفة  الأو���ش��اف  باأحد  لو�شفه  معيارًا  امل�شروع  يف 
كبري.  اإل��ى  متو�صط  اإل��ى  �صغري  حيث  من  للم�صروعات 
وي�صيف البع�س اإلى ذلك �صغري جدًا اأو كبري جدًا. ويرى 
له  تف�شّ املزايا  من  عديد  املعيار  لهذا  اأّن  الآخ��ر  البع�ض 

لكونه  ثابت وموّحد  املعايري، فهو مقيا�س  على غريه من 
ال�شرف،  اأ�شعار  وتغريات  الأ�شعار  مبتغريات  يرتبط  ل 
ثم،  ومن  حوله،  املعلومات  جمع  ال�صهل  من  فاإّنه  لهذا، 
اإليه.  بال�صتناد  وال���دول  القطاعات  بني  املقارنة  عقد 
العربية،  ال��دول  من  العديد  تعتمد  �صابقًا،  اأ�صرنا  وكما 
املعيار  ه��ذا  على  اأي�صا  الدولية  والهيئات  واملنظمات 
كمعيار وحيد يف ت�شنيف امل�شروعات، اإّل اأنها تتفاوت يف 
الأعداد التي تعتمدها لهذا الغر�س، دون اأن يخ�صع ذلك 

اإلى �صوابط حمّددة على الأغلب. 

عدد  معيار  ُاعتمد  ومتى  اأخ���رى،  متعددة  معايري 
العمال منفردا لو�شفه امل�شروع بكونه �شغريًا اأو متو�شطًا، 
هذا  يف  دقيقة  غري  ا�صتنتاجات  اإلى  ذلك  يقود  فقد  قد 
املبا�صر  الأث��ر  العتبار  يف  و�صعنا  اإذا  خا�صة  ال�صاأن، 
الإنتاج  و�شائل  يف  واملت�شارع  الكبري  التكنولوجي  للتقدم 
فقد  ل��ذا،  امل�شروع.  يف  امل�شتخدمة  العمالة  حجم  على 
اقرتح العديد من الباحثني واملنظمات والهيئات الدولية 
املعنية معايري اإ�صافية لتحديد و�صف امل�صروعات، منها 
والإيرادات/معيار  املبيعات  امل�شروع/مقدار  مال  راأ���ض 
)اأبو  الطاقة  امل�شتخدمة/ا�شتهالك  الإنتاج/التقنية 

الهيجاء، 2007(. 

الدول  غالبية  ف��اإن   ،)1-1( اجل��دول  يو�شح  وكما 
العربية تعتمد على معيار عدد العمالة م�صافًا اإليه حجم 
املبيعات اأو راأ�ض املال اخلا�ض باملن�شاأة، عدا املغرب التي 
ا�صتخدمت معيار حجم املبيعات كمعيار واحد، وال�صودان 

التي ا�صتخدمت معيار عدد العمال يف املن�صاأة فقط. 
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الدولة
امل�سروع فئة 

متو�سطة�سغريةمتناهية ال�سغراملعيار

الأردن
21 – 5100 – 20-عدد العمال

من 1 اإلى 3اأقل من 1-املبيعات )مليون دينار(

الكويت
5 – 150 – 4-عدد العمال

ل يزيد عن 500ل يزيد عن 250-راأ�ض املال )األف دينار(

ال�صعودية
50 – 6249 – 149 – 5عدد العمال

من 40 اإلى 200من 3 اإلى 40حتى 3املبيعات )مليون ريال(

الإمارات

51 – 6200 – 150 – 5عدد العمال

املبيعات )مليون درهم(
اأقل من 2 للتجارة، اأقل من 

3 لقطاع اخلدمات

من 2 اإلى 50 للتجارة، من 3 اإلى 

50 للخدمات

من 50 اإلى 250 للتجارة واخلدمات 

معًا

فل�صطني
10 – 519 – 19 – 4عدد العمال

من 200 اإلى 500من 20 اإلى 200حتى 20املبيعات )األف دولر(

م�صر**
اأقل من 200اأقل من 10عدد العمال

من 50 حتى 200من 1 حتى 50اأقل من 1املبيعات )مليون جنيه(

البحرين
51 – 250، )حتى 400 للعقارات(11 – 50، )حتى 100 للعقارات(1 – 10عدد العمال

اأكرث من مليون وحتى 5 مليوناأكرث من 100 األف وحتى مليونحتى 100 األفراأ�ض املال ال�شنوي )دينار(

تون�س
50 – 6199 – 49اأقل من 6عدد العمال

كل موؤ�ش�شة ل يتجاوز حجم ا�شتثمارها خم�ض ع�شرة مليون دينار اأخذًا بالعتبار ا�شتثمارات التو�شعةحجم ال�صتثمار

موريتانيا
10 عمال فما فوقاأقل من 10عدد العمال

من 50 اإلى 200-راأ�ض املال )مليون اأوقية(

من 10 اإلى175من 3 اإلى 10اأقل من 3املبيعات )مليون درهم(املغرب

من 10 اإلى 50من 1 اإلى 10-عدد العمالال�صودان

امل�صدر: �صندوق النقد العربي ل�صنة 2017، »نتائج ا�شتبيان بيئة امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية«. 

* ي�شمل التعريف املذكور قطاعي اخلدمات والتجارة.  اأما بالن�شبة لقطاع ال�شناعة، فت�شتخدم دولة الإمارات العربية املتحدة التعريف التايل : بالن�شبة 
للم�شروعات متناهية ال�شغر اأن يكون عدد العمال )اأقل من 9( وحجم املبيعات )اأقل من 3 مليون درهم(، وامل�شروعات ال�شغرية اأن يكون عدد العمال بني 
)10 – 100( وحجم املبيعات بني )3 – 50( مليون درهم، اأما بالن�شبة للم�شروعات املتو�شطة، اأن يكون عدد العمال بني )101 – 250( وحجم املبيعات 

بني )50 – 250( مليون درهم. 
** اإ�شافة للثالث فئات املذكورة، يوجد لدى جمهورية م�شر العربية فئة اأخرى تعرف بفئة امل�شروعات ال�شغرية جدًا بعدد عمال ل يختلف عن فئات 

امل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة )من 11 اإلى 200(، ولكن حجم املبيعات يرتاوح بني )1 اإلى اأقل من 10( مليون جنيه. 
)-( ت�شري اإلى اأن املعلومات غري متوفرة من خالل ال�شتبيان.

اجلدول رقم 1 - 1: تعريف امل�صروعات ال�صغرى وال�صغرية واملتو�صطة بالدول العربية
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يت�شح مما �شبق اأن اإ�شكالية تعدد املفاهيم والتعريفات 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  وعلى  العربية  البلدان  يف  امل�شتخدمة 
الدولية والإقليمية املعنية حتّد كثريًا من اإمكانيات تقييم 
يف  تعوق  كما  العربية،  التنمية  يف  امل�صروعات  تلك  دور 
الوقت ذاته تبني �شيا�شات وا�شحة وحمددة واأطر تنظيمية 
وا�شحة، عند التعامل مع الق�شايا التنموية اخلا�شة بتلك 

امل�صروعات.

1-1-2 اإ�شكالية ندرة وعدم كفاية البيانات 

البيانات واملعلومات هو الركيزة الأ�صا�صية  اإن توافر   
والتخطيط  ال��واق��ع،  لتقييم  منها  الن��ط��الق  ميكن  التي 
ور�صم ال�صيا�صات املنا�صبة م�صتقباًل. وعلى الرغم من تعدد 
العربية  البلدان  داخل  الإح�صائية  والتنظيمات  الأجهزة 
املعنية بجمع بيانات حول امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
اإل اأن املردود بخ�صو�س ر�صد و�صبط املجتمع الإح�صائي 
للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف املنطقة العربية يبقى 
حمدودًا للغاية. ول تتنا�صب ه�صا�صة هذا الدور الإح�صائي 
مع اأبعاد وقيمة الدور التنموي الذي تلعبه تلك امل�صروعات 
يف كافة القت�شادات العربية. فمن ناحية، تعاين غالبية 
من  التنموية،  م�صتوياتها  اختالف  على  العربية،  ال��دول 
�صعف وا�صح يف املنظومة الح�صائية واملعلوماتية، خا�صًة 
فيما يتعلق منها بق�صايا امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. 
متقادمة  غالبًا  البيانات  وق��واع��د  متباينة  فالتعريفات 
ثانية،  ناحية  ومن  متكاملة،  غري  وبالتاأكيد  كاملة  وغري 
تعاين امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من معدلت دوران 
مرتفعة، مبا يف ذلك ارتفاع معدلت خروجها من ال�شوق 
اأو تغيري ن�شاطها خالل املراحل الأولى لتاأ�شي�شها، وهو ما 
ي�صيف �صعوبات عملية يف جمع بيانات منتظمة حول هذه 

امل�صروعات. 

اأن هذه الإ�صكالية حتّد كثريًا من م�صداقية  ول �صك 
البيانات واملعلومات، ومن ثّم، ي�صبح من ال�صعب العتماد 
عليها، عند تقييم الواقع واقرتاح �شيا�شات اإ�شالحية تعزز 
من الدور التنموي للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، لي�س 

البلدان  غالبية  يف  رمب��ا  بل  فح�شب،  العربية  ال��دول  يف 
النامية اأي�صًا.

ال�صابق  الإح�صائية  ال�صعوبات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الإ�صارة اإليها، فقد مّت ر�صد عدد من امل�صوحات واملبادرات 
يف بع�س الدول العربية والتي ت�صهم اإلى حد بعيد يف ر�صد 
اأو�شاع تلك امل�شروعات �شواء ال�شغرية اأو املتو�شطة ميكن 
جمهورية  من  بكل  اخلا�شة  التالية  النوافذ  يف  اإيجازها 
م�صر العربية واململكة الأردنية الها�صمية واململكة العربية 
فل�صطني  ودول���ة  املتحدة  العربية  والإم����ارات  ال�صعودية 

)نافذة: 1-1(.

وعلى �شوء ذلك الواقع لالأو�شاع الإح�شائية اخلا�شة 
بامل�صروعات ال�صغرية يف الدول العربية، ميكن ا�صتخال�س 
فيما  ال�شديد  الإح�شائي  التوا�شع  اأهمها:  نتائج  ع��دة 
يخ�ض بيانات ومعلومات امل�شروعات ال�شغرية يف الوطن 
اأو  احلداثة  اأو  وال�صمول  الإتاحة  حيث  من  �صواء  العربي، 
مثل  العربية،  ال��دول  بع�س  حققت  فقد  وغريها،  الدقة 
خالل  من  وذل��ك،  نوعية،  اإح�صائية  خطوة  ال�صعودية، 
القيام بتنفيذ م�شح املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ب�شورة 
�شنوية عن طريق الهيئة العامة لالإح�شاء. ويعتمد تنفيذه 
اجلوانب  كافة  تغطي  تف�شيلية  ا�شتبيان  ا�شتمارة  على 
اإلى  اإ�صافة  واملتو�صطة.  ال�صغرية  بامل�صروعات  املتعلقة 
العديد  يف  القت�شادية  للتعدادات  هام  دور  وجود  ر�شد 
من الدول العربية )م�شر والأردن وفل�شطني والإمارات(، 
امل�شروعات  بخ�شو�ض  الح�شائية  الفجوات  بع�ض  ل�شد 
ال�شغرية واملتو�شطة، ولكنها تفتقر اإلى ال�شتمرارية، وفق 
دورية زمنية متعاقبة دون فجوات، وتوجد كذلك فجوات 
عديدة يف قواعد البيانات الدولية بخ�صو�س امل�صروعات 
اإلى  كبرية  ب�شورة  تفتقر  حيث  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
الأجهزة  م��ع  التن�صيق  وينق�صها  واحل��داث��ة،  ال�صمول 
البيانات.  ه��ذه  ن�صر  بخ�صو�س  الر�صمية  الإح�صائية 
والتن�شيق  التعاون  يف  الفجوات  من  العديد  اأي�شًا  وتوجد 
العربية،  الإح�صائية  الأجهزة  بني  والتوا�صل  والتكامل 
فيما يخ�ض العمل الإح�شائي العربي بوجه عام، واملتعلق 
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اخل�شو�ض.  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شروعات  منه 
الإح�شاءات  اإل��ى  العربية  ال��دول  بع�ض  تفتقر  واأخ���ريا، 
تف�شيله  ���ش��ريد  كما  الر�شمي،  غ��ري  بالقطاع  اخلا�شة 

لحقًا، وهو الأمر الذي ينتج عنه ق�شور يف �شمول وتغطية 
للم�شروعات  الإح�شائية  الت�شخي�شات  اأو  املوؤ�شرات  كافة 

ال�صغرية واملتو�صطة.

نافذة رقم 1-1 خربات م�صوح امل�صروعات ال�صغرية يف بع�س الدول العربية

ثم   ،2000/2001  ،1996/1997 لأعوام  التعدادات  من  العديد  تليه   ،1991/1992 �شنة  ال�شامل  مبفهومه  اقت�شادي  تعداد  اأول  اإجراء  مّت  م�شر: 
توقف التعداد لأكرث من ع�شر �شنوات، ليعاد تنفيذه �شنة 2012/2013، ويجرى الآن تنفيذ اأن�شطة التعداد القت�شادي ل�شنة 2018، ومل تظهر 
نتائجه الأولية بعد. وتعتمد املنهجية الإح�شائية يف التعداد القت�شادي اجلاري على ا�شتخدام احل�شر ال�شامل للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، 
وكذلك جميع املن�صاآت التي يعمل بها 10 م�شتغلني فاأكرث من القطاع اخلا�ض، وا�شتخدام عينة من املن�شاآت اأقل من 10 م�صتغلني، متثل كافة الأن�صطة 

القت�صادية واملحافظات امل�صرية على حّد �صواء.

الأردن : هناك تعّدد للتجارب الإح�شائية منها : تعداد املن�شاآت الإقت�شادية ل�شنة 2018، وينفذ من خالل دائرة الإح�شاءات العامة بهدف توفري �شّجل وطني 
�شامل واإطار اإح�شائي متكامل عن جميع املن�شاآت القت�شادية يف الأردن. وجتربتي م�شح ال�شتخدام )2015، 2016( لتو�شيف حالة العمالة يف 
املن�شاآت القت�شادية. وقد اعتمدت منهجية امل�شح الإح�شائية على �شمول العينة جميع من�شاآت القطاع العام واملن�شاآت الكبرية يف القطاع اخلا�ض والتي 

يبلغ عدد العاملني بها 50 عامال فاأكرث، وعينة ممثلة ملن�شاآت القطاع اخلا�ض التي يقّل عدد العاملني بها عن 50 عاماًل.

تقوم الهيئة العامة لالإح�شاء يف ال�شعودية بتنفيذ العديد من امل�شوح من بينها: م�شح املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، واملخطط باأن ينفذ ب�شورة  ال�شعودية: 
�شنوية، وقد نفذ امل�شح الأخري بدءًا من �شهر يوليو 2017 وظهرت النتائج يف نهاية العام. وقد اعتمدت منهجية امل�شح على بيانات تعداد املن�شاآت ل�شنة 
2010 كاإطار ل�شحب عينة البحث باعتباره يت�شمن كافة البيانات الأ�شا�شية الالزمة لذلك، ويهدف امل�شح اإلى توفري بيانات موثوقة لدعم مّتخذي 
تواجهها،  التي  والتحديات  الإجمايل،  املحلى  الناجت  ال�شركات يف  والتعرف على م�شاهمة هذه  2030م  ل�شنة  ال�شعودية  روؤية  تنفيذ  اإطار  القرار يف 

وكذلك ت�شخي�ض مدى اعتماد تلك ال�شركات على ا�شتخدام الأنظمة واخلدمات الإليكرتونية، ومن بينها و�شائل واأدوات الت�شويق الإليكرتوين. 

الإمارات: امل�شح القت�شادي للهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء، ومّت البدء يف تنفيذه �شنة 2017، ويتكون من جمموعة من امل�صوح الإح�صائية ال�صنوية 
التي تغطى من�شاآت القطاع اخلا�ض موزعة على الأن�شطة الرئي�شة، مثل ال�شناعة والإن�شاءات والتجارة واخلدمات والنقل والتخزين وغريها. وتهدف 
هذه امل�شوح اإلى توفري ودعم قواعد البيانات الإح�شائية حول املتغريات القت�شادية املختلفة مبا يدعم نظام احل�شابات القومية ومّتخذي القرار على 

م�صتويات متعددة بالدولة. 

فل�شطني: يقوم اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني بتنفيذ امل�شوح القت�شادية باعتبارها املكّون الأ�شا�شي ملنظومة احل�شابات القومية لفل�شطني، وقد نفذ 
اجلهاز �صنة 2016 الدورة احلادية والع�صرين من ال�صل�صة املذكورة التي تغّطى بيانات �صنة 2015، وتت�صّمن امل�صوح القت�صادية: امل�صح ال�صناعي 
وم�شح التجارة اخلارجية وم�شح الت�شالت واملعلومات. كما يوّفر التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن واملن�شاآت ل�شنة 2017 بيانات اإح�صائية عن اأعداد 
ال�شكانية  الأ�شا�شية  البيانات  بخالف  واملهن،  والبطالة  العاملة  القوى  وبيانات  القت�شادي،  والن�شاط  املناطق  ح�شب  موزعة  القت�شادية،  املن�شاآت 

والتعليمية وغريها. 

امل�صدر : اأجهزة الإح�صاء يف عدد من الدول العربية – 2019.
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1-1-3 اإ�شكالية العالقة بني امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة والقطاع غري الر�شمي 

حوايل  اأن  اإلى  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�شري 
2 مليار �شخ�ض حول العامل، ي�شكلون اأكرث من 61 % من 
الر�شمي،  غ��ري  القطاع  يف  يعملون  امل�شتغلني،  اإج��م��ايل 
يف قارة   %  85 اأكرث من  اإلى  الن�شبة لت�شل  وترتفع هذه 
واأهمية هذا القطاع  اأّن حجم  اإلى  اإفريقيا، وهو ما ي�شري 
تزداد ب�شكل ملمو�ض يف الدول النامية والأقّل منوًا مقارنة 

)ILO،2018( .بالدول املتقدمة
الأ�شباب  اأح��د  الر�شمي  غري  القطاع  هيمنة  وتعترب 
الرئي�شية للفجوة الإنتاجية بني البلدان املتقدمة والبلدان 
احلديثة  الأدب��ي��ات  بينت  اخل�شو�ض  ه��ذا  ويف  النامية. 
امل�شروع  اإنتاجية  بني  العك�شية  العالقة   )OECD، 2002(
هذه  يف  وال�شببية  الر�شمي.  غري  القطاع  اإل��ى  وانتمائه 
امل�شروعات  اأن  حيث  الجّتاهني،  يف  اأي  متبادلة  العالقة 
اإنتاجية من امل�صروعات  اإلى اأن تكون اأكرث  الر�صمية متيل 
اأم��ام  امل��ت��اح��ة  ال��ك��ب��رية  للفر�ض  نتيجة  الر�شمية،  غ��ري 
اخلدمات  على  للح�شول  الر�شمي  القطاع  يف  امل�شروعات 
ناحية  وم��ن  احل��دي��ث��ة.  والتقنية  وامل��ه��ارات  وامل��ع��ل��وم��ات 
اأخرى، تواجه امل�شروعات العاملة يف القطاع غري الر�شمي 
للقطاع  وانتقالها  اإنتاجيتها  حت�شني  �شعيد  على  �شعوبات 
الر�شمي، نتيجة ديناميكية ذاتية التعزيز جتعل ن�شاط هذه 
امل�صروعات منح�صرا يف نطاق �صّيق، ويجعلها غري قادرة 

على رفع كفاءة اإنتاجية العمل. 
كما يلجاأ اأ�صحاب الأعمال، يف اأغلب الأحيان، والذين 
منخف�شة  امل�شروعات  وكذلك  مبتكرة  اأفكارًا  يحملون  ل 
يف  العمل  اإلى  املحدودة،  النمو  اإمكانات  وذات  الإنتاجية 
العاملة  امل�شروعات  ت�شهم  ل  الر�شمي، حيث  القطاع غري 
يف القطاع غري الر�شمي يف دفع ال�شرائب، ول توّفر غالبا 
اأكرث الأحيان عددًا  اأنها توفر يف  فر�س عمل لئقة، حيث 
كبريًا من الوظائف اله�شة وغري الدائمة، ول تقدم تغطية 

اجتماعية و�صحية للعاملني فيها. 
بني  عك�صية  ع��الق��ة  وج���ود  اإل���ى  ال��درا���ص��ات  وت�صري 
بعدد  مقارنة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  كثافة 

امل�شروعات لكل األف �شاكن، وحجم القطاع غري الر�شمي 
  .)Ingram، 2006( الناجت  يف  ح�شته  خالل  من  مقا�شًا 
املناف�صة  تاأثري  العك�صية،  العالقة  هذه  اأ�صباب  بني  ومن 
الر�شمي على قدرة هذه  القطاع غري  العادلة” من  “غري 
اآخر،  جانب  ومن  وال�صتمرار.  التطور  على  امل�صروعات 
اإلى  تاأثري قيود الن�شمام  تعرّب تلك العالقة العك�شية عن 
وامل�شاعب،  القيود  تلك  زادت  فكلما  الر�شمي؛  القطاع 
الر�شمي، ل�شيما، قيد  القطاع  اإلى  قّل احتمال الن�شمام 
عدم مالءمة بيئة الأعمال و�شعوبة احل�شول على التمويل 

 .)Katja، Markus، and Christian، 2013(
وت�شتند التعاريف املعتمدة يف اإح�شاءات القطاع غري 
الر�صمي يف الدول العربية على املعايري الدولية ال�صادرة 
الإنتاج  وح��دات  حتديد  يف  الدولية،  العمل  منظمة  عن 
بع�ض  مالحظة  م��ع  الر�شمي،  غ��ري  القطاع  يف  امل��درج��ة 
الختالف بني الدول. وي�شمل القطاع غري الر�شمي وحدات 
اقت�صادية لها خ�صو�صيات حمددة حيث تّت�صم بالتنظيم 
املال،  وراأ���ض  العمل  بني  انف�شال  وج��ود  وع��دم  الب�شيط، 
وعدد  اإداري،  ت�شجيل  واأي  كاملة  ح�شابات  توّفر  وع��دم 
جمال  يف  الزراعي  القطاع  وُي�شتثنى  العاملني.  من  قليل 
اإح�شاءات القطاع غري الر�شمي، لكن هناك بع�ض الدول 
)م�شر  الر�شمي  غري  القطاع  �شمن  الزراعة  تدرج  التي 
الر�شمي والعمالة  وليبيا مثاًل(، ويقدم دليل القطاع غري 
غري الر�شمية الذي اأعّده املكتب الدويل لل�شغل �شنة 2013 
ويو�شح  الر�شمي،  غري  للقطاع  املعتمد  للتعريف  حتديثًا 
اأ�شا�ض  على  ويتّم حتديده  الر�شمي.  بالعمل غري  ارتباطه 
الوحدات الإنتاجية غري الر�صمية. كما مّتت مواءمة تعريف 
القطاع غري الر�شمي مع متطلبات نظام احل�شابات القومية 
اجلديد وحول املنهجيات امل�شتخدمة يف قيا�ض القطاع غري 
العربي  النقد  ل�صندوق  وفقًا  العربية،  الدول  الر�صمي يف 
�صنة 2017، ي�صري اإلى تباين خربات هذه الدول يف تقدير 
حجم هذا القطاع ما بني العتماد على احل�شابات القومية 
وم�صح العمالة والتعداد القت�صادي، وذلك، وفق الظروف 
والتو�صيف  احل�صر  اأدوات  تطبيق  و�صهولة  والحتياجات 

لهذا القطاع يف كل دولة )نافذة 2-1(.   



تقرير التنمية العربية

25 25تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”24 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”24

اإلى  عربية  دول��ة   12 �صملت  حديثة  درا���ص��ة  وت�صري 
اإجمايل  من   %  60 جتاوز ن�شبة العمالة غري الر�شمية 
اجلزائر  تليها   ،)34%( تون�ض  يف  اأدن��اه��ا  العمالة، 
 ،)%  57( والأردن   ،)%  52( وال��ع��راق   ،)%  39(
ذروتها  لت�شل  وم�شر )59 %(، والبحرين )64 %(، 
قطاعات  يف  جّلها  وي��رتّك��ز   .)%  85( موريتانيا  يف 
الباحثون  ويتكّد�س  والبناء.  والت�صييد  والتجارة  الزراعة 
غري  املن�صاآت  يف  كبري  ب�صكل  ال�صباب  خا�صًة  العمل  عن 
الر�شمية لعدة اأ�شباب، اأهمها: )1( عجز القطاع الر�شمي 
اللتزامات  تفادي   )2( الكافية،  العمل  فر�ض  توفري  عن 
تفر�شها  والتي  الأح��ي��ان  من  كثري  يف  واملعّقدة  املتعددة 
اأنظمة ممار�شة الأعمال، )3( ارتفاع تكلفة دخول ال�شوق 
الجتماعية  التاأمينات  )ال�شريبية،  واأعبائه  الر�شمي 
وال�شروط ال�شحية والبيئية(، )4(  غياب فر�ض احل�شول 
ن من تطوير امل�شروع وجعله ينتقل  على التمويل الذي ميِكّ
من وحدة متناهية ال�شغر اإلى موؤ�ش�شة �شغرية اأو متو�شطة 

.)Chen and Harvey،2017(

العربية  املنظمات  �صبكة  عن  �صادر  تقرير  اأبرز  وقد 
اإلى  اأّدت  ال��ت��ي  “العنا�صر   2016 �صنة  احلكومية  غ��ري 
تو�صع العمل غري املهيكل يف البلدان العربية خارج العمل 
الزراعي يف �صياق �صيا�صات “النفتاح والعوملة النيولربالية 
املا�صي،  القرن  �صبعينيات  منذ  انطلقت  وقد  الريعية”، 

تزامنًا مع عدة ظواهر، اأهمها “موجة �صبابية” تنتج عن 
العمل، ترتافق  اإلى �شن  الولدات”  “طفرة  اأجيال  و�صول 
تزداد موجات  املدن. كما  اإلى  الأري��اف  ت�شارع هجرة  مع 
هجرة وافدة كبرية اإلى كثري من البلدان العربية، هجرة 
العمل  قوة  يجعل معدلت منّو  مّما  اأو هجرة جلوء،  عمل 
احل�شرية مرتفعة جدًا، على الرغم من انخفا�ض معدلت 
كثري  يت�شّكل يف  بحيث  كبري،  ب�شكل  العام  ال�شكاين  النمو 
اإرادية  �صيا�صات  يتطّلب  �صبابي”  “ت�صونامي  البلدان  من 
اأ�صا�صًا  ترتبط  به،  “الالئقة”  العمل  فر�س  لإيجاد  واعية 
بحقوق العمل، ولكن اأي�صًا بالتنمية، وخ�صو�صًا بالتنظيم 
وباملناطق  “الع�صوائية”  وامل���دن  لل�شواحي  ال��ع��م��راين 
املهيكل  غ��ري  العمل  انت�صر  حيث  ال��ب��الد،  م��ن  الطرفية 

)�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية، 2016(. 

التبعات  الرغم من  اأّن��ه، وعلى  اإل��ى  الإ���ش��ارة  وجت��در 
الناجمة والفر�ض ال�شائعة الناجمة عن تنامي القطاع غري 
الر�صمي يف الدول العربية، ل ميكن اإنكار دوره القت�صادي 
فاإّن  وعليه،  الأقل دخاًل.  الدول  �صيما يف  والجتماعي، ل 
بن�شاطاته  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  اإل��غ��اء  حم��اول��ة  لي�ض  امل��ط��ل��وب 
املختلفة، بل اّتخاذ الإجراءات الالزمة لتحفيزه لالنتقال 
ت�شريعات  هذا  ويتطلب  املنّظم.  اأو  الر�شمي  القطاع  اإلى 
كما  مالئم،  تنظيمي  واإط��ار  وت�شجيعية  حمفزة  وقوانني 
اإج���راءات  وتب�صيط  ال��ق��وان��ني  يف  النظر  اإع���ادة  يتطلب 

نافذة رقم 1-2: خربات الدول العربية يف تو�شيف القطاع غري الر�شمي

الإمارات: تعتمد على تقدير حجم القطاع غري الر�شمي يف اإطار احل�شابات القومية، امل�شوح والعينة، وكذلك العتماد على البيانات املالية والنقدية ومقارنتها 
بالإنفاق من الدخل.

تون�س: تعتمد على اإجراء م�شح وطني واآخر تكميلي للوحدات غري املدرجة يف ال�شجل الوطني للموؤ�ش�شات.
اجلزائر: تعتمد على كٍل من م�شح العمالة واحل�شابات القومية. 

ليبيا: تعتمد على البيانات املالية والنقدية ومقارنة النفاق بالدخل. 
م�شر: تعتمد على التعداد القت�شادي لالأن�شطة ونفقات ودخل الأ�شر وكذلك م�شح القوى العاملة. 

املغرب: تعتمد على نظام امل�شوحات عرب مراحل جتمع بني الأ�شر واملنتجني، وكذلك امل�شح الوطني حول العمالة. 
فل�شطني: تعتمد على م�صح القوى العاملة وعلى م�صح العينة.

امل�شدر: الأوراق اخللفية لفريق عمل التقرير. 
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الت�شجيل واإزالة العقبات البريوقراطية وخف�ض التكاليف 
نوعية  حت�صني  اأي�صا  ويجب  وال�صريبية.  الجتماعية 
وقرو�س  مالية  اعتمادات  توفري  ذلك  وي�صتدعي  الإدارة، 
منا�صبة ومي�ّصرة واإن�صاء �صبكات اأمان و�صناديق اجتماعية 
لتوفري احلماية الجتماعية وتقدمي برامج تدريبية مالئمة 
للعاملني يف القطاع غري الر�شمي، حتّفزهم ومتنحهم الثقة 
باأهمية  التوعية  اأي�شًا  ويتطلب  الر�شمي.  القطاع  لدخول 
اإلى  الدخول  عند  عليها  احل�شول  ميكن  التي  اخلدمات 

القطاع الر�شمي، كاخلدمات التمويلية وغري التمويلية. 

الر�شمي  غ��ري  القطاع  اأّن  الإط���ار  ه��ذا  يف  وي��الح��ظ 
التي  ال��دول  غالبية  يف  الناجت  حجم  يف  موؤثرًا  دورًا  يلعب 
ب�شورة  ي��وؤث��ر  وب��ذل��ك  ال��ع��رب��ي،  التقرير  م�شح  �شهدها 
الر�صمية  املن�صاآت  م�صاركة  على  مبا�صرة  اأو غري  مبا�صرة 
ما  غالبا  املناف�شة  باعتبار  الناجت،  ذلك  يف  امل�شاهمة  يف 
املن�صاآت  تتحمل  حيث  الطرفني،  بني  عادلة  غري  تكون 
الر�صمية كافة اللتزامات املتعلقة بال�صرائب والتاأمينات 
والأمان  ال�شالمة  �شروط  وكافة  وال�شحية  الجتماعية 
تتجنب  حني  يف  اخلدمات،  تقدمي  حتى  اأو  الت�شنيع  عند 
املن�صاآت غري الر�صمية تلك اللتزامات. كما ت�صهم غالبية 
التجارة،  اأو  اأن�شطة اخلدمات  بالفعل يف  امل�شروعات  تلك 
مقابل اإ�شهام حمدود للغاية يف جمال ال�شناعة، ومن َثّم، 
فيما  توؤهلها  ل  اأن�شطة  يف  امل�شروعات  تلك  غالبية  ت�شهم 
العاملية  القيمة امل�صافة  اأو اللتحاق ب�صال�صل  للتو�ّصع  بعد 
القائمة على التطور والبداع واملناف�شة احلقيقية والتميز. 
اأو غري  ه�شة  فر�ض عمل  تخلقها هي  التي  العمل  ففر�ض 
اأغليها بعقود  اأنها غري دائمة ول تتم يف  م�صتدامة، حيث 
قانونية اأو ا�شرتاكات تاأمينية اأو �شحية كما تفعل املن�شاآت 

الر�صمية. 

الكامل  الدمج  لتحقيق  �شعوبة  وجود  كذلك  ُيالحظ 
للم�شروعات ال�شغرية غري الر�شمية يف القطاع الر�شمي، 
نتيجة غياب روؤية وا�شحة للتعامل مع ق�شية القطاع غري 
اجلهات  ب��ني  التن�شيق  و�شعف  ع��ام��ة،  ب�شفة  الر�شمي 
املختلفة املتعاملة معه. وميكن تدريجيا دمج القطاع غري 
ال�شاملة  املعاجلة  طريق  عن  امل�شروعات  لتلك  الر�شمي 
والثقافية  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  للق�صايا 
باملعاجلة  مقارنة  الر�صمية،  غ��ري  بالأن�صطة  املرتبطة 
التحول  من  احلكومة  اإي��رادات  بزيادة  املرتبطة  ال�صّيقة 
تعزيز  على  ال�شيا�شي  النظام  وق��درة  الر�شمي،  للقطاع 
الر�شمي،  غ��ري  بالقطاع  املعنيني  ب��ني  الثقة  وا�شتدامة 
جهة،  م��ن  امل�����ص��روع��ات  واأ���ص��ح��اب  العاملني  خ�صو�صًا 
والأجهزة احلكومية من جهة اأخرى. وتكون اأي�شا باإ�شراك 
مع  وخلفية  اأمامية  ت�شابكات  يف  والعام  اخلا�ض  القطاع 
ال�صغر، من خالل حلول  ال�صغرية ومتناهية  امل�صروعات 
ال�صغر  واملتناهية  ال�صغرية  امل�صروعات  كدعم  مبتكرة، 
عرب الأنظمة ال�شحابية )Clouding System( والمتيازات 
و�شال�شل   )Clusters( والعناقيد   )Franchise( التجارية 
واخللفية  الأمامية  والرتابطات   )Value Chain( القيمة 
يف  املدين  املجتمع  منظمات  جهود  تعزيز  اإلى  بالإ�شافة 

ذات الإطار. 

من  الأك����رب  الن�شبة  ان���خ���راط  ف���اإن  اأخ�����رى،  وم���رة 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، يف الغالبية العظمى من 
البلدان العربية يف القطاع غري الر�شمي، تعّد واحدة من 
اأهم الإ�شكاليات التي يتعنّي التعامل معها مبنتهى اجلّدية، 
ويف اإطار روؤية تنموية متكاملة، تنعك�ض ب�شكل اإيجابي على 
للم�صروعات  التنموي  الدور  تقييم  على  الدول  تلك  قدرة 
الربامج  وت�شميم  اخلطط  و�شع  ثم،  ومن  اإليها،  امل�شار 
وال�شيا�شات الالزمة لتحفيز وتعزيز هذا الدور م�شتقباًل.
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1-2 املالمح الأ�شا�شية لدور امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة يف التنمية العربية

ت�صكل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، ن�صبة كبرية من 
العربية،  الدول  يف  الر�شمي  القطاع  يف  العاملة  املن�شاآت 
حيث تقدر ن�شبتها من اإجمايل عدد املن�ش���اآت م���ا بي��ن 
املن�صاآت  م�صاهمة  ن�صبة  وت��ق��در   ،)% و)90   )%  80(

الر�شمي  غري  القطاع  يف  العاملة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
يف  املن�شاآت  لهذه  الإجمايل  العدد  من   )%  90( بحوايل 
الدول العربية )�شندوق النقد العربي، 2013(. ويّت�شح 
من ال�شكل )1-2( اأّن عدد املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
يف معظم الدول العربية يرتاوح ما بني 13 األف من�صاأة يف 
وفقًا  وذلك  من�صاأة يف م�صر.   مليون   2.5 وحوايل  قطر 

.)IFC، 2014( لنتائج موؤ�ش�شة التمويل الدولية

كما يالحظ اأن خم�ض دول عربية فقط ت�شتحوذ على 
اأكرث من )86 %( م���ن اإجمال����ي عدد هذه امل�صروعات 
يف الدول العربية ممثل��ة يف م�صر )42.7 %( وال�شعودية 
 )%  10.5( وت����ون�ض   )%  12.4( واجل��زائ��ر   )%  13.7(
عدد  فينخف�ض  ال��دول،  باقي  اأما    ،)%  7.0( والي��من 
العربي.  الإجمايل  من  ح�شتها  ثم  ومن  بها  املن�شاآت 
ب�شورة  املن�شاأة  ع��دد  يف  الكبري  التفاوت  ه��ذا  ويرجع 
ال�شغرية  امل��ن�����ش��اآت  م��ف��ه��وم  اخ��ت��الف  اإل���ى  رئي�شية 
�صبق  كما  كبريًا  اختالفًا  ال��دول  تلك  بني  واملتو�صطة 
الإح�صاء  منهجيات  اختالف  اإل��ى  اإ�صافة  اإي�صاحه، 
وجتميع البيانات بني تلك البلدان والتي يتم اللجوء يف 

اأغلبها اإلى التقديرات.

اأّن كثافة املن�شاآت متناهية   )3-1 ويّت�شح من )ال�شكل 
 1000 لكل  املن�شاآت  )عدد  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر 
ن�شمة(، ترتاوح ما بني 1.4 من�شاأة يف العراق وحوايل 56.5 
من�شاأة يف تون�ض، يف حني يبلغ متو�شط كثافة هذه املن�شاآت 
ويالحظ  من�شاأة(.   27.5( بال�شكل  ال��واردة  العربية  للدول 
وعمان  )تون�ض  املتو�شط  هذا  تتخّطى  دول  ثمان  هناك  اأن 
ولبنان والإمارات والبحرين وم�شر وفل�شطني وال�شعودية(، 
عن  بها  املن�شاآت  كثافة  تنخف�ض  دول  �شبع  هناك  اأن  كما 
وقطر  والكويت  واجلزائر  واليمن  )الأردن  العام  املتو�شط 
وليبيا والعراق(. ول �شك اأن هذه التفاوتات تعود   اإلى اأ�ش�ض 
احت�صاب عدد تلك املن�صاآت، اإ�صافة اإلى اختالف الكثافات 

ال�صكانية الكبرية بني الدول العربية ذاتها.

ال�صكل رقم 1-2: عدد امل�شروعات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف عدد من الدول العربية )وفق اآخر بيانات متاحة لكل دولة(

امل�صدر: من اإعداد فرق عمل التقرير اعتمادًا على البيانات املتاحة لدى:

International Finance Corporation )2014(, MSME Country Indicators, Washington DC, On line data 
access: http://smefinanceforum,org/data-sites/msme-
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تباينًا  هناك  فاإن   ،)4-1 )ال�شكل  من  يتبني  وكما 
للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة يف  التوزيع القطاعي  يف 
الدول العربية، حيث يالحظ اأن هذه املن�شاآت ترتكز يف 
قطاعي اخلدمات والتجارة يف كل من ال�شعودية بن�شبة 
 )% 84( واليم����ن   )% 82.1( واجلزائ��ر   )% 82.8(
ولبنان )90 %( والأردن )51.6 %( والإمارات )88 %( 

وقط���ر )89.4 %(. وتت���رك���ز ه���ذه املن�شاآت يف قطاعي 
تون�ض  م��ن  ك��ل  يف  التحويلي�ة  وال�شناع�ة  اخلدم����ات 
بينما ترتكز يف قطاع  )66.8 %( وفل�شطني )73 %(، 
التجارة بن�شبة )55 %( يف الكويت. اأما يف م�شر فترتكز 
والتجارة  التحويلية  ال�صناعة  قطاعي  يف  املن�صاآت  هذه 

بن�شبة )91.0 %(.

ال�صكل رقم 1-3: كثافة املن�شاآت متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف عدد من الدول العربية- )وفق اآخر بيانات متاحة لكل دولة(

ال�صكل رقم 1-4: التوزيع القطاعي للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة يف عدد من الدول العربية 

)وفق اآخر بيانات متاحة لكل دولة(

امل�صدر: من اإعداد فرق عمل التقرير اعتمادًا على البيانات املتاحة لدى:
International Finance Corporation )2014(, MSME Country Indicators, Washington DC, On line data 
access: http://smefinanceforum,org/data-sites/msme-

امل�صدر: من اإعداد فرق عمل التقرير اعتمادًا على البيانات املتاحة لدى:
International Finance Corporation )2014(, MSME Country Indicators, Washington DC, on line data 
access: http://smefinanceforum,org/data-sites/msme-
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الدول  املن�صاآت يف غالبية  تلك  تركز  يت�صح  ثم،  ومن 
العربية يف قطاعي اخلدمات والتجارة، ومن ثم، فهي ل 
تعلب دورا حقيقيا يف التنمية مبفهومها امل�شتدام حيث اأن 
اأغلبها ن�شاط خدمي اأو جتارى ل يقدم �شناعات حقيقية 
الهياكل  تنويع  اأو  ال�صناعة  تعميق  يف  ت�صهم  متطورة 

النتاجية بتلك الدول.

وتتباين م�صاهمة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
الناجت املحلى الإجمايل للدول العربية، حيث ترتاوح ما بني 
%( يف كل من الأردن  %( يف فل�شطني وحوايل )40   16(
وم�شر، يف حني يبلغ متو�شط هذه امل�شاهمة يف دول ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا حوايل )50 %(. ول �صك اأن هذا 
اإلى اختالف التعريفات بني تلك  الختالف ل يعود فقط 
اأو طرق جمع البيانات وحتليلها، واإمنا تتابني تلك  الدول 
م�صاهمة  ن�صب  فت�صل  الواحدة،  الدولة  داخل  التقديرات 
اإلى  تلك امل�صروعات يف م�صر مثاًل، يف بع�س التقديرات 
اأكرث من )60 %(، وتنخف�ض يف بع�ض التقديرات الأخرى 

 )Peter McConaghy, 2013( .30 اإلى اأقل من

من  العديد  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  وت��واج��ه 
اأهمها  لعل  الدولية.  التجارة  يف  م�شاركتها  اأمام  العوائق 
للمعلومات  النفاذ  و�شعوبة  الأ�شواق  دخول  تكلفة  ارتفاع 
اخلا�شة ب�شبكات التوزيع الأجنبية وارتفاع تكلفة ال�شحن، 
والإج��راءات  واملعايري  املوا�شفات  ت�شديد  اإلى  بالإ�شافة 
الفنية الالزمة لالنخراط يف التجارة الدولية. كما يعترب 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  اإنتاجية  وانخفا�ض  �شعف 
من الأ�صباب الرئي�صية التي حتّد من قدرتها على امل�صاركة 
وقدرت  العاملية.  القيمة  و�صال�صل  الدولية  التجارة  يف 
بع�س الدرا�صات اأّن اإنتاجية املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 
اإنتاجية املن�صاآت الكبرية. وميكن  %( عن  تقل بنحو )70 
املن�شاآت  هذه  قدرة  عدم  اإلى  الإنتاجية  انخفا�ض  اإرج��اع 
على ال�شتفادة من اقت�شاديات احلجم وال�شعوبات التي 
اإلى  بال�شتثمار  والقيام  التمويل  على  للح�شول  تواجهها 
جانب نق�ض املهارات، خا�شًة واأن اأغلبها يعمل يف القطاع 

 )Falk & Hagsten, 2015( .غري الر�شمي

خم�صهم  �صركة   3000 من  عينة  على  لدرا�صة  ووفقًا 
منتجات  لت�صدير  معتمدة  �صهادات  على  حا�صلني  فقط 
زراعية من فرن�صا لالحتاد الأوروبي، تبني من البحث اأن 
ال�صركات الكبرية ذات الإنتاجية الأعلى هي التي ميكنها 
لالأ�شواق  النفاذ  وبالتايل  ال�شهادات،  احل�شول على هذه 
التكاليف  حتمل  على  ق��ادرة  تكون  ثم  ومن  اأي�صر،  ب�صكل 
اخلا�شة بال�شهادات اأو النفاذ اإلى الأ�شواق. وقد اأو�شحت 
الدرا�صة اأن ال�صركات احلا�صلة على �صهادة جودة معتمدة 
غالبا ما تكون اأكرث اإنتاجية، واأكرث توجهًا نحو الت�صدير، 
غري  ال�شركات  من  لالأ�شواق  النفاذ  على  ق��درة  واأف�شل 
 Francioni et al,( ال�شهادات.  هذه  مثل  على  احلا�شلة 

 )2016

من  اأك��رث  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  وت��ع��اين 
غريها يف التعامل مع العوائق الفنية اأمام التجارة وخا�شة 
الإجراءات املتعلقة بال�شحة وال�شحة النباتية؛ حيث تكون 
املن�شاآت الكبرية اأعلى قدرة واأقل تكلفة واأقدر على اللتزام 
باملعايري ال�صارمة للتجارة الدولية من املن�صاآت ال�صغرية 
واملتو�شطة. لذلك، فاإن تي�شري التجارة ب�شكل عام �شيفيد 
تكاليف  تخفي�ض  واملتو�شطة من خالل  ال�شغرية  املن�شاآت 
التجارة. وقد تو�صلت العديد من الدرا�صات اإلى اأن حمددات 
الأن�صطة الت�صديرية للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، تنق�صم 
اإلى جمموعتني من املحددات، جمموعة حمددات داخلية 
والإنتاجية  الب�صرية  ال��ق��درات  وُتعترب  خارجية.  واأخ��ري 
البحث  يف  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل��ح��ددات  اأه���م  م��ن  وال�صتثمار 
والتطوير والأن�صطة البتكارية والقدرات الت�صويقية، بينما 
املحلي  ال�شوق  وطبيعة  ب�شيا�شات  املرتبطة  العوامل  ُتعترب 
للدولة امل�شدرة وكذلك امل�شتوردة والقدرة على الن�شمام 
اخلارجية.  املحددات  اأهم  من  والإنتاج،  التوزيع  ل�شبكات 

 )Francioni et al, 2016(

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  قدرة  مو�شوع  ويحظى 
الإقليمية  القيمة  �صال�صل  يف  والن��دم��اج  الت�صدير  على 
املا�شي، ويرجع هذا  العقد  وا�شع، منذ  باهتمام  والعاملية 
التي  والعوامل  الأ�شباب  معرفة  يف  الرغبة  اإلى  الهتمام 
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ينبغي توافرها حتى تتمكن من�صاآت �صغرية من امل�صاركة 
حول  احلكومات  تهتم  حيث  ال�شال�شل،  هذه  يف  الفّعالة 
يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  م�شاركة  بزيادة  العامل 
من  انطالقا  العاملية،  القيمة  و�صال�صل  الدولية  التجارة 
وحتفز  املن�شاآت  هذه  اإنتاجية  �شرتفع  امل�شاركة  هذه  اأن 
 WTO,( .النمو وتخلق فر�ض العمل وتخف�ض ن�شبة الفقر

 )2016

وت�صاهم م�صاركة املن�صاآت ال�صغرية يف التجارة الدولية 
التعلم والندماج وال�شتفادة  يف رفع الإنتاجية من خالل 
ا�صتقرار  زي��ادة  على  كذلك  وت�صاعد  الأ���ص��واق  تنويع  من 
ال�صغرية  املن�صاآت  م�صاركة  زادت  وكلما  املن�صاآت.   وبقاء 
واملتو�صطة يف الأ�صواق العاملية، كلما زادت فر�صها للتو�صع 
والوفورات  البتكار  من  وال�شتفادة  الإنتاجية  وحت�شني 
الإدارة  وتقنيات  التكنولوجي  بالتطور  املرتبطة  الإيجابية 
الندماج  ي�صاحب  ما  غالبًا  اأن��ه  كما  امل��ه��ارات،  وتعميق 
ال���دويل، ���ش��واء م��ن خ��الل ال����واردات اأو ال�����ش��ادرات اأو 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، حت�صني الإنتاجية والتي تكون 
حمركًا رئي�شيًا لنمو الت�شغيل )Wagner, 2012(. وقّدمت 
�صال�صل  يف  امل�صاركة  اأن  على  دلئ��ل  متعددة  درا���ص��ات 
م�شتوردة  مدخالت  ا�شتخدام  خالل  من  العاملية،  القيمة 
منو  اإل��ى  اأّدى  �شادراتها،  يف  مرتفعة  م�شافة  قيمة  ذات 
امل�صاركة.  للقطاع����ات  بالن�صبة  املحلية  امل�صافة  القيم�ة 

)Kummritz, 2016; World Bank، 2016b(

اأّن  اإل��ى  ال��دويل  النقد  ل�شندوق  درا�شة  تو�شلت  كما 
اإيجابي على  اأثر  لها  العاملية  القيمة  �صال�صل  امل�صاركة يف 
متو�شط دخل الفرد والإنتاجية، اإل اأن هناك تباينا كبريا 
بالن�صبة  اأكرث  املعنوية  املكا�صب  تبدو  حيث  املكا�صب،  يف 
املتو�شط  ال��دخ��ل  ذات  وال����دول  ال��دخ��ل  مرتفعة  ل��ل��دول 
اإلى قطاعات  واأن النتقال  الدول،  بباقي  املرتفع، مقارنة 
ذات م�شتوي تكنولوجي مرتفع اأثناء امل�شاركة يف ال�شال�شل 
العوامل  اأهمية  اإلى  ي�شري  اأنه غري عاملي، مما  اإل  يحدث 
الدور  على  الدرا�صة  واأك��دت  امل�صاركة.  بخالف  الأخ��رى 
الرئي�شي للعوامل املوؤ�ش�شية مثل اإنفاذ العقود وجودة البنية 

التحتية باعتبارها حمددات للم�صاركة يف �صال�صل القيمة 
)Ignatenko et al.2019( .العاملية

النا�صئة  القت�صاديات  حالة  اإلى  النظر  ميكن  بينما 
كممر �شريع نحو الت�شنيع )Baldwin, 2013(. واأن تفتت 
تلتحق  اأن  النا�صئة  لالقت�صاديات  �صمح  دول��ي��ًا،  الإن��ت��اج 
ب�صال�صل التوريد العاملية احلالية. بالإ�صافة اإلى زيادة متيز 
�صها، كما اأن اللتحاق ب�صال�صل التوريد  املنتجات وتخ�صّ
جمموعة  يف  تناف�صية  ميزة  لتحقيق  احلاجة  عن  يغني 
وا�صعة من مراحل الإنتاج حمليًّا.  وتعترب تدفقات التجارة 
وال�صتثمار واملعرفة املرتبطة بامل�صاركة يف �صال�صل القيمة 
العاملية، اآلية للتعلم ال�شريع والبتكار والتقدم ال�شناعي. 
كما تتيح امل�شاركة لل�شركات املحلية النفاذ اإلى املعلومات 
اأ�شواق جديدة وال�شتفادة من الفر�ض التي تتيحها  وفتح 
 ،)Ignatenko et al, 2019( التكنولوجيا وتطوير املهارات
 )Montalbano and others 2018( وهو ما اأكدته درا�شة
اإذ اأ�صارت اإلى وجود عالقة موجبة بني امل�صاركة يف �صال�صل 
القيمة وحت�صني اأداء ال�صركات، مع التاأكيد على تاأثري و�صع 
درا�صة  ويف  التح�صني.  مدى  على  ال�صل�صلة  داخل  املن�صاآت 
م�شابهة للبنك الدويل، مّت التاأكيد على اأّن اأن�شطة الإنتاج 
القيمة  ب�صال�صل  واملرتبطة  للحدود  العابرة  الت�صاركية 
العاملي  والنمو القت�صادي  العوملة  التي قادت  العاملية هي 

 )World Bank, 2017(  .2008 - 1995 خالل الفرتة

ووفقًا لنتائج م�شح حديث للمن�شاآت اأجراه البنك الدويل 
ال�صغرية  امل�صروعات  اأهمية  فاإنه على عك�س   ،2016 �صنة 
م�شاهمة  اأّن  ُي��الح��ظ  املحلي،  القت�شاد  يف  واملتو�شطة 
ال�شادرات  ويف  عام،  ب�شكل  التجارة  يف  امل�شروعات  هذه 
مرتفعة التكنولوجيا ب�شكل خا�ض، غالبا ما تكون �شعيفة، 
 )%  7.6( ن�شبة  امل�شروعات  تلك  ���ش��ادرات  تتجاوز  فلم 
للمن�صاآت   )%  14.1( ن�شبة  مقابل  مبيعاتها،  اإجمايل  من 
املتقدمة  الدول  م�صتوى  وعلى  النامية،  الدول  يف  الكبرية 
امل�صدرين هي  من   )% ن�شبة )78  اأن  من  بالرغم  اأي�شا، 
من�صاآت �صغرية ومتو�صطة، اإل اأن �صادراتها ل تتجاوز ن�صبة 

 .)WTO, 2016( من اإجمايل ال�شادرات )% 34(
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واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  ن�شبة  تتفاوت  كما 
فعلى  ال��ع��امل.  ح��ول  املختلفة  املناطق  بني  ما  امل�شدرة 
يف  م�صاركة  ن�صبة  اأق��ل  توجد  النامية،  ال���دول  م�صتوى 
ال�صغرية  ال�صركات  تقوم )3 %( فقط من  اإذ  اإفريقيا، 
مبيعاتها  من  الأق��ل  على   )%  10( بت�شدير  واملتو�شطة 
ت�صل  والتي  اآ�صيا  يف  النامية  ال��دول  مقابل  مبا�صرة، 
املبيعات على م�شتوى  املبا�شرة لإجمايل  الت�شدير  ن�شبة 
ال�شناعات التحويلية فيها اإلى )8.7 %(، اأما فيما يتعلق 
لل�شركات  املبا�شرة  ال�شادرات  ن�شبة  فتمثل  باخلدمات، 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول النامية )0.9 %( فقط من 
بالن�صبة   )%  31.9( مقابل  اخلدمات  �شادرات  اإجمايل 

 )WTO, 2016( .لل�شركات الكبرية

املن�شاآت  م�شوح  وّفرتها  التي  البيانات  وبا�شتخدام 
الأن�شطة  حمدودية  يتبني  ال��دويل،  البنك  عن  ال�شادرة 
الت�صديرية لغالبية املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، مقابل 
املن�صاآت الكبرية وذلك على م�صتوى كافة الدول العربية 
والأردن  وتون�س  لبنان  با�صتثناء  امل�صح،  يف  امل�صمولة 

)جدول 2-1(. 

التجارة  اأن�صطة  وتو�ّصع  التكنولوجية  التغريات  وتعترب 
اآفاق  مبثابة  العاملية  القيمة  �شال�شل  وتطّور  الإلكرتونية 

اجلدول رقم 1-2: التوجهات الت�صديرية للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف عدد من الدول العربية *
امل�سروعات غري امل�سدرةامل�سروعات امل�سدرةحجم امل�سروعالدولةت�سنيف الدول وفقاً مل�ستوى الدخل

دول ذات دخل متو�شط مرتفع

العراق
0.499.6�صغري

298متو�صط
0.599.5كبري

الأردن
2179�صغري

28.371.7متو�صط
53.746.3كبري

لبنان
28.171.9�صغري

29.970.1متو�صط
43.356.7كبري

دول ذات دخل متو�شط منخف�ض

موريتانيا
0.799.3�صغري

33.766.3متو�صط
39.760.3كبري

املغرب
5.694.4�صغري

1783متو�صط
22.877.2كبري

ال�صودان
6.593.5�صغري

5.794.3متو�صط
13.686.4كبري

تون�س
18.281.8�صغري

38.261.8متو�صط
66.333.7كبري

جيبوتي
14.885.2�صغري

1189متو�صط
36.663.4كبري

م�صر
4.995.1�صغري

6.793.3متو�صط
35.764.3كبري

اليمندول منخف�شة الدخل
991�صغري

3.696.4متو�صط
25.374.7كبري

ت�صدر 10 % على الأقل من مبيعاتها ب�صكل مبا�صر.
World Bank Enterprise Survey )2016a(   :امل�صدر
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جديدة اأمام امل�شروعات ال�شغرية، لال�شتفادة من الفر�ض 
التجارية املتاحة اأمامها، واأن تتغلب من خاللها جزئيا على 
فيتيح  الدولية.  التجارة  يف  م�صاركتها  تعوق  التي  العوائق 
ال�شغرية  املن�شاآت  اأمام  فر�شة  الإلكرتونية  التجارة  منو 
ن�صبيا  اأق��ل  تكاليف  ظل  يف  العاملي  للتواجد  واملتو�صطة 
ال�صركات  ت�صتطيع  ولكي  التقليدية.  التجارة  تكاليف  من 
لبد  الفر�شة،  هذه  من  ال�شتفادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
لها اأن متتلك التكنولوجيا التي متّكنها من ذلك بدءًا من 
ال�شراء  خدمات  وتفعيل  للمن�شاأة  الكرتوين  موقع  اإن�شاء 

وال�شحن الإلكرتوين اإلخ.

وت�شري نتائج م�شح املن�شاآت ال�شادر عن البنك الدويل 
على  الأع��ل��ى  ال��ق��درة  ذات  هي  الكبرية  املن�صاآت  اأن  اإل��ى 
املن�شاآت  من  اأك��رث  الإلكرتونية،  التجارة  من  ال�شتفادة 
ال�صغرية  املن�صاآت  اأداء  اأن  اإل  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
يف  مو�شح  ه��و  كما  ل��ل��ت��ف��اوؤل،  وي��دع��و  جيد  واملتو�شطة 

)اجلدول 3-1(. 

واملتو�شطة  ال�شغرية  للمن�شاآت  ميكن  عامة،  وب�شفة 

خالل  GVCsمن  العاملية  القيمة  �صال�صل  يف  امل�صاركة 
بالروابط  يق�شد  حيث  والأم��ام��ي��ة،  اخللفية  ال��رواب��ط 
لتقوم  مدخالت  با�شترياد  املن�شاأة  تقوم  عندما  اخللفية 
الروابط  اأم��ا  نهائية.  اأو  و�صيطة  �صلع  وت�صدير  باإنتاج 
و�صيطة  �صلعًا  ت�صدر  املن�صاأة  اأن  بها  فُيق�صد  الأمامية، 
وقد  توزيع.  �صبكة  اأو  اإنتاج  �صل�صلة  خالل  من  نهائية  اأو 
املن�شاأة  تقوم  عندما  مبا�شرة،  الأمامية  الروابط  تكون 

بالت�شدير بنف�شها، اأو غري مبا�شرة، عندما تقوم املن�شاأة 
تقوم  اأخري  حملية  ملن�شاأة  نهائية  اأو  و�شيطة  �شلع  بتوريد 
بالت�شدير )Valentina De et al، 2017(. وعملية قيا�ض 
امل�صاهمة غري املبا�صرة للمن�صاآت ال�صغرية يف التجارة من 
عملية  لي�صت  العاملية  القيمة  �صال�صل  يف  امل�صاركة  خالل 
�شهلة؛ فقواعد البيانات اخلا�شة بالتجارة ل ت�شنف بدقة 
واخلدمات  لل�شلع  التوريدات  اأو  املبا�شرة  ال�شادرات غري 

ت�سنيف الدول وفقاً 
مل�ستوى الدخل

الدولة / 
املتغري

ن�سبة ال�سركات التي ميكنها التوا�سل اللكرتوين مع ن�سبة ال�سركات التي لديها موقع الكرتوين
امل�ستهلكني واملوردين

كبريمتو�سط �سغري كبريمتو�سط �سغري 

دول ذات دخل متو�صط 
مرتفع

52.17794.935.962.176.1الأردن 
78.387.198.453.878.592.3لبنان 

دول ذات دخل متو�صط 
منخف�ض

7091.510023.550.773موريتانيا 
61.574.769.359.372.168.5ال�صودان 

90.897.495.959.47380.7تون�س
37.873.191.741.678.996.8م�صر

62.185.51003545.474.9جيبوتي 

13.457.610013.253.695.5اليمندول منخف�شة الدخل 

40.860.183.659.478.597.3متو�صط ال�صرق الأو�صط ودول البحر املتو�صط

World Bank Enterprise Survey )2016a( :امل�صدر

اجلدول رقم 1-3: ن�شبة ال�شركات التي لديها موقع الكرتوين وتتوا�شل الكرتونيًا مع امل�شتهلكني واملوردين 
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القيمة  �شال�شل  يف  ت�شارك  التي  اأو  امل�شدرة  لل�شركات 
العاملية  التجارة  تلجاأ منظمة  العاملية )GVCs(.  ولذلك 
املبا�شرة من  وغري  املبا�شرة  ال�شادرات  ن�شبة  ل�شتخدام 
كموؤ�شرات  امل�شتوردة  املدخالت  ون�شبة  املبيعات  اإجمايل 
للمن�شاآت  واخللفية  الأمامية  للروابط   Proxy تقريبية 
هذا  وبتطبيق  القيمة.  �صال�صل  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
التقريب على بيانات م�صوح املن�صاآت التي اأ�صدرها البنك 
الآ�شيوية  النامية  ال��دول  م�شتوى  على  اأنه  يتبني  ال��دويل، 
جند  وخلفية،  اأمامية  ورواب��ط  عالقات  اأعلى  لديها  التي 
واملتو�صطة يف �صال�صل  ال�صغرية  امل�صروعات  اأن م�صاهمة 
القيمة العاملية اأقل من امل�صروعات الكبرية، بينما الغالبية 

العظمى من امل�صروعات الكبرية وال�صغرية يف اإفريقيا غري 
.)WTO،2016( منخرطة يف �شال�شل القيمة العاملية

العربية  ال��دول  يف  املن�شاآت  م�شح  نتائج  اأك��دت  وقد    
على اأن امل�صروعات الكبرية هي الأكرث قدرة على الندماج 
تواجه  التي  للمعوقات  نتيجة  العاملية،  القيمة  �صال�صل  يف 
م�صاركة املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة يف هذه ال�صال�صل.  
ويتباين اأداء الدول العربية وفقًا لهذا املوؤ�شر؛ حيث جند 
الأردن وتون�س واملغرب يف مقدمة الدول العربية التي تّت�صم 
بارتفاع م�شاهمة م�شروعاتها بكافة اأحجامها يف �شال�شل 

القيمة العاملية )اجلدول 4-1(.

اجلدول رقم 1-4: ن�صبة ال�صركات امل�صدرة ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر - ون�صبة املدخالت ذات املن�صاأ الأجنبي يف الدول 
العربية وبع�س الدول املختارة �صنة 2016

ت�سنيف الدول وفقاً مل�ستوى 

الدخل
الدولة

ن�سبة ال�سركات التي ت�سدر ب�سكل مبا�سر اأو غري 

مبا�سر )%10 على الأقل من املبيعات( 
ن�سبة املدخالت ذات املن�ساأ الأجنبي )%(

كبريمتو�سط �سغري كبريمتو�سط �سغري 

دول ذات دخل متو�صط 
مرتفع

27.535.45931.160.861.1الأردن 
37.339.854.345.36056.4لبنان 

دول ذات دخل متو�صط 
منخف�ض

6.34039.762.238.650.2موريتانيا  
9.724.942.950.147.146املغرب 

8.56.917.832.537.223.5ال�صودان
-2115.353.469.149.3جيبوتي

5.89.237.813.125.946.9م�صر 
26.645.774.547.355.974.5تون�س

11.21033.424.828.660.2اليمن دول منخف�شة الدخل 

دول املقارنة

14.324.840.53.75.66.4ال�صني 
24.942.653.313.39.814.5تركيا

11.233.874.817.912.613.8ماليزيا

World Bank Enterprise Survey )2016a( :امل�صدر
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على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  قدرة  وتعتمد 
كبري  ب�صكل  الإقليمية  اأو  العاملية  الأ���ص��واق  يف  التوا�صل 
على قدرتها على اإيجاد ن�شاط لها داخل �شال�شل القيمة، 
خا�شة التي توجد يف نطاقها اجلغرايف. وتلعب املوؤ�ش�شات 
وال�شيا�شات ون�شاط القطاع اخلا�ض دورا يف حتديد قدرة 
اأي منطقة على جذب �صركات رائدة لتن�صئ �صال�صل قيمة 
يف  رائ��دة  �صركات  مع  اّت�صال  عالقات  تخلق  اأو  اإقليمية 

اأقاليم اأخرى.

 International Trade الدولية  التجارة  مركز  ويقّدم 
Center اإطارا لتناف�شية امل�شروعات ال�شغرية، حيث يقوم 

ال�شغرية  امل�شروعات  لتناف�شية  موؤ�شر  بح�شاب  املركز 
الفرعية  املوؤ�شرات  من  جمموعة  با�شتخدام  واملتو�شطة 
من  نتائجها  على  يح�شل  وال��ت��ي  م��وؤ���ش��را(   39 )ح���وايل 
من  اأو  الدويل  البنك  يجريه  والذي  املن�شاآت  م�شح  خالل 
الدويل.  النقد  �شندوق  ومنها  الأخ��رى  البيانات  م�شادر 
القدرة  وهي  رئي�شية  ثالث حماور  بتجميعها يف  يقوم  ثم 
 Compete، Connect( والتغيري واملناف�شة  الت�شال  على 
Change&(. ويقوم بح�شاب مكّونات املوؤ�شر الثالثة على 

والبيئة  الأعمال  وبيئة  املن�شاأة  م�شتوى  م�شتويات  ثالث 
:)ITC، 2017( الوطنية للدولة

ال�صتاتيكي  البعد  اإل��ى  ي�صري  املناف�صة:  على  القدرة 
ومدى  للمن�صاآت  احلالية  العمليات  على  ويركز  للتناف�صية 

كفاءتها من حيث التكلفة والوقت واجلودة والكمية.

القدرة على التغيري: يرّكز على قدرة امل�صروعات على 
من  الديناميكية،  ال�شوق  لقوى  ا�شتجابة  تغريات  تنفيذ 

خالل ال�صتثمار يف راأ�س املال املادي والب�صري.

ال���ق���درة ع��ل��ى ال��رب��ط وال��ت��وا���ش��ل: جت��م��ع اجلزئني 
جمع  على  وترّكز  للتناف�صية،  والديناميكي  ال�صتاتيكي 
املحور  هذا  وُيعترب  واملعرفة.  املعلومات  ورب��ط  ومعاجلة 
وظهور  نعي�صه  ال��ذي  الرقمي  الع�صر  ظ��ل  يف  اأ�صا�صيًّا 
اللكرتونية  ال��ت��ج��ارة  مثل  ال��ت��ج��ارة،  م��ن  ج��دي��دة  اأن���واع 
واأمناط جديدة من التوجهات القت�شادية مثل القت�شاد 
الت�شاركي، ومبراجعة درجات املوؤ�شر على م�شتوى املناطق، 
ت�شبق  املختلفة؛ حيث  املناطق  بني  ما  تباين  وجود  يّت�شح 

اأوروبا واأمريكا كال من اآ�شيا واإفريقيا.  )ال�شكل 5-1( 

ال�صكل رقم 1-5: املحاور الثالثة للتناف�شية على م�شتوى املناطق ل�شنة 2017

.ITC، 2017 امل�صدر: مركز التجارة الدولية



تقرير التنمية العربية

35 35تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”34 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”34

املناطق،  بني  فيما  التناف�شية  يف  التباين،  هذا  ويقود 
اأداءها يف املحور اخلا�ض بالقدرة على الربط والتوا�شل؛ 
فيالحظ اأن اإفريقيا واآ�شيا يف املتو�شط تقل قدرتهما على 
على  التوا�صل  �صواء  واأوروب���ا،  باأمريكا  مقارنة  التوا�صل 
امل�صالح،  اأ�صحاب  اأو  امل�صتهلكني،  اأو  الأ���ص��واق،  م�صتوى 
الكبرية  امل�شروعات  قدرة  اأن   )6-1 )ال�شكل  يو�شح  كما 

وال�صغرية  املتو�صطة  نظريتيها  من  اأك��رب  التوا�صل  على 
امل�شروعات  ا�شتخدام  فُيعترب  املناطق.  كافة  م�شتوى  على 
اأكرب،  توا�شل  على  ق��ادرة  اأعمال  اأداة  لالإنرتنت  الكبرية 
وهذا بف�شل النفاذ اإلى تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
على امل�صتوى القومي، واأي�صا القدرات الت�صويقية املتطورة 
التوا�صل  على  امل�صروعات  قدرة  اأّن  اإّل  الأعمال،  بيئة  يف 

الدولة

Connect التوا�سلCompete املناف�سةChange التغيري

بيئة 

الأعمال

البيئة 

الوطنية
ال�سركة

بيئة 

العمال

البيئة 

الوطنية
ال�سركة

بيئة 

الأعمال

البيئة 

الوطنية
ال�سركة

526872615651.3405049.2املغرب
436563.7485350.3545747تون�س

445222.1484834.5475130م�صر

65.355.531.6346261.23947.740.4الأردن
دول املقارنة

54.269.872.460.77560.654.888.269.5ال�صني
576659.2516651.5667151.6تركيا

.ITC، 2017 امل�صدر: مركز التجارة الدولية

اجلدول رقم 1-5: الأداء املقارن لعدد من الدول العربية يف موؤ�شر تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة �شنة 2016 

.ITC، 2017 امل�صدر: مركز التجارة الدولية

ال�صكل رقم 1-6: اأداء امل�شروعات وفقًا للحجم يف موؤ�شر تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ل�شنة 2016

كما يو�شح )اجلدول 1-5( اأداء الدول العربية املتاح لها بيانات يف موؤ�شر تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة على 
م�شتوى الثالث حماور الرئي�شية. 
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كافة  م�صتوى  على  واإفريقيا  اآ�صيا  اإل��ى  بالن�صبة  اأ�صعف 
امل�شروعات واأكرث �شعفاً بالن�شبة للم�شروعات ال�شغرية.

املوؤ�شر؛  يف  العربية  الدول  اأداء  تباين  اجلدول  ويبني 
حيث يّت�صح اأن املغرب وتون�س والأردن حققت اأداًء اأف�صل 
للموؤ�شر،  املكونة  الرئي�شية  حم��اور  الثالث  م�شتوى  على 
مقارنة مب�شر. وتعترب قدرة امل�شروعات على التوا�شل اأكرث 

نقاط ال�شعف التي تواجها م�شر كما ر�شدها املوؤ�شر.

العربية يف حماور  ال��دول  اأداء  ي��زال  ل  ع��ام،  وب�شكل 
ا�شتطاعت  التي  ال��دول  ببع�ض  قورن  ما  اإذا  اأق��ّل،  املوؤ�شر 
وبالتايل  وتركيا،  ال�شني  من�شاأتها وحتديدا  تناف�شية  رفع 
الإ�صالحات  من  ملزيد  حاجة  يف  العربية  ال��دول  ت��زال  ل 

امل�صروعات  م�صتوى  وعلى  الأع��م��ال  بيئة  م�صتوى  على 
اأداء   )6-1 )اجل��دول  يو�شح  كما  واملتو�شطة.  ال�شغرية 
تناف�شية  موؤ�شر  يف  بيانات  عنها  امل��ت��اح  العربية  ال���دول 
الثالث  م�شتوى  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
حماور الرئي�شية، وفقا لأحجام امل�شروعات، حيث تو�شح 
الرئي�شية  املحاور  العربية يف  الدول  اأداء  تفاوت  البيانات 
للموؤ�شر باختالف اأحجام امل�شروعات؛ حيث اأّن اأداء املغرب 
م�صتوى  على  مل�صر،  بالن�صبة  ن�صبيا  اأف�صل  كان  وتون�س 
وكان  امل�شروعات.  اأحجام  م�شتوى  وعلى  الثالثة  املحاور 
الثالثة حماور،  اأي�صا يف  اأف�صل  الكبرية  امل�صروعات  اأداء 
اأن  يتبني  كما  وال�صغرية،  املتو�صطة  بامل�صروعات  مقارنة 
اأكرث  التوا�صل كانت هي  قدرة امل�صروعات ال�صغرية على 

نقاط ال�شعف يف اأداء امل�شروعات بالن�شبة مل�شر والأردن. 
وُيعترب اأداء الدول العربية بوجه عام �شعيفا، مقارنة باأداء 
بع�س الدول الأخرى، وحتديدا ال�صني وتركيا، خا�صة على 

م�صتوى حموري املناف�صة والتغيري.

الفرعية  املتغريات  م�شتوى  على  ال�شعف  نقاط  وبر�شد 

التي تندرج حتت كل حمور رئي�شي ملختلف اأحجام امل�شروعات، 
امل�صروعات  ح�صول  للمغرب،  بالن�صبة  ُيعترب،  اأن��ه  فيتبنّي 
تون�س،  حالة  يف  بينما  للجودة،  دولية  �صهادات  على  ال�صغرية 
ال�شتفادة  على  ال�شغرية  امل�شروعات  قدرة  يف  م�شكلة  هناك 
من اإمكانياتها ويف ت�صاريح التكنولوجيا الأجنبية. اأما التعامل 

اجلدول رقم 1-6: الأداء املقارن لعدد من الدول العربية يف موؤ�شر تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
ل�صنة 2016 وفقًا لأحجام امل�شروعات

التغيري Changeاملناف�سة Competeالتوا�سل Connect الدولة

كبريمتو�صط�صغريكبري متو�صط�صغري كبريمتو�صط �صغريحجم امل�شروع

24.4477128.44355344549.3الأردن
707669505156435162املغرب

567576435561355660تون�س 

163059274058272947م�صر

دول املقارنة

45.564.971.456.563.770.941.861.467.2ال�صني 
5368824770.957455575تركيا

.2017 ،ITC امل�صدر: مركز التجارة الدولية



تقرير التنمية العربية

37 37تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”36 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”36

مع اللوائح والتنظيمات، فهناك م�شكلة تواجه كافة امل�شروعات 
النفاذ  ُيعترب  وم�شر،  ل��الأردن  بالن�شبة  اأحجامها.  مبختلف 
خا�صة  الأعمال،  بيئة  تعوق  التي  التحديات  اأكرب  التمويل  اإلى 
اأجزاء  يف  الإ�صارة  �صبقت  وقد  ال�صغرية.  لل�صركات  بالن�صبة 
�شعوبة  يف  ال�شعف  نقاط  باقي  وتركزت  التقرير،  من  اأخ��رى 
للجودة،  دولية  �صهادات  على  ال�صغرية  امل�صروعات  ح�صول 
بينما واجهت كافة امل�صروعات اأي�صا معوقات حتّد من قدرتها 
وعدم  الر�شمية  التدريب  لربامج  افتقادها  وهي  النمو،  على 
يف  حم��دودة  تزال  ل  اأنها  كما  البنوك،  يف  لها  ح�شابات  وجود 

ا�شتخدامها لالإنرتنت.

ويف نظرة اإلى وقع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول 
العربية ومدى مواكبتها ملتطلبات البتكار والإنتاج القائم على 
التكنولوجيا، ُيالحظ اأّن اهتمام الدول العربية عمومًا بالبتكار 
املاأمول.  امل�شتوى  دون  اهتمامات  هي  والتطوير،  والبحوث 
اإلى  العاملي  البتكار  موؤ�شر  العربية على  الدول  ترتيب  ويتماثل 
حّد بعيد مع ترتيبها على دليل التنمية الب�شرية، حيث حتتفظ 
دول املجموعة الأولى، عدا البحرين وعمان، باملراتب الأف�صل 
يف الدول العربية، وتاأتي المارات يف رتبة )38(، وقطر )51(، 
املجموعة  دول  تاأتي  ثم   .)61( وال�شعودية   ،)60( والكويت 
 )66( برتبة  البحرين  على  وتقدمت  تون�ض  ل�شيما  الثانية، 
مقابل الرتتيب )69( لعمان والرتتيب )72( للبحرين، لتتوالى 
بعد ذلك باقي دول املجموعة الثانية، ومن بعدها دول املجموعة 

الثالثة، وذلك على النحو التايل: املغرب )76(، الأردن )79(، 
لبنان )90(، م�شر )95(، اجلزائر )110(، ثم اليمن )126(.  
الفعلية  امل�شاهمات  ح��ول  تف�شيلية  بيانات  توفر  ع��دم  ورغ��م 
جمموعات  خمتلف  يف  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شروعات 
الدول العربية يف تلك املجالت، ال اأن هناك بع�ض املمار�شات 
املجموعتني  من  ل�صيما  العربية،  ال��دول  من  عديد  يف  الهامة 
الأولى والثانية لتاأ�شي�ض اأطر تدعيم هذا التوجه والتي يعر�شها 

)اجلدول 7-1(.

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تلعب  اأخ��رى،  جهة  ومن 
دورًا اأ�صا�صيًا يف خلق فر�س العمل يف القطاعني الر�صمي وغري 

الر�صمي يف الدول العربية.

م�شاهمة  متو�شط  ارت��ف��ع  ال��ع��امل،  مناطق  م�شتوى  فعلى 
الدائم  الر�صمي  الت�صغيل  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
Full-time employees من حوايل )31.2 %( �صنة 2003 اإلى 
يف  العاملني  عدد  ت�صاعف  حيث   ،2016 �صنة   )%  34.8( نحو 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة من نحو 79 مليونًا �صنة 2003 
ILO، 2017( 2016(. ويّت�شح من  156 مليون عامل �صنة  اإلى 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  م�شاهمة  اأّن   )7-1 )ال�شكل 
ترتفع   ،2016 �شنة  الر�شمي  القطاع  يف  العمل  فر�ض  لإجمايل 
يف الدول النامية عن املتقدمة والنا�شئة لنحو )52 %، و41 %، 

و34 %( على التوايل:

ال�صكل رقم 1-7: م�شاهمة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الت�شغيل )الر�شمي( ملجموعات الدول ح�شب م�شتوى التنمية �شنة 2016

امل�صدر: من اإعداد فريق التقرير اعتمادًا على البيانات الواردة يف:
International Labour Organization )2017(، ”Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and 
decent work“، World Employment and Social Outlook، International Labour Office، Geneva، P. 16.
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اجلدول رقم 1-7: خربات عربية حول عالقة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة بالتحول نحو اقت�صادات املعرفة 
والقت�صادات الرقمية

اأف�شل املمار�شات  الدولة

ال�صعودية 

قامت مببادرات متعددة للهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة منها: »جوائز البتكار« لكت�شاف وحتفيز املبتكرين لتعزيز مقومات  −−
اقت�شاد املعرفة، »من�شة فكرة« والتي متثل من�شة وطنية اأو بنك وطني لالأفكار، للربط بني املواطن والقطاعات احلكومية، »مركز 

ذكاء« والذي يعمل كمركز اأو من�شة ابتكار لتمكني رواد الأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بعلوم البيانات والذكاء ال�شطناعي.   
م ِمن  برنامج »بادر« حلا�شنات وم�شرعات التقنية، لدعم تاأ�شي�ض ومنو امل�شروعات الريادية والنا�شئة، والذي مّت تاأ�شي�شه �شنة 2007−−
جانب مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبهدف لدعم فر�ض م�شاريع الأعمال املعنية بالتطوير التقني، وحتفيز ريادة الأعمال 

ذات امل�شامني التقنية بوجه عام، وقد اأ�ش�ض الربنامج حوايل 8 حا�صنات اأعمال تقنية يف عدة مدن.

الإمارات

، وتتبنى اأطرا متعددة كحوا�شن تكنولوجية تتبنى �شمن اأهدافها حتفيز  جاءت يف املرتبة 38 يف موؤ�شر البتكار العاملي �شنة 2018−−
ريادة الأعمال والبتكار يف الدولة، منها: ال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار �شنة 2014، ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي �شنة 

2017 وال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم �شنة 2018، ثم تعيني وزير دولة للذكاء ال�شطناعي لنف�ض ال�شنة.
اآليات موؤ�ش�شية: �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار، ويقدم الدعم لالأفراد وال�شركات من خالل )اآلية مزدوجة( لدعم البتكارات املحلية  −−

من جهة، ودعم املبتكر اخلارجي لإقامة م�شروعات داخل الدولة من جهة اأخرى، وتاأ�شي�ض مركز لالبتكار احلكومي �شنة 2014، 
يت�شمن من�شات تفاعلية وذكية متعددة لت�شهيل التعامل الذكي مع القطاع احلكومي. 

بدعم من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، كاأول  مبادرات متنوعة هامة منها “�صندوق تاأ�صي�س البتكار” −−
�شندوق متويلي ُيقّدم كمنحة لدعم م�شاريع الطالب، ويهدف لتقدمي الدعم احلكومي مل�شاريع ال�شباب واخلريجني من اأ�شحاب امل�شاريع 

اجلديدة واملبتكرة.

الأردن 

هناك حتديات تتعلق ب�شعف الهتمام باجلودة والبتكار والتكنولوجيا ونظم الأعمال لدى امل�شروعات  −−
، و�صع ت�صور لل�صيا�صات وال�صناعات البتكارية والإبداعية ال�صغرية واملتو�صطة وامليكروية، واإدخال  وتوجهات هامة لروؤية الأردن 2025−−
م�شاقات يف التعليم خا�شة بالبتكار، والربط مع ال�شرتاتيجية الوطنية للعلوم، ودعم م�شروعات تكنولوجيا املعلومات وزيادة �شادراتها. 

مبادرة )�شبكة امل�شاريع الأوروبية يف الأردن( بالتعاون مع املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية لت�شهيل نقل التكنولوجيا  −−
للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة الأردنية، وحت�شني تناف�شية وقدرات النفاذ لالأ�شواق الأوروبية ملنتجات تلك امل�شاريع. 

م�صر 

ن�شب متوا�شعة لبع�ض املوؤ�شرات التكنولوجية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، حيث قدمت ن�شبة %10−− منها فقط منتجات جديدة اأو 
حم�صنة، وقدمت ن�صبة %6 فقط عمليات جديدة اأو حم�شنة خالل ال�شنوات الثالث املا�شية، كما اأن ن�شبة %8 فقط لديها اإنفاق على 

البحوث والتطوير، )وفق م�شوح للبنك الدويل – 2016( 
توجهات لدعم القدرات التكنولوجية والإبداعية لالأعمال ال�شغرية با�شرتاتيجية ووثائق التنمية: من خالل ت�شجيع امل�شروعات يف جمال  −−
الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والتجارة الإلكرتونية، واإن�شاء 8 مناطق تكنولوجية يف حمافظات م�شر لتحفيز هذه التوجهات، وزيادة 

حا�شنات الأعمال )200 حا�شنة( ومبادرات الت�شبيك مع امل�شروعات الكبرية حتى 12/2011 
يتبنى مركز حتديث ال�شناعة م�شروع حا�شنة الإبداع – Creative Hub−− بالتعاون مع الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي لدعم رواد 

الأعمال من املبتكرين وامل�صممني باأ�صكال متعددة.

ال�صودان 

حتديات متعددة ذات �شلة ب�شعف القدرات التكنولوجية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة مبا يوؤثر على قدراتها الت�شديرية اأو مواجهة  −−
املناف�صة.

( عرب وليات الدولة لتقدمي خدمات  −−BDC – مبادرات متعددة لتح�شني القدرات التكنولوجية، منها ن�شر )مراكز تنمية الأعمال
الدعم والتدريب، وتطوير نظم املحا�شبة ودعم خدمات ال�شتئجار التمويلي لالآلت، وحت�شني مهارات التعامل مع املنظمات واملوؤ�ش�شات 

املالية.  وتوفري برامج تدريبية لدعم )املزارع ال�شغري( وتنمية قدراتها �شواء داخل املزرعة اأو خارجها.

امل�شدر: الأوراق اخللفية لفريق اإعداد التقرير.
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من  فيت�شح  املختلفة  العامل  اأقاليم  م�شتوى  على  اأما 
)ال�شكل 1-8( اأن املنطقة العربية حققت اأعلى متو�شط 
اإجمايل  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  م�شاهمة 
 )%  75.2( نحو  ليبلغ  الر�شمي  القطاع  يف  العمل  فر�ض 
العاملي،  باملتو�صط   )%  34.8( بنحو  مقارنًة   2016 �صنة 
الثالثة  املرتبة  اإفريقيا فقد جاءت يف  اأما منطقة �صمال 

بن�شبة )41.5 %(.

الدول  منطقتي  بني  اجلوهري  الختالف  ويتمثل 
امل�صاهمة  ن�صبة  اأن  يف  اإفريقيا  �صمال  ومنطقة  العربية 
ن�صيب  م���ن  ك��ان��ت  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  خ��ل��ق  يف  الأك�����رب 
العربية  ال��دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
يف  ك��ان��ت  بينما   .)9-1 )ال�شكل   )%  75.2( بنحو 
بنحو  الكبرية  امل�صروعات  ن�صيب  من  اإفريقيا  �صمال 

.)10-1 %( )ال�شكل   58.5(

ال�صكل رقم 1-9: ن�صبة العمالة ح�صب حجم امل�صروعات يف الدول العربية ل�صنة 2016

ال�صكل رقم 1-10: ن�صبة العمالة ح�صب حجم امل�صروعات يف منطقة �صمال اإفريقيا ل�صنة 2016

امل�صدر: من اإعداد فريق التقرير اعتمادًا على البيانات الواردة يف:

ال�صكل رقم 1-8: م�شاهمة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الت�شغيل )الر�شمي( لبع�ض اأقاليم العامل �شنة 2016

امل�شدر: اإعداد فريق التقرير اعتمادًا على نف�ض م�شادر بيانات ال�شكل ال�شابق.

كبرية )+ 100 عاماًل(; 24,8 

كبرية )+ 100 عاماًل(; 58,5 

19 عاماًل(; 40,3   - �سغرية )5 

19 عاماًل(; 12,2   - �سغرية )5 

99 عاماًل(; 34,8   - متو�سط )20 

99 عاماًل(; 29,3   - متو�سط )20 

International Labour Organization )2018(, ILO Database.
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اأما من جهة الت�شغيل يف القطاع غري الر�شمي، فت�شري 
التقديرات املتاحة اإلى اأنه يف الدول النامية تعترب الن�صبة 
الأكرب من امل�صروعات/ال�صركات هي �صركات غري ر�صمية، 
وعامليًا جند اأن 78 % من امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
هي �صركات غري ر�صمية، والن�صبة املتبقية نحو 22 % فقط 
لل�شركات الر�شمية )IFC، 2010(. اأما على م�شتوى الدول 
العربية، فُتقدر ن�صبة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
القطاع غري الر�شمي بنحو 90 % من العدد الإجمايل لهذه 

امل�شروعات )�شندوق النقد العربي، 2013(.

لتقديرات  فوفقًا  الر�صمية،  غري  للعمالة  وبالن�صبة 
م�شتوى  على  اأن��ه  جند   ،)2016( الدولية  العمل  منظمة 
العامل تعمل اأكرث من ن�شف القوة العاملة يف القطاع غري 
اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ويف  الر�صمي، 
اإجمايل  اإل��ى  الر�شمية  غري  العمالة  ن�شبة  متو�شط  ُيقّدر 
العمالة غري الزراعية �صنة 2013 بنحو 45 %، حيث ترتاوح 
 AfDB،( % 57هذه الن�صبة يف دول املنطقة بني 31 % و
2016(. ووفقًا لأحدث تقارير “العمالة العاملية والتوقعات 
العمالة  ن�صبة  تقدير  مت  فقد  اأي�صا،   ”2018 الجتماعية، 
 Vulnerable Employment ال�شعيفة اأو املهددة اأو اله�شة
وتنخف�ض   ،2017 �صنة   %  17.8 بنحو  العربية  ال��دول  يف 
اأما   ،% 2.5 هذه الن�شبة يف الدول اخلليجية لت�شكل نحو 
الدول غري اخلليجية فت�شل اإلى 34.4 % نتيجة التوترات 

وظروف العمل غري املواتية يف هذه الدول.

ويت�شح مما �شبق ارتفاع ن�شبة العمالة غري الر�شمية 
ال�شرق  منطقة  ويف  العربية  الدول  يف  ال�شعيفة  والعمالة 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وكذلك ارتفاع ن�شبة امل�شروعات 
الدول  يف  الر�شمي  غري  القطاع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
خا�شة،  ب�شفة  العربية  الدول  ويف  عامة،  ب�شفة  النامية 
مّما يجعل دور هذه امل�صروعات غري الر�صمية يتعاظم يف 

ا�صتيعاب العمالة. 

والكتفاء  العتماد  اأن  على  التاأكيد  ينبغي  هنا،  ومن   
على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  اأثر  وحتليل  بدرا�صة 
اأمر يرتتب عليه تقدير  الت�شغيل يف القطاع الر�شمي فقط، 

جتاهل  نتيجة  قيمته،  من  باأقل  وال���دور  الأث��ر  ه��ذا  لقيمة 
الدور الكبري الذي تلعبه تلك امل�صروعات يف الت�صغيل وخلق 
فر�ض العمل يف القطاع غري الر�شمي والذي يتعاظم حجمه 
اأن وجود حجم  العربية. ول �صك  والدول  النامية  الدول  يف 
ال�شركات  اأم���ام  عائقًا  ميثل  الر�شمي  غ��ري  للقطاع  كبري 
الر�صمية التي تواجه مناف�صة غري عادلة من امل�صروعات غري 
الر�صمية، اإذ ل تتحمل تكاليف الت�صجيل ول تخ�صع للقواعد 
التاأمني  خدمات  توّفر  ل  اأنها  كما  وال�صرائب،  ال�صائدة 
وعليه،  بها.  للعاملني  املنّظم  والدخل  والوظيفي  ال�شحي 
العمل  العربية �شرورة  الدول  يفر�ض على  الو�شع  فاإن هذا 
على ت�شجيع امل�شروعات اإلى الن�شمام اإلى القطاع الر�شمي، 
العربية  ال��دول  بني  الإنتاجية  الفجوة  على  للق�شاء  وذل��ك 
والدول املتقدمة وخا�شًة اأن القطاع الر�شمي يتيح للمن�شاآت 
املهارات  وتنمية  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل��دم��ات  على  احل�����ش��ول 
وقدرة  اإنتاجية  زي��ادة  اإلى  ومنه  الئتمان،  على  واحل�صول 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة على التطور وال�صتمرار.

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  يقت�صر  ول 
على كونها امل�صاهم الرئي�صي يف الت�صغيل وخلق الوظائف 
النمو  حتقيق  يف  اأي�صًا  ت�صهم  اإّنها  بل  العربية،  الدول  يف 
ال�شامل، من خالل تقليل التفاوتات املتعلقة بالنوع وتعزيز 
والإدارة،  العمل،  )فر�ض  للمراأة  القت�شادي  التمكني 
العالقة  التي ر�شدت  الدرا�شات  اأو�شحت  فقد  وامللكية(. 
ال�صغرية  وامل�صروعات  للمراأة  القت�صادي  التمكني  بني 
واملتو�صطة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا ويف 
جمال  يف  امل�صروعات  تلك  اأهمية  النامية،  ال��دول  بع�س 
لإظهار  ي�شاعدها  ال��ذي  القطاع  باعتباره  امل��راأة،  متكني 
قدراتها القت�صادية والإبداعية. اإل اأن تلك الدرا�صات قد 
اأكدت على اأن املراأة يف تلك الدول، ل تزال تعاين من عدم 
بع�ض  من  وكذلك  والتدريبية،  التعليمية  الفر�ض  عدالة 

.)OECD، 2012( العوائق التمويلية والجتماعية

والتوقعات  العاملية  “العمالة  تقرير  تقديرات  وت�صري 
الجتماعية 2017” ال�صادر عن منظمة العمل الدولية، اإلى 
امل�شروعات  الوقت يف  العامالت طوال  الن�شاء  ن�شبة  ارتفاع 
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هذه  وتبلغ  الكبرية،  امل�شروعات  عن  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الن�شبة يف املتو�شط جلميع مناطق العامل نحو 31 % مقابل 
تنخف�ض  الن�شبة  ه��ذه  ول��ك��ن  ال��ك��ب��رية،  لل�شركات   %  27

اآ�صيا  جنوب  ودول  العربية  ال��دول  يف  العاملي  املتو�صط  عن 
�صبب  ويرجع   .%  25 عن  يقل  مبعدل  الأفريقية  واملناطق 
مدى  اإل��ى  الن�شبة،  ه��ذه  يف  العامل  مناطق  بني  الخ��ت��الف 
انخراط الن�شاء يف وظائف لبع�ض الوقت part-time اأو يف 
�شركات القطاع غري الر�شمي. اأما موؤ�شر ن�شبة امل�شروعات 
 Female”رفيعا اإداري���ا  من�صبا  الن�صاء  فيها  تتقلد  التي 
امل�شروعات  يف  اأي�شًا  الن�شبة  هذه  فرتتفع   ”top manager

على  الكبرية  بامل�صروعات  مقارنة  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
م�شتوى جميع مناطق العامل، با�شتثناء منطقة جنوب اآ�شيا. 
املراأة  ال�صغر حتظى  اأو متناهية  ال�صغرى  امل�صروعات  ويف 
ارتفاع  نتيجة  العليا،  الإدارة  منا�شب  من  مرتفع  بن�شيب 
امل�شروعات،  من  النوع  هذا  ملكية  املراأة يف  م�شاهمة  ن�شبة 
وعمومًا ويف الدول النامية، فيمّثل العمل يف تلك امل�صروعات 

اأو ملكيتها اخليار الأف�شل اأمام الن�شاء الراغبات يف دخول 
)ILO، 2017( .شوق العمل�

ويت�شح من بيانات )اجلدول 1-8( اأن نتائج املوؤ�شرات 
واإدارة  العمل،  فر�س  ناحية  من  امل���راأة  لتمكني  الثالثة 
امل�شروعات وملكيتها على م�شتوى الدول العربية املختلفة، 
اأقاليم  م�شتوى  على  التحليل  نتائج  م��ع  مّت�شقة  ج��اءت 
العامل. اإذ ارتفعت قيمة موؤ�شري “ن�صبة امل�صروعات التي 
تتقلد فيها الن�صاء من�صبًا اإداريًا رفيعًا، ون�صبة امل�صروعات 
يف  امللكية”  يف  كبرية  بدرجة  الن�شاء  فيها  ت�شارك  التي 
الكبرية  امل�صروعات  واملتو�صطة عن  ال�صغرية  امل�صروعات 
فل�صطني  دولتي  با�صتثناء  ب��اجل��دول،  ال���واردة  ال��دول  يف 
اإليهما  تون�ض  دولة  اإ�شافة  مع  معًا،  للموؤ�شرين  وال�شودان 

للموؤ�شر الثاين فقط.

فعلى  كامل«،  ب��دوام  العامالت  الن�شاء  »ن�شبة  موؤ�شر  اأما 
يف امل�شروعات  مرتفعة  اأي�شًا  ج��اءت  قيمته  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
اجلدول رقم 1-8: املوؤ�شرات املتعلقة بتمكني املراأة وفقًا حلجم امل�شروعات يف بع�ض الدول العربية )م�شوحات ال�شركات – البنك الدويل(

�سنة امل�سحالدول

ن�سبة امل�سروعات التي ت�سارك فيها 

الن�ساء بدرجة كبرية يف امللكية

ن�سبة امل�سروعات التي تتقلد فيها 

ا رفيًعا الن�ساء من�سًبا اإداريًّ

 ن�سبة الن�ساء العامالت

بدوام كامل

كبريةمتو�سطة�سغريةكبريةمتو�سطة�سغريةكبريةمتو�سطة�سغرية

20162.72.30.15.15.02.412.016.215.0م�صر

20134.81.703.20.32.06.49.713.5الأردن

20135.74.92.92.88.31.823.622.622.6لبنان

20135.12.01.24.74.61.624.824.433.9املغرب

20133.01.35.19.18.74.829.229.340.4تون�س

20138.26.80.014.415.37.128.324.715.3جيبوتي

20132.80.24.21.30.37.66.02.93.7فل�صطني

20141.52.66.52.54.64.413.7154.3ال�صودان

امل�صدر: من اإعداد فريق عمل التقرير ا�صتنادًا اإلى:
World Bank )2016a( Enterprise Surveys Database. https://www.enterprisesurveys.org/ 
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ال�شغرية واملتو�شطة عن امل�شروعات الكبرية، اإل اأن هناك دول 
ارتفعت فيها هذه الن�شبة يف امل�شروعات الكبرية عن امل�شروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة وهي دول تون�س واملغرب والأردن.

تواجه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ال��ت��ح��دي��ات/  اأه���م   3-1

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه قيام 
التنموي املنوط  امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بدورها 
بها يف الدول العربية، لعل اأهمها �صعوبات احل�صول على 
تتعلق  اأخ��رى  و�صعوبات  وال�صمانات،  املنا�صب  التمويل 
والت�شريعات،  والقوانني  الأع��م��ال  مناخ  مالءمة  بعدم 
املعلومات  ونق�س  وامل�صرفية،  التحتية  البنية  وتوا�صع 
وعدم  امل�شروعات،  اإدارة  جم��ال  يف  اخل���ربات  و�شعف 
كبريًا  ع��ددًا  اأن  كما  والب��ت��ك��ار،  امل��ب��ادرة  ثقافة  انت�صار 
الر�شمي،  غ��ري  القطاع  يف  يعمل  امل�شروعات  ه��ذه  م��ن 
وي�شتهدف الأ�شواق املحلية، وبالتايل، يكون غري قادر على 
املتعلقة  امل�شوح  نتائج  بينت  ودوليًا. كما  اإقليميًا  املناف�شة 
اأهم  اأن  العامل  حول  امل�شروعات  ومديري  اأ�شحاب  باآراء 
املعوقات التي تواجهها هذه امل�صروعات تتمثل يف خدمات 
البنية الأ�شا�شية، مثل الكهرباء، بالإ�شافة اإلى عدم توفر 
التمويل املنا�شب، واملناف�شة غري العادلة من القطاع غري 
ال�شتقرار  وعدم  ال�شريبة،  معدلت  وارتفاع  الر�شمي، 
التعليمي  امل�شتوى  وانخفا�ض  الف�شاد،  وانت�شار  ال�شيا�شي 
املعوقات  وبع�س  العمل  قوانني  وجمود  العمال  ومهارات 
الأخرى املتعلقة بالرتاخي�ض والت�شاريح واحل�شول على 

الأرا�صي.

اإلى  املعوقات  هذه  تق�صيم  �صيتم  التحليل  ولأغرا�س 
التمويلية على  بالتمويل واملعوقات  املعوقات غري املرتبطة 

النحو التايل:

1-3-1 املعوقات غري املرتبطة بالتمويل

الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  تعاين 
العربية من عدد من املعوقات، يتمثل اأهمها يف عدم مالءمة 
ب�صعف  املتعلقة  املعوقات  اإل��ى  بالإ�صافة  الأع��م��ال  بيئة 
هذه  لأ�شحاب  امل��ح��دودة  )اخل���ربات  الداخلية  قدراتها 
امل�شروعات، وعدم توفر املهارات الالزمة يف اأ�شواق العمل 
الت�صدير،  و�صعف  املحلية،  ال�صوق  وا�صتهداف  املحلية، 
واخلارجية،  الداخلية  الأ���ش��واق  بطبيعة  الإمل��ام  و�شعف 
و�صعف القدرة البتكارية والبطء يف تبنى و�صائل الإدارة 
احلديثة وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت كو�شيلة للنفاذ 

لالأ�شواق(. )�شندوق النقد العربي، 2013(
ويبني )ال�شكل 1-11( ترتيب اأهم اأربع معوقات )غري 
متويلية( كما يراها روؤ�شاء امل�شروعات العاملة يف القطاع 
اخلا�ض الر�شمي يف عدد من الدول العربية. كما يت�شح من 
هذا ال�شكل، اأن عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي ميثل عائقًا كبريًا 
خم�ض  يف  للمن�شاآت  التنفيذيني  والروؤ�شاء  املدراء  راأي  يف 
من الدول العربية الع�صر املمثلة يف العينة. وهي الدول التي 
�صهدت ا�صطرابات �صيا�صية منذ 2011 مثل تون�س واليمن 
وم�صر، اأو توترات �صيا�صية م�صتمرة مثل فل�صطني ولبنان، 
واأن الف�شاد ميّثل عائقًا كبريًا يف كل من املغرب وجيبوتي 
تفاعل  دون  الف�شاد  يحول  حيث  وم�شر،  واليمن  ولبنان 
ا�شتفادتها  ويُحّد من  ال�شلطات احلكومية  امل�شروعات مع 
من الفر�ض املتاحة اأمامها، وبالتايل، يوؤدى اإلى تديّن منو 
املبيعات والت�شغيل وانخفا�ض الإنتاجية. كما ميثل �شعف 
خدمات الكهرباء اأي�صًا عائقًا لدى امل�صروعات يف جيبوتي 
التي  اجلهود  من  بالرغم  وذلك  ولبنان،  والعراق  واليمن 
متثل  بينما  امل�صكلة،  ه��ذه  من  للحّد  احلكومات  تبذلها 
املناف�شة غري العادلة للقطاع غري الر�شمي عائقًا كبريًا يف 
كل من العراق وتون�س واملغرب وفل�صطني، وكذلك تتباين 
ال�صرائب  معدلت  مثل  املعوقات  لباقي  الن�صبية  الأهمية 
وقوانني  والت�شاريح  والرتاخي�ض  العقارية  وال�شعوبات 

العمل وتعليم ومهارات العمال يف الدول العربية.
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بالرغم من معاناة جميع  اأن��ه،  اإل��ى  الإ���ش��ارة  وجت��در 
الر�شمي من هذه  العاملة يف القطاع اخلا�ض  امل�شروعات 
يت�صاعف  تاأثريها  اأن  اإل  امل��ذك��ورة،  الرئي�صية  املعوقات 
مقارنة  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�����ص��غ��رية  ل��ل��م��ن�����ص��اآت  بالن�صبة 

ال�شيا�شي  ال�شتقرار  عدم  ول�شيما  الكبرية،  بامل�شروعات 
من  العادلة  غ��ري  واملناف�صة  الكهرباء  خ��دم��ات  و�صعف 
�شعوبة  اإل��ى  بالإ�شافة  الر�شمي،  غري  القطاع  من�شاآت 

احل�صول على التمويل الذي �صيتم التطرق اإليه لحقًا.

ال�صكل رقم 1-11: اأهم املعوقات غري التمويلية التي تواجه امل�شروعات العاملة يف القطاع اخلا�ض الر�شمي يف بع�ض الدول 
العربية )وفق اآخر بيانات متاحة لكل دولة(

امل�صدر: اإعداد فريق عمل التقرير اعتمادًا على البيانات املتاحة لدى: 
World Bank Enterprise Survey )2016a(، on line data access:8
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1-3-2 املعوقات التمويلية

ل تزال امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول 
التمويل  على  احل�صول  �صعوبة  م��ن  ت�صكو  العربية 
املنا�شب، بالرغم من تعدد اجلهات التي تقدم التمويل 
مثل  داخلية،  جهات  اأكانت  �صواء  امل�صروعات،  لهذه 
وجمعيات  التمويل،  وموؤ�ش�شات  امل�شرفية،  املوؤ�ش�شات 
التاأجريي،  التمويل  و�صركات  ال�صغرى،  القرو�س 
التمويل  اآليات  اإل��ى  بالإ�صافة  ال�صتثمار،  و�صركات 
التي ت�صتهدف تلك امل�صروعات  املال  اأ�صواق  من خالل 
خارجية،  جهات  كانت  اأم  العربية،  ال��دول  بع�ض  يف 
العربي  ال�شندوق  يديره  الذي  اخلا�ض  احل�شاب  مثل 
البنك  ومت��وي��ل  والج��ت��م��اع��ي،  الق��ت�����ش��ادي  ل��الإمن��اء 

الدولية. املنظمات  ومتويل  للتنمية  الإ�صالمي 

ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  وبت�صليط 
اأن  ترى  التي  العربية  ال��دول  يف  والكبرية  واملتو�صطة 
العائق  هو   Access to Finance التمويل  اإلى  الو�صول 
بال�صكل  ال��واردة  البيانات  من  يّت�صح  فاإّنه  الرئي�صي، 
التي  ال�صغرية  امل�صروعات  ن�صبة  اأن  رقم)12-1(: 
الرئي�صي،  العائق  هو  التمويل  اإل��ى  الو�ص����ول  اأن  ترى 
55.7 %( من اإجمايل  ترتاوح ما بني )11 % وحوايل 
فل�صطني  وتاأتى  العربية،  الدول  يف  امل�صروع���ات  ه����ذه 
اليم��ن  تلي��ها   ،)%  55.7( العربية  الدول  مقدمة  يف 
والأردن  ولبنان   ،)%  44.3( وال��ع��راق   ،)%  48.6(
هذه  اإج���م���ايل  م��ن   )%  25( وم�����ش��ر   ،)%  42.8(
ترى  التي  املتو�صطة  امل�صروعات  ون�صبة  امل�صروعات. 
ترتاوح  الرئي�شي،  العائق  هو  التمويل  اإلى  الو�شول  اأن 
هذه  اإجمايل  من   )%  56 وح��وايل   %  13.4( بني  ما 
امل�صروعات يف الدول العربية، وتاأتى العراق يف مقدمة 
 ،)%  48( الأردن  تليها   ،)%  56( العربية  ال���دول 
ترتاوح  حني  يف   .)%  30( واملغرب   )%  39( ولبنان 

وحوايل   %  11.6( ب��ني  م��ا  الكبرية  امل�شروعات  ن�شبة 
العراق يف  وتاأتي  امل�شروعات،  اإجمايل هذه  من   )% 99
مقدمة الدول العربية )99 %(، تليها لبنان )39.6 %(، 
يرجع  وق��د   .)%  33( والأردن   ،)%  36( وفل�شطني 
امل�شروعات  تلك  معرفة  ع��دم  اإل��ى  ذل��ك  يف  ال�شبب 
البنوك،  ت��ل��ك  تقدمها  ال��ت��ي  التمويلية  ب��امل��ب��ادرات 
والتي  اأي�شا،  القرتا�ض  على  الفائدة  اأ�شعار  وارتفاع 
التمويل، خا�صة مع  اإلى  الو�صول  تعد عائقًا رئي�صيًا يف 
العربية،  البلدان  غالبية  يف  الت�صخم  معدلت  تزايد 
من  املطلوبة  وال�شمانات  ال�شرتاطات  �شعوبة  وكذلك 

التمويل. على  للح�شول  البنوك  جانب 

ما ُيظهر اأن حوايل )34.5 %( )يف املتو�شط( من 
الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اإجمايل 
التمويل  اإلى  النفاذ  يف  �شعوبات  من  تعاين  العربية، 
تعتمد  ل��ذا،  الرئي�شي(  العائق  مبثابة  تعتربه  )حيث 
راأ�س  لتمويل  الداخلية  امل�صادر  على  امل�صروعات  هذه 
اأكرب،  ب�صكل  ال�صتثمارية،  والحتياجات  العامل  املال 
من  امل�شروعات  هذه  ح�شة  ت�شاوؤل  من  ذلك  ويظهر 

الدول. امل�شرفية يف معظم هذه  القرو�ض  اإجمايل 

ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  ن��ف��اذ  م�شتوى  وي��ت��ف��اوت 
واملتو�صطة للتمويل من دولة لأخرى يف الدول العربية، 
متويل  ح�شة  اأن   )13-1 )ال�شكل  م��ن  يّت�شح  حيث 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من اإجمايل القرو�ض 
فقط،   )%  9.3( بحوايل  املتو�شط  يف  تقدر  امل�شرفية، 
نحو  البالغ  الدخل  الدول مرتفعة  اأقل من متو�شط  وهو 
نحو  البالغ  الدخل  متو�شطة  الدول  وكذلك   ،)%  22(
)18 %(. اأما على م�شتوى الدول ذاتها، فرتاوحت هذه 
القرو�ض امل�شرفية  اإجمايل  الن�شبة بني )1.2 %( من 
القرو�ض  اإجمايل هذه  يف م�شر وحوايل )33 %( من 
يف املغرب، وقد يرجع ارتفاع ن�شبة قرو�ض امل�شروعات 
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املبذولة  اجلهود  اإلى  املغرب  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اأ�شعار  خف�ض  ذل��ك  يف  مبا  للتمويل  النفاذ  لت�شهيل 

ال�شمان. اآليات  وتطوير  القرو�ض  على  الفائدة 

املعلومات  توفر  اأن عدم  عامة  ب�شفة  القول  وميكن 
واملتو�شطة مبا ميكن  ال�شغرية  امل�شروعات  الكافية عن 
ال�شمانات  توفر  وعدم  الئتمانية،  جدارتها  تقييم  من 

ملحدودية  الرئي�صية  الأ�صباب  من  هي  لديها،  الكافية 
اجلانب  تركز  فهي  امل�صروعات،  لتلك  املوجه  الإقرا�س 
يف  الكبرية  امل�صروعات  يف  القرو�س  تلك  من  الأك��رب 
اإفريقيا ب�شفة خا�شة.  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
كما اأن هناك نق�شًا لدى املوؤ�ش�شات امل�شرفية يف توفري 
يالئم  مبا  املخاطر  ت��وزع  التي  التمويل  اأدوات  وتنويع 

ال�صكل رقم 1-12: ن�صبة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة والكبرية التي ترى اأن الو�صول اإلى التمويل 
مبثابة عائق رئي�شي يف بع�ض الدول العربية )وفق اآخر بيانات متاحة لكل دولة( *

امل�صدر: اإعداد فريق عمل التقرير ا�صتنادًا اإلى:
 World Bank Enterprise Survey )2016a(, )http://www,enterprisesurveys,org-( 

* امل�شروعات ال�شغرية )5 - 19 عامل(، وامل�شروعات املتو�شطة )20-99(، وامل�شروعات الكبرية )اأكرث من 100 عامل( 
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توفري  يف  وي�صاهم  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
ذلك  مثال  الأج���ل.   وطويلة  متو�شطة  متويل  خ��ي��ارات 
و�صناديق  املال،  راأ�س  يف  وامل�صاهمة  التمويلي،  التاأجري 
 Venture( املخاطر  امل��ال  وراأ����ض  اخل��ا���ش��ة،  الأ���ش��ه��م 
Capital( لتمويل امل�شروعات اجلديدة ودعم املبادرات 

املبتكرة اإلى جانب التحديات التي تواجه اآليات التمويل 
 Rim Ben Ayed Mouelhi and Monia( الإ�شالمي 

 .)Ghazali، 2018

التنموي  ال��دور  اأن  الف�شل  هذا  �شبق يف  يظهر مما 
العربية  ال���دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات 

يواجه العديد من الإ�صكاليات، لعل اأبرزها �صعف الأداء 
التنموي العربي، ب�شكل عام، وتعدد املفاهيم والتعريفات 
وندرة البيانات، بالإ�صافة اإلى اأن غالبية تلك امل�صروعات 
يف الدول العربية تعمل يف اإطار قطاع غري ر�شمي.  كما 
واجتماعي  اقت�صادي  دور  امل�صروعات  لتلك  اأن  يظهر 
وا�صح يف الدول العربية على اختالف م�صتوياتها التنموية، 
خا�صًة ما يتعلق بتوليد الدخول وخلق فر�س العمل عمومًا 
ما  حقيقة  ذلك  مينع  اأن  دون  خ�صو�صًا.   الن�صاء  وبني 
يواجهه هذا الدور من حتديات، ل�صيما ما يتعلق ب�صعف 
حجم  و�شعف  الر�شمي  غري  القطاع  وانت�شار  الإنتاجية 

ونوعية الندماج يف �صال�صل القيمة الدولية. 

امل�صدر: �صندوق النقد العربي، )2017(، بيئة اأعمال امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية: الو�صع الراهن والتحديات، الدرا�صات 
القت�صادية، العدد 38، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة، �س 20.

ال�صكل رقم 1-13: ح�شة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من اإجمايل القرو�ض امل�شرفية يف بع�ض الدول العربية
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استراتيجيات وسياسات التنمية 

في الدول العربية وأثرها على املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة 

تقرير التنمية العربية

الفصل الثاني
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املقدمة

ال�صغرية  للم�صروعات  التنموي  الدور  تعزيز  يتطلب 
تخطيطية  منظومة  وج��ود  العربية  ال��دول  يف  واملتو�صطة 
لتلك  ال��ن��اظ��م��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  الأط����ر  وا���ش��ت��ك��م��ال  �شاملة 
امل�شروعات بقطاعاتها املختلفة، ل�شيما تعزيز دورها يف 
العمالة  من  الت�شغيلية  قدرتها  ورفع  القت�شادي  الن�شاط 
نتائج  من  ا�شتفادتها  م�شتوى  وزي��ادة  واملنتظمة  الدائمة 
اأي�صًا  يتطلب  كما  التكنولوجي.  والتطور  البتكار  عمليات 
هذه  لتطور  واملحفزة  امل�شجعة  الت�شريعية  الأط��ر  توفر 
وت�صغيل متنا�صقة فيما  تعليم  �صيا�صات  وتوفر  امل�صروعات 
تدعم  حمفزة  جت��اري��ة  و�شيا�شة  للتنفيذ،  وقابلة  بينها 
اإلى  الو�صول  على  قدرتها  من  وتزيد  منتجاتها  تناف�صية 
ن�شبة  م��ن  تزيد  وبالتايل  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  الأ���ش��واق 

م�صاهمتها يف ال�صادرات الكلية.

ال�شيا�شات  ب��ع�����ض  اأن  اإل����ى  الإ����ش���ارة  جت���در  وه��ن��ا 
والإجراءات ونظم الدعم غري الكفوؤة قد توؤدي اإلى حتجيم 
منو ال�شركات وتقييد ن�شاطها وقدرتها على الت�شغيل. فعلى 
�صبيل املثال، اأظهر امل�صح القت�صادي لل�صركات يف الهند 
لعام 2019 حتديًا يتعلق بحدود منو ال�شركات تاأثرًا بنظم 
من  )اأق��ل  ال�شغرية  ال�شركات  متثل  حني  ففي  التحفيز، 
ال�صناعية،  ال�صركات  من   %  50 من  اأك��رث  عامل(   100

ومبعدل  العاملة  الأي��دي  من  فقط   %  14 ب�  ت�صهم  فاإنها 
ال�صركات  اأن  فقط. يف حني   % 8 ي�شل حلوايل  اإنتاجية 
باأكرث من  ت�صهم  100 عامل  اأكرث من  ت�صغل  التي  الكربى 
تكاد  اإنتاجية  ومبعدل  العاملة  الأيدي  ت�شغيل  اأرباع  ثالثة 
من   %  15 من  لأق��ل  ت�صكيلها  رغ��م   %  90 لن�صبة  ت�صل 
امل�صح  اأ�صار  وقد  الهند.  يف  ال�صناعية  ال�صركات  اأع��داد 
يف  �شعوبة  جتد  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  اأن  اإل��ى 
ال�شركات  اأن  حني  يف  طويلة  لفرتات  عمل  فر�ض  توفري 
وقد  اأكرب.  وباأعداد  ا�صتدامة  اأكرث  وظائف  توجد  الكربى 
اأو�صت الدرا�صة بتحرير ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
الهند وت�صجيعها على النمو بو�صع مادة يف القانون تربط 

احلوافز باآجال مرتبطة بعمر ال�صركات. 

ال�شغرية  امل�شروعات  وحتفيز  م�شاندة  ف�شيا�شات 
غياب  يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  تنجح  ل��ن  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
ال�شيا�شات  وبالأخ�ض  العامة،  لل�شيا�شات  متكامل  اإط��ار 
القت�شادية. فبدون �شيا�شات مت�شقة جيدة التن�شيق تقوم 
على تنفيذها موؤ�ش�شات ذات كفاءة على امل�شتويني القومي 
قا�صرة  واجلزئية  القطاعية  ال�صيا�صات  �صتظل  واملحل، 
عن حتقيق اأهدافها واإن ح�صنت مقا�صدها والعمل املبذول 

فيها. ومن هذا املنطلق، 

اأو عدم كفاية  ال�شابق �شعف  اأو�شح الف�شل  اأن  وبعد 
الدور التنموي الذي تلعبه امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
يف البلدان العربية ب�شكل عام، وتفاوت هذا الدور فيما بني 
املجموعات والدول العربية املختلفة، فاإن الف�شل احلايل 
�صيهدف اأ�صا�صًا اإلى حتليل وتقييم املنظومات التخطيطية 
القت�شادية  وال�شيا�شات  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  والأط��ر 
ال�شلة  ذات  والت�شغيل  التعليم  �شيا�شات  فيها  مبا  الكلية 
بامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية، ذلك 
وفقًا لت�شنيفها �شمن جمموعات التنمية الب�شرية املرتفعة 
التباعد  اأو  التوافق  واملنخف�شة، و�شمن حدود  واملتو�شطة 
يف  امل�صروعات،  تلك  مع  التعامل  و�صيا�صات  توجهات  بني 
من  جمموعة  اأو  دول��ة  لكل  الوطنية  التنمية  خطط  اإط��ار 

الدول.  

ال��روؤى  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات   1-2
واخلطط التنموية العربية

ال�شغرية  امل�شروعات  لقطاع  الناجحة  التجارب  اأّدت 
اإلى  والنامية،  بل  وال�صاعدة  املتقدمة  الدول  واملتو�صطة يف 
لفت انتباه الكثري من الدول العربية اإلى دوره الهام كقطاع 
العربية.  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  دعم  يف  واعد 
وقد تعّزز التوجه اإلى هذه امل�صروعات بعد اأن اأثبتت مرونتها 
الظروف القت�شادية ل  التعاي�ض مع خمتلف  وقدرتها على 
�صيما خالل مراحل الركود، حيث كانت الأقل تاأثرًا بالتبعات 

ال�صلبية لالأزمة املالية العاملية ل�صنة 2008. 
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لأهمية  العربية  الدول  بع�ض  اإدراك  التاأخر يف  ورغم 
هذا القطاع يف بداية ت�شعينيات القرن املا�شي، فقد متّكنت 
العديد من تلك الدول من حتقيق جناحات، ميكن و�شفها 
اإذ  اأخ��رى.  دول  وباملتوا�صعة يف  الدول  بع�س  باجليدة يف 
بداأت تظهر مالحمها من خالل موؤ�شرات اأداء هذا القطاع 
الإنتاج  وموؤ�شرات  عام،  ب�شكٍل  التنموي  دوره  وموؤ�شرات 
وال�صتثمار  القت�صادي  والتنويع  وال�صادرات  والتوظيف 
النحو  التنموي ب�شكٍل خا�ض، وذلك على  املحلي والتوازن 

الذي مت عر�شه يف الف�شل ال�شابق.

ال��دول  يف  التنموية  واخل��ط��ط  ال����روؤى  حتليل  وع��ن��د 
ال�صغرية  بامل�صروعات  اهتمامًا  الغالب  يف  جند  العربية، 
واملتو�صطة وتاأكيدًا واإجماعًا يف بع�س الأحيان على �صرورة 
توفري الدعم الالزم لها، وتوفري الو�شائل والآليات الالزمة 
اجلهود  لكن  وت��ط��وره��ا،  ومن��وه��ا  ومتكينها  لتاأ�شي�شها 
كانت  الجت��اه  هذا  يف  ال��دول  هذه  بذلتها  التي  احلقيقية 

متفاوتة. 

ففي دول املجموعة الأولى )الدول ذات التنمية الب�شرية 
املرتفعة جدًا(، فقد لوحظ تزايد الهتمام والرتكيز على 
الكبري  الرتاجع  بعد  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات 
 ،2016 و�صنة   2014 �شنة  اأواخ��ر  بني  ما  النفط  اأ�شعار  يف 
يف  العامة.  املوازنة  يف  عجز  اإل��ى  امل��ايل  الفائ�ض  وحت��وُّل 
عملية  ت�صريع  نحو  توجهت  حيث  ال���دول،  ه��ذه  من  ع��دد 
التنويع القت�شادي )تنويع الإنتاج وتنويع م�شادر الدخل( 
واإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ض يف التنمية. وخ�ش�شت 
يف  امل�صروعات  لهذه  خا�صًا  حم���ورًا  ال���دول  ه��ذه  معظم 
خططها التنموية. وميكن ال�صتدلل على ذلك ب�صهولة من 
خالل مراجعة خطة ال�شعودية العا�شرة )2019-2015(، 
وخطة التنمية اخلم�شية التا�شعة )2016-2020( ب�شلطنة 
ُعمان، واخلطة الإمنائية متو�شطة الأجل الثانية بالكويت 
)2016/2015 – 2020/2019(. كما ظهر ذلك جليًا يف 
الروؤى واخلطط ال�شرتاتيجية احلديثة لهذه الدول، مثل 
ومئوية  الإمارات )2030(  وروؤية  الإمارات )2021(  روؤية 
ال�شعودية  كّل من  وروؤية )2030( يف  الإم��ارات )2071(، 

ُعمان  وروؤي��ة   ،)2035( الكويت  وروؤي��ة  وقطر،  والبحرين 
 .)2040(

ت�صتهدف   2030 ال�شعودية  روؤي��ة  اأن  اإل��ى  هنا  ون�شري 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  مب�شاهمة  ال��و���ش��ول 
يف   %  35 اإل��ى  النفطي  غري  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف 
للمن�شاآت  رئي�شيًا  حمورًا  الروؤية  اأفردت  كما   ،2030 �صنة 
“دور اأكرب للمن�صاآت”.  ال�صغرية واملتو�صطة حتت م�صمى 
واأكدت على �صرورة دعم م�صروعاتها النا�صئة وامل�صروعات 
وبرامج  مبادرات  دعم  طريق  عن  واملتو�شطة  ال�شغرية 
اخل�شخ�شة  برامج  وتفعيل  الأعمال،  ري��ادة  وموؤ�ش�شات 
�صّن  على  تعمل  كما  اجلديدة،  ال�صناعات  وال�صتثمار يف 
اأنظمة ولوائح وت�صريعات منا�صبة، وتي�صري عملية احل�صول 
من  امل�صروعات  لهذه  اأكرب  ح�صة  و�صمان  التمويل،  على 
اإزالة  اإل��ى  وحتتاج  احلكومية.   واملناق�شات  امل�شرتيات 
وت�صهيل احل�صول  امل�صروعات،  تواجه هذه  التي  العقبات 
على التمويل وتقدمي الدعم الفني لرواد الأعمال واملبدعني 
الداعمة  اجلهود  وت�صمنت  البتكارية.  الأفكار  واأ�صحاب 
الأعمال  حا�صنات  من  املزيد  اإن�صاء  امل�صروعات  لهذه 
و�شناديق  التدريب  وموؤ�ش�شات  الفني  الدعم  وموؤ�ش�شات 
الداعمة  الربامج  تبني  اإلى  اإ�شافًة  املخاطر،  املال  راأ�ض 

للقدرات الت�صديرية لهذه امل�صروعات.

توجهًا  �شهدت  فقد   ،)2030( البحرين  روؤي���ة  اأم��ا 
القطاع  يحّفز  اقت�شاد  اإل��ى  للتحّول  للمملكة  وا���ش��ح��ًا 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  ويدعم  املبادر  اخلا�ض 
املرتفعة،  امل�شافة  والقيمة  والتناف�شية  الإنتاجية  ذات 
امل�شروعات  لهذه  داعم  مناخ  اإيجاد  من  يتطلبه ذلك  مبا 
والريادة والبتكار وتعزيز قدرتها على احل�صول على راأ�س 
املال، وتوفري بيئة الأعمال املنا�صبة بعيدًا عن التعقيدات 

الإدارية والإجرائية.

م�صاهمة  ت�صل  اأن   2021 الإم��ارات  روؤي��ة  تطمح  كما 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الناجت املحلي الإجمايل 
غري النفطي يف �شنة 2021 اإلى 70 %. كما تهدف الأجندة 
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العربية  الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  ال��روؤي��ة  لهذه  الوطنية 
املتحدة يف قلب التحولت القت�صادية العاملية، واأن تكون 
من  لأك��رث  والتجارية  وال�صياحية  القت�صادية  العا�صمة 
قائم  اإلى اقت�صاد  النتقال  عرب  وذل��ك،  ن�صمة.  مليار   2
القيمة  ذات  والقطاعات  البتكار،  وت�صجيع  املعرفة،  على 
من  ويعزز  الأع��م��ال  بيئة  من  يطور  مبا  العالية  امل�شافة 
اإلى  الأجندة  تهدف  كما  لال�صتثمارات.  الدولة  جاذبية 
وت�صجيع  الأعمال،  ري��ادة  جمال  يف  الدولة  ري��ادة  حتقيق 
ريادة  ثقافة  وغر�س  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات 
التعليم(.  )�شيا�شات  وامل��دار���ض  اجلامعات  يف  الأعمال 
داعمة   )2071( الم��ارات  الإمارات/مئوية  روؤية  وجاءت 
لهذه التوجهات، حيث ت�صمنت تاأ�صي�س �صناديق امل�صتقبل 
النا�صئة،  التكنولوجيا  جم��ال  يف  الأع��م��ال  رواد  لدعم 
والأفكار  البحوث  لتحويل  مبكرًا  الأم��وال  روؤو���ض  وتوفري 
وتطوير  حقيقية،  ا�صتثمارية  م�صروعات  اإل��ى  البتكارية 
والإبداع  البتكار  جمالت  يف  عاملية  اقت�شادية  جتّمعات 

 .)Government of UAE،2019(

اأما قطر، فت�شعى من خالل روؤيتها الوطنية )2030( 
من  املختلفة  مب��ك��ون��ات��ه  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  مت��ك��ني  اإل���ى 
دور  ت��اأدي��ة  م��ن  و�صغرية،  ومتو�صطة  كبرية  م�صروعات 
وامل�شتدام.  ال�شامل  مبفهومها  التنمية  حتقيق  يف  اأ�شا�شي 
ولتحقيق ذلك، توؤكد هذه الروؤية على اأهمية توفري اآليات 
الدعم املايل وغري املايل لبناء قدرات رواد الأعمال وتنمية 
وتطوير امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. ويف هذا الإطار، 
و�شعت قطر خارطة طريق التنمية التجارية ال�شرتاتيجية 
لتعزيز القدرة التناف�صية للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
لتح�شني  عملية  توجهات  لطرح  وت�شعى   ،)2022-2018(
على  والتغلب  امل�����ش��روع��ات  تلك  لعمل  البيئي  ال��ن��ظ��ام 
التحديات التي تواجهها، واإلى اإعطاء الأولوية للقطاعات 
ال�شادرات  )زي���ادة  اخلا�شة  الإم��ك��ان��ات  ذات  ال��واع��دة 
القيمة  �صال�صل  مع  والتكامل  امل�صتوردات  حمل  والإحالل 
خا�شة  وجهود  لالأعمال  منا�شبة  بيئة  وتهيئة  املحلية(، 

داعمة لالبتكار والإبداع.

على   )2040( ُعمان  روؤي��ة  رك��زت  الإط���ار،  ذات  ويف 
معطيات  مع  ومتفاعل  وديناميكي  متنوع  اقت�شاد  بناء 
العوملة وقادر على املناف�شة، بحيث يكون للقطاع اخلا�ض 
كما  ب��ارز.  دور  وكبرية(  ومتو�شطة  �شغرية  )م�شروعات 
التنويع القت�شادي، مبا  ب�شكل رئي�شي على حتقيق  تركز 
انخفا�ض  مع  القت�شادي  النمو  ا�شتمرار معدلت  ي�شمن 
الطلب على النفط كم�شدر اأ�شا�شي للطاقة يف امل�شتقبل. 
وقد اأ�شارت الروؤية اإلى توجه حقيقي نحو بناء قاعدة متينة 
والبتكار،  املعرفة  على  القائم  التنويع  اأ�صا�س  على  مبنية 
بني  واخللفية  الأمامية  الرتابطات  تعزيز  اإل��ى  وي�شتند 
املختلفة،  باأحجامها  القت�شادية  وامل�شروعات  القطاعات 
وتنويع  والت�صديرية،  الإنتاجية  القاعدة  بتو�صيع  وذل��ك 
ال�صركاء التجاريني، وتعميق ال�صتثمار يف القطاعات ذات 
القيمة امل�صافة العالية، وتعزيز م�صاهمة القطاعات غري 
النفطية، وتوفري بيئة العمل من ت�شريعات وقوانني وحوافز 
يدعم  مبا  اإقليميًا  الُعماين  القت�شاد  تناف�شية  لتعزيز 
ل�صيا�صات  وفقًا  وا�صتدامتها،  وا�صتقرارها  النمو  معدلت 

اقت�صادية واجتماعية فّعالة.

اأما الكويت، فاإنها تتطلع اإلى الو�صول لقت�صاد يرتكز 
 ،)2035( روؤية  بنهاية  واحلداثة  وال�شتدامة  التنّوع  على 
عرب تطوير القطاعات القت�صادية املنتجة، وذلك �صمن 
اإلى  اأي�صا  وتتطلع  الهيكلي.  القت�صادي  لالإ�صالح  خطة 
اأن تكون اليرادات النفطية حمدودة، مقارنًة بالإيرادات 
املتحققة من القطاعات القت�صادية املنتجة، كال�صناعة 
وال�شتثمار،  والبنوك  واخلدمات  وال�شياحة  والتكنولوجيا 
امل�شروعات  وقطاع  املعريف  القت�شاد  تفعيل  عن  ف�شاًل 
م�صاركة  زيادة  اإلى  كذلك  وتتطلع  واملتو�صطة.   ال�صغرية 
�شيغ عدة،  وفق  القت�شادي  الن�شاط  اخلا�ض يف  القطاع 
مرافق  اإدارة  عرب  اأو  العام،  القطاع  مع  ال�شراكة  منها: 
الرتكيز  اإطار  ويف  عمليات اخل�شخ�شة.  اأو عرب  الدولة، 
على الركائز ال�شرتاتيجية لروؤية )2035( ذات العالقة، 
خم�شة  على  امل�شتدام«  املتنوع  »القت�شاد  ركيزة  ت�شتمل 
للقطاع  الأعمال  بيئة  تهيئة  برنامج  وهي:  للعمل،  برامج 
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اخلا�ض، برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلت 
برنامج  الوطنية،  ال�شياحة  تطوير  برنامج  ال�شتثمار، 
الإ�شالح املايل والقت�شادي  القت�شاد املعريف، وبرنامج 
للدولة، وكلها مرتبطة ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر بتنمية 
ريادة الأعمال وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. ويهدف 
اإلى  اخل��ا���ض«  القطاع  يف  الأع��م��ال  بيئة  »تهيئة  برنامج 
ال�صغرية  امل�صروعات  تواجه  التي  املعوقات  على  التغلب 
الناجت  م�شاهمته يف  ن�شبة  زيادة  على  والعمل  واملتو�شطة، 
عمل  فر�ض  وتوفري  التنويع(،  )تعزيز  الإجمايل  املحلي 
جديدة. ويف �شوء ما ت�شمنته روؤية الكويت 2035واخلطة 
 –  2016/2015( ل��الأع��وام  الأج���ل  متو�شطة  الإمن��ائ��ي��ة 
2020/2019( وبرامج عمل احلكومة، فاإنه يقع على عاتق 

خمتلفة  واجتماعية  اقت�شادية  اأدوار  امل�شروعات  ه��ذه 
لدعم التنمية يف دولة الكويت. 

الثانية  املجموعة  �صمن  العربية  بالدول  يتعلق  وفيما 
واملتو�شطة(،  املرتفعة  الب�شرية  التنمية  ذات  )ال���دول 
اهتمامًا  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  لقيت  فقد 
�شبيل  فعلى  التوقعات.  م�شتوى  يف  وارتفاعًا  اأي�شًا  ب��ارزًا 
بقطاع  كبريًا  اهتمامًا  الأردن )2025(  روؤية  اأولت  املثال، 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، وخ�ص�صت بندًا لريادة 
وت�صمنت  واملتو�صطة.  ال�صغرية  وامل�صروعات  الأع��م��ال 
مرتكزات حتتوي على تكثيف مبادرات تعزيز تناف�صية تلك 
امل�شروعات وتنميتها وتدعيم ثقافة ريادة الأعمال والإبداع 
ريادة  لت�شجيع  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإق��رار  خالل  من 
وتعمل  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات  وتنمية  الأعمال 
على ت�صريع ا�صالحات البيئة القانونية والتنظيمية وتوفري 
واخلدمات  التمويل  على  ح�شولها  وفر�ض  الفني  الدعم 
�صراء  ومتويل  الئتمان  الى  والو�صول  وامل�صرفية  املالية 
الأ�شهم )ال�شراكة براأ�ض املال(، مبا يف ذلك امل�شروعات 
النا�صئة، وزيادة ح�صة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
العطاءات احلكومية بن�صبة ل تقل عن 20 %، وخلق اأ�صواق 
الت�صديرية.  قدرتها  وزي���ادة  حمليًا،  امل�صروعات  لهذه 
البتكارية  ال�صناعات  �صيا�صات  بلورة  اإلى  اأي�صًا  وتهدف 

مع  بالتعاون  ال�صلة  ذات  الأن�صطة  لتو�صيع  والإب��داع��ي��ة 
القطاع اخلا�ض وال�شغري واملتو�شط.  كما تعمل على ن�شر 
واإن�شاء  امللكية،  حقوق  باأهمية  والرتويج  التوعية  برامج 
والقطاع  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  بال�شراكة  اأع��م��ال  حا�شنات 
اخلا�ض وفروع غرف ال�شناعة والتجارة يف املحافظات. 
الفجوة  ت�شييق  على   )2025( الأردن  روؤي��ة  حر�شت  وقد 
املهني واحتياجات �شوق  والتدريب  التعليم  بني خمرجات 
وا�شرتاتيجية  التعليم  ا�شرتاتيجية  مع  بالتكامل  العمل، 
الت�شغيل الوطنية، وال�شرتاتيجية الوطنية للعلوم والبتكار، 
وذلك مبنح الأف�شلية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف 
حكومية،  عقود  على  للح�شول  والفقرية  النائية  املناطق 
وتقدمي الإعفاءات ال�شريبية على امل�شروعات اململوكة من 
�صيما يف  الن�صاء ح�صريًا، ل  التي توظف  اأو  الن�صاء،  قبل 

القطاعات ذات الأولوية.

ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  ق��ط��اع  يحظى  م�����ش��ر،  ويف 
واملتو�شطة بحيز كبري يف ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة- 
اأ�صا�صية  توجهات  على  رك��زت  وق��د   .2030 م�شر  روؤي��ة 
الى القت�صاد  الر�صمي  التحول من القت�صاد غري  منها: 
الر�صمي، وتوجهات التمويل امل�صاند للم�صروعات ال�صغرية 
متويل  على  البنوك  لتحفيز  اآليات  بينها  من  واملتو�شطة، 
ال�شناعات املغذية، وبرامج لت�شجيع نظم �شمان ومتويل 
تطوير  على  وتعمل  املالية.  املخاطر  و�شمان  ال�شادرات 
القيمة، كذلك،  ل�صال�صل  الداعمة  الكبرية  التحتية  البنى 
املتخ�ص�صة  ال�صناعية  التجمعات  تاأ�صي�س  اأبرزها،  ومن 
جغرافيا،  وتوزيعها  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صناعات 
اإن�صاء  دعم  اإلى  بالإ�صافة  الكبرية،  بامل�صانع  ربطها  مع 
املدن املتخ�ش�شة يف هذا املجال، مع الرتكيز على ت�شغيل 
التوجهات  دعم  جانب  اإلى  هذا  ويكون  وامل��راأة.  ال�صباب 
يف  خا�صة  ال�صغرية،  لالأعمال  والإبداعية  التكنولوجية 
والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ص��الت  جم���الت: 
حمافظات  يف  تكنولوجية  مناطق  واإن�شاء  الإلكرتونية، 
املتو�شط،  امل��دى  وعلى  التوجهات.  ه��ذه  لتحفيز  م�شر 
-2019/18 امل�شرية  احلكومة  عمل  برنامج  ت�شمن  فقد 
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ال�شغرية  امل�شروعات  لتنمية  رئي�شًا  2022/21 )برناجمًا 

برناجما  ت�شمل:  فرعية  برامج  عدة  ي�شم  واملتو�شطة(، 
قانون  اإ�شدار  واملوؤ�ش�شي، من خالل  الت�شريعي  لالإ�شالح 
ثقافة  ت�شجيع  برنامج  املوؤ�ش�شي،  الإط��ار  وتطوير  جديد، 
وزي��ادة  ب��دائ��ل متويلية،  وت��وف��ري  الأع��م��ال  وري���ادة  العمل 
مع  التكامل  وبرنامج   ،%  48 الى  لت�صل  امل��راأة  م�صاركة 
امل�صروعات كبرية احلجم، ومتكني 200 مبادرا �صغريا يف 
هذا املجال ل�صمان تكامل �صال�صل التوريد املحلية. ويكون 
ذلك بتي�صري القرو�س وبتخ�صي�س 10 مليار جنيه خالل 
�شنوات الربنامج لتوفري 150.000 فر�صة عمل، مع تو�صيع 
دور املوؤ�ش�شات غري امل�شرفية لدعم هذه امل�شروعات ودعم 
احلكومة  عمل  برنامج  يت�شمن  كما  الت�شديرى،  التوجه 
الب�شرية(.  امل��ه��ارات  لتنمية  رئي�شا  )ب��رن��اجم��ا  اأي�����ش��ًا 
دور  لتعزيز  �شياقه  يف  فرعية  برامج  خالل  من  ويهدف 
الهتمام  وتفعيل  الإقليمية،   / املحلية  الت�شغيل  مكاتب 
العمل،  ب�صوق  لاللتحاق  امل���راأة  ق��درات  وتنمية  بتدريب 
وبرنامج للتدريب ال�شناعي، وبرنامج لزيادة فر�ض العمل 
غري  القطاع  لدمج  وبرنامج  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي 
الر�شمي يف القطاع الر�شمي من القت�شاد الوطني. وقد 
اأقر جهاز تنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية 
ال�صغر �صنة 2018 ا�شرتاتيجية وطنية لتنمية امل�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف م�شر، يتم تنفيذها بالتعاون بني 

اجلهات احلكومية وغري احلكومية.

كبريًا،  اهتمامًا  امل�صروعات  ه��ذه  تلقى  لبنان،  ويف 
بوزارة  امل�شروعات  هذه  لدعم  وحدة  ا�شتحداث  مت  حيث 
ا�شرتاتيجية  اإع���داد  على  عملت  وال��ت��ج��ارة،  القت�شاد 
الأم��م  برنامج  م��ع  بالتعاون  امل�����ش��روع��ات  ب��ه��ذه  خا�شة 
املتحدة الإمنائي �شنة 2014 حتت م�شمى: )ال�شرتاتيجية 
اللبنانية للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة: خارطة طريق 
اإلى 2020(. وتهدف هذه ال�ش�رتاتيجية اإلى تعزي�ز اإن�ش�اء 
ف�ر�س  خل�ق  ف�ي  ت�ص�اهم  ومتو�ص�طة،  �صغي�رة  م�صروعات 
العم�ل وتطوي�ر اقت�صاد ذي قيم�ة م�صاف�ة عالي�ة. ويرتك�ز 
ُتعتب�ر مبثابة  بل�وغ ه�ذه الأهداف عل�ى توجه�ات رئي�شية، 

الفعلي�ة لهذه ال�شرتاتيجية وهي: م�شاعدة رواد  الركائ�ز 
وحت�صني  املالئم  التمويل  بتوفري  التطور  على  الأع��م��ال 
النفاذ اإلى الأ�شواق وتنمية القدرات والطاقات البتكارية 

وتطوير بيئة مواتية لالأعمال وبيئة وطنية مالئمة.

ال��ربن��ام��ج احلكومي  و���ش��ع  ف��ق��د  امل���غ���رب،  اأم����ا يف 
)2016-2021( يف اأولوياته توفري بيئة عمل منا�شبة لهذه 
امل�صروعات وحتريرها من القيود الإدارية املعقدة وتوفري 
مناخ تناف�صي جاذب لال�صتثمار وم�صجع لالبتكار وتر�صيخ 
حتفيزية  وت�شغيلية  ت�شريعية  اأُطر  وو�شع  الأف�شلية  نظام 

ومبتكرة. 

-2018( العراق  يف  الوطنية  التنمية  خطة  وت�شمنت 
ال�شغرية  بامل�شروعات  تتعلق  ع��دي��دة  اأه��داف��ًا   )2022

عم���ل  نط���اق  تو�ص���يع  اأب��رزه��ا  من  وُي��ذك��ر  واملتو�صطة، 
اإنتاجية  وحت�شني  ومكاني���ًا(  )قطاعي���ًا  امل�شروعات  تلك 
اخل���ا�ض  القط���اع  ومين���ح  امل�شروعات.  هذه  وتناف�شية 
باأحجامه املختلفة الف���ر�ض يف عملي���ة التنوي���ع القت�شادي 
واإجن���از تاأ�ش���ي�ض الهيئ���ة الوطنية للموؤ�ش�ش���ات ال�شغي���رة 
امل�صروعات  تنمية  �صندوق  �ص���تدير  التي  واملتو�ص���طة 
جمموعة  اإل��ى  اخلطة  واأ���ش��ارت  واملتو�شطة.  ال�شغرية 
وتوفري  الأعمال  تطوير  خدمات  توفري  مثل:  الآليات  من 
تف�شيلي  ونظ�ام  واجلديدة  النا�شئة  للم�شروعات  التمويل 
تكاملها  وتعزيز  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  لتحفيز 
مع امل�صروعات الكبرية احلكومية. وتطبق معايري احلوكمة 
ال�شناعي���ة  املناط���ق  وتطوير  امل�شروعات  هذه  اإدارة  يف 
الأعمال  وحا�صن���ات  جدي���دة  اأ�ص�س  على  القائم���ة 
القطاعات  جمالت  وحددت  الأعم���ال.  تطوير  ومراك���ز 
والزراع���ة  ال�صناع���ة  وه��ي:  امل�صروعات  لهذه  الواعدة 
وال�صناع���ات الزراعي���ة، الت�صالت واملعلوم���ات، البن���اء 

والت�ص���ييد وخدمات النقل واللوج�صتيات وال�صياحة.

التنمية  ذات  )ال����دول  الثالثة  املجموعة  دول  ويف 
�شبيل  على  ال�شودان  حالة  يف  كما  املنخف�شة(،  الب�شرية 
املثال، فقد ركزت �شيا�شات الربنامج اخلما�شي لالإ�شالح 
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القت�صادي 2015-2019 على الهتمام بالتمويل الأ�شغر 
خا�صة  وال�صباب،  امل���راأة  لتمكني  الجتماعي  �صياقه  يف 
تركز  كما  ال�صغرية.  ال�صناعات  وت�صجيع  ال��ري��ف،  يف 
�صيا�صات البنك املركزي ل�صنة 2019 على توظيف ن�صبة ل 
تقل عن 12 % من املحفظة التمويلية املنفذة خالل �شنة 
2019 لكل م�صرف، للتمويل الأ�صغر وال�صغري واملتو�صط، 

املركزي.  ال�����ص��ودان  بنك  م��ن  امل��ق��ررة  ال�صوابط  ح�صب 
وتركز اخلطط وبرامج الإ�شالح القت�شادي على ق�شايا 
وال�شامل  والهيكلي  الكلي  الإ���ش��الح  تنفيذ  ت�شمل  كلية، 
اأبرزها  من  الخ��ت��اللت،  ومعاجلة  الوطني،  لالقت�شاد 
على  تركز  كما  الوطنية،  العملة  �شرف  و�شعر  الت�شخم 
م�شاألتي الفقر والبطالة، وهنا تظهر الإ�شارات الوا�شحة 
للدور الذي ميكن للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة اأن تلعبه 
وميكن  ه��ذا،  الفقر.   ومواجهة  الت�شغيل  فر�ض  ل��زي��ادة 
النظر اإلى الدور املطلوب من هذه امل�صروعات، يف كل من 
للحالة  م�صابه  اأنه  على  وال�صومال،  وجيبوتي  موريتانيا 
على  الرتكيز  ب��اأّن  القول  وميكن  ال�����ش��ودان.  يف  القائمة 
ب�شكل  والفقر،  البطالة  معاجلة  يف  امل�شروعات  هذه  دور 
القطاع  حجم  مع  متوافق  باأنه  يو�شف  اأن  ميكن  رئي�شي، 

وخ�صائ�صه وبنيته الهيكلية.

ومبختلف  العربية،  البلدان  ُج��ّل  اأن  يّت�شح  وبذلك 
اهتمامًا  اأول���ت  ق��د  التنموية،  وجمموعاتها  م�صتوياتها 
توجهاتها  يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  ب��امل�����ص��روع��ات 
والجتماعية  القت�شادية  خططها  ويف  ال�شرتاتيجية 
تختلف،  وطبيعته  املطلوب  الدور  حجم  اأن  غري  املتتالية. 
مل�صتوى  تبعًا  العربية،  ال��دول  بني  فيما  ب�صيط،  ب�صكل  ولو 
التنمية الب�صرية وهيكل القت�صاد وحجم التحديات التي 
الوطنية من  والأولويات  الدول  اقت�شاديات هذه  تواجهها 
امل�صروعات  هذه  تواجهها  التي  التحديات  وحجم  جهة، 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  ففي  اأخ��رى.  جهة  من 
العربية )املجموعة الأولى(، نرى بروًزا وا�شًحا و�شريًحا 
لهذه امل�شروعات، اإذ عك�شت اخلطط والروؤى القت�شادية 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  نحو  التفاوؤلية  النظرة 

يف  فاعل  وب�صكل  ت�صاهم  اأن  ميكن  فّعالة،  تنموية  ك��اأداة 
دفع جهود التنمية، وانعك�س ذلك على حجم الدور املوكول 
لهذه امل�شروعات وطبيعة ال�شيا�شات والربامج )املقرتحة 
هذه  لتمكني  اخل��ط��ط  ه��ذه  ت�شمنتها  ال��ت��ي  وال��ف��اع��ل��ة( 

امل�صروعات.

)دول  املتو�شطة  الب�شرية  التنمية  ذات  الدول  يف  اأما 
اأبرزت  ال��دول  هذه  غالبية  اأن  فرنى  الثانية(،  املجموعة 
الدور املطلوب بو�شوح، واقرتحت �شيا�شات وا�شحة لدعم 
هذه امل�شروعات )الأردن وم�شر واملغرب وتون�ض(، بينما 
اإطار  يف  امل�شروعات  هذه  عن  تتحدث  ال��دول  بقية  ظلت 
احلديث عن القطاع اخلا�ض ب�شكٍل عام دون توزيع الهتمام 
باأحجامها  اخلا�ض  القطاع  م�شروعات  بني  والأول��وي��ات 
اأن  ويالحظ  وال�شغرية(.  واملتو�شطة  )الكبرية  املختلفة 
هذه الدول اأعطت الأولوية الأولى لدور هذه امل�صروعات يف 
الت�صغيل وزيادة الإنتاج والتمكني القت�صادي والجتماعي، 
والأولوية الثانية لدورها يف دعم املوازنة العامة والإحالل 

حمل امل�صتوردات وزيادة ال�صادرات. 

املنخف�شة  الب�شرية  التنمية  ذات  ال����دول  يف  اأم���ا 
فبالإ�شافة  الثالثة(،  )املجموعة  املنخف�ض  الدخل  وذات 
ي�صتهدف  ال��ذي  التنموي  التخطيط  جهود  توا�صع  اإل��ى 
على  نتائجه  وتوا�صع  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
والعتماد  التوجه  م�صتوى  يف  توا�صعًا  نرى  الواقع،  اأر�س 
على هذه امل�صروعات اأي�صًا، بل تكون الإ�صارة اإليها بطريقة 
اخلا�ض.  القطاع  عن  احلديث  خالل  من  مبا�شرة،  غري 
هذه  يف  املرجوة  الأولويات  طبيعة  على  ذلك  انعك�ض  وقد 
الدول وت�شمل: ق�شية الفقر ورفع م�شتوى املعي�شة بالدرجة 

الأولى، والت�صغيل بالدرجة الثانية. 

لقطاع  وا���ش��ح  ت��واج��د  هناك  اأن  �شبق،  مم��ا  يتبنّي، 
واخلطط  ال���روؤى  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
القت�صادية والجتماعية يف معظم الدول العربية. غري اأّن 
هناك اختالفًا وتفاوتًا بني الدول العربية- وفقًا لت�شنيف 
الدور  وطبيعة  حجم  حيث  الب�شرية-من  التنمية  م�شتوى 
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وحجم  طبيعة  حيث  وم��ن  امل�شروعات  ه��ذه  من  املطلوب 
املوجهة  وال��ربام��ج  وال�شيا�شات  احلقيقية  الإج����راءات 
لتمكينها على اأر�س الواقع، ومن حيث توفر البيئة اجلاذبة 
هذا  اأدى  وقد  امل�شروعات.  هذه  ن�شاط  لتعزيز  واملنا�شبة 
اخللل  ر  جت��ذُّ اإل��ى  املا�شيني،  العقدين  خ��الل  ال��ت��ف��اوت، 
الهيكلي يف التوزيع القطاعي لهذه امل�صروعات، الأمر الذي 
وخلق  احلايل،  وهيكله  وحجمه  القطاع  اأداء  على  انعك�ض 
الأداء  موؤ�شرات  حيث  من  ال��دول  هذه  بني  جديد  تفاوت 

احلايل والأداء امل�شتقبلي املطلوب.

الت�شريعية  لالأطر  تقييمًا  التاليان  البندان  ويعر�ض   
واملوؤ�ش�شية الناظمة لقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
وحجم  الأط��ر  هذه  بني  التوافق  م�شتوى  حتليل  اأج��ل  من 
الدور املطلوب من هذه امل�شروعات، وفقًا للروؤى واخلطط 

التنموية امل�صار اإليها �صابقًا.

املنظمة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية  الأط����ر   2-2
للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

التنموية  اخلطط  اأن  ال�شابق،  العر�ض  م��ن  اّت�شح 
املتعاقبة يف معظم الدول العربية قد اّتخذت توجهًا تفاوؤليًا 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع  قيام  على  ينطوي 
بن�شاطه وتاأدية اأدواره بكفاءة وفاعلية. ونظرًا لأهمية توفر 
هذه  ون�شاط  لأداء  الناظمة  والقانونية  الت�شريعية  الأُط��ر 
تلك  واقع  تقييم  ال�صروري  من  اأ�صبح  فقد  امل�صروعات، 
وبحث  عف  وال�شُّ القوة  نقاط  ا�شتخال�ض  اأجل  من  الأطر 
الدولية يف هذا  املمار�شات  اأف�شل  اإمكانية ال�شتفادة من 

املجال.

ثالث  على  امل�شروعات  لهذه  املنّظمة  الأحكام  وتتوّزع 
جمموعات رئي�شة من القوانني، نتناولها على التوايل:

املجموعة الأولى: ت�صّم جمموعة من القوانني العامة 
التي تنّظم حقوق امللكية والأن�صطة القت�صادية وعالقات 
املدنية،  املعامالت  قانون  املدين،  القانون  وت�شمل  العمل. 
قانون التجارة، قانون ال�صركات، قانون العمل والتاأمينات 

والت�صدير  ال���ص��ت��رياد  تنظيم  وق���وان���ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�صغرية  امل�صروعات  تخ�صع  حيث  وغريها،  وال�صرائب 
واملتو�شطة لأحكام هذه القوانني، �شاأنها �شاأن امل�شروعات 

الكبرية. 

التي  اخل��ا���ش��ة  ال��ق��وان��ني  ت�شّم  ال��ث��ان��ي��ة:  املجموعة 
لدعم  املنّظمة  والإجرائية  املو�صوعية  القواعد  تت�صمن 
وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة مبا ي�شاعدها على 
تخطي ال�شعوبات، وتطوير قدراتها وحت�شني اأدائها، ومبا 
املحلي  والناجت  العمل  وفر�ض  التنمية  يف  اإ�شهامها  يعزز 

الإجمايل. 

ال�صلة  ذات  املحاكم  بعمل  وتتعّلق  الثالثة:  املجموعة 
وكذلك القوانني والت�شريعات ذات ال�شلة لف�ّض النزاعات 

املتعلقة بن�شاط هذه امل�شروعات.

والقانونية  الت�شريعية  الأط���ر  تقييم  وبخ�شو�ض 
مع  العربية،  ال���دول  يف  والثانية  الأول���ى  املجموعتني  يف 
والأو�شاع  الب�شرية  التنمية  م�شتوى  العتبار  بعني  الأخذ 
املالحظات  ا�صتخال�س  ميكن  ال��دول،  لهذه  القت�صادية 

الأ�صا�صية التالية: 

الب�صرية  التنمية  ل توجد عالقة وا�صحة بني م�صتوى 
العربية،  ال��دول  يف  الت�شريعية  الأط��ر  و�شمولية  وحداثة 
الب�شرية، مل ت�شع  التنمية  اأن بع�ض الدول، مرتفعة  حيث 
ال�شغرية  امل�شروعات  تنظم عمل قطاع  ت�شريعات خا�شة 
ال��دول  بع�س  فيه  قطعت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  واملتو�صطة، 
يف  طويلة  اأ�شواطًا  الب�شرية  التنمية  ومنخف�شة  متو�شطة 

هذا املجال. 

توّفر قوانني ولوائح تنظم ن�شاط امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة ومتنحها حوافز ومزايا ت�صجيعية يف عديد من 
الدول العربية. وهذه القوانني متوّفرة يف كل من الإمارات 
م�شر  ويف  الب�شرية(،  التنمية  مرتفعة  )دول  والكويت 
التنمية  ومتو�شطة  منخف�شة  وموريتانيا )دول  وفل�شطني 
الب�شرية(. ويف املقابل، ل تتوّفر قوانني وت�شريعات خا�شة 
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النظر  بغ�س  العربية،  ال��دول  بقية  يف  امل�صروعات  بهذه 
عن م�صتوى التنمية الب�صرية، بل تعتمد عادًة على قوانني 
ت�صجيع ال�صتثمار املحلي والأجنبي والتي غالبًا ما تالئم 
امل�شروعات الكبرية وال�شتثمار الأجنبي )�شندوق النقد 

العربي،2017(. 

ال�صغرية  امل�صروعات  تنظيم  ولوائح  قوانني  غياب 
للنظر،  وامللفت  العربية.  الدول  واملتو�شطة يف عديد من 
من  كل  يف  الت�شريعات  هذه  غياب  اخل�شو�ض،  هذا  يف 
الأردن وال�شعودية، على الرغم من اأهمية موؤ�شرات حجم 
كما  التنمية،  خطط  يف  ودوره��ا  امل�صروعات  هذه  واأداء 

�صبقت الإ�صارة اإليه.  

للبنان  فلي�س  وال�صعودية،  الأردن  اإل��ى  وبالإ�صافة 
هذه  بتنظيم  خا�صة  قوانني  واملغرب  وتون�س  وال�صودان 
النا�شطة  القطاع  ت�شريعات  عليها  وي�شري  امل�شروعات، 
فيه. فامل�صروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة ت�صري 
عليها الت�شريعات اخلا�شة بالقطاع ال�شناعي، مبا فيها 

امل�صروعات الكبرية.

القوانني  غياب  يف  ودوره��ا  املعتمدة  التعريفات  غياب 
املنظمة. وهى التعريفات التي حتّدد هوية هذه امل�شروعات 
وتق�شيماتها، ح�شب احلجم، وهذا ما ورد حتليله يف الف�شل 
الأول من التقرير، حيث تبني اأن الكثري من الدول العربية 
اإن ت�صنيف  لي�س لديها تعريف موّحد لهذه امل�صروعات بل 
اإلى اأخرى، داخل  هذه امل�شروعات قد يختلف من موؤ�ش�شة 
البلد الواحد )كم�شر والأردن(، اأ�شف اإلى ذلك الختالف 
امل�صميات  واختالف  الت�صنيف،  يف  امل�صتخدمة  املعايري  يف 
التي ُتطلق على هذه امل�شروعات، من حيث احلجم )�شغرية 
وال�صغرية  وامليكروية  وال�صغرى  ال�صغر  ومتناهية  ج��دًا 
واملتو�شطة(، الأمر الذي يوؤدي اإلى اإ�شكاليات لدى الباحثني 

واملتخ�ش�شني واملهتمني ب�شوؤون هذه امل�شروعات.

تّت�صل  وال��ت��ي  الثالثة،  باملجموعة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
والت�صريعات  والقوانني  ال�صلة،  ذات  والآليات  باملحاكم 
املتعلقة بف�ّض النزاعات واآليات التحكيم املخت�شة ب�شكل 
عام، فقد �شهدت تطورًا يف عدد من الدول العربية. حيث 
تتوّفر، لدى كل من ال�صعودية وال�صودان والإمارات وم�صر 
خمتلف  يف  للنظر  �شة  متخ�شّ جتارية  حماكم  واملغرب، 
اأما  والتجارة،  وال�صتثمار  بالقت�صاد  املرتبطة  الدعاوى 
يف الأردن والكويت ولبنان وفل�صطني وموريتانيا وتون�س، 
اإطار  يف  اجلانب،  بهذا  املتعلقة  الدعاوى  عر�ض  فيتّم 

املحاكم العامة.

وفيما يتعلق بقوانني التحكيم واآليات ف�ّس النزاعات، 
واآليات  قوانني  العربية  ال��دول  معظم  ل��دى  اأّن  ُيالحظ 
للتحكيم وف�ّض النزاعات )�شندوق النقد العربي،2017(، 
وعلى �صعيد تطوير القوانني املرتبطة بت�صجيع ال�صتثمار 
يف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، فتتوّفر لدى معظم 
ل  اأنها  اإل  ال�صتثمار،  لت�صجيع  قوانني  العربية  ال��دول 
واإلى  ال�صغرية.  بامل�صروعات  خا�صة  اأحكامًا  �س  تخ�صّ
الإمارات  مثل  ال��دول،  بع�س  تلجاأ  القوانني،  هذه  جانب 
امل�صروعات  لتمكني  اأخ��رى  تدابري  اّتخاذ  اإل��ى  وم�صر، 
من  ح�صة  كمنحها  املناف�صة،  من  واملتو�صطة  ال�صغرية 
امل�شرتيات احلكومية. وُتعترب دولة الكويت من بني الدول 
هذه  يف  ال�صتثمار  لت�صجيع  قانونية  ن�صو�صًا  متلك  التي 
امل�شروعات مت�شمنة يف قانون ال�شندوق الوطني لرعاية 
وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.  ويبني )اجلدول 
القانونية  بالأطر  املتعلقة  الق�شايا  باأبرز  ملخ�شًا   )1-2

ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  لن�شاط  املنظمة  والت�شريعية 
واملتو�شطة يف الدول العربية، كما ُيالحظ من اجلدول اأن 
غالبية الدول العربية املدرجة تقع �صمن دول املجموعتني 

الأولى والثانية. 
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 توفر اآليات التحكيم
وف�ص النزاعات

 توفر حماكم متخ�س�سة
يف تنفيذ القوانني

توفر قانون لت�سجيع ال�ستثمار
توفر قوانني ولوائح

 اإدارية منظمة
الدول

 توجد مراكز حملية للتحكيم يف بع�س
الغرف التجارية.

 يوجد حماكم جتارية متخ�ش�شة
 للنظر ب�شكل عام يف خمتلف
 الدعاوى املرتبطة بالقت�صاد

وال�صتثمار والتجارة.

 يوجد قانون احتادي رقم )31( ل�شنة
 2006 ب�صاأن تنظيم وحماية امللكية

 ال�شناعية لرباءات الخرتاع والر�شوم
والنماذج ال�صناعية.

 القانون رقم 2 ل�صنة 2014
 ب�صاأن امل�صاريع واملن�صاآت

ال�صغرية واملتو�صطة.

المارات

توجد جلنة للتظلمات.
 يتم عر�ض الق�شايا يف اإطار

املحاكم العامة.
 يوجد قانون ال�شندوق الوطني لرعاية
وتنمية املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

 قانون رقم 98 ل�صنة 2013
 ب�شاأن ال�شندوق الوطني لرعاية

 وتنمية املن�صاآت ال�صغرية
واملتو�صطة.

الكويت

يوجد قانون للتحكيم.  يوجد حماكم تخت�س بالدعاوى
املرتبطة بال�صتثمار والتجارة.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
 حوافز للمن�صاآت ال�صغرية

 تختلف القوانني والت�صريعات على
ح�شب الن�شاط املزاول.

ال�صعودية

ل يوجد اآليات للتحكيم.
 يتم عر�ض الق�شايا يف اإطار

املحاكم العامة.
 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
حوافز للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

 قرار جمل�س الوزراء ل�صنة
 2011 ب�صاأن املن�صاآت ال�صغرية

واملتو�صطة.
فل�صطني

يوجد قانون حتكيم.  يوجد حماكم تخت�س بالدعاوى
املرتبطة بال�صتثمار والتجارة.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
حوافز للمن�صاآت ال�صغرية.

 قانون امل�صروعات متناهية
 ال�صغر وال�صغرية جدًا
وال�صغرية واملتو�صطة.

م�صر

يوجد قانون للتحكيم.  يتم عر�ض الق�شايا يف اإطار
املحاكم العامة.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
 حوافز للمن�صاآت ال�صغرية

 ل يوجد قانون خا�س باملن�صاآت
ال�صغرية واملتو�صطة.

الأردن

 يوجد مركز للتحكيم من اأجل ت�صهيل
عملية حل النزاعات.

 يتم عر�ض الق�شايا يف اإطار
املحاكم العامة.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
 حوافز للمن�صاآت ال�صغرية

 ل يوجد قانون خا�س باملن�صاآت
ال�صغرية واملتو�صطة.

لبنان

ل يوجد.
 تتوفر حماكم متخ�ص�صة

للقطاعات التجارية.
 يتوفر قانون ا�شتثمار عام يت�شمن حوافز

للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
 تختلف القوانني والت�صريعات

امل�شتخدمة باختالف الن�شاط.
املغرب

 تتوفر قوانني النزاعات من بينها: جملة
 التحكيم ال�شادرة مبقت�شى القانون عدد

42 ل�صنة 1993.
  مّت تنقيح قانون الإجراءات اجلماعية
 الذي ي�شّم عددامن الأحكام املتعلقة
 باإنقاذ املوؤ�ش�شات املتعرثة عن طريق

 الت�شوية بالرتا�شي اأو بالطرق الق�شائية.
واأحكام متعلقة بالإفال�ض اأو الت�شفية.

ل يوجد

 مت ا�صدار قانون جديد لال�صتثمار،
 القانون عدد 71 ل�صنة 2016 املوؤرخ
 يف 30 �صبتمرب 2016 والذي يت�صمن
 العديد من المتيازات واملنح امل�صندة

لال�شتثمارات ب�شفة عامة.

 تعتمد على القوانني القائمة
واملتعلقة بال�شركات ب�شكل عام.

تون�س

 قانون حل النزاعات ال�صغرية الذي
�شدر موؤخرًا.

 يتّم عر�ض الق�شايا يف اإطار
 املحاكم العامة، مّتت موؤخرًا
مراجعة القانون التجاري.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
حوافز للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

 القانون رقم 52 ل�صنة 2012
 ب�صاأن املقاولت ال�صغرية

واملتو�صطة.

موريتانيا

يوجد قانون للتحكيم.
 توجد حماكم تخت�ّس بالدعاوى
املرتبطة بال�صتثمار والتجارة.

 يوجد قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن
حوافز للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

 يوجد قانون خا�س باملن�صاآت
ال�صغرية واملتو�صطة.

ال�صودان

امل�صدر: فريق عمل التقرير – 2019. ا�شتنادا اإلى م�شادر وطنية عربية متنوعة – الأوراق اخللفية

اجلدول رقم 2-1: الت�شريعات والقوانني املنظمة لن�شاط امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
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واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  دع��م  اإط���ار  ويف 
وتذليل العقبات يف جمال بيئة الأعمال، قامت بع�س الدول 
العربية بتعديل وتطوير الأطر الت�شريعية يف هذا النطاق. 
فعلى �شبيل املثال، اأدخلت الكويت تعديالت ت�شريعية )من 
بع�ض  بذلك  لة  معدِّ  )2018 ل�صنة   14 رقم  القانون  خالل 
ال�صندوق  ب�صاأن   2013 ل�صنة   98 رق��م  القانون  اأح��ك��ام 
واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني 
 )2018 ل�صنة   2370 )رق��م  ق��رار  اإ���ش��دار  مت  م�شر،  ويف 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  جهاز  اإحل��اق  ب�صاأن 
مبجل�ض الوزراء لتهيئة البيئة الت�شريعية املالئمة لنطالق 
القت�شاد  يف  ودجم��ه��ا  وحت��ف��ي��زه��ا  امل�����ش��روع��ات  ه���ذه 
والقوانني  الت�صريعات  اإ���ص��دار  مّت  قطر،  ويف  الر�صمي. 
وو�شع النظم الكفيلة بت�شجيع هذا القطاع على ال�شتثمار، 
الت�صريعات  وحر�صت وزارة القت�صاد والتجارة على �صّن 
القانونية لتطوير بيئة الأعمال، كاإ�صدار قانون امل�صروعات 
التجارية اجلديد الذي �صاهم يف ت�صهيل اإجراءات تاأ�صي�س 
احلّد  متطلبات  باإلغاء  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
الواحدة  النافذة  خدمة  واأطلقت  امل��ال،  ل��راأ���ض  الأدن���ى 
كما  التجاري.  الن�شاط  بدء  اإج��راءات  لتب�شيط  للم�شتثمر 
اأطلقت الوزارة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مبادرة 
وتدعم  الإن�شائية،  الرخ�ض  و�شروط  اإج���راءات  ت�شهيل 
قامت  ُعمان،  �صلطنة  ويف  النا�صئة.  امل�صروعات  اأ�صحاب 
الهيئة العامة لرتويج ال�شتثمار وتنمية ال�شادرات بو�شع 
واملعلومات  والت�شهيالت  اخلدمات  لتقدمي  ا�شرتاتيجية 
موافقات  على  للح�صول  وم�صاعدتهم  للم�صتثمرين 
من  متويل  قرو�ض  على  واحل�شول  العمومية  املوؤ�ش�شات 
قوانني  مبراجعة  وقامت  التجارية،  والبنوك  احلكومة 
فت�صعى  ال�صعودية،  يف  اأما  ال�صتثمار.  واإج��راءات  ولوائح 
خالل  من  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للمن�صاآت  العامة  الهيئة 
عوائق  واإزالة  واللوائح  الأنظمة  اإلى مراجعة   ،2030 روؤية 
والبريوقراطية  الإداري���ة  التعقيدات  خا�شة  ال�شتثمار، 
ويف  واملتو�صطة.  ال�صغرية  املن�صاآت  تواجه  والتي  منها 
اجلزائر، مّت اإ�صدار القانون التوجيهي لتطوير امل�صروعات 

ال�شغرية واملتو�شطة )رقم 17-02 بتاريخ 10 يناير 2017( 
اإن�صاء  وت�صجيع  امل�صروعات  تلك  بيئة عمل  بهدف حت�صني 

م�صروعات جديدة وحت�صني تناف�صيتها. 

اأما يف تون�ض، ويف اإطار النهو�ض بال�شتثمار واإر�شاء 
املتعلقة  ال�صكاليات  وتاليف  وا�صحة  ا�صتثمارية  �صيا�صة 
وال�صتثمار  التنمية  وزارة  و�صعت  فقد  بال�صتثمار، 
ل�صنة   71 )ع���دد  ال�شتثمار  ق��ان��ون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
على عدة  وي�شتمل   .)2016 �صبتمرب   30 م��وؤرخ يف   2016

اإ�شالحات، يتعّلق البع�ض منها بتطوير منظومة املوؤ�ش�شات 
املعنية بال�شتثمار بتاأ�شي�ض )املجل�ض الأعلى لال�شتثمار( 
التون�شي  و)ال�شندوق  لال�شتثمار(  التون�شية  و)الهيئة 
لال�شتثمار(. كما قامت لبنان بعدة جهود لتطوي�ر قطاع 
احلكومة  قامت  حيث  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات 
 ،2001 ب�ش�ّن عدة قواني�ن، مثل ال�ش�تثمار الوطن�ي �شنة 
القت�شاد  )وزارة  ح�رة  اقت�شادي�ة  مناط�ق  واإط���الق 
 .)2014 الإمن��ائ��ي.  املتحدة  الأم��م  وبرنامج  والتجارة 
فري��ق  بت�ص��كيل  والتج��ارة  القت�صاد  وزارة  قام��ت  كما 
عم��ل لتح�ش��ني بيئة الأعمال فاأ�ّش�ش�ت وح�دة للموؤ�ش�شات 
م�ن  بدع�م  املوؤ�ش�ش�ات“،  فري�ق  واملتو�صطة”  ال�صغرية 
حتقيق  لعدم  ونظرًا  الإمنائ�ي.  املتح��دة  الأم��م  برنام�ج 
هذه املبادرات للنتائج املرج�وة، مّت اّتخاذ �ش�ت توجه�ات 
ا�ش�رتاتيجية ُتعتب�ر الركائ�ز الفعلي�ة ل�شرتاتيجية لبن�ان 
الوطني�ة اخلا�ش�ة باملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. جند 
القانوني�ة  الأط�ر  الأعمال وتطوي�ر  بيئة  بينها تطوير  من 
قانون  على  حت�صينات  واإدخ��ال  وال�صريبي�ة  والتنظيمي�ة 
وقانون  التجارة  وق��ان��ون  والأج��ن��ب��ي  املحلي  ال�صتثمار 
الإفال�ض وتكييف النظام الق�شائي ملالئمة متطلبات هذه 
امل�صروعات.  اأما فيما يتعلق باللوائح والقوانني امل�صاندة 
ال�شغرية  املن�شاآت  مع  التعامل  واآل��ي��ات  امل��ايل  للقطاع 
واملتو�شطة يف الدول العربية، ُيلقي )اجلدول 2-2( بع�ض 
ال�صوء على هذا اجلانب يف عدد من الدول العربية التي 

تنتمي اإلى املجموعات التنموية الثالثة.
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القوانني امل�ساندة لتاأمني التمويل
القوانني امل�ساندة لبيع 

الديون املتعرثة
القوانني امل�ساندة لتح�سيل
 ال�سمانات والديون املتعرثة

القوانني امل�ساندة لأنواع
 ال�سمانات املقبولة

الدول

ت�شتمل الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  التمويل  �شركات 
�صرورة  على  ال�صعودي،  العربي  النقد 
احتواء عقد التمويل على عدة اأمور منها 
التاأمني الالزم. وعليه تتلخ�ض الأنظمة 
النقد،  موؤ�ش�شة  )اأنظمة  يف  )القوانني( 
العربي ال�شعودي، لت�شريعات ال�شالمية(

التنفيذية  الالئحة  حتكم 
لنظام مراقبة �شركات التمويل 
عملية بيع الديون، اإ�صافة الى 
يف  الت�صرف  تنظيم  قواعد 

اأ�صول التمويل.

حت�شيل ال�شمانات: تنظم الالئحة التنفيذية 
الأن�شطة  التمويل  �شركات  مراقبة  لنظام 

امل�صاندة
مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
الأن�صطة  تنظيم  اآليات  التمويل  �صركات 
امل�صاندة للتمويل التي ت�صمل حت�صيل الديون 

املتعرثة وت�صويق املنتجات التمويلية.

مراقبة  لنظام  تنفيذية  لئحة  تتوفر 
ال�صمانات  اأمور  تنظم  التمويل  �صركات 
وحالت  و�شروطها  القبول  حيث  من 

ال�صتثناء.

ال�صعودية

�صاأن  2013 يف  ل�صنة   98 رقم  قانون 
ال�شندوق الوطني لرعاية وتنمية املن�شاآت 

ال�صغرية واملتو�صطة.

عملية  ت�صاند  قوانني  توجد  ل 
بيع الديون.

�صاأن  يف   2013 ل�صنة   98 رقم  قانون 
املن�شاآت  وتنمية  لرعاية  الوطني  ال�شندوق 

ال�صغرية واملتو�صطة.

لرعاية  الوطني  ال�شندوق  قانون  ينظم 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  وتنمية 
قواعد التمويل وطريقة ال�شداد املو�شوعة 
من قبل جمل�س اإدارته والتي ت�صمح باعتماد 
الثابتة  امل�شروع  موجودات  �شمانات 

واملنقولة وجواز رهنها �صمانًا للدين.

الكويت

ل يوجد قانون يحدد التاأمني
ل�صنة  امل�صارف  قانون  ي�صمح 
الديون  �شراء  مبمار�شة   2000
وبيعها �شواء بحق الرجوع اأو بدونه.

حت�صيل ال�صمانات والديون املتعرثة: ل يوجد 
قانون. ولكن توجد مبادئ عامة بني امل�صرف 
الديون  لت�صوية  امل�صارف  وجمعية  املركزي 

خارج املحكمة

غري  الأموال  بدفع  خا�س  قانون  يوجد 
املنقولة )تاأمني الدين(.

بالأموال  خا�س  قانون  م�صودة  اإنهاء 
املنقولة.

الأردن

متناهي  التمويل  تاأمني  تنظيم  قانون 
ال�صغر

- - قانون تنظيم ال�صمانات املنقولة. م�صر

لكن  خا�س  قانون  يوجد  ل 
قانون  �صمن  وارد  الديون  بيع 

املوجبات والعقود.

قانون اأ�صول املحاكمات املدنية.
قانون املوجبات والعقود.

التعاميم ال�صادرة عن امل�صرف املركزي والتي 
تنظم جدولة الديون املتعرثة وحت�صيلها.

فال  ال�صمانات،  حت�صيل  بخ�صو�س  اأما 
لقانون  تخ�شع  واإمّنا  خمت�ض  قانون  يوجد 
اأ�صول املحاكمات املدنية اإ�صافة اإلى التعاميم 

ال�صادرة عن امل�صرف املركزي.

اأنواع  بتحديد  خا�شة  قوانني  توجد  ل 
ال�صمانات لكن تختلف امل�صادر القانونية 

ح�صب اختالف ال�صمانات املقدمة.
لبنان

بخ�صو�س اعتماد الأ�صول املنقولة ك�صمان 
الن�شو�ض  من  العديد  فهناك  للقرو�ض 

القانونية املتفرقة التي تخول ذلك.
تون�س

قانون حول �صمانات الأ�صول املنقولة. املغرب

ل توجد قوانني حتدد تاأمني على التمويل قانون حت�صيل الديون امل�صرفية.
الطرفان  اتفق  )اإذا  العينية  احلقوق  قانون 

على ذلك(.
املدونة التجارية وقانون العقود واللتزامات.

موريتانيا

لتنظيم   1925 ل�صنة  ال�صركات  قانون 
عمل �صركات التاأمني ونظامها الأ�صا�صي

املركزي  ال�شودان  بنك  بني  التفاق 
و�صركات التاأمني على وثيقة للتاأمني على 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة

قانون بيع الأموال املرهونة للم�صارف.
قانون التحكيم ال�شوداين.

قانون ال�صركات.
قانون هيئة الرقابة على التاأمني.
ل يتوفر قانون حول بيع الديون.

حتدد ال�شمانات مبوجب املن�شورات التي 
لتنظيم منح  املركزي  البنك  ت�صدر من 

التمويل امل�صريف ويتم حتديثها دوريًا.
قانون وكالة ال�صمان.

ال�صودان

امل�صدر: �صندوق النقد العربي، 2017.

اجلدول رقم 2-2: القوانني واللوائح امل�شاندة للبنية التحتية للقطاع التمويلي يف الدول العربية 
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ويف اإطار موا�شلة حتليل جهود الدول العربية لتح�شني 
للم�صروعات  الأع��م��ال  بيئة  وتي�صري  ال�صتثماري  املناخ 
ال�صغرية واملتو�صطة، ميكن التعر�س ملكانة الدول العربية 
مبمار�شة  اخلا�ض   2019 ل�شنة  ال��دويل  البنك  تقرير  يف 
مّت  التي  ال�صالحات  اأه��م  اإل��ى  اإ�صافة  الأعمال،  اأن�صطة 
وي�صري  امل�صروعات.  ه��ذه  عمل  بيئة  لتح�صني  اّت��خ��اذه��ا 
التقرير اإلى اأن الإمارات جاءت يف املرتبة 11 عامليًا )190 
اقت�شادًا( واملركز الأول على م�شتوى الدول العربية، مما 

مالءمة  الأكرث  هي  لال�صتثمار  التنظيمية  البيئة  اأن  يعني 
دول  لباقي  بالن�صبة  اأم��ا  العربية.  ال��دول  بباقي  مقارنة 
العربية  الدول  الثمان  فقد جاءت �صمن  التعاون،  جمل�س 
الأولى، حيث جاءت البحرين يف املركز 62 عامليًا، وجاءت 
العربية،  البلدان  باقي  اأما  عامليًا.   97 املركز  يف  الكويت 
 ،)99( وجيبوتي   )80( وتون�ض   )60( املغرب  وبا�شتثناء 
مبني يف  هو  كما   ،100 تزيد عن  مراتب  تتمركز يف  فهي 

)ال�شكل 1-2(.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اّتخذتها الدول العربية 
لإ�شالحات اأنظمة الأعمال للفرتة )2006-2019(، ت�شري 
البيانات اإلى تنفيذها 357 اإجراًء اإ�شالحيًا )ما ميثل نحو 
9 % من جمموع الإ�شالحات عامليًا(، وقد تركز ما يزيد 

عن 50 % من تلك الإ�صالحات يف خم�س دول عربية وهي 
الإمارات واملغرب وال�شعودية وم�شر وموريتانيا. )اجلدول 

 .)3-2

وم���ن ب��ني امل���ج���الت ال��ت��ي ���ص��ه��دت اأك���رب ع���دد من 
 52( احل��دود«  عرب  »التجارة  الإ�شالحية،  الإج���راءات 
ا�شالحًا(،   59( الئتمان«  على  و«احل�شول  اإ�شالحًا(، 
التجاري/ الن�شاط  ب��دء  متطلبات  »تي�شري  وخ�شو�شًا 
فقد  لذلك،  ونتيجة  اإ�شالحًا(.   77( املن�شاآت«  تاأ�شي�ض 

اأ�صبح تاأ�صي�س امل�صروعات يتطلب 12 اإجراء يف اجلزائر، 
و10 اإجراءات يف ال�شعودية وليبيا وغزة وال�شفة الغربية، 
و9 اإجراءات يف ال�صودان، و8 اإجراءات يف العراق ولبنان، 
اإج��راءات يف كل من الكويت والأردن وقطر و�صوريا،  و7 
بينما ل يتجاوز 4 اإجراءات يف املغرب وموريتانيا وُعمان، 
لتاأ�شي�ض  الأي��ام  اأما عدد  الإم��ارات.  واإجراءين فقط يف 
 70 بني  ما  التجاري، فيرتاوح  الن�شاط  وبدء  امل�شروعات 
يوما يف ال�صومال واأقل من 4 اأيام يف الإم��ارات، وت�شل 
اإلى 8 اأيام يف تون�ض والبحرين، و11 يوًما يف م�صر، و12 
اأو  �شغرية  �شركة  تاأ�شي�ض  كلفة  وت�شل  الأردن،  يف  يوًما 
القومي  الدخل  متو�صط  40 % من  اإلى حوايل  متو�شطة 
لبنان  من  كل  يف  القومي(  الدخل  من  الفرد  )ن�شيب 
وم�صر وجيبوتي، وتتجاوز 20 % يف ال�صودان والإمارات 

ال�صكل رقم 2-1: ترتيب الدول العربية ح�صب تقرير ممار�صة اأن�صطة الأعمال 2019

امل�شدر: البنك الدويل، تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال، 2019.
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تون�س  من  كل  يف   %  5 تتعّدى  ل  بينما  والأردن،  وليبيا 
الأدنى  احل��ّد  اأم��ا  والبحرين،  والكويت  وُعمان  واملغرب 
لراأ�ض املال لبداية م�شروع، فال ميثل �شرطًا يف ُجّل الدول 
العربية با�شتثناء �شوريا )75.7 %(، ولبنان )38.9 %( 
والعراق   )%  26.6( وليبيا   )%  28.5( القمر  وج��زر 
الدخل  متو�شط  من   )%  3.1( والبحرين   )%  16.6(

القومي للفرد.

وملزيد من التحليل، فقد مّتت مراجعة مقيا�ض »البتعاد 
ن من حتديد امل�صافة  عن احلّد الأعلى لالأداء« والذي مُيكِّ
ممار�شة  �شهولة  م�شتوى  على  بلد،  كل  اأداء  بني  الفا�شلة 
والذي ميثل  لالأداء«،  الأعلى  الأعمال، من »احلّد  اأن�شطة 
جميع  يف  الع�شرة  امل��وؤ���ش��رات  ك��ل  يف  ل  �ُشجِّ اأداء  اأف�شل 
ممار�شة  تقارير  يف  املعنية  دول��ة(   190( القت�شادات 
الدول  جمموعة  ففي   .)2-2 )ال�شكل  الأع��م��ال  اأن�شطة 

اجلدول رقم 2-3: جمموع الإ�شالحات لأنظمة الأعمال يف الدول العربية )2019-2006(

اقت�ساد
بدء الن�ساط 

التجاري

ا�ستخراج 
تراخي�ص 

البناء

احل�سول 
على 

الكهرباء

ت�سجيل 
امللكية

احل�سول 
على الئتمان

حماية 
امل�ستثمرين 

الأقلية

دفع 
ال�سرائب

التجارة عرب 
احلدود

اإنفاذ 
العقود

ت�سوية 
حالت 
الع�سار

املجموع

646464132137الإمارات
82153375135املغرب

721544243234ال�صعودية
83366241134م�صر

6324125225موريتانيا
6113145223الأردن
333463123تون�س

3233231219جيبوتي
3321332118اجلزائر
212521114فل�صطني

41122313عمان
312122112الكويت
جزر 
322111111القمر

3131311قطر
11131310البحرين
4212110�صورية

121212110ال�صودان
31228اليمن
21216لبنان

11114العراق
77241336593038521711357املجموع

امل�شدر: البنك الدويل، تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال، 2019.
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العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة، يظهر جلّيا التطور 
الإيجابي للموؤ�شر يف الإمارات، لي�شل الى 81.3 يف تقرير 
تقليل  اإلى  اأّدت  التي  الكبرية  املجهودات  ليعك�س   ،2019
الفجوة بينه وبني اأف�شل القت�شادات على م�شتوى العامل 

)نيوزيالندا و�شنغافورة(.  
وبالن�صبة ملجموعة الدول العربية ذات التنمية الب�صرية 
وتون�س  كاملغرب،  ال��دول  بع�س  �صهدت  فقد  املتو�صطة، 
والأردن وم�شر تطورًا لهذا املوؤ�شر خالل ال�شنوات الأخرية، 
مبا يعك�ض حر�شها على التح�شني املتوا�شل وامل�شتمر لبيئة 
ومع  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات  ل�صالح  الأعمال 
ذلك، ل يزال اأغلبها بعيدًا عن اأف�صل املمار�صات العاملية، 
على  متكنها  باإ�شالحات  وليبيا  والعراق  لبنان  تقم  ومل 

الأقل باللتحاق بهذه البلدان. 
اأما يف جمموعة الدول العربية ذات التنمية الب�صرية 
املنخف�شة، فقد �شجلت جيبوتي قفزة نوعية لتقليل الفجوة 
بني بيئتها التنظيمية يف جمال الأعمال واأف�صل اأداء عاملي 
تقرير   - الإ�شالحات  جم��ال  يف  عامليًا  الثانية  )املرتبة 
الأعلى  احل��د  من  الق��رتاب  موؤ�شر  و�شل  حيث   ،)2019
لالأداء اإلى 62 �صنة 2019، متجاوزة الكويت والأردن، كما 
يو�صح ذلك ال�صكل ال�صابق. ويرجع هذا الى الإ�صالحات 
تراخي�ض  ا�شتخراج  الن�شاط،  بدء  جمالت:  �شملت  التي 
البناء، احل�صول على الكهرباء، حماية امل�صتثمرين الأقلية 

وت�صوية حالت الإع�صار. 

واإلى جانب حت�صني مناخ الأعمال، ل بد من الإ�صارة 
اإلى اأّن بع�س التدابري الأخرى التي قامت بها بع�س الدول 
العربية لتحفيز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وت�شجيعها 
على املناف�شة، عملت على متكينها من ال�شتفادة واحل�شول 
على ح�ش�ض من امل�شرتيات احلكومية. فعلى �شبيل املثال، 
�صت تون�س 10 % من م�شرتيات اجلهات احلكومية  خ�صّ
 %  10 ن�صبة  الإم��ارات  �صت  خ�صّ كما  امل�صروعات،  لتلك 
للهيئات  ال�شنوية  واخلدمات  امل�شرتيات  من  اأدن��ى  كحّد 
 % 20 اإلى  الن�صبة  اأّما يف م�صر، فت�صل هذه  احلكومية، 
مبواد  والتزود  الأ�شغال  ل�شفقات  التقديرية  القيمة  من 
ذلك،  وم��ع  العربي،2017(.  النقد  )�شندوق  وخ��دم��ات 
تبقى هذه الن�صب متوا�صعة لت�صجيع هذه امل�صروعات على 
ال�شفافية  غياب  يف  �شيما  ل  املطلوب،  بال�شكل  ال�شتثمار 

والو�شوح يف تنفيذ واإمتام امل�شرتيات احلكومية.

ميكن التاأكيد، مما �صبق، على �صعي بع�س الدول العربية 
ب�صكل جاد لتح�صني بيئة الأعمال وتنظيم الت�صريعات التي 
تنّظم عمل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، �شواء بتفعيل 
القوانني اأو بت�صخري الآليات الالزمة واإجراء الإ�صالحات 
على  ق��ادرة  غري  اأخ��رى  دول  زال��ت  ل  حني  يف  املطلوبة. 
ب�شبب  بفعالية،  امل�شروعات  ه��ذه  �شوؤون  وتنظيم  اإدارة 
الالزمة،  املوؤ�ش�شات  منظومة  وغياب  ال�شيا�شات  �شعف 
كافة  بني  العالقة  لتنظيم  مرنة  ت�شريعات  وج��ود  وع��دم 

ال�صكل رقم 2-2: مقيا�س البتعاد عن احلّد الأعلى لالأداء

امل�شدر: البنك الدويل، تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال، 2019.
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الأطراف وعدم تفعيل هذه الت�شريعات، اإن وجدت. وهنا، 
تظهر الدعوات امل�شتمرة اإلى �شرورة ال�شتفادة من بع�ض 
والتي  اخل�شو�ض،  هذا  يف  والدولية  الإقليمية  املمار�شات 

يعر�ض لها الف�شل الثالث.

للم�شروعات  واملوؤ�ش�شية  التنظيمية  الأط��ر   3-2
ال�شغرية واملتو�شطة

اأ�شار البند ال�شابق اإلى اأهمية توفر الأطر الت�شريعية 
والقوانني الناظمة لن�شاط امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 
اإل اأن تفعيل هذه الت�شريعات والقوانني وتطبيقها بال�شكل 
الأمثل، يتطلب توفر اأُطر تنظيمية ومنظومة متكاملة من 
املوؤ�ش�شات الداعمة والراعية واملمولة للمن�شاآت ال�شغرية 
اجلهات  خمتلف  من  املنظومة  هذه  وتتكون  واملتو�شطة.  
احلكومية، بغ�ّس النظر عن مهامها، �صواء تلك التي تتعّلق 
تلك  اأو  عليها،  الرقابة  اأو  تنفيذها  اأو  الت�شريعات  ب�شّن 
واخلطط  الربامج  وت�شميم  ال�شيا�شات  بر�شم  املتعلقة 
ال�شرتاتيجية لهذه املن�شاآت، اأو تلك املعنية بتنظيم عملية 
ومزاولة  والرتخي�ض  )الت�شجيل  امل�شروعات  تاأ�شي�ض هذه 
وت�شاريح  العامة  اخل��دم��ات  على  واحل�����ش��ول  الأع��م��ال 

البناء(. 

تعاملها  يف  العربية  ال��دول  متييز  ميكن  ع��ام،  وبوجه 
املوؤ�ش�شي والتنظيمي مع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

�شمن جمموعتني على النحو التايل:  

ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  اإدارة  الأول�����ى:  امل��ج��م��وع��ة 
حيث  متخ�ص�صة.  واأجهزة  هيئات  خالل  من  واملتو�صطة 
قامت بع�ض الدول العربية باإ�شناد هذا الدور اإلى موؤ�ش�شات 
اأو  مرتفعة  �شواء  امل�شروعات،  ه��ذه  بتنمية  متخ�ش�شة 
اأ�ش�شت  فقد  الب�شرية.  التنمية  منخف�شة  اأو  متو�شطة 
ال�صغرية  للمن�صاآت  العامة  الهيئة   2016 �صنة  ال�صعودية 
بدعم  املتعلقة  باملهام  تكليفها  ومّت  من�شاآت،  واملتو�شطة- 
وتنمية ورعاية هذه امل�شروعات وتنفيذ ودعم برامج لن�شر 
والبتكار،  وامل��ب��ادرة  الأعمال  وري��ادة  احلر  العمل  ثقافة 
وتنويع م�شادر الدعم املايل للمن�شاآت. كما قامت الإمارات 

لتطوير  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  جمل�س  بتاأ�صي�س 
القطاع.  هذا  لتنمية  ال�شرتاتيجية  واخلطط  ال�شيا�شات 
بتاأ�صي�س  ظبي،  واأب��و  كدبي  الإم���ارات،  بع�س  قامت  كما 
كل  م�شتوى  على  املن�شاآت  بهذه  ُتعنى  وموؤ�ش�شات  �شناديق 
الوطني  ال�شندوق  بتاأ�شي�ض  اأي�شا  الكويت  وقامت  اإمارة. 
�صنة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  وتنمية  لرعاية 
2013 بهدف خلق فر�ض عمل منتجة للمواطنني يف القطاع 

القت�شاد  يف  امل�شروعات  تلك  م�شاركة  وزي��ادة  اخلا�ض، 
ويف  لالأعمال.  مالئمة  بيئة  خلق  يف  وامل�صاعدة  املحلي، 
�صلطنة ُعمان، مّت تاأ�صي�س الهيئة العامة لتنمية امل�صروعات 
القطاع  بهذا  للنهو�ض  )ري���ادة(  واملتو�شطة  ال�شغرية 
وتعزيز دوره يف تنمية القت�صاد، وذلك من خالل تقدمي 
وال�شت�شارية  والتدريبية  الفنية  اخلدمات  من  جمموعة 
املختلفة، كما قامت بع�ض الدول العربية �شمن املجموعة 
للمقاولت  الوطنية  الوكالة  بتاأ�شي�ض  املغرب،  مثل  الثانية 
تن�صيق  على  الأخ��رية  هذه  وتعمل  واملتو�صطة.  ال�صغرية 
�شوؤون امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بالتعاون والتن�شيق 
والقت�صاد  وال�صتثمار  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  م��ع 
املوؤ�ش�شات  من  وعدد  والتجارة  ال�شناعة  وغرف  الرقمي 
تنمية  جهاز  يعمل  م�صر،  ويف  ال��ع��الق��ة.   ذات  الأخ���رى 
على  ال�صغر  ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت 
النهو�ض بقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وتنميته، 

وذلك جت�شيدًا لروؤية “م�صر 2030.

ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  اإدارة  الثانية:  املجموعة 
غري  م��ت��ع��ددة  اأج��ه��زة  �صمن  اأو  �صياق  يف  واملتو�صطة 
متخ�ش�شة، وذلك عرب العديد من الدول العربية مرتفعة 
ال�شواء.  على  الب�شرية  التنمية  ومنخف�شة  ومتو�شطة 
حيث يتّم تكليف عدة جهات حكومية ذات �شلة، للقيام 
قطر،  ففي  اخت�شا�شها.  واحدة ح�شب  كّل  الدور،  بهذا 
ت�شرتك عدة موؤ�ش�شات، كل واحدة ح�شب اخت�شا�شها، 
وزارة  مثل  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات  لدعم 
التي  وال�صناعة  الطاقة  ووزارة  والتجارة،  القت�صاد 
ال�شناعي.  القطاع  امل�شروعات يف  تركز على دعم هذه 
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ويف مملكة البحرين، مّت اإن�شاء عدة موؤ�ش�شات يف بع�ض 
امل�صروعات  تنمية  اإدارة  اأب��رزه��ا  احلكومية،  الهيئات 
والتجارة  ال�����ص��ن��اع��ة  ب����وزارة  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
وال�صياحة، وتتولى رعاية وم�صاندة هذه امل�صروعات بها. 
لتطوير  الأردنية  املوؤ�ش�شة  جانب  واإل��ى  الأردن،  يف  اأما 
امل�شروعات القت�شادية، تقوم وزارة ال�شناعة والتجارة 
وقيودها  ح�شاباتها  وفح�ض  املن�شاآت  ت�شجيل  مبهمة 
والتاأكد من التزامها باأهدافها وحتديد ال�شروط العامة 
لعملها. ويف تون�س، تلعب عدة جهات بع�س الأدوار الهامة 
التون�صي  وال�صندوق  لال�صتثمار  الأعلى  املجل�س  وت�صمل: 
لال�صتثمار ووزارة ال�صناعة والتجارة وغريها. وت�صاهم 
مناخ  بتوفري  الدويل  والتعاون  وال�شتثمار  التنمية  وزارة 
تتوّلى  جهتها،  وم��ن  امل�صروعات.  لهذه  مالئم  اأع��م��ال 
اأمام  الإج���راءات  تي�شري  لال�شتثمار  التون�شية  الهيئة 
والإ�شالحات  ال�شيا�شات  واق��رتاح  امل�شتثمرين  �شغار 
الوكالة  تقوم  اجل��زائ��ر،  ويف  الأع��م��ال.  بيئة  جم��ال  يف 
بتنفيذ  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  لتطوير  الوطنية 
هذه  لتطوير  الوطني  والربنامج  القطاع  ا�شرتاتيجية 
ال�شت�شارية  اخلدمات  تقدمي  على  وتعمل  امل�شروعات، 
وتغيري  والتوقف  التاأ�شي�ض  اأو�شاع  ومتابعة  ل�شاحلها، 
ال�شغرية  للم�شروعات  العامة  املديرية  وتعمل  الن�شاط. 
على  واملناجم،  ال�صناعة  ل��وزارة  التابعة  واملتو�صطة، 
ومتو�صطة  �صغرية  جديدة  م�صروعات  اإن�صاء  ت�صجيع 
توفري  و�شمان  لنموها  ال��الزم  الدعم  وتقدمي  احلجم، 
لها.  التمويلية  وغري  التمويلية  للخدمات  منا�صب  توزيع 
الأعمال  اأ�صحاب  احّت��ادات  فتخت�ّس  فل�صطني،  يف  اأما 
واللجان الوزارية املختلفة بتطوير امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�صطة.

ال�صابق  للبندين  اإجمالية  �صورة  و�صع  يت�صّنى  وحتى 
ذات  واملوؤ�ش�شية  الت�شريعية  الأو���ش��اع  ح��ول  واحل��ايل، 
الوطن  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شروعات  ال�شلة 
العربي، يقّدم )اجلدول 2-4( عر�شًا لالأطر الت�شريعية 

واملوؤ�ش�شية ذات ال�شلة معًا.

بناء  ا�صتكمال  العمل على  اأهمية  اإلى  ن�صري  وختامًا، 
واملوؤ�ش�شية  والتنظيمية  والقانونية  الت�شريعية  الأط��ر 
من  بال�شتفادة  وذل��ك  العربية،  ال��دول  من  الكثري  يف 
الدول  جميع  على  يجب  كما  املميزة.  الدولية  التجارب 
اإيجاد نطاق عمل ا�شرتاتيجي )ا�شرتاتيجية  العمل على 
تراعي  بحيث  واملتو�شطة(  ال�شغرية  امل�شروعات  تنمية 
الرامية  والربامج  ال�شيا�شات  كافة مقومات جناح  توفر 
على  يجب  املجال،  ه��ذا  ويف  امل�صروعات.  ه��ذه  لتنمية 
يف  الآخ���رون  انتهى  حيث  م��ن  ال��ب��دء  العربية  اجل��ه��ات 

الدول ذات اأف�صل اأداء. 

كما يجب التاأكيد على اأن الدور املوكول للم�صروعات 
القت�شادية  واخلطط  ال��روؤى  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
منظومة  وجود  يتطلب  العربية  ال��دول  يف  والجتماعية 
وغري  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  و���ش��ام��ل��ة  متكاملة 
بتوفري  تقوم  التي  وهي  والأجنبية،  واملحلية  احلكومية 
كافة الظروف الداعمة لن�شاط هذه امل�شروعات وتقدمي 
توفري  اإلى  اإ�شافة  التمويلية،  وغري  التمويلية  اخلدمات 
ميكن  ما  وهذا  الناظمة.  والت�صريعية  القانونية  البيئة 
مالحظته من معظم جتارب الدول املتقدمة، كما �شيتم 

اإليه لحقًا وبالتف�شيل.   التطرق 

وب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ف���ال ي��ت��ع��ل��ق جن���اح هذه 
اأو موؤ�ش�شة واحدة، مهما كان حجمها  امل�شروعات بهيئة 
من  و�شاملة  متكاملة  منظومة  يحتاج  ب��ل  واأداوؤه�����ا، 
النجاح  مقومات  لها  توفر  التي  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
املايل  القطاع  املثالية:  املنظومة  وتت�شمن  وال�شتمرار. 
التمويل  وموؤ�ش�شات  املتخ�ش�شة  التمويل  وموؤ�ش�شات 
والقوانني،  بالت�شريعات  املعنية  واملوؤ�ش�شات  الأ�شغر، 
وهيئات ال�شتثمار وهيئات �شمان القرو�ض، وموؤ�ش�شات 
والتعاوين  ال��ري��ادي  العمل  وموؤ�ش�شات  الفني  ال��دع��م 
تن�شيط  وهيئات  العايل،  التعليم  وموؤ�ش�شات  واخلريي، 
اأو  القطرية/الوطنية  امل�شتويات  على  �شواء  ال�شادرات، 

على م�شتوى العمل العربي امل�شرتك.  
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اجلدول رقم 2-4: الأطر الت�شريعية واملوؤ�ش�شية املعنية بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول العربية 
مالحظات الأطر املوؤ�س�سية ذات ال�سلة الأطر الت�سريعية ذات ال�سلة الدول

لدعم    	2016 �صنة  الهيئة  تاأ�ص�صت 
روؤية اململكة 2030

	 الهيئة العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 	 ل يوجد قانون متخ�ص�س
للم�صروعات  حوافز  يت�صمن  ال�صتثمار  لت�صجيع  قانون  	 يوجد 

ال�صغرية واملتو�صطة

ال�صعودية

الالئحة  على  تعديالت  ادخال  	 مت 
التنفيذية للقانون �شنة 2018

امل�شروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  	 ال�شندوق 
ال�صغرية واملتو�صطة

قانون رقم 98 ل�صنة 2013	  ب�شاأن ال�شندوق الوطني لرعاية 
وتنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة

الكويت

وحماية  تنظيم  بقانون  اأي�صًا  	 ترتبط 
امللكية ال�شناعية لرباءات الخرتاع

ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع  الوطني  	 الربنامج 
ال�صغرية  واملن�صاآت  امل�صاريع  +جمل�س  واملتو�صطة 

واملتو�شطة )وزارة القت�شاد(

قانون رقم 2 ل�صنة 2014	  ب�صاأن امل�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية 
واملتو�صطة

الإمارات

تاأ�ص�صت الهيئة �صنة 2013	  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية  العامة  	 الهيئة 
واملتو�صطة

	 ل يوجد قانون متخ�ص�س، ويتم التعامل معها من خالل قوانني 
اأخرى كالتجارة وغريها

ُعمان

الوزراء  مبجل�ض  اجلهاز  احلاق  	 مت 
دعم  يف  دوره  وتفعيل  لتن�شيط 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة

واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تنمية  	 جهاز 
ومتناهية ال�صغر

من  والنتهاء   ،  	2004 ل�صنة  ال�صغرية  املن�صاآت  تنمية  قانون 
م�شروع قانون جديد

خا�صة  حوافز    	2017 ل�صنة  ال�صتثمار  قانون  يت�صمن 
للم�صروعات املتو�صطة وال�صغرية

م�صر

	 ترتبط امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
ال�صركات،  ال�صناعة،  بت�صريعات  اأي�صًا 

الدخل.

	 ل توجد هيئة وطنية جامعة
الأردنية  املوؤ�ش�شة  �شلة:  ذات  موؤ�ش�شية  اأطر  	 توجد 
والت�صغيل،  التنمية  �صندوق  امل�صاريع،  لتطوير 
الإقرا�س الزراعي، و�صندوق امل�صروعات امليكروية 

وال�صغرية واملتو�صطة.

	 ل يوجد اإطار ت�شريعي خا�ض بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
	 يت�صمن قانون ت�صجيع ال�صتثمار حوافز للم�صروعات ال�صغرية 

واملتو�صطة

الأردن

	 وزارة ال�شناعة واملوؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطة 	 -تعتمد على قوانني قائمة متعلقة بال�صركات
- قانون لال�صتثمار �صنة 2016	  يت�صمن م�صاندة لال�صتثمارات 

ب�شفة عامة

تون�س

ال�شغرى  امل�شروعات  لتطوير  الوطنية  	 الوكالة 
وال�صغرية واملتو�صطة

وال�صغرية  ال�صغرى  امل�صروعات  لتطوير  توجيهي  	 قانون 
واملتو�صطة �صنة 2017

اجلزائر

ال�شغرى  باملقاولة  للنهو�ض  الوطنية  	 الوكالة 
واملتو�صطة – مغرب املقاولت

-قانون ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة �صنة 2002	 
للم�شروعات  حوافز  يت�شمن  عام  ا�شتثمار  قانون  	 -يتوفر 

ال�صغرية واملتو�صطة

املغرب

للحكومة  الوزاري  البيان  	 ت�صمن 
)فرباير 2019( تاأكيدات على تو�شيع 

دور القطاع اخلا�ض.

	 اأحد الأن�صطة الرئي�صة لوزارة القت�صاد والتجارة 	 ل يوجد قانون خا�س بامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة
للم�صروعات  حوافز  يت�صمن  ال�صتثمار  لت�صجيع  قانون  	 يوجد 

ال�صغرية واملتو�صطة

لبنان

	 يعترب برنامج التمويل اأحد اأن�شطة هيئة 
ت�شجيع ال�شتثمار الفل�شطينية

	 هيئة ت�شجيع ال�شتثمار الفل�شطينية
�صنة  تاأ�ص�س   	 – ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  برنامج 

2008

	 قانون لت�صجيع ال�صتثمار يت�صمن حوافز للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة قرار جمل�س الوزراء ل�صنة 2011 ب�صاأن امل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة

فل�صطني

مثل:  �شلة  ذات  هامة  موؤ�ش�شية  	 اأدوار 
البنك املركزي، وزارة ال�صمان والتنمية 

الإجتماعية وديوان الزكاة

ولية  ومتلك  وطني،  موؤ�ش�شي  اإطار  يوجد  	 ل 
والأعمال  ال�شناعات  تنمية  )هيئة  اخلرطوم 

ال�شغرية(

الت�صريعات  على  والعتماد  متخ�ص�س،  ت�صريع  يوجد  	 ل 
للم�صروعات  حوافز  املت�صمن  ال�صتثمار  وقانون  التجارية، 

ال�صغرية واملتو�صطة

ال�صودان

	 تخت�س املديرية بت�صجيع املبادرة، 
وت�صجيع املقاولت ال�صغرية 

واملتو�صطة.

)وزارة  اخلا�ض  القطاع  لرتقية  العامة  	 املديرية 
القت�شاد واملالية(، والتي تاأ�ش�شت �شنة 2016.

ال�صتثمارات  مدونة  يت�صمن    	2012 ل�صنة   52 رقم  قانون 
)والذي يت�شمن مواد كاملة للمقاولت ال�شغرية واملتو�شطة(

موريتانيا

امل�شدر: اإعداد فريق العمل يف التقرير من واقع الأوراق اخللفية للتجارب العربية املعدة خ�شي�شًا للتقرير، ا�شتنادا للم�شادر الوطنية ذات ال�شلة.
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تنمية  يف  والنقدية  املالية  ال�شيا�شات  دور   4-2
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

�شواء،  حّد  على  واملتقدمة،  النامية  ال��دول  ت�شتخدم 
القت�صادية  اأهدافها  لتحقيق  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات 
والجتماعية وحتقيق ال�صتقرار القت�صادي. وقد اأ�صارت 
التنمية  بني  الوثيقة  العالقة  الى  الدرا�صات  من  العديد 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  منو  وم��ع��دلت  املالية 
 Thorsten B.، Demirgüç. K and Maksimovic،(
2008(. وعليه، فقد اأ�شبح لزامًا اأن توّفر هذه ال�شيا�شات 
وتهيئ  تعزز  التي  والتنظيمية  والتمويلية  املالية  احلوافز 
بيئة الأعمال املنا�شبة لهذه امل�شروعات. ويف هذا الإطار، 
ال�شتقرار  ق�شايا  على  ال�شوء  بت�شليط  اجلزء  هذا  يقوم 
على  يقوم  كما  املالية.  والتنمية  املايل  وال�شتقرار  الكلي 
تقييم جهود البنوك املركزية يف احلّد من فجوة التمويل، 
الدول  يف  والتجارية  املالية  ال�صيا�صة  دور  تقييم  وكذلك 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  تنمية  يف  العربية، 
تدعم  التي  املالية  الأنظمة  لإ�صالح  العربية،  واجلهود 

اأدوار هذه امل�صروعات.

2-4-1 ال�شيا�شة النقدية والبنوك املركزية وتنمية 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

تلعب ال�صيا�صة النقدية دورًا هامًا يف تنمية امل�صروعات 
ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية، واإن كانت اجلهود 
تقييم  �شيتم  لذا،  الدول.  والنتائج متفاوتة فيما بني هذه 

دورها يف تنمية هذه امل�صروعات من خالل اختبار مقدرتها 
على حتقيق ال�شتقرار القت�شادي الكلي، وبالتايل توفري 
البيئة القت�صادية املنا�صبة لأن�صطة هذه امل�صروعات، لأن 
الت�شخم  معدلت  وارتفاع  احلادة  القت�شادية  التقلبات 
الإنتاج  وخمرجات  مدخالت  اأ�شعار  على  �شلبًا  تنعك�ض 
وموؤ�شرات  الأرب���اح  حجم  على  بالتايل،  التمويل،  وكلفة 

الأداء املالية وغري املالية.  

ال�صيا�صة  اأه���داف  اأه��م  القت�صادي  ال�صتقرار  وميّثل 
النقدية، وُيق�شد به انخفا�ض معدلت الت�شخم. وعلى الرغم 
من اأن الأولوية يف ال�صيا�صة النقدية توفري ا�صتقرار الأ�صعار، 
اإل اأنها تدعم اأي�شًا الأهداف القت�شادية الأخرى مبا يف ذلك 
النمو القت�شادي والت�شغيل والن�شاط التجاري وال�شتثماري.  

ويف هذا ال�صياق، تهدف ال�صيا�صة النقدية، يف الدول 
العربية، اإلى حتقيق ال�شتقرار يف امل�شتوى العام لالأ�شعار. 
البنوك املركزية، يف كل يف م�شر  توؤكده قوانني  وهذا ما 
اإلى  وبالنظر  والأردن.  والكويت  واليمن  وتون�س  واملغرب 
اأداء موؤ�شر الت�شخم يف الدول العربية ملعرفة اأداء ال�شيا�شة 
لالأ�شعار،  ال��ع��ام  امل�شتوى  ا�شتقرار  حتقيق  يف  النقدية 
متو�شط  انخفا�ض  يّت�شح   ،)5-2 اإلى )اجلدول  وا�شتنادًا 
معدلت الت�صخم يف الدول العربية ذات التنمية الب�صرية 
م�صاوية  وه��ي   ،%  2.2 ح��وايل  بلغت  حيث  ج��دًا،  العالية 
للن�شب التي ي�شتهدفها البنك املركزي الأوروبي )2 %(، 
بينما بلغ متو�شط معدل الت�شخم يف الدول العربية، ذات 

اجلدول رقم 2-5: متو�صط معدلت الت�صخم يف الدول العربية 2017-2010

اأدنى قيمةاأعلى قيمةاملتو�سطت�سنيف الدول العربية

2.4-)قطر 2010(4.9 )الكويت 2011(2.2الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية جدًا

3.7- )لبنان 2015( 28.5 )ليبيا 2017(5.3الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة

12.6-)اليمن 2016(    39.9 )ال�شودان 2014(10.6الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

امل�شدر: بيانات �شندوق النقد الدويل، 2018
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الب�صرية  التنمية  ذات  والدول  واملتو�صطة  العالية  التنمية 
املنخف�شة، حوايل 5.3 % و10.6 % على التوايل. وُتعترب 
العربية،  ال��دول  كل  يف  اقت�صاديًا  مقبولة  املعدلت  هذه 
فيها  يتجاوز  والتي  وم�صر  واليمن  ال�صودان  با�صتثناء 

متو�صط املعدل ال�صنوي 10 %. 

يعك�ض  الت�شخم  معدلت  ارتفاع  اأن  اإل��ى  هنا  ون�شري 
عدم ا�شتقرار البيئة القت�شادية، ومبا يفاقم عدم التاأكد 
الأعمال، فتزداد املخاطر ال�شتثمارية وخماطر  بيئة  من 
ارتفاع  ب�شبب  والتمويلية،  الإداري����ة  ال��ق��رارات  اّت��خ��اذ 
وتذبذب  الإن��ت��اج،  وخم��رج��ات  مدخالت  اأ�شعار  تقلبات 
كثري  تعرث  عنه  ينجم  قد  مما  والأرب���اح،  الإنتاج  تكاليف 
ال�شغرية  امل�شروعات  وتتاأثر  وتوقفها.  امل�شروعات  من 
الأح���وال  وتقّلب  الت�شخم  م��ع��دلت  بارتفاع  واملتو�شطة 
عدم  ب�شبب  الكبرية،  امل�شروعات  من  اأك��رث  القت�شادية 
راأ�ض  مثل   )Buffers( املالية  ال�شدمات  خمف�شات  توفر 

املال الكبري.

2-4-2 ال�شمول املايل 

يف ظل احلاجة املا�شة اإلى اّتباع اأ�شاليب مبتكرة لتحفيز 
النمو القت�شادي، ميكن لل�شمول املايل القيام بدور بالغ 
وحتقيق  الفقر  من  واحل��د  عمل  فر�ض  خلق  يف  الأهمية 
التنمية باملفهوم ال�شامل وامل�شتدام. فالأفراد وامل�شروعات 
الو�صول  فر�س  لديهم  تتوفر  الذين  واملتو�صطة  ال�صغرية 
التمويل،  على  واحل�صول  الر�صمية  التمويل  م�صادر  اإلى 
يكونون قادرين على اإن�صاء اأن�صطة مدرة للدخل وم�صروعات 
نتائج  وت�شري  القائمة.  امل�شروعات  يف  والتو�شع  جديدة 
قاعدة بيانات ال�شمول املايل، على م�شتوى الدول العربية، 
اإلى اأن متو�شط ن�شبة الذين ميتلكون ح�شابا يف موؤ�ش�شة 
�صنة   %  37 اإل��ى   2011 �صنة   %  22 من  ارتفع  قد  مالية 
2017، وذلك مقارنة بارتفاع املتو�شط العاملي الذي ارتفع 
من 51 % �صنة 2011 اإلى 69 % �صنة 2017. وهنا يّت�صح 
انخفا�ض م�شتوى ال�شمول املايل يف الدول العربية مقارنة 
توافقا يف  اأن هناك  القول  العاملي. ولكن ميكن  باملتو�شط 

اأداء الدول العربية يف هذا املوؤ�شر ب�شورة عامة مع منط 
ال�شكان  ن�شبة  ترتفع  ال�شائد فيها، حيث  الب�شرية  التنمية 
ذات  الدول  لديهم ح�صابات م�صرفية يف  الذين  البالغني 
مع  الن�شبة  هذه  وتنخف�ض  جدًا،  العالية  الب�شرية  التنمية 
وجتدر  ال��دول��ة.  يف  الب�شرية  التنمية  م�شتوى  انخفا�ض 
اأنه، كلما ارتفعت ن�شبة ال�شمول املايل، كلما  اإلى  الإ�شارة 
لقطاع  اأوفر  تقدمي خدمات  املالية من  املوؤ�ش�شات  متّكنت 
هذا  قيم  تعك�س  كما  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات 
املوؤ�شر التحدي الكبري الذي تواجهه بع�ض الدول العربية، 
الدول  وجمموعة  والعراق  وفل�صطني  واملغرب  م�صر  مثل 
اخلدمات  تقدمي  يف  الب�شرية،  التنمية  منخف�شة  العربية 
وتعاين  واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شروعات  لقطاع  املالية 
اخلا�ض  القطاع  متويل  �شعف  م��ن  اأي�����ش��ًا،  ال���دول  ه��ذه 
ب�شكل عام، كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل )با�شتثناء 
املغرب(، حيث تبلغ هذه الن�شبة 25.2 %، 7.4 % يف كل 
الن�شبة  ه��ذه  وتقل  ال��ت��وايل،  على  وال��ع��راق  م�شر  من 
الب�صرية  التنمية  ذات  العربية  ال��دول  كل  يف   %  3 عن 
يواجه  الذي  الأكرب  التحدي  على  هذا  ويوؤكد  املنخف�شة. 
من  لال�شتفادة  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع 
ويعك�س  ال���دول.  ه��ذه  يف  املتاح  امل�صريف  التمويل  فر�س 
من  القطاع  هذا  ا�شتفادة  اإمكانية   )6-2 رقم  )اجل��دول 
اخلدمات امل�شرفية، وهو متاح ب�شكل اأكرب يف دول جمل�ض 

التعاون، مقارنة مع الدول العربية الأخرى.

اخلدمات  وت��وّف��ر  ت��وزي��ع  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  يّت�شح  كما 
عدد  جانب  من  العربية  ال��دول  يف  الأ�صا�صية  امل�صرفية 
وكثافتها  اجلغرايف  وانت�شارها  التجارية  البنوك  ف��روع 
اأعلى  اأجهزة ال�شراف الآيل. حيث �شجلت املغرب  وعدد 
عدد لفروع البنوك التجارية يف الدول العربية والتي بلغت 
6346 فرعا، تليها كل من م�صر وال�صعودية وتون�س بعدد 

فروع بلغت 2805، 2079، 1752 على التوايل. 

اخلدمة  توفر  ملوؤ�شرات  واح��د  متنا�شق  منط  يوجد  ول 
امل�شرفية يف الدولة يّتبع منط التنمية الب�شرية فيها، فريتفع 
يف  بالغ  �شخ�ض  األف   100 لكل  التجارية  البنوك  فروع  عدد 
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الدول  من  غريها  من  اأكرث  الدخل  متو�صطة  العربية  ال��دول 
 100 لكل  الآيل  ال�شراف  اأجهزة  يرتفع عدد  بينما  الأخرى، 
األف �شخ�ض بالغ يف الدول العربية ذات التنمية العالية جدًا. 
ويف املقابل، تنخف�ض قيم موؤ�شرات النت�شار امل�شريف وتوافر 
الب�شرية  التنمية  ذات  العربية  الدول  يف  امل�شرفية  اخلدمة 
والتنمية  امل��ايل  ال�شمول  �شعف  اإل��ى  ي�شري  مما  املنخف�شة، 
للم�صروعات  املتاح  التمويل  ويتاأثر  ال���دول.  تلك  يف  املالية 
ال�شغرية واملتو�شطة مب�شتوى انت�شار امل�شارف كميًا وجغرافيًا 

والذي تعك�شه موؤ�شرات عدد فروع البنوك التجارية لكل 1000 
�شخ�ض بالغ، وعددها يف كل 1000 كيلومرت مربع.

كما جتدر الإ�شارة اإلى اأن بع�ض الدول العربية ت�شعى 
الأردن،  راأ�شها  وعلى  املايل،  لل�شمويل  ا�شرتاتيجية  لو�شع 
حيث متخ�شت اجلهود عن اإطالق )ال�شرتاتيجية الوطنية 
لل�شمول املايل( يف اأواخر �شنة 2017. وت�شتند ال�شرتاتيجية 
اإلى جمموعة من ال�صيا�صات ذات الأولوية: التمويل الأ�صغر، 

اجلدول رقم 2-6: توفر اخلدمات امل�شرفية الأ�شا�شية يف الدول العربية وفقًا مل�شتوى التنمية الب�شرية للدول العربية 

العامالدولة
عدد فروع البنوك 

التجارية  

عدد فروع البنك 
التجارية لكل 100 

األف بالغ

عدد فروع البنوك 
التجارية لكل 1000 

كم2

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل 
لكل 100 األف بالغ

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية جدًا
201785311.310.965.5الإمارات
201720798.51.074.4ال�صعودية

20171989.518.559.0قطر
201744214.226.164.4الكويت
201751214.81.737.7ُعمان

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة
201715095.20.69.4اجلزائر

201528054.52.913.4م�صر
201789414.710.428.0الأردن
2017106523.8108.940.7لبنان
201752211.80.33.8ليبيا

2017634624.514.327.0املغرب
2016175220.511.427.4تون�س

201630911.853.822.7فل�صطني
الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

2017367.32.112.1جيبوتي
20161988.30.29.7موريتانيا
20177693.30.35.4ال�صودان

20152391.60.56.3اليمن
2017113.18.14.9جزر القمر

)Financial Access Survey( 2018 ،امل�شدر: �شندوق النقد الدويل
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اجلدول رقم 2-7: الآليات والتدابري املتخذة حلفز النفاذ للتمويل يف عدد من الدول العربية

الآليات املتاحة خلف�ص تكاليف اإقرا�ص املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
الآليات املتوفرة لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

من خالل اأ�سواق املال
الدول

الهيئة  مظلة  حتت  القرا�ض  تكاليف  خف�ض  اآليات  تطوير  	 يجري 
العامة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ال�صعودية

	 يقدم ال�شندوق الوطني لرعاية وتنمية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
متويال للم�شروع بن�شبة ل تزيد على %80 من تكلفة امل�شروع، بفرتة 

�صماح 3�صنوات واأجل �صداد ميتد ل� 15 �صنة

	 ل تتوفر اآلية لتمويل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة من خالل اأ�صواق 
املال. الكويت

التمويل  لتقدمي  الئتمان  خطوط  وفتح  اخلارجي  التمويل  	 ح�شد 
املدعوم للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.

	 و�شع برامج متويل موجهة ب�شعر فائدة منخف�ض لت�شجيع الإنتاج يف 
قطاعات معينة.

مالية  و�صمانات  مالءة  ذات  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  	 تعد 
اأ�شواق  من  القرتا�ض  على  قدرتها  من  يحّد  الذي  الأمر  حمدودة، 

املال.
الأردن

	 العمل على اإن�صاء من�صة خا�صة باملن�صاآت ال�صغرية يف �صوق املال. املغرب

عائد ب�صيط  منح املن�شاآت ال�شغرية ت�شهيالت ائتمانية ب�شعر )5%	 
متناق�ض(

ال�صناعة  جمال  يف  تعمل  التي  املتو�صطة  واملن�صاآت  ال�صركات  	 منح 
ق�صرية  ائتمانية  ت�صهيالت  واملتجددة  اجلديدة  والطاقة  والزراعة 

الأجل لتمويل راأ�ض املال العامل ب�شعر عائد منخف�ض )12%( 

عدد  وي�صل  واملتو�صطة  ال�صغرية  للمن�صاآت  النيل  بور�صة  	 توجد 
ال�صركات امل�صجلة فيها اإلى 40 �صركة، والتي يت�صف اأغلبها بهيكل 

ملكية عائلي، للت�صجيل وال�صتجابة ملتطلبات احلوكمة والإف�صاح.
م�صر

واملن�شو�ض  املقرت�ض  قبل  من  املقدمة  الدفعة  ب�شرط  العمل  	 وقف 
جدولة  حالة  يف   10% بن�صبة  النقد  �صلطة  تعليمات  يف  عليها 

القرو�س املتعرثة للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

كاحتياطي   	2% ن�شبة  تكوين  من  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  اإعفاء 
ال�شغرية  للم�شروعات  املمنوحة  الت�شهيالت  مقابل  للمخاطر  عام 
واملتو�شطة �شريطة اأن تكون الت�شهيالت اخلا�شعة لالإعفاء م�شمونة 

من اإحدى املوؤ�ش�شات املالية ل�شمان القرو�ض.

فل�صطني

	 تقدمي قرو�س مدعومة من الدولة.
	 تقدمي حواجز من امل�صرف املركزي للم�صارف.

	 جتري درا�شة عدة خيارات لتفعيل عمل الأ�شواق املالية، منها اإن�شاء 
وال�شناديق  النا�شئة  ال�شركات  لإدراج  الكرتونية  تداول  من�شة 
ولتمكني ال�شركات النا�شئة من طرح اأ�شهمها لتاأمني �شيولة اإ�شافية 

لقطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

لبنان

	 حتديد �شقوف عامة لن�شبة الفائدة املطلوبة على القرو�ض 	 ل تتوفر اآلية لتمويل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة من اأ�صواق املال. موريتانيا

	 ال�شتعالم وتوفري املعلومات واملعرفة الكاملة بامل�شروعات.
	 حتديد املخاطر واإدارة املخاطر.

والأخطار  المانة  وخيانة  وال�شرقة  )احلريق  املخاطر  �شد  	 التاأمني 
والكوارث  والوفاة  واخل�شارة  والبطالة  والتلف  والنقل  املهنية 

الطبيعية(

	 حو�صبة اإجراءات متابعة القر�س.
	 الإعفاء من الر�شوم واجلبايات(

	 ي�شمح القانون ملوؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر الت�شجيل يف �شوق الأوراق 
املالية وفقًا ملا هو من�صو�س عليه يف اأوامر تاأ�صي�صها. ال�صودان

امل�صدر: �صندوق النقد العربي، 2017
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ال�شغرية  امل�شروعات  ومتويل  الرقمية،  املالية  واخلدمات 
حماية  متكينية:  عوامل  اأربعة  اإلى  بالإ�صافة  واملتو�صطة، 
والتكنولوجيا  املالية  القدرات  وبناء  املاليني،  امل�صتهلكني 
والت�شريعات.  وال��ق��وان��ني  وال��ب��ح��وث،  والبيانات  املالية، 
من  القطاعات،  من  جمموعة  ال�شرتاتيجية  وت�شتهدف 
اأبرزها قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، حيث ت�شعى 
من  املقدمة  الإقرا�ض(  )معدل  التمويل  ن�شبة  زي��ادة  اإلى 
قبل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية لهذه امل�شروعات من 8.5 % 
اإلى 15 % بحلول �صنة 2020. ويبني )اجلدول 2-7( بع�ض 
بع�ض  يف  للتمويل  النفاذ  حلفز  املّتخذة  والتدابري  الآليات 
الدول العربية، وذلك فيما يتعلق بالآليات املتوفرة لتمويل 
املال،  اأ�صواق  خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

وخلف�ض تكاليف اإقرا�ض تلك امل�شروعات.

2-4-3 ا�شتقرار النظام املايل  

عدم  اأن  التطبيقية  ال��درا���ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وؤك��د 
توافر  على  بليغًا  ت��اأث��ريًا  ي��وؤث��ر  الكلي  امل��ايل  ال�شتقرار 
اخلدمات املالية املقدمة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
 Rojas-( املن�شاآت لهذه  الإقرا�ض  ازدياد خماطر  ب�شبب 
املايل  النظام  ا�شتقرار  حتليل  وميكن   .)Suárez، 2016
امل�شريف  ال��ن��ظ��ام  ا���ش��ت��ق��رار  خ��الل حتليل  م��ن  ال��ع��رب��ي 
ولقيا�س  العربية.   ال��دول  يف  املالية  الأ���ص��واق  وا�صتقرار 
البنك  ي�شتخدم  ال��دول��ة،  يف  التجارية  البنوك  ا�شتقرار 
الدويل موؤ�شر درجة Z، وكلما ارتفعت قيمة املوؤ�شر، كلما 
امل�شريف،  النظام  تعرث  احتمالية  انخفا�ض  دّل ذلك على 
وبالتايل قوة ا�شتقرار النظام امل�شريف. ويو�شح اجلدول 
 Z درجة  موؤ�شر  العربية يف  الدول  اأداء  م�شتوى   8-2 رقم 
وفقًا لتقرير التنمية املالية العاملية للبنك الدويل )2017-

2018(، وت�شري قيمة درجة Z يف اجلدول اأي�صًا اإلى متو�صط 
العربية يف  الدول  تفاوت  يت�شح من اجلدول  الفرتة، كما 
ا�شتقرار النظام امل�شريف خالل الفرتة )2015-2013(، 
عمومًا  العربي  امل�شريف  القطاع  باأّن  القول  ميكن  اأنه  اإل 
تعرث  م�شاكل  يواجه  ومل  الأخ��رى،  بالدول  مقارنًة  م�شتقر 

خالل تلك الفرتة.

في�شتخدم  املالية،  الأ�شواق  با�شتقرار  يتعلق  فيما  اأما 
البنك الدويل موؤ�شر تقلبات اأ�شعار الأ�شهم لقيا�ض م�شتوى 
ا�شتقرار هذه الأ�شواق. وقد مت احت�شاب هذا املوؤ�شر لعدد 
لهذا  املتو�صطة  القيمة  وكانت  بياناتها.  تتوفر  دول��ة   92
العامل  م�شتوى مناطق  وعلى   ،15.5 العامل هي  املوؤ�شر يف 
املختلفة، بلغت قيمته 15.6، 16.1، 10.9، 10.9 يف كٍل من 
الدول املتقدمة )46 دولة(، يف الدول الأوربية عالية الدخل 
اإفريقيا )6  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دول  دولة(، يف   33(
على  دول(   8( ال�شحراء  جنوب  اإفريقيا  دول  ويف  دول( 
 .)2018/2017 العاملي،  املالية  التنمية  )تقرير  التوايل 
العربية يف  ال��دول  اأداء  2-8( �شعف  كما يبني )اجل��دول 
املالية  الأ���ش��واق  اأن  يعني  مما  ع��ام،  ب�شكل  املوؤ�شر  ه��ذا 
كما  الأخرى،  العاملية  الأ�صواق  من  ا�صتقرارًا  اأقل  العربية 
اأنها اأقل ا�شتقرارًا من النظام امل�شريف يف الدول العربية. 
راأ�ض  اأ�شواق  قيام  اإمكانية  اإلى  الُقْطرية  التجارب  وت�شري 
ال�صغرية  امل�صروعات  لتمويل  بديلة  قنوات  بتوفري  امل��ال 
واملتو�شطة يف خمتلف مراحل تطورها، ولكن اأ�شواق راأ�ض 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  اأولية  مراحل  يف  لتزال  املال 

و�شمال اإفريقيا )�شندوق النقد الدويل، 2019(.

واملتو�شطة:  ال�����ش��غ��رية  امل��ن�����ش��اآت  مت��وي��ل   4-4-2
الإ�شالحات املالية ودور البنوك املركزية 

من  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  متويل  ُيعترب 
اأكرب التحديات التي تواجه ال�شلطات النقدية واملوؤ�ش�شات 
متطلبات  ا�شتيفاء  ب��ني  امل��وازن��ة  تتطلب  لأن��ه��ا  امل��ال��ي��ة، 
�شروط  ت�شديد  خ���الل  )م���ن  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  ا���ش��ت��ق��رار 
القرتا�ض وال�شمانات املطلوبة( من جهة، وتخفي�ض هذه 
ذلك  ي��وؤدي  اأن  دون  املن�شاآت  لهذه  وال�شمانات  ال�شروط 
وتظهر هذه  اأخ��رى.  املتعرثة من جهة  الديون  زي��ادة  اإلى 
ال�شعوبات التمويلية ب�شبب �شغر اأحجام هذه امل�شروعات 
توفري  الئتمان وعدم قدرتها على  ل�شوق  وحداثة دخولها 
اإقرا�شها.  خماطر  من  يزيد  مما  املطلوبة،  ال�شمانات 
واملبادرات  واملالية  النقدية  ال�صيا�صات  اإ�صالحات  وتاأتي 
البيئة  وتهيئة  التمويل  على  احل�صول  ت�صهيل  اإلى  الرامية 
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اجلدول رقم 2-8: موؤ�شرات ا�شتقرار النظام املايل وال�شمول املايل يف الدول العربية

الدولة

الأ�سواق املاليةاملوؤ�س�سات املالية

متويل القطاع 
اخلا�ص كن�سبة 

من الناجت 
املحلي الإجمايل

ن�سبة البالغني 
الذين لديهم 

ح�ساب م�سريف 
يف موؤ�س�سة 

مالية

الفرق بني 
معدل الإقرا�ص 
والقرتا�ص يف 

البنوك

 Z درجة
)موؤ�سر 

ال�ستقرار 
امل�سريف(

ر�سملة �سوق 
املال كن�سبة من 
الناجت املحلي 

الإجمايل

ر�سملة �سوق 
املال بعد ا�ستبعاد 

اأعلى 10 
�سركات مدرجة

ن�سبة مبيعات 
الأ�سهم 

تقلبات اأ�سعار 
الأ�سهم )موؤ�سر 

ا�ستقرار الأ�سواق 
املالية(

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية جدًا

65.275.44.427.245.923.339.715.2الإمارات
44.861.714.663.247.0100.715.8ال�صعودية

47.965.93.424.586.227.620.112.8قطر
67.576.14.615.562.227.72.27.1البحرين
72.577.52.314.756.723.310.2الكويت
48.673.63.015.548.266.213.910.4ُعمان

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة

17.644.76.321.1اجلزائر
25.212.34.718.620.352.828.823.7م�صر
69.027.94.533.272.735.113.07.9الأردن
92.843.61.320.823.84.07.1لبنان
14.53.530.3ليبيا

66.439.18.039.948.128.46.09.0املغرب
71.228.92.523.219.414.37.0تون�س
7.410.827.6العراق

29.022.617.625.19.610.6فل�صطني
الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

29.412.310.616.4جيبوتي
27.519.511.219.9موريتانيا
8.012.523.8ال�صودان
20.423.33.710.7�صوريا
5.65.56.819.1اليمن

23.221.78.8جزر القمر
15.6ال�صومال

)Global Financial Report، 2018( امل�شدر: البنك الدويل



تقرير التنمية العربية

73 73تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”72 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”72

من  ج��زءًا  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  التمكينية 
نظرًا  العربية،  ال��دول  من  العديد  يف  الوطنية  الأول��وي��ات 
التنمية  حتقيق  يف  امل�صروعات  ه��ذه  من  املطلوب  للدور 

باأبعادها القت�صادية والجتماعية والبيئية. 

�شاآلة  من  العربية  الدول  يف  امل�شروعات  تلك  وتعاين 
التمويل املمنوح، مما نتجت عنه فجوة متويلية ترتاوح بني 
210 اإلى 240 مليار دولر. وبلغت ن�صبة القرو�س املمنوحة 

لهذه امل�شروعات حوايل 2 % فقط من اإجمايل القرو�ض يف 
دول جمل�ض التعاون، وحوايل 13 % يف بقية الدول العربية 
الناجت  8 % من  القرو�س  ن�صبة هذه  تتعدى  الأخ��رى. ول 
ثالث  با�شتثناء  العربية،  ال��دول  كل  يف  الإجمايل  املحلي 
 .)2017 )مقابلة،  والأردن  وتون�ض  املغرب  هي  فقط  دول 
واأ�شار تقرير دويل اإلى اأن العديد من امل�شروعات اخلا�شة 
امل�شريف،  النظام  عن  متامًا  معزولة  العربية  املنطقة  يف 
غري  القطاع  وم�شروعات  ال�شغرى  امل�شروعات  خا�شة 

.)European Bank،2016( الر�شمي

تتعلق  ق�شيتني حموريتني:  اإلى  الإ�شارة  وهنا، جتدر 
الأولى بنظم �صعر ال�صرف يف غالبية الدول العربية التي 
ّممت للرتويج لنظم اقت�شادية ريعية غري اإنتاجية؛ حيث  �شُ
ب�شفة  اخلا�ض  القطاع  متويل  عن  غالبًا  البنوك  تعزف 

خا�س،  ب�صكل  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صروعات  عامة، 
احلكومية  ال�شندات  يف  ال�شتثمار  املقابل  يف  وتف�شل 
الق�شية  اأم��ا  الأق���ل.  واملخاطر  الأع��ل��ى  العائدات  ذات 
القطاع  يف  املال  لراأ�ض  القوي  بالتحّيز  فرتتبط  الثانية، 
حّدته  زادت  والذي  العمل،  ح�شاب  على  املنظم  اخلا�ض 
التكنولوجية  التطورات  نتيجة  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 
املتالحقة، اإذ وّلد �شغوطًا متزايدة على منو وا�شتمرارية 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية.

رغبة  ع��دم  هي  العربية  ال��دول  يف  املح�شلة  وكانت 
الكثري من البنوك يف التو�شع يف اإقرا�ض هذه املن�شاآت من 
على  املن�شاآت  هذه  اإقبال  وعدم  العر�ض(،  )جانب  جهة 
الطلب(،  اأخرى )جانب  البنوك من جهة  من  القرتا�ض 
 .)2017 ويف كلتا احلالتني توجد فجوة حقيقية )مقابلة، 
ويو�شح )ال�شكل 2-3( اأو�شاع التمويل املتاح للم�شروعات 
مقارنة  اإفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  العاملة 
الدويل  البنك  بيانات  لقواعد  وفقًا  العاملية،  مبثيالتها 

ل�صنة 2019.

الرامية  العربية  اجلهود  عن  احلديث  اإط��ار  ويف 
بع�س  قامت  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  لتمويل 
الدول العربية بعدد من الإ�صالحات لت�صهيل احل�صول 
ولكنها   ،)2018-2006( الفرتة  خالل  الئتمان  على 

ال�صكل رقم 2-3: التمويل املتاح لل�صركات يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا مقارنًة باملتو�صط العاملي

 WBG Enterprise Surveys – 2019 امل�شدر: البنك الدويل – م�صح ال�صركات – قواعد البيانات
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كانت متوا�صعة مقارنة بالدول الأخرى. وقد مّتت اأكرث 
ا�صتحدثت  والتي  الإم��ارات وم�صر  الإ�صالحات يف كل 
اإيجابيًا  انعك�ض  مما  الفرتة،  تلك  خالل  اإ�شالحات   6
على اأدائهما، بينما نّفذت 7 دول عربية اأخرى اإ�صالحا 
 .)2018-2006( الفرتة  طيلة  فقط،  اثنني  اأو  واح��دا 
ويدل هذا على اأن الدول العربية حتتاج اإلى املزيد من 
اجلهود الإ�شالحية التي توؤدي اإلى ت�شهيل احل�شول على 
الئتمان. ويعر�ض تقرير البنك الدويل 2019 ملخ�صا 
العربية،  الدول  بع�س  اأجرتها  التي  الإ�صالحات  باأبرز 
الفرتة  خ��الل  التمويل  على  احل�شول  عملية  لت�شهيل 
2005-2018. فعلى �صبيل املثال، مّت العمل على حت�صني 

اإلى املعلومات الئتمانية، من خالل الإف�صاح  الو�صول 
عن بيانات مدفوعات الئتمان من بائعي التجزئة. ومّت 
اإطار  و�شع  خالل  من  املعلومات،  نظام  حت�شني  اأي�شا 
احلّد  وتخفي�ض  خا�ض،  ائتمان  مكتب  لإن�شاء  تنظيمي 
�صجل  يف  عنها  الإف�صاح  يتم  التي  للقرو�س  الأدن���ى 
الئتمان العام )الأردن والإمارات والبحرين واجلزائر 
و�شوريا(. كما وقع تخفيف و�شف ال�شمانات يف بع�ض 
خارج  الأمنية  املنفعة  باإنفاذ  وال�شماح  الأ�شول،  اأن��واع 
حديث  �صمان  و�صجل  موحد  احّت��اد  واإن�صاء  املحكمة، 
الئتمان  على  احل�شول  ت�شهيل  وكذلك  )الإم���ارات(، 
من خالل ال�شماح باإنفاذ ت�شوية حالت الإع�شار خارج 
الإ�شالحات  من  الرغم  وعلى  )ال�شعودية(.  املحاكم 
يف  التمويل،  على  احل�شول  موؤ�شر  ُيظهر  ال�شابقة، 
�شنة  ال��دويل  للبنك  الأع��م��ال  ممار�شة  �شهولة  تقرير 
يف  العربية  ال��دول  كل  اأداء  يف  �شديدًا  �شعفًا   ،2019

ثالث  با�شتثناء  الأخ��رى،  بالدول  مقارنة  املوؤ�شر،  هذا 
)املرتبة  وم�شر   )44 )املرتبة  الإم����ارات  وه��ي  دول 
60( وفل�شطني )املرتبة 22(. كما اأن اأداء دول جمل�ض 

املوؤ�شر ل يرقى  الإم��ارات( يف هذا  التعاون )با�شتثناء 
التنمية  متو�صطة  العاملية  الدول  اأداء  م�صتوى  اإلى  حتى 

.)World bank، 2019( الب�شرية

يتبني، من التحليل ال�صابق، اأن الدول العربية حتتاج 

اإلى  بالإ�صافة  مبتكرة،  جديدة  �صيا�صات  اّتخاذ  اإل��ى 
ح�صول  ت�صهيل  على  حاليًا  القائمة  ال�صيا�صات  تعزيز 
ومن  التمويل.  على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
يف  العربية  ال��دول  تّتخذها  اأن  ميكن  التي  ال�صيا�صات 
هذا املجال ما يلي: تعزيز املناف�شة بني البنوك وتطوير 
ال�صغرية  املن�صاآت  ت�صتهدف  جديدة  مالية  منتجات 
ال�صالمي  التمويل  ودع��م  تقوية  واأي�صا  واملتو�صطة، 
وتطوير قطاع التمويل الأ�شغر )امليكروي( وحمو الأمية 

املالية واأخريا دعم التقنية املالية احلديثة.

اأن  اأما فيما يتعلق بدور البنوك املركزية، فيمكنها 
مع  التعامل  يف  مبا�شر  وغري  مبا�شر  كبري  ب��دور  تقوم 
ال�شغرية  امل�شروعات  التي تعاين منها  التمويل  م�شكلة 
واملتو�صطة. وميكن لهذا الدور اأن ياأخذ حماور متعددة 
ت�شمل التوجيه والتحفيز والرقابة واملتابعة للموؤ�ش�شات 
املالية وغري املالية التي ت�صاهم يف متويل هذه املن�صاآت. 
البنوك  بع�ض  دور  على  ال�شوء   )1-2 )النافذة  وُتلقى 
الدعم  توفري  على  العربية  ال��دول  بع�س  يف  املركزية 

التمويلي وغريه للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. 

اإج��راءات  العربية  ال��دول  من  العديد  تبّنت  كما 
ومن  التمويل   على  احل�صول  عملية  لت�صهيل  وتدابري 
التي  الئتمانية  الت�صهيالت  ن�صبة  حتديد  اأه��م��ه��ا: 
كما  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للمن�صاآت  منحها  يجب 
تتعلق  واإع���ف���اءات  ت�شهيالت  وت��ق��دمي  ال�����ش��ودان،  يف 
من  املمنوحة  الت�شهيالت  على  الإجباري  بالحتياطي 
البنوك لهذه املن�شاآت، كما يف م�شر، واأي�شا امل�شاهمة 
يف تاأ�شي�ض هيئات لال�شتعالم الئتماين، كما يف م�شر 
املوؤ�ش�شات  دخ��ول  تنظيم  اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  والإم����ارات، 
املالية غري امل�صرفية الإ�صالمية وغري الإ�صالمية اإلى 
املمنوحة  للقرو�س  �صمانات  وتوفري  الئتمان،  �صوق 
م��ن ال��ب��ن��وك ل��ه��ذه امل��ن�����ش��اآت واأخ����ريا م��ن��ح قرو�ض 
ال�شغرية  للمن�شاآت  اإقرا�شها  لإعادة  العاملة  للبنوك 

تف�شيلية. باأ�شعار  واملتو�شطة 
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2-4-5 ال�شيا�شة املالية وتنمية امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة

ال�صيا�صة  اأدوات  اأه���م  م��ن  املالية  ال�صيا�صة  تعترب 
القت�صادية الكلية التي يتم اللجوء اإليها لتحقيق التوزيع 
ب��د م��ن ر���ص��م ال�صيا�صة  ل���ذا، ف��اإن��ه ل  ل��ل��م��وارد.  الأم��ث��ل 
دفع  يتّم  حتى  عالية  بكفاءة  الإنفاق  وتوجيه  ال�شريبية 
اآثارها  وتقليل  الإنتاجية  القطاعات  ودعم  التنمية  جهود 
وال�صتثمار.  والدخ��ار  العمل  حوافز  اأنظمة  على  ال�صلبية 
امل�صروعات  تلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  م��ن  وان��ط��الق��ًا 
ال�صغرية واملتو�صطة يف تعزيز النمو القت�صادي ومواجهة 
التحديات القت�شادية يف الدول العربية، ميكن ا�شتخدام 
اأدوات ال�صيا�صة املالية من خالل توفري احلوافز ال�صريبية 
متويلية(،  وغ��ري  متويلية  )خ��دم��ات  احلكومي  وال��دع��م 

وتهيئة البيئة املواتية لنمو وتطور هذه امل�صروعات، واإزالة 
اإلى تفعيل دور هذه  اإ�شافًة  التي تواجهها،  كافة املعّوقات 
هناك  ولكن  احلكومية.  امل�شرتيات  توفري  يف  امل�شروعات 
كبرية  وجود حتديات  اإلى  ت�صري  التي  الدلئل  من  العديد 
املالية  ال�صيا�صة  اأه��داف  اإجناز  يف  العربية  الدول  تواجه 
املرتبطة بتعزيز وتنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.  
واأهّم هذه الأ�شباب: ارتفاع العجز املايل واملديونية العامة 
التي حِتد من مقدرة احلكومات العربية على زيادة الإنفاق 
ا�شتطالع  اأو�شح  وق��د  الأه���داف.  ه��ذه  لتنفيذ  احلكومي 
للراأي، قام به �شندوق النقد الدويل �شنة 2017 يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال واإفريقيا، اأن ال�شيا�شة املالية جتد 
الحتياجات  وتلبية  اأهدافها  حتقيق  يف  �صديدة  �صعوبة 
الدعم  على  الإنفاق  ارتفاع  اإلى:  يرجع  ما  وهو  املن�شودة. 

النافذة رقم 2-1: دور البنوك املركزية يف دعم متويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف عدد من الدول العربية

م�صر: قيام البنك املركزي امل�شري باإعفاء البنوك التي متنح قرو�شا وت�شهيالت للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من ن�شبة الحتياطي التي تبلغ %14، وذلك 
 2009 �شنة  املعهد  داخل  واملتو�شطة(  ال�شغرية  امل�شروعات  وتاأ�شي�ض )وحدة   ،1991 �صنة  امل�صريف  املعهد  منها.  وتاأ�صي�س  يتم منحه  ما  يف حدود 
تدريبية حملية  برامج  وتوفري  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شروعات  والدعم  التمويل  لتي�شري احل�شول على  الدولية،  للتنمية  الكندية  الوكالة  بالتعاون مع 

ودولية، وتقدمي م�شاعدات فنية للبنوك يف تاأ�شي�ض اإدارات متخ�ش�شة لتمويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. 

ال�شغرية  للم�شروعات  لتوفري متويل مي�شر  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املعنية  الوزارات  بالتعاون مع  2013 مبادرات  �شنة  الأردين منذ  املركزي  البنك  تبنى  الأردن: 
واملتو�شطة، باأ�شعار فائدة تناف�شية واآجال زمنية منا�شبة، واإطالق �شندوق الريادة الأردين �شنة 2017 براأ�صمال قدره 98 مليون دولر، والعمل على 
توفري �شمانات قرو�ض، ومتويل موجه ي�شتهدف تنمية قطاعات بعينها مثل: ال�شناعة، الطاقة، الزراعة، ال�شياحة وتكنولوجيا املعلومات. وتطوير الأطر 
الت�شريعية للرقابة امل�شرفية لت�شمل موؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر، وتطوير نظام املدفوعات الوطني بالرتخي�ض ل�شركة املعلومات الئتمانية لرفع كفاءة 

البيئة التمويلية الوطنية.

ال�صعودية: تعمل )موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي( على دعم النمو القت�شادي امل�شتدام، ورفع ن�شبة متويل امل�شروعات ال�شغرية يف ن�شبة القرو�ض من %5 حاليًا 
)�شنة 2019( اإلى %20 بحلول �صنة 2030 يف اإطار   روؤية اململكة 2030.

* تتبنى املوؤ�ش�شة منذ �شنة 2018 )برنامج التمويل امل�شوؤول( لالأفراد من خالل البنوك و�شركات التمويل اخلا�شعة للموؤ�ش�شة بهدف تعزيز )ال�شمول 
املايل( بتوفري التمويل املنا�شب لكافة فئات املجتمع، وتبلغ مدة التمويل بوجه عام )5( �شنوات. واأ�شدرت املوؤ�ش�شة تعليمات تف�شيلية حول ذلك التمويل. 
 ،2017 �شنة  التمويلي  الإيجار  لت�شجيل عقود  �شركة  وتاأ�شي�ض  التمويلي  الإيجار  املايل منها: نظام  القطاع  لتطوير  لوائح  باإ�شدار  املوؤ�ش�شة  كما قامت 

واإ�شدار قواعد ممار�شة ن�شاط التمويل متناهي ال�شغر.

ال�صودان: وفق تعليمات بنك ال�صودان املركزي، يتم توظيف ن�صبة ل تقل عن %12 من املحفظة التمويلية ل�شنة 2019 لكل م�شرف �شوداين للتمويل الأ�شغر. 
كما مّت اإلزام م�شارف وموؤ�ش�شات التمويل الأ�شغر بتوجيه %50 من املحفظة التمويلية للقطاعات الإنتاجية )خا�شة ال�شناعية والزراعية(، اإ�شافة 
اإلى زيادة وتنويع فر�ض التمويل للمراأة وال�شباب، واجلمعيات التعاونية وتنظيمات اأ�شحاب املهن وجمعيات اخلريجني. وزيادة امل�شاهمات يف املحافظ 

التمويلية امل�شرتكة وال�شناديق ال�شتثمارية ذات العالقة مببادرات خف�ض الفقر والتمويل الأ�شغر

امل�صدر: اإعداد فريق العمل يف التقرير – الأوراق اخللفية - ا�شتنادا اإلى املواقع الإلكرتونية للبنوك املركزية العربية. 
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والذي  والأج��ور  ال�شتهالكية  واخلدمات  لل�شلع  احلكومي 
الإنفاق  مل��ج��الت  امل��ت��اح  امل��ايل  احليز  تقّل�ض  اإل��ى  اأدى 
الإنتاجية  القطاعات  اأداء  كتطوير  الأخ���رى،  احلكومي 

ال�شعيفة والنخفا�ض ال�شديد يف التح�شيل ال�شريبي.

الدول  يف  واملديونية  العامة  املوازنة  عجز  ارتفع  وقد 
 %  73  ،%  7 ليبلغ   2011 �صنة  بعد  عالية  بن�صب  العربية 
من الناجت املحلي الإجمايل �شنة 2016 على التوايل، بعد 
املحلي  الناجت  58 % من   ،% 2 ن�صب  كانت يف حدود  اأن 
تهديدًا  �شّكل  مما  ال��ت��وايل،  على   2008 �شنة  الإج��م��ايل 
وت�صري  ال��دول.  هذه  من  كثري  يف  القت�صادي  لال�صتقرار 
العربية قد  الدول  املوازنة يف  اأن عجز  اإلى  البيانات  هذه 
2008، كما ارتفعت  ت�شاعف لأكرث من �شعفني منذ �شنة 
معدلت  لزدي���اد  وا�شتخداماته  ب��اأن��واع��ه  التمويل  كلفة 
الفائدة العاملية، وتراجع املعونات الإمنائية يف بع�ض الدول 

العربية. 

املالية  اأو�شاع  وتقييم  الإط��ار، وعند مراجعة  يف هذا 
املديونية يف  متو�شط  ارتفاع  يتبني  العربية،  للدول  العامة 
الب�شرية،  التنمية  ومنخف�شة  متو�شطة  العربية  ال��دول 
وانخفا�شها يف الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املرتفعة 
جدًا.  وقد بلغت ن�شبة الإنفاق على اخلدمات الجتماعية 
)ال�شحة، التعليم، وال�شمان الجتماعي( يف دول ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا حوايل 11 % مقارنة بن�صبة 19 % 
يف   %  14 ون�صبة  اآ�صيا،  وو�صط  الأوربية  النا�صئة  ال��دول  يف 
و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  دول  وحتتاج  اجلنوبية.  اأمريكا 
اإفريقيا لإنفاق 70 مليار دولر )4.5 % من ناجتها املحلي 
املتو�شط يف دول  الإنفاق الجتماعي  الإجمايل( مل�شاهاة 
اأوروبا النا�شئة )�شندوق النقد الدويل، 2017(. وينعك�ض 
هذا التحدي على امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة عربيًا، 

ب�صبب الفتقار للموارد الب�صرية املاهرة. 

الإنفاق  اأول��وي��ات  م��راج��ع��ة  اأن  �شبق،  مم��ا  يت�شح، 
من  كن�شبة  العام  ال�شتثمار  م�شتوى  وزي���ادة  احلكومي 
بامل�شروعات  املرتبط  خا�شة  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت 

هذه  ومن��و  تّطور  من  يعزز  �شوف  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
امل�شروعات ويف�شح املجال لأن�شطة اقت�شادية جديدة تزيد 
القت�شادية  التنمية  موؤ�شرات  حت�شني  يف  م�شاهمتها  من 
القاعدة  �صيق  اأدى  فقد  اآخر،  جانب  ومن  والجتماعية. 
والرثوة  املمتلكات  العادة  يف  ت�شتثني  )والتي  ال�شريبية 
ال�شريبية  امل��ع��دلت  وان��خ��ف��ا���ض  الأخ�����رى(  والأ����ش���ول 
يف  ال�شرائب  نظام  اإدارة  و�شعف  املتعددة  وال�شتثناءات 
بع�س الدول، اإلى اإعاقة تعبئة الإيرادات املالية، واأظهرت 
احلاجة امللحة اإلى الإن�صاف ال�صريبي. وعلى الرغم من 
اأن الإيرادات النفطية تعزز الإيرادات احلكومية الكلية يف 
الدول امل�شدرة للنفط، اإل اأن الإيرادات غري النفطية يف 
هذه الدول عمومًا منخف�شة، ول توجد �شرائب على الدخل 
ال�شرائب  امل�شافة )با�شتثناء  القيمة  ال�شخ�شي و�شريبة 
يوؤدي  والإم��ارات(.  ال�شعودية  اإدخالها حديثًا يف  التي مت 
تعزيز تعبئة الإيرادات املالية وخف�ض املديونية كذلك اإلى 
مواجهة  من  ميّكنها  ماليًا  حيزًا  الدولة  امتالك  �شمان 
والإيفاء  والعاملية  املحلية  العك�شية  القت�شادية  التطورات 
مبتطلبات دعم وت�شجيع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.  
اأنواع من موؤ�شرات احليز  اأربعة   )9-2 ويو�شح )اجلدول 
و�شروطه  التمويل  ت��وف��ر  م��وؤ���ش��رات  ت�شمل  ال��ت��ي  امل���ايل 
والديون  وامل�شتقبلي  احل��ايل  املديونية  ع��بء  وموؤ�شرات 
هذه  ا�شتخدام  وميكن  الإ���ش��الح،  واحتياجات  القائمة 
اأداء الدول العربية مقارنة بدول اأخرى  املوؤ�شرات لتقييم 

على النحو التايل:

موؤ�شرات عبء املديونية احلايل وامل�شتقبلي: 

ميكن ال�شتعانة مبوؤ�شرين منها وهما ن�شبة املديونية 
العامة اإلى الناجت املحلي الإجمايل ومتو�شط معدل تغريها 
البيانات  وت�شري   .)2022-2016( الفرتة  خالل  املتوقع 
اإلى ارتفاع ن�شبة املديونية يف كل من م�شر واملغرب حيث 
بلغت ن�صبتها 97 % و64.7 % على التوايل. وعلى الرغم 
من انخفا�ض هذه املديونية يف بع�ض الدول العربية مثل 
تغرّيها  معدلت  ان  ال  والم���ارات  وال�صعودية  الكويت 
-2016( الفرتة  خالل  القيمة  وموجبة  مرتفعة  املتوقعة 
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املديونية  ارتفاع  خماطر  وج��ود  اإل��ى  ي�شري  مما   )2022
املقابل  ويف  القريب.  امل�صتقبل  يف  الدول  هذه  يف  العامة 
يف الدول املقارنة يف اجلدول، ترتفع املديونية العامة يف 
16.8 % خالل تلك  اأملانيا ولكن يتوقع تناق�شها مبعدل 

الفرتة.    

موؤ�شرات توّفر التمويل و�شروطه:

املايل  احليز  موؤ�شرات  من  موؤ�شرين  ا�شتخدام  مت 
موؤ�شر  وهما  و�شروطه،  التمويل  توفر  م�شتوى  لتو�شيح 
املحلي  الناجت  من  كن�شبة  التمويلية  الحتياجات  اإجمايل 
الإجمايل والتي تو�شح العجز الكلي املتوقع والديون التي 
حان اأجلها يف تلك ال�شنة، وكلما ارتفعت هذه الن�شبة دّل 
ذلك على عدم توفر التمويل. وباملثل مت ا�شتخدام موؤ�شر 
الفرق املتوقع بني �شعر الفائدة والنمو القت�شادي خالل 

كلما  بينهما  الفرق  ارتفع  وكلما   )2022-2017( الفرتة 
اإلى  البيانات  وت�شري  التمويل.  �شروط  �شعوبة  ازدادت 
وتركيا  اأملانيا  يف  التمويلية  الحتياجات  ن�شبة  انخفا�ض 
�شعوبة  ازدي��اد  توقع  اإلى  بالإ�شافة  م�شر.  يف  وارتفاعها 
�شروط التمويل ب�شبب ارتفاع الفروقات املتوقعة بني �شعر 
با�شتثناء  العربية  ال��دول  يف  القت�شادي  والنمو  الفائدة 
ال�صعودية مقارنة بالدول الأخرى، وينعك�س ذلك �صلبًا على 

متويل امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف هذه الدول. 

موؤ�شرات الديون القائمة:

ال��ق��ائ��م��ة ميكن  ال��دي��ون  م��وؤ���ش��رات  تقييم  و���ش��م��ن 
الدين  يف  الأجل  ق�شرية  الديون  ن�شبة  موؤ�شر  ا�شتخدام 
الن�شبة  اأو هذه  املوؤ�شر  اخلارجي، حيث يدل ارتفاع هذا 
على  القائمة  اخلارجية  ال��دي��ون  �شغوطات  زي��ادة  ال��ى 

اجلدول رقم 2-9: بع�ض موؤ�شرات احليز املايل يف الدول العربية ودول املقارنة

الدولة/ املوؤ�سر

احتياجات الإ�سالحالديون القائمةتوفر التمويل و�سروطهعبء املديونية احلايل وامل�ستقبلي

املديونية 
العامة للناجت 
)%-2016(

التغري يف 
املديونية 

العامة للناجت 
–2016)%(

22

اإجمايل 
الحتياجات 
 التمويلية  

2017

توقعات الفرق بني 
�سعر الفائدة والنمو 

)%( 
22–2017

ن�سبة الديون ق�سرية 
الأجل يف الدين اخلارجي   

)%( 2017

الفجوة الأولية ن�سبة 
للناجت )%( - 2017

3.850.60.9-6.9-20.4اجلزائر
10.1-7.013.2-17.344.8-97.1م�صر

3.148.46.9-18.612.6الكويت
1.70.10.8-7.610.9-64.7املغرب
2.232.67.3-34.315.1عمان
1.5-4.144.6-47.65.7قطر

4.620.00.9-1.2-19.3المارات
12.414.10.327.510.6ال�صعودية

1.524.00.1-0.18.1-29.1تركيا
2.3-1.4-16.82.7-67.6اأملانيا

امل�شدر �شندوق النقد الدويل )2017(
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ميزانية الدولة وبالتايل تقّل�ض خيارات التمويل املتاحة 
للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة �SMEs. وتو�صح البيانات 
عام  القائمة ق�شرية يف  اخلارجية  الديون  ن�شبة  ارتفاع 
2017 يف كثري من الدول العربية مثل اجلزائر والإمارات 

وقطر.

موؤ�شرات احتياجات الإ�شالح:

 )Primary Gap( الأول��ي��ة  الفجوة  موؤ�شر  ي�شتخدم 
اإلى  ي�صري  حيث  الإ�صالح،  احتياجات  واقع  على  للتدليل 
الناجت  اإلى  املديونية  ن�شبة  يف  املطلوب  التعديل  اأو  التغرّي 
هذه  لتثبيت  الالزمة   Debt-to-GDP الإجمايل  املحلي 
حيث  ل��ه.  ال�شابق  العام  يف  عليه  كانت  ما  على  الن�شبة 
يالحظ ارتفاع هذه الن�شبة يف كل من م�شر وقطر يف عام 
2017، اأما الدول العربية املعتمدة على النفط فقد �شجل 
هذا املوؤ�شر قيمًا موجبة ب�شبب ارتفاع اأ�شعار النفط خالل 

تلك الفرتة مقارنة بالفرتة ال�شابقة.

ال�صتدامة  �صعف  عمومًا  التحليل  ه��ذا  من  ويتّبني 
واحليز املايل يف الدول العربية حمّل الر�شد مقارنة بدول 
امل�صاريع  متويل  على  �صلبًا  ينعك�س  مما  اأملانيا  مثل  اأخرى 

ال�صغرية واملتو�صطة.

لل�شفافية  والفتقار  الف�شاد  ي��وؤدي  اأخ��رى،  جهة  من 
اإلى  احلكومية  الأم��وال  واإنفاق  حت�شيل  وكيفية  طرق  يف 
تقوي�س امل�صاءلة والثقة يف احلكومة. وحتتل منطقة ال�صرق 
الرتتيب  يف  منخف�شة  مراتب  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
هذه  تدهور  ازداد  وق��د  احلوكمة،  موؤ�شرات  يف  العاملي 
املنطقة  هذه  ح�شلت  حيث  الأخ��ري.  العقد  يف  املوؤ�شرات 
موؤ�شر  يف  نقطة   100 جمموع  من  نقطة   23 متو�صط  على 
�شفافية املوازنة العاملي، وهي متثل حوايل ن�شف النقاط 
املناطق  يف  النا�شئة  القت�شادات  عليها  حت�شلت  التي 
 International Budget لتقرير  وفقًا  العامل  من  الأخ��رى 

 .))Partnership – IBP،2017

ويو�شح )اجلدول 2-10( م�شتوى اأداء الدول العربية 

حيث  العاملي،  احلكومية  ال�شيا�شات  �شفافية  موؤ�شر  يف 
يُدل على تفاوت هذه الدول يف هذا املوؤ�شر، اإل اأن الدول 
الأف�شل  هي  جدًا  املرتفعة  الب�شرية  التنمية  ذات  العربية 

اأداًء يف هذا املوؤ�شر )با�شتثناء الكويت(. 

اأن�شطة  التي تفر�شها الدول على  توؤثر ال�شرائب  كما 
القطاع اخلا�ض القت�شادية اأثرًا بليغًا على اأنظمة حوافز 
امل�صروعات  يف  خ�صو�صًا  وال�صتثمار  والدخ���ار  العمل 
التناف�شية  تقرير  لنتائج  ووف��ق��ًا  واملتو�شطة.  ال�شغرية 
العاملي لتقييم اآثار ال�صرائب على حوافز العمل وال�صتثمار 
يف الدول العربية، ووفقًا ل�شتطالع اآراء املدراء التنفيذيني 
وال�شغرية،  الكبرية  اخلا�ض  القطاع  �شركات  من  لعينة 
يف  العربية  ال��دول  الأداء  م�صتوى  يف  تطابق  وج��ود  تبنّي 
الأداء  يرتفع  حيث  التنموي،  م�شتواها  مع  املوؤ�شرات  هذه 
جدًا  املرتفعة  الب�شرية  التنمية  ذات  العربية  ال��دول  يف 
انحراف  موؤ�شر  يف  اأداوؤها  يتنا�شب  كما   .)WEF،2018(
التنموي  الأداء  مع  له  خمطط  هو  عما  احلكومي  الإنفاق 

اإلى حّد كبري، كما يو�شحه )اجلدول 11-2(. 

ويت�شح من النتائج ال�شابقة اأن الدول العربية حتتاج 
والنفاق  ال�شريبية  احلوافز  لنظام  �شاملة  مراجعة  اإلى 
امل�شروعات  ومنو  ت�شجيع  متطلبات  مع  لتتالءم  احلكومي 
من  ال�صرائب  اأنظمة  تتمكن  وحتى  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املن�شاآت،  لهذه  كمعوقات  ولي�ض  كمحفزات  دوره��ا  لعب 
الب�صرية  التنمية  ذات  العربية  ال���دول  يف  وخ�صو�صًا 

املتو�شطة واملنخف�شة. 

املالية  ال�شيا�شة  ا�شتخدام  ميكن  ذل��ك،  ولتلخي�ض   
الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  منو  لتعزيز 
الأولوية  اإعطاء  منها:  الأولويات  من  لعدد  وفقًا  العربية، 
يف الإنفاق احلكومي لالإنفاق الذي يولد فر�شًا اقت�شادية 
الرتكيز  يقع  كما  املجتمع.   اأف���راد  جميع  منها  ي�شتفيد 
ال�صتثمار  توجيه  واإعادة  والتعليم  ال�صحة  قطاعات  على 
العام )اأو احلكومي( اإلى الأن�شطة ذات الإنتاجية العالية 
امل�شروعات  القطاع اخلا�ض يف قطاع  وت�شجع  تدعم  التي 
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قاعدة  بناء  على  والعمل  حتديدا،  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
تقلي�س  خ���الل  م��ن  اإن�����ص��اف��ًا،  واأك����رث  اأو���ص��ع  �صريبية 
اإدارة  تقوية  وكذلك  والإعفاءات  ال�شريبية  ال�شتثناءات 
وتب�شيط  ال�شريبي  التهرب  وتخفي�ض  ال�شرائب  نظام 
اأعلى على فئات الدخل  قانون ال�صرائب وفر�س �صرائب 

احلكومية  امل�شرتيات  م��ن  ن�شبة  تخ�شي�ض  م��ع  العليا، 
ما  وهذا  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�صروعات  للموردين من 
مّت تطبيقه يف الإمارات وُعمان والكويت وتون�ض )ت�شريعات 
فقط ولكن التطبيق حمدود( ويجري العمل على تطبيقه 

يف دول عربية اأخرى.

اجلدول رقم 2-10: �شفافية ال�شيا�شات احلكومية يف الدول العربية

الدولة

2017201620152014

قيمة املوؤ�سر
الرتتيب 

الدويل
قيمة املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

قيمة املوؤ�سر
الرتتيب 

الدويل
قيمة املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية جدًا

5.7105.6145.4165.410الإمارات
4.4484.6384.5374.538ال�صعودية

5.5155.5155.785.75قطر
4.9264.9274.8274.726البحرين
3.51043.71033.8963.6103الكويت
4.6374.6374.3544.531ُعمان

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة

3.21213.21273.41223.6107اجلزائر
3.01293.7973.7993.972م�صر
3.9764.1684.3524.630الأردن
3.11243.21263.11302.9138لبنان
2.9139ليبيا

4.4494.5494.4434.347املغرب
3.9793.8913.71003.890تون�س

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

2.51362.81342.71392.6142موريتانيا
�صوريا

2.51353.01313.796اليمن
ال�صرق الأو�صط و�صمال 

4.14.2اإفريقيا

WEF، 2018 :امل�صدر
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2-4-6 الإ�شالح املايل 

لإ�صالح  اجلهود  من  بالعديد  العربية  ال��دول  قامت 
الأعمال  ملمار�شة  حتفيزًا  اأكرث  وجعلها  ال�شريبة  الأنظمة 
خالل الفرتة )2005-2018(. ومن مناذج اجلهود العربية 
قيام عدد من الدول يجعل دفع الراتب اأقل تكلفة )الأردن 

والإمارات واجلزائر( والدفع الإلكرتوين اأو اإن�شاء وحدات 
خا�شة لدفع ال�شرائب )�شوريا( وتخفي�ض اأو اإلغاء بع�ض 
ال�شرائب على بع�ض القطاعات، كما يف دول مثل )الأردن 
ويبني   .)World bank،2019( وال�����ش��ودان(  واجل��زائ��ر 
)اجلدول 2-12( اأف�شل التجارب الدولية املتعلقة بالنظام 

ال�صريبي للمن�صاآت ال�صغرية املتو�صطة.

اجلدول رقم 2-11: انحراف الأموال العامة عما هو خمطط له يف الدول العربية

الدولة/املوؤ�سر

2017201620152014

قيمة 
املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

قيمة 
املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

قيمة 
املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

قيمة 
املوؤ�سر

الرتتيب 
الدويل

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية جدًا

6.236.256.086.07الإمارات
5.3205.4185.2214.825ال�صعودية

6.155.9116.156.24قطر
5.2225.2224.9244.435البحرين
4.0543.8573.6583.557الكويت
4.8304.8294.4354.824ُعمان

الدول العربية ذات التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة

3.2833.3813.0862.6112اجلزائر
4.0523.5673.5612.7101م�صر
5.0255.2234.5324.043الأردن
2.9982.91012.71051.9137لبنان
2.1133ليبيا

4.0494.0483.9463.847املغرب
4.1444.1463.7523.556تون�س

الدول العربية ذات التنمية الب�شرية املنخف�شة

3.0943.0952.11332.5115موريتانيا
�صوريا

2.51122.01321.8140اليمن
ال�صرق الأو�صط و�صمال 

4.44.3اإفريقيا

WEF 2018 :امل�صدر
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ودورها  احلكومية  امل�شرتيات  عن  احلديث  اإطار  ويف 
ت�شري  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  ن�شاط  تو�شيع  يف 

)النافذة 2-2( اإلى جتربة عربية هامة حلكومة دبي عن 
من�شة امل�شرتيات احلكومية.

اجلدول رقم 2-12: مناذج ملمار�شات �شريبية فاعلة موجهة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف بع�ض الدول العربية

املمار�سة ال�سريبيةالدولة

تون�س

وفقًا لقانون املالية 2018:
)1( اإعفاء كامل من ال�شريبة لل�شركات اجلديدة يف بع�ض القطاعات )مت اإن�شاوؤها خالل الفرتة 2018- 2019(، لأربع �شنوات 
%25. )3( وفقًا  اإلى   20% ال�شروع بالعمل. )2( خف�ض معدل ال�شريبة على املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة من  بداية من تاريخ 
لقانون احلوافز ال�صريبية رقم 8/2017: )اأ( تخ�شع الأرباح امل�شتقة من ن�شاط الت�شدير ل�شريبة ال�شركات بن�شبة %10، وتخ�صع 
جميع الإيرادات الأخرى ل�شريبة ال�شركات مبعدل %25. )ب( الأرباح امل�شتمدة من ال�شتثمارات املبا�شرة يف القطاع الزراعي قابلة 
للخ�شم بالكامل من الدخل اخلا�شع لل�شريبة خالل فرتة 10�شنوات. )ج( اأرباح ال�شتثمارات املبا�شرة يف مناطق التنمية الإقليمية 

خم�شومة متامًا من الدخل اخلا�شع لل�شريبة حتى نهاية فرتة اخلم�ض �شنوات.

م�صر

%30 من ال�شتهالك املت�شارع من قيمة الآلت واملعدات امل�شتخدمة يف ال�شناعات خالل  ال�شركة خيار خ�شم بن�شبة  )1( متتلك 
ال�شنة املالية الأولى من عملهم. )2( م�شاريف البدء بن�شاط العمل قابلة للخ�شم ال�شريبي. )3( م�شاريف الفائدة قابلة لالقتطاع 
تقرير من  تقدمي  �صريطة  املعدومة،  الديون  ي�صمح بخ�صم  امل�صري،  الدخل  قانون �صريبة  28 من  للمادة  وفقًا  ال�شريبة. )4(  من 
املراجع اخلارجي ي�شري اإلى ا�شتيفاء بع�ض ال�شروط. )5( التربعات اإلى احلكومة واجلمعيات اخلريية امل�شرية قابلة للخ�شم، لكن 

فقط ما ي�صل اإلى %10 من الدخل اخلا�شع لل�شريبة.

امل�شدر: اإعداد فريق العمل ا�شتنادا لالأوراق اخللفية لفريق عمل التقرير – 2019. 

النافذة رقم 2-2: من�شة حكومة دبي للم�شرتيات احلكومية وتاأثرياتهاعلى امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة

طّورت حكومة دبي من�شة اإلكرتونية رائدة خم�ش�شة للم�شرتيات احلكومية، مُتّكن امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من امل�شاركة وال�شتفادة من 
الفر�ض املتاحة يف العقود وامل�شرتيات احلكومية. وتعمل هذه املن�شة على ن�شر كل طلبات املعامالت اجلديدة ال�شادرة من جميع اأق�شام حكومة دبي 

يف نافذة اليكرتونية واحدة، ويتم تخ�شي�ض ن�شبة من هذه املعامالت للم�شروعات املتو�شطة وال�شغرية.  

وميثل برنامج امل�شرتيات احلكومية لدعم املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف دبي، مبادرة رئي�شية لتوفري فر�ض ا�شتثمارية لقطاع امل�شروعات ال�شغرية 
اإماراتي.  1.5 مليار درهم  اإلى مبلغ  2017 لت�شل  %44.5 �صنة  العقود املمنوحة لهذا القطاع بن�شبة  الإماراتية. فقد ارتفعت قيمة  واملتو�شطة 
وقد فازت دبي بجائزة اأف�شل مبادرة حكومية يف دولة الإمارات العربية املتحدة لقطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ل�شنة 2018. وقامت دبي 
مب�شاعدة رواد الأعمال الإماراتيني على تخفي�ض تكلفة اإن�شاء امل�شروعات، واإعطائهم الأ�شبقية يف العقود احلكومية الكبرية. كما مت اإعفاء املن�شاآت 

ال�شغرية واملتو�شطة امل�شرتكة يف الربنامج من ر�شوم الت�شجيل، بالإ�شافة اإلى توفري التدريب من خالل هيئة الربنامج. 

وقد مت تخ�صي�س ن�صبة %5 من كل امل�شرتيات احلكومية و�شبه احلكومية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة امل�شجلة. ومتت زيادة هذه الن�شبة اإلى 
%10 �صنة 2016.  وبلغت قيمة العقود التي منحها الربنامج لرواد الأعمال الإماراتيني واملبتدئني مبلغ 5 مليار درهم اإماراتي منذ اإن�صائه �صنة 

  .2002

امل�صدر: فريق اإعداد التقرير – 2019. 
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املالية  ال�صيا�صات  اأن  على  �صبق،  مما  التاأكيد،  ميكن 
والنقدية تلعب الدور املطلوب يف تعزيز النمّو ورفع م�صتويات 
ال�شتقرار الكلي وال�شتقرار املايل والتنمية املالية والتقليل 
من حدة م�صاألة التمويل، اإذا ما توفرت مقومات جناحها. 
�شعر  ون��ظ��ام  لالقت�شاد،  الهيكلية  بالبنية  تتعلق  وه��ي 
ال�شرف، وهيكل قطاع املالية العامة، والقدرة على التو�شع 
التي  التحديات  وتتمثل  العوامل.  من  وغريها  الإنتاج  يف 
�صعف  يف  العربية،  الدول  يف  النقدية  ال�صيا�صة  تواجهها 
البنوك  ا�شتقاللية  وعدم  امل�شريف،  القطاع  يف  املناف�شة 
املركزية، ويف اّتباع نظم ل�شعر ال�شرف، تت�شمن اأ�شعارًا 
للنظم  للرتويج  �شممت  فيها،  مبالغًا  الوطنية  لعمالتها 
ال�شتخدام  على  املقدرة  من  د  وحُتِ الريعية،  القت�شادية 
الن�صط لل�صيا�صة النقدية يف العديد منها، و�صعف حوكمة 
املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال اإقرا�ض امل�شروعات ال�شغرية 
العربية  الدول  املالية يف  ال�صيا�صة  تواجه  واملتو�صطة. كما 
تنمية  لأهداف  اإجنازها،  �صبيل  التحديات يف  من  عديدا 
العجز  ارت��ف��اع  مثل:  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
املايل واملديونية العامة يف بع�ض الدول، و�شعف احلوكمة 
امل�شروعات،  ه��ذه  ع��ن  املعلومات  و�شعف  وال�شفافية، 
وانت�شار القطاع غري الر�شمي. وحتتاج الدول العربية اإلى 
ال�صيا�صات  تقوية  واإل��ى  مبتكرة  جديدة  �صيا�صات  اّتخاذ 
ال�صغرية  امل�صروعات  ح�صول  لت�صهيل  حاليًا  القائمة 
واملتو�صطة على التمويل. وجند، من بني الأولويات احلالية: 
تعزيز املناف�شة بني البنوك، وتطوير منتجات مالية جديدة 
ت�صتهدف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، وتقوية ودعم 
التمويل الإ�شالمي، وتطوير التمويل الأ�شغر )امليكروي(، 

ون�صر الثقافة الئتمانية، ودعم التقنية املالية احلديثة. 

ري��ادة  وتنمية  والت�شغيل  التعليم  �شيا�شات   5-2
الأعمال وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اأنظمة  اأهمية  تتزايد عرب العامل النداءات التي توؤكد 
دور  ودع��م  الأع��م��ال  ري��ادة  تنمية  يف  التعليم  و�صيا�صات 
قطاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف حتقيق التنمية 
والجتماعي،  القت�صادي  التمكني  ودورها يف  امل�صتدامة، 

اإلى  والتحول  ال�صناعية  الثورة  توجهات  �صياق  خا�صة يف 
موؤخرًا  املتحدة  الأم��م  اأدرج��ت  وقد  املعرفة.  اقت�شادات 
واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  الأعمال  ري��ادة  مو�شوع 
�شمن اأهداف التنمية امل�شتدامة )2016 - 2030(، حتت 
كما   .)3-8( القت�شادي  والنمو   ،)4-4( التعليم  بندي 
اأدرجت منظمة اليون�شكو هذه املن�شاآت يف برامج “التعليم 
للريادة” )اليون�شكو، 2010(، كما اأدرجتها منظمة العمل 

الدولية يف برنامج “العمل الالئق”.

ال�صابق  التحولت  ومع  العربية،  الدول  م�صتوى  وعلى 
الإ�صارة اإليها يف القت�صادات العاملية، من الوا�صح وجود 
فجوات عديدة تعّطل متكن اأنظمة التعليم العربية الراهنة 
العاملي  القت�شاد  على  طراأت  التي  املتغريات  مواكبة  من 
واأن  خا�شة  راقية،  مبهارات  املوؤهلة  املخرجات  لتوفريها 
اإلى خلق املاليني من فر�س العمل  الدول العربية بحاجة 
يف امل�شتقبل، واإلى تخفي�ض البطالة اإلى م�شتويات معقولة. 
التعليمية  لالأنظمة  املنتظرة  الأدوار  اأهمية  ذلك  ويكر�س 
العربية لتاأهيل خمرجات تناف�شية يف اأ�شواق العمل املحلية 
واخلارجية، وتكون قادرة على اقتنا�ض الأفكار ال�شتثمارية 
اأو ابتكار اجلديد منها، وحتويلها اإلى م�صروعات اإنتاجية 

متتلك مقومات البقاء وال�صتقرار والنمو. 

يف �صوء ذلك، يعر�س هذا البند تقييمًا لدور �صيا�صات 
تنمية  يف  الب�صرية  والتنمية  الت�صغيل  و�صيا�صات  التعليم، 
الدول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  واملن�صاآت  الأعمال  ري��ادة 
العربية، كما ُيلقي ال�صوء على بع�س اجلهود العربية على 

امل�صتوى الكلى يف هذا ال�صاأن. 

2-5-1 دور �شيا�شات التعليم يف تنمية ريادة الأعمال 
وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الوطن العربي 

بالأمم  النهو�ض  يف  ودوره  التعليم  اأهمية  تعد  مل 
الدولية  التجارب  اأثبتته  ما  وه��ذا  ج��دل،  حمل  م�صاألة 
على  والناه�صة  املتقدمة  الدول  ركزت  حيث  املعا�صرة، 
الدول  هذه  عملت  كما  الب�صرية.  امل��وارد  وتنمية  التعليم 
�صيا�صات  واإدراج��ه �صمن  الأعمال  ريادة  تبني فكر  على 
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التعليم ب�شكل مُمْنهج ومدرو�ض، بحيث مّكن اخلريجني 
)مبختلف اأمناطهم وخ�شائ�شهم( من اكت�شاب مهارات 
لإنتاج  الفر�ض  وا�شتغالل  والبحث  والبتكار  التفكري 
وقد   .)Greene، Neck، Brush، 2014( م�شافة  قيمة 
كان هذا مبثابة نقلة نوعية يف حتول اقت�شاديات الدول 
التنمية  حتقيق  يف  الغالب(  )يف  تعتمد  اقت�شادات  من 
اإلى اقت�صادات تركز على املعرفة  على املوارد الطبيعية 
م�ن  للتعليم  ُينظر  واأ�شبح  والبتكار.  والإب��داع  والريادة 
متع�ددة  مقارب�ة  اأن�ه  عل�ى  امل�ص�تدامة،  التنمي�ة  اأج�ل 
وتوفري فر�ض  الرتب�وي،  الإ�ش�الح  لدعم  الخت�شا�ش�ات 
اأف�صل لالأفراد ف�ي كاف�ة البيئ�ات التعليمي�ة - النظامي�ة 
وغري النظامية - لتعلُّم اأمناط احلياة والقيم ال�شرورية 

لتاأمني م�شتقبل م�شتدام.  

اّتباع  العربية  ال��دول  على  بات  الأ�شا�ض،  هذا  وعلى 
الأ�شلوب والهتمام بريادة الأعمال وتعزيز دورها  نف�ض 
لطرح  احلثيث  والعمل  امل�صتدامة،  التنمية  عملية  يف 
تهتم  التي  والإج��راءات  واخلطط  املبادرات  من  العديد 
الأعمال،  رواد  ودعم  وثقافتها،  الأعمال  ري��ادة  بتطوير 
م�صروعاتهم  لتاأ�صي�س  لهم  املنا�صبة  البيئة  وت��وف��ري 
اأ�شباب  كل  توفري  اأهدافهم، ف�شاًل عن  ودعم  اخلا�شة، 
ا�شتمرار وبقاء هذه امل�شروعات. كما اأ�شبح �شروريًا قيام 
التعليمية  لأنظمتها  وج��ادة  دوري��ة  مبراجعة  ال��دول  هذه 

والتدريبية وتطويرها على نحو يدعم التوجه نحو العمل 
اخلا�ض والعمل احلر، بحيث ي�شبح ال�شباب واخلريجون 
 Job Creators not منتجني للفر�ض ولي�شوا باحثني عنها

 .Job Seekers

العربية  التعليم  �صيا�صات  دور  تقييم  وبخ�صو�س 
الأعمال  ريادة  موؤ�شر  يعر�ض  الأعمال،  ريادة  تعزيز  يف 
الهامة يف هذا  النتائج  2018 بع�ض  ل�صنة   GEI العاملي- 
الأعمال  ري���ادة  ج��ودة  يقي�ض  موؤ�شر  وه��و  اخل�شو�ض. 
امل�شروعات  لتنظيم  الداعم  البيئي  النظام  ومدى وعمق 
قيم  وي��اأخ��ذ  م��ك��ون��ًا   )14( ع��رب  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ترتاوح بني0 و100 %. وقد بلغ متو�شط قيمة املوؤ�شر التي 
ل�صنة  التقرير  امل�صاركة يف  العربية  الدول  ح�صلت عليها 
2018 )14 دولة( حوايل 35 %، وبلغ متو�شط ترتيب هذه 

الدول نحو 58، وجاءت قطر يف املرتبة الأولى عربيًا و22 
عامليًا، وجاءت موريتانيا يف املرتبة الأخرية عربيًا و136 
عامليًا )ال�شكل 2-4(. ويالحظ من ال�شكل ان�شجام نتائج 
املوؤ�شر مع نتائج موؤ�شر التنمية الب�شرية، حيث جاءت دول 
دول  وجاءت  عربيًا،  الأولى  املراتب  يف  الأولى  املجموعة 
املجوعتني الثانية والثالثة تباعًا بعد ذلك عربيًا وعامليًا. 

وعلى وجه التف�شيل، وبالنظر اإلى مكونات املوؤ�شرات 
اأقل  اأن  نرى  العربية،  بالدول  اخلا�شة  وقيمها  الفرعية 

ال�صكل رقم 2-4: ترتيب الدول العربية يف موؤ�شر ريادة الأعمال العاملي 2018

https://www.gemconsortium.org/report -2018  ،امل�شدر: موؤ�شر ريادة الأعمال العاملي
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يتعلق  ك��ان  العربية  ال��دول  عليه  ح�شلت  للموؤ�شر  قيمة 
 ،)%  29( املخاطر  وقبول   ،)%  28( املناف�شة  بدرجات 
الفر�ض )39 %(.  واإدراك  التقنية )36 %(،  وا�شتيعاب 
مبا يو�شح اأن الأنظمة التعليمية واأنظمة ريادة الأعمال يف 
الدول العربية تتطلب جهدًا م�شاعفًا ملعاجلة الختاللت 
والثغرات الكبرية التي تعيق تبني ريادة الأعمال وامل�صاريع 

ال�صغرية واملتو�صطة كاأداة فاعلة يف حتقيق التنمية.

ال��دويل  البنك  درا���ش��ة  تو�شح  ال�����ش��ي��اق،  ذات  يف 
الأعمال  رواد  يواجهها  عقبات  ثالث  اأهم  اأن   )2017(
 :)5-2 )ال�شكل  يف  تتمثل  العربية  ال���دول  معظم  يف 
القوة  افتقار   ،)%  42( التمويل  على  احل�شول  ع��دم 
العاملة اإلى التعليم ب�شكل كاٍف )28 %(، وطول الدورة 
التجارية  لالأعمال  ترخي�س  على  للح�صول  امل�صتندية 

والت�شاريح )%27(.

كما تو�شح النتائج امل�شتخل�شة من موؤ�شر ن�شج ريادة 
الأعمال العربية، وهو موؤ�شر خمتلط يقّيم البيئة احلا�شنة 

دعائم  �صت  على  ��زًا  وم��ركِّ بلد  ك��ل  يف  الأع��م��ال  ل��ري��ادة 
اأ�شا�شية، بع�ض نقاط القوة وال�شعف الرئي�شية للم�شاريع 
النا�شئة يف الدول العربية امل�شاركة يف املوؤ�شر كما يو�شح 
)اجلدول 2-13(. ويت�شح من قيم املوؤ�شر اأن دول جمل�ض 
حيث  اأداًء،  الأف�شل  هي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
5.0. ويعود  اأ�صل  3.8 من  بلغت  الإمارات درجة  ح�صدت 
اإلى �صهولة تاأ�صي�س �صركة فيها واإلى  ال�صبب يف ت�صدرها 
متانة اكتمال البنية التحتية، حيث اأنها تت�صدر يف جميع 
الب�شري، حيث حتل يف  املال  راأ�ض  با�شتثناء  املوؤ�شر  اأبعاد 
املرتبة الثانية بعد البحرين. ومل ين�شحب التقدم امللحوظ 
على جميع الدول العربية )ل �شيما ذات التنمية الب�شرية 
العربية  ال��دول  معظم  نتائج  حيث ما زالت  املنخف�شة(، 
متوا�شعة يف هذا املوؤ�شر، ل�شعف دور الأنظمة التعليمية، 
العمل  ثقافة  و�شعف  الأع��م��ال،  بيئة  موؤ�شرات  وتوا�شع 
احلر، و�صعف م�صتوى التوجه احلقيقي ل�صيا�صة التوظيف 

الذاتي.

ال�صكل رقم 2-5: متو�شط درجات مكونات موؤ�شر ريادة الأعمال العاملي يف الدول العربية 2018 )%(

https://www.gemconsortium.org/report -2018  ،امل�شدر: موؤ�شر رياد ة الأعمال العاملي
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التعليم  اأنظمة  ودور  العربي  بامل�صهد  يتعلق  وفيما 
العربية يف املراحل ما قبل التعليم اجلامعي يف تنمية ريادة 

)النافذة  ُتلقي  واملتو�شطة،  ال�شغرية  واملن�شاآت  الأعمال 
2-3( بع�ض الأ�شواء على خربات هذا امل�شهد.

اجلدول رقم 2-13: نتائج خمتارة من موؤ�شر ن�شوج ريادة الأعمال يف الدول العربية - 2018

عمليات ال�سركة تاأ�سي�ص ال�سركة التمويل املعرفة املهنية راأ�ص املال الب�سري البنية التحتية الدولة

2 3 2.4 1.9 2.5 3.1 اجلزائر

3.2 3.8 3.5 2.6 3.4 3.9 البحرين

2.5 3.4 2.6 2 2.5 2.4 م�صر

2.6 3.5 3.5 2.3 3 3.3 الأردن

2.8 3.4 3.2 2.2 2.8 3.5 الكويت

2.4 3.1 3.4 2.4 3.3 3 لبنان

2.4 3.1 2 1.3 1.9 1.8 موريتانيا

3.2 3.8 3.3 2 2.4 3.6 املغرب

2.9 3.8 3.2 2.2 3.2 4.1 ُعمان

2.8 3.9 3.5 3.3 2.9 4 قطر

3.2 3.7 3.3 2.7 3.2 3.8 ال�صعودية

2.9 3.7 2.8 1.9 2.7 3.1 تون�س

3.7 4.4 3.6 3.4 3.3 4.3 المارات

1.6 2.8 1.9 1 1.8 1.7 اليمن

2.7 3.5 3 2.2 2.8 3.2 املتو�صط

امل�شدر: البنك الدويل واملنتدى القت�شادي العاملي، .2018

نافذة رقم 2-3: خربات عربية حول اإدماج ريادة الأعمال يف النظم التعليمية واملقررات يف الدول العربية

هناك العديد من اخلربات العامة والقطرية حول هذا الإدماج يف نظم التعليم قبل العايل يف الوطن العربي، ومن اأبرزها:

	 خربات هامة ل�شلطنة عمان يف دمج ريادة الأعمال يف النظم التعليمية، فقد عملت ال�شلطنة مبكرًا على ت�شكيل جلنتني )رئي�شية وتنفيذية(. بحيث تكون 
اللجنة الرئي�شية م�شوؤولة عن حتديد املعارف واملهارات التي ينبغي اأن ُتدرج يف مناهج تعليم ريادة الأعمال، ور�شد التقدم املحرز يف برامج تعليم ريادة 
الأعمال يف املدار�ض اخلا�شة واحلكومية، وحتديد اأف�شل املمار�شات التي ميكن ال�شتفادة منها. اأما اللجنة التنفيذية فهي م�شوؤولة عن اإعادة النظر يف 
املناهج الدرا�شية وفقًا للتو�شيات املقرتحة من قبل اللجنة الرئي�شية، والإ�شراف على تنفيذ الربامج اجلديدة التي تقرتحها.  وقد ُكلِّفت اللجنة التنفيذية 

اأي�شًا بتطوير املوارد التدري�شية للمعلمني وخرباء امل�شار املهني مل�شاعدتهم على تنفيذ برامج تعليم ريادة الأعمال. 

	 جهود ومبادرات لدول عربية اأخرى، حيث بداأت بع�ض وزارات الرتبية والتعليم يف بع�ض الدول العربية، حماولت عدة لو�شع ا�شرتاتيجيات لتطوير ريادة 
الدول  بع�ض  والتعليم يف  الرتبية  وزارات  ناهيك عن حماولت  والبحرين،  وال�شعودية  وقطر  كالإمارات  والتعليم،  الرتبية  ا�شرتاتيجيات  الأعمال �شمن 
العربية لرتتيب قنوات تعاون و�شراكات مع موؤ�ش�شة “اإجناز العرب،“ باعتبارها املنظمة العربية الأولى التي تطّبق برامج تعليم ريادة الأعمال وامل�شروعات 

التجارية يف املدار�س احلكومية.

امل�شدر: اإعداد فريق عمل التقرير ا�شتنادًا لالأوراق اخللقية وامل�شادر الوطنية – 2019.



85 الفصل الثاني: استراتيجيات وسياسات التنمية  في الدول العربية وأثرها على املشروعات الصغيرة واملتوسطة تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”84

تقرير التنمية العربية

85 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”84

الداعمة  ال��ع��ايل  التعليم  ل�شيا�شات  بالن�شبة  اأم��ا 
لريادة الأعمال، فقد اأظهرت العديد من الدرا�صات واقع 
اجلامعات العربية بهذا ال�شاأن. حيث اأ�شارت نتائج بع�ض 
الدرا�صات التطبيقية اإلى وجود اإ�صكالت حقيقية يف هذا 
وا�شرتاتيجية  ور�شالة  روؤية  وجود  اأبرزها: عدم  املجال، 
اهتمام  �شعف  من  الأع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  تنمية  تتبنى 
ري���ادة  ع��ل��ى  ال��ط��الب  بت�صجيع  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 
الأعمال، والرتكيز على املخرجات من حيث الكمية دون 
النوعية، مما ي�صعف دورها يف تنمية جمتمعاتها بغياب 
و�شعف  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف  ال��ري��ادي  التعليم 
الدعم لتوجهات الطلبة نحو ريادة الأعمال وعدم وجود 
برامج م�شتقلة يف ريادة الأعمال على م�شتوى اجلامعات 
احلكومية. وتقدم بع�ض اجلامعات الريادة فقط، �شمن 
كليات واأق�شام اإدارة الأعمال. ول يوجد مقررات للريادة 
يف نطاق الكليات الأخرى بنق�س الكوادر املتخ�ص�صة يف 
املوؤ�ش�شات.  معظم  لدى  الأعمال  ريادة  وتعزيز  تدري�ض 
كما يغلب الأ�شلوب التقليدي على اأ�شاليب وطرق التدري�ض 
ول  اجلامعات،  بع�س  يف  الريادة  جمال  يف  امل�صتخدمة 
التفكري  على  ترتكز  التي  لالأ�شاليب  ا�شتخدام  يوجد 
اأعمال  حا�صنات  ف��دور  الذهني،  والع�صف  الإب��داع��ي 
امل�صروعات الريادية داخل اجلامعات �صعيف، مع نق�س 

يف املوارد والبنية التحتية املوجهة لدعم ريادة الأعمال 
ل��دى ال��ط��الب، ف���دور امل����وروث ال��ث��ق��ايف ل��دى الطالب 
يدفعهم للتم�صك بالوظائف احلكومية.  كما ُتبنّي درا�صة 
اأخرى دور حا�صنات الأعمال اجلامعية يف توجيه الطلبة 

نحو ريادة الأعمال )الرميدي، 2018(.  

ثقافة  اأن  العربية  للجامعات  الراهن  الواقع  يو�صح 
يف معظم  ال��ب��دء  ملرحلة  بعُد  ت�شل  مل  الأع��م��ال  ري���ادة 
ويف  الأخ��رى،  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  العربية  اجلامعات 
اإلى مرحلة الن�شج والكفاءة،  القليل منها مل ت�شل بعد 
الرائ���دة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإلي���ه  مقارنًة مب��ا و�شلت 
يف دول العال��م. ون�شتنتج م���ن )اجل��دول 2-14(، واقع 
تدري�ض ريادة الأعمال يف التعليم العايل، يف بع�ض الدول 
املتقدمة والناه�صة والنامية والذي يبدو بعيدًا للغاية عن 
الوطن  يف  كنموذج  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  نظريه 
العربي. وجتدر الإ�شارة هنا، اإلى وجود تباين يف م�شتوى 
الدول  بني  فيما  بها  املعمول  التعليم  �صيا�صات  فاعلية 
العربية. وميكن تف�شري هذا بالختالف يف اآليات التنفيذ 
وعوامل الإدارة وحجم املوارد املالية وموازنات التعليم، 
اإ�صافة اإلى عوامل تتعلق بالبنية التحتية والبيئة املنا�صبة 
وثقافة الريادة وتوجه الأفراد داخل كل دولة نحو ريادة 

الأعمال والعمل يف القطاع اخلا�ض.

اجلدول رقم 2-14: الأداء املقارن لواقع تدري�ض ريادة الأعمال يف موؤ�ش�شات التعليم العايل 
يف ال�صعودية وعدد من الدول املتقدمة وال�صاعدة والنامية

بريطانياالهنداليابانفنلنداالدولة
كوريا 

اجلنوبية
ال�سعوديةالربازيلاملك�سيكبلجيكا

موؤ�ش�شات التعليم العايل التي تقوم 
73695949464327269بتدري�ض ريادة الأعمال )%(

امل�صدر: الرميدي، 2018.
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الأعمال،  بريادة  املقارنة  دول  اهتمام  ذلك  ويظهر 
وتخ�شي�شها ا�شرتاتيجيات وبرامج ومبادرات لتوطينها 
يف الرتاكم املعريف للطالب، ومنها: دمج ريادة الأعمال 
وهولندا(،  )فنلندا  رئي�شي  كمكّون  الوطنية  املناهج  يف 
يف  ومدمج  وك��روات��ي��ا(،  )ال�شويد  ل��دى  جزئي  وكمكّون 
مو�شوعات عابرة يف املناهج لدى )الربتغال وا�شكتلندا(. 
ويف فرن�صا، ميكن التعرف على و�صع تعليم ريادة الأعمال، 
من خالل مكونني رئي�شيني للتعليم العايل، وهي: املدار�ض 
اأكرث  الكربى  امل��دار���س  ُتعد  حيث  واجلامعات،  الكربى 
والعمل  الأعمال  ري��ادة  تعليم  يف  اجلامعات  من  تقدمًا 

احلر.  

نوعية  نقلة  اإلى  فاإن هناك حاجة  وعلى �شوء ذلك، 
مطلوبة يف اإدخال برامج تعليم ريادة الأعمال واملن�شاآت 
على  العمل  الأ�صا�س  يف  يتطلب  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
على  وقائمة  واع��ي��ة  تعليمية  �شيا�شات  وتفعيل  تطوير 
منوذج اإ�شالح هيكلي �شامل وعملي يحدد ب�شفافية عملية 
التحول واآلياتها ومرتكزاتها بناء على اأف�صل املمار�صات 

الدولية. 

2-5-2 تقييم �شيا�ش��ات الت�شغيل الوطنية و�شيا�شات 
الأعم��ال  ري��ادة  وتنمي��ة  الب�شري��ة  التنمي��ة 

وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

الت�صغيل  �صيا�صات  تقييم  اإل��ى  البند  ه��ذا  يتطرق 
الأعمال  ري��ادة  تنمية  يف  الب�صرية  التنمية  و�صيا�صات 
وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، املرتبط بدوره وب�صكل 
اأ�صا�صي بعالقة التعليم بالريادة. وكما مت العر�س والتحليل 
�صابقًا، فقد اأ�صارت العديد من التقارير الدولية والعربية 
يف جمال تقييم املنظومة التعليمية اإلى اأن نوعية التعليم 
يف املنطقة العربية قد تراجعت باملقارنة مبناطق العامل 
الأخرى. فهي حتتاج اإلى اإ�صالح عاجل، من اأجل التعامل 
مع متطلبات التنمية املتجددة وعالج البطالة، واأن قطاع 
التعليم يف الدول العربية يفرز خريجني مبا يتجاوز حاجة 
اأن تخ�ص�صات معظم هذه املخرجات  العمل. كما  �صوق 

�شيا�شات  ت�شهم  اإذ مل  ال�شوق.  احتياجات  تن�شجم مع  ل 
تفعيل  يف  العربية  القت�شادات  خمتلف  يف  العمل  �شوق 
دور القطاع اخلا�ض بال�شكل املطلوب، نتيجة لوجود فجوة 
وا�شعة يف املزايا بني القطاعني العام واخلا�ض. ومن اأبرز 
)فجوة  الوظائف  ج��ودة  فجوة  ُي�شمى  ما  الفجوة  معامل 
الأجور واملزايا(، الأمر الذي اأدى اإلى تزايد الفجوة بني 
العر�ض والطلب وتفاقم م�شكلة البطالة، على الرغم من 

اختالفها من دولة عربية لأخرى. 

بني  القائمة  الفجوة  م�شكلة  ف��اإن  ال�شياق،  هذا  ويف 
قدمية  العمل  �ش���وق  واح��ت��ي��اج��ات  التعليم  خم��رج��ات 
ال��ب��ط��ال��ة بني  م��ع��دل  ارت��ف��اع  نتيجتها  ك��ان��ت  ج��دي��دة، 
الباحثني  املتعلمني  من  املعرو�س  يف  وفائ�س  املتعلمني، 
الطلب  ف�ي  وفائ�ض  اخل��ربة،  اإل�ى  واملفتقرين  عمل  عن 
عل�ى العمل من ذوي اخلب�رة العالي�ة. وميث�ل ه�ذا الجت�اه 
حتديًا هيكليًا خطريًا للحكومات العربية والقطاع اخلا�ض 

العربي على ال�صواء.   

العاملة يف  القوى  ال�صباب يف  م�صاركة  وي�صل معدل 
الدول العربية اإلى نحو 30 %، مقابل 46 % يف بقية دول 
الدول  كل  يف  ال�شباب  بطالة  معدلت  وتتخطى  العامل. 
العربية تقريبًا املعدل العاملي )13.1 %(، واملعدل الذي 
ت�صجل  احلقيقة،  ويف   .%  9.5 النامية  ال��دول  ت�صجله 
بطالة ال�صباب يف الدول العربية اأعلى املعدلت الإقليمية 
يف العامل 30.6 %. وت�صجل م�صر وتون�س وليبيا والعراق 
اجلهود  اأن  وحيث   .)WDI،2018( الأع��ل��ى  امل��ع��دلت 
ريادة  تنمية  يف  العربية  ال��دول  معظم  قبل  من  املبذولة 
الأعمال واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة قد حققت جناحًا 
الأعمال  ري��ادة  برامج  بع�ض  �شاعدت  فقد  متوا�شعًا، 
 ،)Injaz Alarab( واملبادرات العربية، مثل: اإجناز العرب
�شلتك   ،)Grameen-Jameel( جميل   – ج��رام��ني 
 Oasis( 500 اأوي�شي�ض ،)Wamda( وم�شة ،)Silateck(
 ،)500(، )Environmental Quality International
على حتريك عجلة نظام داعم لرواد الأعمال مع تزايد 
العربية  ال��دول  يف  الأع��م��ال  لريادة  الداعمة  امل��ب��ادرات 
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 )%  62( احلكومي  غري  القطاع  من  بدعم  ومعظمها 
 .)World Economic Forum، 2014(

اأعداد  ال�صريع يف  التزايد  اأّدى  اآخر، فقد  من جانب 
فر�س  من  ملاليني  حاجتها  اإل��ى  العربية،  ال��دول  �صكان 
ملعدلت  وخف�ض  والطويل،  املتو�شط  الأجلني  يف  العمل 
دول  يف  م��ل��ح��وظ  ب�شكل  )امل��رت��ف��ع��ة  احل��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ال��ة 
معقولة،  م�شتويات  اإل��ى  والثالثة(  الثانية  املجموعتني 
ظل  ال��ذي  الأم��ر  عامليًا،  ال�صائدة  باملتو�صطات  مقارنًة 
اإلى ذلك متيز  وي�شاف  ال��دول،  اأمام هذه  ماثاًل  حتديًا 
يف  منو  معدل  باأعلى  العامل،  اأقاليم  بني  العربية  ال��دول 
ن�شبة ال�شباب يف الفئة العمرية )15-29( عامًا لإجمايل 
العربية مل تنجح  الدول  فاإن معظم  ال�شكان، ومع ذلك، 
بدرجة كافية يف ا�صتغالل هذه الرثوة الب�صرية، من خالل 
القرارات  واّتخاذ  ل�شتيعابهم  وبرامج  �شيا�شات  و�شع 
لتكون  منتجة،  طاقة  اإلى  لتحويلهم  وال�شريعة  اجلريئة 

املحرك الرئي�شي للنمو يف هذه الدول. 

يف  قلياًل  حت��وًل  العربية  ال��دول  معظم  �صهدت  وق��د 
الرئي�صية  البيئة القت�صادية، و�صّجل الت�صنيع – الأداة 
بطيئًا  – منوًا  النا�شئة  القت�شادات  يف  الوظائف  خللق 
القطاع  العام  القطاع  وزاحم  الأحيان،  بع�ض  يف  و�شلبيًا 
رّواد  اأداء  التجاري  العمل  بيئة  اأعاقت  فيما  اخلا�ض؛ 
ا�شتثمارات  تتمكن  ومل  وامل�شتقلني،  ال�شباب  الأع��م��ال 
القطاع اخلا�ض، ب�شبب حجمها ونطاقها املحدودين، من 
التوظيف  الناجم عن الرتاجع يف فر�ض  الركود  اإنها�ض 

لدى الدولة )موؤمتر العمل العربي، 2018(. 

ت�صهد الدول العربية، من جهة اأخرى، زيادة �صكانية 
تتطلب منها تنويع القت�صادات واإجراء تعديالت هيكلية، 
على  للح�صول  ال�صباب  لتاأهيل  املهارات  تطوير  يرافقها 
فر�س عمل والتي �صيولدها بناء اقت�صاد يّت�صف باملرونة 

ويتطّلب  الطارئة.  الأزم��ات  مواجهة  على  ق��ادرا  ويكون 
كلية  اقت�صادية  �صيا�صات  العربية  الدول  تتبّنى  اأن  هذا 
تعليمية  و�صيا�صات  العمل  �صوق  و�صيا�صات  وقطاعية، 
فر�ض  خللق  بينها،  فيما  ومتكاملة  مرتابطة  وتدريبية 

العمل املطلوبة.

الدول  بني  م�شرتكة  معاناة  وج��ود  من  الرغم  وعلى 
العربية مثل بطالة ال�شباب، وانخفا�ض معدلت امل�شاهمة 
القت�شادية للمراأة، والنمو البطيء ملوؤ�ش�شات �شوق العمل 
التنمية  �صيا�صات  تقييم  ال�صعب  من  اأن��ه  اإل  وغريها، 
ملعاجلة  واحدة  كو�شفة  العمل  �شوق  و�شيا�شات  الب�شرية 
نفطية،  عربية  دول  فهناك  فيها؛  القائمة  الخ��ت��اللت 
مبرحلة  مت��ّر  وثالثة  متنوعة،  اقت�شادات  ذات  واأخ��رى 

نزاعات �شيا�شية وعدم ا�شتقرار. 

ل�صيا�صات  التقييم  �صعوبة  الت�صنيف  ه��ذا  وي��ربر 
وغري  الن�صطة  الت�صغيل  و�صيا�صات  الب�صرية  التنمية 
التقييم  يعتمد  وبالتايل،  العربية.  ال��دول  يف  الن�شطة 
يف  الب�صرية،  التنمية  و�صيا�صات  الت�صغيل  ل�صيا�صات 
التنمية  موؤ�شر  يف  امل�شتخدم  املعيار  على  التقرير،  هذا 
الب�شرية للربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة، والتي تن�شجم 
للدول  التنموي  الواقع  وتتوافق يف حتليلها مع  موؤ�شراتها 
للمجموعات  التق�صيم  ه��ذا  تو�صيح  وميكن  العربية. 
نتائج  يو�شح  وال��ذي   ،)15-2 )اجل��دول  ح�شب  العربية 
ال�صيا�صات املتبعة يف جمال التنمية الب�صرية و�صوق العمل، 
وبالعتماد كذلك على موؤ�شرات تقرير التناف�شية العاملية 
التنمية  دليل  قيمة  �صعف  يتبني  حيث  العالقة،  ذات 
دول  ا�صتثناء  مّت  اإذا  العربية،  الدول  معظم  يف  الب�صرية 
التعاون ودول عربية ذات تنمية ب�شرية مرتفعة،  جمل�ض 
والتي تعاين اأي�شًا �شعف خمرجاتها التعليمية واختاللت 

�شوق العمل بني القطاعني العام واخلا�ض. 
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هذه  �شعف  اأي�����ش��ا  ال�����ش��اب��ق  اجل����دول  م��ن  ن�شتنتج 
الت�شغيل  �شيا�شات  يف  ق�شورا  يعك�ض  وه��ذا  امل��وؤ���ش��رات، 
والتنمية الب�شرية وعدم مواكبتها لنظرياتها عامليًا. وميكن 
ال�صتدلل على ذلك، من خالل تقييم امل�صاهمة املبا�صرة 
وريادة  الإنتاجية  العملية  يف  العربية  الب�صرية  للموارد 
بقيا�ض  تقوم  التي  العمل  �شوق  فاعلية  وموؤ�شر  الأع��م��ال 
للموارد  ال��ُك��فء  ال�شتخدام  وعلى  العمل،  �شوق  مرونة 

املت�شمن اآليات حتديد الأجور، وممار�شات تعيني املوظفني 
الإنتاجية،  وفق  الدفع  نظام  تطبيقات  وعلى  وت�شريحهم، 
الكفاءات وغريها.  وميكن  على  الإدارة  اعتماد  وم�شتوى 
�صيما  ل  الأ�صباب،  من  وغريها  ال�صابقة  الأ�صباب  اعتبار 
اأبرز  من  ال�شيا�شات،  هذه  تنفيذ  باآليات  تتعلق  التي  تلك 
العوامل التي توؤدي اإلى التفاوت يف نتائج �شيا�شات الت�شغيل 

فيما بني الدول العربية، بتق�شيماتها املختلفة.

اجلدول رقم 2-15: موؤ�شر التنمية الب�شرية وموؤ�شر كفاءة �شوق العمل وتطوير الأعمال يف الدول العربية- 2018

الدولةاملجموعة التنموية
موؤ�سر التنمية الب�سرية وموؤ�سر كفاءة �سوق العمل

تطور الأعمالكفاءة �سوق العملقيمة موؤ�سر التنمية الب�سرية

التنمية الب�صرية عالية جدًا

0.8631113الإمارات
0.8561922قطر

0.8538034ال�صعودية
0.8453736البحرين

0.82112272ُعمان
0.80311970الكويت

التنمية الب�صرية العالية واملتو�صطة

0.75710952لبنان
0.754113122اجلزائر
0.7359048الأردن
0.73713598تون�س
--0.706ليبيا
0.69613484م�صر

--0.686فل�صطني
--0.685العراق
0.66712069املغرب

التنمية الب�شرية املنخف�شة

--0.536�صورية

0.520129136موريتانيا

--0.503القمر املتحدة

--0.502ال�صودان

--0.476جيبوتي

0.452136134اليمن

      امل�صدر: تقرير التنمية الب�صرية، 2018، تقرير التناف�صية العاملية 2018/2017
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ريادة  ثقافة  ن�شر  يف  �شعفًا  ذات��ه،  بحّد  ه��ذا  وميثل 
الأعمال واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة التي تتمتع بقدرة 
عالية يف معاجلة الختاللت امل�صار اإليها اأعاله. ولذلك، 
ويف ظل وجود بطالة مقنعة، ل ميكن التو�صع يف التوظيف 
يف القطاع العام ب�شفة م�شتمرة ومت�شقة مع وترية تدفق 
توطني  جهود  اقت�شرت  وقد  العمل،  �شوق  اإل��ى  الداخلني 
العمالة يف القطاعات غري احلكومية خالل الفرتة املا�شية 
يف عدد من الدول العربية، على معاجلات غري م�صتدامة 
كالدعم احلكومي، وفر�ض ن�شب توظيف العمالة الوطنية 
يف القطاع اخلا�ض.  وهذا توجه غري �شليم، نظرًا لتكلفته 
تعمل  اأن  يجب  ثم  وم��ن  ال��دول��ة.  ميزانية  على  الباهظة 
�صيا�صات التنمية الب�صرية و�صيا�صات �صوق العمل يف الدول 
بالتناف�صية  تتميز  متكاملة،  ديناميكية  �صمن  العربية 

وتركز على �صيا�صات �صوق العمل الن�صطة.

وتنمي��ة  اخلارجي��ة  التجاري��ة  ال�شيا�ش��ات   6-2
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة – تدويل امل�شروعات

تنمية  على  التجارية  ال�صيا�صات  دور  حتليل  يرتكز 
تتعلق  ركائز  عدة  على  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات 
بطبيعة  واأدوات��ه��ا،  ومكوناتها  ال�صيا�صات  ه��ذه  بعالقة 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وخ�صائ�صها، والتحديات 
التي تواجهها، ودورها التنموي والفر�ض الكامنة التي ميكن 
ا�صتغاللها اإذا ما مت تطوير هذه امل�صروعات. فعلى �صبيل 
املثال، تعاين هذه امل�شروعات، كما اأو�شح الف�شل الأول، 
من �شعوبة الو�شول اإلى الأ�شواق اخلارجية، وذلك ب�شبب 
وال�شعر  الإنتاج  بتكلفة  تتعلق  ولأ�شباب  تناف�شيتها،  �شعف 
امل�صتهلك  ثقة  على  احل�صول  �صعوبة  و/اأو  باجلودة  و/اأو 
للمنتجات املحلية  الأجنبي، و/اأو �شعف عمليات الرتويج 
يف الأ�شواق اخلارجية. وقد انعك�ض هذا التحدي على واحد 
من اأبرز موؤ�شرات الدور التنموي لهذه امل�شروعات األ وهو 

م�صاهمتها يف ال�صادرات. 

ومن هنا، ميكننا القول باأّن ال�شيا�شة التجارية وتفعيل 
منها  تعاين  التي  التحديات  من  بالعديد  ترتبط  اأدواتها 
ترتيب  لرتاجع  واأدى  العربية  ال��دول  يف  امل�شروعات  هذه 

الدول العربية يف موؤ�شرات �شهولة التجارة عرب احلدود. 
ومن اأهمها: توا�صع ن�صبة �صادرات امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة اإلى ال�صادرات الكلية يف الدول العربية. وهذا 
ناجم عن اأ�شباب عديدة تتعلق بنق�ض الدعم املقدم، وعدم 
التناف�صية،  و�صعف  الواعدة،  الأ�صواق  عن  البيانات  توفر 
وتكاليف الت�صدير، والظروف ال�صيا�صية الإقليمية وغريها 
من العوامل؛ واأي�شا ارتفاع ن�شبة اعتماد هذه امل�شروعات 
وذلك  امل�صتوردة،  الو�صيطة  وال�صلع  الأول��ي��ة  امل��واد  على 
و�صعف  بينها،  فيما  الت�صبيك  م�صتويات  �صعف  ب�صبب 
روابطها الأمامية واخللفية؛ وكذلك ا�شتمرار معاناة هذه 
اخلارجية،  الأ�شواق  اإلى  و�شولها  �شعوبة  من  امل�شروعات 
التجارية  ال�شيا�شات  اأدوات  تفعيل  ع��دم  ب�شبب  وذل��ك 
وحاجة  ال��الزم��ني؛  وامل���ايل  الفني  ال��دع��م  توفر  ع��دم  اأو 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة اإلى احلماية من مناف�صة 
الأولى،  التاأ�صي�س  �صنوات  يف  ل�صيما  الأجنبية،  املنتجات 
ال�شادرات  لتطوير  امل��ق��دم  ال��دع��م  م�شتويات  و�شعف 

وتنظيم املعار�ض املحلية واخلارجية. 

اخلا�شة  وال�شتثمارية  التجارية  ال�شيا�شات  وتركز 
بناء  على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  بت�صجيع 
ال�شفقات  تكاليف  م��ن  واحل���ّد  الت�شديرية،  ال��ق��درات 
التجارية وتر�صيخ مبداأ التكامل الإقليمي لهذه امل�صروعات، 
عرب تدابري تي�شري التجارة مبا يرفع من قدرتها التناف�شية 
ال�شرتاتيجية  التوجهات  وتهدف  الت�شدير.  جم��ال  يف 
رفع  اإل��ى   )2018( العربية  للدول  التجارية  وال�شيا�شات 
قدرات  وبناء  العربي،  اخلا�ض  للقطاع  التناف�شية  القدرة 
وتعزيز  التجارية،  املعامالت  تكاليف  وخف�ض  الت�شدير، 
التجارة  تي�صري  اإج���راءات  خالل  من  الإقليمي،  التكامل 

وال�صتثمار.

يف  وال�صتثمارية  التجارية  ال�صيا�صة  ب��اأّن  القول  ميكن 
الدول العربية ل بد اأن تركز على هدف حماية امل�صروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة من املناف�شة اخلارجية واإغراق ال�شوق 
هذه  تنتجها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  بال�شلع  املحلي 
امل�شروعات، واأن ت�شمن باأن تكون املنتجات واخلدمات التي 
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تقدمها هذه امل�شروعات اأكرث جاذبية من املنتجات واخلدمات 
الأجنبية )ال�شعر – اجلودة – القوانني الداعمة للم�صروعات 
القانوين  ال���ش��ت��ق��رار  واملقايي�ض–  امل��وا���ش��ف��ات   – املحلية 
بيئة   – املحليني  وامل�صتثمرين  التجار  توقعات   – والت�صريعي 
العمال – وغريها(. كما يتطلب ذلك توفر الأطر الت�شريعية 

والقانونية الالزمة.

ويف اإطار ر�شد تقييم التجارب العربية يف دعم �شادرات 
اأع����دت م�شر ثالث  ف��ق��د  ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة،  امل��ن�����ش��اآت 
ا�شرتاتيجيات ذات �شلة، وت�شمل: ا�شرتاتيجية وزارة ال�شناعة 
لتنمية  اأ�صا�صية  ركيزة  تت�صمن  والتي   ،2020-2016 والتجارة 
ال�شادرات ب�شكٍل عام و�شادرات املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
ب�شكٍل خا�ض، وا�شرتاتيجية تنمية ال�شادرات امل�شرية 2017-
وت�شهيل  املوؤ�ش�شي  الإ�شالح  اإج��راء  على  عملت  حيث   .2020

التجارة وبينت القطاعات املحتملة والأ�صواق امل�صتهدفة وحوافز 
تنمية  وا�شرتاتيجية  ال�شادرات،  تنمية  وخدمات  الت�شدير 
ال�صادرات امل�صرية اإلى الأ�صواق الإفريقية. وقد و�صعت م�صر 
خطة جديدة لهيئة تنمية ال�شادرات بهدف تنفيذ ا�شرتاتيجيات 
الت�شدير ال�شابقة مع احلر�ض على اإ�شراك املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة يف تطوير قطاع الت�شدير.

لتدويل  ك��ب��رية  ب��ذل��ت احل��ك��وم��ة ج��ه��ودًا  امل��غ��رب،  ويف 
من�صة  اإيجاد  خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
اخلارجية،  التجارة  اإج��راءات  ل�شتكمال  رقمية  افرتا�شية 
والعمل  اإل��ك��رتون��ي��ًا،  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  ا�شتكمال  ميكن  حيث 
العاملية  القيمة  �صال�صل  يف  امل�صروعات  تلك  اندماج  على 
وال�شتفادة التكنولوجية واملالية من وجود ال�شركات متعددة 
اجلن�شيات يف املغرب. وقد كان الرتكيز الرئي�شي على تطوير 
ال�شناعية،  التنمية  ت�شريع  بهدف  والت�شبيك  الربط  برامج 
لهذه  التناف�صية  القدرة  لتح�صني  ال�صناعية  النظم  ورعاية 
قدرة  لتعزيز  ال��ربام��ج  بع�ض  اإط��الق  مت  كما  امل�شروعات. 
منظمات الدعم على تطوير الفر�ض الت�شويقية للم�شروعات 
ال�صغرية واملتو�صطة، حيث مت اإن�صاء الوكالة املغربية لتنمية 
لتنمية  الإ�شالمي  املركز  واأطلق  وال�شادرات.  ال�شتثمارات 
ال�شغرية  امل�شروعات  لأ�شحاب  التدريب  برنامج  التجارة 

خالل  م��ن  من�صاآتهم  ت��دوي��ل  على  لت�صجيعهم  واملتو�صطة 
تزويدهم باملهارات الالزمة. 

لتعزيز  متخ�ص�صة  م��ب��ادرات  �صياغة  مت��ت  لبنان،  ويف 
الدولية  الأ�صواق  اإلى  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  و�صول 
وكالة  �صاعدت  كما  التجارية.  واملعار�س  التجارية  كالبعثات 
ال�شغرية  امل�شروعات  ملنتجات  الرتويج  يف  ال�شتثمار  تنمية 
اللبنانية وت�صويقها، ل �صيما الزراعية وال�صناعات  واملتو�صطة 
اإن�شاء وكالة متخ�ش�شة برتويج  الزراعية. ويجري العمل على 
لتنمية  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  توجد  ل  حاليًا  لكن  ال�شادرات، 

ال�صادرات. 

اأما يف تون�س، فقد عملت احلكومة على تدويل امل�صروعات 
واإبرام  الدولية،  القيمة  ب�شال�شل  واملتو�شطة وربطها  ال�شغرية 
خالل  وم��ن  التناف�شية،  وحت�شني  التنويع  لتعزيز  اتفاقيات 
�شناديق تقدم دعم مايل وغري مايل لهذه امل�شروعات للو�شول 
اإلى الأ�شواق اخلارجية. ومت تنفيذ اإ�شالحات ومبادرات لتو�شيع 
خدمات الت�شدير )ت�شهيل الو�شول اإلى املعلومات والتكنولوجيا، 
�شبكة  اإلى  تون�ض  وان�شمت  الدولية(،  الفعاليات  يف  امل�شاركة 
امل�صروعات  و�صادرات  ب�صادراتها  للو�صول  الأوروبية  امل�صاريع 

ال�صغرية واملتو�صطة اإلى اأكرب عدد من الأ�صواق الدولية.

ويف الأردن، مت تبنى اإجراءات لت�صهيل و�صول امل�صروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة لالأ�شواق الدولية، حيث مت توقيع اتفاقية 
وتقدمي  الأوروبية،  امل�صاريع  �صبكة  اإلى  الأردن  دخول  لت�صهيل 
الدعم للم�صروعات الت�صديرية وت�صهيل نقل التكنولوجيا. كما 
يف  عليها  املن�صو�س  املن�صاأ  قواعد  تب�صيط  على  الأردن  عملت 
اتفاقية ال�شراكة الأردنية الأوروبية، لكن النتائج كانت متوا�شعة 
الإجراءات.  هذه  من  امل�شروعات  من  الكثري  ت�شتفيد  مل  حيث 
كما عملت على اإطالق م�شاريع لتقدمي امل�شاعدة الفنية واملالية 
امل�شاريع  �شادرات  تنمية  كم�شروع  امل�شروعات،  هذه  لتدويل 
خطة  وت�شعى  الفرتا�شية.  الأ�شواق  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
حتفيز النمو القت�شادي 2018-2022 اإلى اإن�صاء وحدة تن�صيق 
للت�شدير يف املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع ولتقدمي الدعم 

للمن�صاآت الت�صديرية. 
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ال�شغرية  امل�شاريع  �شيا�شة  موؤ�شر  ب��ني  فل�شطني،  ويف 
قامت  التي  امل��ب��ادرات  من  عدد  وج��ود   2014 لعام  واملتو�شطة 
بها املوؤ�ش�شات الفل�شطينية بهدف تدويل امل�شروعات ال�شغرية 
اإع��داد  مت  فقد  العاملية.  الأ���ص��واق  اإل��ى  للو�صول  واملتو�صطة 
اتفاقيات  من  النتائج  اأف�شل  لتحقيق  للت�شدير  ا�شرتاتيجية 
التعاون القت�شادي )الحتاد الأوروبي وكندا وتركيا ورو�شيا(. 
ويف اجلزائر، وعلى الرغم من جهود العديد من املوؤ�ش�شات 
ترويج  ا�شرتاتيجية  اإع��داد  ومن  ال�شادرات،  لتنمية  الرامية 
ال�شادرات الوطنية، اإل اأنها ل ت�شري اإلى معاملة خا�شة ودعم 

مبا�صر خا�س للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.
التجارة  ت�شهيل  يف  العربية  اجلهود  نتائج  على  وللتعّرف 
ب�شكٍل عام واأمام امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ب�شكٍل خا�ض، 

فقد مت حتليل موؤ�شر التجارة عرب احلدود الذي يندرج �شمن 
الدويل.  البنك  ي�شدره  الذي  الأعمال  اأن�شطة  تقرير ممار�شة 
املوؤ�شر،  لهذا  وفقًا  ال��دول  ترتيب   2019 ع��ام  التقرير  ويبني 
وكذلك موؤ�شر القرتاب من احلد الأعلى لالأداء. ويتكون موؤ�شر 
التجارة عرب احلدود من 6 موؤ�شرات فرعية تتعلق ب�شهولة وتكلفة 
)اجلدول  و   )16-2 )اجل��دول  ويبني  والت�شدير.  ال�شترياد 
2-17( موؤ�شر التجارة عرب احلدود وموؤ�شراته الفرعية. حيث 

يت�صح من اجلدول رقم 2.16 اأن كافة الإ�صالحات وال�صيا�صات 
ت�شل  التجارة، مل  لت�شهيل عملية  العربية،  الدول  اتبعتها  التي 
يف  العربية  ال��دول  مرتبة  تراوحت  فقد  املطلوبة،  النتائج  اإلى 
و189  )فل�شطني(   54 املرتبة  بني  احلدود  التجارة عرب  موؤ�شر 

)اليمن(. 

اجلدول رقم 2-16: ترتيب الدول العربية وفقًا ملوؤ�شر التجارة عرب احلدود - 2019

عدد امل�ستندات
الالزمة لإمتام الت�سدير

الوقت الالزم للت�سدير: 
االمتثال لل�سروط 

واملتطلبات امل�ستندية 
)�ساعات(

تكلفة الت�سدير: المتثال 
لقوانني احلدود

US$

تكلفة الت�سدير المتثال 
لل�سروط واملتطلبات 

امل�ستندية
US$

القرتاب من احلد 
الأعلى لالأداء

الرتتيب الدولة

85 51 6 72 86.67 54 فل�صطني
116 156 11 26 83.58 62 املغرب
124 261 52 7 79.39 72 عمان
190 131 53 6 79.03 74 الأردن
130 47 71 24 77.77 77 البحرين
290 382 25 10 71.51 97 قطر
283 462 27 6 71.50 98 الإمارات
144 469 50 3 70.50 101 تون�س
60 575 72 72 64.66 128 ليبيا
100 605 72 60 59.37 145 جيبوتي
135 480 96 48 57.90 150 لبنان
390 363 50 60 54.31 158 ال�صعودية
332 602 96 72 54.24 159 الكويت
1000 258 48 88 42.23 171 م�صر
400 593 80 149 38.43 173 اجلزائر
742 1113 84 48 29.83 178 �صوريا
500 1118 85 504 25.33 181 العراق

- - - - - 189 اليمن

امل�شدر: تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال، البنك الدويل، 2019.
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وبالنظر اإلى ترتيب الدول العربية فيما بينها، جند 
لهذا  وف��ق��ًا  ت�شنيفها  ب��ني  مبا�شرة  عالقة  وج��ود  ع��دم 
اجلدول  من  ونالحظ  الب�شرية.  التنمية  وموؤ�شر  املوؤ�شر 
اأي�شًا ارتفاع تكلفة الت�شدير الناجمة عن  رقم )16-2( 
المتثال لل�شروط واملتطلبات امل�شتندية والمتثال لقوانني 

اأف�شل  ذات  بالدول  مقارنة  جّدا  مرتفعة  وهي  احل��دود، 
اأداء. كما اأن الوقت الالزم للت�شدير والمتثال لل�شروط 
اأي�شا،  جدًا  مرتفعًا  كان  بال�شاعة  امل�شتندية  واملتطلبات 
وتراوح بني 51 �صاعة يف فل�صطني و1118 يف العراق. اأما 
عدد امل�شتندات الالزمة لإمتام الت�شدير فقد تراوح بني 

اجلدول رقم 2-17: ترتيب الدول العربية وفقًا ملوؤ�شرات فرعية ملوؤ�شر التجارة عرب احلدود - 2019

التجارة عرب احلدود - تكلفة 
اال�سترياد: االمتثال لل�سروط 

واملتطلبات امل�ستندية
US$

التجارة عرب احلدود - تكلفة 
ال�سترياد: المتثال لقوانني 

احلدود
US$

الوقت الالزم لال�سترياد: 
المتثال لقوانني احلدود 

)�ساعات(

الوقت الالزم لال�سترياد: 
االمتثال لل�سروط واملتطلبات 

امل�ستندية )�ساعات(
الدولة

45 6 80 50 فل�صطني

26 65 107 228 املغرب

7 70 107 394 عمان

55 79 100 206 الأردن

60 42 100 397 البحرين

72 48 150 558 قطر

12 54 178 678 الإمارات 

27 80 200 596 تون�س

96 79 50 637 ليبيا

50 118 95 1055 جيبوتي

72 180 100 790 لبنان

90 228 105 779 ال�صعودية

96 89 191 491 الكويت

265 240 100 554 م�صر 

96 210 374 409 اجلزائر

149 141 725 828 �صوريا

176 131 1800 644 العراق

- - - - اليمن

امل�شدر: تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال، البنك الدويل، 2019.



93 الفصل الثاني: استراتيجيات وسياسات التنمية  في الدول العربية وأثرها على املشروعات الصغيرة واملتوسطة تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”92

تقرير التنمية العربية

93 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”92

85 م�صتندا يف فل�صطني وبني 1000 م�صتندا يف م�صر. 

ميكن اأن نبنّي اإذن وجود �صعوبات جّمة ل تزال تقف 
عائًقا اأمام امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الت�شديرية 
يف الدول العربية، ويجب اأن ُتبذل جهود كبرية، يف هذا 
املجال، للتقليل من التكلفة والوقت وامل�شتندات الالزمة 
اإلى ما يجب عمله  اإ�شافة  الت�شدير. هذا  لإمتام عملية 
وترويجها  وتناف�صيتها،  املحلية  املنتجات  جودة  لتح�صني 
الأمور  ف��اإن  ال�صترياد،  عملية  بخ�صو�س  اأم��ا  خارجيًا. 
يّت�صح  حيث  الت�صدير،  حالة  عليه  مّما  باأف�صل  لي�صت 
ارتفاع تكلفة ال�شترياد والوقت الالزم لإمتام الإجراءات 
الت�صديد على عملية  اأن يف  البع�س  امل�صتندية. وقد يرى 
ال�صترياد اإجراء داعم للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
وهذا �شحيح بع�ض ال�شيء، لكن يجب اأّل نغفل باأن هذه 
وال�صلع  الإنتاج  الكثري من مدخالت  ت�صتورد  امل�صروعات 
لعملية  املرافقة  والتكاليف  ال�صعوبات  واأن  الو�صيطة، 

ال�شترياد تزيد من تكلفة الإنتاج.

على  املرتتبة  الإيجابيات  جتاهل  ميكن  ل  وختامًا، 
وانعكا�شها  احلرة  التجارة  واتفاقيات  التجاري  النفتاح 
امل�شروعات  وعلى  ع��ام،  ب�شكٍل  املحلي  القت�شاد  على 
ال�شغرية واملتو�شطة على وجه اخل�شو�ض،  ولكن يف حال 
املحلية ومنتجاتها، وخا�صة �صناعات  ال�صناعات  �صعف 
املنتجات  مناف�صة  على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
حال  ويف  التكلفة،  اأو  اجل��ودة  حيث  من  �شواء  الأجنبية 
ق�شور قنوات و�شبكات الت�شويق والرتويج ل �شيما يف حالة 
بالأثر  ال�صيا�صات  تلك  تعود  فقد  ال�صغرية،  امل�صروعات  
اإنتاجية تلك امل�صروعات، وان�صحاب بع�صها  ال�صلبي على 
من ال�شوق لعدم املقدرة على مناف�شة املنتجات الأجنبية، 
خا�شًة بعد اإعفاء املنتجات الأجنبية من الر�شوم اجلمركية 

املحلية، بهدف تطبيق اأحكام اّتفاقية التجارة احلرة.

2-7 اجلهود العربية امل�شرتك��ة لتعزيز دور امل�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف التنمية امل�شتدامة

التوجهات  العربية بوجه عام مبكرًا مع  الدول  تفاعلت 
العاملية للتنمية امل�شتدامة حتى ما قبل اإطالق اأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�شتدامة عام 2015، حيث قدمت )مبادرة 
العاملية  القمة  اإل��ى  العربية(  ال��دول  يف  امل�شتدامة  التنمية 
2002 من جانب جمل�س  – جوهان�صربج  للتنمية امل�صتدامة 
للتنمية  العربي  املنتدى  عقد  كما  للبيئة.  العرب  ال���وزراء 
مّت عقد  2014 يف عمان. وقد  �صنة  الأولى  امل�صتدامة دورته 
اأول موؤمتر اإقليمي على م�شتوى العامل، لتنفيذ خطة التنمية 
�صنة  اأبريل  يف  القاهرة  يف  الجتماعية  الأبعاد  امل�صتدامة: 
التنمية  لتنفيذ خطة  العربي  2016، و�شدر عنها )الإعالن 
امل�صتدامة 2030: الأبعاد الجتماعية(، والذي اأقرته القمة 

العربية يف نف�ض ال�شنة. 
يف  امل�شرتكة،  العربية  والأن�شطة  الفعاليات  ت��ع��ددت 
امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  م��ع  للتفاعل  تالية،  م��راح��ل 
العاملية. وارتبطت تلك الفعاليات والأن�شطة يف جانب منها 
ب�شورة مبا�شرة، باآليات الأمم املتحدة ملتابعة تنفيذ اأهداف 
عالقة  خالل  من  وخا�شة  العامل،  عرب  امل�شتدامة  التنمية 
ال�شيا�شي  )املنتدى  ب�:  امل�شتدامة  للتنمية  العربي  املنتدى 
رفيع امل�صتوى للتنمية امل�صتدامة: HLPF( يف الأمم املتحدة، 
الوطنية  الطوعية  املراجعة  تقارير  �شنويا  عليه  ُتعر�ض  كما 

لدول العامل املختلفة، مبا فيها بع�ض الدول العربية. 
ويتم ت�شليط ال�شوء، فيما يلي، على عدد من الفعاليات 
ب�شكل  لال�شتدامة  الداعمة  امل�شرتكة  العربية  واجلهود 
واملتو�شطة يف حتقيق  ال�شغرية  امل�شروعات  ولدور  عام، 
من  ذل��ك  يت�شمنه  ومب��ا  خا�ض،  ب�شكل  ال�شتدامة  تلك 
ا�شتعرا�ض مهام واخت�شا�شات بع�ض املوؤ�ش�شات العربية، 
�شواء تلك التي تنتمي اإلى مظلة العمل العربي امل�شرتك، 
اأو تلك التي تنتمي اإلى الأطر الوطنية التي ُتعنى بتقدمي 

خدماتها واأن�شطتها خارج حدودها الوطنية.
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2-7-1 جامعة الدول العربية: 

يف  العربية،  ال��دول  جلامعة  وحم��وري  اأ�صا�صي  دور 
 – العربية  اجل��ه��ود  ملختلف  والتعبئة  التن�صيق  جم��ال 
مبختلف  املت�شلة  الدولية   – العربية  وكذلك  العربية، 

اأبعاد التنمية امل�صتدامة. 

كمنرب  امل�شتدامة،  للتنمية  العربي  املنتدى  اإط��الق 
 2030 امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  تنفيذ  ملتابعة  اإقليمي 
يف  ال�صاد�صة  الأخ��رية  دورته  وعقد  العربية،  املنطقة  يف 

بريوت: يونيو 2019.

الدويل:  والتعاون  امل�شتدامة  التنمية  وحدة  تاأ�شي�ض 
حيث مت تاأ�صي�س وهيكلة الوحدة لتحقيق اأهداف اجلامعة 
العربية يف تعزيز التنمية امل�صتدامة يف املنطقة العربية، 
يف �صياق اأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة 2030، 
اأبرز ن�شاطاتها: متابعة اأعمال اللجنة الفرعية  ومن بني 
للق�شاء على اجلوع يف املنطقة العربية، يف �شياق الهدف 
الثاين املعنى بالق�شاء على اجلوع، والهدف ال�شابع ع�شر 
العربية  الأ�شابيع  رعاية  العاملية.  بال�شراكات  اخلا�ض 
للتنمية امل�صتدامة، والتي يتم تنظيمها من جانب اجلامعة 
العربية بالتعاون مع �شركاء دوليني، خا�شة البنك الدويل 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�شندوق الأمم املتحدة 
لل�شكان. تبنى جهود خمتلفة لإ�شراك ال�شباب واملراأة يف 
العربية،  للجامعة  امل�صتدامة  التنمية  واأن�صطة  فعاليات 
والقابلة  العملية  والن�صائية  ال�صبابية  امل��ب��ادرات  وتبنى 
لتو�شيع  اجل��ه��ود  تن�شيق  اخل�شو�ض.  ه��ذا  يف  للتنفيذ 
الدولية  املنظمات  مع  العربي  التعاون  �صراكات  وتعميق 
والإقليمية لتعزيز برامج التنمية امل�شتدامة على امل�شتوى 
العربي. حتفيز وتن�شيق مبادرات املجتمع املدين العربي 
وتن�صيق  العربية،  امل�صتدامة  التنمية  واأعمال  اأن�صطة  يف 
�شراكات مع منظمات املجتمع املدين العربية يف م�شاريع 
للتنمية امل�شتدامة يف جمالت التعليم والنوع الجتماعي 

وال�شحة ومواجهة الفقر واجلوع.

القت�صادية  التنموية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  اع��ت��م��دت 
يناير  يف  ب��ريوت  يف  ال�صاد�صة  ال���دورة   – والجتماعية 
2019 )الإطار الإ�شرتاتيجي العربي للق�شاء على الفقر 

متعدد الأبعاد 2030( لتعزيز التنمية امل�شتدامة يف الدول 
العربية. ويعتمد حتقيق جانب كبري من تلك الإ�شرتاتيجية 
ة  على تفعيل دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، خا�شّ
امل�شروعات  لتمويل  الكويت  دول��ة  اأم��ري  م��ب��ادرة  تفعيل 

ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية.

2-7-2 مب��ادرة اأمري دولة الكويت - احل�شاب اخلا�س 
ال��دول  ال�شغ��رية واملتو�شط��ة يف  امل�شاري��ع  لتموي��ل 

العربية:

والتنموية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأق�����ّرت 
– 2009(، مبادرة �شاحب  والجتماعية الأولى )الكويت 
اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�صمو 
دولر  م��ل��ي��اري  مببلغ  خ��ا���ض  ح�شاب  لإن�����ش��اء  ال�شباح، 
ال�شغرية  اخلا�ض  القطاع  م�شروعات  لتمويل  اأمريكي 
واملتو�صطة يف الدول العربية. �صاهمت الكويت وال�صعودية 
مببلغ خم�شمائة مليون دولر اأمريكي، وال�شندوق العربي 
والجتماعي مببلغ مائة مليون دولر  القت�شادي  لالإمناء 
مببالغ  الأخ��رى  العربية  ال��دول  باقي  و�شاهمت  اأمريكي، 
ال�شندوق  تكليف  على  امل�شاهمة  الدول  واّتفقت  متفاوتة. 
تاأ�شي�ض  مبهمة  والجتماعي  القت�شادي  لالإمناء  العربي 
واإدارة هذا احل�شاب. حيث قام ال�شندوق با�شتكمال تطوير 
ال�شيا�شات واللوائح والأنظمة اخلا�شة باحل�شاب اخلا�ض 
ومناذج  النموذجية،  الإق��را���ض  اّتفاقية  واإق��رار  وتطوير 
11 قر�صا  اإقرار اأكرث من  العمل النمطية. وقد مّت بالفعل 
وهي  عربية،  دول  ع�صر  ل�صالح  امل�صروعات  هذه  لتمويل 
وجيبوتي  وموريتانيا  واملغرب  وتون�ض  والبحرين  )الأردن 
وم�شر وال�شودان واليمن وفل�شطني(. كما يقوم احل�شاب 
اخلا�ض بتمويل املوؤ�ش�شات املالية الو�شيطة ب�شروط منطية، 
تتمثل يف قرو�ض مدة كل منها ع�شر �شنوات، ت�شمل ثالث 
�شنوات فرتة �شماح، وبفائدة �شنوية تبلغ 3 % تنخف�ض اإلى 

2 % حال تقدمي �صمان حكومي.
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)اإقليمي��ة  عربي��ة  تنموي��ة  موؤ�ش�ش��ات   3-7-2
ووطنية(:

امل�صروعات  م��رك��ز   - للتخطيط  ال��ع��رب��ي  امل��ع��ه��د 
ال�شغرية واملتو�شطة: يقوم املعهد �شمن اأن�شطته بتنظيم 
مبختلف  امل�شتدامة  التنمية  ح��ول  م��ت��ع��ددة  فعاليات 
الدويل،  البنك  مع  بالتعاون  عمل  ور�ض  وعقد  اأبعادها، 
حول تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة يف الدول العربية. 
ب�امل�صروعات  معني  متخ�ص�س  “مركز  تاأ�صي�س  مت  وقد 
ال�صغرية واملتو�صطة” يهدف اإلى الرتكيز على ن�شر ثقافة 
وتطبيقات وبناء قدرات ريادة الأعمال يف الدول العربية، 
العربية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مب�شتوى  الرتقاء  وتعزيز 
ل�شيما  والتخطيطي،  التنموي  الطابع  ذات  واملوؤ�ش�شات 
واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع  بتطوير  املعنية 
بني  والتعاون  التن�صيق  م�صتوى  تعزيز  اإل��ى  يهدف  كما 
الإقليمية  واجلمعيات  والحت���ادات  واملوؤ�ش�شات  املعهد 
وكذلك  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  بقطاع  املعنية 
خدمات  لت�صمل  املعهد  خدمات  تقدمي  �صمولية  تعزيز 
معلومات  قاعدة  وبناء  القائمة.  وامل�صروعات  للرياديني 
الفجوة  �شد  اأج��ل  م��ن  موحد  اإط���ار  يف  عربية  ومعرفة 
واملهتمني  الباحثني  وتزويد  املجال،  ه��ذا  يف  احلا�صلة 
بريادة  الوعي  تعزز  والدرا�صات  املن�صورات  من  ب�صل�صلة 

الأعمال وثقافة العمل احلر. 

ق�صم  وهيكلة  تاأ�صي�س  ال��ق��وم��ي:  التخطيط  معهد 
التنمية  مبركز  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  خا�ض 
بحوث  ب��اإع��داد  املعهد  يقوم  كما  باملعهد.  ال�شناعية 
ودرا�شات، وتنظيم ور�ض عمل، وبرامج تدريبية متعددة 

لتعزيز دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف التنمية.

 :AGFUND :برنامج اخلليج العربي للتنمية – اأجفند
ال�شمول  لدعم  متخ�ش�شة  بنوك  تاأ�شي�ض  مبادرة  تبني 
املايل للفقراء. وقد تاأ�ش�ض اأول بنك يف الأردن �شنة 2006، 
ثم يف دول عربية اأخرى بينها: البحرين، لبنان، فل�صطني 
وال�شودان وموريتانيا. ويربط الربنامج جهوده يف مكافحة 

الفقر، من خالل ال�شمول املايل والتمويل الأ�شغر ب�شورة 
مبا�صرة باأجندة الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030، 
خا�شة فيما يتعلق منها بالق�شاء على الفقر. اأ�شف اإلى 
الأ�شغر،  للتمويل  وح��دة  بتاأ�شي�ض  الربنامج  قيام  ذلك 
املتخ�ش�شة  للبنوك  الفني  الدعم  تقدمي  بهدف  وذلك 
الدول  يف  عام،  بوجه  الأ�شغر  التمويل  موؤ�ش�شات  ودعم 

العربية وبع�س الدول الأفريقية. 

2-7-4: �شنادي��ق وموؤ�ش�ش��ات اقت�شادي��ة وتنموي��ة 
عربية:

ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي: 
ب�����اإدارة احل�����ش��اب اخل��ا���ض بتمويل  ال�����ش��ن��دوق  ي��ق��وم 
اإ�صافة لقيامه بتمويل  امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. 
التمويلية  النافذة  خالل  من  اخلا�ض،  القطاع  م�شاريع 

املخ�ص�صة لذلك الغر�س. 

الفنية  الأمانة  بدور  القيام  العربي:  النقد  �شندوق 
عن  واملنبثق  امل���ايل،  لل�شمول  الإقليمي  العمل  لفريق 
النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية  امل�شارف  حمافظي  جمل�ض 
اإلى تعزيز  2013، ويهدف  العربية. وقد مت ت�صكيله �صنة 
فر�ض تبادل اخلربات والتجارب بني امل�شارف املركزية 
العربية واإطالق جمموعة من مبادرات املعونة الفنية التي 
ال�صغرية  امل�صروعات  و�صول  فر�س  حت�صني  اإلى  تهدف 
امل�شرتكة  امل��ب��ادرة  وخا�شة  التمويل،  اإل��ى  واملتو�شطة 
موؤ�ش�شة  بالتعاون مع   2011 �شنة  ال�شندوق  اأطلقها  التي 
يف  امل�صمون  الإق��را���س  نظم  لتطوير  الدولية  التمويل 
الدول العربية. كما اأطلق مبادرة تطوير نظم ال�شتعالم 
التي  العربية  ال��دول  يف  املخاطر  ومركزيات  الئتماين 
اأطلقها ال�شندوق �شنة 2005، بهدف تقدمي الدعم الفني 

لتح�صني نظم املعلومات الئتمانية يف الدول العربية.

املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين: تدعم 
ت�صخي�س  خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
ال�شناعات  يف  الإن��ت��اج��ي  ال�شتثمار  ف��ر���ض  وت��روي��ج 
الداعمة  والدرا�شات  وال��ربام��ج  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
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لذلك القطاع، على غرار برنامج تطوير دور ال�شناعات 
ال�صغرية واملتو�صطة يف التنمية القت�صادية والجتماعية 
بالتعاون  اأعدته املنظمة موؤخرًا  العربية.  وقد  الدول  يف 
بغر�س  ال�صناعية،  للتنمية  املتحدة  الأم��م  منظمة  مع 
زيادة وترية اإقامة هذه امل�شروعات الفنية وذات املعرفة 
امل�شروعات  اأ�شحاب  لدعم  العالية  والتقنيات  الكثيفة 
املبتكرة، اإ�صافة اإلى تاأهيل وحتديث ال�صناعات القائمة 
ورعاية الرواد واأ�صحاب املبادرات من املقاولني ال�صباب 
الأوبك  و�شندوق  للتنمية،  الإ�شالمي  البنك  طرف  من 

للتنمية الدولية.

يف  اليون�صكو  م��ع  التعاون  العربية:  العمل  منظمة 
تعليمية  مواد  اإع��داد  خالل  من  للريادة،  التعليم  برامج 
تركز على جودة التعليم وتنظيم برامج لتدريب املعلمني 
تقليدية  غري  روؤي��ة  تقّدم  كما  املجال.  هذا  يف  واملدربني 
لفهم طبيعة اأ�شواق العمل يف الدول العربية على اختالف 
بنيتها القت�صادية والجتماعية، بهدف حتليل �صيا�صات 
التي  التحديات  وحتديد  فيها،  العمل  اأ�شواق  وموؤ�ش�شات 
يف  الأعمال  ريادة  مفهوم  اإدم��اج  فكرة  وتبنت  تواجهها، 
التعليمية  نظمها  يف  وكذلك  الوطنية،  التنمية  خطط 

الر�صمية.

امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 
لتطوير  ونفذت مبادرات طموحة  )ALECSO(: قدمت 
يف  ال��ربام��ج  من  العديد  تنفيذ  يف  امل�شاهمة  التعليم.، 
املنظمات  من  عدد  مع  بالتعاون  للريادة  التعليم  جمال 

التعاون  ووك���الت  املحلية،  واجلمعيات  احلكومية  غري 
و�شع  يف  �شاهمت  ك��م��ا  اخل��ا���ض.  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ي��ة، 
يف  الريادة  تعليم  لدمج  التعليمية  والربامج  ال�شيا�شات 
اأنظمة التعليم، من خالل دعم �صانعي القرار يف املنطقة 
وقد  وبراجمها.   ال��ري��ادة  تعليم  �صيا�صات  تطوير  على 
نظمت ندوة رفيعة امل�صتوى يف �صبتمرب 2010، خ�ص�صت 
للنظر يف مقومات اجلودة يف التعليم يف الدول العربية، 
تعليم  اأجل  من  الدوحة  “اإعالن  الندوة  هذه  عن  وانبثق 
جيد للجميع”، وتقدمي اأو امل�شاهمة يف تنفيذ العديد من 
املبادرات والربامج التي توؤكد على اأهمية اإدخال مفاهيم 

اإيجابية حول التعليم الفني واملهني يف التعليم العام.

ال�صابق  العربية  وامل��ب��ادرات  اجل��ه��ود  تعدد  ورغ��م 
املنتدى  اأعمال  نتائج  فاإن  جوانبها،  بع�ض  اإلى  الإ�شارة 
بريوت  يف  انعقاده  دورة  يف  امل�صتدامة  للتنمية  العربي 
النا�ض  متكني  ح��ول  مت��ح��ورت  وال��ت��ي   ،)2019 )اب��ري��ل 
و�صمان ال�صمول وامل�صاواة يف املنطقة العربية، قد اأ�صارت 
التنمية  اأو���ش��اع  بخ�شو�ض  متفائلة  غري  تقييمات  اإل��ى 
ال�صغرية  فامل�صروعات  العربية.  املنطقة  يف  امل�صتدامة 
واملتو�شطة مل تلق الهتمام املن�شود كاأداة للتعامل الفعال 
الفقر  مثل  املنتدى،  طرحها  التي  الق�شايا  معظم  مع 
والن�شاء،  ال�شباب  ومتكني  املرتفعة،  البطالة  ون�شب 
والتوطني الإقليمي للتنمية امل�شتدامة. واأّكدت على جدية 
اأو جودتها  الإ�شكالت اخلا�شة بالبيانات وعدم توافرها 

يف الوطن العربي. 
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املقدمة

يف �صوء التحديات التي تواجه امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة ودورها التنموي يف الدول العربية، ويف �صوء 
الدور التنموي احليوي وال�صاعد للم�صروعات ال�صغرية 
املتقدمة  ال����دول  وت��ط��ب��ي��ق��ات  جت���ارب  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
اإلى  ال�شواء، فاإن هناك حاجة  وال�شاعدة والنامية على 
واملمار�شات  اخل���ربات  اأف�شل  على  ق��رب  ع��ن  التعرف 
التجارب. وهي اخلربات  تلك  بها  التي متدنا  امل�شتفادة 
امل�صروعات  تلك  اأدوار  تطوير  هديها  على  ميكن  التي 
الف�شل  هذا  يف  و�شيتم  امل�شتدامة.  العربية  التنمية  يف 
اإعطاء اأولوية لتجارب اأملانيا واليابان من الدول املتقدمة 
لكوريا  الرائدة  والتجربة  واآ�صيا،  اأوروبا  لقارتي  ممثلني 
اجلنوبية يف القت�شادات ال�شاعدة. كما �شيتم الرتكيز 
على جمموعة من القت�صادات النامية تت�صدرها ال�صني 
للهند  اإ�شافة  العاملية  اأكرب القت�شادات  باعتبارها ثاين 
منوذج  واختيار  بريك�ض،  تكتل  وع�شو  بقوة  ال�شاعدة 
اأحد  تعترب  ال��ت��ي  اأفريقيا  ج��ن��وب  متثله  ه��ام  اأف��ري��ق��ي 
بريك�س  تكتل  وع�صو  اأفريقيا  ال�صاعدة يف  القت�صادات 

جنبًا اإلى جنب مع ال�صني والهند. 

و�شمن هذا الإطار يقوم هذا الف�شل بعر�ض وحتليل 
خالل  من  الرائدة  الدولية  والتطبيقات  التجارب  لتلك 
وت�شمل  الرئي�شة.  الق�شايا  من  جمموعة  على  الرتكيز 
ق�شية الأطر الت�شريعية واملوؤ�ش�شية واأدوارها، والتخطيط 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات  ال�صيا�صات  و�صنع 
لدعم  واملتو�شطة  ال�شغرية  اخل�شراء  الأعمال  ومناذج 
وق�شايا  امل��ايل،  وال�شمول  التمويل  وق�شايا  ال�شتدامة، 
امل�صروعات  لتلك  التكنولوجي  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير 

وانعكا�صاته على اأدوارها التنموية.1 

3-1 دور الأطر الت�شريعي��ة واملوؤ�ش�شية والتنظيمية 
املعنية بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

بيئة  يف  الرئي�شة  املرجعية  الأط��ر  الت�شريعات  متثل 
الأطر  مع  وتقدم  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  عمل 
تلك  لعمل  الفّعالة  املظلة  املت�شلة  والتنظيمية  املوؤ�ش�شية 
الدول  جتارب  وتقدم  العامل.  دول  معظم  يف  امل�شروعات 
املتقدمة وال�شاعدة والنامية العديد من اخلربات الهامة 

يف هذا ال�صاأن.

امتالك  اإل���ى  الإ����ش���ارة  ميكن  اخل�شو�ض  ه��ذا  ويف 
معظم الدول املتقدمة والناه�شة والنامية اأطرًا ت�شريعية 
ال�شغرية  امل�شروعات  عمل  بتنظيم  �شلة  ذات  وموؤ�ش�شية 
واملتو�شطة )مبا فيها متناهية ال�شغر(، مع خ�شو�شيات 
لكل جتربة. فعلى �شبيل املثال فاإن اليابان متتلك ت�شريعًا 
للتعديل  1963. وخ�صع  لتلك امل�صروعات منذ �صنة  رئي�صًا 
والتطوير اأكرث من مرة �صنة 1999 ثم �صنة 2010، واأخريًا 
�صنة 2014. وين�س القانون الأ�صا�صي للم�صروعات ال�صغرية 
اأربع  على   2014 يونيو  يف  ال�شادر  الياباين  واملتو�شطة 
امل�صروعات  تلك  دور  تطوير  تعمل على  اأ�صا�صية  �صيا�صات 
وتكون  املحلية.  املجتمعات  وتنمية  الوطني  القت�شاد  يف 
اأبرزها تعزيز مناذج الإدارة والأعمال القادرة على تلبية 
امل�صروعات  وخ��دم��ات  منتجات  على  امل�صتقبلي  الطلب 
ال�صغرية واملتو�صطة يف الدولة وتعزيز التجديد والبتكار 
الأن�صطة  وت�صهيل  واملتو�صطة  ال�صغرية  الأع��م��ال  يف 
 / املحلية  القت�صادات  تنمية  يف  ت�صاهم  التي  والأعمال 
الإقليمية، اإ�شافة اإلى تطوير نظام لدعم تلك الأعمال من 

خالل اجلهود اجلماعية اأو املجتمعية.

احلكومي  الدور  اإلى  اليابانية  التجربة  الإ�شارة يف  وجتدر 
والتقييم،  وال��دع��م  ال�شيا�شات  و�شنع  التخطيط  يف  الفاعل 

وقواعد  الدرا�شات  على  اأ�شا�شية  ب�شورة  الف�شل  هذا  يف  العر�ض  يعتمد   -  1
البيانات الدولية ذات ال�شلة، بالإ�شافة اإلى الأوراق اخللفية التي �شبق اإعدادها 
من جانب الفرق البحثية الفرعية للتقرير وهي الأوراق التي تناولت العديد من 
التجارب العاملية للدول املتقدمة وال�صاعدة والنامية. كما ت�صمنت حتلياًل �صاماًل 

الكويت  �شملت  عربية  جتارب  خم�ض  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  لدور 
وم�شر والأردن واملغرب وال�شودان.  كما يعتمد العر�ض على نتائج ور�شتي العمل 
جمال  يف  امل�صرية  التجربة  اإعداد  هام�س  على  القاهرة  يف  عقدهما  مت  اللتني 

تنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف �صبتمرب 2018.
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وزارة  تلعب  اإذ  واملوؤ�ش�شي.  الت�شريعي  الإطارين  عمل  وتكامل 
القت�شاد والتجارة وال�شناعة وموؤ�ش�شاتها املعنية دورًا حموريًا 
يف تخطيط وتوجيه واإدارة ومتابعة وتقييم ال�شيا�شات اخلا�شة 
)�شكل  الدولة  وخارج  داخل  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شروعات 
يف  امل�شروعات  هذه  مكانة  مع  ال��دور  هذا  ويتفق   .)1-3 رقم 
3.8 مليون  اإلى حوايل  اليابان، حيث ي�شل عددها  التنمية يف 
من�صاأة متثل قرابة 99.7 % من اإجمايل املن�شاآت القت�شادية. 
وهذه املن�شاآت م�شوؤولة عن توليد 50 % من القيمة امل�صافة يف 
ال�شناعة التحويلية. كما يعمل يف قطاع امل�شروعات ال�شغرية 
70 % من  33.6 مليون عامل ميثلون حوايل  واملتو�صطة قرابة 
اإجمايل الوظائف يف الدولة وفق اأحدث التقارير ذات ال�شلة التي 
 National( 2018 وافق عليها جمل�ض الوزراء الياباين يف اأبريل
 .)Association of Small and Medium Enterprise،2018

هامة  اأدوارًا  واملتو�صطة”  ال�صغرية  امل�صروعات  “هيئة  وتلعب 
يف  الدولة  توجهات  تنفيذ  على  يعمل  للوزارة  تنفيذي  ك��ذراع 
اأدوار تلك امل�صروعات يف جمالت متعددة منها التوجه  تعزيز 
املكانية   / الإقليمية  التنمية  ودعم  احل��دود،  عرب  الت�صديرى 

املتوازنة. ويحظى هذا التوجه بالأولوية لدى املخططني و�شناع 
ال�شيا�شات. ويدعم التوجه العديد من املبادرات للدعم املايل، 
دعم  ومراكز  مكاتب  ن�صر  يدعم  كما  والإداري.  والتكنولوجي، 
املراكز  وه��ي  اإقليميًا  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  دع��م  وم��راك��ز  الإقليمية، 
على  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  دع��م  ومراكز  الأقاليم، 

م�شتوى املدن والأحياء )ال�شكل 1-3(.

احلكومي  الت�شبيك  يف  اليابانية  التجربة  من  ي�شتفاد  كما 
مع املجتمع املدين والتنظيمات املهنية ذات ال�شلة مثل الغرف 
والحتادات التجارية وال�شناعية واملجتمع املدين، خا�شة على 
اإلى  اإ�صافة  امل�صروعات.  هذه  لدعم  والأقاليم  امل�صتويات  كافة 
اإذ  املنتظمة،  وامل�صوح  للتقارير  توليها  التي  الكبرية  الأهمية 
دورية.  ب�شورة  امل�شروعات  عن  امل�شوح  من  اأن��واع خمتلفة  تتم 
تلك  �شنوي )White Paper( حول تطورات  تقرير  كما ي�شدر 
امل�شروعات مبا يوفر �شورة دورية حول اأو�شاعها لدعم املخطط 
ومتخذ القرار بخ�شو�ض الفجوات القائمة واآفاق التطوير من 

�صنة اإلى اأخرى. 

ال�صكل رقم 3-1: الأطر املوؤ�ش�شية الفاعلة يف دعم ورعاية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف اليابان

SME Support http://www.smrj.go.jp  :امل�صدر
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ويف اأملانيا، ياأخذ اللتزام الت�شريعي بعدين، اأحدهما 
التي  بالقواعد  الوطني  يرتبط  اإذ  اأوروب��ي،  والآخر  وطني 
والعائلية  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع  تنظم 
Mittelstand( والذي تقوم عليه  ب� -  اأملانيا )املعروفة  يف 
وزارة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة. يف حني ترتبط اأملانيا، 
بو�شفها القوة الأكرب يف اأوروبا، بالت�شريعات الأوروبية ذات 
 Small – ال�صلة خا�صة قانون الأعمال ال�صغرية الأوروبي

Business Act: SBA ال�صادر �صنة 2008.

ول يختلف احلال كثريًا يف الدول ال�صاعدة والنامية. 
ال�شغرية  للم�شروعات  ق��ان��ون  اإ���ش��دار  مت  ال�شني  ففي 
وا�شحة  اأط��ر  تقدمي  بهدف   2002 يونيو  يف  واملتو�صطة 
ال�شغرية  امل�شروعات  قطاع  يف  القانونية  امل�شوؤولية  حول 
الآون��ة  يف  ال�شني  يف  ال�شعب  جمل�ض  ويقوم  واملتو�شطة. 
بعمل  ال�شلة  ذات  الت�شريعية  الأط���ر  مبراجعة  الراهنة 
حول  التطوير  ويرتكز  واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شروعات 
توفري مزيد من الدعم لتلك امل�صروعات حول جوانب حماية 
املوؤ�ش�شات  الفكرية، وتفعيل دور  القانونية وامللكية  احلقوق 
البنوك،  من  الإقرا�ض  عمليات  وت�شهيل  والتمويلية،  املالية 

واأدوار املوؤ�ش�شات احلكومية الداعمة لتلك امل�شروعات. 

بخ�شو�ض  ملهمًا  من��وذج��ًا  اجلنوبية  ك��وري��ا  وت��ق��دم 
تعتمد  اإذ  ال�شواء،  على  واملوؤ�ش�شاتي  الت�شريعي  اجلانبني 
على حزمة متنوعة من الت�صريعات لدعم اأدوار امل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة ومن بينها:  

واملتو�شطة،  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  الإط��اري  القانون 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات  تنمية  ق�صايا  ويتناول 
اأدوارها  وتعزيز  للم�شروعات،  والإب��داع  البتكار  وحتفيز 

التنموية لالقت�شاد الوطني.

ال�شغرية  امل�شاريع  الباطن مع  التعاقد من  ت�شجيع  قانون 
Small and Medium-sized Enterprises Sub-“ واملتو�صطة

 ”contracting Promotion ACT

ال�صغرية  امل�صاريع  منتجات  ���ص��راء  ت�صجيع  ق��ان��ون 
واملتو�صطة، من اأجل تاأمني الت�صغيل الدائم لهذه امل�صاريع، 
ال�صناعية  امل�صاريع  ال�صراء احلكومي ملنتجات  من خالل 
ال�صغرية واملتو�صطة. ويف �صياق هذا القانون يتم مطالبة 
لزيادة  �صنوية  خطة  بعمل  العامة  واملنظمات  احلكومة 

امل�شرتيات من منتجاتها. 

نافذة رقم 3-1: دور التقارير ال�شنوية يف اأو�شاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف اليابان
الوطني  القطري  امل�شتوى  اأو  العربية(،  العربي اجلماعي )اجلامعة  امل�شتوى  اليابانية والتي ميكن ال�شتفادة منها على  التجربة  الهامة يف  	 من اخلربات 

خربات اإ�شدار تقارير وطنية �شنوية / اأو دورية حول اأو�شاع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من جانب موؤ�ش�شات عربية اأو قطرية معنية. 
، حيث توفر �صورة عامة �صنوية   	”Practical documents - وت�صف وزارة القت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية هذه التقارير باأنها “وثائق عملية
متجددة عن تطور اأو�شاع هذه امل�شروعات يف الدولة يف �شوء اعتمادها على نتائج م�شوحات �شنوية متخ�ش�شة ميكن اأن تكون انتقائية، مبا يحقق الأهداف 

التالية: 
	 اإلقاء ال�شوء على اجتاهات الأعمال اجلديدة يف جمال امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة حمليًا وعامليًا.

	 ت�شخي�ض اأو�شاع قوة العمل، والعالقة بني اإنتاجية قوة العمل وال�شتثمارات، ومداخل مواجهة نق�ض العمالة. 
	 حتليل جهود وخربات واأدوات امل�شروعات يف حت�شني الإنتاجية من خالل تطوير العمليات والإدارة، وتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات والرقمنة، 

وتقييم التحالفات وال�شراكات البينية، واأولويات ال�شتثمار، وتعزيز تبادل وت�شارك تلك اخلربات.
�شناعيًا وغريهما(، ومكانيًا  التعرف على تطور توزيع تلك امل�شروعات قطاعيًا )زراعيا – 	 

	 التعرف املتجدد على التحديات والفجوات التي تواجه تلك امل�شروعات، وطرح بدائل للتعامل معها للجهات املعنية.
امل�صدر:

 National Association of Small and Medium Enterprise Promotion Organizations )2018(.  white paper
on small enterprises in Japan. Toyo: National Association.
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قوانني اأخرى تغطى جوانب هامة اجتماعية واقت�صادية 
ومكانية ذات �صلة، ومن اأبرزها ت�صجيع الأعمال اململوكة 
ودعم  الإع��اق��ة،  ذوي  م�صروعات  لدعم  وقانون  للن�صاء، 
املوارد  لدعم  وقانون  الإقليمي،  امل�صتوى  على  امل�صنعني 
للمناطق  وقانون  واملتو�شطة،  ال�شغرية  لالأعمال  الب�شرية 
اجراءات  لدعم  وقانون  اقليميًا،  اخلا�شة  القت�شادية 
ترويج ال�شتثمارات، وحتفيز الإبداع التكنولوجي، وحتفيز 
التعاقد من الباطن، ومتييز تلك امل�شروعات تف�شيليًا يف 

امل�شرتيات احلكومية.

ومع التميز يف اجلانب الت�صريعي، فاإن التجربة الكورية 
والتنظيمي  املوؤ�ش�شي  اجلانب  يف  مماثاًل  ت��ف��ردًا  ت�شهد 
امل�شوؤول عن اإدارة �شوؤون امل�شروعات ال�شغرية يف الدولة 
من خالل وزارة م�شوؤولة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
والنا�صئة، والتي ترتبط بها جمموعة من الأجهزة واملعاهد 

املتخ�ش�شة يف �شياق عمل الوزارة )ال�شكل 2-3(.
النوعية  املوؤ�ش�شات  من  احلزمة  هذه  توافر  وي�شمن 
واخلدمات  وامل�شاندة  الدعم  اأنواع  كافة  اإتاحة  املرتابطة 
مبا  الكورية  الأعمال  بيئة  يف  امل�شروعات  من  النوع  لهذا 
وال�شتثمار،  الئ��ت��م��ان  و�شمان  املالية  اخل��دم��ات  فيها 
والفنية  والإداري���ة  والت�شويقية  التكنولوجية  واخل��دم��ات 
املرتابطة  املوؤ�ش�شية  احلزمة  تلك  تت�شمن  كما  املختلفة. 
امل�صروعات/ لدعم  متخ�ص�صني  معهدين  واملتكاملة 
عن  خالفًا   ،KISED الأعمال  وري��ادة  النا�صئة  ال�صركات 

.KOSPI معهد متخ�ص�س لدعم الأعمال ال�صغرية
النا�صئة  امل�صروعات  لتنمية  ال��ك��وري  املعهد  ويلعب 
وريادة الأعمال دورًا حموريًا حمليًا وخارجيًا �صمن �صبكة 
الدعم وامل�شاندة الكورية اجلنوبية. وتلقي )النافذة 2-3( 

بع�س ال�صوء على هذا الدور.  

ال�صكل رقم 3-2: وزارة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة والأجهزة التابعة لها يف كوريا اجلنوبية

)www.mss.go.kr/site/eng/main.do( امل�شدر: املوقع اللكرتوين لوزارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة والنا�شئة يف كوريا اجلنوبية
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كما تقدم ماليزيا خربات اأخرى هامة للدول الناه�شة 
فقد  واملتو�صطة.  ال�صغرية  بامل�صروعات  اهتمامها  يف 
لتنمية  متخ�ص�صة  وزارة  تاأ�صي�س  اإل��ى  احلكومة  ب��ادرت 
ريادة  لن�شر  عام  اإط��ار  لو�شع   2018 �صنة  الأعمال  ري��ادة 

الأعمال يف الدولة. 

الأطر  على  العتماد  يبدو  النامية،  للدول  وبالن�شبة 
من  العديد  يف  مف�شاًل  خ��ي��ارًا  املتخ�ش�شة  الت�شريعية 

مثل  احلديثة  اأو  الهند،  مثل  العريقة  النامية  التجارب 
لتنمية  قانونًا خا�صًا  الهند  اأ�صدرت  فقد  اأفريقيا.  جنوب 
ويت�صمن   .2006 �صنة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
ب�صاأن  ال��ب��الد  يف  واملعتمد  الرئي�صي  التعريف  القانون 
حذت  كما  واملتو�صطة.  وال�صغرية  ال�صغرى  امل�صروعات 
تاأ�صي�س  الآ�صيوية كوريا اجلنوبية يف  الهند حذو نظريتها 
واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر  متناهية  امل�صروعات  وزارة 

)نافذة 3-3(. 

KISED - النافذة رقم 3-2: دور فعال للمعهد الكوري لتنمية امل�صروعات النا�صئة وريادة الأعمال

اأدركت الدولة يف كوريا اجلنوبية مبكرًا اأهمية ودور املعاهد املتخ�ص�صة يف دعم اأدوار امل�صروعات النا�صئة لتنمية القت�صادات وغر�س ثقافات وممار�صات ريادة 
الأعمال يف املجتمع والقت�شاد الوطني. ومن هذا املنطلق، بادرت اإلى تاأ�شي�ض املعهد �شنة 2008، وتقدم له كافة اأوجه الدعم ب�شورة �شنوية. ويعمل املعهد كموؤ�ش�شة 

ا�صت�صارية وتطبيقية على اأربعة اأهداف رئي�صية:

اأو الواعدة املحتملة مبا يعزز قدراتهم على موا�شلة تطوير  توفري تعليم متخ�ش�ض لل�شباب / املبادرون املحتملون ال�شغار، واأ�شحاب القدرات الكامنة  1 .
الأفكار وحتويلها اإلى واقع عملي جتاري.

توفري بيئات التمكني املنا�شبة التي ت�شجع وحتفز حتويل اأفكار الأعمال الإبداعية اإلى منتجات وخدمات لل�شوقني املحلى والعاملي. 2 .
توفري املوارد املالية والب�شرية، التي تدعم اأ�شحاب الأعمال والأفكار النا�شئة والواعدة، ون�شر وتبادل املعلومات واخلربات الفنية ذات ال�شلة 3 .

حت�شني قدرات �شناعة ال�شرتاتيجيات، وبناء ال�شيا�شات اخلا�شة بتطوير اأدوار امل�شروعات حمليًا وخارجيًا. 4 .

وين�شط املعهد يف جمالت ال�شت�شارات، احلا�شنات، ال�شتثمار والتمويل، وامل�شاركة يف املوارد العاملية. وقّدم مبادرات يف هذا اخل�شو�ض بالتعاون مع برامج 
وحا�شنات اأعمال عاملية مناظرة عرب العامل مثل م�شروع Inno Way يف ال�شني عام 2016، والتعاون مع وادي ال�شيليكون الأمريكي يف تقدمي برامج تدريبية 

متخ�ش�شة حول تن�شيط وتفعيل مبادرات الأعمال على امل�شتوى العاملي.

www.kised.or.kr :امل�صدر

نافذة رقم 3-3: تكامل الإطارين الت�شريعي واملوؤ�ش�شي يف التجربة الهندية لتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

ي�شري موقع وزارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الهند اإلى بع�ض اخلربات امل�شتفادة حول تكامل الأطر الت�شريعية واملوؤ�ش�شية لتعزيز دور تلك امل�شروعات 
التنمية  التنمية املكانية، وتعزيز  اإلى م�شاهمات جوهرية يف حتقيق  العمل وامنا يتعداه  الدور ل يقت�شر على توفري فر�ض  واأن هذا  الوطنية خا�شة  التنمية  يف 
الريفية والتوزيع العادل للدخل والرثوة. فقد اأ�شدرت الهند قانون تنمية امل�شروعات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة �شنة 2006. ثم قامت بتاأ�صي�س وزارة 
امل�صروعات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة �صنة 2007. ويعمل الإطارين الت�شريعي واملوؤ�ش�شي ال�شابقني معًا على تعزيز ثقافة وممار�شات ريادة الأعمال 
التمويل  توفري  العناقيد،  تنمية  املنتجات،  تطوير  امل�صاندة،  التحتية  البنى  بديلة، دعم  اقت�صادية  �صيناريوهات  امل�صروعات يف ظل  تناف�صية  تعزيز  املجتمع،  يف 
املي�شر، دعم النفاذ اإلى الأ�شواق وبناء وتطوير القدرات. وتعمل الوزارة ب�شورة اأ�شا�شية على حمورين: الأول الذي يكمن يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، 
والثاين الذي ي�شّم امل�شروعات وال�شناعات الزراعية / الريفية. وعلى غرار التجربة اليابانية والتجربة الكورية اجلنوبية، تدعم جهود الوزارة جمموعة من 
املوؤ�ش�شات واملعاهد املتخ�ش�شة ذات ال�شلة مثل مكتب مفو�شية التطوير، املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شناعات ال�شغرية، مفو�شية ال�شناعات الزراعية، بخالف معاهد 

متخ�ص�صة لدعم ريادة الأعمال، معهد تنمية الأعمال ال�صغرية، ومعهد للمن�صاآت متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة.  

www.msme.gov.in :امل�صدر
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احلكومة  عملت  فقد  اأفريقيا،  بجنوب  يتعلق  وفيما 
على تاأ�شي�ض كيان موؤ�ش�شي حكومي يتمثل يف هيئة تنمية 
 Small Enterprises Development امل�صروعات ال�صغرية
قانون  لتعديل  وفقا   2004 �صنة  يف    Agency- SEDA

 .1996 �شنة  �شدر  ال��ذي  الوطنية  ال�شغرية  الأع��م��ال 
الهيئة  يف  خمتلفة  هيئات  ثالث  دمج  التعديل  وت�شّمن 
ودعم  اإن�صاء  اإل��ى   SEDA  – الهيئة  وتهدف  اجلديدة. 
وتطوير الأعمال ال�صغرية من خالل العمل يف �صراكات 
مع اجلهات الأخرى املعنية يف الدولة. وقد اأ�صبح للهيئة 
اأكرث من 43 فرعًا، 18 وحدة متنقلة، 48 ك�شك اإلكرتوين 
للمعلومات، 3 مراكز معلومات عن امل�صروعات ال�صغرية 
 42 ال�صركات،  واإن�صاء  لتطوير  مركزًا   12 واملتو�صطة، 
 access point توا�صل  نقطة  و47  اأعمال  حا�صنة  مركز 
على م�صتوى الدولة. بالإ�صافة اإلى ذلك، ويف �صنة 2012، 
وهو  امل�شروعات  بتمويل  خا�ض  موؤ�ش�شي  كيان  اإن�شاء  مت 
 Small Enterprises “هيئة متويل امل�صروعات ال�صغرية 
Finance Agency- SEFA“بهدف تي�صري وتو�صيع متويل 

التمكني  �صندوق  دور  بخالف  ه��ذا  امل�صروعات.  تلك 
.NEF – الوطني

اإليها،  الإ���ص��ارة  ال�صابق  القطرية  للتجارب  واإ�صافة 
للتعرف  العربي  امل�شتوى  على  ملحة  �شرورة  هناك  ف��اإن 
ال�شغرية  لالأعمال  املوحد  الأوروب��ي  الت�شريع  على جتربة 
ليعرب عن   2008 �صنة  الذي �صدر  الت�صريع  SBA، وهو   -
امل�شروعات  ب�شاأن  الأوروب��ي  الحتاد  ل�شيا�شات  كلي  اإطار 
يف  الأع��م��ال  ري��ادة  نهج  حت�شني  اإل��ى  ويهدف  ال�شغرية. 
ال�صيا�صات  �صنع  وبيئة  التنظيمية  البيئة  وتب�صيط  اأوروبا، 
املتعلقة بهذه امل�صروعات على امل�صتوى القطري وامل�صتوى 
وفق  تنميتها-  اأم��ام  املتبقية  احلواجز  واإزال��ة  الأوروب���ي، 
ل�صعار – Think Small First . اإذ يتبنى الت�صريع الأوروبي 
جمموعة من الأولويات اأهمها تعزيز روح املبادرة وريادة 
الأوروب���ي،  الحت��اد  دول  يف  العائلية  فيها  مبا  الأع��م��ال، 
تخفيف  الحت���اد،  دول  يف  والن�شاء  ال�شباب  بني  خا�شة 
الأعباء التنظيمية املعوقة لن�شاطات امل�شروعات ال�شغرية 

اإلى  الو�صول  ت�صهيل  الحت��اد،  دول  كافة  يف  واملتو�صطة 
التمكني  بيئات  اآليات  وتطوير  التمويل  على  واحل�صول 
والو�شول  التدويل  على  الرتكيز  لذلك،  املنا�شبة  والدعم 
اإلى الأ�شواق اخلارجية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
البتكار  ت�شجيع  دول���ة(،   28( الأع�شاء  ال��دول  كافة  يف 
والإبداع ال�شغري، وتنمية وتطوير املهارات التي تقود اإلى 
مزيد من البتكار، متكني امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 

من حتويل التحديات البيئية اإلى فر�س اأعمال. 

والإقليمية  العاملية  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  وتت�شمن 
والتي  امل�شتفادة  والدرو�ض  اخلربات  من  العديد  ال�شابقة 

تت�صم كذلك بقابليتها العالية للتطبيق، ومن اأبرزها: 

القطري  امل�شتويني  على  الت�شريعية  الأط���ر  اأهمية 
ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  ع��م��ل  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  والإق��ل��ي��م��ي 
واملتو�شطة، والتي حتمل يف الأغلب تعريفًا وا�شحًا لها على 
تنمويًا  وتوجهًا  اجلماعي.  اأو  القطري/الوطني  امل�شتوى 
وا�شحًا للدور املطلوب منها. كما تقدم التجربة الأوروبية 
امل�شروعات  الإقليمي لدعم دور هذه  العمل  منوذجًا حول 

من خالل قانون الأعمال ال�صغرية الأوروبي. 

حيث  املعنية:  الرئي�شة  املوؤ�ش�شية  لالأطر  حموري  دور 
مع  متخ�ش�شة(،  هيئات  اأو  )وزارات  الأط��ر  تلك  تلعب 
وتقييم  وتنفيذ  تخطيط  فاعاًل يف  دورًا  الت�شريعي  الإطار 
ومتابعة اخلطط الوطنية اخلا�شة بامل�شروعات ال�شغرية 
فوفقًا  والتعديل.  الت�صحيح  مع  ال��دول��ة،  يف  واملتو�صطة 
املعنية  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ش�شات  تقوم  الأوروب����ي،  للنموذج 
خالل  من  الأوروب���ي،  ال�صغرية  الأع��م��ال  قانون  بتطبيق 
اأ�شكال الدعم للدول  قيامها وبفاعلية عالية بتقدمي كافة 

الأع�شاء لتفعيل دور هذه امل�شروعات قطريًا واأوروبيًا.

وهي  الداعمة:  واملوؤ�ش�شات  لالأجهزة  حم��وري  دور 
اخلربة امل�شتفادة من الدول املتقدمة وال�شاعدة والنامية 
والكورية  اليابانية  التجربتني  يف  خا�صة  ال�صواء،  على 
على  بالرتكيز  اليابانية  التجربة  ات�شمت  اإذ  اجلنوبية. 
مناطق  كافة  يف  الدعم  خدمات  وتوطني  وتوفري  تو�شيل 
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بتعدد  اجلنوبية  الكورية  التجربة  ات�صمت  كما  ال��دول��ة. 
عمل  جم��الت  كافة  يف  الداعمة  واملعاهد  الهيئات  وتنوع 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

3-2 اآلي��ات التخطي��ط و�شن��ع ال�شيا�ش��ات اخلا�ش��ة 
بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  التخطيط  ميثل 
يف  امل�صروعات  تلك  ودور  باأهمية  ترتبط  كبرية  اأهمية 
العامل،  دول  كافة  يف  املختلفة  واملجتمعات  القت�شادات 
من  العديد  يف  وا�صحة  ب�صورة  الأهمية  ه��ذه  وتنعك�س 
اإذ  ال�شواء.  على  والإقليمية  العاملية  واخل��ربات  التجارب 
تعزز  التي  واخل��ربات  التوجهات  من  العديد  ر�شد  ميكن 
بتوجهات  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  اأدوار  رب��ط 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  يف  املختلفة  ال���دول 

امل�صتدامة، ومن بينها:

لتنمي��ة  �شريح��ة  ا�شرتاتيجي��ات  تبن��ي   1-2-3
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

 ومن الأمثلة البارزة يف هذا املجال تركيا التي قامت 
وخطتها  الأعمال  لريادة  الرتكية  ال�شرتاتيجية  باإعداد 
التنفيذية 2015-2018. وت�شمنت �شتة اأهداف ا�شرتاتيجية 
الأعمال.  وريادة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  لدعم 
وهي تت�صمن تطوير بيئة اأعمال �صديقة لريادة الأعمال، 
لبع�ض  م�شتدام  دع��م  البتكارية،  الأع��م��ال  ري��ادة  دع��م 
ال�شغار،  الأعمال  رواد  الن�شاء،  اأعمال  )ريادة  الأولويات 
ريادة الأعمال الجتماعية، ريادة الأعمال البيئية(، تطوير 
ثقافة ريادة الأعمال، تعميم ون�صر تدريب ريادة الأعمال 
كما   .)SME strategy، 2015( التعليم  مراحل  كافة  يف 
خطة  وج��ود  بني  يجمع  م��زدوج��ًا  من��وذج��ًا  ماليزيا  تبنت 
وطنية متخ�ش�شة لتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
واإدراج  جهة،  من   )2020-SMEs Master Plan 2012(
برامج امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف خطط التنمية 
التنمية  خطة  ت�صمنت  فقد  اأخ���رى.  جهة  من  امل�صتمرة 
يتعلق  برنامج   800 2011-2015 حوايل  ملاليزيا  العا�صرة 

الأ�صا�صية  املحاور  من  عدد  يف  تركزت  امل�صروعات  بتلك 
بامل�صروعات،  ال�صلة  ذات  الب�صرية  امل��وارد  تنمية  وه��ي 
الأ�شواق املحلية واخلارجية، تطويع البتكار  اإلى  الو�شول 
والإبداع املنا�شب، تطوير البنى التحتية الداعمة، الو�شول 

اإلى التمويل. 

3-2-2 ت�شمني �شيا�ش��ات تنمية امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة يف خطط التنمية 

ال�شني  الهامة يف هذا اخل�شو�ض حالة  الأمثلة  ومن 
للتنمية  ع�شرة  الثالثة  اخلم�شية  خطتها  ت�شمنت  التي 
2016-2020 العديد من املحاور الرئي�صة املتعلقة بطبيعة 

تنموية  ونظم  البتكار،  يحركها  التي  املن�صودة  التنمية 
والقت�شاد  املكانية  فيها  مبا  امل��ج��الت  كافة  يف  حديثة 
ال�شيرباين – Cyber Economy. كما تت�صمن جمموعة من 
ال�صيا�صات والتوجهات ذات ال�صلة بامل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة، وت�صمل جمالت البتكار والعلم والتكنولوجيا 
كمحركات رئي�شة للتنمية، توفري فر�ض التمويل امل�شتدام 
ملكافحة الفقر ودعم التنمية احل�شرية/املكانية املتوازنة، 
العمالة  لتوفري  وال�صركات  املدار�س  بني  العالقة  تعزيز 
الأخ�شر   القت�شاد  وتطبيقات  ممار�شات  تعزيز  املوؤهلة، 
الطاقة  واأنظمة  كربونًا  الأقل  والأن�صطة  النظيف  والإنتاج 
اجلديدة واملتجددة والذكية، تطوير �صبكات البنى التحتية 
للدولة  اململوكة  العامة  املوؤ�ش�شات  وتطوير  عاملية  مبعايري 
وتطوير الأ�شواق، فتح الفر�ض واملجالت اأمام امل�شروعات 
العادلة،  املناف�صة  قواعد  ومتكني  العامة  غري  وال�صركات 
وتطوير  امل�شتدام،  الفعال  للتمويل  ونظم  اآليات  تطوير 
وحتديث  تطوير  واأخريًا  ال�صلة،  ذات  الإجرائية  القواعد 
ال�صناعة وت�صجيع ال�صناعات النا�صئة يف جمالت حيوية 

تناف�صية حمددة. 

3-2-3 تبن��ي �شيا�ش��ات لدع��م امل�شروع��ات ال�شغرية 
واملتو�شطة من جانب الأجهزة املعنية

يف هذا ال�صدد، تربز خ�صو�صيات التجارب الآ�صيوية 
الكورية والهندية واملاليزية. اإذ تبنت جتربة كوريا اجلنوبية 
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رئي�صة.  �صيا�صات  ثالثة  املتخ�ص�صة  وزارتها  خالل  من 
ال�شغرية  الأعمال  منو  تعزيز  يف  الأول��ى  ال�شيا�شة  متثلت 
بنمو  مبا�شرة  ب�شورة  منوها  يرتبط  حيث  واملتو�شطة، 
القت�شاد الوطني على كافة امل�شتويات منذ بدء الأعمال 
ال�صيا�صة  ورك��زت  احل���دود.  عرب  النت�صار  اإل��ى  النا�صئة 
النا�صئة، خا�صة ذات  الأعمال  الثانية على جمالت دعم 
على  اإيجابيًا  ينعك�ض  مبا  واملعريف  التكنولوجي  الأ�شا�ض 
يف  ت�صاهم  التي  الأفكار  من  املزيد  وحث  الأع��م��ال،  بيئة 
ال�شيا�شة  توجهت  وحيث  الأع��م��ال.  دورة  وتطوير  تفعيل 

والعمل  ال�صغر،  متناهية  امل�صروعات  دعم  نحو  الثالثة 
وت�صجيع  املحلي،  القت�صاد  لدعم  تناف�صيتها  تعزيز  على 
كما  �شياقها.  يف  واجل��دي��دة  امل��ت��ط��ورة  الأع��م��ال  من���اذج 
اأولويات ل�شنة  اإلى ثالث  ترجمت الوزارة هذه ال�شيا�شات 
2018 تتمثل يف دعم القت�صاد الإبداعي، تعزيز القدرات 
عرب  امل�صروعات  فر�س  وتعزيز  للم�صروعات،  البتكارية 
ال��وزارة تويل  2019 فاإن  اأّما يف �شنة  العامل.  اإلى  احلدود 
و�صنع  والبتكار  النا�صئة  للم�صروعات  خا�صًا  اهتمامًا 

ال�شيا�شات )النافذة 4-3(.

وزارة  تاأ�صي�س  على  املاليزية  التجربة  اعتمدت  كما 
 21 تبني  اإل��ى  ب��ادرت  التي   ،2018 الأع��م��ال ع��ام  ري��ادة 
امل�شروعات  ن�شيب  زيادة  يت�شدرها  ا�شرتاتيجيًا  هدفًا 
ودعم  الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
امل�شتقبلية.  ال�شناعات  اجت��اه  يف  النا�شئة  امل�شروعات 
وقد مّت جتميع الأهداف ال�شرتاتيجية املذكورة يف �شياق 
القت�شادي  النمو  ت�شريع  هي  رئي�شة،  ا�شرتاتيجيات   4
املحفز بالإبداع والبتكار من خالل تعزيز ريادة الأعمال، 
دعم  الدولة،  الأعمال يف  لريادة  و�صاملة  متكاملة  تنمية 
الأعمال.  ريادة  وتو�صيع  تطوير  الأعمال،  ريادة  وتعزيز 
التجربة  الهندية وعلى غرار  التجربة  كذلك فقد قامت 
الكورية اجلنوبية، ومن خالل وزارتها املتخ�ص�صة، بتبني 

�صيا�صات لدعم امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة واأدوارها 
تكلفة  من   %  70 احلكومة  حتمل  بينها   ومن  التنموية، 
 Pharma( تاأ�شي�ض العناقيد ال�شناعية يف �شناعة الأدوية
من  اأقل  خالل  للم�شروعات  القرو�ض  منح   ،)Clusters
25 % من  �شاعة واحدة عرب البوابة املخ�ش�شة، تنفيذ 
وتخ�شي�ض  امل�شروعات،  تلك  من  احلكومية  امل�شرتيات 
من  الأعمال  برائدات  اخلا�شة  للم�شروعات   %  3 ن�صبة 
لتقدمي  تكنولوجي  مركز   100 خدمات  تن�صيط  الن�صاء، 
غري  امل��ن��ازع��ات  ف�ض  للم�شروعات،  الفنية  اخل��دم��ات 
اجلوهرية اخلا�شة بريادة الأعمال خارج قاعات املحاكم 
ب�صيطة غري  بديلة  اآليات  وذلك من خالل  التقا�صي،  اأو 

معقدة.

النافذة رقم 3-4: امل�صروعات النا�صئة والبتكار حمور �صيا�صات وزارة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة الكورية �صنة 2019
تتبنى وزارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة والنا�شئة يف كوريا ثالث �شيا�شات رئي�شية خالل عام 2019، وجمموعة من ال�شيا�شات الفرعية الهامة كما يطرحها 

موقع الوزارة الكورية على ال�شبكة الدولية على النحو التايل:

والتعامل الفعال مع حتديات ما بعد  1 . – تهيئة منا�شبة لبيئة عمل ال�شركات والأعمال النا�شئة )خا�شة الأعمال النا�شئة ذات الأ�شا�ض واملكون التكنولوجي 
)Tailored Funds – التاأ�صي�س، وزيادة حجم اأ�صكال التمويل املوجه

البتكارية  الطاقات  وتعزيز  البتكارية،  الإبداعية  املنتجات  ن�شيب  وزيادة  لالأ�شواق  حتديث  من  ي�شمله  )مبا  لل�شركات  امل�شتدام  النمو  وتعزيز  �شمان  2 .
للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، واإزالة العقبات اأمام تو�شعها حمليًا وعامليًا( 

ن�شر القت�شاد الإبداعي وتعزيز اآليات �شنع ال�شيا�شات، مبا يف ذلك ت�شجيع وتنمية ال�شركات الإبداعية املبتكرة متناهية ال�شغر، وتطوير ال�شيا�شات على  3 .
نحو ي�صمح بتو�صيع و�صول امل�صتهلك اإلى منتجات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة.

www.mss.gokr- MSS :امل�صدر
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3-2-4 الهتم��ام بالأبعاد املكاني��ة وتعزيز التنمية 
الإقليمي��ة املتوازنة من خ��الل امل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

العديد  يف  بو�شوح  اجلانب  بهذا  الهتمام  يظهر 
العاملية، ل�شيما يف ظل املخاطر املرتبطة  من التجارب 
بالرتكز و�شعف النت�شار الإقليمي املتوازن للم�شروعات 
�شبيل  على  رو�شيا  ففي  وعمالتها.  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ال�شغرية  امل�شروعات  من  الأك��رب  الن�شب  ترتكز  املثال 
املركزية  الفيدرالية  املقاطعات  يف  ال�شغر  ومتناهية 
مقاطعات  ن�شيب  يتجاوز  ل  حني  يف   ،%  27.3 بن�صبة 
اأخرى 10.0 %. وينعك�ض هذا التفاوت يف التوزيع جغرافيًا 
امل�صروعات  هذه  يف  العمل  لقوة  الإقليمي  التوزيع  على 
الأكرب  الفيدرالية على احل�شة  املقاطعات  تهيمن  حيث 

من العمالة بن�صبة ت�صل اإلى 30.6 %.

يف املقابل، كانت هناك جتارب عاملية واإقليمية اأكرث 
حر�صًا على حتقيق التنمية الإقليمية املتوازنة من خالل 
لهذه  املتوازن  للن�شر  وتوجهات وطنية  �شيا�شات وخطط 
امل�صروعات عرب البالد. وتتميز التجربة اليابانية يف هذا 
املجال حيث تركز على دعم التنمية الإقليمية من خالل 
هذه امل�صروعات، مع ن�صر مراكز دعم هذه امل�صروعات 
يف  اأي�صًا  جليًا  احلر�س  ذل��ك  يظهر  كما  ال��دول��ة.  عرب 
ال�صناعية  العناقيد  ن�صر  خالل  من  الهندية  التجربة 
ال�شينية  التجربة  تقدم  اخل�شو�ض،  هذا  ويف  اإقليميًا. 
للم�شروعات  املحلية  الأدوار  لتفعيل  ه��ام��ًا  من��وذج��ًا 
ال�صغرية واملتو�صطة، والنطالق من التميز على امل�صتوى 
والعاملي،  الإقليمي  امل�صتويني  على  التميز  اإل��ى  املحلى 
ال�شينية  داليان  مقاطعة  جت�شدها  التي  اخلربات  وهي 

)النافذة 5-3(. 

النافذة رقم 3-5: دور حموري للوحدات املحلية يف تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة - داليان منوذجًا

تعطى جتربة مقاطعة داليان - Dalian	  ال�شينية العديد من اخلربات يف جمال ا�شتغالل وخلق الفر�ض وامليزات الن�شبية والتناف�شية )خلق بوؤر 
جذب حملية، ومراكز متيز حملية( ويف جمال تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وخلق توا�شل حملي ووطني وعاملي لتعزيز وا�شتدامة وتطوير 
هذه امليزات. تقع هذه املقاطعة على بعد 800 كم من بكني، ومتثل طليعة املدن ال�شينية يف تبنى مناذج التخطيط احل�شري امل�شتدام وتوفري بيئة 
واعدة وحمفزة لالأعمال ال�شغرية واملتو�شطة املحلية والأجنبية خا�شة يف مراعاتها جلوانب تخطيط واإدارة النقل، تخطيط الطاقة، وتخطيط 

ال�صناعة امل�صتدامة. كما تعترب خام�س موانئ ال�صني واأحد موانئ احلاويات الكربى عامليًا. 

املدينة خم�صة حدائق  الزراعية. كما ت�صم  واملنتجات  ال�صناعية  الآلت  ال�صيارات، م�صتلزمات ورقاقات احلوا�صيب،  تنمية �صناعات  	 تركز على 
 Intel، Dell، Hewlett بخالف املناطق القت�شادية مبا �شاهم يف جذب �شركات عاملية متعددة مثل Industrial Parks – صناعية�
Packard. وحتولت اإلى بيئة اأعمال متميزة لالأعمال ال�شغرية واملتو�شطة، ومركز خلدمات التعهيد –  Outsourcing واأن�شطة البحوث 

والتطوير –  R&D خا�صة لل�صركات الآ�صيوية اليابانية والكورية اجلنوبية.  

  	2018 �شنة  ا�شت�شافت  اإذ  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  بتنمية  �شلة  ذوي  موؤخرًا حدثني هامني  املقاطعة  ا�شتقبلت  فقد  ال�شياق  هذا  ويف 
قمة عاملية ل�صبكة احلا�صنات الذكية العاملية –WIIN التي ركزت على ق�صايا البتكار ودور حا�صنات الأعمال يف تنمية امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�شطة. كما ا�شت�شافت يف ال�شنة ذاتها املنتدى الإيطايل / ال�شيني لال�شتثمار والتجارة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، والذي �شّم ممثلني 
ل�شركات اإيطالية )69 �شركة( و�شركات �شينية )200 �شركة(. وناق�ض ق�شايا التعاون والفر�ض لهذه امل�شروعات يف جمالت �شناعات الأدوية 

والبرتوكيماويات، واخلدمات، وحماية البيئة، واملعلومات والت�شالت والطاقة اجلديدة.

World Economic Forum- WEF، )2014( :امل�صدر
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3-2-5 دور امل�شروع��ات ال�شغرية واملتو�شطة يف دعم 
النمو الحتوائي 

الجندات  وك��ذل��ك  التطبيقية  ال��درا���ص��ات  اأك���دت 
الدويل  واملجل�ض   ،2030 امل�صتدامة  للتنمية  العاملية 
دور  وح��ي��وي��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��رية،  للم�صروعات 

النمو  حتقيق  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات 
وتوفري  التنموية  التوجهات  اأن  اإذ  والحتوائي،  ال�صامل 
تتحقق  ���ش��وف  الفقر  وم��واج��ه��ة  لئ��ق��ة،  عمل  ف��ر���ض 
بال�صرورة وبالدرجة الأولى من خالل هذه امل�صروعات 

يف كافة دول العامل )النافذة 6-3(. 

اإليها  الإ�شارة  مّتت  التي  القطرية  وبخالف اخلربات 
�شابقا، فاإن من الأهمية مبكان الإ�شارة اإلى دور ال�شياقات 
موؤثرة  اأدوارًا  تلعب  والتي  ال�شلة  ذات  والدولية  الإقليمية 
امل�صروعات  لتلك  ال�صيا�صات  و�صنع  التخطيط  يف  للغاية 
على امل�شتوى الوطني القطري بغ�ض النظر عن م�شتويات 
والحتادات  الكتل  توجهات  بينها  ومن  ال�صائدة،  التنمية 

والتجمعات العاملية والإقليمية.

جمموعة  هنا:  بالت�شجيل  اجلديرة  اخلربات  ومن 
واأخرى  متقدمة،  دوًل  ت�صم  والتي   G20  – الع�صرين 
ذات  ينطبق  كما  ال�صعودية.  بينها  من  ونامية  �صاعدة 
 ،)7-3 )النافذة  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  على  احل��ال 
 ،OECD - ودول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية
من  اأكرث  ت�شم  التي  والطريق  احلزام  ملبادرة  اإ�شافة 

70 دولة. 

النافذة رقم 3-6: دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف دعم التحول نحو النمو الحتوائي وال�صمول الجتماعي

تلعب امل�صروعات هذا الدور يف تعزيز النمو ال�صامل والحتوائي Inclusive Growth، من خالل:

	 م�شاهمة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف خلق فر�ض العمل وتعزيز منو م�شتويات الت�شغيل اجلارية، وذلك مقارنة بامل�شروعات الكبرية، وهو الأمر الذي 
ي�شرى، وفق درا�شة ملنظمة التعاون القت�شادي والتنمية، على م�شتوى كافة اأنواع الدول ح�شب دخلها )دول الدخل املنخف�ض 78 %، دول الدخل املتو�صط 

املنخف�ض 67 %، دول الدخل املتو�شط املرتفع 59 %، ودول الدخل املرتفع 65 %(. 

، وذلك   	Inclusive & Social Business Model م�شاهمة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف خلق مناذج اأعمال احتوائية متحيزة اجتماعيًا
على جانب الطلب بت�شهيل و�شول الفئات يف اأ�شفل الهرم ال�شكاين / الجتماعي اإلى ال�شلع واخلدمات خا�شة ال�شحية، واملياه والتمويل وغريها.

	 وعلى جانب العر�ض، يتم العمل على دمج هذه الفئات امل�شار اإليها يف �شال�شل القيمة كموردين، موزعني، اأو عاملني، وبالتايل توليد وتو�شيع فر�ض زيادة 
الدخول وزيادة فر�ض العمل. وميكن اأن ي�شرى الأمر ذاته على فئات م�شتهدفة اأ�شفل الهرم الجتماعي مثل الن�شاء وال�شباب واملعاقني. كما ميكن حتقيق 
ال�شتهداف املكاين بتوجيه هذه امل�شروعات للعمل يف املناطق املهم�شة غري املف�شلة من ال�شركات الكبرية. وقد �شهدت العديد من مناطق العامل تطبيقات 
الدولة،  يف  ال�شناعية  الر�شمية  العمل  قوة  �شمن  الع�شائر  انتاج  عمليات  يف  الفواكه  مزارعي  دمج  مت  حيث  �شرياليون  منها  اخل�شو�ض  هذا  يف  هامة 
وتطبيقات ل�صركة Take Care يف م�صر، و�صركة CEMAR يف الربازيل. كما يوؤكد التقرير الذي �شبق الإ�شارة اإليه اأن ما ل يقل عن 22 % من 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف بريطانيا لديها توجهات اجتماعية – Socially Oriented ب�صورة اأو باأخرى.

Koirala، Shashwat )2018( :امل�صدر
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احل��زام  »م��ب��ادرة  ل��  بالن�شبة  احل���ال  ه��و  وك��ذل��ك 
والطريق« التي اأطلقتها ال�شني �شنة 2015 والتي ت�صمل 
واأكرث  العامل،  �شكان  ن�شف  ميثلون  دول��ة   70 من  اأك��رث 
العديد  بينها  وم��ن  العاملي،  القت�صاد  من   %  30 من 
املوؤ�ش�شات  يف  اأي�شًا  �شاهمت  والتي  العربية  الدول  من 
يف  لال�صتثمار  الآ���ص��ي��وي  البنك  مثل  للمبادرة  املالية 
اإذ   .)2018 واآخ��رون،  – AIIB )خ�شبة  التحتية  البنية 
يعزز من تلك الفر�ض تاأكيد القيادات ال�شينية املعنية 
مع  ال�صيني  التعاون  تعزيز  املبادرة يف  دور  على  ذاتها 

امل�شروعات  بتنمية  يتعلق  فيما  املختلفة  ال��ع��امل  دول 
ال�شغرية واملتو�شطة وال�شتفادة من اخلربات ال�شينية 
يف هذا اخل�شو�ض، وعلى الأخ�ض يف جمالت التجارة 
الإليكرتونية، واملن�شات التكنولوجية، ومكافحة الفقر، 
والعتماد  وامل��ع��اي��رة  وت��ب��ادل خ���ربات اجل���ودة  ون��ق��ل 
احلدود.  عرب  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  لدعم 
قطاع  فر�ض  بع�ض  على  ال�شوء   )8-3 )النافذة  وتلقي 
العربية من  الدول  واملتو�صطة يف  ال�صغرية  امل�صروعات 

خالل اللتحاق مببادرة احلزام والطريق. 

النافذة رقم 3-7: دور الحتاد الأوروبي يف تفعيل اأدوار امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة قطريًا ودوليًا

متثل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة حوايل 99.8 % من منظمات الأعمال غري املالية يف اأوروبا، والتي ت�شاهم يف توفري حوايل 66.4 % من قوة العمل يف 
دول الحتاد، كما اأنها م�شوؤولة عن توليد حوايل 56.8 % من القيمة امل�صافة يف قطاعات الأعمال غري املالية يف تلك الدول. ومتثل امل�صروعات متناهية ال�صغر 

– Micro حوايل 93.3 % من اإجمايل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الأوروبية. 

 وقد اأدرك الحتاد الأوروبي مبكرًا الأهمية الكبرية لتلك امل�شروعات يف تعزيز تناف�شية القت�شادات الأوروبية. فقام �شنة 2008 باإ�صدار قانون الأعمال ال�صغرية 
الأوروبي – SBA والذي يتبنى منهج – Think Small First، ويهدف اإلى تعزيز ريادة الأعمال يف اأوروبا، وازالة احلواجز اأمام تلك امل�شروعات، وتب�شيط 
الإجراءات ودعم بيئة الأعمال املحفزة لها. كما دعم الحتاد منذ �شنة 2011 تفعيل القانون امل�شار اإليه من خالل اتخاذ الع�شرات من الإجراءات ب�شورة �شنوية 
اإلى الرتكيز على �شيا�شات  2018(. كما ي�شعى يف الآونة الراهنة  3300 اإجراء حتى �صنة  اإلى  لتعزيز اإنفاذ �شيا�شات القانون لدى الدول الأع�شاء )و�شلت 

واإجراءات ذات �شلة بتنمية املهارات وتعزيز البتكار لدى تلك امل�شروعات، وتوفري املجال للفر�شة الثانية واإقالة عرثات امل�شروعات.

وي�شري التقرير التقييمي ال�شنوي للمفو�شية الأوروبية حول اأداء تلك امل�شروعات اإلى اأّن ال�شيا�شات والإجراءات الداعمة امل�شار اإليها �شابقًا يف اإطار قانون الأعمال 
ال�صغرية الأوروبي حتقق الكثري من اأهدافها املخططة. فقد ازداد عدد تلك امل�صروعات بن�صبة ت�صل اإلى %24، كما و�شل ن�شيب تلك امل�شروعات اإلى حوايل 
%70 من �شادرات دول الحتاد. وارتفع معدل منو ال�شادرات بن�شبة %20 منذ �صنة 2012. كما جتدر الإ�شارة اإلى اأهمية التقارير ال�شنوية التي ت�شدرها 
املفو�شية الأوروبية حول نتائج اأعمال تلك امل�شروعات من حيث تقدمي خربات وتوجهات هامة حول جوانب الق�شور اأو التميز يف الأداء يف دوله الأع�شاء، اإ�شافة 
اإلى تقدمي مدخالت هامة لتطوير ال�شيا�شات ذات ال�شلة بتلك امل�شروعات على امل�شتوى الأوروبي بوجه عام، وعلى م�شتوى كل دولة من الدول الأع�شاء على وجه 

اخل�شو�ض ب�شورة دورية.   

 European Commission )2018( :امل�صدر
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ا�شتنادًا ملا �شبق، ميكن بلورة اأهم النتائج املرتبطة 
جمال  يف  متيزًا  الأكرث  الدولية  واملمار�شات  باخلربات 
اأهمية  يف  وامل��م��ث��ل��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات،  و���ص��ن��ع  التخطيط 
التخطيط والنظرة ال�شرتاتيجية للم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة، وهي النظرة التي تراعى �صياقات ومتغريات 
الوطنية  التنمية  بتوجهات  وربطها  املحلية،  التنمية 
الإقليمية  امل��ب��ادرات  م��ن  ال�شتفادة  م��ع  وامل�شتدامة، 
والدولية، كما يف حالة مبادرة احلزام والطريق. وكذلك 
ال�صامل ذو  النمو  امل�صروعات يف  التاأكيد على دور هذه 
الطابع الحتوائي، وتعزيز ال�صمول الجتماعي، اإ�صافة 

ال�صغرية  امل�صروعات  �صيا�صات  بني  الربط  حيوية  اإلى 
خالل  من  بتنفيذها،  املعنية  واملوؤ�ش�شات  واملتو�شطة 
تنفيذ  على  يقوم  امل�شروعات  لتلك  متخ�ش�ض  جهاز 
نتائج  وتقييم  متابعة  وميكن  بها.  اخلا�شة  ال�شيا�شات 
اأعماله من خالل موؤ�شرات مو�شوعية. اأ�شف اإلى ذلك 
امل�صروعات  عمل  بيئة  يف  امل�صاندة  الأج��ه��زة  دور  اأهمية 
اأو  متويلية  اأجهزة  بني  ترتاوح  والتي  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
 / املناطق  اأو  الأعمال،  حا�شنات  اأو  الفني،  الدعم  لتقدمي 
العلمية  املعاهد  اأو  املتخ�ص�صة،  ال�صناعية  احلدائق 

النوعية املتخ�ص�صة. 

النافذة رقم 3-8: فر�ض تنمية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف اإطار مبادرة احلزام والطريق

هناك �شعي اأوروبي حثيث لتقييم ودرا�شة الفر�ض املتاحة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الأوروبية يف �شياقات “مبادرة احلزام والطريق- OBORI”، كذلك 
اأية انعكا�شات �شلبية  تقييم خماطر املبادرة على امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة الأوروبية، وطرح مقرتحات حول ال�شتفادة الأوروبية من املبادرة مع جتنب 
لها على قطاعات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدول الأوروبية. ويف املقابل فاإن هناك حاجة اإلى �شعي عربي مناظر لتقييم فر�ض وخماطر املبادرة على 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة العربية. 

وتكت�صب هذه الدعوة اأهمية بالغة يف املرحلة الراهنة يف �صوء العتبارات التالية: 

	 وقوع معظم الدول العربية على امل�شارات الرئي�شة والفرعية الربية والبحرية للمبادرة، �شواء على امل�شارات ال�شرق اأو�شطية، اأو الآ�شيوية اأو امل�شارات الأفريقية 
للمبادرة.

	 م�شاهمة الدول العربية يف املوؤ�ش�شات الرئي�شة للمبادرة، وعلى الأخ�ض )البنك الآ�شيوي لال�شتثمار يف البنية التحتية( ومن بينها م�شر والأردن وال�شودان 
ودول اخلليج العربية.

	 العالقات القت�شادية / ال�شيا�شية املتنامية بني الدول العربية وال�شني يف �شياق املبادرة وخارجها، والتي يج�شد اأحد مظاهرها )الإعالن التنفيذي ال�شيني 
العربي اخلا�ض ببناء احلزام والطريق- 2018(، ووثيقة “الربنامج التنفيذي ملنتدى التعاون ال�شيني العربي 2020-2018 املوقعة بني جامعة الدول 

العربية وال�صني �صنة 2018.  

ويف هذا ال�شياق، فاإنه ميكن من خالل اآلية منتدى التعاون ال�شيني العربي والآليات الفرعية املنبثقة عنه طرح اأجندة عربية لأولويات تنمية امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�شطة يف الدول العربية، والتي ميكن اأن ت�شاهم جمهورية ال�شني يف دعمها من خالل اآليات واأدوات وموؤ�ش�شات املبادرة املختلفة على امل�شتوى العربي، مع 

الرتكيز على املجالت التالية:

	 توفري بدائل متويلية لدعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، ل�شيما يف الدول العربية التي تعاين نق�شًا يف التمويل. 
التعهيد،  وخدمات  ال�شينية،  لالأ�شواق  خا�شة  الت�شدير  مثل  جمالت  يف  التميز  بهدف  والتكنولوجية  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  خا�شة  القدرات،  وبناء  	 تطوير 

وغريها 

	 تطوير احلا�شنات والعناقيد ال�شناعية ال�شغرية، خا�شة يف بع�ض املجالت التي تتميز بها ال�شني مثل ال�شناعات الإليكرتونية 
	 تطوير امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة على م�شتوى الوحدات املحلية، �شواء يف املناطق احل�شرية اأو الريفية اأو املدن الذكية.

	 تطوير القدرات البتكارية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، يف �شوء اخلربات ال�شينية املتنوعة يف هذا اخل�شو�ض. 
	 بناء ال�شراكات بني جمموعات من ال�شركات العربية ال�شغرية واملتو�شطة ونظرياتها ال�شينية )منتجات اأو خدمات حمددة(. 

EUSME )2018(. See also: http://www.chinaarabcf.org :امل�صدر



111 الفصل الثالث: الدور التنموي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في ضوء التجارب الدولية تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”110

تقرير التنمية العربية

111 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”110

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  دور   3-3
تعزيز ال�شتدامة ون�شر مناذج الأعمال اخل�شراء 

واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اأدوار  ارتفاع  مع 
على  دوره��ا  يت�شاعد  املختلفة  العامل  دول  يف  التنموية 
للتنمية  العاملية  الأج��ن��دة  حتقيق  يف  اأي�����ص��ًا  ال��ت��وازي 
امل�صتدامة – SDGs، وكذلك دورها يف حتقيق الأجندات 
الوطنية املرتبطة بالأجندة العاملية الأممية التي اأطلقت 
لعدم  الإ���ش��ارة  الإط��ار ميكن  هذا  ويف   .2015 �صنة  منذ 
ال�صغرية  “امل�صروعات  ل���  حم��دد  عاملي  تعريف  وج��ود 
اأحد  ل��ك��ّن   .”SMEs Green– اخل�����ش��راء  واملتو�شطة 
التقارير املتخ�ص�صة احلديثة ي�صري اإلى مالمح اأ�صا�صية 
لها باعتبارها امل�صروعات التي تدعم تطوير منتجات اأو 
خدمات ونظم لها منافع بيئية. كما حتقق كفاءة وتر�شيد 
يف ا�شتخدام املوارد، وذات قابلية ومردودات اقت�شادية، 
 Green( ولها اآثار بيئية اأقل وطاأة من امل�شروعات التقليدية
Win، 2018(. ويتعاظم دور هذا النوع من امل�شروعات يف 

اأدوارًا متنامية يف ق�شايا  تلعب  اإذ  املختلفة،  العامل  دول 
باأنواعه،  والتلوث  احليوي،  والتنوع  املناخ،  وتغري  البيئة، 
و�صوء ا�صتغالل املوارد. وقد اأ�صبح الكثري منها اأكرث قدرة 
من  متعددة  مداخل  خ��الل  من  عملياتها  تخ�صري  على 

:)Shashwat، 2018( بينها

ت��ط��ب��ي��ق ودم������ج م���ع���اي���ري ال��ب�����ش��م��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة – 
Environmental Foot print، يف نظم الإنتاج والت�صغيل، 

املوارد،  ا�شتخدام  كفاءة  حت�شني   / تر�شيد  على  والعمل 
واللتزام باملعايري البيئية، وممار�شات الأداء امل�شتدام، 

والتكنولوجيات اخل�شراء. 

Eco- – ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��وج��ه  ذو  الب��ت��ك��ار  ت��ن��م��ي��ة 
الأعمال  ورواد  امل��ب��ادرون  يركز  حيث   .innovators

واأ�شاليب  املبتكرة،  واخلدمات  املنتجات  على  ال�شغار 
نظيفة،  وتكنولوجيات  م��ط��ورة،  وت�شويقية  تنظيمية 
ومناذج اأعمال تراعى الأثر واملردود البيئي، والتوا�شل 
البيئي )اأبعاد تكنولوجية وغري تكنولوجية(.   املجتمعي 

Eco- البيئي  البعد  ذات  الأعمال  ري��ادة  تن�صيط 
الذين  الأع��م��ال  رواد  على  وتنطبق   ،entrepreneur

دوارة  خ�شراء  اأعمال  ومن��اذج  تطبيقات  عن  يبحثون 
م�شتدامة ذات توجه بيئي يت�شمن تغيريات وتف�شيالت 
اآن  يف  وو�صيلة  وغ��اي��ة  كهدف  ال�صتدامة  اإل��ى  تنظر 

واحد.

تن�شيط تطويع واكت�شاب اخلربات ذات البعد البيئي 
– Eco-adapters، من خالل تطويع بع�س التطبيقات 
كفاءة  مثل  جم��الت  يف  املنا�شبة  النوعية  اأو  اجلزئية 
املوارد، وكفاءة الطاقة، وتطبيقات خ�شراء ت�شاهم يف 
وتخفيف  ال�شارة  النبعاثات  تخفيف  اأو  التكلفة  خف�ض 

البيئية اجلانبية. الآثار 

 Green – امل��خ��رج��ات اخل�����ش��راء  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
خدمات  اأو  م��ن��ت��ج��ات  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن   ،Outputs

حم�صنة بيئيًا مثل منتجات الطاقة اجلديدة واملتجددة، 
منتجات �صديقة للبيئة، منتجات �صهلة التدوير واإعادة 

املعاجلة واإعادة ال�شتخدام.

قيام  اإل��ى  الإ���ش��ارة  جت��در  ال�شياق،  نف�ض  و�شمن 
موؤ�ش�شات منظومة الأمم املتحدة بدور فاعل يف جمالت 
ربط قطاعات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف دول 
العامل املختلفة، خا�شة النامية منها، باأجندتها العاملية 
من  العديد  خالل  من  وذلك   2030 امل�صتدامة  للتنمية 

املبادرات والربامج الهامة )النافذة 9-3(. 
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يف  هامة  اأدوارًا  الكربى  العاملية  التجمعات  وتلعب   
العامل  دول  يف  العامة  ال�شيا�شات  �شناع  اأنظار  توجيه 
املختلفة اإلى دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف تبني 
ودعم  لتعزيز  اخل�شراء  الأعمال  ومناذج  التكنولوجيات 
اأجندة الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030. ويف هذا 
اخل�شو�ض فاإن »جمموعة الع�شرين – G20” حتث الدول 
التكنولوجيات  دعم  على  املختلفة  العامل  ودول  الأع�شاء 
 Green واملتو�شطة:  ال�شغرية  للم�شروعات  اخل�شراء 
اتفاق  اأه��داف  حتقيق  يدعم  مبا   Technology SMEs

للتنمية  املتحدة  الأم��م  واأج��ن��دة   ،2015 للمناخ  باري�س 
اأوراق  اأح���د  يف  املجموعة  وت��رّك��ز   .2030 امل�صتدامة 
ال�شيا�شات اخلا�شة بها )Verdolini، et.al، 2017(  على 
جمموعة من العتبارات الهامة التي ت�صجع امل�صروعات 
خ�صراء،  تكنولوجيات  تبني  على  واملتو�صطة  ال�صغرية 
واأهمها حتفيز امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة لالإقبال 
قنوات  خالل  من  وذلك  اخل�شراء،  التكنولوجيات  على 
وبدائل التمويل العام و�شمان التمويل الأخ�شر، لتحفيز 
التكنولوجيات  امل�صتثمر ال�صغري على تبني وتطبيق تلك 

اخل�شراء والأقل كربونًا، ودعم اأن�شطة البحوث والتطوير 
الداعمة لها يف تلك امل�شروعات، والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات 
متييز  ويكون  التوجهات.  هذه  لدعم  الدولية  التمويلية 
امل�شروعات  اإل��ى  موجهًا  احلكومية  للم�شرتيات  خا�ض 
ال�شغرية واملتو�شطة التي تطبق التكنولوجيات اخل�شراء 
الأقل كربونًا، والعمل على توفري خدمات حكومية داعمة، 
وذلك من اجلهات املعنية مثل اجلهات احلكومية البيئية، 
الدولية  املنظمات  اأو  العلمي،  البحث  ومراكز  جهات  اأو 
والإقليمية ذات ال�صلة، وغريها. وي�صمل اأخريًا احلر�س 
على توفري نظام فعال للتقارير واملتابعة، ميكن من خالله 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  جهود  وتقييم  تتبع 
التو�شع  اأو  اخل�شراء،  التكنولوجيات  وا�شتخدام  تبني 
ال�صغرية  امل�صروعات  م��ب��ادرات  ودع��م  ا�صتخدامها  يف 
للتمويل الأخ�صر. وت�صاهم  لتاأ�صي�س من�صات  واملتو�صطة 
املبادرين  القناعات لدى �صغار  املن�صات يف تعزيز  تلك 
الأقل كربونًا  التكنولوجيات اخل�شراء  ال�شتثمار يف  باأن 

ميكن اأن يكون اأكرث جدوى وربحية واأقل خماطرة.

بعيدة عن  الأوروب��ي  تبدو حماور جتربة الحتاد  ول 

النافذة رقم 3-9: مبادرات الأمم املتحدة لتفعيل دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف دعم اأجندة التنمية امل�شتدامة - 
SDGs - 2030، خا�صة يف الدول النامية

تتبنى الأمم املتحدة العديد من املبادرات يف هذا اخل�شو�ض، منها تفعيل اأدوار امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف الدول 

النامية، وهي اأحد املبادرات الأممية الهامة التي تركز على ق�شايا القت�شاد الكلي والتمويل، النوع ومتكني املراأة، التنمية الجتماعية والتنمية امل�شتدامة. كما 

تتبنى مداخل لتح�صني وبناء القدرات يف جمالت التخطيط و�صنع ال�صيا�صات، وحتليل الأ�صواق، والو�صول اإلى الئتمان، وتطوير خطط الأعمال، ونظم املحا�صبة 

واإدارة الأعمال، وغريها. 

وتقوم على تنفيذ املبادرة اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية بالأمم املتحدة )�شعبة اأهداف التنمية امل�شتدامة( ومن خالل متويل من دولة ال�شني. ويرّكز 

لالأعمال  الدويل  )املجل�ض  والفلبني  كينيا  تنزانيا،  �شرييالنكا،  لو�ض،  فيجي،  كمبوديا،  بريو،  الربازيل،  ت�شمل  خمتلفة  قارات  يف  نامية  دول   9 على  امل�شروع 

ال�صغرية، 2018(.

 – UNDP، ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية  كما ي�شارك يف املبادرة العديد من املنظمات الدولية والإقليمية مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

UNIDO، وبنك التنمية الآ�صيوي – ADB، وبنك التنمية الأفريقي – AfDB، وغريهم.
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خطة  الحت��اد  يتبنى  حيث  الع�شرين،  جمموعة  جتربة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  الأخ�صر  للتحول  عمل 
تخ�صري  لتعميق  عملية  خطوات  تت�صمن   2020-2014

مع  والتوافق  التنمية  ا�صتدامة  لدعم  امل�صروعات  تلك 
التحول  هذا  ياأتي  كما  املناخ.  تغري  وتداعيات  تطورات 
على  اأكرب  حتول  �صياق  يف  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  يف 
جديدة  اقت�شادية  من��اذج  اإل��ى  للتحول  الحت��اد  م�شتوى 
خ�صراء  Resilientاأو     - مرنة  اأو   ،Circular  – دوارة 
امل�شتدام  التناف�شي  النمو  فر�ض  لتعزيز    Green  –

لالقت�صاد الأوروبي الذي تلعب فيه امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة دورًا حموريًا حيث ي�صل عددها اإلى 22 مليون 
 50 عنها  وينتج  عمل،  فر�شة  مليون   133 توفر  من�صاأة 
ويو�صح  الأوروب��ي.  امل�صتوى  على  امل�صافة  القيمة  من   %
تخ�شري  الأربعة خلطة عمل  الأه��داف   )1-3 )اجل��دول 
امل�صروعات ال�صغرية يف الحتاد الأوروبي وكذلك الآليات 
 Doranova،( .الفرعية املرتبطة بتحقيق كل هدف منها
 Asel، 2018( )Eco-innovation observatory and

)European commission،2018

اجلدول رقم 3-1: حماور واأهداف خطة عمل تخ�صري امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الحتاد الأوروبي

اآليات التخ�سري حماور واأهداف التخ�سري

تخ�صري امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة لدعم 
التناف�صية وال�صتدامة

وبتكلفة  املوارد  ا�شتخدام  كفاءة  لتح�شني  ون�شائح  واملتو�شطة مبعلومات  ال�شغرية  امل�شروعات  	 تزويد 
ر�صيدة.

	 دعم التكنولوجيا الفعالة بيئيًا، ودعم التحول اإلى التكنولوجيا اخل�شراء.
	 ت�شهيل الو�شول اإلى التمويل الأخ�شر املحفز لكفاءة ا�شتخدام املوارد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة.

دعم ريادة الأعمال اخل�شراء لبناء منظمات 
امل�صتقبل امل�صتدامة

	 دعم كافة اأ�شكال البتكار ذات التوجه البيئي مبا يف ذلك غري التكنولوجية.
	 ت�شهيل �شراكات الأعمال وحتفيز املهارات واملعارف الداعمة لريادة الأعمال اخل�شراء.

وحتفز  البيئية  العتبارات  تراعي  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  لدعم  العناقيد  دور  	 تنمية 
البتكارات البيئية يف الأعمال ال�صغرية واملتو�صطة.

تو�صيع فر�س امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
�صال�صل القيمة الأكرث اخ�صرارًا

اخل�شراء،  لالأعمال  القيمة  �شال�شل  تنمية  اأمام  الدول  وعرب  القطاعات  عرب  العوائق  واإزالة  	 حتديد 
وحتفيز مناذج اخلدمات والأعمال الأكرث كفاءة يف ا�شتغالل املوارد، واإعادة تدوير وا�شتخدام املنتجات 

واملخلفات.

ت�صهيل و�صول امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة اإلى 
الأ�شواق اخل�شراء 

الأ�شواق  اإلى  ال�شغار  اخل�شر  املبادرين  نفاذ  وت�شهيل  اخ�شرارًا،  اأكرث  اأوروبية  اأ�شواق  تنمية  	 دعم 
لدعم  العامل  عرب  الأوروبية  الدول  �شركاء  مع  اخل�شراء  التكنولوجيات  ا�شتخدام  وحتفيز  العاملية، 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

Doranova، Asel et.al. )2018(. Green Action Plan for SMES-Implementation Report: Addressing resource 

efficiency challenges and opportunities in Europe for SMEs. Brussels.EC –EREK.

امل�شدر: كما يلقى )اجلدول 3-2( بع�ض ال�شوء على اخلربات القطرية يف دعم مناذج الأعمال اخل�شراء على امل�شتوى الوطني يف كل من الدول 
املتقدمة وال�صاعدة والنامية.
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اجلدول رقم 3-2: اأف�شل املمار�شات عامليًا لتفعيل الأدوار اخل�شراء للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اأف�سل املمار�سات الدولية لتحفيز وتفعيل الأدوار اخل�سراء للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة الدولة

اليابان

	 توجهات رئي�صة للدولة نحو املجتمع والقت�صاد الأقل كربونًا، وتوازن البيئة والقت�صاد.
	 نظم حوافز �شريبية وت�شهيالت مالية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة لدعم تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة، ونظم مكافحة و�شبط 
التلوث  واأكرث كفاءة يف �شبط ومكافحة  للطاقة  تر�شيدًا  اأكرث  باأخرى  القائمة  واملرافق  التجهيزات  ت�شهيالت ل�شتبدال  التلوث، ومنح 

البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة.
	 نظم لتوفري دعم ا�صت�صاري من خرباء لتح�صني نظم الإدارة البيئية يف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

كوريا اجلنوبية 

	 توجهات رئي�شة للدولة نحو اإدراك القت�شاد الأخ�شر الأقل كربونًا، واملجتمع الأقل كربونًا.
املمار�شات  وتو�شيع  حمرتفة،  عمل  لقوة  خ�صراء” 	  “وظائف  وتوليد  خ�شراء،  تكنولوجيات  واإبداع  تطوير  م�شروعات  احلكومة  تدعم 
 Circular الدوار  القت�صاد  وممار�صات   ،Zero-waste economy  – املخلفات  ا�شتخدام  كاإعادة  اخل�شراء  الإنتاجية 

- Economy امل�شتندة اإلى اأن�شطة البحوث والتطوير. 
	 تخ�شري �شال�شل التوريد والقيمة يف �شوء تعاظم دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف انتاج املكونات والأجزاء املختلفة عرب �شال�شل 

القيمة يف عالقتها مع امل�صروعات الكبرية بالدولة. 
حتفيز متويل الأعمال اخل�شراء – Green Business	  داخل الدولة وعرب احلدود بتوفري املعلومات.

ماليزيا 

	 توجهات رئي�شة للدولة للتحول اإلى اقت�شاد اأقل كربونًا وذو كفاءة يف ا�شتخدام املوارد واأكرث ابتكارًا ليكون �شمن اأف�شل اقت�شادات العامل 
يف هذا اخل�شو�ض بحلول �شنة 2050.

، واإعداد خطة �صاملة للتحول التكنولوجي الأخ�صر  ت�شمني التوجهات اخل�شراء ذات ال�شلة يف خطط التنمية واآخرها 2016-2020	 
يف الدولة 2030-2017 والرتكيز على قطاعات مثل الطاقة والت�شنيع. 

املمار�شات  ودعم  لن�شر   )  	Green Tec( املاليزية  اخل�شراء  التكنولوجيا  موؤ�ش�شة  تتبناها  ال�شابقة  للتوجهات  داعمة  وطنية  برامج 
اخل�شراء للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة على امل�شتويات املحلية.

ال�صني 

ربط خطط التنمية الوطنية ب�شورة مبا�شرة بالأجندة العاملية SDGs 2030، من خالل اإعداد خطة ال�شني الوطنية 2016	  لتنفيذ 
اأجندة التنمية العاملية

، وجهود موازية �صمن جمموعة الع�صرين  اإعداد تقرير وطني / عاملي �شنة 2017 حول دور ال�شني يف تنفيذ الأجندة العاملية 2030	 
– G20 والأمم املتحدة، يف �شياق مبادرة احلزام والطريق لدعم تنفيذ اأولويات الأجندة يف دول نامية خا�شة الأفريقية يف �شياق �شيغ 
التعاون: جنوب / جنوب يف جمالت التمويل، التكنولوجيا، البعثات العلمية، بناء القدرات والبنى التحتية امل�صاندة للتنمية، وغريها.     

رواندا 

	 توجهات رئي�شة مبكرة للدولة نحو تنمية اأقل كربونًا والنمو الأخ�شر امل�شتدام، ومراعاة تغريات املناخ من خالل ا�شرتاتيجية وطنية منذ 
�صنة 2011. 

للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة التي تطبق اأف�صل ممار�صات تتعلق  تخ�ص�س وزارة البيئة يف رواندا “جوائز ال�شناعات اخل�شراء” 	 
بكفاءة ا�شتخدام املوارد والإنتاج النظيف وا�شتخدام التكنولوجيات اخل�شراء.

اأعمال وم�شوؤولني من الدول  – www.greengrowth.rw	   وي�شم خرباء ورواد  ترعى الدولة املنتدى الأفريقي للنمو الأخ�صر 
الأفريقية للتعامل مع ق�شايا النمو الأخ�شر يف جمال الأعمال، ويتعاون مع جهات دولية متعددة يف هذا اخل�شو�ض.

امل�شدر: مت اإعداد هذا البيان ا�شتنادًا لالأوراق اخللفية لفريق عمل التقرير.
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القت�صادي  التعاون  ملنظمة  حديث  تقرير  ي�صري  كما 
والتنمية اإلى اأن تخ�صري امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
ال�شناعات  ق��ط��اع  يف  دوارة  اأع��م��ال  من���اذج  خ��الل  م��ن 
يف  وف���رًا  حقق  ق��د  الأوروب����ي  الحت���اد  دول  يف  التحويلية 

كفاءة  مقايي�ض  برامج  حققت  كما   .%  23 بنحو  التكلفة 
القطاع  60 مليون روبية يف  الهند وفرًا يتجاوز  املوارد يف 
ال�شناعي اأي�شًا. وتقدم )النافذة 3-10( خربات التجربة 

الإ�شكندنافية يف هذا اخل�شو�ض. 

التحديات  من  العديد  هناك  ف��اإن  اآخ��ر،  جانب  ومن 
اخل�شراء  الأع��م��ال  تطبيقات  ون�شر  تبني  ت��واج��ه  التي 
ومن  ال��ع��امل،  ح��ول  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 
مثلما  التطبيقات،  بع�س  يف  الإ�صافية  التكاليف  اأبرزها 
جتهيزات  مرافق  ط��ورت  التي  بنجالدي�ض  يف  احل��ال  هو 
الذي  الأمر  والأوروبية،  الأمريكية  املعايري  وفق  الأ�شماك 
ترتب عليه زيادة يف التكاليف بن�صبة ت�صل اإلى %2.3 من 
اإلى  اإ�شافة  الدولة من الأ�شماك.  اإجمايل قيمة �شادرات 

نق�س املوارد الب�صرية املتخ�ص�صة، خا�صة واأن اأ�صحاب 
وت�شري  مرتفعة،  اأج���ور  ذوي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  امل��ه��ارات 
درا�شة طبقت على اأفريقيا واآ�شيا واأمريكا الالتينية اإلى 
مت  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  من    %  50 اأن 
بحثها يف الدول حمل الدرا�صة قد اأ�صارت اإلى املعاناة من 
التحول  جمالت  يف  الفنية  القدرات  ذات  العمالة  نق�ض 
ال�شغرية  امل�شروعات  يف  اخل�شراء  الأعمال  مناذج  اإلى 

.)Shashwat، 2018( واملتو�شطة

النافذة رقم 3-10: جتربة دول ا�شكندنافيا يف ن�شر مناذج الأعمال اخل�شراء عرب الإقليم والعامل
تتبنى جمموعة الدول الإ�شكندنافية اخلم�شة – Nordic	  توجهات لدعم الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة اخل�شراء. وقدمت منوذجًا 
 ،1982 �صنة  تاأ�ص�س   Nordic Project Fund :Nopef – خا�ض  متويلي  �شندوق  ن�شاط  خالل  من  اخل�شو�ض  هذا  يف  عمليًا 
املتعلق  ال�صابع  الهدف  خا�صة   SDGs  - امل�صتدامة  للتنمية  العاملية  الأجندة  اأهداف  تدعم  م�صروعات  متويل  على  حاليًا  ويعمل 
بالطاقة امل�شتدامة، والتا�شع اخلا�ض بالت�شنيع والبتكار، واحلادي ع�شر املعني باملدن واملجتمعات امل�شتدامة، والثاين ع�شر املتعلق 

بال�شتهالك والإنتاج امل�شتدام، والثالث ع�شر املعني بتغري املناخ. 

  	The Nordic Environment Finance  - ا�شكندنافيا  لدول  البيئي  التمويل  موؤ�ش�شة  اإلى   2014 �صنة  منذ  ال�صندوق  ويتبع 
1990. ولكنها تن�صط حاليًا ب�صورة رئي�صة يف  )Corporation )NEFCO والتي تعمل كموؤ�ش�شة متويلية دولية منذ تاأ�شي�شها �شنة 

جمال متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ذات التاأثري البيئي الإيجابي �صواء فيما يتعلق بتداعيات تغري املناخ اأو غريها. وقد غطى 
ن�شاطها حوايل 51 دولة عرب العامل خالل ال�شنوات املا�شية. وقد مّول ال�شندوق �شنة 2018 اأكرث من 70 م�صروعًا �صغريًا ومتو�صطًا 
وبكفاءة  الطاقة،  وتنظيف  وبرت�شيد  املناخ،  تغري  تداعيات  مع  للتعامل  وبتقدمي حلول  وتكنولوجيات خ�شراء،  ابتكارات  بتبني  ترتبط 
اإندوني�شيا،  )الفلبني،  اآ�شيا  قارة  يف  اأو  ا�شكندنافيا  ودول  اأوروبا  يف  �شواء  دولة   30 حوايل  امل�شروعات  غطت  وقد  املوارد.  ا�شتغالل 

وفيتنام(.

	 كما ي�شعى ال�شندوق لتو�شيع ن�شاطاته يف دول اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية. وي�شاهم ال�شندوق ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف تن�شيط 
الطلب عرب العامل على التكنولوجيات الإ�شكندنافية اخل�شراء، كما يدعم القدرة الت�شديرية مل�شروعات دول ا�شكندنافيا ال�شغرية 

واملتو�شطة اخل�شراء اإلى العديد من الأ�شواق العاملية خا�شة الوليات املتحدة وال�شني والهند.

امل�صدر: 

Nordic Environnent Finance Corporation-NEFCO )2019(. Annual review 2018.Helsinki: NEFCO. )www.nefco.org( 
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3-4 بدائل التعامل مع حمددات وحتديات متويل 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة  

اإ�صكالت  اإل��ى  ال�صابقة  اأج��زاءه  �صمن  التقرير  اأ�صار   
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وحتد  التي تواجه  التمويل 
معظم  م�شتوى  على  وذل��ك  ُيرجى  كما  دوره��ا  اإط��الق  من 
القت�شادي  املنتدى  نتائج  ت�شمنت  وق��د  العربية.  ال��دول 
 )2018 )الأردن،  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  ح��ول 
الإ�صارة اإلى اأن اأكرث من ن�صف تلك امل�صروعات ل ت�صتطيع 
يتجاوز  ل  كما  العربية.  ال��دول  يف  الئتمان  على  احل�صول 
 %  9 ن�ص���بة  له���ا  املقدمة  امل�صرفي���ة  القرو�س  ن�صيب 
تلك  ت�صل  حني  يف  العربية،  ال��دول  يف  القرو�س  جملة  من 
الن�صبة اإلى حدود 26 % يف دول منظمة التعاون القت�صادي 
والتنمية.  كما اأكد �شندوق النقد الدويل حديثًا )بالن�شيه 
واآخرون، 2019( اأن ح�شة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
منطقة  يف   %  7 تتجاوز  ل  امل�شريف  الإقرا�ض  اإجمايل  يف 
يف  الأق��ل  الن�صبة  وه��ي  الو�صطى،  واآ�صيا  الأو���ص��ط  ال�صرق 
العامل. وتنخف�ض هذه الن�شبة اإلى 2 % يف بع�س دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. وتعاين هذه امل�شروعات من اأكرب فجوة يف 
ال�شمول املايل على م�شتوى العامل وفق منوذج ال�شمول املايل 

لل�شندوق املبني يف )ال�شكل 3-3(.

فاإن  العاملي  امل�صتوى  على  امل�صاكل  ه��ذه  مع  وللتعامل 
 G20– الع�شرين  ملجموعة  اخل���ربات  م��ن  العديد  هناك 
الأوروب��ي وغريهم، ومن  والحت��اد  ال��دويل  النقد  و�شندوق 

اأهمها )بالن�شيه واآخرون، 2019(:

الأ���ش��واق  اق��ت�����ش��ادات  يف  امل���ايل  ال�شمول  ف��ج��وة  �شد 
زيادة  على  ايجابيًا  ينعك�س  ما  وه��و  والنامية،  ال�صاعدة 
النمو، وحت�صني فعالية ال�صيا�صات القت�صادية الكلية، وخلق 
منطقة  دول  يف  وظيفة  مليون   16 ب���  )تقدر  العمل  فر�ض 
ال�صرق الأو�صط واآ�صيا الو�صطى حتى �صنة 2025(، بالإ�شافة 

اإلى حت�صني الإنتاجية.

موؤ�ش�شات  حوكمة  فيها  مبا  وال�شفافية  احلوكمة  تعزيز 
 Good القطاع املايل، حيث تنعك�ض اأو�شاع احلوكمة اجليدة
Gouvernance  اإيجابيًا على ا�شتقرار املوؤ�ش�شات يف الدول 
بوجه عام، ومن ثم على فر�ض و�شول امل�شروعات ال�شغرية 

ال�صكل رقم 3-3: موؤ�شر ال�شمول املايل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ل�شندوق النقد الدويل  

امل�صدر: بالن�صيه، نيكول واآخرون )2019(. 
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التمويل، كما تنعك�س هذه احلوكمة اجليدة  اإلى  واملتو�صطة 
بال�شرورة على الأطر التنظيمية والإ�شرافية يف القطاعات 

املالية يف دول العامل املختلفة.  

 Blockchain ال��رق��م��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت  ت��ع��زي��ز 
القت�صاد  لدعم   FinTech الرقمية  املالية  والتكنولوجية 
بتقدمي  وذل��ك  التمويل  اإل��ى  وال��و���ص��ول  الأوروب����ي  الرقمي 
ال�شغرية  للم�شروعات  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ت�شهيالت 
واملتو�شطة، وت�شجيع بناء قدراتها التجارية، مبا يتطلبه ذلك 
النرتنت  اإلى  الو�شول  وحت�شني  الرقمية،  طاقتها  بناء  من 
التجارة  يف  امل�صاركة  ودع���م  ال�صناعية،  امل��راك��ز  خ���ارج 
الرقمية. وكذلك دعم ال�شمول املايل من خالل تقوية البنية 
اإلى  الو�صول  وت�صهيل  امل�صروعات،  لهذه  املالية  التحتية 
اإذ  الرقمي.  املايل  ال�شمول  ودعم  املختلفة،  املالية  الأدوات 
ت�صري التقارير اإلى اأن 80 % من البنوك الأوروبية تعمل منذ 
�صنة 2018 على توجيه اأولوياتها لقطاع امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا املالية اجلديدة 
مبا فيها الذكاء ال�شطناعي. هذا اإ�شافة اإلى دعم اخليارات 

التمويلية وذلك �شمن برنامج الحتاد الأوروبي )الربنامج 
 )COSME  - واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  الأوروب��ي 
لتوفري متويل منخف�ض التكلفة لتلك امل�شروعات خا�شة التي 
امل�شروعات امل�شتفيدة  تواجه �شعوبات متويلية )50 % من 

بني 2014-2017 هي م�شروعات نا�شئة(.  

امل�شروعات  لتمويل  متخ�ش�شة  ب��ن��وك  تاأ�شي�ض 
ال�شغرية واملتو�شطة. فرغم انت�شار حمافظ امل�شروعات 
اأنحاء  كافة  يف  التجارية  البنوك  معظم  يف  ال�شغرية 
العامل )مبا فيها املنطقة العربية(، فاإن هناك العديد من 
الدول قد قامت بتاأ�شي�ض بنوك متخ�ش�شة للم�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة مبا فيها كوريا اجلنوبية التي اأ�ش�شت 
القت�صادية  الأن�صطة  دعم  اإلى  يهدف  متخ�ص�س  بنك 
للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة عن طريق تقدمي قرو�ض 
والأجنبية،  املحلية  بالعمالت  ائتمانية  وت�صهيالت 
الأعمال  يف  ال�شت�شارية  اخلدمات  تقدمي  اإلى  بالإ�شافة 
على  ال�شوء   )11-3 )النافذة  وتلقى  والفنية.  الإداري��ة 

التجربة الرو�صية يف تاأ�صي�س مثل هذا البنك. 

النافذة رقم 3-11: اأدوار متنوعة لبنك امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف رو�صيا الحتادية

تاأ�ص�س البنك)SME Bank( �صنة 1999، كموؤ�ش�شة م�شاهمة فيدرالية لدعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف رو�شيا الحتادية، لتنفيذ �شيا�شة الدولة 
ماليًا جتاه دعم هذه امل�شروعات. وقد رخ�ض له البنك املركزي الرو�شي �شنة 2018 امل�شاركة يف نظام تاأمني الودائع.  ويعمل البنك على الأهداف التالية:

تقدمي دعم متويلي متنوع، حيث تقدم حمفظة البنك )15	  بدياًل متويليًا( متنوعًا تختلف ح�شب القطاعات، ومنها بدائل للتمويل املي�شر، وبدائل لتمويل 
امل�صروعات الزراعية وال�صناعات التحويلية ال�صغرية واملتو�صطة، اإ�صافة اإلى القرو�س متناهية ال�صغر.

	 توفري خدمات �شمان ثنائية، حيث تت�شمن خدمات �شمان للح�شول على قر�ض البنك، وخدمات �شمان لتغطية تنفيذ عقود الدولة.
	 دعم خدمات حا�شنات الأعمال والتاأجري التمويلي للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وكذلك دعم التحولت التكنولوجية لهذه امل�شروعات، مبا يف ذلك 

ادخال تطبيقات التكنولوجيا الراقية، واحلدائق التكنولوجية، وامل�صروعات القائمة على البتكار. 

تلك  لت�شجيع  مو�شكو  وبور�شة  البنك  بني  م�شرتك  برنامج  تفعيل  خالل  من  وذلك  البور�شة،  يف  امل�شاركة  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  	 ت�شجيع 
ال�صركات خا�صة الت�صديرية منها على امل�صاركة يف البور�صة.

يتبنى البنك العديد من الربامج املميزة لدعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، ومن بينها:

	 برامج مرتابطة لدعم امل�شروعات النا�شئة امل�شتندة اإلى اأفكار تكنولوجية قابلة للتحويل اإلى م�شروعات، اأو حتولت اإلى م�شروعات ول تزال يف مراحلها 
 )Start 1-. Start 2-. Start 3( الأولى وحتتاج اإلى م�شاندة للتطوير وال�شتمرار

	 برنامج لدعم امل�شروعات يف التعامل مع ال�شركات العامة الكربى، وي�شمل توفري ت�شهيالت يف امل�شرتيات من ال�شركات الكربى، وت�شهيل الو�شول اإلى دعم 
تدريبي وت�صويقي ومعلوماتي، واحل�صول على ال�صت�صارات من ال�صركات الكربى. 

https://mspbank.ru/ :امل�صدر
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وبخ�شو�ض اخلربات العاملية، يقدم )اجلدول 3-3( 
التمويل  م�شكالت  بحل  املتعلقة  اخل��ربات  ه��ذه  بع�ض 
ودعم ال�شمول املايل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، 

والذي ي�شري اإلى اأن الدعم املايل للم�شروعات ال�شغرية 
واإمنا  القرو�ض  تقدمي  يف  فقط  ينح�شر  ل  واملتو�شطة 

ي�صمل تدخالت مالية اأكرث تنوعًا.  

اجلدول رقم 3-3: خربات دولية يف جمال تعزيز ال�شمول املايل و�شبل متويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اأف�سل املمار�سات  الدولة

الوليات 
املتحدة

، لتنفيذ �شيا�شات تنمية تلك امل�شروعات، وتزويدها باخلدمات  دور اإدارة امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، كموؤ�ش�شة حكومية تاأ�ش�شت �شنة 1953	 
ال�شت�شارية واملالية، وتقدمي القرو�ض املبا�شرة وغري املبا�شرة. وتتم القرو�ض غري املبا�شرة عن طريق موؤ�ش�شة ت�شليف اأخرى، ولكنها م�شمونة من 

الإدارة بن�صبة %90، ومنح اإعفاءات �شريبية للم�شروعات بن�شبة ت�شل اإلى 20%.  
ذاتي  توفري متويل  القادرة على  ال�شغرية غري  للم�شروعات  متنوعة: قرو�ض  تقدمي قرو�ض  اإلى  اإ�شافة  امل�شروعات،  بتمويل �شادرات هذه  	 القيام 
ب�شروط مي�ّشرة، وقرو�ض للم�شاريع القابلة للتاأثر بالكوارث الطبيعية، وتنظيم ن�شاط �شركات ال�شتثمار اخلا�شة املعنية بتقدمي القرو�ض للم�شروعات، 

وت�صهيالت مالية للمراأة والأقليات.     
تدعم احلكومة متويل املوؤ�ش�شة الكندية لرواد الأعمال امل�شتقبليني –Futurpreneur Canada	  لدعمهم، وتخفي�ض ال�شريبة على امل�شروعات كندا

ال�صغرية واملتو�صطة من %11 �صنة 2015 اإلى %9 �صنة 2019، وبدائل متويل من بنك متخ�ش�ض )البنك الكندي لتنمية الأعمال(. 
خم�ض �شنوات( ل�شمان احل�شول على التمويل، ودعم  الهتمام برائدات الأعمال، بو�شع ا�شرتاتيجية خا�شة لرائدات الأعمال )2 مليار دولر – 	 

البتكار، و�صندوق تكنولوجيا خا�س لدعم رائدات الأعمال.  
	 دعم التوجه الت�شديري للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل �شيا�شات حكومية تت�شمن تقدمي �شمانات جتارية وا�شتثمارية �شد املخاطر اأملانيا

اخلارجية، وتقدمي القرو�ض لها، ومتويل ال�صتثمار يف امل�صروعات البتكارية.  
	 دعم وحت�شني قدرات امل�شروعات يف التعامل مع ال�شغوط املالية ومراعاة اعتبارات التنمية امل�شتدامة، من خالل م�شاعدة مبادرات احلكومة املركزية 

والبنوك املحلية لتوفري التمويل الالزم لتحقيق الأهداف املخططة للم�شروعات. 
كوريا 

اجلنوبية
، ومتكينها من احل�صول على راأ�س املال املطلوب  اإن�صاء ال�صندوق الكوري ل�صمان القرو�س مل�صاعدة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة �صنة 1976	 
بتقييم  موؤ�ش�شات متخ�ش�شة  وقيام  امل�شروعات،  لهذه  التكنولوجي اجلديد  التطوير  لدعم متويل  برنامج حكومي  اإقرار  وكذلك  بامل�شروع.  للقيام 
لهذه  القرو�ض  مبنح  املالية  املوؤ�ش�شات  تقوم  حتى  التكنولوجيا  هذه  قيمة  املوؤ�ش�شات  هذه  ت�شمن  ثم  ومن  امل�شروعات،  طورتها  التي  التكنولوجيا 

امل�شروعات وفق نتائج هذا التقييم.  
	 احلوافز ال�شريبية احلكومية املتنوعة، منها اإعفاء اأو تخفي�ض �شريبي للم�شروعات ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة اجلديدة التي تعمل خارج مناطق 

املدن، ويف املناطق الريفية. وتخفي�ض قيمة �شريبة الدخل بن�شبة %50 يف نهاية ال�صنة الأولى من اإقامة املن�صاأة، وملدة قد ت�صل اإلى 5 �صنوات.
، كموؤ�ش�شة فيدرالية لدعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، رو�صيا تاأ�صي�س بنك للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة JSC SME Bank يف �صنة 1999	 

وتقدم حمفظة البنك 15 بدياًل متويليًا لتلك امل�صروعات.  
	 ت�شجيع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة على امل�شاركة يف البور�شة، وذلك من خالل تفعيل برنامج م�شرتك بني البنك وبور�شة مو�شكو لت�شجيع تلك 

ال�صركات خا�صة الت�صديرية منها على امل�صاركة يف البور�صة.
يف  ت�شهيالت  الكربى  ال�شركات  توفري  يت�شمن  الكربى،  العامة  ال�شركات  مع  التعامل  يف  ال�شغرية  امل�شروعات  لدعم  البنك  من  خا�ض  	 برنامج 

امل�شرتيات، ودعم تدريبي وت�شويقي ومعلوماتي، واحل�شول على ال�شت�شارات.  
، وتخفي�ض �شرائب القيمة ال�صني تاأ�شي�ض موؤ�ش�شات ل�شمان الئتمان مببادرة من وزارة املالية )200 موؤ�ش�شة(، و�شندوق لراأ�ض املال املخاطر �شنة 2017	 

امل�صافة على امل�صروعات ال�صغرية، ودعم اآليات التمويل اجلماعي.
يف تقدمي خدمات متنوعة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة عرب الإنرتنت مبا فيها خدمات الإقرا�ض، وتطورت من�شة  جتربة �شركة “علي بابا” 	 

الإقرا�س اإلى امل�صاركة يف تاأ�صي�س بنك متخ�ص�س - MY bank لالإقرا�ض ال�شغري واملتو�شط عرب الإنرتنت.
	 ال�شماح للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة باحل�شول على قرو�ض ائتمان بن�شب فائدة منخف�شة للغاية لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفري ال�شيولة الهند

الالزمة لها وباآجال خمتلفة.  
التعرث.  اأ�صباب  ومعاجلة  اإنتاجها،  اأ�صاليب  وحتديث  هياكلها  لت�صحيح  الغر�س  لهذا  خا�صة  ميزانيات  وتخ�صي�س  املتعرثة  امل�صروعات  	 م�صاعدة 
واإطالق برنامج لإنعا�ض واإعادة تاأهيل امل�شروعات املتو�شطة وال�شغرية يف �شنة 2015، واإر�شادات للبنوك �شنة 2016 للم�صاهمة يف خطة عمل 

اإنعا�س واإعادة تاأهيل هذه ال�صركات.
	 اإعفاءات �شريبية متدرجة عك�شيا مع قيمة راأ�ض املال امل�شتثمر وتقدمي احلكومة ملزايا واإعفاءات �شريبية للم�شروعات التي تقام يف مناطق حمددة 

بهدف ت�شجيع القطاع اخلا�ض على توازن التنمية بني كافة اأقاليم الدولة.
للجميع،  ومتاحة  وموؤمنة  و�شريعة  وب�شيطة  �شهلة  طريقة  خالل  من  املواطنني  فئات  جميع  لدى  الرقمي  الدفع  بتحفيز  الرقمية  املدفوعات  	 تو�شيع 
وت�شارك وزارة MSMEs يف ذلك باإن�شاء جلنة للمدفوعات الرقمية وتاأ�شي�ض بوابة للم�شرتيات العامة يف دي�شمرب 2017 لت�صهيل متابعة �صيا�صة 

امل�شرتيات العامة للوزارة، والتي تن�ض على اأن يكون %20 من امل�شرتيات ال�شنوية من تلك امل�شروعات.
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بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه ميكن ر�شد بع�ض اخلربات 
الهامة بخ�شو�ض دعم امل�شرتيات احلكومية من  العاملية 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، ويو�شح )اجلدول 4-3( 
هذا  يف  ال�شينية  التجربة  وتتمّيز  اخل��ربات  هذه  بع�ض 
اخل�شو�ض حيث اأ�شدرت ت�شريعًا خا�شًا يف هذا ال�شدد 
احلكومية  امل�شرتيات  ميزانية  من   %  30 وتخ�ص�س 

ل�صراء منتجات امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.
الهامة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل����ربات  بع�ض  ر���ش��د  مي��ك��ن  ك��م��ا 

من  املقدمة  ال�صريبية  واحل��واف��ز  باملميزات  يتعلق  فيما 
)اجلدول  يو�شحها  كما  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 

 .)5 - 3

من جهة اأخرى، فاإن هناك خربات جديرة بالت�شجيل 
امل�شروعات  تدعم  املتقدمة  ال��دول  يف  وطنية  ملوؤ�ش�شات 
وغري  العربية  الدول  احلدود يف  واملتو�صطة عرب  ال�صغرية 
 ،JICA  – ال��دويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  مثل  العربية 

والوكالة الأملانية للتعاون الدويل - GIZ، وغريهما.

اأف�سل ممار�سات حتفيز امل�سرتيات احلكومية من امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة  الدولة

	 يلزم القانون جميع املنظمات احلكومية و�شبه احلكومية باإتاح�ة الفر�ش�ة للم�شروعات ال�شغرية للح�شول على العقود احلكومية.     اليابان

كوريا اجلنوبية
ال�صراء  خالل  من  امل�صاريع  لهذه  الدائم  الت�صغيل  تاأمني  اأجل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  منتجات  �صراء  ت�صجيع  قانون  	 �صّن 

احلكومي ملنتجات امل�صاريع ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة.   

الهند
	 اإقرار م�شروع قانون امل�شرتيات العامة وهو كالآتي، »يعرتف هذا القانون بخطط التف�شيل اخلا�شة باملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 

والتي حتدد هدفًا �صنويًا ل�صراء ما ل يقل عن %20 من ال�شلع واخلدمات من املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة«.

ال�صني

امل�شرتيات احلكومية يجب اأن تتم  اإ�شدار قانون امل�شرتيات احلكومية ل�شنة GPL( 2002(، والذي ين�ض يف املادة 9 على اأن “	 
بطريقة ت�شهل حتقيق اأهداف �شيا�شة التنمية القت�شادية والجتماعية للدولة، مبا يف ذلك حماية البيئة اأو م�شاعدة الأقليات وتطوير 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة”. 
تخ�صي�س %30	  من ميزانية امل�شرتيات احلكومية ل�شراء �شلع متنح للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وت�شتحوذ املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�صطة على %60 من هذه العقود املحجوزة. 
	 متنح امل�شروعات ال�شغرية امل�شاركة يف امل�شرتيات غري املحجوزة للم�شروعات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم تف�شياًل يف ال�شعر يف حدود 

%6- %10، مع هام�ض حمدد من ِقبل اجلهة امل�شرتية ذات ال�شلة.

امل�شدر: فريق العمل - الأوراق اخللفية لإعداد التقرير. 

اجلدول رقم 3-4: خربات دعم امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل امل�شرتيات احلكومية

اأف�سل املمار�سات  الدولة

ت�صهيالت يف احل�صول على التمويل من خالل مبادرات متعددة وتطبيق قانون حوافز ال�صتثمار املبني على امل�صروعات يف �صبتمرب 2016	  تركيا
وبدء عمل �صندوق �صمانات الئتمان يف دي�صمرب 2016، وتطبيق قانون ال�صمانات املنقولة يف يناير 2017.

املالية الرتكية  ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف بور�شة الأوراق  	 و�شع بع�ض الإجراءات لدعم خلق وتطوير و�شائل وقنوات خا�شة لأ�شهم 
واإن�شاء �شناديق ا�شتثمار لدعم متويل راأ�ض املال ال�شتثماري يف امل�شروعات. كما مت و�شع اإطار تنظيمي للتاأجري والتخ�شي�ض �شنة 2012. 

جنوب 
اأفريقيا

لت�صجيع  تاأ�صي�س هيئة خا�صة – SEFA للتمويل املبا�شر لأ�شحاب الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة يف اأ�شكال متعددة واإطالق جهاز “انف�شت” 	 
ال�شتثمار يف جنوب افريقيا، والتزام احتاد البنوك بجنوب افريقيا والبنوك الأع�شاء بتطوير ودعم ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة. 

امل�شدر: الأوراق اخللفية لفريق عمل التقرير. 
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3-5 اأدوار امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة لدعم 
التحول نحو اقت�شادات املعرفة والرقمنة  

عن  مبعزل  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  لي�شت 
الرقمية  اأو  املعرفية  القت�صادات  نحو  العاملية  التحولت 

اأو الثورة ال�صناعية الرابعة وغريها، وهي التحولت التي 
ميثل البتكار حمركها الرئي�س وقوتها الدافعة، خا�صة واأن 
هذه امل�صروعات متثل اأكرث من 90 % من امل�صروعات يف 
كافة دول العامل، ولها دور حموري يف توليد الناجت املحلى 
الإجمايل والقيمة امل�شافة يف كافة الدول والقت�شادات. 

اجلدول رقم 3-5: خربات عاملية حول التمييز ال�صريبي الإيجابي ل�صالح امل�صروعات ال�صغرية املتو�صطة

اأف�سل املمار�سات التف�سيلية ال�سريبيةالدولة

.الوليات املتحدة منح اإعفاءات �شريبية للم�شروعات ال�شغرية ت�شل اإلى 20%	 

فرن�صا
	 تخفي�ض معدل �شريبة الدخل على امل�شروعات ال�شغرية. 

( الئتمان ال�شريبي  الإعفاء من الر�شوم الإ�شافية على التزامات �شريبة الدخل بن�شبة ت�شل اإلى %10 للم�شروعات ال�شغرية، )3	 
لالأ�صول املكت�صبة حديثا للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

اليابان
	 الإعفاء من �شريبة الدخل لفرتات زمنية حمددة قابلة للتجديد. 

	 توفر نظام �شريبي ي�شجع على ال�شتثمار يف اإدخال التكنولوجيا احلديثة يف املن�شاآت ال�شغرية ونظام �شريبي اآخر ي�شجع على اإقامة 
ال�شناعات ال�شغرية يف املناطق النائية. 

تخفي�ض قيمة �شريبة الدخل بن�شبة %50 يف نهاية ال�شنة الأولى من اإقامة امل�شروع وملدة 5	  �صنوات.كوريا اجلنوبية

الهند

	 يكون ربح الت�شدير من م�شروع جديد - ي�شتويف ال�شروط املحددة وين�شاأ يف املناطق القت�شادية اخلا�شة- موؤهال لإعفاء �شريبي 
بن�صبة %100 خالل ال�شنوات اخلم�ض الأولى من بداأ الت�شنيع، يليها اإعفاء �شريبي بن�شبة %50 لل�شنوات اخلم�ض الثانية. 

من اأجل زيادة حافز خلق فر�ض العمل لدافعي ال�شرائب يف جميع القطاعات، �شيكون دافع ال�شرائب موؤهاًل خل�شم %30	  من 
الأجور الإ�صافية املدفوعة اإلى العمال العاديني اجلدد يف امل�صنع.

جورجيا
اإجراءات  مع  واملتو�شطة اجلورجية  ال�شغرية  للمن�شاآت  نظام �شريبي خا�ض  اختبار  على  مع حكومة جورجيا  الدويل  البنك  	 عمل 

مب�صطة ومعدلت �صريبية اأقل.

امل�شدر: فريق العمل - الأوراق اخللفية لإعداد التقرير. 

النافذة رقم 3-12: دور هيئة التعاون الدويل اليابانية )JICA( يف جمال التمويل الدويل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
لدعم النمو امل�شتدام.

تلعب هيئة التعاون الدويل اليابانية – JICA	  دورًا هامًا يف نقل اخلربات التي طورتها امل�شروعات اليابانية ال�شغرية واملتو�شطة عرب احلدود لدعم النمو 
امل�شتدام يف العديد من اأنحاء العامل. وميكن للدول العربية جمتمعة اأو فرادي ال�شتفادة من هذا التوجه، خا�شة واأن الهيئة-JICA  لها اأ�صكال متعددة 

من  جمالت التعاون التمويلي والفني  امل�شرتك مع العديد من الدول العربية يف جمالت عدة من بينها امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة . 

امل�شروعات  تطوير  يف  اليابان  خارج  النامية  الدول  مل�شاعدة   )  	2012-2017( �شنوات  خم�ض  ملدة  وفنيًا  متويليًا  برناجمًا  اخل�شو�ض  هذا  يف  الهيئة  تبنت  وقد 
ال�شغرية واملتو�شطة بها يف جمالت البنية التحتية والطاقة، والزراعة، والتدريب التحويلي وال�شناعة، ومعاجلة املخلفات، وال�شحة والتعليم والرفاه الجتماعي. 

	  وقد غطى م�شروع الهيئة اخلما�شي ال�شابق الإ�شارة اإليه بفعالياته املختلفة العديد من مناطق العامل بن�شب متفاوتة وعلى الأخ�ض جنوب �شرق اآ�شيا 
59 %، وجنوب اآ�صيا 16 %، واأفريقيا 11 %، وال�صرق الأو�صط واأوروبا 2 %.

https://www.jica.go.jp: JICA :www.japan.go.jp. & :امل�صدر
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 Forbes  - لفورب�ض  حديثة  تقارير  القادم  دورها  ويكر�ض 
ت�صري اإلى اأنه بحلول �صنة 2020 �شتندرج حوايل 50 % من 
الوظائف يف العامل يف اإطار ما يعرف ب��� “العمل احلر”، 
واملبادرون  الأعمال  رواد  وعامل  عمل  عمليًا  يعني  وال��ذي 
ال�شغار عرب العامل. و�شيختفي حوايل 30 % من الوظائف 
على  الطلب  وترية  وتت�صاعد   ،2030 �صنة  بحلول  احلالية 

العمالة املاهرة واملبتكرة.

املتخ�ش�شة  العاملية  التقارير  م��ن  العديد  وت��ق��دم 
ر�صائل  واإقليمية  عاملية  واحت���ادات  وتكتالت  ومنتديات 
وا�صحة حول دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف دعم 
 ESCWA،( والرقمية  املعرفة  اقت�شادات  نحو  التحول 

2018(، وذلك ا�شتنادًا اإلى التايل:  

العاملية  لالقت�صادات  الدافعة  القوة  ميثل  البتكار 
التي حملتها  الأ�صا�صية  الر�صالة  ال�صتدامة، وهي  وتعزيز 
العاملي  البتكار  موؤ�شر  ح��ول  الأخ���رية  العاملية  التقارير 
والتي  امل��ث��ال،  �صبيل  على   Global Innovation Index

توؤكد اأن البتكار يف كافة املجالت مبا فيها الجتماعية/
مع  للتعامل  امل�صتدامة  احللول  يحمل  والبيئية  الإن�صانية 
فيها  مبا  املجالت  كافة  يف  العامل  تواجه  التي  التحديات 
املنتجات  والإنتاجية ونوعية  والطاقة  املوارد  الفقر وندرة 
التدوير،  واإع���ادة  امل���وارد  ا�شتغالل  وك��ف��اءة  واخل��دم��ات 

وغريها. 

الأعمال  ري��ادة  دع��م  يف  الوطنية  البتكار  نظم  دور 
بتوفري اآليات لدعم اإتاحة واكت�صاب التطبيقات التكنولوجية 
اإنرتنت  احلديثة يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة مثل 
وامل�صانع   ،AI  – ال�صطناعي  وال��ذك��اء   ،IoT الأ�صياء 
الذكية، وغريها. )تلقى التجارب الوطنية العاملية اأ�شواء 
ال�شغرية  امل�شروعات  يف  البتكار  ويتاأثر  ذل��ك(  ح��ول 
املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  بالآثار  كبري  حد  اإلى  واملتو�صطة 
الو�صول  على  قدرتها  ومدى  املعرفة،  واقت�صاد  للمعرفة 
والأعمال  واملن�صات  وال�صبكات  امل���وارد  م��ع  والتوا�صل 

حمليًا  الكربى  ال�شركات  فيها  مبا  املعرفة  اإلى  امل�شتندة 
وتدويل  عوملة  اأن  كما  اأك��رب.   معرفية  ق��درات  التي متلك 
عرب  تعاونها  متطلبات  من  يزيد  امل�صروعات  هذه  اأن�صطة 
احلدود مع كافة ال�صركاء املعنيني للح�صول على مدخالت 
متويل  اأو  جديدة  اأفكار  �صواء  البتكارية  قدراتها  لتطوير 
منتجاتها  لت�صويق  فر�س  عن  البحث  كذلك  مهارات،  اأو 

البتكارية يف الأ�صواق العاملية. 

تاأثري البتكار والرقمنة على الأعمال بغ�س النظر عن 
ال�صغرية  امل�صروعات  تواجهها  التي  والتحديات  حجمها، 
واملتو�صطة يف التعامل مع التحولت التكنولوجية والرقمية 
التي  تلك  من  تعقيدًا  واأك��رث  اأك��رب  تعترب  والتي  العامل  يف 
يفر�ض على  الذي  الأمر  وهو  الكبرية،  امل�شروعات  تواجه 
احلكومي  الدعم  من  اأ�شكال  توفري  املختلفة  العامل  دول 
لربامج ومبادرات تهدف اإلى تعزيز القدرات التكنولوجية 
يوفران  اأنهما  كما  واملتو�صطة.  ال�صغرية  للم�صروعات 
خا�صة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات  متنوعة  فر�صًا 
 Facebook  – مثل  الجتماعي  التوا�صل  من�صات  واأن 
وغريها قد �شاعفت من حجم تلك الفر�ض. وقد اأ�شارت 
اإلى  والبا�شفيك  اآ�شيا  منطقة  امل�شروعات يف  لتلك  م�شوح 
اأن تواجدها على موقع التوا�صل العاملي قد �صاهم يف زيادة 
مبيعاتها وعمالئها بدرجة كبرية. وقد �صاركت �صركة موقع 
لتمكني  اإقليمية  قمة  يف  رئي�شة  ب�شورة  نف�شها  بوك  في�ض 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الرقمنة يف �صنغافورة 

يف يونيو �صنة 2016. 

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  حتفيز  اأولوية 
يف  النظر  اإع���ادة  خ��الل  م��ن  والرقمنة  الب��ت��ك��ار  ع�صر 
الإقليمية  الت�شبيك  وم�شتويات  لالإنرتنت،  التحتية  البنية 
ال�شروع  وك��ذل��ك  البيانات.  حماية  وق�شايا  وال��دول��ي��ة، 
التجارة  على  ال�شرائب  لق�شايا  خمتلفة  معاجلات  يف 
الإليكرتونية – e-commerce والرقمية، و�صياغة قواعد 
البتكار  حقوق  وعوملة  الفكرية،  امللكية  لق�شايا  خمتلفة 
والعالمات التجارية، ومراجعة ا�شرتاطات تواجد مقار اأو 
املختلفة،  العامل  الأعمال يف دول  ل�شركات  من�شاآت مادية 
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نقل  اأو  للتعامل مع توطني،  واأنظمة جدية  وحتديد قواعد 
على  الرتكيز  اإلى  اإ�شافة  احلدود،  عرب  البيانات  وحتويل 
ال�شغرية  للم�شروعات  وامل��ه��ارات  القدرات  بناء  برامج 

واملتو�صطة لتح�صني فر�صها البتكارية الرقمية.

3-6( عدًدا من  يعر�ض )اجلدول  �شبق،  ما  يف �شوء 
يف  العاملية  للتحولت  ال�صتجابة  ملدى  الدولية  املمار�صات 
الدور  اجلدول  يو�صح  كما  والرقمنة.  املعرفة  اقت�صادات 
للتحديث  ال��داع��م��ة  البيئات  تهيئة  يف  للدولة  امل��ح��وري 
التكنولوجي والبتكاري للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
امل�شممة  ال��ربام��ج  اأو  لالبتكار  الوطنية  اخلطط  ودور 
خ�صي�صًا لدعم تلك امل�صروعات تكنولوجيًا �صواء يف الدول 

املتقدمة اأو ال�صاعدة اأو النامية.  

كما تقدم التجربة الأملانية خ�شو�شيات هامة يف جمال 
على  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  التكنولوجي  التطوير 
اعتبار اأن مقدمات الثورة ال�صناعية الرابعة 4.0 قد انطلقت 
من   %  54 من  اأك��رث  امل�شروعات  تلك  تقدم  اإذ  اأملانيا،  من 
القيمة امل�صافة واأكرث من 63 % من فر�س العمل. وقد حظيت 
هذه الثورة باهتمام كبري يف اأحدث روؤية لل�شيا�شة ال�شناعية 
2020” يف  لأملانيا  الراقية  التقنية  “ا�شرتاتيجية  الأملانية يف 
اإلى  تهدف  والتي  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  حتولت  �صياق 
رقمنة عملية الإنتاج، والرتكيز على الأمتتة وامل�شانع الذكية 
والروبوتات وات�صال الآلت عن بعد، و�صاحنات الب�صائع ذاتية 
القيادة، وغريها من التوجهات التي تدعم ريادة الدولة لهذه 

اخل�شو�شيات  تلك  اإلى  وت�شري  القادمة.  ال�شناعية  الثورة 
التقييمات ال�صنوية لالحتاد الأوروبي يف �صياق تطبيق خطط 
 ،SBA Fact Sheets – الأوروب��ي  ال�صغرية  الأعمال  قانون 

وغريها من التقارير )النافذة 13-3(. 

للتوجهات  ال��داع��م��ة  التعليم  نظم  بخ�صو�س  اأم��ا 
العديد  فاإن  العاملية،  القت�صادات  والرقمية يف  املعرفية 
نظم  تبني  ن��ح��و  حت���وًل  ت�صهد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
جهة،  من  والإب��داع  البتكار  تدعم  تقليدية  غري  تعليمية 
التوجه  ويدعم  اأخ��رى.  جهة  من  الأعمال  ري��ادة  وتدعم 
التعليمية  النظم  يف  الأعمال  ري��ادة  ثقافات  غر�س  نحو 
يف  وغر�شه  الريادي  ال�شلوك  لتعزيز  متخ�ش�شة  برامج 
اأجيال  لتن�شئة  مبكر  �شن  يف  والأط��ف��ال  ال�شباب  نفو�ض 
لديها الرغبة يف حتمل امل�شوؤولية وحتقيق التفوق والتميز 
باعتبارها جزء من امل�صكلة وجزء من احلل. اأ�صف اإلى 
ذلك طرح امل�شابقات التعليمية، ومنح اجلوائز واحلوافز 
التي ت�شجع على ال�شتمرار يف الإبداع والبتكار )التجربة 
الأمريكية(، واإن�شاء الربامج التعليمية يف الريادة، ون�شر 
ودعمها  العلمية  الريادة  وتعزيز  الريادة،  ثقافة  وتعزيز 
)التجربة الربيطانية(، وربط اجلامعات بقطاع الأعمال 
)التجربة اليابانية( وغريها من التجارب الناجحة التي 
تدعم الرياديني ال�صباب وتدفعهم نحو العمل احلر والعمل 
احلكومي.   القطاع  يف  العمل  عن  بعيدًا  النف�ض  حل�شاب 
ويبني )اجلدول 3-7( بع�ض التجارب الدولية يف جمال 

التعليم الداعم لريادة الأعمال.
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اأف�سل املمار�سات  الدولة

	 توفري مراكز دعم اإقليمي حكومية للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة التابعة لهيئة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. اليابان
	 دور حموري لتكنولوجيا املعلومات مبا فيها تطبيقات احلو�شبة ال�شحابية، حيث ل يتجاوز عدد امل�شروعات غري امل�شتخدمة لها وفق م�شح 
%10.5 فقط من امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة اليابانية، مبا �شاهم يف ت�شاعد كبري حلجم التجارة الإليكرتونية لهذه  اأخري بن�صبة 

امل�صروعات �صنة 2017. 
املعايري  لتطبيق  وفر�ض  والتكنولوجيا،  باملعارف  واملتو�شط(  )ال�شغري  املتعاقدين  باإمداد  الكبرية،  الأعمال  ملنظمات  التكنولوجي  	 الدور 
الأنظمة  وا�شتخدام  الرقمي،  التحكم  لأنظمة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  ا�شتخدام  تو�شيع  يف  �شاهم  مبا  اجلودة،  ومراقبة  الرفيعة 

الذكية، مبا فيها الروبوت، يف املجال ال�شناعي.
الهادفة اإلى التعريف بال�صركات   	 ”J-Good Tech“ مبادرات لدعم الأ�صماء والعالمات التجارية اليابانية خارج احلدود، مثل مبادرة

اليابانية ال�صغرية واملتو�صطة يف الأ�صواق العاملية وربطها بال�صركات اليابانية الكربى.

اإلى املركز الإقليمي الأول للم�صروعات ال�صغرية �صنغافورة ، وت�صعي لتحويل �صنغافورة   	2018 جاءت يف املرتبة اخلام�شة على موؤ�شر البتكار العاملي 
واملتو�صطة املبتكرة – SMEs Innovation Hub، خالل اخلم�ض �شنوات القادمة. 

اأولوية تنموية ل�صنة 2018	  لدعم التحول التكنولوجي والرقمنة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وتبني برنامج حكومي لدعم رقمنة الأعمال 
ال�صغرية واملتو�صطة بقيمة 1.7 مليار دولر ق�شد تعزيز القدرات الرقمية لتلك امل�شروعات يف قطاعات الغذاء واللوج�شتيات واخلدمات على 

وجه اخل�شو�ض.

التكنولوجي بهدف امل�صاعدة يف تطوير الهند بتاأ�صي�س �صندوق لتطوير  . وقد قامت   	2018 57 على املوؤ�شر العاملي لالبتكار ل�شنة  احتلت املرتبة 
تكنولوجيا امل�شروعات ال�شغرية وحت�شني م�شتوى العمالة بها وا�شتبدال نظم احلماية بنظم بديلة للتمكني التكنولوجي والفني لتطوير املنتجات 

مبا يدعم القت�شاد الهندي. 
	 تعزيز التعميق التكنولوجي لدعم املناف�شة مع املنتجات العاملية، خا�شة ال�شينية، مبا �شاهم يف رفع ن�شبة ال�شلع الهند�شية فائقة اجلودة اإلى 

حوايل %35 من منتجات ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة الهندية. 
، وذلك للتو�صع وتطوير �صبكة مراكز التكنولوجيا يف الدولة، والذي ي�صمل تطوير البنية  تطبيق برنامج نظم مراكز التكنولوجيا يف يناير 2015	 

التحتية املادية باإن�صاء 15 مركزا تكنولوجيا جديدًا وحتديث املراكز القائمة.  
	 تاأ�شي�ض بوابة الكرتونية بهدف تلبية الحتياجات التكنولوجية املختلفة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.

	 اهتمام كبري بتنمية قوة العمل الراقية املبتكرة للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، خا�شة مع انخفا�ض تكلفة التعليم والتدريب لفر�شة العمل 
الراقية )وبنف�ض اجلودة( بنحو 10 % عنها يف اأمريكا واليابان. 

جاءت ال�صني �صمن قائمة اأف�صل 20 دولة على موؤ�شر البتكار العاملي ل�شنة 2018	  نتيجة الرتكيز على ق�شايا وخدمات اجلودة والعتماد ال�صني
للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة )التي تقدم 80 % من املنتجات اجلديدة، و75 % من براءات الخرتاع البتكارية(. 

	 دعم التطبيقات الإليكرتونية والرقمية خا�شة التجارة الإليكرتونية، وقد حققت مدينة زيهيجاجن يف ال�شني عائدات من التجارة الإليكرتونية 
و�صلت اإلى 43.7 مليار دولر �صنة 2017. 

. كما قدمت احلكومة ت�صهيالت وحوافز �صريبية على  اإطالق برنامج ال�شني لالبتكار لدعم البتكار وم�شروعات الأعمال النا�شئة �شنة 2016	 
نفقات البحث والتطوير يف ال�شركات التكنولوجية ال�شغرية. ويتم حتديد الدعم لهذه ال�شركات يف �شوء تقييم و�شعها تكنولوجيًا. 

	 اإطالق م�شروع دعم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة، وحتقق نتائًجا بارزة خا�شة ما يتعلق بتطوير التجارة 
اللكرتونية والربجميات، وتطبيقات تكنولوجية متعددة اأخرى يف جمال عمل ال�شركات الإنتاجية اأو التمويلية وغريها.

امل�صدر: اإعداد فريق عمل التقرير – ا�صتنادًا للم�صادر الدولية ذات ال�صلة.

اجلدول رقم 3-6: خربات عاملية حول عالقة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة بالتحول نحو اقت�صادات املعرفة 
والقت�صادات الرقمية 
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اأدوار �شال�شل القيمة والعناقيد ال�شناعية   6-3

يف تعزيز تناف�شية امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

والتي  العاملية  والدرا�صات  التقارير  من  العديد  ت�صري 
اإلى  ال�صابقة،  التقرير  ف�صول  عرب  بع�صها  ا�صتعرا�س  مت 
اأن اللتحاق ب�صال�صل القيمة العاملية وتنمية العناقيد يوفر 
فر�صًا غري حمدودة للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
القت�صادات املتقدمة والناه�صة والنامية على حد �صواء. 
وقد �صاهمت تلك امل�صروعات بن�صبة 45 % من �صادرات 

اأملانيا �صنة 2017. 

من  الناجحة  النماذج  اأن  اإل��ى  الإ���ش��ارة  جت��در  كما   
تتواجد  اإذ  املتقدمة  الدول  على  تقت�شر  تعد  مل  العناقيد 
واأمريكا  اآ�شيا  يف  عديدة  دول  يف  هامة  وخ��ربات  جت��ارب 
اأن  كما  وبريو.  واملك�صيك  وتايوان  اأندوني�صيا  الالتينية يف 
هناك عناقيد عديدة يف الهند لت�شنيع املنتجات املعدنية 
وال�صناعات الن�صيجية و�صناعة الأملا�س، و�صناعة الأدوات 

الكهربائية والربجميات. وي�شار اأي�شًا اإلى جتربتني تعدان 
�صناعة  هما  النامية  البلدان  يف  املمار�صات  اأف�صل  من 
الأحذية يف الربازيل )12.3 % من ال�شادرات العاملية(، 
من   %  20( باك�شتان  يف  اجلراحية  الأدوات  و�شناعة 

ال�شادرات العاملية ويف املرتبة الثانية بعد اأملانيا(.  

ويتزايد اإدراك دول العامل املختلفة عرب العقود املا�شية 
ت�صاهم  والتي  العاملية،  القيمة  �صال�صل  مع  التعامل  ملنافع 
معلومات  توفري  ال�صادرات،  زي��ادة  يف  مبا�صرة  ب�صورة 
�شوقية وت�شويقية اأف�شل، وتخفي�ض تكاليف عبور الب�شائع 
التوزيع يف اخلارج.  �شبكات  اإن�شاء  وتكاليف  عرب احلدود 
املعلومات  الرائدة  امل�شروعات  تقدم  ويف هذا اخل�شو�ض 
هذه  ت�صهل  ما  وغالبًا  ومتطلباته.  بالطلب  املتعلقة  املهمة 
اأن  وميكن  اأي�صًا.  والتوزيع  النقل  عمليات  امل�صروعات 
اآثار  ظهور  اإل��ى  اأي�شًا  القيمة  ب�شال�شل  الرت��ب��اط  ي��وؤدي 
النت�صار، خا�صة منها اكت�صاب اأ�صاليب الإدارة والتقنيات 
التفاو�شية  القوة  زي��ادة  من  ميكن  كما  اجلديدة.  وامل��واد 

النافذة رقم 3-13: دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف رقمنة القت�صاد
يف �صياق ال�صناعية الرابعة يف اأملانيا

يقدر م�صح حديث اأن %26 من امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة اأ�صبحت كاملة الرقمنة يف عملياتها وخدماتها وعالقاتها مع العمالء، وهي ن�صبة تتماثل اإلى حد بعيد مع ن�صبة 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التي تقدم م�شاهمات ابتكارية يف اأملانيا. وقد اأطلقت احلكومة �شنة 2017 برناجمًا للرقمنة والبتكار بتمويل �صنوي ي�صل اإلى 800 مليون 
اأطلقت الوزارة يف ال�شنة ذاتها برناجمًا  برعاية وزارة ال�شوؤون القت�شادية والطاقة لدعم رقمنة تلك امل�شروعات. كما   ”Go Digital“ يورو، كما د�شنت برنامج خا�ض 
لت�شريع البتكار ودعم البحوث والتطوير للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بقيمة 200 مليون يورو. وقد حتقق هذا التزايد يف الرقمنة يف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة الأملانية 
نتيجة لعاملني اأ�شا�شيني. يتمثل الأول يف تزايد ال�شتثمارات وال�شتخدامات يف جمال الرقمنة والتحول الرقمي املختلفة يف )املجتمع( و)القت�شاد( على حد �شواء. وزيادة اإنفاق 
امل�شروعات النا�شئة على اخل�شو�ض يف جمال تكنولوجيا املعلومات والربجميات مع توقعات منو اإيجابية. اأما الثاين فيتمثل يف تركز الرقمنة اإلى حد بعيد يف امل�شروعات ال�شغرية 

املرتبطة بكيانات �صغرية ومتو�صطة اأكرب. اإذ متلك هذه الكيانات الأكرب القدرات والهياكل الأكرث تطورًا وتنوعًا لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

بالإ�شافة اإلى ذلك، فهناك اهتمام متزايد بدمج تعليم وثقافات وق�شايا )ريادة الأعمال( يف املقررات الدرا�شية يف التعليم الثانوي واجلامعي وهو الأمر الذي ينعك�ض على م�شتوى 
 Knowledge-based قوة العمل الراقية يف الدولة. وقد ترتب على تلك التوجهات تزايد اأعداد امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة التي تقدم خدمات م�شتندة اإلى املعرفة
Services، وم�شروعات ال�شناعة التحويلية ال�شغرية واملتو�شطة التي تعتمد على اأن�شطة مكثفة للبحوث والتطوير. ول يخلو الأمر من عقبات اأمام ت�شريع هذا التحول منها 
نق�ض مهارات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت، وبطئ تطويع واإعادة الهيكلة املوؤ�ش�شاتية، ووجود م�شكالت يف جمال حماية وتاأمني البيانات، وتفاوت �شرعات الإنرتنت، ونق�ض 

الوعي باأهمية ومنافع التحول اإلى الرقمنة.

 Volker Zimmermann )2018(. Digitalization in German SMEs state of implementation and investment.  :امل�صدر
Germany: KFW Research. See also:  EU )2018(. SBA Fact sheet – Germany.
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تعقيد  واملتو�صطة من خالل زيادة  ال�صغرية  للم�صروعات 
وتتطلب  امل�شرتين.  وتو�شيع نطاق  اأو اخلدمات،  املنتجات 
امل�شاركة الناجحة يف �شال�شل القيمة توافر ثالث قدرات 
حيوية وهي القدرة على حتديد واقتنا�ض الفر�ض العملية 

الإدارية  املهارات  واخلدمات،  املنتجات  متيز  على  بناء 
والعملية والتفاو�شية القوية، واملرونة من اأجل التكيف مع 
العاملية والدخول  املتطلبات املتغرية مع اللتزام باملعايري 

يف م�شروعات م�شرتكة. 

اجلدول رقم 3-7: خربات دولية هامة حول نظم التعليم الداعمة لريادة الأعمال

اأف�سل اخلربات يف توجيه التعليم لدعم ريادة الأعمالالدولة 

الريادية لدى اأمريكا القدرات  ا�شتك�شاف  ت�شاعد يف  الإنرتنت  تعليمية على  الريادة وت�شميم مواقع  اأ�شبوع  للريادة مثل  - تنظيم فعاليات داعمة 
الطلبة. 

-  تاأ�شي�ض مراكز الريادة املنت�شرة يف جميع الوليات والتي تقدم برامج تعليمية وتدريبية لرواد الأعمال اجلدد يف خمتلف املجالت، وتنظيم 
حمالت اإعالمية مكثفة لن�شر ق�ش�ض النجاح وتعزيز التوجه نحو البتكار والريادة.

-  تقدم اجلامعات الأمريكية برامج تعليمية متكاملة يف تخ�ش�ض الريادة من خالل برامج علمية متنوعة.  كما تنظم اجلامعات م�شابقات 
لت�صجيع روح الريادة بني الطلبة من خالل تقدمي جوائز نقدية وغري نقدية جمزية.

اإن�شاء برامج لتعليم الريادة يف العديد من اجلامعات الربيطانية، مع الرتكيز على نقل املعرفة والتقنية ب�شكل خا�ض يف جميع مراحل بريطانيا   -
التعليم �شواء العايل اأو العام. 

اإن�شاء برامج لتعليم الريادة يف العديد من اجلامعات الربيطانية، مع الرتكيز على نقل املعرفة والتقنية ب�شكل خا�ض يف جميع مراحل   -
التعليم �شواء العايل اأو العام.

-  تنظيم حمالت توعية وطنية م�شتمرة لتعزيز مفهوم الريادة لدى ال�شباب، وخلق جيل جديد ملهم يف جمال الريادة والإبداع واإدماج العديد 
من الرياديني يف املدار�س لتعزيز التوجه الريادي لدى الطلبة. 

-  اإدراج الريادة يف التعليم الر�شمي. وتطوير بع�ض اجلامعات الربيطانية ملناهج التعليم الريادي كجامعة �شيفيلد التي جعلت تعليم الريادة 
برنامج درا�شي اأ�شا�شي �شمن براجمها الدرا�شية مع ربطه مبوا�شيع العلوم والهند�شة.

 - اأجرت ال�شلطات اليابانية عمليات اإ�شالح وا�شعة النطاق يف النظام التعليمي. كما قامت اجلامعات اليابانية بعقد حتالفات ا�شرتاتيجية اليابان 
مع بع�شها البع�ض ومع قطاع الأعمال والإدارة. 

الب�صرية فيها،  التقنية وتطوير املوارد  اأجل حت�صني  اأدنى تدخل من الأجهزة احلكومية من  التامة دون  اأعطيت اجلامعات ال�صتقاللية   - 
وتقلي�ض الفجوة بني خمرجات اجلامعات العلمية والبحثية واحتياجات �شوق العمل.

- ربط اجلامعات بقطاع الأعمال وو�شع معايري جديدة للنظام التعليمي لت�شجيع البتكار والريادة.    

-  توجد يف اجلامعات الكندية اأكرث من 72 برناجمًا درا�صيًا لريادة الأعمال يف املرحلة اجلامعية و42 برناجمًا لريادة الأعمال يف الدرا�صات كندا
العليا يف جامعة اأونتاريو. 

-  تقدم الكليات برامج لريادة الأعمال من خالل 124 برناجمًا معتمدًا، اإذ تقدم معظم الربامج داخل الكليات يف م�شتوى الدبلوم، تليها 
دبلوم متقدم و�شهادة الدرا�شات العليا، و�شهادة البكالوريو�ض يف اإدارة الأعمال، وبكالوريو�ض الأعمال التطبيقية، وبكالوريو�ض التجارة 

وبكالوريو�ض الفنون التطبيقية يف املعلومات التطبيقية.
-  تقدم معظم مقررات وبرامج ريادة الأعمال على م�شتوى درجة البكالوريو�ض من خالل كليات الأعمال والقت�شاد.

امل�صدر: فريق اإعداد التقرير – الأوراق اخللفية.
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3-8( ع��ددًا من  ويف هذا الإط��ار، يعر�ض )اجل��دول 
ال�شغرية  امل�شروعات  دور  تعزيز  حول  الدولية  اخلربات 

واملتو�شطة يف النخراط يف �شال�شل القيمة والعناقيد. 

ذات  املتقدمة  ال��دول  يف  العاملية  التجارب  اأب��رز  ومن 
اخل�شو�شيات الفريدة )التجربة الإيطالية(، والتي متتزج 

الجتماعية  العتبارات  مع  القت�صادية  العتبارات  فيها 
والرتاثية،  الثقافية  والع��ت��ب��ارات  الأ���ش��ري��ة(  )خا�شة 
والعتبارات املكانية املرتبطة بخ�صو�صيات بع�س الأقاليم 
هذه  تتفهم  حكومية  �شيا�شات  اإلى  ت�شتند  كما  الإيطالية. 
تناف�شية  ميزات  خللق  وتدعمها  والأبعاد  اخل�شو�شيات 

ملنتجات العناقيد الإيطالية عرب العامل )نافذة 14-3(.

اأف�سل املمار�سات  الدولة

املانيا

	 دور ال�شيا�شات الوطنية، اإذ تتبنى الدولة منذ ال�شتينيات توجهات و�شيا�شات تتطور عرب الزمن ووفق امل�شتجدات للتعامل مع �شال�شل القيمة 
والعناقيد ال�شناعية، وترجمة ال�شيا�شات اإلى برامج عمل ت�شارك فيها كافة الأطراف املعنية والأقاليم الأملانية.

يف هذا ال�شياق مت اإطالق �شيا�شة لت�شجيع العناقيد – Go Cluster لدعم تطوير 100	  عنقود �صناعي مبتكر وتوفري دعم متويلي وبحثي 
لتنمية العناقيد املختارة.

ب�صال�صل  العناقيد  وربط  العناقيد،  الوليات، وحتديد جمالت  وم�صاركة  تتمثل يف م�صاركة اجلامعات،  اأملانيا  العناقيد يف  �صيا�صات  	 اأولويات 
القيمة والعناقيد العاملية املتميزة عرب احلدود، ومراعاة العناقيد العابرة للمجالت، واملتابعة امل�شتمرة خلربات العناقيد عرب العامل لتطوير 

العناقيد الأملانية.  

كوريا اجلنوبية

ودور  احلكومية،    	Export Promotion Schemes- الت�شدير  ت�شجيع  برامج  خالل  من  احلدود  عرب  القيمة  �شال�شل  تعزيز 
Korea Trade-واأدوار الوكالة الكورية لت�شجيع التجارة وال�شتثمار ،)Export Support Centers( مراكز دعم ال�شادرات
)Investment Promotion Agency: KOTRA التي �صاهمت يف ت�صجيع الأن�صطة التجارية للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

يف الأ�شواق اخلارجية.
	 ت�شبيك امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة بامل�شروعات الكبرية لتفعيل �شال�شل القيمة حمليًا وخارجيًا، وذلك يف �شياق قانون ت�شجيع التعاقدات 
من الباطن الذي �شبقت الإ�شارة اليه، ونتج عنه تخ�شي�ض منتجات بع�ض ال�شناعة التحويلية باعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للم�شاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة مع ال�صركات الكبرية. اإذ تزود امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ال�صركات الكبرية بنحو 60 %  من احتياجاتها من الأجزاء 

واملكونات الالزمة ل�شناعاتها، مبا يعزز تواجد امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة على �شال�شل التوريد والقيمة حمليًا وخارجيًا. 
القطاع  لأهمية  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شناعية  واملدن  املناطق  ال�شناعية،  باملجمعات  واملرتبطة  ال�شناعية اخل�شراء  العناقيد  	 التو�شع يف 
ال�شناعي الذي يقدم اأكرث من 80 % من �شادرات كوريا. وحتفز تلك العناقيد ا�شتخدام التكنولوجيات اخل�شراء �شديقة البيئة، حت�شني 

كفاءة ا�شتخدام الطاقة وت�شجيع ا�شتخدام الطاقات اجلديدة واملتجددة، وامل�شاهمة يف حت�شني جودة احلياة املحيطة. 

ماليزيا

�صال�صل القيمة والعناقيد يف �صناعة اأ�صباه املو�صالت Semi-conductors. وتعتمد على املادة اخلام Silicon	  واملنتج الو�شيط هو 
اأ�شباه املو�شالت. وي�شتخدم يف العديد من اللكرتونيات ال�شناعية وال�شتهالكية، وهي �شناعة بطبيعتها تت�شم باملناف�شة ال�شديدة والتغريات 

التكنولوجية ال�صريعة وعوملة �صال�صل النتاج.
- ت�شاهم عدة موؤ�ش�شات وطنية يف تطوير عنقود Semi-Conductor	  مثل �صندوق تنمية املوارد الب�صرية، واملعهد املاليزي لالأنظمة 
موؤ�ش�شة  وتقوم   ،Malaysian Institute of Micro electronic Systems )MIMOS(  الدقيقة اللكرتونية 
 SMEs Group كوكالة حكومية متخ�ص�صة بتقدمي ت�صهيالت البنية التحتية، وخدمات ال�صت�صارات وحت�صني الو�صول اإلى الأ�صواق. هذا 
  Malaysian Technology of Development Corp )MTDC(التكنولوجية التنمية  بالإ�شافة ملا تقوم به �شركة 

من توفري التمويل، واحلا�صنات incubation، وال�شت�شارات، وخدمات حتويل التكنولوجيات اجلديدة اإلى اأن�شطة جتارية.  

باك�صتان

جتربة عنقود �شيالكوت -   Sialkot	   يف باك�صتان، وتعترب اأحد املدن الباك�صتانية ال�صغرية التي تتمتع ب�صمعة عاملية يف جمال عدة عناقيد 
والتي  واملالب�س،  واجللود  الطبية  والأدوات  الريا�صية،  الأدوات  وت�صمل  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  على  رئي�صة  ب�صورة  تعتمد  �صناعية 

ت�صاهم بن�صبة هامة من الدخل القومي. 
التحتية  البنى  توفري  يف  اأي�شًا  ولكن  للمدينة  ال�شناعية  العناقيد  تطوير  يف  فقط  لي�ض  حموريًا  دورًا  يلعب  الذي  اخلا�ض  للقطاع  رئي�ض  	 دور 
الأ�صا�صية لعمل تلك العناقيد مثل الطرق والت�صالت واملطار وغريها من خالل تخ�صي�س ن�صبة من عوائد م�صروعات املدينة لتطوير البنى 

التحتية لها. 
	 عنقود الأدوات اجلراحية، والذي يعد من اأبرز العناقيد ال�شناعية يف املدينة لدوره يف الإنتاج املحلي ودوره الت�شديري الهام يف القت�شاد 
الباك�شتاين. وي�شم العنقود اأكرث من 1500 م�شروع �شغري، واأكرث من 1500 مورد تقدم اأكرث من 300 منتج باأرقى معايري ومقايي�ض اجلودة 

العاملية. وتاأتي �شادرات هذا العنقود يف املرتبة الثانية عامليًا بعد املنتجات الأملانية التي تت�شدر �شادرات العامل يف الأدوات اجلراحية. 

امل�صدر: فريق اإعداد التقرير – الأوراق اخللفية

اجلدول رقم 3-8: دور �شال�شل القيمة والعناقيد ال�شناعية يف تفعيل اأدوار امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة عامليًا
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فيما  هامة  خربات  نامية،  كدولة  الهند،  تقدم  كما 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  عناقيد  بدور  يتعلق 
تلك  تكر�س  اإذ  ال�صواء.  على  واملجتمع  القت�صاد  تنمية 
التنمية  اعتبارات  اجل��غ��رايف  انت�صارها  عرب  العناقيد 
املكانية املتوازنة بجانب العتبارات القت�صادية. وت�صري 

ال�صادرات  من   %  60 حوايل  اأّن  اإلى  التقديرات  بع�ض 
ال�شناعية يف الهند متت من العناقيد ال�شناعية. وتقدم 
هذا  يف  الهندية  التجربة  جوانب  بع�س  التالية  النافذة 

اخل�شو�ض )النافذة 15-3(.

النافذة رقم 3-14: جتربة غري تقليدية لدور عناقيد امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة –  خربات العناقيد الإيطالية

يتميز القت�شاد الإيطايل برتكيز �شديد للم�شروعات ال�شغرية حيث اأن حوايل 90 % من امل�صروعات ت�صغل اأقل من 20 عامل تقوم باإنتاج �شلع عالية 

اجلودة توجه اإلى ال�شوق العاملية، مثل الأزياء والأثاث. كما ت�شدر كميات كبرية من املنتجات ال�شناعية والزراعية والغذائية وبع�ض ال�شلع الإنتاجية التي تهيمن 

على حوايل 80 % من ال�شلع امل�شدرة وحوايل 50 % من اأ�صهم راأ�س املال يف ال�صركات الأجنبية. وت�صاهم امل�صروعات الإيطالية ال�صغرية يف حتقيق ما يزيد 

عن 40 % من القيمة امل�شافة يف ال�شناعة واخلدمات غري املالية.  

تقع معظم العناقيد ال�صناعية يف �صمال �صرق وو�صط اإيطاليا. وقد حققت امل�صروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة جناحات هامة خا�صة يف اإنتاج ال�صلع 

 200 التقليدية مثل الأحذية وحقائب اليد اجللدية واملالب�ض والأثاث والآلت املو�شيقية والأغذية املجهزة والآلت. وقد قدر عدد العناقيد ال�شناعية بحوايل 

عنقود �صناعي يعمل بها 2.2 مليون عامل )42 % من قوة العمل(. وت�شتمل على 90.000 م�شروع ي�شل راأ�شمالها اإلى حوايل 67 مليار دولر ويفوق حجم 

�صادراتها 90 مليار دولر.  

تتميز العناقيد ال�شناعية الإيطالية بالتخ�ش�ض املرن. اإذ يتميز الإنتاج يف التكتل بالتفكك العمودي، فعملية الإنتاج مق�شمة اإلى عدة مهام تقوم بها �شركات 

خمتلفة. وتتخ�ش�ض كل �شركة يف اإنتاج جزء معني من عملية الإنتاج مبا ي�شاهم يف ال�شتفادة من وفورات احلجم الكبري، واملحافظة على نوعية املنتجات. كما 

يتميز الإنتاج باملرونة، اإذ ميكن لعدة م�شروعات التعاون يف عملية الإنتاج اأو تقدمي اخلدمات.

وت�شتفيد ال�شركات العاملة يف العنقود من ميزة القرب اجلغرايف ملقدمي اخلدمات واملواد الأولية واملعدات، وكثري من التكتالت والعناقيد الإيطالية تديرها 

الأ�صر التي متلكها، وغالبًا ما تكون قريبة من بيوت الأ�صرة، وتتكيف فيها �صاعات العمل ح�صب م�صتويات الطلب.

كما تت�صف العناقيد الإيطالية باندماج امل�صروعات امليكروية وال�صغرية واملتو�صطة فيها، اإذ لعبت امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة دورًا هامًا داخل العنقود 

ولها عالقات مع امل�صروعات الكبرية.

تتمثل اأهم ال�صيا�صات الداعمة للعناقيد ال�صناعية يف التجربة الإيطالية يف:

تقدمي الدعم الفني وفق الحتياجات الفعلية لهذه امل�شروعات وح�شب الأولوية. 1 .

تقدمي خدمات الدعم الإداري والتكنولوجي من خالل مراكز متخ�ص�صة.  2 .

منح �صهادات اجلودة واعتماد العالمات التجارية، وخدمات تاأمني ال�صادرات وت�صجيع الت�صدير وتنظيم املعار�س 3 .

توفري البيانات حول الأ�صعار والتكنولوجيا ذات ال�صلة وخدمات ال�صت�صارات والتدريب والبتكار.  4 .

فريق عمل التقرير – ا�صتنادًا لالأوراق اخللفية للتقرير وامل�صادر الدولية ذات ال�صلة.
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النافذة رقم 3-15: دور عناقيد امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة –خربات عناقيد �صناعة ال�صيارات يف الهند

تتحول عناقيد �شناعة وجتميع ال�شيارات تدريجيًا لت�شبح اأحد القوى املحركة الكربى يف القت�شاد الهندي. وتعترب اأكرث العناقيد ال�شناعية تطورًا ومنوًا 
خالل العقدين الأخريين يف الهند. وت�شري بيانات حديثة اإلى بع�ض املالمح الهامة يف هذا اخل�شو�ض:

تعترب الهند يف املرتبة الرابعة بني اأكرب دول يف �شناعة ال�شيارات مبا فيها مكونات ال�شيارات يف العامل. كما ا�شتقبلت هذه ال�شناعة حوايل 20.8	  مليار 
دولر من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة بني اأبريل 2000– دي�صمرب 2018. 

ل ت�شعى الهند فقط لتكري�ض الهند كمركز عاملي لل�شناعة، بل واأي�شًا لالأن�شطة ذات ال�شلة مثل بنية حتتية قوية للبحوث والتطوير R&D	  املرتبط بتلك 
ال�شناعة، كذلك ال�شيارات الكهربائية - مع توقعات باأن يبلغ حجم الأعمال يف هذه ال�شناعة 113 مليار دولر �صنة 2020. وتدعم احلكومة الهندية هذه 

التوجهات نحو حتويل الدولة لأهم مراكز �شناعة وجتميع ال�شيارات يف العامل.

لفح�ض  الوطني  واملعهد  ال�شيارات،  لتكنولوجيا  دويل  مركز  تاأ�شي�ض    	2015 �شنة  منذ  مت  بال�شناعة،  املرتبط  والتطوير  للبحوث  التحتية  البنية  لدعم 
وال�شيانة والتدريب، وجمعية بحوث �شناعة ال�شيارات. 

	 حتمل العناقيد الكربى ل�شناعة وجتميع ال�شيارات يف الهند فر�شًا موازية وغري حمدودة لعناقيد �شغرية ومتو�شطة ومتناهية ال�شغر يف تلك ال�شناعة 
الهامة مرتبطة بالعنقود الأم. وت�شمل العناقيد الفرعية )عناقيد املكونات( يف ال�شناعة عناقيد املوتورات، وعناقيد هياكل ال�شيارات، وغريها. وهناك يف 

الآونة احلالية 10 عناقيد لل�شناعة عرب الوطن يف العديد من املدن والأقاليم الهندية مثل �شاكان، وتاميل نادو، واأوتار برادي�ض، وبنجالور، وغريها.  

وهوندا  الأمريكية  وفورد  الأملانية  واجن  فولك�ض  مثل  العامل  يف  والكربى  الوطنية،  الكربى  ال�شيارات  �شركات  من  بالعديد  بدورها  الأم  العناقيد  	 ترتبط 
و�صوزوكي اليابانية وغريها.  

	 تتبنى وزارة امل�شروعات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة يف الهند م�شروعًا لتفعيل دور امل�شروعات متناهية ال�شغر يف عناقيد �شناعة ال�شيارات يف 
الهند )MSE-CD(. كما ت�شمن تقدمي اأ�شكال دعم متعددة للعناقيد ال�شغرية واملتو�شطة يف ال�شناعة يف �شياق برنامج )مبادرات دعم العناقيد( 
اليدوية  لالأعمال  اأو جتمع  7000 حزمة  600 عنقود، بخالف  امليكانيكية حوايل  الأعمال  ال�شغرية ذات  العناقيد  بلغ عدد  وقد  الوزارة.  ترعاه  الذي 

احلرفية املتعلقة بال�صيارات يف الدولة.

يف �شياق هذا الهتمام بتحويل الهند اإلى مركز لهذه ال�شناعة يف العامل، مت تاأ�شي�ض رابطة مل�شنعي مكونات ال�شيارات -ACMA. وت�صم اأكرث من 830	  
�شركة ع�شو تعمل على تكري�ض دور هذه ال�شناعة يف القت�شاد الوطني وكذلك العاملي. 

امل�صدر: 

SME VENTURE )2017(. The growing role of Auto cluster on MSMEs2017.www.smeventure.com. See 

also: www.makeinindia.com www. acma.in
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املقدمة

والتنموية  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأه��م��ي��ة  ال��ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر 
الدويل  امل�شتوى  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات 
بني  م��ا  وت�صغل  امل�����ص��روع��ات.  م��ن   %  90 نحو  لت�صكل 
العمل وذلك على م�شتوى  اإجمايل قوة  – 60 % من   50

العامل، ولت�شهم باجلزء الأكرب من الناجت املحلي الإجمايل 
الكربى. يف  والقت�صادات  املتقدمة  الدول  العديد من  يف 
امل�صروعات  هذه  تواجهه  ما  وا�صح  ب�صكل  ظهر  املقابل، 
وطبيعتها  حجمها  يف  تفاوتت  قيود  من  العربية  الدول  يف 
و�صدتها بني جمموعات الدول العربية، ابتداًء من حتديد 
م��رورًا  لها،  املنظمة  والت�شريعات  وال��ق��وان��ني  تعريفها، 
ومعدلت  الكلي،  القت�شادي  ال�شتقرار  عدم  باإ�شكالت 
ال�صرائب، واحل�صول على التمويل، وتراخي�س الأعمال، 
على  واحل�شول  القانوين،  والنظام  ال�شريبية،  والإدارة 
ووجود  الف�شاد،  وا�شت�شراء  التمويل،  وكلفة  الأرا���ش��ي، 
وخماطر  اأعباء  من  به  يرتبط  وما  الر�شمي  غري  القطاع 
الر�شمي،  القطاع  يف  العاملة  امل�شروعات  تناف�شية  على 
اإلى غري ذلك من القيود التي توؤثر على ن�شاط ووترية منو 
وتطور هذه امل�صروعات. وجاءت الدول العربية �صمن اأكرث 
اأقاليم العامل �شعوبة يف جمال تهيئة بيئة منا�شبة ملمار�شة 
عربية  لدولة  الن�شبي  التقدم  العتبار  يف  اأخذًا  الأعمال، 
فقط وهي الإم��ارات )الرتتيب ال��دويل احل��ادي ع�شر يف 
حني جاءت الدول العربية كافة وعلى اختالف جمموعات 
ت�شنيفاتها التنموية ما بني الرتتيب 60 اإلى الرتتيب 187 
فقط  عامليًا(. كما بلغت ح�شة الدول العربية قرابة 9% 
بيئة  بتح�شني  املت�شلة  الإ���ش��الح��ات  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن 
دول  خم�س  يف  معظمها  ترتكز  عامليًا  الأع��م��ال  ممار�صة 

.)World bank،2019( عربية فقط

وقد تبنّي كذلك اأنه يف كثري من الأحيان كان الإ�صكال 
اإذ يتم  تاأثريا متمثاًل يف عملية التنفيذ لل�شيا�شات  الأ�شد 
امل�صروعات  وتنمية  دفع  ت�صتهدف  �صيا�صات  واإق��رار  تبني 
ال�شغرية واملتو�شطة، ولكن دون التزام حقيقي و�شوابط 

حكومية وا�شحة ت�شمن ح�شن ودقة التنفيذ. ويف املح�شلة، 
ملح�صلة  نتيجة  واأي�صًا  �صببا  الإ�صكالت  هذه  كانت  فقد 
الأو�شاع التنموية املرتاكمة يف الدول العربية. ويعني ذلك 
القت�صاد  �صكلت مالمح وخ�صائ�س  امل�صروعات  اأن هذه 
واملجتمع، وهي ذاتها نتاج لهما، فيما ميكن اأن يطلق عليه 

�شببية متبادلة الجتاه.

الأ�صا�صية  باأركانها  التنموية  ال�صتدامة  اأن  �صك  ول 
القت�صادية والجتماعية والبيئية، وكذلك اأهداف التنمية 
�صبتمرب  يف  املتحدة  الأمم  اأقرتها  التي   SDGs امل�صتدامة 
باأهدافها   2030 ل�شنة  ميتد  عاملي  عمل  كربنامج   2015

ال�صبعة ع�صر، ل ميكن حتقيق اأي منهما دون ذلك الدور 
متثل  والتي  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات  اجلديد 
الوظائف.  توفري  ويف  الإن��ت��اج  يف  اأ�صا�صيًا  ركنًا  بدورها 
امل�شتدام،  الت�شنيع  اأهداف  لتحقيق  فاعلة  اأداة  اأنها  كما 
والتوجه نحو القت�صاد الأخ�صر، والعمل الالئق، وحت�صني 
وتدعيم  والجتماعي،  القت�صادي  والتمكني  العدالة، 
كانت  فاإذا  الجتماعية.  وامل�شوؤولية  وال�شراكات  امل�شاواة، 
اإجمايل  م��ن   %  90-80 ب��ني  م��ا  متثل  امل�صروعات  ه��ذه 
الر�صمي  القطاعني  ك��ال  يف  العاملة  امل�����ص��روع��ات  ع��دد 
املحلي  الناجت  يف   %  50 بقرابة  وت�صاهم  الر�صمي.  وغري 
م�صتوى  على  التوظيف  يف   %  40 يقارب  ومبا  الإجمايل، 
الدول العربية. فاإن هذا يوؤكد ات�شاع الهام�ض املتاح لدورها 
للتاأثري يف كافة اأبعاد ال�صتدامة التنموية. كما تبني كذلك 
عرب  الواقع  اأر���ض  على  احلكومي  الهتمام  تنا�شب  عدم 
الروؤى وال�شرتاتيجيات واملوؤ�ش�شات وال�شيا�شات والربامج 
والإجراءات املوجهة مل�صاندة اأو لدعم امل�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة، مع ما تقدمه وت�صهم فيه هذه امل�صروعات فعليًا 
يف الإنتاج اأو يف الت�شغيل. كما اأن هذا الهتمام ل يتنا�شب مع 
الإ�صهامات املتوقعة اأو املرجوة لتلك امل�صروعات لأنها اأحد 
اأهداف  الأكرب من  لتحقيق اجلانب  املتاحة  الأدوات  اأكرث 
قد  العربية  الدول  معظم  اأن  تبنّي  اإذ  امل�صتدامة.  التنمية 
قامت بالفعل ب�شياغة وتبني روؤى وا�شرتاتيجيات تنموية 
امل�صروعات  دور  على  تركيزا  �صمنًا  اأو  �صراحة  تت�صمن 
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ال�صغرية واملتو�صطة مثل ال�صعودية 2030، وم�صر 2030، 
والأردن   ،2021 والإم��ارات   ،2035 والكويت   ،2035 وقطر 
2025، وموريتانيا 2025. اإل اأن الواقع قد اأظهر اأن خطوات 
ترجمة تلك الروؤى اإلى �شيا�شات وبرامج واإجراءات فعالة 
م�شتدام  تنموي  دور  وحتفيز  توجيه  اإع���ادة  على  ق��ادرة 
اأو  بامل�شتوى  تكن  مل  واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شروعات 
احلجم او النوعية املطلوبة. اإ�صافة اإلى اأّن هذه املعدلت 
ال�صغرية  للم�صروعات  الراهنة  العالية  امل�صاهمات  اأو 
واملتو�صطة يف الإنتاج اأو الت�صغيل كانت يف املح�صلة �صمن 
الهياكل  العربية و�شمن ذات  العام لالقت�شادات  ال�شياق 
طوال  ت�شهم  مل  اأنها  ذلك  ويعني  والت�شغيلية.  الإنتاجية 
العقود ال�شابقة من م�شرية التنمية يف اإحداث تغيري هيكلي 

ملمو�س يف القت�صادات العربية.

واملنطلقات  الأ�ش�س  للنموذج:  العام  الإطار   1-4

التنموية

ل �صك اأن حتقيق ال�صتدامة التنموية للدول واملجتمعات 
والبيئية،  والجتماعية  القت�صادية  بجوانبها  العربية 
 Structural الإنتاج  لهياكل  اإعادة توجيه ممنهجة  يتطلب 
الدول  معظم  يف  التنمية  جهود  انطالق  فرغم   .change
م�صاهمة  اأن  اإل  املا�صي،  القرن  منت�صف  منذ  العربية 
ال�شناعات التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل ظلت يف 
حدود ن�صبة 10 % يف املتو�شط العام للدول العربية، مقابل 
كوريا اجلنوبية  مثل  دولة �شاعدة  امل�شاهمة يف  بلوغ هذه 
معظم  ظلت  كما   .)UNIDO، 2019(  %  29.0 قرابة 
ال�شادرات العربية ترتكز يف ال�شلع واملواد الأولية ل�شيما 
النفطية، اإ�شافة اإلى ال�شلع ذات املحتوى التقني املنخف�ض 
التجارة  مركز  بيانات  ذاته  الأمر  يوؤكد  كما  املتو�شط.  اأو 
العاملي التي تو�صح اأن الواردات العربية من ال�صلع املُ�صنعة 
مثلت قرابة 65.0 % من اإجمايل الواردات العربية وذلك 
 .)ITC،2019(  2017-2000 الفرتة  ل�شنوات  كمتو�شط 
كما تت�صم وترية التحول الهيكلي وتنويع الهياكل والأن�صطة 
بالبطء  الأحوال  اأف�صل  العربية يف  الدول  القت�صادية يف 

)العبا�ض، واأبو�شماله،2019( )ال�شكل 1-4(.

الأكرب  العتماد  من  العربي  الواقع  يظهره  ملا  وتبعا 
ت�صكيل  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  على 
القت�صادية  هويته  ت�صكيل  ثم  وم��ن  الإنتاجية،  هياكله 
اإعادة  اأو  التعديل  اأن  حقيقة  ذل��ك  يوؤكد  والجتماعية، 
واإعادة  تعديل  فعليًا  هو  امل�صروعات  هذه  ل��دور  التوجيه 
العربية  ال���دول  م�صتوى  على  القت�صاد  لهياكل  توجيه 
ذلك  ويعني  التنموية.  وت�شنيفاتها  جمموعاتها  مبختلف 
توجيه  اإع��ادة  �صبل  هو  وفقها  العمل  الواجب  البو�صلة  اأن 
واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  تنموي  دور  بناء  اأو 
العربية  ال��دول  يف  الهيكلي  التحول  حتقيق  على  ين�صب 
ال�شتدامة  ل�شتحقاقات  الأ�شا�شية  الأبعاد  يراعي  ومبا 
�صمن  ذلك  ويكون  والبيئية.   والجتماعية  القت�صادية 
مرحلية  اأه��داف  ميتلك  الأج��ل  طويل  ا�شرتاتيجي  اإط��ار 
جتاه  ومرن  واقعي  تاأ�شريي  تخطيط  على  قائم  وا�شحة، 
معطيات وحتديات اليوم وكذلك جتاه تطلعات وطموحات 
التخطيطية  العملية  متطلبات  لكافة  وم�صتويف  امل�صتقبل، 
ب�شكل عام. اإذ يكون تطوير قدرات امل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة يف القت�صادات العربية مكون ثابت ووا�صح من 

مكونات هذا التوجه ال�شرتاتيجي.

ال�شرتاتيجي  الإط����ار  ه���ذا  ي��راع��ي  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
احلراكات  بها  طالبت  التي  الجتماعية  ال�شتحقاقات 
عدة  اأدخ��ل��ت  وال��ت��ي  احل���ايل،  العقد  ب��داي��ة  م��ع  العربية 
اأو  تفتت  عن  واأ�شفرت  ال�شراع،  دائ��رة  يف  عربية  دول 
اأي�صا  اأدى ذلك  ا�صتقطاب داخل ن�صيجها املجتمعي. وقد 
وغري  املبا�شرة  واملادية  الب�شرية  والأعباء  اخل�شائر  اإلى 
جتاهل  مّثل  اإذ  املجتمعات.  بتلك  حلقت  التي  املبا�شرة 
تنموية  اإ�صكالت  من  ال��دول  تلك  جمتمعات  تواجهه  ما 
�شواء  والتهمي�ض  والفقر  البطالة  تزايد  ل�شيما  حقيقية 
اأحد  العربية،  املجتمعات  يف  ل�شرائح  اأو  ملناطق  اأو  لفئات 
اأو  املطالبات  تلك  انطالق  يف  اأ�صهمت  التي  العوامل  اأهم 
اأولوية  متثل  احلني  ذلك  منذ  واأ�صبحت  ال�صتحقاقات.  
معظم  قامت  اإذ  العربية.  ال��دول  يف  ال�صيا�صات  ل�صانع 
الدول العربية ا�صتجابة لذلك باإجراءات مثل رفع الأجور 
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يف القطاع العام، اأو تعديل ورفع احلد الأدنى لالأجور، اأو 
تو�شيع التوظيف يف القطاع العام، كما يف دول مثل م�شر 
اأو  وال�صعودية،  وُعمان  واملغرب  ولبنان  وتون�س  والبحرين 
واملرافق  التحتية  البني  م�شروعات  على  الإنفاق  تو�شيع 
والكويت  والأردن  والعراق  مثل م�صر  دول  كما يف  العامة 
�صيا�صات  ذلك  اإلى  اأ�صف  وال�صعودية.  وقطر  والإم��ارات 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اإقامة  ت�شهيل  وبرامج 

يف  وال�صيا�صات  الإج���راءات  وج��اءت  الذاتي.  والتوظيف 
وال�شرورية  ال�شريعة  ال�شتجابة  اإط��ار  �شمن  املح�شلة 
دون  ولكن  الجتماعي،  لال�صتقرار  التهديد  ذلك  ملواجه 
مثل  وتاأثريات  ال�شتدامة  عنا�شر  باقي  بتلبية  الهتمام 
هذه ال�شيا�شات والإجراءات على الكفاءة والإنتاجية الكلية 

لعوامل الإنتاج والتناف�صية الكلية لالقت�صاد. 

ورغم ما متدنا به جتارب التطور التاريخي يف الدول 

امل�شدر: الأوراق اخللفية لإعداد التقرير.

ال�صكل رقم 4-1: النموذج املقرتح لبناء دور جديد للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة – م�صار نحو ال�صتدامة والتحول الهيكلي 
يف القت�صادات العربية
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ال�صناعية  ال��دول  ل�صيما  ال�صاعدة  ونظريتها  املتقدمة 
امل�صروعات  دور  حم��وري��ة  م��ن  الت�صنيع  وحديثة  منها 
التحول  وت�صريع  وتدعيم  بناء  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
الهيكلي يف اقت�صادات تلك الدول من خالل ما تت�صم به 
التغريات  مع  تتالءم  و�شرعة  مرونة  من  امل�شروعات  هذه 
البتكار.  على  قدرتها  وكذلك  الأ�صواق،  يف  وامل�صتجدات 
كما كان ذلك وا�شحا يف جتارب دول مثل اأملانيا واليابان، 
اأهمية التجارب  وال�صني، وكوريا، والهند، وتركيا. ورغم 
هناك  تبقى  اأن��ه  اإّل  عربيًا،  منها  ال�شتفادة  و���ش��رورة 
خا�شة  بها،  ال�شرت�شاد  عند  مراعاتها  يجب  اعتبارات 
الدول  ب��ني  الوا�شحة  التنموية  بالتفاوتات  يتعلق  فيما 
والطاقات  وامل��وارد  القت�صاد  هياكل  يف  ل�صيما  العربية 
والقدرات املالية والب�شرية واملوؤ�ش�شية، ومن ثم يف اأولويات 
العمل والأهداف التنموية.  وُت�شعب هذه التفاوتات اإطالق 
تعميمات اأو معاجلات موحدة خا�صة باإعادة بناء وتوجيه 
العربية.  الدول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور 
اخلا�شة  الدولية  والتغريات  التطورات  ذلك  اإل��ى  اأ�شف 
بقواعد العمل الدويل، خا�شة فيما يتعلق برتتيبات وقيود 
الإقليمية  التكتالت  دور  وتنامي  العاملية  التجارة  منظمة 
التجارب  حالة  يف  �شائدة  الأمن��اط  هذه  تكن  ومل  عامليًا. 
حاليًا  املتاح  الهام�ض  على  قطعا  وتوؤثر  قدميًا.  الرائدة 
للدول العربية يف اإقرار ال�صيا�صات الأكرث تاأثريًا يف اإعادة 

توجيه دور هذه امل�صروعات. 

ال�صغرية  امل�صروعات  تعي�صه  الذي  الراهن  الواقع  اإن 
وحم�صلة  نتاج  اإل  هو  ما  العربية  ال��دول  يف  واملتو�صطة 
وانعكا�ض ل�شيا�شات واإجراءات وبرامج حكومية �شادت يف 
الدول العربية منذ ا�صتقاللها وحتى وقتنا الراهن.  ويعني 
مار�صتها  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات  معظم  اأن  ذل��ك 
الدول العربية بعد ال�صتقالل يف منت�صف القرن املا�صي 
وال�شيطرة  العامة  واملوؤ�ش�شات  الدولة  دور  بتو�شيع  متيزت 
احلكومية على القت�شادات وتقلي�ض دور القطاع اخلا�ض 
لتو�شيع  الفاعلة  امل�شاندة  عدم  اأو  وت�شييق  ع��ام،  ب�شكل 
اإ�شافة  واملخاطرة،  الأعمال  ري��ادة  وثقافة  البتكار  اأف��ق 

اإلى التاأمني واحلماية للموؤ�ش�شات والأن�شطة العامة وذلك 
دون اعتبارات الكفاءة والإنتاجية وباقي معايري ومتطلبات 
هيكل  على  جوهريًا  اأث��رًا  ذلك  لكل  وكان  ال�صوق.  قواعد 
ونوعية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة القائمة يف الدول 
�شبيل  فعلى  ع��ام.  ب�شكل  اخلا�ض  القطاع  وعلى  العربية 
املثال، فاإن توفري مزايا حكومية للموؤ�ش�شات العامة املنتجة 
لل�شلع واخلدمات، من خالل اأدوات دعم حمائية، اأو مالية 
القائمة  التمويل  ائتمانية )املزاحمة وتوجيه موؤ�ش�شات  اأو 
لتمويل هذه املنظومة(. واأ�شف اإلى ذلك اللتزام احلكومي 
ب�صيا�صة تاأمني الوظائف العامة، وذلك ا�صتنادًا ملعايري ل 
عام  ب�شكل  املناف�شة  ومتطلبات  واملهارة  بالكفاءة  ترتبط 
وتقت�شر على معيار املوؤهل. مّثل كل هذا عملّيًا اأداة لتوجيه 
هياكل املجتمع والإنتاج وامل�صروعات والوظائف والأن�صطة 
القت�شادية بعيدًا عن القطاع اخلا�ض والفكر القائم على 

املبادرة.

ورغم تنفيذ عدد من التعديالت والإ�شالحات املتنوعة 
واملتفاوتة الطابع ما بني الدول العربية يف م�شتويات تلك 
ال�صيطرة احلكومية وال�صيا�صات املرتبطة بها خالل العقود 
الثالثة الأخرية وذلك �صمن تطبيق ما يعرف ب�� “اإجماع 
وا�صنطن Washington Consensus–1989”، الداعي اإلى 
وقيادة  احلكومي،  والن�صحاب  ال�صوق،  اآليات  وفق  العمل 
 Williamson( القطاع اخلا�ض، وحترير الأ�شواق ب�شكل عام
هذا  اأّن  اإل   .)John، 2004( )Javed and Perry،1998

الأمر مل ين�شحب على كافة الدول العربية. كما مل يكن يف 
معظم الأحيان كافيًا بحيث ير�صل اإ�صارات وا�صحة وقوية 
الريادي  دورها  لتاأخذ  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات 
يف  ب��دوره��ا  اأ���ش��وة  الهيكلي،  التحول  حتقيق  يف  الفاعل 
م�شرية التقدم والزدهار القت�شادي يف التجارب الدولية 
يف الدول املتقدمة وال�صاعدة. اإذ اأظهر التقرير اأنه رغم 
التبني املبا�شر اأو ال�شمني يف معظم الدول العربية لروؤى 
امل�شروعات  وقدرات  دور  لتطوير  وخطط  وا�شرتاتيجيات 
اإل اأن  ال�شغرية واملتو�شطة ودور القطاع اخلا�ض عمومًا، 
اأ�صا�صية ممثلة  اإ�صكالية  وا�صتمرت  املردود كان حمدودا. 
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يف التعامل مع هذه امل�صروعات �صمن ال�صياق الجتماعي 
وا�صتحقاقاته من خالل ا�صتهداف زيادة “فر�س العمل”، 
زيادة  ي�صتهدف  تنموي  اقت�صادي  �صياق  �صمن  ولي�س 
واإطالق مفهوم “ريادة الأعمال” وخلق الأن�صطة اجلديدة 
للم�صروعات  النوعي  التنموي  ال���دور  تهمي�س  لي�صتمر 

ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صادات العربية. 

وطبيعة  احلكومية  ال�شيا�شات  بني  الربط  هذا  يظهر 
اأن احلاجة لإطالق  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  دور 
ال�صغرية  للم�صروعات  والنمو  للتطور  وقابل  فاعل  دور 
واملتو�شطة. يكون مناطه ومرتكزه الأ�شا�شي تركيبة ونوعية 
اإ�صارات  اإر�صال  على  قدرتها  ومدى  احلكومية  ال�صيا�صات 
اخلا�ض  وللقطاع  وللرياديني  للم�شروعات  ووا�شحة  جادة 
عمومًا. وتوؤثر يف جدوى ومردود العمل اخلا�ض والنخراط 
اأولوية وكذلك  يف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة الأكرث 

الأعلى قدرة على تدعيم النمو وال�صتدامة التنموية. 

احلاجة  على  فقط  ال���دور  ه��ذا  اإط���الق  يتاأ�ش�ض  ول 
تركيبة  واإجراء حتولت جذرية يف  الهيكلي  للتغيري  امللحة 
هياكل الإنتاج وامللكية والوظائف وتاأ�صي�س م�صارات تنموية 
يتاأ�ص�س  اإنه  بل  العربية،  واملجتمعات  ال��دول  يف  م�صتدامة 
خماطر  من  يحمله  وم��ا  امل�شتقبل  اعتبارات  على  اأي�شا 
تلك  اأقلها  ولي�س  العربية.  القت�صادات  على  حتديات  اأو 
خالل  العربية  الدول  �صكان  عدد  ت�صاعف  بتوقع  املت�صلة 
العقود القليلة القادمة، وما يرتبط بذلك من تغري الهيكل 
الُعمري وات�شاع املعرو�ض وت�شاعف الطلب على فر�ض العمل 
يف �صوق العمل العربية. ويتطلب الأمر يف العديد من الدول 
للحفاظ فقط  العربية م�شاعفة معدل منوها القت�شادي 
على م�شتويات املعي�شة ومعدلت البطالة احلالية )الإ�شدار 
الثاين لتقرير التنمية العربية، 2015(. هذا اإ�شافة ملخاطر 
ات�شاع فجوات التنمية بني الدول العربية والعامل والتحرك 
العاملي املت�شارع نحو ف�شاء اأكرث ات�شاعا واأكرث ابتكارا وذلك 
ال�شطناعي،  )الذكاء  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  �شمن 
وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا احليوية، اإلى غري ذلك(، 

واعتماد الإنتاج والقت�صاد العاملي على الأن�صطة واملنتجات 
القائم على  الإبداع )اجلذري(. ولي�ض ذلك  القائمة على 
حت�صني اأو تطوير الأ�صاليب اأو املنتجات �صمن ذات احلدود 

التكنولوجية القائمة.  

 ُتلزم هذه الأو�شاع ب�شرورة وجود دور فاعل للقطاع 
اخلا�ض واأن�شطة ال�شتثمار عمومًا وللم�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة ب�صكل اأ�صا�صي. وهو دور يجب اأن يوجه لريتكز 
الإنتاجية  وم�صتويات  الإن��ت��اج  نوعية  يف  الرت��ق��اء  على 
والقدرة على البتكار واخرتاق حدود املعرفة خللق اأن�شطة 
ومنتجات جديدة، والنفتاح على اأ�شواق اأكرث ات�شاعًا.  ول 
الهياكل  وفق  الكمي  التو�شع  اإمكانات  جتاهل  هذا  يعني 
والقدرات الإنتاجية والتقانية القائمة وكذلك وفق هياكل 

الأ�شواق املحلية واخلارجية احلالية. 

ويعترب مثل هذا التوجه وذلك الدور ال�صبيل ل�صتدامة 
التنمية وال�شتقرار وتاأمني املجتمعات العربية من خماطر 
ال�شطرابات والفقر والبطالة، وكذلك هو ال�شبيل لإعادة 
بناء الطبقة الو�صطى يف املجتمعات العربية التي تعر�صت 
 .The missing middle للتاآكل خالل العقود القليلة املا�صية
وت�صكل الأخرية وفق الدرا�صات التطبيقية ركيزة اأ�صا�صية 
للنمو القت�صادي ولال�صتقرار الجتماعي وال�صيا�صي. كما 
م�صيدة  اأو  التنمية  فخ  من  للخروج  الوحيد  ال�صبيل  اأن��ه 
Middle income trap، التي تكاد ت�صمل  الدخل املتو�صط 
كافة الدول العربية. اإذ يتم ت�صكيل هياكل الإنتاج وامللكية 
متو�صط.  تنموي  م�صتوى  اأو  دخل  م�صتوى  عند  والأن�صطة 
وت�صبح بذلك الدولة وهياكلها واأن�صطتها الإنتاجية مقيدة 

بحدود هذا التوازن.

وهياكل  القت�صاد  واق��ع  فُيظهر  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�صافة 
وال�صرورة  احلاجة  العربية  ال��دول  يف  والتجارة  الإنتاج 
ح نظرة كلية على  لتعزيز العر�س الكلي كميًا ونوعيًا. وُتو�صّ
هيكل واردات الدول العربية اأن لدى ال�شوق العربي احلايل 
وامل�شتقبلي طلب موؤكد على مئات اأو اآلف ال�شلع واملنتجات 
 UNSTSTS،HS( امل��وح��د  ال����دويل  الت�شنيف  وف���ق 
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اجلزء  املنتجات  هذه  مُتّثل  اإذ  امل�شنعة.  ل�شيما   )2017

الإ���ص��ارة. وهي  العربية كما �صبقت  ال��واردات  الأك��رب من 
املنتجات التي متتلك الدول العربية قدرات لإنتاج العديد 
هياكل  وفق  وذل��ك  خمتلفة،  بوتائر  ذلك  كان  واإن  منها. 
يف  الأعمال  وبيئة  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  وج��ودة  امل��وارد 
هذا  يف  املوثقة  الدولية  للمنهجيات  ا�صتنادًا  منها  ك��ل 
والتجارة،  الإنتاج  م�شفوفة  حتليل  منهجية  مثل  املجال، 
الت�شدير )العبا�ض،  ال�شلعي، وخرائط  الف�شاء  ومنهجية 

واأبو�صماله،2019(.

ولكن يبقى اأن يتم تعزيز �صيا�صات العر�س الكلي ل�صيما 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ب��دور  املتعلق  جانبه  يف 
ودور املوؤ�ش�شات اخلا�شة على وجه العموم، �شمن حمدد 
وامل�صروعات  الأن�صطة  انتقاء  �صيا�صات  وه��و  اأ�صا�صي 
املحققة والفاعلة �شوب الأهداف التنموية املرجوة. فيما 

اأ�صبح يعرف عامليًا ب�� “التخ�ص�س الذكي”.

تلك  عن  مبعزل  اخلدمات  اأن�شطة  اأن  ذلك  يعني  ول 
الإ�شكاليات. بل رمبا تكون الإ�شكالية اأ�شد وطاأة، وتتطلب 
بتطوير  اخلا�ض  النموذج  ط��رح  عند  للعمل  اأك��رث  حاجة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  التنموي  الدور  وتفعيل 
الواقع  يظهره  ما  رغ��م  ذل��ك  العربية.  القت�صادات  يف 
قطاع اخلدمات يف  تنامي ح�شة  من  عام  ب�شكل  ال��دويل 
الناجت املحلي الإجمايل وذلك على م�شتوى الدول املتقدمة 
وال�صاعدة. وين�صاب هذا التنامي اأي�صا على الدول النامية 
اأن�شطة  م�شاهمة  تتجاوز  حيث  العربية،  ال��دول  فيها  مبا 
الدول  معظم  يف  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  اخل��دم��ات 
العربية حدود ن�صبة 65.0 %. تعك�س هذه الن�صبة وتتوافق 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  م�صاهمة  مع  �صمنيًا 
وتوجهاتها نحو قطاع واأن�شطة اخلدمات يف الدول العربية. 

)world bank،2019(

التطور  يظهرها  التي  الأ�صا�صية  املالحظة  اأن  اإل 
التاريخي لتجارب الدول املتقدمة وكذلك للدول ال�صاعدة 
تتمثل يف هذه احل�شة املرتفعة لقطاع اخلدمات واأن�شطته 

قطاعات  م�صاهمة  يف  الكبري  التزايد  مرحلة  تلت  التي 
اأن�شطة الت�شنيع، وارتفاع متو�شط دخل الفرد من الناجت 
الإجمايل ومن الناجت ال�شناعي )لل�شناعات التحويلية(، 
اإذ جاءت جتارب الدول املتقدمة وال�شاعدة والتي اأ�ش�شت 
بدورها للتحول الهيكلي يف اقت�صادات تلك الدول م�صتندة 
من  التحول  يف  اأولها  متثلت  اأ�صا�صية.  ثالثة  مراحل  اإلى 
ال�صناعات  اإلى  الأولية  وال�صناعات  الزراعية  الأن�صطة 
التحويلية الأعلى يف القيمة امل�صافة، والثانية يف التحول اإلى 
ال�شناعات الأكرث رقيًا يف املحتوى التقاين، والأخرية يف 
التقدم نحو مرحلة النمو والأهمية العالية لقطاع اخلدمات 
والتي  امل�شافة،  القيمة  الإنتاجية عالية  ل�شيما اخلدمات 
الناجت  يف  اخلدمات  قطاع  م�شاهمة  املح�شلة  يف  جعلت 
الدول  هذه  معظم  يف  املحلي الإجمايل متثل قرابة 75% 
)WB،2019(. يف حني اأن هذا امل�شار مل يتحقق اأو يتوا�شل 
يف الدول العربية وذلك بن�شب متفاوتة.  لرتتفع م�شاهمة 
العملية  تقدم  مرحلة  اإجن��از  دون  واأن�شطته  القطاع  هذا 
العاملة  وال�شركات  وتعددها  منتجاتها  وتنوع  الت�شنيعية 
�شمنها. اإذ يوفر هذا النمو ال�شناعي طلبًا متزايدًا على 
الأن�شطة اخلدمية امل�شاندة بدورها للعملية الإنتاجية. كما 
اأن �صمان توفري بيئة املناف�صة يف الأ�صواق �صيدفع تلقائيًا 
تلك الأن�شطة اخلدمية اإلى الرتقاء يف نوعيتها ومن ثم يف 
حمتواها املعريف والتقاين. وهو امل�شار الذي مل يكتمل يف 
املبكر  الن�شحاب  اأو  بالرتاجع  ُيعرف  فيما  العربية  الدول 
.)Deindustrialization  Kunst David،2019( للت�شنيع

التفاوت  من  الراهن  الواقع  يو�شحه  ما  ذلك  ويوثق 
ال�شديد يف طبيعة اأن�شطة اخلدمات ومن ثم امل�شروعات 
بني الدول املتقدمة والدول العربية. فرغم ارتفاع م�شاهمة 
وال�شاعدة  املتقدمة  القت�شادات  يف  اخلدمات  قطاع 
اأن�شطة  اأن  اإل  العربية(،  ال���دول  فيها  )مب��ا  والنامية 
القت�شادات.  تلك  بني  متاما  تتفاوت  اخلدمات  ونوعية 
يف  وتقانة  وقيمة  اإنتاجية  الأع��ل��ى  اخل��دم��ات  ترتفع  اإذ 
القت�شادات املتقدمة وال�شاعدة، واملتمثلة يف اخلدمات 
والتدريبية  والتعليمية  وال�صت�صارية  واللوج�صتية  املالية 
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امل�صتويني  كال  على  وذلك  املتجددة،  والطاقة  وال�صحية 
يف  اخل��دم��ات  اأن�شطة  ترتكز  حني  يف  والنوعي.  الكمي 
والت�صالت  النقل  خ��دم��ات  يف  العربية  القت�صادات 
يف  تت�شم  والتي  التجزئة،  وجتارة  وال�شياحة  واملعلومات 
معظمها بعدم ارتفاع قيمتها امل�شافة وكذلك بعدم قابلية 
اأن�شطة  ف��اأن  ذل��ك  على  ع��الوة  ل��الجت��ار.  منها  العديد 
غري  القطاع  �شمن  اأ�شا�شًا  تقع  القطاع  هذا  من  وا�شعة 
اإمكاناتها ومقومات  الر�صمي، وهو الأمر الذي يقيد من 
اأن  ذكره  �شبق  ما  لكل  ُي�شاف  اأ�شواقها.  وتو�شيع  منوها 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  وتطوير  تو�صيع 
مل�صتويات  تو�صيع  ذاته  بحد  هو  العربية  القت�صادات  يف 
امل�صاركة يف احلياة القت�صادية والجتماعية، واحلد من 
الإق�شاء على  اأ�شّد �شور  اللذان ميثالن  والبطالة  الفقر 
 AGE Platform Europe Policy( املجتمعات  م�شتوى 

 .)Statement،2018

4-2 النموذج املقرتح لبناء دور جديد للم�شروعات 

الأهداف  العربية:  الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الأ�شا�شية

مّيز التقرير بني ثالث جمموعات اأ�شا�شية من الدول 
يتوافق  HDI )ومبا  الب�صرية  التنمية  معيار  وفق  العربية 
كذلك مع ت�شنيف البنك الدويل لدول العامل وفق معيار 
متو�شط دخل الفرد للعام 2018(. ت�شم املجموعة الأولى 
الدول ذات الت�شنيف املرتفع وفق موؤ�شر التنمية الب�شرية 
وت�صم دول ال�صعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين 
ذات  ال��دول  جمموعة  الثانية  املجموعة  وت�صم  وُعمان. 
الب�شرية املرتفعة واملتو�شطة وهي كل من م�شر  التنمية 
وفل�صطني  واملغرب  واجلزائر  والعراق  وتون�س  والأردن 
الت�صنيف  ذات  ال��دول  جمموعة  وت�صم  وليبيا.  ولبنان 
وال�شودان  �شوريا  من  ك��اّل  املعيار  ه��ذا  وف��ق  املنخف�ض 

واليمن وجيبوتي وال�صومال والُقمر وموريتانيا. 

يف  كامل  اتفاق  بال�شرورة  يعني  ل  عام  متييز  وهو 
اخل�شائ�ض وال�شمات لقت�شادات تلك الدول اأو حلجم 

ولطبيعة دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة فيها. فعلى 
�صبيل املثال ميكن مالحظة اأن دول املجموعة الأولى هي 
دول ذات فوائ�ض نفطية، ول تواجه اإ�شكالت يف ق�شايا 
البنى  وق�شور  ال��دخ��ل  وانخفا�ض  الفقر  مثل  تنموية 
مثل اجلزائر  دول  اأن  الأ�صا�صية. يف حني جند  واملرافق 
والعراق وليبيا هي دول ذات فوائ�ض نفطية، ولكنها تواجه 
والفقر  والبطالة  العجز  مثل  اإ�شكالت  متفاوتة  بدرجات 
اأو  الأ�صا�صية  واملرافق  البنى  من  عدة  جوانب  يف  وتاأخر 

الإنتاجية. 

حجم  بني  وا�شحة  تفاوتات  التقرير  اأظهر  كذلك 
ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  وخ�شائ�ض  وطبيعة  واأه��م��ي��ة 
اأن مينع  دون  العربية،  الدول  واملتو�صطة بني جمموعات 
على  الأب��ع��اد  تلك  بني  التقاطع  اأو  التوافق  اأي�شا  ذل��ك 
م�صتوى تلك املجموعات وداخل كل جمموعة، بل وداخل 
اجلغرافية  اأقاليمها  بني  فيما  وذل��ك  ال��واح��دة  ال��دول��ة 
وقطاعاتها القت�شادية املختلفة. لذا فيبقى هذا التمييز 
فتبقى  التفاوتات  هذه  كل  ورغ��م  ذلك  كل  ومع  مبدئيًا. 
الدور  لإط���الق  جميعها  مدفوعة  العربية  ال���دول  كافة 
ذلك  ويكون  واملتو�صطة.  ال�صغرية  للم�صروعات  اجلديد 
اأنها  املوؤكد  التي من  الأه��داف  لتحقيق حزمة من  �شعيًا 
العربية  الدول  بالن�شبة ملجموعات  اأولويتها  �شتتفاوت يف 

وللمخططني ولوا�صعي ال�صيا�صات فيها. وتتمثل يف: 

اأهداف اقت�صادية تتعلق بامل�صاهمة يف تعديل هياكل 
وزيادة  القت�صادي،  والنمو  الهيكلي  والتحول  الإن��ت��اج 
الكمية  والزيادة   ،TFP الإنتاج  لعوامل  الكلية  الإنتاجية 
و�شال�شل  العاملي  القت�شاد  يف  النخراط  يف  والنوعية 
القيمة الدولية، وزيادة وتنويع م�صادر الدخول والإيرادات 
القطاع  واأهمية  دور  وتو�شيع  الت�شدير،  واأ�شواق  العامة 
زيادة  عرب  �شواء  التجاري،  امل��ي��زان  وتعزيز  اخل��ا���ض، 
امل�شروعات  متتلك  اإذ  ال��واردات.  خف�ض  اأو  ال�شادرات 
كافة هذه  واملتو�صطة قدرة عالية على حتقيق  ال�صغرية 
الأهداف وفق الدور اجلديد املخطط لها، وذلك ا�صتنادًا 
لواقع م�شاهمتها الفعلية احلالية العالية يف الناجت املحلي 
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امل�شاهمة  و�شرتتفع  العربية.  الدول  معظم  يف  الإجمايل 
النفط  ا�شتبعاد  حال  يف  العربية  الدول  كافة  اإلى  ومتتد 
من هيكل الناجت املحلي الإجمايل ل�شيما للدول العربية 
ذات الوفرة يف املوارد النفطية.  ومع ذلك فاإن الأهداف 
ملجموعات  بالن�شبة  اأولوياتها  يف  تتفاوت  القت�شادية 
الدول العربية وهو التفاوت الذي يرتبط بجوانب املوارد 
يرتبط  كما  واملوؤ�ش�شية.  والب�شرية  املالية  وال��ط��اق��ات 
امل�شروعات  وتوجهات  ودور  م�شاهمة  وطبيعة  برتكيبة 

والأن�صطة القائمة.

املزيد  خلق  يف  بامل�صاهمة  تتعلق  اجتماعية  اأه��داف 
البطالة  من  واحل��د  املنتجة  الالئقة  العمل  فر�س  من 
وخلق فر�ض عمل للمواطنني وحت�شني الدخول واحلد من 
اإ�شكالية عدم عدالة توزيع الدخل، وتقلي�ض حجم الفئات 
وتدعيم  العربية  املجتمعات  يف  دخ��اًل  الأق��ل  اأو  الفقرية 
متكني ال�شباب ومتكني املراأة واإدماج الفئات والقطاعات 
غري املنظمة. اإذ متتلك امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
فعليا قدرات عالية للتاأثري يف تلك الأهداف الجتماعية 
ال�صتدامة  مقومات  مع  كذلك  تتوافق  والتي  الطابع، 
وا�صتقرارًا  متا�صكًا  اأك��رث  جمتمعات  وبناء  الجتماعية 
كما  م�شتدام.   تنموي  م�شار  لبناء  عليها  التعويل  ميكن 
يف  تتفاوت  التي  القت�شادية  الأه���داف  م��ع  احل��ال  ه��و 
اأولوياتها بني جمموعات الدول العربية وكذلك الأهداف 
الدرا�صات  وّثقت  فقد  املثال  �صبيل  فعلى  الجتماعية. 
اأن�صطة  تنمية  بني  دللة  ذات  اإيجابية  عالقة  التطبيقية 
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف قطاع اخلدمات من 
جانب وكّل من النمو القت�شادي، واحلد من الفقر من 
لقيادة  عالية  فعالية  امل�صروعات  لهذه  واأن  اآخ��ر،  جانب 
هذه  ودور  وطبيعة  يتوافق  ما  وه��و  الديناميكية.  ه��ذه 

امل�شروعات يف الدول العربية متو�شطة ومنخف�شة التنمية 
الدول  الأهداف الجتماعية يف  الب�شرية. يف حني جتنح 
الأولى  املجموعة  دول  يف  املمثلة  الب�صرية  التنمية  عالية 
اإلى خلق فر�ض عمل لئقة للمواطنني، ومتكني ال�شباب، 

وعدالة توزيع الدخل. 

اأن�شطة  وتوطني  تنمية  حول  تتمحور  تقانية:  اأهداف 
اإنتاجية ذات حمتوى معريف اأعلى تكون قادرة بدورها على 
قيادة القت�شاد وهياكل الإنتاج وموؤ�ش�شات الأعمال اإلى 
اإنتاج �شلع وخدمات وطنية اأعلى تناف�شية، تعمل كقاطرة 
اأو كقناة حلث اأن�صطة ومنتجات اأخرى مماثلة اأو مكملة 
لتلك الأن�شطة. وي�شمح ذلك بدوره بالنخراط يف مرحلة 
باملنتجات،  الرتقاء  وتعميق  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة 
واأي�صًا بالوظائف. كما تت�صمن هذه الأهداف ما يعرف 
خلق  ا�صتهداف  يتم  اإذ  املعرفية”.  احل��دود  “جتاوز  ب�� 
معريف  حمتوى  على  تقوم  وم�شروعات  ومنتجات  اأن�شطة 
وتقاين خارج عن ال�شياق العام القائم، حيث يتم اخرتاق 
جمالت  وفتح  التقليدية،  والإنتاجية  املعرفية  احل��دود 

واآفاق وا�صعة يف الإنتاج والوظائف والأ�صواق. 

البعد البيئي: اإ�شافة اإلى تلك الأهداف )القت�شادية 
الدولية  التطورات  طبيعة  فاإن  والتقانية(،  والجتماعية 
الراهنة وخا�صة ما يتعلق منها بالتهديدات البيئية، والتي 
دميومته  اأو  النمو  معدل  يف  تاأثريها  جمالت  تقت�صر  ل 
احلايل  الوقت  يف  الن�شان  بحياة  مبا�شرة  وتتما�ض  بل 
البعد  من  هذا  كل  القادمة. جعل  الأجيال  امتداد  وعلى 
البيئي ركنًا اأ�صا�صيًا يجب مراعاته والعمل وفق متطلباته 
�صابقة  الأه���داف  من  اأي  مع  التعامل  عند  ومقت�صياته 

التقدمي. )ال�شكل 2-4(



139 139الفصل الرابع: منوذج مقترح لتفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربيةتقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”138 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”138

تقرير التنمية العربية

اأن هذه الأه��داف هي املجال الأكرث  مما ل �صك فيه 
�صعوبة يف الدور اجلديد امل�صتهدف للم�صروعات ال�صغرية 
هذا  اأن  التاأكيد  وميكن  بل  العربية.  الدول  يف  واملتو�صطة 
التو�صيف ين�صاب اإلى الدول املتقدمة وال�صاعدة على حد 
�شواء، ل�شيما فيما يتعلق بال�شق الأخري املتوجه لخرتاق 
وجتاوز احلدود املعرفية. حتى اأ�شبح هذا اجلانب حتديدًا 
مو�صع الت�صابق والتناف�س العاملي الراهن. اإذ يتطلب هذا 
الداعمة  البيئة  لبناء  اأ�صا�صية  وق��درات  مقومات  املجال 
املعرفة.  ح��دود  تك�شر  التي  وامل�شروعات  الأن�شطة  خللق 
ورغم �صعوبة ا�صتهداف ذلك على م�صتوى الدول العربية 
اأو  امل�شروعات  لهذه  فر�شة  فهناك  الثالثة،  وجمموعاتها 
لبع�س منها لتحقيق جانب من هذه الأهداف التي ترتبط 
تلم�س  فيمكن  العربية،  الدول  واإمكانات  بقدرات  بدورها 
زيادة تلك الإمكانية للمجموعة الأولى، واملجموعة الثانية، 

وبدرجة اأقل للمجموعة الثالثة.  

4-3 �شيا�شات تفعيل الدور التنموي للم�شروعات 

الإط��ار  العربية:  ال��دول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الكلي ل�شيا�شات النموذج املقرتح

للم�صروعات  اجل��دي��د  ال���دور  م��ع  التعامل  ميكن  ل 

ال�صيا�صات  منظومة  على  املعتمد  واملتو�صطة  ال�صغرية 
لطبيعة  الدقيقة  القراءة  على  العربية  احلكومات  وقدرة 
اإل  امل�صروعات  تلك  تواجهها  التي  والختناقات  القيود 
والإجراءات  والربامج  ال�شيا�شات  من  متكاملة  عرب حزم 
التي تعمل ب�شكل متناغم مع طبيعة الأهداف الأكرث اأولوية 
اأو الجتماعية  للدول العربية �صواء الأهداف القت�صادية 
احلزم  لهذه  التتابعي  اأو  املتوازي  بالتطبيق  التقانية  اأو 
الأه��داف املو�شوعة.  فقد تكون احلاجة  يتوافق مع  ومبا 
الإنتاجية  متوازي  ب�صكل  تدفع  �صيا�صات  تبني  اإلى  ملحة 
الفقر  م��ن  واحل��د  ال��وظ��ائ��ف  وخلق  والنمو  والتناف�شية 
متجهة  تكون  قد  كما  ال��وت��رية.  وبنف�ض  التقني  والتطور 
لتغليب اعتبار على اآخر، مثل تغليب اعتبار خلق الوظائف 
اأهداف  اأو  اعتبارات  باقي  يتجاوز  مبا  الفقر  من  واحلد 
اأن  كذلك  الأخرى. وميكن  والتقانية  القت�صادية  املعايري 
اأو  يت�شم التطبيق مبرحلية التوجه حيث يتم تغليب معيار 
جوانب يف مرحلة ما ليتم بعد ذلك تغليب معايري اأو جوانب 
امل�شاهمة  تلك اخليارات هو  لكافة  املحدد  فيكون  اأخرى. 
الفعلية يف ا�شتدامة م�شار التنمية وحتقيق التحول الهيكلي 
يف هياكل القت�صاد والإنتاج والدخول والوظائف والأ�صواق 
يف الدولة. ويتمّثل ذلك يف �صوء حمدد املوارد والطاقات 

ال�صكل رقم 4-2: الأهداف الأ�شا�شية للنموذج املقرتح
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الو�شع  ومعطيات  القيود  طبيعة  �شوء  يف  وكذلك  املتاحة 
حد  اإل��ى  يتباينان  اللذان  املحددان  وهما  النطالق  عند 

بعيد بني الدول العربية. 

كما قد يكون التطبيق وتوجهات ال�شيا�شات متفاوتان 
على م�صتوى اأقاليم الدولة الواحدة بني الريف واحل�صر، 
اأولويات  وفق  وذلك  واأخ��رى،  وقرية  واأخرى  مدينة  وبني 
القائمة  الإ���ش��ك��الت  طبيعة  وف���ق  وك��ذل��ك  الأه�����داف 

وخماطرها لكل حالة. 

املعاجلة  �شيا�شات  ح��زم  متتع  اأن  التقرير  وي���رى 
وحمدد  ���ش��رورة  ه��ي  امل��رون��ة  ب�شمة  امل��ق��رتح  للنموذج 
لفاعلية هذه ال�شيا�شات �شوب حتقيق الأهداف التنموية 
املرجوة فهي تو�شع من دائرة اخليارات لأطر ال�شيا�شات 
اأمام متخذ القرار. كما اأنها تدعم ممار�شة الالمركزية 
التخطيط  اأجهزة  م�صتوى  على  ومكا�صبها  فوائدها  بكل 

والتنفيذ واملتابعة يف الدول العربية. 

ومن جانب اآخر، تبقى ا�صتجابة امل�صروعات ال�صغرية 
احلكم  ومعيار  اعتبار  حمّل  ال�صيا�صات  لتلك  واملتو�صطة 
اأهدافها. فقد تبدو  على جناح هذه ال�صيا�صة يف حتقيق 
اجلديد  ال��دور  لبناء  وداعمة  مواكبة  ال�صيا�صات  بع�س 
ويكون  واملتو�صطة.  ال�صغرية  للم�صروعات  وامل�صتهدف 
مبيعاتها  وحجم  اإيراداتها  هياكل  يف  التاأثري  عرب  ذلك 

تكون  قد  حني  يف  اإنتاجها.   وتكاليف  م�صروفاتها  اأو 
ال�شتجابة �شعيفة اأو منعدمة من جانب هذه امل�شروعات 
هذه  يف  م��ا  خلل  وج��ود  ذل��ك  ويعني  ال�صيا�صات.  لتلك 
ال�صيا�صات اأو اآليات تطبيقها، اأو يف الأقاليم اأو الأن�صطة اأو 
ال�صركات التي ت�صتهدفها، اأو حتى يف الأهداف املخططة 
اإعادة  �صرورة  كذلك  ويعني  ذاتها.  حتقيقها  واملرجو 
اإعادة  من  ذلك  يقت�شيه  قد  مبا  ومعاجلتها،  اإ�شالحها 
التقييم والت�صخي�س للواقع القائم للم�صروعات ال�صغرية 
واملتو�صطة والعوامل الأكرث تاأثريا يف ديناميكيتها. ويكون 
حيث  فعالة،  غري  �شيا�شات  يف  لال�شتمرار  جتنبًا  ذلك 
والعربي  العاملي  والتنموي  القت�صادي  التاريخ  ميدنا 
بحتمّية اأّن الكلفة القت�شادية والتنموية لإقرار �شيا�شات 
خاطئة كثريًا ما تكون اأعلى كلفة من بقاء الأو�شاع على 
ما هي عليه، مبعنى اأن كلفة التدخل قد تكون اأعلى من 

كلفة عدم التدخل. 

جديد  دور  لبناء  املحققة  ال�صيا�صات  حزمة  وتت�صكل 
واملتو�صطة من م�صتويات متعددة  ال�صغرية  للم�صروعات 
جديد  لهيكل  ا  فقريًّ عموًدا  لُت�صّكل  معًا  وتتكاتف  تتكامل 
لالقت�صادات  وكذلك  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات 
اأ�شا�شية  م�شتويات  ثالث  وتت�شمن  العربية.  واملجتمعات 
Meso، والأ�صغر  Macro، والأو�صط  وهي امل�صتوى الكلي 

Micro. )ال�شكل 3-4(
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ب�صكل  ال�صيا�صات  Macroتتوجه  الكلي   امل�صتوى  فعلى 
كافة  م�صتوى  على  وانعكا�صاته  تاأثرياته  تت�صاوى  اأفقي 
اأو  قطاعي  متييز  اأي  دون  الدولة  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات 
�صمن  ال�صيا�صات  تركز  اإذ  نوعي.  اأو  تقني  اأو  جغرايف 
هذا امل�صتوى على تهيئة بيئة اقت�صادية تناف�صية م�صتقرة 
تدعم قدرة اأن�شطة الأعمال على التنبوؤ، وهو العامل الذي 
م�شتوى  وعلى  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  النمو  جوهر  ميثل 
ا�شتقرار  مثل  ق�شايا  على  الرتكيز  فيتم  ككّل.  القت�شاد 
يف  امل�شتمر  الرت��ف��اع  على  وال�شيطرة  ال�����ش��رف،  �شعر 
الأ�صعار مل�صتويات تهدد القدرة ال�صرائية احلقيقية للطلب 
التكاليف  عنا�صر  وباقي  الإنتاج  وملدخالت  الأ�صواق،  يف 

لل�شركات وموؤ�ش�شات الأعمال.

ال�صيا�صات  تتوجه   Meso الأو���ص��ط  امل�صتوى  وعلى 
للتاأثري يف الف�شاء املتاح بني اإطار القت�شاد الكلي كمظلة 
وا�شعة تعمل حتتها كامل امل�شروعات اأو املوؤ�ش�شات، وقطاع 
ويعني  كمجموعات.  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
تنظيم  على  امل�صتوى  ال�صيا�صات �صمن هذا  تركيز  ذلك 
القواعد احلاكمة لعالقة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
بباقي عنا�شر املنظومة القت�شادية مبا يف ذلك العالقات 
مع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة املناظرة، وكذلك مع 
امل�صروعات الكربى، ومع العالقات مع املزودين والعمالء، 
بها  ترتبط  التي  التفاعلية  العالقات  من  ذلك  غري  اإلى 
وتقوم عليها. ومتّثل بذلك عملّيًا قواعد اللعبة التي توؤثر 
هذا  وي�صمل  جماعياًّ.  العمل  على  وقدرتها  �صلوكها  على 
والتنظيمي )راأ�ض  والقانوين  الد�شتوري  الر�شمي  الإطار 
بالتقاليد  املتعلقة  املعايري  عن  ف�شال  املوؤ�ش�شي(،  املال 
التي  الثقة  وثقافة  والثقافية  الجتماعية  والأع����راف 
امل�شروعات،  هذه  واأن�شطة  ممار�شات  يف  ال�شلوك  توجه 
فيما يعرف تنمويًا ب�� “راأ�س املال الجتماعي”. وتن�صاب 
تاأثرياته اإلى كال القطاعني الر�صمي وغري الر�صمي. واإن 
كان له تاأثريًا ملمو�شًا يف القطاع غري الر�شمي باعتباره 
يعمل يف الأ�صا�س بعيًدا عن قواعد تنظيم نظريه الر�صمي.  
اأّن هذا امل�شتوى يعتمد على واقع املوؤ�ش�شات  ويعني ذلك 

تت�شع  والتي  الوا�شع،  مبعناها  )املوؤ�ش�شاتية  الدولة  يف 
كافة  الدولة بني  للتعامل يف  املنظمة  الأطر  كافة  لت�شمل 

الالعبني(.

 ،Micro اأم���ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى اجل��زئ��ي )ال���وح���دة( 
القت�صادية  الوحدة  يف  للتاأثري  تتوجه  ال�صيا�صات  ف��اإن 
العاملة واملتمثلة يف امل�شروع ال�شغري اأو املتو�شط. فيمكن 
ا�صتهداف م�صروعات بعينها من خالل ت�صميم �صيا�صات 
امل�شروعات  اإل��ى  للو�شول  احلواجز  اخ��رتاق  على  ق��ادرة 
من  وا�صحة  م�صتويات  وج��ود  ه��ذا  ويعني  امل�صتهدفة. 
النحياز والنتقاء للم�صروعات الأكرث قدرة على امل�صاهمة 
يف حتقيق اأهداف الدولة املخططة �صواء كانت اقت�صادية 
وفق  وذل��ك  بينهم،  مزيجا  اأو  تقانية،  اأو  اجتماعية  اأو 

اأولويات الدولة كما �شبق تقدميه )التخ�ش�ض الذكي(.

واملنفذة  املطروحة  ال�شيا�شات  ونوعية  وتبقى طبيعة 
التفاعلية  العالقات  وكذلك  الثالثة  امل�شتويات  �شمن 
القائمة بني تلك امل�شتويات، وكذلك حجم وطبيعة و�شرعة 
حمددات  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  ا�شتجابة 

اأ�شا�شية لفاعلية تلك ال�شيا�شات وجناعتها.  

كما ميكن التاأكيد اأن �صيا�صات املعاجلة تتجه ب�صكل 
وا�صح ومتدرج عرب امل�صتويات الثالثة من امل�صار الأفقي 
التاأثري يف كافة  ي�شتهدف  الذي  العري�ض  اأو  الوظيفي  اأو 
والتقنية  والجتماعية  القت�صادية  املنظومة  عنا�صر 
اأكرث  يكون  وال��ذي  انتقائية  الأك��رث  الراأ�صي  امل�صار  اإل��ى 
ال�صغرية  للم�صروعات  توجهه  عرب  �صواء  ا�صتهدافًا، 
الدولة،  يف  الأعمال  قطاعات  �شمن  كقطاع  واملتو�شطة 
اأو  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات  بعينها  لأن�صطة  اأو 
لأقاليم ومناطق جغرافية بعينها، اأو مل�شروعات حمددة يف 

اأن�صطة حمددة ويف اأقاليم حمددة وملدى زمني حمدد. 

امل�صتوى  �صمن  �صيا�صات  �صياغة  اأّن  ه��ذا  ويعني 
الأول )الكلي( ت�شتهدف مثاًل كبح الت�شخم اأو ا�شتقرار 
اآلية  على  تعتمد  نقدية  �صيا�صات  خ��الل  م��ن  الأ���ص��ع��ار 
)امل�شتوى  كلية  �شيا�شات  وه��ي  الفائدة.  اأ�شعار  تعديل 
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القت�شاد  اأن�شطة  كامل  على  تاأثرياتها  تن�شاب  الأول( 
وموؤ�ش�شات الأعمال يف الدولة. ومع ذلك فيتم ا�شتخدام 
هذه ال�شيا�شات �شمن امل�شتوى اجلزئي )الثالث( للتاأثري 
املبا�صر يف م�صروعات بعينها دون اأخرى من خالل اأ�صعار 
امل�شتهدفة.  امل�شروعات  تلك  لأن�شطة  حتفيزية  فائدة 
الكلية  ال�صيا�صات  عنا�صر  كافة  مع  الأم��ر  يتم  وهكذا 
القت�صادية والجتماعية والتقانية، فعلى �صبيل املثال فاإن 
اإقرار �شيا�شات لبناء اأو لتطوير املرافق من طرق وموانئ 
ذلك،  اإلى غري  و�صكك حديدية  نقل  و�صبكات  ومطارات 
الوظيفية.  اأو  الأفقية  ال�شبغة  اإلى  تنتمي  �شيا�شات  هي 
اإل اأن تنفيذ تلك ال�شيا�شات قد ي�شتهدف التاأثري املبا�شر 
امل�صروعات  اأو  الأن�صطة  من  لعدد  التكاليف  هيكل  يف 
معه  التعامل  وبذلك ميكن  منطقة حمددة.  اأو  اإقليم  يف 
كذلك  الثالث.  امل�صتوى  �صيا�صات  من  مكّونًا  باعتباره 
اإقرار �صيا�صات كلية اجتماعية ترّكز على �صيا�صات  فاإن 
التعليمية   العملية  وخمرجات  بنوعية  والرتقاء  التعليم 
امل�صتوى  �صمن  توجهًا  اأكرث  ت�صبح  الأول  امل�صتوى  �صمن 
الريادي  الفكر  لبناء  تعليمية  برامج  لتخ�شي�ض  الثالث 
يتعلق  فيما  الأمر  كذلك  باملهارات.  والتزود  والبتكاري 
�صيا�صات  ل�صياغة  التوجه  اأن  اإذ  التقانية،  بال�صيا�صات 
والبني  ال��ق��درات  وتطوير  بناء  على  تعتمد  كلّية  تقانية 
واملرافق املوؤ�ش�شة للتقانة �شمن امل�شتوى الأول والتي تعمل 

على حت�صني التناف�صية الكلية لالقت�صاد وللدولة. ت�صبح 
اأكرث ا�صتهدافًا �صمن امل�صتوى الثالث، من خالل تطبيق 
لالأن�شطة  القدرات  هذا  لبناء  تتوجه  وبرامج  �شيا�شات 
طبيعة  وفق  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  املختارة 
اأو وفق مكان تواجده جغرافيا وهكذا.  دون اأن  الن�شاط 
اأو برامج مبا�شرة  مينع ذلك قطعًا تخ�شي�ض �شيا�شات 
ت�شتهدف التاأثري والنتقاء املبا�شر للموؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�صطة �صمن امل�صتوى الثالث.

القت�صادية  ال�صيا�صات  حلزمة  عر�س  يلي  وفيما 
جديد  دور  ب��ب��ن��اء  امل��ع��ن��ي��ة  وال��ت��ق��ان��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الدول  اقت�صادات  واملتو�صطة يف  ال�صغرية  للم�صروعات 
مبختلف  ال�شتدامة  حتقيق  متطلبات  وف��ق  العربية، 
املجتمعات  وتطلعات  ا�صتحقاقات  ووف���ق  اأب��ع��اده��ا، 
ت��وج��ي��ه امل�صار  اإع����ادة  ق����ادرة ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة. وت��ك��ون 
العربية  الدول  يف  والوظائف  الإنتاج  لهياكل  التاريخي 
الكفيلة  وكذلك  املختلفة،  التنموية  تق�شيماتها  وف��ق 
�شتتزايد  التي  امل�شتقبل  وخماطر  لتحديات  بالت�شدي 
املطلوبني.   بال�شرعة  اأو  بامل�شتوى  التحرك  عدم  حال 
وتت�شكل هذه ال�شيا�شات من ثماين حزم اأ�شا�شية وذلك 

على النحو املبني يف )ال�شكل 4-4(.

ال�صكل رقم 4-4: احلزم الثمانية ل�شيا�شات بناء الدور اجلديد للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف املجموعات التنموية الثالثة للدول العربية
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وبناء  ال�شوق  ف�شل  من  احل��د  �شيا�شات   1-3-4

وتدعيم التناف�شية الكلية للدولة: 

ال�شيا�شات  اأن���واع  كافة  ال�شيا�شات  ه��ذه  تت�شمن 
الكلية لالقت�شاد،  التناف�شية  املح�شلة يف  توؤثر يف  التي 
النقدية،  وال�صيا�صات  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات  مت�صمنة 
و���ص��ي��ا���ص��ات ب��ن��اء وت��ط��وي��ر وحت��دي��ث ال��ب��ن��ي وامل��راف��ق 
والطرق  واملطارات  املوانئ  كذلك  مت�صمنة  الأ�صا�صية 
وال�صكك احلديدية وحمطات و�صبكات الكهرباء، بجانب 
ال�صيا�صات الجتماعية ل�صيما التعليم وال�صحة. ويعني 
ذلك اأن اهتمام هذه ال�شيا�شات ين�شب على الق�شاء على 
قواعد  اإر�صاء  و�صمان   ،Market failure الأ�صواق  ف�صل 
الأعمال  وموؤ�ش�شات  ال�شركات  قدرة  وحت�شني  املناف�شة 
ب�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شروعات  ع��ام  ب�شكل 
واحلد من  ال�شيطرة  وكذلك �شمان  التنبوؤ.  خا�ض على 
اأ�صكال الحتكار الذي ميثل ت�صويها لقواعد عمل ال�صوق 
وامل�شروعات.  الأن�شطة  وتطور  منو  على  �شارمًا  وقيدًا 
توفر  اإل��ى عدم  منها  اأّي��ا  اأو  العوامل  وي��وؤدي غياب هذه 
واملتو�شط،  ال�شغري  اخلا�ض  امل�شروع  لعمل  مواتية  بيئة 
ول ُتهيئ له اإمكانات النمو واملناف�صة يف امل�صتقبل. فقد 
اأظهر التقرير اأهمية توفري هذا اجلانب كمتطلب م�صبق 
Perquisite condition لتحقيق النمو امل�شتدام كما اأ�شل 
الدول  مار�شته  الذي  والتطبيق  القت�شادي  الفكر  ذلك 
التنموية خا�صة فيما  املتقدمة وال�صاعدة يف م�صريتهم 
وموؤ�ش�شات  امل�شروعات  دور  على  ذلك  بتاأثريات  يتعلق 

الإنتاج ال�صغرية واملتو�صطة. 

كما توؤكد متابعة الواقع الدويل املعا�شر حيوية تلك 
كافة  تعمل حتتها  التي  الكربى  املظلة  كونها  ال�صيا�صات 
وا�شعة  �شيا�شات  ح��زم  وه��ي  القت�شادية،  الفعاليات 
�صبق  كما  للتطبيق،  متعددة  جم��الت  تت�صمن  النطاق 
على  قائمة  غ��ري  عامة  م��وازن��ات  ت�صتهدف  اإذ  ذك���ره، 
العجز. ول تدفع لتو�شيع املديونية الداخلية واخلارجية، 
برامج  تقر  حقيقية،  م�شادر  من  الدين  بتمويل  تلتزم 
وتو�شيع  وفعاليته  الإن��ف��اق  كفاءة  على  قائمة  حكومية 
متثل  التي   Open budget املفتوحة  امل��وازن��ة  ممار�شة 

ومن  بال�شفافية  احلكومات  ال��ت��زام  على  فعال  موؤ�شر 
ا�صتقرار  ت�صتهدف  اأنها  كما  وامل�صاءلة.  باملحا�صبة  ثم 
حدود  �صمن  واإب��ق��اءه  الت�صخم  م��ن  واحل���د  الأ���ص��ع��ار 
على  هذا  يف  ون�صري   ،Inflation target ا�صتهدافها  يتم 
املركزي  البنك  اأن  التقرير  ر�صد  وكما  التدليل  �صبيل 
تنفيذ  ومراقبة  ر�شم  اأداة  ب��دوره  ميثل  ال��ذي  الأوروب���ي 
ال�صيا�صات النقدية لدول الحتاد الأوروبي ا�صتهدف يف 
من  اأقل  بحدود  للت�شخم  معدل  احلالية  اإ�شرتاتيجيته 
ال�صبيل  املعدل هو  وان هذا  املتو�صط،  املدى  2.0 % يف 
اخلا�ض  القطاع  دور  واإط��الق  والت�شغيل  للنمو  الفعال 
)The European Central Bank، ECB،2018(. ورغم 
تاأكيدات وتبني قوانني البنوك املركزية يف الدول العربية 
هدف ا�صتقرار الأ�صعار، اإل اأن الواقع كما �صبق التقدمي 
الهدف، ل�صيما  انحرافات كربى يف حتقيق هذا  يظهر 
يف الدول العربية �صمن املجموعتني الثانية والثالثة وفق 
املطروح،  النموذج  ووفق  التقرير  تبناه  الذي  التق�صيم 
حيث بلغ متو�شط معدل الت�شخم 2.2 % للفرتة 2010-
2017 يف املجموعة الأولى )الدول ذات التنمية الب�شرية 

العالية جدا(، وبلغ يف املجموعة الثانية )الدول مرتفعة 
وعالية التنمية الب�شرية( نحو 5.3 %، وبلغ يف املجموعة 
نحو  املنخف�شة(  الب�شرية  التنمية  ذات  )ال��دول  الثالثة 
اإلى  تنتمي  التي  الكويت  مثل  دولة  ان  حتى   .10.6%
نحو  الت�شخم  فيها معدل  بلغ  قد  الأولى  املجموعة  دولة 
5.0 % وذلك للعام 2011. وبلغ يف دولة مثل ليبيا التي 
 ،2017 28.5 % للعام  تنتمي لدول املجوعة الثانية نحو 
املجوعة  ل��دول  تنتمي  التي  ال�شودان  مثل  دول��ة  يف  وبلغ 
البيانات  اإن ذات  2014. كما  40.0 % عام  الثالثة نحو 
الدول  جممل  يف  للت�شخم  العام  املتو�شط  ارتفاع  اأكدت 
تظهر  التي  املعدلت  وهي  الفرتة.  تلك  خالل  العربية 
امل�صروعات  عاتق  على  امللقى  العبء  املح�صلة حجم  يف 
بح�صا�صيتها  بطبيعتها  تت�صم  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية 
العالية جتاه تغريات الأ�شعار و�شدماتها مبا يفوق كثريًا 
امل�صروعات الكربى، وهو الأمر الذي تزداد حدته يف حال 
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ارتباط تلك امل�شروعات بتوريدات اأو باأق�شاط ثابتة، هذا 
بخالف ما ميثله معدل الت�شخم عمليًا من �شغوط على 
اأ�شا�شي،  عائق  ب��دوره  ميثل  الذي  التمويل  كلفة  ارتفاع 
الدول  معظم  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  اأمام 

العربية من كافة املجموعات التنموية. 

اخلارجية  املديونية  م�شتويات  لتزايد  ف��اإن  كذلك 
الثانية  املجموعتني  دول  يف  ل�صيما  وتناميها  والداخلية 
والثالثة خماطر عالية على انخفا�ض احليز املايل املتاح 
 Crowding املزاحمة  ظاهرة  ل�صتداد  اإ�صافة  للدولة، 
القطاع اخلا�ض  الدور احلكومي حمل دور  واإحالل   out

عمومًا ودور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة خ�صو�صًا، 
والتي تعاين اأ�شا�شًا من اإ�شكالت يف عدم كفاية اأو �شهولة 

الو�صول للتمويل. 

لذا فاإن الرتكيز على توفري وتهيئة هذا املتطلب وتلك 
ال�صيا�صات الدافعة لال�صتقرار القت�صادي الكلي هو اأمر 
ذو فعالية عالية على دور واإنتاجية واأفق منو امل�شروعات 
فكل  وعليه  العربية.  ال���دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اأو كل جمموعة من املجموعات  دولة من الدول العربية 
تتوافق مع  التي  ال�شيا�شات  اإقرار  الثالث عليها  العربية 
والتنموية  والتمويلية  القت�صادية  وقدراتها  معطياتها 
الدول  بني  م�صبباته  تتباين  اإذ  ال�صتقرار.  لتحقيق هذا 
حول  جميعها  تتمحور  كانت  واإن  العربية.  واملجموعات 
طبيعة هياكل الإنتاج العربي وحجم ونوعية �شادراته من 

ال�شلع واخلدمات.  

كذلك ميّثل وجود نظام مايل يت�شم بالعمق والت�شاع 
اأظهر  اإذ  ال�شيا�شات.  لهذه  اأ�شا�شيًا  متطلبًا  والكفاءة 
تطور  وم��دى  املالية  التنمية  م�شتويات  تفاوت  التقرير 
ومبا  العربية،  ال��دول  يف  املالية  والأ���ش��واق  املوؤ�ش�شات 
جمموعات  تق�شيمات  طبيعة  مع  بعيد  حد  اإل��ى  يتوافق 
الدول العربية. مع وجود ق�صور وا�صح يف جانب تنمية 
الأخرى  العامل  ب��دول  مقارنة  املالية  املوؤ�ش�شات  وتطور 

الأولى  املجموعة  دول  ل�صيما  العربية  ال��دول  كافة  يف 
التي مل تواكب املعدلت املحققة يف دول العامل املتقدمة 
وال�صاعدة التي تتوافق معها يف م�صتوى التنمية الب�صرية 
والتي تتفوق عليها يف متو�شط دخل الفرد مثل ال�شعودية 
اإلى حد  ات�صم  الذي  اأن اجلانب  والإم���ارات.  كما ظهر 
املجموعة  وبخا�شة يف دول  الن�شبي  والتقدم  بالتميز  ما 
الأول����ى م��ث��ل ال�����ص��ع��ودي��ة والإم������ارات ك���ان م��ن ن�صيب 
اأ�شا�شي  “الكفاءة املالية” وهو املعيار الذي يقوم ب�شكل 
وفق منهجية ح�صابه على ح�صاب العائد على راأ�س املال 
يتقدم  القائم  امل��ايل  النظام  اأن  ذل��ك  ويعني  وامللكية. 
تقدمي  يف  ويتاأخر  )الربحية(  العوائد  حتقيق  جمال  يف 
التنمية  احتياجات  مع  يتنا�شب  وات�شاع  بعمق  خدماته 
ب�شكل عام واحتياجات امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
ب�صكل خا�س. ل�صيما اأن الدرا�صات التطبيقية قد وثقت 
التنمية  وحت�صني  اجلوانب  هذه  لتطوير  الإيجابي  الأثر 
املالية على زيادة متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 

ومنوها واإنتاجيتها. 

اإلى  ال�شيا�شات  ه��ذه  �شمن  الإ����ش���ارة  جت��در  كما 
قواعد  �صيادة  و�صمان  ال�صوق،  ف�صل  معاجلة  اإ�صكالية 
واآليات املناف�صة. اإذ اأظهر واقع الأداء يف الدول العربية 
اأنه وعلى الرغم من وجود اأطر عامة توؤ�شر اإلى اللتزام 
بتطبيق قواعد ال�شوق، وتو�شيع دور القطاع اخلا�ض. اإّل 
وجود جوانب  اإلى  ي�صري  الأر���س  على  املمار�صة  واقع  اأّن 
وجمالت متعددة تنتق�س من هذه القواعد. وخا�صة ما 
يتعلق بوجود ممار�صات احتكارية ملنتجني اأو مل�صتوردين. 
امل�شاركة يف  ا�شرتاطات  نذكر حتليل  على ذلك  وكدليل 
وواقع  العربية،  الدول  من  العديد  يف  العامة  امل�شرتيات 
بال�صركات  ترتبط  تكاد  والتي  فيها  امل�صاركة  ال�صركات 
هذا  حم��دودة.  قائمة  نطاق  و�صمن  الكربى  والكيانات 
اإ�صافة ملا تر�صده التقارير الدولية من وجود قيود وا�صعة 
يف معظم الدول العربية على اخلدمات عموما واخلدمات 

املالية ب�صكل خا�س. 
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4-3-2 �شيا�شات بناء وتدعيم املوؤ�ش�شات وفاعلية 

والقانونية  الت�شريعية  والأطر  احلكومي  التنظيم 
املحددة لقواعد اللعبة.

قدرة  حت�صني  وت�صتهدف  ال�صيا�صات  ه��ذه  ترتبط 
ومتابعة  وتنفيذ  واإق���رار  �شياغة  على  الدولة  موؤ�ش�شات 
املوؤثرة يف حركة امل�شروعات والأ�شواق. مبا  العمل  قواعد 
يجعل توقعات النمو والربح وارتفاع العائد على راأ�ض املال 
املبادرين.  لدى  وتوقعًا  احتماًل  اأكرث  امل�صروعات  وري��ادة 
اإذ يرتبط تطبيق هذا النموذج بقدرة الدولة وموؤ�ش�شاتها 
على توجيه وتنظيم الأن�شطة القت�شادية والقطاع اخلا�ض 
الأجل  طويلة  التنموية  الأه��داف  وفق  للعمل  ذكي  ب�شكل 
التي ت�شتهدفها الدولة، ودون اأن ميثل ذلك اأي عائق اأمام 
والفكر  الدرا�شات  وثقته  الذي  الأم��ر  وهو  ال�شوق.  حرية 
املوؤ�ش�شات  نوعية  بني  اليجابي  الرتباط  حيث  التطبيقي 
وكال من النمو القت�شادي ومتو�شط دخل الفرد من الناجت 
املحلي الإجمايل احلقيقي، والعديد من موؤ�شرات التنمية 
الب�صرية مثل �صنوات التعليم بني البالغني ووفيات الر�صع. 
اإذ مت ا�شتخدام مقايي�ض احلوكمة ال�شنة متمّثلة يف احلد 
احلكومة،  وفعالية  وامل�شاءلة،  وامل�شاركة  الف�شاد،  من 
وال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف، ودور القانون، وجودة 
هذه  بع�س  تو�صلت  فقد  ذل��ك  على  وللتدليل  التنظيم. 
 1.0% اأّن حت�ّصن فعالية احلكومة ب�ن�صبة  اإلى  الدرا�صات 
يدفع لنمو متو�شط دخل الفرد احلقيقي ب��ن�شبة %1.56. 
يوؤدي لتح�ّشن النمو   %  1.0 واأّن حت�ّصن امل�صاءلة ب�ن�صبة� 
 Daniel Kaufmann، A. Kraay، and(  .% 0.88 بن�صبة

)Pablo Z.،1999( )Daniel Kaufmann et al،1999

الدولة هو متطلب  راقية يف  موؤ�ش�شات  فاإّن وجود  لذا 
النموذج.  هذا  يتبناها  التي  ال�صيا�صات  لنجاح  اأ�صا�صي 
مهام  ال��دول��ة  وموؤ�ش�شات  احلكومة  عاتق  على  تقع  اإذ 
احلوافز  واإقرار  والتوجيه  والإ�صراف  والرقابة  التخطيط 
والإجرائية  والتنظيمية  والقانونية  الت�صريعية  التوجيهية 
بني  اللعبة  قواعد  وتنظيم  وب��اإق��رار  بالت�صهيل  اأو  باملنع 

كافة الالعبني يف القت�صاد. ويعني ذلك حتديد القواعد 
التي تقّيد اأو تنّظم م�شارات كافة التفاعالت القت�شادية 
بطبيعتها  وتت�صف  املجتمع.  يف  وال�صيا�صية  والجتماعية 
فاإن  ثم  ومن  والدورية.  ال�شريعة  للتغريات  القابلية  بعدم 
اأو موؤ�ش�شات ذات نوعية متدنية وفق تلك  وجود حكومات 
اإيجابي يعتمد  املقايي�ض هو موؤ�شر على عدم توقع مردود 
الواقع  لتح�شني  تتوجه  التي  ال�شيا�شات والربامج  عليه يف 
دور  وتطوير  ولتح�شني  عام  بوجه  العربية  للدول  التنموي 
ويظهر  خا�س.  بوجه  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
حتليل واقع الدول العربية يف موؤ�شرات املوؤ�ش�شاتية التاأخر 
هذه  يف  الثالث  العربية  الدول  جمموعات  لكافة  الوا�شح 
الأولى  املجموعة  لدول  ن�شبي  تقدم  ر�شد  مع  املوؤ�شرات، 
يف بع�ض هذه املوؤ�شرات مثل جودة التنظيم وذلك مقارنة 
بباقي املجموعات العربية، ولكن دون املعدلت املحققة يف 
املجموعة  تلك  لدول  املناظرة  وال�صاعدة  املتقدمة  الدول 
�شواء يف م�شتوى التنمية الب�شرية اأو يف دخل الفرد. ويندرج 
�شمن مفهوم املوؤ�ش�شات كافة الأطر والتنظيمات القائمة 
واللوائح  والنظم  والت�صريعات  القوانني  واأهمها  الدولة  يف 
التي  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  ال��وزارات  وكذلك 
التنفيذ  اأداة  كونها  الأطر  هذه  �شمن  اأ�شا�شيًا  ركنًا  متثل 
لت�صريعات و�صيا�صات الدولة، وكونها اأداة الت�صال املبا�صر 
مع املبادرين اأو اأ�صحاب امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
بع�ض  اأن  حتى  املجتمع.  يف  والالعبني  الأط���راف  وباقي 
الدرا�صات الدولية قد تو�صلت اإلى اأنه، بني اأبعاد احلوكمة 
ال�شتة، ميتلك البعدان املتعلقان بفاعلية احلكومة وجودة 
التنظيم اأهمية وتاأثريًا اأعلى جتاه اأن�شطة القطاع اخلا�ض 

مبا يف ذلك امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة.

العربية  ال���دول  م��ن  العديد  اأن  التقرير  اأظ��ه��ر  وق��د 
بامل�شروعات  معنية  موؤ�ش�شات  واأقامت  قوانني  اأق��رت  قد 
والإم���ارات،  والكويت  م�صر  مثل  واملتو�صطة  ال�صغرية 
وذلك اأ�صوة بالعديد من الدول املتقدمة وال�صاعدة، كما 
الأوروب���ي  ودول الحت��اد  املتحدة  ال��ولي��ات  هو احل��ال يف 
وا�شحا  تفاوتا  املقارن  الأداء  واق��ع  اأظهر  ولكن  وكوريا. 
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وم�صاهمتها  امل�صروعات  هذه  وعائد  ومردود  ا�صتجابة  يف 
والدول  العربية  الدول  بني  والت�صدير  الإنتاج  يف  النوعية 
املوؤ�ش�شات  نوعية  بني  التفاوت  اأن  املقارنة. يف حني  حمل 
دور  مع  متاما  ين�صجم  املقارنة  ودول  العربية  ال��دول  يف 
اأهمية  على  وا�صحة  دلل��ة  يف  امل�صروعات  ه��ذه  وم��ردود 
لتطوير  العربية  الدول  يف  باملوؤ�ش�شات  الرتقاء  �شيا�شات 

دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

وفيما يتعلق بواقع جودة املوؤ�ش�شات وفاعليتها يف الدول 
العربية، ووفقًا للتقارير الدورية ال�شادرة عن املوؤ�ش�شات 
يف  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  من  وعدد  الدولية،  الإمنائية 
وذلك  للموؤ�ش�شاتية،  املتعددة  اجلوانب  اأو  الأبعاد  تقييم 
مبتابعة  املح�شلة  يف  ُتعنى  مركبة  متنوعة  موؤ�شرات  عرب 
داعمة  لبيئة  عمومًا  م�شاندتها  ومدى  املوؤ�ش�شات  اأو�شاع 
العربية  الدول  فاإن  ال�شوق،  وقواعد عمل  للقطاع اخلا�ض 
ب�شكل عام حتتل مواقع متاأخرة يف معظم هذه املوؤ�شرات 
مع ا�شتمرارية التفاوت بني جمموعات الدول العربية واإلى 
حد بعيد �شمن ذات الرتتيب. اإذ تتح�شن هذه املوؤ�شرات 
الثانية  املجموعتني  دول  لتليها  الأول��ى  املجموعة  دول  يف 

والثالثة بعد ذلك.    

يربز ذلك ويربر دور هذه ال�صيا�صات املتوجهة للنهو�س 
عنا�شره  بكافة  العربية  الدول  املوؤ�ش�شي يف  البناء  بجودة 
امل�صتهدف  اجلديد  ال��دور  وا�صتدامة  لتدعيم  ومقوماته 
اأن  فيه  �صك  ل  ومما  واملتو�صطة.  ال�صغرية  للم�صروعات 
بني  �شتتفاوت  ال�شيا�شات  ه��ذه  لتطوير  العمل  اأول��وّي��ات 
الدول العربية. فهناك دول، ل�شيما، دول املجموعة الثالثة 
املعنية  املوؤ�ش�شات  واإقامة  تاأ�شي�ض  ا�شتكمال  اإلى  بحاجة 
وتطوير  وتوجيه  واإدارة  عام  ب�شكل  التنمية  عملية  ب��اإدارة 
خا�س  ب�صكل  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  اأن�صطة 
)البعد الكمي(. وجتدر الإ�شارة اإلى اأّن هناك دول بحاجة 
اإلى تطوير الدور واملهام التي تقوم به هذه املوؤ�ش�شات ورفع 
دول  ل�شيما  وا�شتقالليتها،  ومرونتها  وفعاليتها  كفاءتها 
املجموعتني الأولى والثانية من جمموعات الدول العربية.

واجلاهزية  ال�شتعداد  بناء  �شيا�شات   :3-3-4

لريادة الأعمال واإر�شاء ثقافة العمل احلر.  

املعرفة  لقت�صاد  احليوي  ال��دور  على  التقرير  اأك��د 
مرتكز  اأ�صبح  الذي  العاملي  القت�صاد  ودوره يف  والبتكار 
وامل�صدر  والع�صرين،  احل��ادي  القرن  يف  العاملي  النمو 
الأ�صا�صي واملكّون املركزي لرثوات الأمم. وتتطرق �صيا�صات 
املعاجلة �صمن هذا امل�صتوى اإلى التاأثري يف بناء القدرات 
لتح�شني م�شتويات اجلاهزية والفاعلية جتاه الدور اجلديد 
الدول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  من  املطلوب 
�صيا�صات  اإل��ى  احلزمة  ه��ذه  �صيا�صات  وتنتمي  العربية. 
النطاق العري�س التي ت�صتهدف التاأثري يف كافة القطاعات 
ببناء  املرتبطة  والوفورات  التاأثريات  متتد  اإذ  والأن�صطة. 
راأ�ض املال الب�شري وتطوير قدراته كميًا ونوعيًا اإلى خمتلف 
تلك القطاعات اأو الأن�صطة القائمة يف الدولة. كما ميكن 
النظر اإليها باعتبارها ت�صتهدف نقطة النطالق الأ�صا�صية 
للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. وتتمثل يف روح املبادرة 
الأولى  اللبنة  ب��دوره��ا  متثل  والتي  الفرد  ل��دى  وال��ري��ادة 
التي  املهمة  يف  وتتمثل  امل�شروعات.  هذه  وولدة  لإط��الق 
ومبختف  العربية  الدول  كافة  حال  يف  بال�شهولة  تت�شم  ل 
تاأخر  التقرير  ف�صول  اأظهرت  اإذ  الثالثة.  جمموعاتها 
ريادة  جلودة  داعم  نظام  تهيئة  يف  العربية  الدول  معظم 
العربية  الدول  متو�شط  وبلغ  امل�شروعات  وتنظيم  الأعمال 
البالغ )100 %(،  املوؤ�شر  37.0 % فقط من قيمة  ن�صبة 
حتى اأن اأف�شل اأداء مت حتقيقه بلغ نحو 55.0 % يف قطر، 
معدلته  اأقل  ليبلغ  والثالثة  الثانية  املجوعتني  دول  تبعتها 
اأظهر  كذلك   .)GEI،2018(  )%  11.0( موريتانيا  يف 
الواقع تاأخر الدول العربية يف اجلوانب النوعية املرتبطة 
بالعملية التعليمية يف مرحلة التعليم العام. فخالل العقود 
باجلوانب  املرتبطة  املوؤ�شرات  حت�شنت  املا�شية  اخلم�شة 
معدلت  اأو  التعليم،  �صنوات  ع��دد  معايري  وف��ق  الكمية 
الأمية، اأو معدلت اللتحاق يف كافة الدول العربية. ولكن 
العملية  نوعية  لتح�شني  مناظرة  بجهود  يواكب  مل  ذلك 
اأن عددًا من  التعليمية وخمرجاتها )IEA،2015(. حتى 
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الدول العربية �صمن املجموعة الأولى متمثلة يف ال�صعودية 
والتي يتجاوز دخل الفرد فيها نظريه يف العديد من الدول 
القت�صادي  التعاون  منظمة  اأع�صاء  وال�صاعدة  املتقدمة 
التمويل  على  بالإنفاق  اأي�شًا  وتقوم   .OECD والتنمية 
كن�شبة للناجت املحلي الإجمايل، اأو للموازنة العامة للدولة، 
الدول.   تلك  يف  التعليم  على  الإنفاق  معدلت  يتجاوز  مبا 
بنوعية  الرتقاء  على  الإنفاق  هذا  ينعك�ض  مل  ذلك  ومع 
دول  مع  القائمة  الفجوة  يج�شر  اأو  وخمرجاته  التعليم 
ملا  خالفًا  قطعًا  هذا   .)2018 نواف  )اأبو�شماله،  املقارنة 
ومتطورة  وا�شحة  مناهج  من  التعليمية  العملية  تت�شمنه 
د التقرير  ت�شتهدف التاأ�شي�ض لفكر املبادرة والريادة. وَر�شَ
ِر الدول العربية فيه اإجماًل. كما  هذا الإ�شكال بو�شوِح وتاأخُّ
اإدماج ريادة الأعمال  اأو جتزئة عمليات  ظهر عدم كفاية 
مبا  العام  التعليم  مراحل  يف  املدر�شية  ال�شفوف  �شمن 
الأطفال(  البتدائي )ريا�ض  التعليم  قبل  ما  فيها مرحلة 
مع ر�صد خطوات اأولية يف عدد من دول املجموعة الأولى 
ل�صيما عمان لتاأ�صي�س واإدماج جوانب الريادة يف العملية 

التعليمية.

ر الدول العربية يف جمال تاأ�صي�س  واإذا كان ظهور تاأخُّ
وخريجني  خم��رج��ات  ت��ق��دمي  ن  ت�شمَّ تعليمية  منظومة 
العام.  التعليم  مرحلة  خالل  خا�شة  ومواكبة  قدرة  اأكرث 
اإل عرب خمطط  ال��ذي ل ميكن عالجه  وذل��ك هو احل��ال 
العربية  ال��دول  تاأخر  اأي�شا  الواقع  فُيظهر  الأج��ل.  طويل 
ومبجموعاتها الثالثة ولكن بوتائر متباينة يف اإقامة نظام 
تعليم عاٍل فعال يحد من الأ�شرار، ويقدم معاجلات �شريعة 
يف  التعليمية  املنظومة  لختالل  الأجل  ومتو�صطة  ق�صرية 
الدول العربية يف جمال ريادة الأعمال. اإذ اأظهر التقرير 
الأعمال يف  ريادة  املتاحة حول  والبيانات  الدرا�صات  وفق 
يف  الكبري  التاأخر  وال�صعودية  م�صر  حلالتي  اجلامعات 
لدى  الريادة  اجتاهات  وتنمية  الريادة،  عنا�شر  خمتلف 
و�صاعدة  متقدمة  دول  بحالت  مقارنة  وذل��ك  الطالب، 
وبريطانيا،  وفنلندا  ال��ي��اب��ان  يف  كما  نامية،  ودول  ب��ل 
وكوريا، والهند والربازيل واملك�صيك. وذلك ليظهر افتقاد 

املوؤ�ش�شات التعليمية العربية روؤية كلّية �شاملة للتعامل مع 
م�شتقلة  برامج  اأي  وج��ود  عدم  وكذلك  ال��ري��ادة،  مفهوم 
لريادة الأعمال على م�صتوى اجلامعات احلكومية، واأن ما 
يقدم من مقررات يف ريادة الأعمال يف بع�ض اجلامعات 
الأعمال،  اإدارة  واأق�شام  كليات  �شمن  فقط  يقع  العربية 
ودون وجود اأي مقرر للريادة يف نطاق الكليات الأخرى يف 
التقرير من عدم توفر  اإ�شافة ملا ر�شده  اجلامعات. هذا 
التفكري  على  ترتكز  التي  املنا�شبة  الأ�شاليب  اأو  الكوادر 

الإبداعي.

وقد تاأ�ش�ض الرتكيز على �شيا�شات هذه احلزمة ب�شكل 
تطوير  الرائدة يف جمالت  الدول  مار�صته  ما  على  عملي 
وتفعيل دور امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة واإجناز التحّول 
وال�شاعدة  املتقدمة  ال��دول  جت��ارب  ولزال���ت  الهيكلي. 
والربامج  ال�شيا�شات  مبختلف  تزخر  الراهن  وقتنا  واإلى 
ثقافة  واإر���ص��اء  ال��ق��درات  بناء  تدعم  التي  والإج����راءات 
الريادة والعمل احلر، ومتكني خمرجات العملية التعليمية 
التحويلي  التدريب  عرب  وكذلك  التعليم،  مراحل  كافة  يف 
وتعزيز  التوجهات  تلك  نحو  تدفع  معارف  امتالك  من 
ومواكبتها  حتديثها  كذلك  وت�شمن  ال��ري��ادي.  ال�شلوك 
للتغريات املتالحقة على �صاحة القت�صاد العاملي. ويف ذات 
الإطار فاإن تركيبة �شوق العمل يف الدول العربية القائمة 
على اأولوية اللتحاق بالوظيفة �شواء احلكومية اأو اخلا�شة 
بالن�شبة للباحثني عن العمل ما هي اإل نتاج مبا�شر لأمناط 

التعليم وطبيعة الثقافة ال�شائدة يف الدول العربية. 

تتنوع اأدوات تطبيق هذه احلزمة من ال�شيا�شات وفقًا 
وحتديات  التنمية  م�صتويات  وهما  اأ�صا�صيني  ملحددين 
وتطور  التمويل  قيد  ل�صيما  وق��ي��وده  ال��راه��ن  ال��و���ص��ع 
والدور  الحتياجات  طبيعة  اإلى  اإ�شافة  املوؤ�ش�شية،  البنية 
امل�شتهدف للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة. و�شمن اإطار 
هذه احلزمة، تت�شمن جتارب الدول املتقدمة وال�شاعدة 
عدًدا وا�شًعا من الربامج التي ميكن بلورتها �شمن ثالثة 
يتجه  اإذ  الأج��ل.  وق�شرية  ومتو�شطة  طويلة  زمنية  اأط��ر 
مت�شمنا  التعليم  م�شار  مع  للتعامل  الأج��ل  طويل  امل�شار 
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مرورًا  الأطفال  ريا�ض  مراحل  منذ  وذلك  الفني  التعليم 
بكافة املراحل التعليمية الالحقة مت�صمنة اأ�صاليب تدري�س 
وتوجيهها،  الطالب  وميول  ق��درات  ل�شتك�شاف  تفاعلية 
وت�شمني  والإب���داع،  البتكار  على  الطالب  ق��درة  وتعزيز 
وتاأهيل  الريادة،  لفكر  توؤ�ش�ض  برامج  التعليمي  املحتوى 
املعلمني مبا يتنا�شب وطبيعة تلك الربامج، وت�شميم برامج 
قائمة على املحاكاة والتوظيف الفعال للتكنولوجيا احلديثة، 
اإ�شافة لتوجيه الإعالم لزرع ثقافة الريادة والعمل احلر، 
والرتويج امل�شتمر واملمنهج لق�ش�ض النجاح يف جمال ريادة 
كما  العمرية.  الفئات  كافة  مع  يتنا�شب  وب�شكل  الأعمال 
يتجه امل�شار متو�شط الأجل للتاأثري يف طالب التعليم العايل 
من خالل اإعداد وتقدمي برامج درا�شية معتمدة ومتكاملة 
يف تخ�ص�س الريادة كما هو احلال يف معظم اجلامعات 
جادة  م�صابقات  وتنظيم  وال�صاعدة،  املتقدمة  الدول  يف 
بني  والبتكار  الريادة  روح  لت�صجيع  متميزة  جوائز  ذات 
الأولوية  ذات  القطاعات  اأو  املجالت  يف  خا�صة  الطالب 
بالن�صبة للدولة. ويف هذا ال�صياق وعلى م�صتوى جمموعات 
الدول العربية، قد تكون الأولوية يف دول املجموعة الأولى 
لتحفيز الريادة يف جمالت الطاقة وال�شناعات املرتبطة 
لتحفيز  الثانية  املجموعة  دول  الأولوية يف  تكون  وقد  بها. 
القيمة  عالية  واخلدمات  ال�شناعات  اأن�شطة  يف  الريادة 
قد  كما  الأعلى.  املعريف  واملحتوى  التقانة  ذات  امل�صافة 
تكون الأولوية يف دول املجموعة الثالثة لتحفيز الريادة يف 
ذلك  ويكون  التقليدية.  ال�صناعات  اأو  الزراعية  الأن�صطة 
تنفيذ  مب�شاندة  ومتويليا  موؤ�ش�شيًا  الدولة  تتعهد  اأن  على 
تطبيقها  نتائج  عن  والرتويج  والإع��الن  امل�شروعات  هذه 
العايل  التعليم  منظومة  بني  الروابط  توثيق  اإلى  اإ�شافة 
ب�شكل  الكربى،  الأع��م��ال  وموؤ�ش�شات  للريادة،  الداعمة 
العوائد للطرفني، بعيدًا عن  يدعم تبادل املنافع وتعظيم 
�شيغ الدعم وتقدمي الهبات اأو امل�شاعدات. اإذ اأن تاأ�شي�ض 
وبرامج  خطط  تت�شمن  الن�شق  هذا  على  ع�شوية  رواب��ط 
واأهداف واآلّيات متابعة وتقييم فعالة هو ال�صبيل احلقيقي 
لفعالية هذه الأداة كما هو واقع املمار�شة يف الدول املتقدمة 
يف  وكندا.  واليابان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ل�صيما 

حني يتجه امل�صار ق�صري الأجل للتاأثري يف �صريحة الطالب 
عام  ب�شكل  العمل  �شوق  يف  وامل��ع��رو���ض  التخرج  حديثي 
ومدن  اأقاليم  الريادة يف خمتلف  ن�شر مراكز  وذلك عرب 
وقرى الدولة التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية للرياديني 
املرتكز  التحويلي  التدريب  برامج  يف  والتو�شع  اجل��دد، 
مت�صمنة  ال�صريحة،  لهذه  والتاأهيل  التوجيه  اإع��ادة  على 
توجيه وتطوير الفكر والثقافة قبل اجلوانب الفنية واملالية 
ومبا  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  باإقامة  املتعلقة 
واملوؤهالت  وامل��ه��ارات  املعارف  وم�شتوى  وطبيعة  يتوافق 
واخلربات املتوفرة لدى تلك الفئة. و�شتكون هذه الأخرية 
دون �شك مو�شع تفاوت بني جمموعات الدول العربية مع 
مراعاة وجود ت�صور كلي حول هذا التدريب التحويلي. اإذ 
املتقدمة  العامل  دول  من  العديد  يف  التدريب  واقع  اأظهر 
اأن هذا التدريب قد يكون بحد ذاته  وال�صاعدة والنامية 
مل  اإذا  والفرد  واملجتمع  القت�شاد  اأمام  م�شتقبليًا  عائقًا 
يكن موؤ�ش�شًا على درا�شة دقيقة للواقع وللم�شتقبل على حد 
اأن  ميكن  التدريبية  الربامج  هذه  اأن  ذلك  ويعني  �شواء. 
تكون اأداة تعميق الفجوات يف املهارات واملعارف املطلوبة 
واملال  للوقت  ه��درًا  ميثل  ما  وه��و  املجتمع،  م�صتوى  على 
واجلهد، ومن ثم خطرًا وكلفة على م�شار ال�شتدامة وعلى 

الدور اجلديد امل�صتهدف للم�صروعات وللريادة.

4-3-4 �شيا�شات الإدماج والت�شبيك يف القت�شاد 

للم�شروعات  ال��ق��درات  تو�شيع  والعاملي:  الوطني 
و�شبكات  العناقيد  اإط��ار  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

الأعمال 

ُت�صلِّط �صيا�صات هذه احلزمة ال�صوء على بعد حا�صم 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  على  لي�ض  نف�شه  فر�ض 
فح�صب بل امتد اإلى الدول واملجتمعات ذاتها، وهو البعد 
التكامل  نحو  والتوجهات   Globalization بالعوملة  املتعلق 
اأو النفتاح القت�شادي واملايل والتجاري واملعلوماتي، وما 
يرتبط بذلك من حتديات، وكذلك ما يتولد عنه من فر�س. 
واإذا كانت القت�شادات الأ�شغر هي الأكرث عر�شة ملخاطر 
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هذا النفتاح، فاإن ذات التو�شيف ين�شحب على الكيانات 
وامل�شروعات الأ�شغر )Hollensen، 2013(. وعلى امل�شتوى 
بالعوملة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تتاأثر  العملي، 
العاملي  النفتاح  دور  وهما  اأ�شا�شيتني  قناتني  خالل  من 
اأو  اأدوات  خالل  من  للحدود  العابرة  اأن�صطتها  ت�صهيل  يف 
اأن�صطة ال�صادرات اأو امل�صاركة يف �صال�صل القيمة العاملية، 
اأو ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر لت�صبح امل�صروعات املحلية 
مركزًا للم�صروعات الكربى وا�صتثمارات ال�صركات العابرة 
للحدود، ل�شيما يف املناطق والأقاليم ذات امليزات الن�شبية. 
تناف�صية  ت�صكيل  اإعادة  العوملة على  تاأثري  اإلى ذلك  اأ�صف 
قد  ومبا  حقيقي،  ب�شكل  العامل  عرب  وامل�شروعات  ال��دول 
ميّثل فر�شًا اأمام العديد من امل�شروعات يف خمتلف اأقاليم 
حقيقية  تناف�شية  مزايا  امتالك  من  متكنها  حال  العامل 

مقارنة بباقي اأقاليم العامل.

بدور  يتعلق  وطني  بعد  ال��دويل  البعد  بذلك  ويرتبط 
امل�صروعات  دور  تنمية  يف  الأع��م��ال  و�صبكات  العناقيد 
احلديث  يعد  مل  اإذ  ودوليًا.  وطنيًا  واملتو�شطة  ال�شغرية 
وال�صبكات   Clusters ال��ع��ن��اق��ي��د  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ع���ن 
ك��اأداة  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات   Networks

القت�صاد  يف  واندماجها  واإنتاجيتها  قدراتها  لتطوير 
ثم  وم��ن  من��وه��ا  وا���ش��ت��دام��ة   ”Glocalization“العاملي
حمل  اأم��رًا  ككل  ولالقت�صاد  للمجتمع  التنمية  ا�صتدامة 
قدميًا  املتقدمة  ال��دول  جت��ارب  وحتت�شد  ج��دل.  اأو  نقا�ض 
التي  الأدل���ة  من  واف��ر  بعدد  لحقًا  ال�صاعدة  ونظريتها 
توثق الدور الفاعل واملحوري لتلك العناقيد وال�شبكات يف 
تطوير وا�شتدامة منوها ال�شناعي والقت�شادي. ومل تكن 
الدول العربية ل�صيما دول املجموعة الثانية خا�صة م�صر 
والأردن واملغرب مبعزل عن تلك املمار�شات وتطبيقاتها. 
املمار�شات  تلك  بني  الختالفات  بع�ض  هناك  ك��ان  واإن 
ال�صيا�صات  يف  �صواء  املقارنة،  دول  يف  ونظريتها  العربية 
اأو الأدوات اأو الربامج اأو حتى الأهداف املرجوة من تلك 
العناقيد وتلك ال�صبكات. وهي الختالفات التي ميزت بني 

م�صارات تلك الدول ذاتها على املدى الطويل.

ويف الوقت الذي تتميز فيه ال�شبكات بكونها تقوم على 
واحد  ن�شاط  اإل��ى  تنتمي  م�شروعات  بني  حتالفات  اإقامة 
اقت�صادي  هدف  لتحقيق  مماثلة  قيمة  �صل�صلة  �صمن  اأو 
فتح  مثل  منفرد،  ب�شكل  اإليه  الو�شول  ي�شعب  م�شرتك 
واإيجاد  م�شرتكة  حت��دي��ات  مواجهة  اأو  ج��دي��دة،  اأ���ش��واق 
حلول بكلفة اأقل بالن�شبة لكل م�شروع، فاإن العناقيد تت�شم 
امل�شروعات  من  ملجموعة  تكتل  اإقامة  على  تقوم  بكونها 
واملوؤ�ش�شات املرتابطة، عرب الرتكيز اأو التجميع اجلغرايف 
من  جمموعة  وتبيع  تنتج  التي  للم�شروعات  والقطاعي 
ال�شلع واخلدمات ذات ال�شلة. وهي عادة ما تواجه ذات 
العنقود ل يقت�شر  فاإن  التحديات. وبذلك  الفر�ض وذات 
املعنية  املوؤ�ش�شات  لي�شمل  يت�شع  بل  امل�شروعات  على  فقط 
بتقدمي اخلدمات والت�شهيالت املرتبطة بتلك امل�شروعات. 
لتكون وبذلك الإنتاجية الكلية للم�صروعات املنتمية للعنقود 
ككل اأعلى من جمموع اإنتاجية كل منها منفردًا. كما تتميز 
الأمور  من  عدد  العناقيد يف  عن  الدولية  القيمة  �صال�صل 
كما  اجلغرافيا.  بوحدة  ترتبط  ل  ال�صال�صل  اأن  اأهمها 
تتمايز العناقيد عن املناطق ال�شناعية اأو املناطق التنمية 
يف ارتباط الأولى وتركيزها على خدمات الدعم وامل�شاندة 
خدمات  على  الثانية  تركز  حني  يف  املعلومات.  وتن�صيق 
والقت�صادية  املالية  واحلوافز  الأ�صا�صية  واملرافق  البني 
ب�شكل عام. كما ت�شرتك العناقيد مع ال�شال�شل يف ارتباط 
 forward linkage الأم��ام��ي��ة  ال��رواب��ط  ب��وج��ود  كالهما 

 .backward linkages والروابط اخللفية

 وفيما يتعلق بواقع الدول العربية �صواء يف بناء وتطوير 
دور هذه العناقيد اأو الندماج يف القت�صاد العاملي من خالل 
قنوات النخراط يف �شال�شل القيمة العاملية، وال�شادرات، 
ق�صور  التقرير  اأظهر  فقد  املبا�صر.  الأجنبي  وال�صتثمار 
بامل�شاهمة  اخلا�شة  الدرا�شات  اأو  البيانات  كفاية  وعدم 
الفعلية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة لت�شكيل �شال�شل 
اإنتاج وطنية اأو اإقليمية اأو دولية. غري اأنه ميكن ال�شتدلل 
على ق�شور الدور املنوط بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف الدول العربية ومبجموعاتها الثالثة يف هذه ال�شال�شل 
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املوؤ�ش�شات  الكلية ال�شادرة عن  البيانات  من خالل ر�شد 
التجارة  ومركز  العاملية  التجارة  منظمة  ل�صيما  الدولية 
ويوؤكد  والتنمية.  للتجارة  املتحدة  الأم��م  وموؤمتر  العاملي 
العربية  ال��دول  م�شاهمة  ت��دين  البيانات  ه��ذه  من  املتاح 
والندماج  العاملية  القيمة  �شال�شل  بناء  يف  ع��ام  ب�شكل 
فيها، هذا عالوة على انخفا�ض املحتوى التقاين مل�شتويات 
ال�شتثمار  با�شتقطاب  يتعلق  وفيما  الن���خ���راط.  ه��ذا 
ال�صغرية  امل�صروعات  اأن�صطة  وتدويل  املبا�صر  الأجنبي 
ح�شة  اأن  اإلى  املقام  هذا  يف  الإ�شارة  فيكفي  واملتو�شطة 
الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  من  جمتمعة  العربية  ال��دول 
املبا�صر بلغت قرابة 3.0 % فقط كمتو�شط ل�شنوات الفرتة 
فقط  دولتني  يف  تقريبًا  ن�شفها  يرتكز   .)2018-2010(
)ال�شعودية والإمارات(. كما تتوجه معظم تلك التدفقات 
اإلى قطاعات التعدين وال�صناعات ال�صتخراجية، اإ�صافة 
الأقل  احل�شة  توجه  مع  لالجتار،  القابلة  غري  للخدمات 
كما    .)UNCTAD، 2019( التحويلية  ال�شناعات  نحو 
اأن ح�شة ال�شادرات العربية مبا فيها النفط من اإجمايل 
ال�صادرات العاملية تراوحت بني 8.8 - 11 % فقط خالل 
الفرتة 2013 - 2017. و�شترتاجع هذه الن�شبة كثريًا حال 
ا�شتبعاد النفط واملعادن من ال�شادرات العربية، علمًا واأّن 
 65.0% ال�شادرات من الوقود واملعادن قد مثلت حوايل 
من اإجمايل ال�شادرات العربية كمتو�شط ل�شنوات الفرتة 
ITC،2019( 2017-2013(. وبذلك ميكن ال�شتدلل على 

حمدودية دور وم�صاهمة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
كافة  يف  العاملي  والقت�صاد  الدولية  القيمة  �صال�صل  يف 

جمموعات الدول العربية.

امل�صار  واأن  العوملة  حول  ال�صابق  التقدمي  هذا  ورغ��م 
التاريخي ل�صيما خالل العقود الأربعة الأخرية للعالقة ما 
لكال  ال�صطراد  هو  الدولية  والتجارة  العاملي  الإنتاج  بني 
مبعدل  التجارة  لنمو  وا�شح  اجت��اه  وج��ود  مع  املتغريين، 
يتجاوز يف بع�ض الأحيان اأكرث من ثالثة اأ�شعاف معدل منو 
الإنتاج عامليا. يف دللة وا�شحة على منو عمليات وم�شارات 
يتجاوز  مبا  الو�شيطة  ال�شلع  يف  والتجارة  الإنتاج،  جتزئة 

كثريا النمو يف جتارة ال�شلع النهائية )WITS،2019(، اإل 
اأن ال�صنوات القليلة املا�صية ل�صيما منذ �صنة 2012 �صهدت 
تغريًا وا�صحًا يف هذا امل�صار. اإذ تقل�س بل زال هذا الهام�س 
التاريخي. حتى اأن معدل منو الناجت قد جتاوز منو التجارة 
�صنتي 2015 و2016، يف دللة وا�صحة على اإعادة توجه يف 
حركة الإنتاج العاملي �شوب الداخل، مبعنى تق�شري �شل�شلة 
الإنتاج العاملية، وامليل لبناء ال�شال�شل الوطنية الداخلية. 
من  الدولية  ال�صاحة  ت�صهده  ما  يدعمه  ال��ذي  الأم��ر  وهو 
ت�صاعد �صيا�صات احلمائية، والتوجه نحو الداخل وت�صجيع 
اأكرب  وتوطني  تنمية  ليتم  الوطنية،  والأن�شطة  ال�شناعات 

قدر من �صال�صل الإنتاج داخل الدولة. 

ح�شمه  املبكر  من  لزال  الذي  الجت��اه  اأو  املتغري  وهو 
يبقى  الأح��وال،  جميع  يف  ولكن  ا�صتمراريته.  من  والتاأكد 
الإنتاجية  والعناقيد  الت�صابكات  تنّمي  �صيا�صات  اإق��رار 
وتوطن اأكرب قدر من القيمة امل�شافة حمليا ووطنيًا. اأمر 
التنمية  يف  اأث��ره  يف  اأو  فيه  ج��دال  ل  ا�شرتاتيجي  وتوجه 
وال�صتدامة ملختلف جمموعات الدول العربية. كما ميكن 
تطوير  على  القائم  العربي  الإقليمي  الت�صبيك  يلعب  اأن 
العناقيد الوطنية �شمن بناء �شبكي عربي مدخل لاللتحاق 
بحجم  �صيدفع  ما  وهو  الدولية.  القيمة  ب�صال�صل  لحقًا 
ونوعية الندماج العربي، وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
اأن متو�صط التجارة البينية  يف القت�صاد العاملي، ل�صيما 
العربية حمدودًا ولزال يف حدود 10 % فقط من اإجمايل 
اإقليمية  اأط��ر  وج��ود  رغ��م  وذل��ك  العربية،  التجارة  قيمة 
اإطار  يف  �شواء  التجاري  التبادل  ت�شهل  عربية  جتارية 
 .GAFTA ترتيبات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
وهي ت�صم معظم الدول العربية، اأو �صمن ترتيبات جمل�س 
اأغادير.   اتفاقية  ترتيبات  �شمن  اأو  اخلليجي،  التعاون 

)التقرير القت�شادي العربي املوحد، 2018(

اإن الدول العربية ومبجموعاتها الثالثة مطالبة بتفعيل 
وا�شحة  �شناعية  �شيا�شة  اإط��ار  يف  ال�شيا�شات  هذه  دور 
اإذا  خا�صة  والت�صديرية،  ال�صناعية  بقدراتها  للنهو�س 



151 151الفصل الرابع: منوذج مقترح لتفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربيةتقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”150 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”150

تقرير التنمية العربية

تاأ�شي�ض  من  الثالث  ومبجموعاتها  العربية  الدول  متكنت 
الكربى  وامل�صروعات  العناقيد  هذه  بني  ع�صوية  رواب��ط 
بال�صتمارات  مرتبطة  كانت  ���ص��واء  ال��دول��ة  يف  القائمة 
الوطنية اأو الأجنبية. وعلى م�شتوى دول املجموعة الأولى، 
اأكرث  منا�شبة  والإم��ك��ان��ات  والبيئة  الفر�شة  تكون  فقد 
بالطاقة  املرتبطة  ال�صناعات  اإنتاجية يف  لتطوير عناقيد 
واملنتجات النفطية وال�شناعات كثيفة ال�شتخدام للطاقة 
اإنتاج اخلدمات عالية القيمة  ب�شكل عام، بجانب عناقيد 
احلا�شب  وخ��دم��ات  املالية  اخل��دم��ات  ل�شيما  امل�شافة 
مبا  ال�شتفادة  م��ع  اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  واملعلومات 
توفره اأطر وترتيبات جمل�ض التعاون اخلليجي الذي ي�شم 
الغالف  ملرحلة  ارتقى  وال��ذي  كافة  الأول��ى  املجوعة  دول 

اجلمركي املوحد.

جمال  ف��اإن  الثانية  املجموعة  دول  م�صتوى  وعلى 
يف  احلقيقية  الإنتاجية  البنية  لتطوير  وا�صعًا  العمل 
معظمها  ميتلك  التي  املجموعة  ه��ذه  دول  اقت�صادات 
اأنها  كما  العناقيد.  هذه  بناء  يف  تاريخيا  �صجاًل  فعليا 
العنقود  لإجن��اح  املطلوبة  الأ�صا�صية  املقومات  متتلك 
احل�شرية  للمناطق  �شواء  اجلغرايف  والقرب  )الأ�شواق 
ا�شرتاك  عرب  القيمة  خلق  على  وال��ق��درة  الريفية(  اأو 
امل�صروعات الواقعة داخل العنقود لإنتاج منتجات �صلعية 
اأنه ينق�صها قطعًا  اإّل  اأو خدمية ذات قيمة للم�صتهلك. 
حت�صني اجلانب اأو البعد املتعلق بالبيئة العامة لالأعمال. 
عناقيد  لت�صمل  وا�صعة  عمليًا  فهي  العمل  جم��الت  اأم��ا 
اخل�شبية،  ال�شناعات  وعناقيد  الغذائية،  ال�شناعات 
وعناقيد الطاقة املتجددة، وعناقيد �صناعة املن�صوجات 
الع�صوية،  الغذائية  ال�صناعات  وعناقيد  والألب�صة، 
الدفاع  �شناعات  وعناقيد  ال�شيارات،  �شناعة  وعناقيد 
ال�شرياميك  �شناعات  وعناقيد  والف�شاء،  وال��ط��ريان 
ودوليًا  اإقليميا  العناقيد  ه��ذه  دم��ج  وي�شهل  وال��ب��ن��اء. 
العربي- الت�صابك  م�صتويات  تطوير  يف  تلقائيًا  لت�صهم 
العاملية  القيمة  �صال�صل  يف  العربي  والندماج  العربي، 
ولكن اعتمادا على قيمة م�شافة عربية مرتاكمة ترتقي 

بنوعية الندماج العربي يف القت�صاد العاملي.

وفيما يتعلق بدول املجموعة الثالثة، فمن املعلوم اأن 
للعناقيد دور فاعل وحيوي يف احلد من الفقر والبطالة، 
وقدرتها على خلق فر�س عمل منتجة وذات دخول لئقة. 
ويكون ذلك لرتباطها بالرتكز اجلغرايف ملناطق عملها 
وهو ما يجعلها عمليًا. وكما مت توظيفها يف جتارب دولية 
عديدة اأداة فاعلة للتنمية الريفية وحت�شني واقع التنمية 
املتوازنة على م�صتوى اأقاليم الدولة. وحتتل هذه الق�صايا 
اأن  على  املجموعة.  هذه  دول  لدى  اأولوية  املجالت  اأو 
ترتبط  التي  الإنتاجية  العناقيد  بناء  على  الرتكيز  يتم 
بطبيعة املزايا الن�صبية املتوفرة يف اقت�صادات دول هذه 
املجموعة، والتي ترتبط اأ�صا�صًا باملواد الأولية الزراعية 
ال�شناعات  عناقيد  على  الرتكيز  ميكن  اإذ  واملعدنية. 
الأ�شماك، وعناقيد �شناعة  الغذائية، وعناقيد �شناعة 
ال�شفن والقوارب وم�شتلزمات وخدمات ال�شيد البحري، 
وعناقيد �صناعة اجللود، وعناقيد اإعادة التدوير ل�صيما 
اإلى  اأ�شف  الزراعية.  واملخلفات  الع�شوية  للمنتجات 
والهبات  بالرثوات  ترتبط  عناقيد  تهيئة  اإمكانات  ذلك 
ل�صيما  املجموعة  ه��ذه  ب��ل��دان  يف  امل��ت��وف��رة  الطبيعية 
�شب  �شناعات  وعناقيد  والفو�شفات،  احلديد  خامات 

املعادن، وعناقيد اخلدمات وال�شيانة.  

والرت��ق��اء  امل��ع��رف��ة  ت��وط��ني  �شيا�شات   5-3-4

ال�شغرية  امل�شروعات  اأن�شطة  يف  والتقاين  النوعي 
واملتو�شطة. 

النوعي  ال��واق��ع  با�شتهداف  ال�شيا�شات  ه��ذه  تقوم 
يف  القائمة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  ملنتجات 
توجهات  ل��دع��م  والن��ت��ق��اء  ال��ت��وج��ه  اإذ  العربية.  ال���دول 
ومنتجات  اأن�صطة  نحو  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
ذات قيمة معرفية وتقانية اأعلى، ت�صهم يف حت�صني نوعية 
الندماج يف القت�صاد العاملي. كما ميكن اأن تت�صمن هذه 
ال�صيا�صات يف مراحلها املتقدمة �صيا�صات لك�صر ولتجاوز 

 .Frontier policies حدود املعرفة
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اأّن  النموذج  لهذا  التمهيد  وكذلك  التقرير  اأّكد  لقد 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  وواق��ع  التنمية  م�صار 
تغيري  اأي  يدعم  العموم مل  وجه  العربية على  ال��دول  يف 
اأن م�صادر  اأّك����دا  ك��م��ا  الإن���ت���اج.  ه��ي��اك��ل  ج��وه��ري يف 
بنمو  ارتبطت  العربية  ال���دول  يف  الق��ت�����ص��ادي  النمو 
ن�صيب  من  الأقل  امل�صاهمة  وكانت  املال  راأ�س  اأو  العمل 
بدورها  متثل  والتي  الإن��ت��اج.  لعوامل  الكلية  الإنتاجية 
بني  الفعلي  التمايز  م�شدر  وهي  النمو  ا�شتدامة  ركيزة 
التنمية  لتقرير  الثاين  )الإ�شدار  واأخر  متقدم  اقت�شاد 
النمو  ا�شتدامة  الرتكيبة  تدعم  ول  العربية،2015(. 
الدرا�صات  التقرير على ما وثقته  اأكد  القت�صادي. كما 
بدورهما  املرتبطان  والب��ت��ك��ار  املعرفة  اأن  وال��ب��ح��وث 
لرثوات  احلقيقي  امل�صدر  هما  الب�صري  امل��ال  ب��راأ���س 
النمو  ول�صتمرارية  العاملي  القت�صادي  وللنمو  الأم��م 
اإذ   .)World Bank، 2004( املتقدمة  القت�شادات  يف 
اإلى   %  75 ن�صبتي  بني  ما  اأن  الدرا�صات  بع�س  ق��درت 
الدول  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  يف  النمو  من   85%
يعتمد  التي  واملنتجات  التكنولوجيا  م�صدره  املتقدمة 
وتعترب  التقنية اجلديدة.  املعرفة واحللول  اإنتاجها على 
اأهم م�صادرها  اإحدى  امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
واأدواتها الأ�صا�صية. وبذلك يجب اأن تتجه ال�صيا�صات يف 
الدول العربية اإلى توفري حزم ال�شيا�شات التي تدعم دور 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الأن�صطة البتكارية، 
ومبا يتنا�شب مع ال�شمات املحددة لالأو�شاع القت�شادية 
الإمكانات  اإل���ى  ا���ص��ت��ن��ادًا  وك��ذل��ك  فيها  والجتماعية 
العلمية والإبداعية واملوارد املالية واملادية املتاحة، وعدم 
الفنية  التح�شينات  ا�شتهداف  على  ال�شيا�شات  اقت�شار 
الإنتاج  ولي�ض  ال�شتخدام  وت��رية  وزي��ادة  والتكنولوجية 
الرابعة  ال�صناعية  للثورة  املواكبة  والبتكارات  للمعرفة 

والقت�صاد الرقمي اجلديد. 

وي��رت��ب��ط ال��ت��ع��ام��ل ال��ف��ع��ال م��ع ه���ذه احل��زم��ة من 
القائم  ال�شغري  امل�شروع  يواجه  ما  ب��اإدراك  ال�شيا�شات 
غريه  يواجهها  ل  وتكاليف  �صعوبات  من  البتكار  على 

 free والتقليد  املحاكاة  على  القائمة  امل�صروعات  من 
اجلديدة  امل�شروعات  تلك  مثل  اأن  املعلوم  فمن   .riding
self- املرتبطة بامل�صتك�صف الأول اأو ال�صتك�صاف الذاتي

ووا�شعة  عديدة  وخماطر  تكاليف  تتحمل   discovering
بدءًا من البحث عن الفكرة واختبارها واإجراء البحوث 
مبنتجات  ال�شوق  وم��واج��ه��ة  التنفيذ  ث��م  وال��درا���ش��ات 
جديدة )�شلعية اأو خدمية(. ويف حال جناح هذا امل�شروع 
فاإن مئات اأو األف اأو ماليني امل�صروعات �صتتبعه حمليا 
والتكاليف  املخاطر  يواجه  لن  منها  اأي  ولكن  وعامليًا، 
اأو امل�شروع الأول. تو�شح هذا  التي حتملها فعليًا املبادر 
التنموي  امل��ردود  اأن  اأولهما  اأ�صا�صيني  اأمرين  املعطيات 
التي  للم�شروعات  والجتماعي(  وامل��ايل  )القت�شادي 
�شتقوم باملحاكاة والتقليد لهذا امل�شروع. هو اأمر ت�شتهدفه 
وت�صعى اإليه كافة الدول املجتمعات، وهو الأمر الذي يجد 
جذوره يف الفكر القت�شادي والتنموي منذ الثالثينيات 
من القرن املا�صي حني مت الربط بني ديناميكية التطور 
الأمر  اأما  اجلديدة.  واملنتجات  بالبتكارات  والتنمية، 
تكون  امل�شروعات اجلديدة ل  اأن هذه  فيتمثل يف  الثاين 
م�صروعات،  تاأ�صي�س  يف  للراغبني  جذب  م�صدر  عمليًا 
�شبق  كما  بها  املرتبطة  العالية  املخاطر  نتيجة  وذل��ك 

التقدمي. 

اإن ا�شتح�شار مثل هذا الطرح من الدولة وموؤ�ش�شاتها 
املعنية بالتخطيط للتنمية عمومًا وبتنمية دور امل�صروعات 
ال�صغرية واملتو�صطة خ�صو�صًا هو املدخل الوحيد الذي 
والإجراءات  والربامج  ال�شيا�شات  اإقرار  يتم  اأن  ي�شمن 
املنا�صبة لتدعيم وم�صاندة ومرافقة امل�صروعات اجلديدة 
القائمة على البتكار ل�صيما البتكارات التي ترتقي لك�صر 
حدود املعرفة. ويربر بدوره عمليًا كافة اأنواع التكاليف اأو 
التمويل املقدم من الدولة مل�شاندة مثل هذه امل�شروعات. 

هذه  بع�س  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  ي��ت��م  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
وخ�شو�شية  ق��درات  وف��ق  وذل��ك  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات 
الثالثة،  العربية  ال���دول  جمموعات  م��ن  جمموعة  ك��ل 
اإلى هذه ال�صيا�صات لكونها الأكرث  والتي حتتاج جميعها 
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التحول  فيتم  الهيكلي.  التغيري  يف  امل�صاهمة  على  قدرة 
تكون  ملرحلة  و�صول  الهياكل  هذه  تركيبة  يف  تدريجيا 
اأو  البتكار هي حمركات  القائمة على  امل�صروعات  فيها 
قاطرات النمو يف كافة جمموعات الدول العربية. وتتمثل 

اأهم عنا�صر هذه احلزمة من ال�صيا�صات يف: 

ل�صيما  ابتكاريه،  حتتية  بنية  وتطوير  وحت�صني  بناء 
واملعلومات  والتمويل  بال�صت�صارات  املتعلقة  اجلوانب 
اأن�شطة  التنظيمية اخلا�شة امل�شممة مل�شاعدة  والهياكل 
البتكار، واإقامة وتطوير جممعات العلوم والتكنولوجيا، 
وحا�صنات البتكار، ومراكز نقل التكنولوجيا، و�صبكات 

البتكار الأفقية والراأ�صية.

اإثراء ح�شة الإنفاق على البحوث والتطوير والبتكار، 
يف الناجت املحلي الإجمايل، واملوازنة العامة، وميزانيات 
العربية  ال���دول  تنفق  اإذ  ال��ك��ربى،  ل�شيما  ال�شركات 
عامليًا  الأقل  املعدلت  و�شركات(  )حكومات  عام  ب�شكل 
على البحوث والتطوير، مع توجيه هذا الإنفاق لتدعيم 
الأوا�صر املقطوعة يف كافة جمموعات الدول العربية بني 
اجلامعات ومراكز البحوث من جانب وال�شركات الكربى 

وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة من جانب اأخر.   

يف  والعام  اخلا�ض  القطاعني  بني  ال�شراكة  تو�شيع 
للموارد  الأم��ث��ل  وال�شتخدام  البتكار  اأن�شطة  جم��ال 
و�صرورة  بل  ومراعاة  البتكار،  م�صاريع  فعالية  وتعزيز 
�صمن  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  اإدم��اج  تقنني 

خطوات تنفيذ هذه ال�شراكة.

والتطوير  للبحوث  املبا�شر  للتمويل  الفعلية  الإتاحة 
ابتكار  اأجل  من  اإعانات  �صكل  يف  بالبتكارات  املرتبطة 
واخلدمات  وال�شلع  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  وتعزيز 

اجلديدة كليًا اأو جزئيًا.

اخلا�شة  القرو�ض  على  احل�شول  وت�شهيل  تقدمي 
واإمكانات  ق��درات  وفق  وذلك  البتكار،  اأن�صطة  بتمويل 
الن�شاط  واأول��وي��ة  وطبيعة  العربية  ال���دول  جمموعات 

اأو خدمي(، فيمكن  اأو زراعي  البتكاري ذاته )�شناعي 
اأن يكون الدعم اأو امل�صاندة كليًا اأو جزئيًا. 

تاأ�شي�ض �شناديق خا�شة اأو م�شرتكة اأو حكومية عرب 
اأو  التمويل  لتقدمي  للدولة  العامة  املوازنة  خم�ش�شات 

الدعم اأو امل�صاعدة لأن�صطة البتكار.  

غري  التحفيز  وت��داب��ري  �شريبية  ام��ت��ي��ازات  اإق���رار 
املبا�صر لأن�صطة امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة القائمة 
على البتكار مثل الإعفاء الكامل من الر�شوم اجلمركية 

على الواردات املرتبطة باأن�صطتها.  

ب���راءات  م��ن��ح  وتنظيم  وحت��ف��ي��ز  وت�شهيل  تي�شري 
الوطنية  املكاتب  ن�شر  خالل  من  والمتيازات  الخ��رتاع 
املعتمدة، واتخاذ اإجراءات نحو الإعفاء اأو التخفي�ض اأو 

التاأجيل للر�شوم املقررة. 

توجيه ال�صركات اإلى اأن�صطة البتكار من خالل تكوين 
بيئة تناف�صية نا�صجة لغر�س خلق مناخ مالئم ودوافع �صوق 
حقيقية لن�شاط راأ�ض املال اخلا�ض يف جمال البتكارات، 
طويلة  واقت�شادية  اجتماعية  �شيا�شة  واعتماد  وتطوير 
الأجل، والتي �صي�صبح مكونها الرئي�صي تطوير البتكار، 
العوامل  على  لرتكز  التناف�شية  القدرة  م�شادر  وتعديل 
القائمة على املعرفة والتكنولوجيات املكثفة. ويكون ذلك 
خللق بيئة اأعمال متكينية لأن�شطة البتكار ت�شمن دميومة 
بالت�صريعات  املتعلقة  العملية البتكارية ل�صيما اجلوانب 
والقطاع  واملتو�شطة  ال�شغرية  ب��ال�شركات  املت�شلة 
اخلا�ض بوجه عام مثل قوانني ال�شركات التجارية والعقود 
امللكية -  امللكية، مبا يف ذلك حقوق  قوانني   - التجارية 
الإفال�س  قانون   - املحا�صبة  قانون   - ال�صرائب  قوانني 
القوانني   - ال�صرر  عن  بالتعوي�س  املتعلقة  القوانني   -
بحماية  املتعلقة  القوانني   - امل�صتهلك  ب�صمانات  املتعلقة 
 - لالأجور  الأدن��ى  احلد  قوانني  العمل،  قوانني   - البيئة 

قوانني �صالمة العمل - قوانني الإيجار.

واملواكبة  وال��ت��ح��دي��ث  املوؤ�ش�شي  ال��ب��ن��اء  ا�شتكمال 
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واملوا�شفات  اجل����ودة  ���ش��ب��ط  مل��وؤ���ش�����ش��ات  امل�����ش��ت��م��ري��ن 
اأدوات  من  اأ�صا�صيا  ركنًا  بدورها  متثل  والتي  واملقايي�س، 
اخرتاق الأ�شواق اخلارجية والندماج يف القت�شاد العاملي 

وكذلك النخراط املتقدم يف �شال�شل القيمة العاملية.

ال�شغرية  امل�شروعات  توجيه  �شيا�شات   6-3-4

واملتو�شطة �شوب الأن�شطة اخل�شراء.

للم�صروعات  اجلديد  ال��دور  عن  احلديث  ميكن  ل 
الداعم والقابل  العربية  الدول  ال�صغرية واملتو�صطة يف 
م�شاندة  مبدى  اخلا�ض  للبعد  التطرق  دون  لال�شتدامة 
اأن�صطة تلك امل�صروعات لالقت�صاد الأخ�صر ومراعاتها 
بعدين  املراعاة يف  تلك  ويتمثل جوهر  البيئية.  لالأبعاد 
اأ�شا�شيني اأولهما هو مدى م�شاهمة الن�شاط يف احلد من 
الإنتاج  ملدخالت  الكفء  ال�شتخدام  عرب  امل��وارد  هدر 
فريتبط  الثاين  اأما  الطبيعية  والهبات  املوارد  فيها  مبا 
مب�شتويات النبعاثات ال�شادرة عن الأن�شطة الإنتاجية 
منذ  العربي  الإنتاج  هياكل  ارتباط  اأدى  وقد  القائمة. 
ارتفاع  اإلى  ال�شتخراجية.  وال�شناعات  بالنفط  عقود 
ن�صيب  متو�صط  اأن  حتى  الكربونية  النبعاثات  معدل 
الفرد من النبعاث الكربونية يف الدول العربية النفطية 
املراكز تقدمًا  اأكرث  ال�صكان مثل قطر يحتل  قليلة عدد 
املوارد  ا�شتخدام  بكفاءة  املتعلق  اجلانب  اأم��ا  عامليًا. 
اإلى  املقام  هذا  يف  الإ�شارة  فتكفي  املتاحة.  والطاقات 
اأن الدول العربية هي اأعلى اأقاليم العامل دعمًا للطاقة 
جوهري  ب�صكل  يرتبط  الذي  الدعم  وهو  واملحروقات، 
وم��وث��ق ب��ع��دم ال��ك��ف��اءة وال��ه��در وي��دف��ع م��ن م�شتويات 
النبعاثات. ووفقا لتق�صيمات جمموعات الدول العربية، 
تاأتي دول املجموعة الأولى ب�شكل عام يف ال�شدارة بحكم 
وفرة املوارد النفطية والعتماد على ال�شناعات كثيفة 
املجموعتني  دول  ذلك  بعد  لتتابع  للطاقة  ال�شتخدام 
الثانية والثالثة. وجتدر الإ�شارة يف هذا الإطار اإلى الثبات 
الكبري يف مزيج الطاقة القائم يف الدول العربية والذي 

الطاقة  اأو  املتجددة  الطاقة  على  املح�صلة  يعتمد يف  ل 
ل�شنوات  كمتو�شط  املزيج  ه��ذا  يت�شكل  اإذ  اخل�شراء. 
للمنتجات   %  48.0 ن�صبة  بواقع   2017-2013 الفرتة 
وقرابة  الطبيعي،  للغاز   %  50.5 وق��راب��ة  البرتولية، 
0.75 % لكل من الفحم وللطاقة الكهرومائية )اأوابك 

2018(. ويبقى مو�شع التعديل املحدود واملتدرج يف هذا 

املزيج بني املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي، يف حني 
تبقى اأن�صطة توليد الطاقة من م�صادر الطاقة املتجددة 
كال�صم�س والرياح �صبه غائبة. ويكون ذلك رغم انطالق 
بع�س امل�صروعات الكربى يف جمالت الطاقة املتجددة 
يف عدد من الدول العربية ل�صيما يف الإمارات واملغرب، 
وما ت�شمنته الروؤى التنموية لعدد اأخر من الدول العربية 
للتو�صع يف جمالت اإنتاج الطاقة املتجددة كما يف م�صر 
وال�شعودية. اإل اأن الإح�شاءات مل تر�شد اأي تغري ُيعتد به 
جتاه مزيج الطاقة امل�شتخدم يف الدول العربية كما �شبق 
التقدمي. ويكون ذلك رغم ما ميثله هذا املجال حتديدًا 
اأفق وا�صع يدعم ال�صتدامة مبا�صرة. ويت�صع العمل  من 
فيه للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة بل ولالأفراد كما 
يف جتارب الدول املتقدمة وال�شاعدة بل والنامية اأي�شا، 
ل�صيما التجربة الأملانية. كما توجد اأي�صًا تطبيقات هامة 
لذلك يف دول عربية مثل الأردن، اإذ مت اإقرار ت�صريعات 
الأف��راد من  الكهرباء من جانب  بتوليد  ت�صمح  وقوانني 
منها  الفائ�ض  وبيع  وا�شتخدامها  ال�شم�شية  الطاقة 
اإنتاج  يف  لحقا  التو�صع  مت  كما  للدولة.  العامة  لل�صبكة 
ل�شيما  الن�شاط،  ه��ذا  م�شتلزمات  من  الأك��رب  اجل��زء 
اإنتاج ال�شخانات والألواح ال�شم�شية. ويت�شمن )اجلدول 
4-1( عدًدا من الإجراءات والربامج التي طبقتها بع�ض 

الدول العربية �شعيًا لتو�شيع دور الأن�شطة اخل�شراء. 

ويف �صوء ما �صبق ذكره، متتلك امل�صروعات ال�صغرية 
اأفقًا  العربية  ال��دول  يف  اجلديد  دوره��ا  وف��ق  واملتو�صطة 
والتغيري  الأخ�صر  والقت�صاد  ال�صتدامة  لن يدعم  وا�صعًا 



155 155الفصل الرابع: منوذج مقترح لتفعيل الدور التنموي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربيةتقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”154 تقرير التنمية العربية          “املشروعات الصغيرة واملتوسطة في االقتصادات العربية:  دور جديد لتعزيز التنمية املستدامة”154

تقرير التنمية العربية

من  �صيو�صع  بل  فقط،  العربية  القت�صادات  يف  الهيكلي 
هذه  اأمام  النمو  ا�شتدامة  على  القادرة  املتاحة  الأن�شطة 

امل�صروعات ذاتها.

ال�صناعات  اأو  الأخ�صر  القت�صاد  تطبيقات  تدّل  اإذ 
يف  غاية  حقيقة  على  اخل�شراء  ال�شال�شل  اأو  اخل�شراء 
والطاقات  باملوارد  اأن�شطته  معظم  ارتباط  وهي  الأهمية 
املحلية املتاحة وكذلك قابليتها العالية للتجزئة. ويتنا�صب 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  و�شمات  طبيعة  مع  هذا 
الوطني  والت�شبيك  العناقيد  ل�شيا�شة  لدعمه  اإ���ش��اف��ة 

و�شيا�شات  مت��ام��ا  يتوافق  اأن���ه  ب��ل  وال����دويل.  والإق��ل��ي��م��ي 
حت�صني وتطوير التقانة للمنتجات وال�صلع التي تنتجها هذه 
البيئي  البعد  يكون  اأن  �صرورة  هذا  ويعك�س  امل�صروعات. 
و�صوابط الب�صمة البيئية �صمن معايري النتقاء والتوجيه 
دورها  وف��ق  املتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  لأن�صطة 
ال�شرتاتيجيات  مكونات  من  مركزيًّا  ومكوًنا  اجل��دي��د، 
الدول  جمموعات  كافة  يف  املو�شوعة  التنموية  واخلطط 

العربية )اأبو�شماله، 2016(.

تقدمي  اإل��ى  ال�صيا�صات  من  احلزمة  هذه  تهدف  لذا 

اجلدول رقم 4-1: مناذج عربية متنوعة يف جمال تفعيل الأدوار اخل�شراء للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

ممار�سات حتفيز وتفعيل الأدوار اخل�سراء للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة الدولة

اإطالق ا�شرتاتيجية للتنمية اخل�شراء �شنة 2012	  لت�شجيع ال�شتثمارات يف جمالت القت�شاد الأخ�شر والتقنيات اخل�شراء، وت�شجيع خلق الإمارات  
فر�ض عمل للمواطنني يف هذه املجالت. 

لتحفيز  النا�صئة” 	  للم�صاريع  دبي  “مبادرة  اإطالق  دبي يف  و�شناعة  مع غرفة جتارة  بالتعاون  والبيئة  املناخي  التغري  لوزارة  هامة  جهود 
اأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة لتحويل اأفكارهم البتكارية اإلى م�صاريع رائدة.

تاأكيد خطة التنمية العا�صرة 2019-2015	  على مراجعة منظومة احلوافز التي تقدمها الدولة ل�صمان ات�صاقها مع اأولويات املحافظة ال�صعودية
على املوارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتطبيق مبادئ التنمية امل�شتدامة.  

الإنتاج  الالئق،  العمل  وفر�ض  البيئية،  الأهداف  حتقيق  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  على    	2018  - للبيئة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تركيز 
وال�شتهالك امل�شتدام، والتكيف مع التغري املناخي.

	 م�شاعدة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة على تبني تطبيقات الإنتاج الأنظف وكفاءة ا�شتخدام املوارد. لبنان  
وكفاءة  الأنظف  الإنتاج  تطبيقات  يف  للتو�شع  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  دعم  يف  النظيفة  لالإنتاجية  اللبناين  للمركز  رئي�ض  	 دور 

ا�شتخدام املوارد مبا فيها الطاقة.

من الأردن  الطاقة  كفاءة  ومعدات  املتجددة  الطاقة  موارد  اأنظمة  باإعفاء  النظيفة  الطاقة  م�شروعات  على  الإقبال  على  اخلا�ض  القطاع  	 حتفيز 
الر�شوم اجلمركية و�شريبة املبيعات. 

. اأدوار متويلية، واأدوار يف درا�شة امل�شاريع مبا فيها ال�شغرية واملتو�شطة من جانب “�صندوق ت�صجيع الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة”	 

	 مبادرات واإجراءات البنك املركزي امل�شري لتو�شيع »حمافظ ال�شريفة اخل�شراء« يف البنوك امل�شرية لت�شجيع الإقبال على امل�شروعات م�صر 
التي تراعي العتبارات البيئية وكفاءة ا�شتخدام املوارد وتر�شيد الطاقة.

	 منحة خا�شة بالتعاون بني بنك التنمية الأفريقي واأكادميية البحث العلمي لتمكني ريادة الأعمال )خا�شة لل�شباب واملراأة( مب�شروعات يف 
جمالت الطاقة النظيفة واخل�شراء والطاقة البديلة. 

خا�شة  اخل�شراء  ال�شتثمارية  الفر�ض  لدعم  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  مع  بالتعاون  م�شر،  يف  الأخ�شر  القت�شاد  متويل  	 برنامج 
للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.

امل�شدر: الأوراق اخللفية وم�شادر اأخرى )قائمة امل�شادر(.
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تطوير  على  لتحفيزها  امل�شروعات  لتلك  ال��الزم  الدعم 
واإبداع تكنولوجيات خ�شراء واعدة خا�شة يف �شوء تطورات 
خ�صراء  وظائف  توليد  وكذلك  امل��ن��اخ،  تغري  وتداعيات 
والتو�صع يف تطبيقات  تاأهياًل،  اأف�صل  من خالل قوة عمل 
اإلى دمج معايري  اإ�شافة  اإعادة ا�شتخدام كافة املخلفات، 
الب�صمة البيئية يف نظم الإنتاج والت�صغيل. كما تهدف اإلى 
ال�شتدامة،  اخل�شراء  الأعمال  مناذج  وم�شاندة  تدعيم 
ومنو الأن�شطة وامل�شروعات وحتقيق الأرباح مثل منتجات 
العناقيد  اأو  ال�صال�صل  وكافة  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة 
ترتيب  حتديد  �صرورة   مع  بها.  املرتبطة  اأو  لها  املكونة 
اأولوية العمل القطاعي على م�صتوى امل�صروعات ال�صغرية 
اإذ  الدولة.  اأقاليم  كافة  م�صتوى  وعلى  القائمة  واملتو�صطة 
يرتبط املردود املتوقع لهذه ال�صيا�صات بطبيعة هذا الهيكل 
القطاعي. فعلى �صبيل املثال و�صمن ا�صتهداف القت�صاد 
فقد  الكورية،  التجربة  العادل يف حالة  والتحول  الأخ�صر 
اأدى ارتباط هيكل الإنتاج والت�شدير والت�شغيل يف كوريا 
قرابة  ال�شناعية  ال�شادرات  )متثل  ال�شناعي  بالقطاع 
80 % من اإجمايل ال�شادرات، ويعمل يف القطاع ال�شناعي 

قرابة 50.0 % من اإجمايل العمالة(، اإلى اأولوية العمل يف 
جمال ا�شرتاتيجيات التحول الأخ�شر، للقطاع ال�شناعي 
ا�شتخدام  يف  والتو�شع  اخل�شراء،  ال�شناعية  والعناقيد 
كفاءة  وحت�شني  البيئة،  �شديقة  اخل�شراء  التكنولوجيات 
اجلديدة  الطاقات  ا�شتخدام  وت�شجيع  الطاقة  ا�شتخدام 
التحول  مداخل  واأجن��ع  اأ�شرع  ل�شمان  وذلك  واملتجددة. 

�صوب القت�صاد الأخ�صر. 

ورغم اأهمية هذه احلزمة من ال�صيا�صات لكونها ركنًا 
وفر�س  ملجالت  فر�صة  وكونها  ال�صتدامة،  لأركان  متممًا 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  ن�شاط  اأم��ام  وا�شعة 
مو�شوع  يواجهه  ما  يربز  والعربي  ال��دويل  الواقع  اأّن  اإل 
ترتبط  م�صاعب  من  الإنتاج  يف  البيئية  الأبعاد  مراعاة 
ب�شكل اأ�شا�شي يف كلفة الإنتاج واأثرها على هيكل املهارات 
والوظائف املطلوبة يف �صوق العمل. ووثقت التقارير الدولية 
التي تر�شد الفر�ض والتحديات من النخراط يف اأن�شطة 

اإلى �صرورة  وقد خُل�صت  الأمر،  الأخ�صر هذا  القت�صاد 
ويكون  التحول.  هذا  لكلفة  وامل�شاندة  بامل�شاعدة  اللتزام 
لدعم  تنموية  اأو  موؤ�ش�شات متويلية  اأو  ذلك عرب �شناديق 
القت�صاد  نحو  العادل  التحول  عليه  يطلق  اأن  ميكن  ما 
املتقدمة  ال��دول  كافة  طبقتها  التي  الآلية  وهي  الأخ�شر، 
وال�صاعدة دون ا�صتثناء للتوفيق بني متطلبات ال�صتدامة 
وحتول وتغري اأمناط الإنتاج، وكلفة واأعباء وا�شرتاطات هذا 
التحول ل�صيما الدول اأع�صاء منظمة التعاون القت�صادي 

 .OECD والتنمية

4-3-7 �شيا�شات بناء القدرات لل�شركات ال�شغرية 

الدول  التنمية ملجموعات  اأولويات  واملتو�شطة وفق 
العربية.

مبا�صر  ب�صكل  لت�صتهدف  ال�صيا�صات  ه��ذه  تنطلق 
وقد  واملتو�صطة.  ال�صغرية  ال�صركات  قدرات  يف  التاأثري 
اأن العديد من الدول العربية ل�صيما دول  ر�صد التقرير 
املجموعتني الأولى والثانية، مثل املغرب وم�صر والأردن، 
ال�صغرية  امل�صروعات  ت�صريعات ت�صمن ح�صة  اأقّرت  قد 
اأحيانا  تتجاوز  وبن�شب  العامة  امل�شرتيات  يف  واملتو�شطة 
اإق���رار  م��ع  ال��رائ��دة،  ال��ت��ج��ارب  ت�صريعات  يف  نظريتها 
ت�شهيالت وبناء موؤ�ش�شات تخت�ض بت�شجيع �شادرات هذه 
لهذه  امل�صروعات  ا�صتجابة  فاإن  ورغم ذلك  امل�صروعات. 
ال�شيا�شات والإجراءات مل تكن بامل�شتوى املطلوب اأو حتى 
قريبة من ا�صتجابتها يف التجارب الدولية الرائدة، الأمر 
الذي ي�صري اإلى اأنه ثمة اإ�صكالت حقيقية يف قدرات هذه 
امل�صروعات ذاتها. وهو املجال الذي ت�صعى هذه احلزمة 
هذا  يف  الإ���ش��ارة  وجت��در  معاجلته.  اإل��ى  ال�شيا�شات  من 
�شيا�شات  اأو  الدرا�شات  من  العديد  تركيز  اإل��ى  الإط��ار 
على  واملتو�صطة  ال�صغرية  بامل�صروعات  املعنية  التدخل 
له،  املالكني  اأو  عليه  والقائمني  امل�شروع  وهيكل  تركيبة 
واإدارية  تنظيمية  وتدابري  اأمناط  من  بذلك  يرتبط  وما 
ومالية تقوم على �شمات “الإدارة ال�صخ�صية” اأو “وحدة 
القيادة”، والهيكل امل�شطح غري البريوقراطي للموظفني، 
املرتبطة  الأداء  موؤ�شرات  ودفع  تنمية  �شبل  يف  والتو�شع 
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العاملني،  وعدد  املبيعات،  حجم  مثل  امل�صروعات  بهذه 
اإلى  امللكية  ال��دوران، وحقوق  ومعدل  املال،  راأ�س  وحجم 
ما غري ذلك من موؤ�شرات )Loecher،2000(. وجميعها 
دون �صك جمالت عمل هامة يجب تنميتها والعمل عليها 
يف خمتلف جمموعات الدول العربية. اإل اأنه ووفقا لإطار 
النموذج املقرتح يف هذا التقرير  ومنظوره الكلي لإعادة 
و�صبط  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  توجيه 
ال�صتدامة  �صوب  وعناية  بحر�س  التوجيه  هذا  بو�صلة 
لالقت�شادات  الهيكلي  التغيري  يف  الفاعلة  وامل�شاهمة 
ال�شيا�شات  من  احلزمة  هذه  اهتمام  ين�شبُّ  العربية، 
التي تتوّلى التخطيط  املوؤ�ش�شات والأطر  اإعادة دور  على 
التقدمي،  �شابقة  املجالت  لهذه  التنفيذ  اأو  الإ�شراف  اأو 
برامج  وتخ�شي�ض  الرياديني،  لتدريب  برامج  مت�شمنة 
يف  خا�صة  امل�صروعات،  وتطوير  لتاأ�صي�س  متخ�ص�صة 
جغرافيًا(  اأو  )قطاعيًا  التنموية  الأولوية  ذات  املجالت 

بالن�صبة للدولة.

التي  الدولية  التجارب  ف��اإن  التقرير،  عر�س  وكما 
هياكل  بتطوير  ال��ق��درات  ه��ذه  تطوير  رب��ط  من  متكنت 
التي  التجارب  فعليًا  هي  والت�صدير  والإنتاج  القت�صاد 
ا�شتمرارية ومنو وتطور هذه امل�شروعات  وّفرت و�شمنت 
وكذلك اإر�صاء م�صار ال�صتدامة لقت�صاداتها وجمتمعاتها. 
موؤ�ش�شات  بتاأ�شي�ض  التجارب  تلك  من  العديد  قامت  اإذ 
وانت�صار  واإمكانات  �صالحيات  ذات  مراكز  اأو  معاهد  اأو 
ال�صغرية  امل�صروعات  ق��درات  لتطوير  وا���ص��ع،  جغرايف 
واملتو�شطة يف خمتلف املجالت التي قد يهدد �شعف اأي 
منها اإلى توقفها اأو تعطلها اأو اإفال�شها. ويهدد هذا الأمر 
وهدر  البطالة،  تزايد  م�صتوى  على  ل�صيما  ال�صتدامة 
موارد املجتمع وطاقاته املرتبط بتوقف هذه امل�شروعات. 

وفيما يتعلق بواقع الدول العربية ورغم وجود العديد 
الأ�شكال  هذه  بتقدمي  املعنية  املراكز  اأو  املوؤ�ش�شات  من 
من الدعم وامل�شاندة، اإل اأّن املالحظ اأن هذه املوؤ�ش�شات 
الدولية  حتى  اأو  )العربية(،  الإقليمية  اأو  الوطنية  �شواء 
ال�شاملة  ال��روؤي��ة  افتقدت  العربية  املنطقة  يف  العاملة 

ب��دوره  يرتبط  اأن  املفرت�ض  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  وامل��ن��ظ��ور 
افتقادها  اإل��ى  اإ�شافة  ه��ذا  للدولة.  تنموية  كلية  بروؤية 
حركية  يف  للتاأثري  الكافية  الأدوات  اأو  ال�صالحيات 
وجود  ع��دم  وكذلك  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات 
التي  الراجعة  وللتغذية  للمتابعة  و�صريعة  مرنة  اآليات 
تراقب ال�شتجابة وتقيم املردود. وُيفرت�ض اأن تعيد هذه 
الأمور توجيه الإ�شرتاتيجية اأو ال�شيا�شات املو�شوعة. هذا 
اإ�صافة للقيود املرتبطة بالت�صريعات اأو القوانني اأو اللوائح 
التنفيذية املوؤ�ش�شة لتلك املوؤ�ش�شات، والتي كثريًا ما تكون 
هي بحد ذاتها املقيد املركزي لتفعيل دور هذه املوؤ�ش�شات. 
اإذ تلعب هذه املوؤ�ش�شات دورًا حموريًا يف تطوير والنهو�ض 
بهذه امل�صروعات كما اأ�صلت ذلك التجارب الرائدة عامليًا 
املوؤ�ش�شات  هذه  قامت  اإذ  الكورية(.  التجربة  �شيما  )ل 

با�صتهداف املجالت التالية: 

وم�صاندة  وق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه  الب��ت��ك��ار  ثقافة  غ��ر���س 
امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، من خالل توفري تعليم 
القدرات  واأ�صحاب  املحتملني  للمبادرين  متخ�ص�س 

الكامنة اأو الواعدة املحتملة.

الأفكار  حتويل  على  املُحفزة  التمكينية  البيئة  توفري 
الإبداعية اإلى اأن�شطة ومنتجات لل�شوق الوطني والدويل، 
تدعم  والتي  والب�صرية،  املالية  املوارد  توفري  اإلى  اإ�صافة 
ون�صر  وال��واع��دة،  النا�صئة  والأف��ك��ار  الأع��م��ال  اأ�صحاب 

وتبادل املعلومات ذات ال�صلة التي تدعم اأن�صطتهم.

واإج���راء  ال�شرتاتيجيات  �شناعة  ق���درات  حت�شني 
والأفكار  امل�شروعات  تدعم  التي  املختلفة  ال��درا���ش��ات 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة، والأه����م م��ن ذل���ك، احل��ر���س ع��ل��ى مواكبة 
لتطوير  عامليًا  املناظرة  للموؤ�ش�شات  العاملية  امل�شتجدات 
خالل  م��ن  امل�صروعات،  ه��ذه  تدعيم  واأدوات  اأ�صاليب 
التعاون مع برامج وحا�شنات اأعمال عاملية مناظرة عرب 

العامل )خا�شة يف ال�شني والوليات املتحدة(.

بربط  اخل��ا���ش��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  وت��ف��ع��ي��ل  اإق������رار 
الكبرية  بامل�صروعات  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
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القيمة  �شال�شل  تفعيل  اإطار  ويف  الباطن(،  )تعاقدات 
لبع�س  حت��دي��دًا  ذل��ك  يت�صمن  وق��د  وخ��ارج��ي��ًا.  حمليًا 
منتجات  واع��ت��ب��اره��ا  التحويلية  ال�صناعة  قطاعات 
لتعاقد امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة مع امل�صروعات 
الكربى. وهي الرتتيبات التي نتج عنها منو امل�شروعات 
لتزود  ال��ك��وري��ة  ال��ت��ج��رب��ة  وامل��ت��و���ص��ط��ة يف  ال�����ص��غ��رية 
من  احتياجاتها  من   %  60 بنحو  الكربى  امل�صروعات 
الرتابط  وهو  ل�شناعاتها.  الالزمة  واملكونات  الأجزاء 
الذي جعل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة جزء فاعال 
املحلى  امل�صتويني  على  والقيمة  التوريد  �صال�صل  من 

واخلارجي. 

الت�شدير  لت�شجيع  حم���ددة  ب��رام��ج  تخ�شي�ض 
 Export Support( واملتو�شطة،  ال�شغرية  للم�شروعات 
موجهة  خمت�شة  مراكز  اإق��ام��ة  مت�شمنة   ،)Centers

ت�صجيع  وك��الت  واإن�صاء  امل�صدرة،  امل�صروعات  لدعم 
الأن�صطة  ت�صجيع  ت�صتهدف  والتي  وال�صتثمار،  التجارة 
الأ�صواق  واملتو�صطة يف  ال�صغرية  للم�صروعات  التجارية 

اخلارجية.

امل�صروعات  قدرات  تدعيم  ميكن  �صبق،  ملا  اإ�صافة 
ا�شتحداث  خالل  من  عام،  ب�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
تو�صيح  مت  اأن��ه  ل�صيما  تقليدية،  غري  متويلية  قنوات 
اإ���ص��ك��الت متويلية  م��ا ت��واج��ه��ه ه��ذه امل�����ص��روع��ات م��ن 
اأطر  كفاية  وعدم  امل�شريف  اجلهاز  وحتفظ  ومزاحمة 
التمويل امل�شاند من جانب الدولة، واأي�شا تاأّخر  اأو عدم 
العربية، مقارنة  الدول  املالية عمومًا يف  الأ�صواق  تطور 
ب��امل��ع��دلت ال�����ش��ائ��دة ع��امل��ي��ًا )وف���ق اإح�����ش��اءات العام 
اأ�شواق املال  ال�شركات املدرجة يف  اإذ بلغ عدد    )2017

عربي،  م��ايل  �شوق   14 يف  فقط  �صركة   1405 العربية 
دولر  تريليون   1.2 بنحو  ال�صوقية  قيمتهم  وق���درت 
العدد  هذا  ومبقارنة   .)2018 العربي  النقد  )�شندوق 
لعدد  الدولية  اأو  الوطنية  بالتقديرات  ال�شركات  لتلك 
العربية،  ال��دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 

ال�صديد  التهمي�س  يتبني  التقرير،  واأو���ص��ح  �صبق  كما 
تلك  وعوائد  مزايا  من  وحرمانه  احليوي  القطاع  لهذا 
املح�صلة  يف  املعطيات  ه��ذه  ومتّثل  املالية.   الأ���ص��واق 
واحتمالت  قدرات  على  اأ�صا�صيًا  قيدًا  مبا�صر،  وب�صكل 
معظم  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  ا�صتمرارية 
الدول العربية، ل�صيما دول املجموعتني الثانية والثالثة، 

وبدرجة اأقل ن�صبيًا يف دول املجموعة الأولى.

ميلي ذلك �شرورة ا�شتحداث اأدوات وو�شائل متويل 
واأكرث  اأقل حتفظًا،  لها،  وتروج  املوؤ�ش�شات  هذه  تتبناها 
واأي�صا  اجلدد.  للرياديني   Access الو�صول  على  قدرة 
التمويل  مثل  اأن�صطتها،  لتو�صيع  القائمة  للم�صروعات 
الدولية  التجارب  يف  النت�صار  يف  اأخ��ذ  ال��ذي  املالئكي 
اإ�صكالت  من  عديدة  جوانب  معاجلة  يف  فاعلية  واأثبت 
املالية  الأ�صواق  تطبيقات  ت�صهيل  على  والعمل  التمويل. 
زي��ادة  اأف���ق  لتو�صع  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات 
يقت�صي  م��ا  وه��و  اأن�صطتها.  تو�صيع  ومنه  راأ�صمالها، 
الت�صميم الدقيق من جانب الدولة للقواعد وال�صوابط 
املخت�صة بتنظيم هذه الأ�صواق ل�صمان الدور الأ�صا�صي 
لهذه الأ�صواق. هذا اإ�صافة اإلى اأ�صاليب التمويل اجلماعي 
crowdfunding الذي يقوم على ح�شد مدخرات �شغرية 

التي تتالءم  املتعددة  اأفراد ُكرث، وذلك عرب �شيغه  من 
مثل  املتاحة،  العالقات  و�صبكات  وثقافة  وخ�صو�صية 
 ،peer to peer lending التقليدية  الإق��را���س  �صيغة 
 Equity امل�شروع  من  جزئية  ملكية  نقل  �شيغة  عرب  اأو 
 Rewards-based املكافاأة  �صيغة  اأو   ،crowdfunding

crowdfunding التي تقوم على اللتزام بتقدمي �شلع اأو 

 European( خدمات ملقدمي التمويل يف مراحل لحقة
من  النمط  هذا  يرتبط  كما   .)Commission، 2015

املحلي،  فقط  لي�س  التمويل  حل�صد  وا�صع  باأفق  التمويل 
على  العالية  لقدرته  وذلك  الدويل،  واأي�شا  الوطني  بل 
توظيف �صبكات املعلومات والت�صالت العاملية، كما هو 

احلال يف تطبيقاته يف التجارب الدولية الرائدة.
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4-3-8 �شيا�شات التحول من القطاع غري الر�شمي 

التوجيه  اإع���ادة  �شيا�شات  الر�شمي:  القطاع  اإل��ى 
واملعاجلة.

دور  ات�شاع  ع��بء  العربية  ال��دول  من  العديد  تواجه 
الأن�شطة  خمتلف  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
بل واجتاه  واملجتمع،  القت�شاد  الر�شمي يف  بالقطاع غري 
عالية  خماطر  ذات  اأم��ور  وه��ي  لالت�شاع.   القطاع  ه��ذا 
لتلك  دقيقة  ق��راءة  معاجلتها  �صيا�صات  تتطلب  ومركبة، 
املخاطر ذاتها.  فمن حيث التربير، فقد ات�شع هذا القطاع 
ال�شيا�شات  كفاءة  اأو  كفاية  بعدم  تتعلق  لأ�شباب  عمومًا 
والقت�شادية  الجتماعية  ال�شبكات  وطبيعة  احلكومية 
الر�شمية القائمة، مقابل وجود كفاية وكفاءة يف ال�شبكات 
غري الر�صمية Informal Networks Social Capital وهو 
والتزود  والت�شويق  البيع  ومنافذ  التمويل  باأطر  يت�شل  ما 
بالن�شاط.  املت�شلة  العنا�شر  وباقي  واخلدمات  بالعمالة 
وكما اأظهر التقرير فاإن مثل هذا ال�شلوك يرتبط بطبيعة 
وخ�صو�صية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ذاتها عمومًا، 
والتي تت�شم عادة باملرونة العالية وباحل�شا�شية العالية جتاه 
العنا�شر اأو املجالت التي تقل�ض من تكاليفها اأو التي تزيد 
اأو امل�صروعات الكربى.  بال�صركات  اإيراداتها، مقارنة  من 
الأعمال  تي�صري  �صبكات  من  وا�صع  اأف��ق  وج��ود  ف��اإن  ل��ذا، 
الجتماعي،  املال  راأ�ض  وطبيعة  برتكيبة  بدورها  املت�شلة 
هو حمفز لإقامة ولبقاء هذه امل�شروعات �شمن الإطار غري 
الر�شمي. وميّثل جانب اآخر لهذه املخاطر املتداخلة فيما 
حقيقية  وخماطر  اأعباء  من  املوؤ�ش�شات  هذه  وجود  ميثله 
على كاهل نظريتها يف القطاع الر�شمي. كذلك فاإن لوجود 
عالية  خماطر  الر�شمي  غري  القطاع  يف  امل�شروعات  هذه 
يف  وال�شتدامة  والتطور  النمو  على  قدرتها  ع��دم  على 

امل�صتقبل.

من  بعد  لكل  الت�شدي  على  املعاجلة  �شيا�شات  وتقوم 
اأبعاد تلك املخاطر. فعلى م�شتوى خماطر منافع ال�شبكات 
يف  ال�شبكات  مبنافع  مقارنة  الر�شمي،  غري  القطاع  يف 

القطاع الر�شمي، وذلك على افرتا�ض اأن هذه املنافع هي 
�صمن  للبقاء  تاأثريًا  الأك��رث  العامل  اأو  الأ�صا�صي  املحدد 
اأطر القطاع غري الر�شمي.  فال ُبّد ل�شيا�شات املعاجلة اأن 
اأكرث  ت�صتهدف تعديل واإعادة توجيه تلك املنافع، لت�صبح 
جدوى يف حال الن�شمام والتحول �شوب القطاع الر�شمي، 
الت�صغيل يف  التاأثري يف كافة جمالت ومراحل  وذلك عرب 
واملبيعات  التمويل  م�صتوى  على  امل�صروعات  هذه  اأن�صطة 
والت�صويق. فعلى م�صتوى التمويل، يتطلب الأمر اإقرار اآليات 
ال�شراكات  عرب  الر�شمية  غري  للموؤ�ش�شات  ر�شمية  متويل 
املجتمع  موؤ�ش�شات  عرب  اأو  املدين،  املجتمع  مع  احلكومية 
املوؤ�ش�شات  مع  احلكومي  التعاون  عرب  اأو  ذاتها،  امل��دين 
ونظريتها  الأملانية  املعونة  هيئة  ل�صيما  املانحة،  الدولية 
جمالت  يف  وفعال  وا�صعا  �صجال  متتلكان  اللتان  اليابانية 
التنمية  وق�صايا  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صروعات  دعم 
الريفية اأي�شًا، يف اإطار ال�شعي لربط كل ذلك بال�شتدامة. 
وعلى م�صتوى املبيعات والت�صويق، يتطلب الأمر تبني اآليات 
ر�شمية للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة العاملة يف القطاع 
ملنتجاتها  والت�صويق  البيع  عمليات  لت�صهيل  الر�صمي،  غري 
ال�شلعية اأو اخلدمية، وهو ما ميكن اجنازه من خالل ذات 
تتابعي  اأو  تبني متوازي  يتم  وقد  التقدمي.  �صابقة  الآليات 
وفق  وذلك  اأحدهما،  على  القت�صار  اأو  الآليتني،  لهاتني 
القطاع  ولطبيعة  للدولة  احلالة  وخ�شو�شية  الإمكانيات 
وامل�صروعات العاملة �صمنه. كما يف حال جمموعات الدول 
العربية التي يتزايد فيها حجم القطاع غري الر�شمي والتي 
تعاين من اإ�شكالت الفقر والبطالة والتي تت�شم بعمق راأ�ض 
ال�صودان  مثل  املنظمة،  غري  وال�صبكات  الجتماعي  املال 
اأقاليم  ويف  وجيبوتي  وال�����ص��وم��ال  وال��ي��م��ن  وموريتانيا 

وحمافظات عدة يف دول، مثل م�صر واملغرب.

املوؤ�ش�شات  هذه  دمج  ل�شتهداف  الأولوية  تكون  وقد 
التمويل  اآل��ي��ات  خ��الل  من  الر�شمي  القطاع  اأط��ر  �شمن 
التي  العربية  للدول  الأولوية يف ذلك  تكون  الر�صمي. وقد 
هيكل  يف  ت��اأث��ريًا  اأك��رث  ح��واف��ز  منظومة  توفري  ت�صتطيع 
تكاليف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، والتي تت�شم فيها 
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اأي�شًا املوؤ�ش�شات العاملة يف القطاع غري الر�شمي بقدرات 
هذه  مثل  على  ح�صولها  ح��ال  يف  للنمو،  قابلة  حقيقية 
القطاعات  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  ذلك  ومثال  اخلدمات. 
الإنتاجية يف املجالت ال�صناعية والزراعية، كما يف حالة 
دول.  وتت�صمن  الثانية،  املجموعة  �صمن  العربية  ال��دول 
كم�صر والأردن وفل�صطني واملغرب وتون�س ولبنان. وميكن 
ا�شتخدام الآلية الأولى اأي�شًا يف بع�ض حمافظات واأقاليم 
بخطوات  الدولية  التجارب  وتزخر  املجموعة.  هذه  دول 

عمل حمددة وملمو�صة لتطبيق كال الآليتني.

و�شمن هذا الإطار، تظهر الإمكانات العالية للتوظيف 
الذي  الجتماعي  املال  براأ�ض  املتعلقة  للمفاهيم  احلديث 
يّت�شم بطبيعته الرتاكمية )خمزون راأ�ض املال الجتماعي( 
والذي قد يعود لقرون �صابقة، وميثل اأحد الأركان الأ�صا�صية 
يف  �شيما  ل  امل�شروعات،  وا�شتمرارية  قيام  يف  امل��وؤث��رة 
القطاع غري الر�شمي. اإذ توؤثر تلك ال�شبكات من العالقات 
يف  املنظم  غري  القطاع  �شمنها  يعمل  التي  الجتماعية 
�شلوك وحركية ومنو تلك امل�شروعات. وذلك من خالل ما 
توفره من معلومات وما يتولد عنها من تاأثريات مبا�صرة 
على هيكل التكاليف من خالل ثقافة الثقة، ومبداأ املعاملة 
باملثل، مبا يتعلق باحل�شول على املدخالت اأو توفري التمويل 
وال�صمانات، وما يتعلق بهيكل الإيرادات واملبيعات. حيث 
وروابط  تنظيمات  من  تت�صمنه  وما  ال�صبكات  هذه  ت�صكل 
الروابط،  اإ�شافة ملدى كثافة وطبيعة تلك  اأفقية وراأ�شية، 
ومدى تركزها اأو ت�صتتها جغرافيا، �صمة وم�صدرا للتباين 
بني  اأو  واأخ��رى  دول��ة  بني  امل�صروعات  ه��ذه  واأداء  دور  يف 
جمتمع واآخر. لي�صبح بذلك راأ�س املال الجتماعي مرتبطا 
يف املح�شلة بال�شياق العام للبنية الجتماعية يف الدولة. 
العامة  اجلماعية  امللكية  اأ�صكال  من  �صكال  كذلك  وليمثل 
التي توؤثر يف الأفراد واجلماعات على حد �شواء. مبعنى اأن 
راأ�س املال الجتماعي قادر على اإنتاج �صلع اأو منافع عامة، 
اأو اإنتاج �صلع ومنافع خا�صة، ولكنها ذات قدرة على توليد 

 .Externalities عوائد وخارجيات وا�صعة النت�صار

اأن  التقرير، هو  اهتمام هذا  الذي ميثل  الأمر  اأن  اإل 

يف  �شبكاته  وات�شاع  وعمق  وطبيعة  الجتماعي  املال  راأ�ض 
واملنتجات  والأن�صطة  امل�صروعات  ثم  ومن  العربية،  الدول 
تاأثريات  اأو  خارجيات  من  عنها  يتولد  وما  عنه،  الناجتة 
اإيجابية  تكون  قد  واملجتمع  والقت�صاد  امل�صروعات  على 
والتحليل  البحث  من  ن�شيبه  ينل  مل  الطابع،  �شلبية  اأو 
املعمقني واملوثقني على م�صتوى الدول العربية. وهو الأمر 
الذي ين�صحب على م�صتوى الدرا�صات التطبيقية الدولية، 
وخا�صة ما يتعلق بتقنيات ومنهجيات القيا�س، واآليات بناء 
وكذلك  �شيانته،  ومناهج  وط��رق  الجتماعي  امل��ال  راأ���ض 

اأ�صاليب اإهالكه.

من جانب اأخر، فقد تباينت نتائج هذه الدرا�شات يف 
اأو  الإيجابية  الآثار  حتقيق  حتدد  التي  ال�شببية  اجّتاهات 
ال�صلبية لراأ�س املال الجتماعي. حيث تو�صلت العديد من 
الدرا�شات لمتالك راأ�ض املال الجتماعي تاأثريات اإيجابية 
على متغريات، مثل زيادة النمو القت�شادي، وزيادة كفاءة 
اأي�صا، وحت�صني  معدلت اجلرمية  وتراجع  العمل،  اأ�صواق 
العلمي  التح�شيل  وكذلك  احلكومية  املوؤ�ش�شات  فعالية 
القطاع  ومنو  العامة،  ال�شحة  وحت�شني  القدرات،  وبناء 
 .)Portes and Landolt،1996( .التجاري، وطنيًا ودوليًا
وخ�شائ�ض  طبيعة  اأن  اإلى  اأخرى  درا�شات  تو�شل  مقابل 
تاأثريات وخارجيات  تنتج عنها  املال الجتماعي قد  راأ�ض 
Externalities �شلبية الطابع، مثل الأمناط ال�شلوكية التي 
الجتماعي،  الإدماج  واإعاقة  القت�صادي،  النمو  حتد من 
الجتماعي،  الهيكل  داخ���ل  احل��رك��ي��ة  وتقييد  واإغ����الق 
وانت�صار  الدرا�صي،  التح�صيل  وقلة  اجلرمية،  وانت�صار 
وخا�شة  اخليارات  وتقييد  بال�شحة،  ال�شارة  ال�شلوكيات 
 Humnath and( حرمانًا.  والأك��رث  الفقرية  الأقاليم  يف 

)Kumi، 2009(، )Aldridge et al، 2002

ورغم عدم وجود توافق اأو اإجماع حول تلك املنهجيات 
وموثوقيتها، اإل اأن هناك درجة من التوافق حول املحددات 
التاريخ  يف:  واملمثلة  الجتماعي،  امل��ال  لراأ�س  الرئي�صية 
كانت  اإذا  وم��ا  الجتماعية،  الهياكل  وطبيعة  والثقافة، 
املجتمع  وخ�شائ�ض  وقوة  والتعليم،  م�شطحة،  اأم  هرمية 
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والقرابة،  العائلية  والروابط  ال�شخ�شية،  والقيم  املدين، 
العامة،  احلياة  تنظم  التي  الر�صمية  واملعايري  والقواعد 
)Pantoja،1999( .والقواعد الجتماعية ومنظومة القيم

وثمة توافق بني الباحثني على اأن لراأ�س املال الجتماعي 
اأهميته ودوره يف تف�شري جانب كبري من حركية امل�شروعات 
ال�شغرية واملتو�شطة، )ل�شيما يف القطاع غري الر�شمي(. 
لذا، تبقى الإ�صكالية هي يف مدى اإمكانية بنائه اأو تعديله، 
املال  راأ����س  ك��ان  اإذا  فيما  اأخ���رى  اإ�صكالية  ُت��ث��ار  وه��ن��ا، 
خمزونا  باعتباره  متدفقا،  موردا  اأو  خمزونا  الجتماعي 
اأمرًا  واملتو�صط  الق�صري  الأجلني  يف  معه  التعامل  يجعل 
غري مطروح، وذلك نظرًا لطبيعته وتكوينه خالل عقود اأو 
قرون، واإذا مّت التعامل معه باعتباره موردا متدفقا، وهو 
يعني  فهذا  الباحثني،  من  كبري  عدد  يتبناه  الذي  الجتاه 
من  واإج��راءات  �صيا�صات  عرب  فيه  للتاأثري  اإمكانية  وجود 
احلكومات والهيئات والفاعلني القت�شاديني على م�شتوى 
الدولة واملجتمع، حيث ي�صبح التعامل معه اأقرب ما يكون 

لديناميات بناء القدرات والتنمية املجتمعية.  

على  ال�صوء  ت�صليط  اإل��ى  يهدف  ال��ط��رح  ه��ذا  ومثل 
خ�صو�صية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة العاملة �صمن 
العربي،  الواقع  ي�شري  بحيث  الر�شمي،  غري  القطاع  اإطار 
ل�صيما يف دول املجموعتني الثانية والثالثة، اإلى انت�صار هذه 
امل�شروعات وهذا القطاع. كما يوّكد الواقع اأن هذا القطاع 
تاريخي ومتاأ�صل يف تركيبة اقت�صادات وجمتمعات هاتني 
امل�شروعات  يف  ويرتكز  العربية.  ال��دول  من  املجموعتني 
متناهية ال�شغر اأو امليكروية، لذا، يجب فهم هذا القطاع 
اآراء  اإل��ى  التحيز  ودون  ال��داخ��ل  م��ن  عمقًا  اأك��رث  ب�صكل 
م�شبقة. بحيث يرتبط التدخل مبربرات مو�شوعية ت�شمن 
خلق احلافز احلقيقي لنتقال هذه امل�شروعات من اإطارها 
غري الر�صمي اإلى نظريه الر�صمي، ومن ثم، ت�صمن وجود 
اإمكانية لهذه امل�صروعات للنمو والتطور يف امل�صتقبل، الأمر 
الذي �صريتد اإيجابا على م�صار ال�صتدامة، ل�صيما يف دول 

املجموعتني الثانية والثالثة.  

4 - 4 حمددات عمل �شيا�شات النموذج 

للدور اجلديد  املقرتح  النموذج  لتطبيق  النطالق  اإن 
القت�صادات  يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  للم�صروعات 
بعدد  له،  ال�صتجابة  ومدى  تطبيقه  اأفق  يتحدد  العربية، 

من املحددات الأ�شا�شية اأهمها: )ال�شكل 5-4(.

دور الدولة وطبيعة موؤ�ش�شاتها على م�شتوى التخطيط 
البيانات  ق��واع��د  وت��وف��ر  والتقييم،  واملتابعة  والتنفيذ 
التطرق  مت  وقد  واملعلنة.  واملحدثة  والدقيقة  ال�صحيحة 
مت  ولكن  ذات��ه،  النموذج  �صيا�صات  �صمن  اجلانب  لهذا 
وموؤ�ش�شاتها  الدولة  جدية  اأن  على  ليوؤكد  كمحدد  عر�شه 
فيما يخ�ض هذا الدور اجلديد والتمكني احلقيقي للقطاع 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وللم�شروعات  ع��ام  بوجه  اخلا�ض 
اأو  الدولة  بوجود  املحدد  هذا  يرتبط  حيث  خا�س.  بوجه 
تنظيم  مهام  عاتقها  على  تقع  والتي  القادرة  املوؤ�ش�شات 
كافة  وت��وف��ري  املناف�صة  على  القائمة  الأ���ص��واق  واإدارة 
من  وف��ع��ال  وا���ش��ح  اإط���ار  �شمن  ومقوماتها،  متطلباتها 
الدولة  وموؤ�ش�شات  احلكومات  فاإن  وامل�شاءلة.  ال�شفافية 
هي املعنية باإدارة احلوار الجتماعي املمهد لإقرار وتبني 
لتطوير  النموذج  اإليها  اأ���ص��ار  التي  الذكية  ال�صيا�صات 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  واإمكانيات  ق��درات 
الدول العربية. كما يندرج �صمن هذا املحدد مدى تنا�صق 
ال�صيا�صات وتاأثرياتها يف امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
املحتملة  ال��ت��اأث��ريات  كافة  مبراجعة  يتعلق  فيما  ل�شيما 
والقوانني  الت�صريعات  لكافة  املبا�صرة  وغ��ري  املبا�صرة 
وال�شيا�شات، بل والتفاقات وال�شراكات الدولية والإقليمية 
ومبا  وزمنيًا(.  وجغرافيًا  )قطاعيًا  امل�شروعات  هذه  على 
لر�صد  ومو�صعة  م�صبقة  درا�صات  عمل  من  ذلك  يقت�صيه 

وتقييم تلك التاأثريات.

�شيا�شات للتحفيز الإيجابي للنمو والتطور امل�شتمرين. 
وهو ما يعني تطبيق اآليات واإجراءات ل جتعل من البقاء 
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وميثل  ربحية.  الأكرث  هو  الأ�شغر  ال�شركات  اإطار  �شمن 
واأن  ل�صيما  اجل��دي��د،  ال��دور  جن��اح  جوهر  املحدد  ه��ذا 
امل�صروعات  م�صار  اخ��ت��ربت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال��درا���ص��ات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف كثري من التجارب الدولية )نظرًا 
قد  العربية(،  ال��دول  حلالة  مماثلة  درا�شات  توفر  لعدم 
�صمن  امل�صروعات  تبقى  الأح���وال،  معظم  يف  اأن��ه  اأك��دت 
منظومة  واأن  وفقه،  تاأ�ش�شت  الذي  الت�شنيف  اأو  الإط��ار 
احلوافز واملزايا التي تقدمها الدول للم�صروعات قد تكون 
امل�شروعات،  هذه  منو  اأم��ام  م�شتقبليا  معوقا  ذاتها  بحّد 

خوفًا من فقدان هذه املزايا.  

هذا  يهتم  حيث  الن��ت��ق��اء،  اآل��ي��ات  حت��دي��د  �صوابط 
يف  الأح��ّق  امل�صروعات  باأولويات  املتعلق  باجلانب  املحدد 
وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  جانب  من  وامل�شاندة  الدعم  تلّقي 
الدولية  القيود  بالعتبار  امل�صاندة،  واأ�صكال هذه  وماهية 
ذاتها.   امل�شروعات  واأه��داف  طبيعة  وفق  تتفاوت  والتي 
اخلا�ض  اجلانب  يخ�شع  اأن  ُب��ّد  فال  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 

بال�شيا�شات املوجهة اأو املتحيزة للم�شروعات اأو للمناطق 
اأو الأقاليم املختارة، ملعايري حكومية �صارمة ل�صمان منع 
متاما  يتناق�ض  فهو  للريعية.  الداعم  الفا�شد  النحياز 
مع ا�صتحقاقات ال�صتدامة التنموية التي ي�صتهدفها هذا 
املناف�صة  حماية  قواعد  وف��ق  ب��ه،  العمل  ويتم  النموذج، 
وحفز الإنتاجية. وبذلك، يوؤكد هذا املحدد على خماطر 
احلكومي”  “الف�شل  ب���  التنموية  الأدبيات  يف  ُيعرف  ما 
واحلر�ض على األ يكون الف�شل احلكومي هو البديل لف�شل 

الأ�صواق.  

املحليات،  ون�شاط  الالمركزية  تطبيق  م�شتويات 
املركزية  احلكومة  بني  عام  ب�شكل  املجتمعية  وال�شراكة 
واملجتمع  واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صروعات  واملحليات 
حمّدد  ينطلق  الإمن��ائ��ي��ة:  الدولية  واملوؤ�ش�شات  امل��دين، 
ليو�صح  ال�صوق  قواعد  وف��ق  اجلماعي  والعمل  ال�صراكة 
�شركاء  بني  والفاعلة  احلقيقية  ال�شراكة  دور  حمورية 
ومرونة  الالمركزية  ممار�صات  �صيادة  وم��دى  التنمية، 

ال�صكل رقم 4-5: حمددات عمل �صيا�صات النموذج
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و�صالحيات املحليات التي متتلك مزية القرب اجلغرايف، 
واأولويات  احتياجات  فهم  على  الأعلى  القدرة  ثم  ومن 
نطاق  �صمن  الواقعة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات 
واإدارة  بقيادة  تنطلق  التي  ال�صراكة  اخت�صا�صاتها. وهي 
احلكومات التي �صتظل حجر الزاوية يف توجيه الالعبني 
اإ�شرتاتيجية  روؤي��ة  خ��الل  من  القت�شاد  يف  الأ�شا�شيني 
ال�صغرية  امل�صروعات  من  املطلوب  ال��دور  حتقق  �صاملة 

واملتو�صطة، وعرب اإدارة حكومية واعية ومن�صبطة ملنظومة 
احلوافز وقواعد تنظيم الأ�صواق. بحيث يتم تاأ�صيل هذه 
وحتدد  توثق  �شاملة  وطنية  اإ�شرتاتيجيات  يف  ال�شراكة 
اأدوار ال�شركاء. )القطاع العام والقطاع اخلا�ض واملجتمع 
من  ويزيد  الإ�شرتاتيجية،  هذه  ملكية  يعزز  مبا  امل��دين( 
احتياجات  اأف�صل  معاجلة  خ��الل  من  تطبيقها.  قابلية 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة.
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نظرة اإلى الأمام

ر�شد التقرير ب�شكل عام اإدراك الدول العربية لأهمية 
دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، وخا�صة فيما يتعلق 
واحلد  الوظائف  خلق  جم��ال  يف  دوره���ا  على  بالعتماد 
من  احلد  على  وقدرتها  دورها  بجانب  هذا  البطالة.  من 
الذي  الهدف  وهو  العربية،  ال��دول  من  العديد  يف  الفقر 
2000 هدفًا اأ�صا�صيا من اأهداف التنمية  اأ�صبح منذ �صنة 
العاملية MDGs، ومت اإعادة التاأكيد عليه مبختلف مظاهره 
وهي   .2015 �صنة   SDGs امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  يف 
املبا�شر  لرتباطها  اأهميتها  يف  ج��دال  ل  واأدوار  اأه��داف 
املواثيق  كافة  يف  املكفول  وحقه  املواطن  وم�شتقبل  بحياة 
ب�شكل لئق.  وحّقه يف احلياة  العمل  والدولية يف  الوطنية 
الهتمام  ه��ذا  اأن  اأي�شًا  التقرير  ر�شد  فقد  ذل��ك،  وم��ع 
بذاك  يكن  مل  امل�شروعات  ه��ذه  ل��دور  التوظيف  ه��ذا  اأو 
والتقانية  القت�صادية  الأدوار  بباقي  يتعلق  فيما  احلجم، 
)املراعية لالأبعاد البيئية( اخلا�شة بامل�شروعات ال�شغرية 
واملتو�صطة، مثل دورها يف التحول الهيكلي اأو ت�صريع النمو 
ذات  واخلدمية  ال�شلعية  واملنتجات  ال�شادرات  تدعيم  اأو 
من  نوع  وكاأنه  يبدو  فيما  وذلك  املرتفع.  املعريف  امل�شتوى 
املبادلة فيما بني تلك الأهداف trade off، اأخذًا يف العتبار 
املنهجية  وف��ق  العربية،  ال��دول  بني  التنموية  التفاوتات 
ثالثة  جمموعات  بني  التمييز  ليتّم  التقرير،  تبناها  التي 
اأ�صا�صية، وفق معيار التنمية الب�صرية HDI. وهي التفاوتات 
التي مل متيز فقط بني الدول العربية وجمموعاتها الثالثة 
بني  كبري،  حد  اإلى  ميزت،  بل  الب�صرية،  التنمية  واقع  يف 
تلك املجموعات يف واقع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
وطبيعة املوؤ�ش�شات وال�شيا�شات والربامج املت�شلة بها فيما 

بني تلك املجموعات.

ولعل نظرة عامة على دور هذه امل�شروعات يف جتارب 
جتارب  من  العديد  يف  وحتى  وال�شاعدة  املتقدمة  الدول 
الدول النامية، والدول ال�صناعية احلديثة ب�صكل خا�س، 
قائمة من  املبادلة غري �شحيحة وغري  اأن مثل هذه  توؤكد 

اأداة  هي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  واأن  الأ�صا�س، 
والقت�صادية  الجتماعية  الأه��داف  كافة  لتحقيق  فًعالة 
والتقانية واإجناز التحول الهيكلي ومراعاة ال�صتحقاقات 
املراعاة  ت�صمن  التي  ال�صيا�صات  ت�صميم  مت  اإذا  البيئية، 
واملوازنة بني تلك الأهداف. بل اإن هذه التجارب تو�صح اأن 
الأخرى،  اجلوانب  دون  الأهداف  تلك  من  مراعاة جانب 
اأمر مهدد لتحقيق باقي هذه الأه��داف، ومن ثم فهو  هو 
الدول  ممار�صة  واق��ع  اأن  كما  ذاتها.  لال�صتدامة  مهدد 
واأن  ذلك،  يوؤكد  ا�شتثناء  دون  جمموعاتها  بكافة  العربية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  دور  ا�صتهداف  ق�صر 
اأو حت�شني  الفقر  اأو احلد من  الوظائف  يف جمالت خلق 
املزايا  وهيكل  الإنتاجية  اعتبارات  مراعاة  دون  الدخول 
ا�صتمرار  اإلى  اأدى  الكلية لالقت�صاد  والتناف�صية  الن�صبية، 

بل واإلى تزايد هذه الإ�صكالت ذاتها. 

كذلك �صّلط التقرير ال�صوء على اأحد اأهم التحديات 
�شيا�شات  ر�شم  اأو  درا���ش��ات  اإج��راء  طريق  تعرت�ض  التي 
ال��دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صروعات  موجهة 
جديد  دور  لبناء  ا�شرتاتيجيات  �شياغة  حتى  اأو  العربية، 
حتّدي  يف  واملتمثل  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صروعات 
والإح�شاءات  وامل�شوحات  البيانات  كفاية  وع��دم  �شعف 
الدول  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شروعات  اخلا�شة 
على  وذلك  واأدواره��ا.  وم�صاهماتها  وتوجهاتها  العربية، 
العك�س مما قامت به التجارب الدولية الرائدة يف الدول 
اأع�صاء  ال��دول  جمموعة  �صيما  ل  وال�صاعدة،  املتقدمة 
حيث   OECD والتنمية  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
الهتمام والتحديث امل�شتمرين يف قواعد البيانات املت�شلة 
بامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة وتفاعالتها وت�شابكاتها 
الراأ�صية والأفقية داخل القطاعات القت�صادية والإنتاجية 
مثل هذه  توفر  ع��دم  ورغ��م  اأن��ه،  اإل  ال��دول��ة.  القائمة يف 
اإ�صافة  العربية  ال��دول  م�صتوى  على  للبيانات  القواعد 
لإ�شكالية وجود وات�شاع القطاع غري الر�شمي وعدم القدرة 
على قيا�شه اأو تقييمه ب�شكل موثق ومنهجي، فقد ا�شتخدم 
اإ�صافة ل�صتخدامه عدد  البيانات  التقرير املتاح من تلك 
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والتقييم  ال�شتدلل  من  مُتكن  التي  املوؤ�شرات  من  وا�شع 
لدور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة. حيث اأمكن التدليل 
على ق�صور دور امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة القائمة 
يف الدول العربية ب�شكل عام على تطوير قدراتها واإمكاناتها 
ب�صكل ي�صمح لها بتغيري اأو حتويل لهياكل الإنتاج يف الدول 
اخلم�شة  العقود  خالل  ات�شم  الذي  التغيري  وهو  العربية، 

املا�صية بدرجة عالية من الثبات اأو البطء يف التحول.

اجلديد  ال��دور  من  املرجو  الهدف  متحور  �صوء  ويف 
خمتلف  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شروعات  امل��ق��رتح 
جمموعات الدول العربية، حول حتقيق ال�صتدامة التنموية 
يف  الهيكلي  التحول  وت�صريع  وحتقيق  متطلباتها،  بكافة 
توثيقه  مت  ملا  وا�صتنادًا  والإنتاجية.  القت�صادية  هياكلها 
من اأن الدول العربية وبوتائر متفاوتة، قد قامت بالعديد 
والإج��راءات  ال�صيا�صات  من  العديد  واأق��رت  اجلهود  من 
والربامج التي ُطبقت بالفعل يف التجارب الرائدة عامليًا، 
وكما اأظهر التقرير، فقد كان م�صار ودور هذه امل�صروعات 
وهو  التجارب.  تلك  يف  لنظريه  مغايرًا  العربية  الدول  يف 
اأو  �صبب  يف  اأ�صبابه  ح�صر  قطعًا  ميكن  ل  ال��ذي  التباين 
اأن  التاأكيد  ميكن  ولكن  غ��ريه،  دون  واح��د  ق�صور  مو�صع 
املنظور  غياب  هو  التباين،  هذا  يف  تاأثريًا  الأ�صد  املو�صع 
الوا�صع ال�صامل املتكامل الذي منع وحّد من اإمكانية تراكم 
اجلهود  تلك  اأن  تظهر  التي  املعطيات  وهي  اجلهود.  تلك 
العربية، ورغم اأهميتها، تبقى م�صتتة، وذلك على م�صتوى 
كل دولة من جمموعات الدول العربية الثالثة. مبعنى اأن 
بعدم  الأكرب  جانبه  يف  يرتبط  احلقيقي  التفاوت  م�شدر 
لكافة  واملراحل  الأهداف  متعدد  ا�شرتاتيجي  اإطار  وجود 
جهود التنمية واإجناز التحّول الهيكلي يف الدول العربية، 
مبا يف ذلك الدور املطلوب من القطاع اخلا�ض ب�شكل عام 
ومن امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة ب�صكل خا�س، وذلك 
على م�صتوى القطاعات والأن�صطة والأقاليم لكل دولة من 

جمموعات الدول العربية. 

اإن ما يزيد احلاجة اإلى تبني وتطبيق هذا النموذج 
املقرتح لإعادة بناء الدور اجلديد للم�شروعات ال�شغرية 

الواقع  ي�صهده  ما  العربية،  القت�صادات  يف  واملتو�صطة 
الدويل املعا�شر من حدة الت�شابق بني الدول واملجتمعات 
الثورة  ومنتجات  امل�صتقبل  �صناعات  نحو  وال�صركات 
به  يرتبط  وما  الرقمي  والقت�صاد  الرابعة،  ال�صناعية 
من تغري نظم الإنتاج والت�صويق والإدارة، وميالد اأجيال 
جديدة من ال�شلع واخلدمات، مكونها الأ�شا�شي وقيمتها 
امل�شافة تقوم على املعرفة والتقانة والإبداع �شواء للفرد 
اأكرب  اكت�شاب  عليه  يطلق  اأن  ميكن  فيما  للم�شروع.  اأو 
العوامل  العامل اجلديد. وهي  م�شاحة ممكنة يف ف�شاء 
لبناء  التحرك  و�شرعة  �شرورة  نحو  اأي�شًا  تدفع  التي 
الدور اجلديد للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة والقادر 
اأكرث ا�صتدامة  بدوره على بناء هياكل اقت�صادية عربية 

وتناف�صية. 

لتبني  دع��وة  التقرير  ه��ذا  يطلق  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
للم�صروعات  جديد  دور  لبناء  العربي  “العقد  واإط��الق 
وال�صتدامة  الهيكلي  للتحول  داعم  واملتو�صطة  ال�صغرية 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  دور  اإطالق  التنموية: 
للم�صروعات  اجل��دي��د  ال���دور  ليكون   ،”2030-2020

الهيكلي  التحول  حتقيق  اأداة  هو  واملتو�صطة  ال�صغرية 
العربية  الدول  التنمية بني  وال�صتدامة وتقلي�س فجوات 
التنموية من جانب، ونظرائها يف  ومبختلف جمموعاتها 
عرب  وذلك  اآخر.  جانب  من  وال�صاعدة  املتقدمة  الدول 
اإطالق ا�شرتاتيجيات وطنية �شاملة تت�شم بتكاملها املحلي 
ف�صل  مظاهر  كافة  مع  وتتعامل  والإقليمي،  واجل��ه��وي 
امل�صروعات  حركية  على  ثقياًل  عبئًا  مثل  الذي  الأ�صواق 
ف�صل  من  ب��دءًا  العربية،  ال��دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
باأ�صواق  م���رورًا  والئ��ت��م��ان،  التمويل  اأ���ص��واق  ق�صور  اأو 
التاأمني. هذا اإ�صافة اإلى ق�صور عمليات التن�صيق والتزود 
احلكومات  ق��درة  ورف��ع  و�صرعة،  بان�صيابية  باملعلومات 
وتوجيهها ل�صد الثغرات وا�صتكمال ال�صتثمارات ال�صرورية 
)قطاعيًا اأو جغرافيًا(. و�شت�شهم هذه الأخرية يف اإطالق 
ومنو ا�شتثمارات �شرائح وا�شعة من امل�شروعات ال�شغرية 
تلقائيًا  يت�صدى  الذي  الأمر  وهو  الدولة.  يف  واملتو�صطة 
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اخلارجيات،  اأو  ال��وف��ورات  حت��دي  اأو  اإ�شكالية  ملعاجلة 
حيث تتمتع امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف التجارب 
الرائدة عامليًا بتلك الوفورات ومتثل فر�صة واأفقا وا�صعا 
اأمامها، مقابل حرمان نظريتها يف الدول العربية منها. 

نظم  تطوير  متطلب  ا�شتيفاء  �شرورة  مع  هذا  ويكون 
البيانات  جمع  منهجيات  وتوحيد  وتن�صيق  الإح�����ص��اء 
خمتلف  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  بامل�شروعات  اخلا�شة 
ثم  ومن  الت�صخي�س،  دقة  ل�صمان  وذلك  العربية،  الدول 
حتديد حجم ونوعية الختاللت اأو التحديات التي تواجه 
اأو  املعاجلة  �صيا�صات  ل�صياغة  متهيدًا  امل�صروعات،  تلك 

اإعادة التوجيه ال�صحيح.

العتبار من جانب  لإعادة  قائمة  الفر�شة لزالت  اإن 
ال�شغرية  للم�شروعات  فاعل  ل��دور  وموؤ�ش�شاتها  الدولة 
الدول  جمموعات  كافة  م�صتوى  على  وذل��ك  واملتو�صطة، 
العربية، ووفق النموذج وال�صيا�صات واملحددات التي تبناها 
واملتكامل  ال�شامل  ال�شرتاتيجي  املنظور  و�شمن  التقرير. 
ي�صمن  وال��ذي  اأي�صا،  الالعبني  لكافة  الأدوار  وامل��ح��دد 
امل�صروعات  هذه  وتناف�صية  واإمكانات  قدرات  يف  الرتقاء 
ذاتها ووفق الأهداف الإ�شرتاتيجية للنموذج وخا�شة فيما 
والتحول  وال�صتدامة  ال�صتقرار  تر�صيخ  ب�صمان  يتعلق 
الهيكلي، اإ�شافة لتج�شري الفجوات التنموية وحجز مو�شع 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وم�شروعاتها  العربية  للدول  ق��دم 

والقطاع اخلا�ض الوطني عمومًا يف العامل اجلديد. 

“نهاية التقرير”
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(. التنظيم القانوين للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، �شل�شلة الدرا�شات  اإليا�ض، يو�شف، )2016 −
الجتماعية والعمالية، العدد )1116(، املنامة. 

، الأمانة العامة لدول  الأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون، )2014(. “ ن�شرة احل�شابات القومية لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية” −
جمل�ض التعاون اخلليجي، جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية )2014(.

متكني النا�س و�صمان  الأمم املتحدة – املجل�ض القت�شادي والجتماعي، )2019(. “تقرير املنتدى العربي للتنمية امل�شتدامة لعام 2019 –  −
ال�صمول وامل�صاواة يف املنطقة العربية “، يونيو، بريوت: بيت الأمم املتحدة.

تعليم ريادة الأعمال: نظرة عاملية من املمار�شة اإلى ال�شيا�شة حول العامل، قدمت يف موؤمتر القمة العاملي  باتري�شيا جرين واآخرون، )2016(. “  −
لالبتكار يف التعليم، موؤ�ش�شة قطر، 2016.

. برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، )2011(. “حتديات التنمية يف الدول العربية”، التقرير الثاين لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2011 −

(. ال�شمول املايل للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف منطقة ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى، وا�شنطن:  بالن�شيه، نيكول واآخرون، )2019 −
�شندوق النقد الدويل، وا�شنطن، الوليات املتحدة الأمريكية. 

 ، “التنويع القت�صادي: مدخل لت�صويب امل�صار واإر�صاء ال�صتدامة يف القت�صادات العربية” − اأبو �شماله، نواف، )2019(.  بلقا�شم، العبا�ض، 
جملة التنمية وال�شيا�شات القت�شادية، املجلد )21(، العدد )1(، املعهد العربي للتخطيط، يناير 2019.  

، جملة  بن عزوز حممد، دحماين يون�ض، )2017(. “القطاع غري الر�شمي وجدل اإدماجه يف الن�شاط القت�شادي القانوين: حالة اجلزائر” −
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21713 .396-384.)1(8. القت�صاد والتنمية الب�صرية

البنك الدويل، )2015(. “املوؤ�شرات القت�شادية تف�شل يف التنبوؤ بانتفا�شات الربيع العربي”، البنك الدويل، وا�شنطن، 21 − اأكتوبر/ت�صرين 
الأول، البنك الدويل.

(. امللتقى العربي لالإبداع والبتكار والتناف�شية، الغردقة،  تو�شيات املنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين ومركز بحوث الفلزات، )2018 −
م�صر، 1-4 اأكتوبر.  
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املوؤ�ش�شات غري امل�شرفية احلكومية ودورها يف متويل امل�شروعات ال�شغرية ومتناهية  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�شاء، )2010(. “ −
ال�صغر يف م�صر”، جمهورية م�صر العربية. 

ورقة   ، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�شاء، )2016(. “واقع امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة يف م�شر خالل الفرتة 2015-2009” −
عمل.  

(. مبادرة احلزام والطريق وانعكا�شاتها امل�شتقبلية القت�شادية وال�شيا�شية على م�شر، �شل�شلة ق�شايا  خ�شبة، حممد ماجد واآخرون، )2018 −
التخطيط والتنمية رقم 289، معهد التخطيط القومي، جمهورية م�صر العربية. 

 ، راتول، حممد، )2006(. “بع�ض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة”، امللتقى الدويل، اجلزائر، اأبريل 2006 −
�س 172. 

املوؤ�ش�شات  تاأهيل  متطلبات  ال��دويل:  امللتقى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تنمية  يف  الدولية  التجارب  بع�ض   .) − 2006( حممد،  رات��ول، 
http://iefpedia.com/arab/wp-content/ اجل��زائ��ر.   بوعلي،  بن  ح�صيبة  جامعة  العربية،  ال��دول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 

03/uploads/2010

ال�شعودية مع  العربية  ا�شرتاتيجية دعم ال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة يف اململكة  − “ اإينا�ض حممد، )2013(.  ثائر حممود، ر�شيد،  ر�شيد، 
اإ�شارة اإلى جتربة العراق”، جملة جامعة الأنبار للعلوم القت�شادية والإدارية، املجلد )5(، العدد )10(.

 ، الرميدي، ب�شام �شمري، )2018(. “تقييم اجلامعات امل�صرية يف تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالب – ا�شرتاتيجية مقرتحة للتح�شني” −
جامعة مدينة ال�صادات، جملة اقت�صاديات املال والأعمال، جمهورية م�صر العربية.

بع�ض التجارب الدولية الناجحة يف جمال تنمية وتطوير امل�شاريع ال�شغرية املتو�شطة: مناذج ميكن الحتذاء بها يف  زهري، �شمري، )2010(. “ −
فل�صطني”. وزارة القت�شاد الوطني ال�شيا�شات والتحليل والإح�شاء، اجلزائر، �ض. 131

معارف،  جملة  يف  من�صور  مقال   ، وتقييم” − ت�صخي�س   2014/1990 اجلزائر  يف  الت�صغيل  “�صيا�صات   .)2016( واآخ��رون،  ق�شاب  �شعدية 
البويرة- اجلزائر، العدد 20 من اجلزء الثاين، جوان.

معهد   ، − 1659 رقم  خارجية  مذكرة  م�صر”،  يف  امل�صتدامة  ال�صناعية  التنمية  يف  البتكار  “دور   .)2018( م�شطفى،  حممد  مها  ال�شال، 
التخطيط القومي، يوليو، جمهورية م�صر العربية.

غري  العمل  العربية:  ال��دول  يف  والجتماعية  القت�صادية  احلقوق  را�صد  − “  .)2016( للتنمية،  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �شبكة 
)http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/report.pdf( .2016”املهيكل

الدويل،  النقد  �شندوق   ، الو�صطى” − واآ�صيا  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  لل�صرق  القت�صادية  الآفاق  “ تقرير   .)2012( الدويل،  النقد  �شندوق 
.2012

، الكويت، التنمية القت�صادية والتنويع، �صندوق  �شندوق النقد الدويل، )2015(. “اأهمية التعليم يف حتقيق التنوع القت�شادي لدول اخلليج” −
النقد الدويل، 2015.
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. �شندوق النقد العربي، )2013(. “بيانات التوزيعات القطاعية”، �صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 2013 −

(. التقرير القت�شادي العربي املوحد، الف�شل العا�شر، دولة الإمارات العربية املتحدة. �شندوق النقد العربي، )2013 −

الإح�شاءات  ملبادرة  الفنية  للجنة  الرابع  الجتماع   ، �شندوق النقد العربي، )2017(. “اإح�شاءات القطاع غري الر�شمي يف الدول العربية” −
/http://www.amf.org.ae .العربية اأمانة اللجنة الفنية

، الدرا�صات  “بيئة اأعمال امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف الدول العربية: الو�صع الراهن والتحديات” − �شندوق النقد العربي، )2017(. 
القت�صادية، العدد 38-2017، دولة الإمارات العربية املتحدة.

 . �شندوق النقد العربي، )2018(. “التقرير القت�صادي العربي املوحد”، التقرير ال�صنوي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 2018 −

النهو�ض بامل�شروعات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة من خالل زيادة فر�ض نفاذها اإلى التمويل يف  �شندوق النقد العربي، )2019(. “ −
الدول العربية”، موجز �شيا�شات، العدد )1(، مار�ض، اأبو ظبي، الإمارات.

العربي، دولة الإمارات  النقد  ل�شنوات خمتلفة - �شندوق  −  – العربي املوحد  “التقرير القت�صادي  العربي، )اأعداد خمتلفة(،  النقد  �شندوق 
العربية املتحدة. 

https − ://nationalfund.gov.kw/ar/about-us/vision-and- ال�شغرية.   امل�شروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  ال�شندوق 
mission

، م�صت�صارة يف وزارة التكوين املهني والت�صغيل  عياد، وجدان، )2015(. “تطوير جمالت اإحداث امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة”، ر�صيف 22 −
التون�صية، 2015 .

، منتدى الريا�س القت�صادي،  الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�ض، )2003(. “املن�صاآت ال�صغرية حمركات اأ�صا�صية لنمو اقت�صادي من�صود” −
نحو تنمية اقت�صادية م�صتدامة. اأكتوبر 2003. 

 ، العدد،30 − اقت�صادية،  ق�صايا  �صل�صلة  اخلفي”،  القت�شاد  منو  الظالل:  وراء  “الختباء   .)2002( اإن�شتي،  دومينيك  �شنايدر،  فريديريك 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf .شندوق النقد الدويل، وا�شنطن�

(. دور حا�شنات الأعمال يف توجيه الطلبة نحو ريادة الأعمال يف اجلامعات الأردنية، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة،  الفواز، عمران، )2014 −
كلية القت�شاد والعلوم الإدارية، جامعة الريموك.

(. ال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة مفتاح التنمية يف الهند، املعهد الدويل للدرا�شات والبحوث، وا�شنطن.  القمحاوي، ح�شن، )2007 −

الريا�س.  كتاب اأبحاث املوؤمتر ال�شعودي الدويل لريادة الأعمال خالل الفرتة 29-31 مار�س 2016، جامعة امللك �صعود –  −

، الأمم  اللجنة القت�شادية والجتماعي لغربي اآ�شيا )ال�شكوا(، )2017(. “�صيا�صة البتكار للتنمية امل�صتدامة ال�صاملة يف املنطقة العربية” −
املتحدة، بريوت. 

النا�س  ، متكني  − 2019 لعام  امل�شتدامة  للتنمية  العربي  املنتدى  “ تقرير  اآ�شيا )ال�شكوا(، )2019(.  اللجنة القت�شادية والجتماعي لغربي 
و�صمان ال�صمول وامل�صاواة يف املنطقة العربية”، املحور الثاين، تقرير املنتدى العربي للتنمية امل�شتدامة، بريوت، اجلمهورية اللبنانية، 11-9 

ابريل/ني�صان 2019. 

، متابعة  جلنة العمل وال�شوؤون الجتماعية التابعة لالحتاد الإفريقي، )2009(. “تاأثري الأزمة العاملية على العمالة و�صوق العمل يف اإفريقيا” −
اإثيوبيا،  اأبابا،  اأدي�س  اإفريقيا.  يف  الر�صمي  غري  القت�صاد  ب�صاأن  الدرا�صة  حول  الجتماعية  وال�صئون  العمل  للجنة  ال�صاد�صة  الدورة  تو�صيات 

28�صبتمرب12-اأكتوبر.2009.

لعام  للتناف�شية  الكويت  جلنة   ، − ”2016    /  2015 للعام  العاملية  للتناف�شية  الكويت  “ تقرير   .)2016( للتناف�شية،  الوطنية  الكويت  جلنة 
.2016

دولة الكويت. املجل�ض الأعلى للتخطيط، )2015(. “اخلطة الإمنائية متو�شطة الأجل 2016/2015 – 2020/2019. املجل�س الأعلى للتخطيط –  −
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(. التقرير ال�شنوي العاملي للمجل�ض الدويل للم�شروعات ال�شغرية ب�شاأن امل�شروعات املتناهية  املجل�ض الدويل للم�شروعات ال�شغرية، )2018 −
ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة.

 . − 2018 يونيو  عمان،  جمل�ض ال�شيا�شات القت�شادية، )2018(. “خطة حتفيز النمو القت�شادي الأردين 2022-2018”، 

نظام  وتعديالت  حتديثات  − “  ،)2005( الإح�شائية  ال�شعبة  والجتماعية  القت�شادية  ال�شئون  “اإدارة   .)2019( امل�شري،  الوزراء  جمل�ض 
https://unstats.un.org/unsd/publication/ املوقع  نيويورك. متاح على  الأمم املتحدة،  احل�صابات القومية 1993”، من�شورات 

series

املوؤ�ش�شات  دائرة  ، مدير  − “ واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  تنمية  و�شناعة عمان يف  “دور غرفة جتارة  بن حمود، )2015(.  حم�شن، حممد 
ال�شغرية واملتو�شطة، دور الغرفة يف تنمية هذه املوؤ�ش�شات، ر�شيف 22، 2015.

تنمية ال�شادرات القطرية قاطرة لتحقيق التنويع القت�شادي، ا�شرتاتيجية التنويع القت�شادي:  − “ حممد عبد اللطيف، حممود، )2015(. 
التنويع القت�شادي وتنمية القطاع اخلا�ض”.

، الإ�شدار الثاين، دولة  املعهد العربي للتخطيط، )2015(. “تقرير التنمية العربية: الإدارة القت�صادية والجتماعية للنمو ال�صامل الت�صغيلي” −
الكويت،2015.

، تقرير التنمية  املعهد العربي للتخطيط، )2018(. “التنويع القت�صادي: مدخل لت�صويب امل�صار واإر�صاء ال�صتدامة يف القت�صادات العربية” −
العربية، الإ�صدار الثالث، دولة الكويت.

، املعهد العربي  مقابلة، اإيهاب، )2017(. “الأثر التنموي للم�صروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة”، ج�صر التنمية. العدد 136 −
للتخطيط، الكويت، 2017. 

لها، درا�شات  املقدمة  واملتو�شطة واخلدمات  وال�شغرية  ال�شغرى  للم�شروعات  الآثار الجتماعية  تقييم  (. موؤ�شرات  اإيهاب، )2018 − مقابلة، 
تنموية، املعهد العربي للتخطيط، دولة الكويت.

(، املعهد العربي  مقابله، اإيهاب، )2015(. الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، �شل�شلة ج�شر التنمية، العدد )122(، ال�شنة )13 −
للتخطيط، دولة الكويت. 

، جنيف. مكتب العمل الدويل، )2002(. “ا�صتنتاجات ب�صاأن العمل الالئق والقت�صاد غري املنظم”، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 9 −

، التقرير  − 103 اإلى القت�صاد املنظم”، موؤمتر العمل الدويل، الدورة  “النتقال من القت�صاد الغري منظم  مكتب العمل الدويل، )2014(. 
اخلام�ض، جنيف.

، الدورة ال�صاد�صة من ملتقى  ملتقى ال�شتثمار ال�شنوي، )2016(. “اأوجه ال�صتثمار الأجنبي اجلديدة: ال�صمات البارزة واأف�صل املمار�صات” −
ال�صتثمار ال�صنوي 2016، دبي – المارات العربية املتحدة، 11 – 13 اأبريل، 2016.

(. الطريق للنمو القت�شادي، احتاد امل�شارف العربية بالتعاون مع البنك املركزي الأردين،  منتدى امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، )2015 −
وجمعية البنوك يف الأردن، وجمل�ض الوحدة القت�شادية العربية والحتاد العربي للمن�شاآت ال�شغرية. 

 ، − 16 العدد  اليوم(”،  )الرتبية  اليون�شكو-  يف  الرتبية  قطاع  “ن�شرة   .)2006( )اليون�شكو(،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
مايو.  

(. التعليم للريادة يف الدول العربية، م�شروع م�شرتك بني اليون�شكو وموؤ�ش�شة  منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(، )2010 −
Start Real الربيطانية، درا�شة حالة عن الدول العربية )الأردن، تون�ض، �شلطنة ُعمان وم�شر(.
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