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 الدول العربية فى المشروعات الصغيرة

 : مقدمة
 تقوم المشروعات الص غيرة ب دور رئيس ي ف ى ت وفير ف رص العم ل٬الى جان ب مس اهمتها

 مالى القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأس عار ف ى متن اول الي د بنصيب كبير فى اج
 لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود٬وهى تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة الى
 االس  تثمار٬كما أنه  ا ق  ادرة عل  ى ت  دعيم التجدي  د واالبتك  ار وإج  راء التج  ارب الت  ى تعتب  ر أساس  ية

 من خالل ظهور مجموعة من رواد األعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط٬وهى للتغيير الهيكلى
 ق  ادرة أيض  ا عل  ى لع  ب دور أكث  ر ايجابي  ة ف  ى تنمي  ة الص  ادرات وف  ى المس  اعدة عل  ى اس  تحداث
 منتج   ات جدي   دة٬وهى عن   د مس   تويات معين   ة م   ن اإلنتاجي   ة يمكنه   ا العم   ل كص   ناعات مغذي   ة

 ٬وبهذا يتم توفير النقد األجنبى الذى ينفق ) الحال فى اليابان كما هو ( للمشروعات الصناعية الكبيرة
 كم ا أنه ا أيض ا تعتب ر ب ارومتر ه ام لم دى م ا يتس م ب ه . على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية

 ويهدف هذا البحث لدراسة ال دور التنم وى للمش روعات الص غيرة ف ى . السوق من حيوية وحركة
 المتزايد لها وذل ك م ن خ الل التع رف عل ى مفه وم المش روعات الدول العربية فى ضوء االهتمام

 الصغيرة وأهميتها للدول العربية٬ وأهم التحديات التى تواجه تنميتها٬وأخير يحاول البحث اقتراح
 . عدد من المحاور لتنمية وتفعيل هذا القطاع الهام فى الدول العربية

 مفهوم المشروعات الصغيرة  1
 يرة مص  طلح واس  ع انتش  ر اس  تخدامه مؤخرا٬ويش  مل ه  ذا مص  طلح المش  روعات الص  غ

 المصطلح األنشطة التى تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تس تخدم ع دد
 وال يقتص ر ه ذا المص طلح  ال يزيد عن خمسين عامال فى التشريع المصرى – معين من العمال

 المس  تخدمين ولكن  ه يش  مل ك  ذلك عل  ى منش  آت القط  اع الخ  اص ومالكه  ا وأص  حاب األعم  ال و
 وتجم   ع اآلراء عل  ى األهمي   ة المتعاظم   ة . التعاوني  ات ومجموع   ات اإلنت   اج األس  رية أو المنزلي   ة

 للمشروعات الصغيرة فى االقتص اد الق ومى س واء ف ى ال بالد المتقدم ة أو النامي ة خاص ة ف ى ظ ل
 ت إل ى أن المش روعات وتش ير بع ض اإلحص ائيا . االحتياج المتزاي د لتولي د ف رص العم ل المنتج ة

 م  ن إجم  الي الش  ركات ف  ى معظ  م اقتص  اديات العالم٬كم  ا % 90 الص  غيرة والمتوس  طة تمث  ل نح  و
  % 40 من الن اتج المحل ى العالمى٬كم ا أنه ا ت وفر م ا ب ين % 46 تسهم هذه المشروعات بحوالى

 ٬فعل ى من إجمالى فرص العمل٬وتساهم بنس بة كبي رة ف ى الن اتج المحل ى للعدي د م ن ال دول % 80
 م  ن اجم الى الن  اتج % ٬ 51 % 85 س بيل المث  ال تس اهم المش  روعات الص غيرة والمتوس  طة بنح و

 يحتل قطاع المشروعات و . 1 المحلى فى كل من انجلترا والواليات المتحدة األمريكية على الترتيب
 ال  دول الص غيرة والمتوس  طة مكان ة متمي  زة ض  من أولوي ات التنمي  ة االقتص  ادية واالجتماعي ة ف  ى

 خالل العق ود هذه الدول لمشروعات أن تكون قاطرة للنمو االقتصادى فى لهذه ا ٬ ويتوقع ربية الع
 حي ث ٬ القادمة٬وأن تساهم ف ى ت وفير العدي د م ن ف رص العم ل الالزم ة للزي ادة الس كانية المط ردة

 يتنامى دور قطاع المؤسس ات الص غيرة والمتوس طة ف ى خل ق الوظ ائف لمقابل ة احتياج ات ال دول
 مليون فرصة عمل فيها خالل العشرين سنة القادمة٬ ومكافحة البطالة فى 100 ة باستحداث العربي

 %. ٬ 32وترتفع التقديرات فى بعض الدول الى % 24 الدول العربية التى تقدر معدالتها بنحو

 ٬النشرة االقتصادية٬العدد الرابع 2004 لسنة 141 البنك األهلى المصرى٬المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى ظل القانون رقم 1
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 المعايير المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة فى الدول العربية  2

 ٬ويج  ب التأكي  د 2 أكث  ر م  ن معي  ار ف ى التعري  ف الواح  د تج در اإلش  ارة بأن  ه ي  تم اس تخدام
  : على

 هناك عديد من الدول التى تعتمد معايير مختلفة لتعريف المشروعات الص غيرة م ن : أوال
 العمالة والمبيعات أو االستثمارات وبالتالى هناك مص ادر مختلف ة لالحص اءات ع ن المش روعات

 . الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة

 حتى التعريف المستخدم للمشروعات الصغيرة لمعي ار مع ين ل يس موح د ف ى ال دول : انيا ث
 عام ل بينم ا دول 50 فعل ى س بيل المث ال هن اك دول تع رف المش روعات الت ى يعم ل به ا أق ل م ن

 . عامل 20 أخرى تعرفها بأنها تلك المشروعات التى يعمل بها أقل من

 مشروعات الصغيرة بين المنظات الدولية٬فالبنك أيضا ال يوجد اتفاق حول تعريف ال : ثالثا
 عام ل واجم الى األص ول 50 الدول يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بانها التى يعمل بها حتى

 عم  ال والمبيع  ات 10 ملي  ون دوالر ٬والمش  روعات المتناهي  ة الص  غر حت  ى 3 والمبيع  ات حت  ى
 آالف دوالر٬بينم    ا 10 حت    ى أل    ف دوالر٬واجم    الى األص    ول 100 االجمالي    ة الس    نوية حت    ى

 . 3 ملي ون دوالر 10 عامل واجمالى األصول والمبيع ات حت ى 300 المشروعات المتوسطة حتى
 بينما ووفقا لمص ادر م ؤتمر األم م المتح دة للتنمي ة والتج ارة ٬ي تم تعري ف المش روعات الص غيرة

فرد 500 الى 101 فرد٬والمتوسطة تلك التى يعمل بها من 100  20 بأنها تلك التى يعمل بها من
 ٬أيض ا قس م تص نيف المش  روعات الص غيرة والمتوس طة ال ى فئ  ة الش ركات الص غيرة وه ى الت  ى

 عام ل وأق ل م ن 100 عامل فأقل ٬وفئ ة الش ركات المتوس طة الت ى يعم ل به ا م ن 100 يعمل بها
 . 4 عامل 1000

 فى الدول العربية أهمية المشروعات الصغيرة  3

 ف ى والمتوس طة الصغيرة المشروعات كفاءة ورفع ومساندة بدعم االهتمام ضرورة تنبع
 : يلى فيما تتمثل حقائق عدة الدول العربية من

 الدول فى الغالب للمشروعات النمط والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية المشروعات تعتبر  ۱
 م ن جمل ة المؤسس ات االقتص ادية الخاص ة غي ر % 99 العربية٬ فهذه المشروعات تش كل ح والى

 من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص % ٬ 80ويساهم بحوالى فى مصر لزراعية ا
 ويعمل به حوالى ثلثى القوة العامل ة وثالث ة أرب اع الع املين ف ى الوظ ائف الخاص ة خ ارج القط اع

 وأهميته   ا االقتص   ادية للتفاص   يل ح   ول ه   ذه المع   ايير راج   ع ٬محم   د فتح   ي ص   قر ٬واق   ع المش   روعات الص   غيرة والمتوس   طة 2

 22  18 جمهورية مص ر العربي ة٬ – اإلشكاليات وآفاق التنمية القاهرة : المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي : ٬نــــدوة

 10  ٬ 1ص ص 2004 يناير
3 Aygagari  Meghana  &  Thorsten  Beck  and  Asli  DemirgucKunt,  "Small  and  Medium 
Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper 
3127 , August ,2003 pp 23 
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 م  ن المؤسس  ات الخاص  ة % ٬ 90أم  ا ف  ى الكوي  ت فيش  كل ه  ذا القط  اع م  ا يق  رب م  ن . 5 الزراع  ى
 م  ن ق  وة العمل٬وعمال  ة وطني  ة بنس  بة تق  ل ع  ن % 45 عمال  ة واف  دة تق  در بنح  و العاملة٬ويض  م

 % 90 من اجمالى المؤسسات٬وتساهم بنحو % ٬ 95وفى لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من % 1
 م  ن % 94.3 وف  ى دول  ة االم  ارات ش  كلت المش  اريع الص  غيرة والمتوس  طة نح  و . م  ن الوظ  ائف

 م ن % 75 من القوة العاملة٬وتساهم بحوالى % 62 و المشاريع االقتصادية فى الدولة٬وتوظف نح
 6 . الناتج االجمالى للدولة

 ثلث بحوالى تقدر العربية العمل قوة من عريضة لقاعدة عمل فرص توفر المشروعات هذه أن  ۲
 . يزيد أو العاملة القوة
 المس اهمة ه ذه حي ث ق درت الق ومى االقتص اد عل ى اإلض افة فى تشارك المشروعات هذه أن  ۳
 % ٬ 25 % ٬ 59 % ٬ 77وح والى ٬ 2005من الناتج المحلى االجمالى فى ال يمن ع ام % 96 حو بن

 مساهمة ٬ فى حين تتراوح 7 فى كل من الجزائر ٬فلسطين٬السعودية على الترتيب خالل نفس العام
 . 8 المحلى اإلجمالى المصرى الناتج من % 40  % 25 بين هذه المشروعات ما

 ض خها وإع ادة الم دخرات الص غيرة لتعبئة ناجحة وسيلة تمثل الصغيرة المشروعات هذه أن  ٤
 . استثمارات صورة فى
 التكلف ة منخفض ة سلع وخدمات وتوفير ج إنتا فى الفعالة اآلليات من تعد المشروعات هذه أن  ٥

 . المنخفضة ذوى الدخول من لمواطنين ا لقطاعات خاصة والسعر
 ال دول ف ى الخ اص خالله ا القط اع من عمل ي التى األساسية الركيزة تمثل المشروعات هذه أن  ٦

 النشاط فى الخاص القطاع لدور وتدعيما يعد مساندة المشروعات هذه مساندة فإن وبالتالى العربية
 . االقتصادى

 أشاد تقرير صدر عن منظمة االونكتاد بالدور الريادى للمؤسسات : جذب االستثمارات األجنبية  7
 نى ودراس ة ح االت معين ة تم ت م ا بع د األزم ة المالي ة الصغيرة والمتوسطة م ن واق ع مس ح مي دا

 اآلس  يوية ف  ى س  بع دول آس  يوية٬الى امكاني  ة أن ترف  ع ه  ذه المؤسس  ات حص  ة منطق  ة آس  يا م  ن
 ٬وأن بامكانه  ا اس  تقطاب ق  در غي  ر قلي  ل م  ن % 10 االس  تثمارات األجنبي  ة المباش  رة ألكث  ر م  ن

 شركاء أجانب٬مما ق د يس اهم ف ى نق ل االستثمارات األجنبية والدخول فى مشروعات مشتركة مع
 وتوطين التقنية الحديثة وتوسيع القاعدة االنتاجية وتحسين جودة المنتج وتعزيز القدرة التصديرية

 . 9 خاصة فى القطاعات االنتاجية الناشئة فى القطر

 عمال الصغيرة والمتوس طة ف ى قدرت ه عل ى المس اهمة ف ى وخالصة القول٬ تكمن أهمية قطاع األ
 : األهداف التنموية واالقتصادية واالجتماعية التالية تحقيق

 . دعم النمو االقتصادى واالزدهار وتنشيط العجلة االقتصادى . 1
 . توفير فرص العمل . 2
 . مضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلى لالقتصاد . 3
 . تعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر . 4

 مش  روعات الص  غيرة والمتوس  طة٬نموذج الش  باك الواح  د٬القاهرة٬يناير وزارة التج  ارة الخارجية٬تيس  ير االج  راءات التنظيمي  ة لل 5
 ٬ 5ص 2002
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 79 المرجع السابق ٬ص 7
 لص         غيرة مص         ر٬كتاب األه         رام حس         ين عب         د المطل         ب األس         رج٬ مس         تقبل المش         روعات ا : للتفاص         يل راج         ع 8

 . ٬ 2006القاهرة٬أكتوبر 229 االقتصادى٬العدد
9  UNCTAD, The Handbook on FDI by SMEs: Lessons Learnt from Asia, 1998 
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 ى م  ن خ  الل ش  بكات االم  داد تك  وين رواب  ط أمامي  ة وخلفي  ة ف  ى االقتص  اد ال  وطن . 5
 والتوزيع والصيانة وغير ذلك حيث تتكام ل فيم ا بينه ا وت زود المش اريع الكبي رة

 . بالخدمات
 . تشجيع روح االبتكار واالبداع واالختراعات . 6
 . جذب االستثمارات األجنبية واستغالل الموارد المحلية المتاحة وتوسيع السوق . 7
 . تطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية . 8
 . تعزيز القدرة التنافسية للقطر . 9
 التى تعمل على تعمي ق ) كالسترز ( قدرته على خلق التجمعات االنتاجية التنافسية . 10

 التكوين الرأسمالى من خالل خطوط وشبكات االرتباط التبادلي ة الت ى تعم ل عل ى
 . تعميق القيمة المضافة المتولدة عن هذه الصناعات

 ف ى ش روعات الص غيرة ف ى التش غيل وتولي د ف رص العم ل العوائق التى تحد من مس اهمة الم  4
 : الدول العربية

 أن المش روعات الص غيرة ل م ت تمكن حت ى اآلن م ن ت وفير ف رص عم ل كافي ة٬أو تحس ين
 فى العديد من ال دول ظروف العمل٬أو زيادة اإلنتاجية٬أو تحقيق مستوى دخل مرتفع للعاملين بها

 : ٬ألسباب عديدة٬ أهمها العربية
 ق٬مازال الوصول الى الخدمات المالية صعبا نظرا لالشتراطات التى الب د م ن فشل السو §

 . توافرها للحصول على القروض
 العوائ    ق المؤسس    ية٬نظرا لتعق    د الل    وائح الت    ى تحك    م إنش    اء وتش    غيل المش    روعات §

 الصغيرة٬فان أغلبها يفضل العمل خارج القط اع المنظم٬ويعم ل ه ذا كعقب ة إض افية أم ام
 طة له ذه المش روعات ويح د م ن إمكاني ات إقام ة رواب ط م ع المش روعات المش اركة النش

 . األكبر
 العوائ  ق الفني  ة٬على ال  رغم م  ن أن هن  اك إجم  اع عل  ى ض  رورة تق  ديم المس  اعدات الفني  ة §

 لتحسين كفاءة المشروعات الصغيرة ٬إال أن ما يقدم م ن مس اعدات فني ة ف ى ه ذا المج ال
 . يعد ضئيال جدا

 ك أع  داد متزاي  دة م  ن خريج  ى الجامع  ات والم  دارس الثانوي  ة مم  ن العوائ  ق التعليمي  ة٬هنا §
 يتجه  ون للعم  ل ف  ى المش  روعات الص  غيرة٬وعلى ال  رغم م  ن أن ارتف  اع مس  توى التعل  يم
 يؤدى الى تحسين المعرفة وإتاحة الفرص أمام أصحاب األعم ال إال أن التعل يم والمن اهج

 اإلداري ة والفني ة الالزم ة ٬األم ر التعليمية ال تمد أص حاب األعم ال الواع دين بالمه ارات
 الذى يستدعى ضرورة تطوير هذه المن اهج وربطه ا ب الخبرات العلمي ة٬وإدخال الت دريب

 . القائم على التوجه الى السوق حتى يمكن تعزيز النمو
 العوائق الثقافية٬مازالت المفاهيم الثقافية الس ائدة ف ى المجتمع ات العربي ة تص ور الوظيف ة §

 نه  ا الم  الذ المث  الي م  ن حي  ث األم  ان واالحت  رام االجتم  اعى٬األمر ال  ذى الحكومي  ة عل  ى أ
 يشكل عقبة فى طريق أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة النساء ٬مع العلم أن هناك

 مثل البراعة فى األعمال اليدوية ( أنشطة يمكنها أن تستغل المهارات التى تنفرد بها اإلناث
 ويمك  ن م  ن خ  الل حمل  ة توعي  ة ). س  كرتارية م  ثال والفني  ة٬وأعمال الكمبي  وتر ومه  ارات ال

 قومي   ة إض   افة ال   ى التعل   يم المالئ   م والت   دريب الس   ليم ودع   م نظ   م المعاش   ات اكتس   اب
 المش   روعات الص   غيرة للط   ابع الرس   مى وأن يحظ   ى الع   املون ف   ى تل   ك المش   روعات
 ب   االحترام ال   ذى يحظ   ى ب   ه موظف   و الحكوم   ة٬ودفع أع   داد متزاي   دة م   ن اإلن   اث لعم   ل

 . ات صغيرة أو متناهية الصغر لحسابهن مشروع
 قلة وارتفاع تكلفة األراضى المتاحة للمشروعات الصغيرة٬نظرا لقلة األراضى المناس بة §

 إلقامة المشروعات الصغيرة والتى تكون قريبة م ن األس واق الكبيرة٬فان ه غالب ا م ا يقن ع
ث يتمكنون من صغار أصحاب المشروعات بإقامة مقار أعمالهم فى المناطق السكنية٬حي
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 وهن اك كثي ر م ن المش روعات غي ر . سرعة التوريد إلى األسواق والحصول على العم ال
 . المسجلة رسميا٬نظرا آلن المبانى التى يقيمون بها مشروعاتهم ليست مسجلة أيضا

 تفعيل دور قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية  5
 متوس طة عل ى ايج اد بيئ ة ايجابي ة لتأس يس وتش غيل ه ذه عمال الصغيرة وال ويعتمد نجاح قطاع األ

 : وتحقيقًا لذلك يقترح ما يلى المنشأت
 وضع خطة قومية طويلة األجل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ف ى ال دول العربي ة : أوال

 بما يحقق تكامله ا وتحقي ق الت رابط ب ين ه ذه المش روعات وب ين المش روعات الكب رى س واء عل ى
 تش  ير التج  ارب الدولي  ة الناجح  ة للمش  روعات ٬حي  ث لقط  ر أو عل  ى المس  توى القومى مس  توى ا

 الصغيرة الى أنه يجب وجود منهج واضح وأهداف محددة لتنمية المش روعات الص غيرة وأن ي تم
 وضع سياسات تنمية المش روعات الص غيرة ف ى اإلط ار األش مل الخ اص بالسياس ات االقتص ادية

 ا فيما يتصل بالبناء المؤسسى وفى هذا الخصوص هناك بعض المتطلبات األساسية ٬ال سيم . للدولة
  : 10 الالزم لوضع سياسات المشروعات الصغيرة وتتضمن هذه المتطلبات مايلى

 نش  ر الفه  م ال  واقعى لإلمكاني  ات االقتص  ادية للمش  روعات الصغيرة٬وإش  راك جمي  ع الجه  ات  1
 المعني  ة ف  ى ذل  ك٬إذ يمك  ن للض  غوط السياس  ية أن ت  ؤدى ال  ى نت  ائج م  دمرة بالنس  بة لوض  ع

 وم  ن ث  م ف  ان الفص  ل ب  ين ال  وهم والحقيق  ة فيم  ا يتعل  ق بمختل  ف . لمنش  آت الص  غيرة سياس  ات ا
 الموضوعات المتصلة بهذه المشروعات بما ذلك دورها فى خلق الوظ ائف وتش غيل الش باب
 وح ديثى التخ رج وأيض  ا دوره ا ف  ى محارب ة الفقر٬يش  كل مطلب ا أساس  يا لص ياغة السياس  ات

 ية العامة المخططة والمنفذة بش كل جي د أن تلع ب ويمكن لحمالت التوع . ووضعها بشكل سليم
 . دورا ايجابيا فى هذا الصدد

 المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين التوجه  2
 العام للسياسة االقتصادية٬حيث أنه فى ظل االفتقار الى هذا التكامل يوجد خطر من أن تكون

 ارا مفكك  ا للسياس  ات ال يق  دم النت  ائج المرج  وة من  ه لخدم  ة ه  ذا القط  اع المحص  لة النهائي  ة إط
 وعلى ذلك فانه يجب إحداث نوع من التعديل , بشكل خاص وخدمة االقتصاد بأكمله بوجه عام

 على استراتيجيات التنمية االقتصادية الستيعاب قضية تنمية المشروعات الصغيرة ومختل ف
 . هذه المشروعات الخدمات والسياسات المطلوبة لتنمية

 زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها٬حي ث يج ب التأكي د عل ى  3
 أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشيطها بما يسمح لها بتمثيل المشروعات الصغيرة

 اآللي ة بع ض وينبغ ى أن تم نح ه ذه . بفاعلية بإدراجها هى ومخاوفه ا ف ى عملي ة ص نع الق رار
 الوقت كى تعمل بدون إعاقة٬وكى تتشكل وتترسخ بالتالى فى شكل نظام ٬وسيعطيها ذلك فى

 . المقابل مزيد من المصداقية فى عيون الجمهور ومختلف المنتفعين

  : كما يجب أن تعتمد على عدد من األسس هى
 وعات اس  تهداف إنش  اء التجمع  ات الص  ناعية٬يجب أن يس  تهدف أى برن  امج فع  ال للمش  ر §

 الص  غيرة إنش  اء تجمع  ات ص  ناعية تض  م مجموع  ات كبي  رة منها٬وخاص  ة تل  ك الت  ى له  ا
 وتعتب ر مواق ع ه ذه التجمع ات أنس ب مك ان الس تقبال ونش ر . روابط إنتاج أفقي ة أو رأس ية

 التكنولوجي  ات الجدي  دة والت  دريب وأس   اليب التسويق٬فض  ال ع  ن أن السياس  ات الجدي   دة
 فى هذه التجمعات٬نظرا لتخصص كل منها فى نشاط ستصبح أمامها فرصة أكبر للنجاح

 وتؤك د نت ائج . إنتاجي معين٬وهو ما يسهل انتشار المعرفة والمهارات على نطاق المجتمع

 ٬ص ص ٬ 2004جمهورية مص ر العربي ة٬ ن وفمبر تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مص ر وزارة المالية٬ 10
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 التحلي  ل الكم  ى أن المنش  آت الص  غيرة الت  ى تعم  ل ف  ى ه  ذه التجمع  ات تك  ون أكث  ر إنتاج  ا
 أن التجمع ات تش كل ه ذا باالض افة إل ى . ونجاحا بسبب سهولة بث أس اليب اإلنت اج الجي دة

 بيئ  ة مواتي  ة لتش  جيع المنافس  ة واالبتك  ار والنم  و ب  ين المش  روعات الص  غيرة نظ  را ألنه  ا
 تساعد فى تحقيق دفع ة قوي ة٬وفى الوص ول ال ى الم وارد٬وفى إيج اد ش ركاء ف ى منش آت

 ه   ذا ع   الوة عل   ى االس   تفادة م   ن . األعم   ال٬وفى الحص   ول عل   ى معلوم   ات اس   تراتيجية
 ها الحكومة ومنظمات المجتمع الم دنى لص الح ه ذه التجمع ات والت ى التدخالت التى تتخذ

 تنصرف آثارها فى الواقع إلى المناطق الصناعية والتجارية ومن اطق الخ دمات المحيط ة
 وم    ن أمثل    ة التجمع    ات الناجح    ة دمياط٬ش    برا الخيمة٬المناص    رة٬المحلة . بالتجمع    ات
 . الكبرى٬قها

 ن الحصول على نتائج ايجابية لبرامج خدمات استهداف القطاعات الفرعية الواعدة٬لضما §
 األعم  ال٬ينبغى اس  تخدام قواع  د بيان  ات لتحدي  د القطاع  ات االقتص  ادية الفرعي  ة الواع  دة

 ويمكن قياس امكانات القطاعات المختلفة طبقا لمعايير . ووضع أدوات دعم لهذه القطاعات
 ع تص   ديرية٬العمل امكان  ات النم   و المرتف  ع للتش   غيل٬القدرة عل  ى إنت   اج س  ل : معين  ة مث   ل

 كصناعات مغذية ناجحة وتطوير الحرف اليدوي ة التقليدي ة وإدخ ال خ دمات أو ص ناعات
 وتقوم البحوث الجارية بعمل تق ويم لقطاع ات الص ناعات التص ديرية الناش ئة طبق ا . جديدة

  : لثالثة معايير رئيسية

 ت نم   و تعم  يم مراك  ز خ  دمات األعم  ال لتجمع   ات المش  روعات الص  غيرة٬تتعثر امكان  ا §
 المش روعات الص غيرة بس  بب انخف اض مس  توى الج ودة وت دنى المع  ايير البيئي ة وض  عف
 امكانات الحصول على التمويل والوصول لألسواق األكث ر اتس اعا لس لعها٬ويمكن زي ادة

 . اإلنتاجية عن طريق هذه المراكز التى تقدم الدعم المالى وغير المالى
 ب ين المنظم ات والهيئ  ات المس ئولة ع ن تنمي ة المنش  آت إيج اد ن وع م ن الت  رابط واالتص ال : ثاني ا

 مثل الصندوق االجتماعى للتنمية فى مصر٬هيئة تنمية ( الصغيرة والمتوسطة فى األقطار العربية
 به دف تط وير وتح ديث أس اليب العم ل لتحقي ق أفض ل ) ال خ .. المشروعات الصغيرة فى السعودية

 . مجاالت تنمية المنشآت الصغيرة وغيرها مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين األعضاء في
 إنشاء بنك عربى مشترك للمشروعات الصغيرة أو مؤسسة تمويل عربية للعمل على تعبئة : ثالثا

 الموارد التمويلية وينظم تدفقاتها ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوس طة وف ق خط ة معين ة
 . لألولويات

 م  ن خ  الل تفعي  ل ممارس  ته لمهام  ه 11 الص  غيرة تفعي  ل دور االتح  اد العرب  ى للمنش  آت : ا رابع
 واختصاصاته وخبراته ودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقاب ات واالتح ادات الت ي

 و تنمية وتط وير وتنس يق عم ل أعض ائه ف ي مج ال تعمل في مجال المشروعات الصغيرة
 ال روابط بينهم ا تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتها التنافسية وتوثيق

 وحصل على موافقة االنضمام تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية في 2004 مايو 31 هو تنظيم عربي إقليمي تأسس في 11
 والهيئات واألجهزة والص ناديق واالتح ادات والجمعي ات والمراك ز والش ركات العام ة والخاص ة ٬ وهو يجمع المؤسسات 2004 / 12 / 1

 ويستض  يف الص  ندوق االجتم  اعي للتنمي  ة ف  ي . الص  غيرة واألهلي  ة الت  ي تعم  ل ف  ي مج  ال تنمي  ة وتموي  ل ورعاي  ة ودع  م المنظم  ات
 لعامة لالتحاد من أم ين ع ام وأم ين ع ام مس اعد طبق ًا للهيك ل جمهورية مصر العربية مقر االتحاد الرئيسي بالقاهرة٬وتتكون األمانة ا

 ويهدف االتحاد بوجه عام إل ي تنمي ة وتط وير وتنس يق عم ل أعض ائه ف ي مج ال تنمي ة وتط وير المنش آت الص غيرة . التنظيمي لالتحاد
 ي ب ين األقط ار العربي ة م ن خ الل العربية وتعظيم قدراتها التنافس ية وتوثي ق ال روابط بينهم ا واإلس هام ف ي تحقي ق التكام ل االقتص اد

 ممارس  ته لمهام  ه واختصاص   اته وخبرات  ه ودع   م ومس  اندة المؤسس   ات والجمعي  ات والنقاب  ات واالتح   ادات الت  ي تعم   ل ف  ي مج   ال
. المشروعات الصغيرة
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 ٬من خ الل انش  اء ع دد م  ن واإلس هام ف  ي تحقي ق التكام  ل االقتص ادي ب  ين األقط ار العربي  ة
 : المنظمات التابعة لالتحاد مثل

 هيئ   ة عربي    ة للمواص    فات الموح    دة يس   تفيد منه    ا أص    حاب المش    روعات الص    غيرة •
 . والمتوسطة يتم تمويلها بفرض رسم معين على الصادرات والواردات

 نمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدول العربية صندوق لت •
 . يقوم بتمويله اتحاد المصارف العربية

 منظمة عربية لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير األيدى العاملة •
 . العربية الماهرة الالزمة لخدمة هذه المشروعات

 صغيرة والمتوسطة عل ى مس توى ال دول شركة عربية لضمان صادرات المشروعات ال •
 العربي  ة ٬وتفعي  ل دور ش  ركات الت  أمين وإع  ادة الت  أمين العربي  ة بم  ا يخ  دم المش  روعات

 . الصغيرة والمتوسطة٬وإنشاء مؤسسات عربية لحماية المستثمر الصغير
 شركة عربية تكون مهمتها التسويق لمنتجات المش روعات الص غيرة والمتوس طة س واء •

 . لخارج٬وتوفير الخبرات الالزمة لذلك فى الداخل أو ا
 دراسة امكانية إنشاء بورصة عربية للمش روعات الص غيرة والمتوس طة ف ى إط ار إنش اء : خامسا

 البورصة العربية الموحدة وض رورة دراس ة التج ارب الدولي ة وأفض ل الممارس ات ف ى مج االت
 ار تشريعات جديدة لتقديم ه ذه مماثلة للتعرف على إمكانية تطبيقها في الدول العربية ومن ثم إصد

 الخدمات للمنشآت الصغيرة وتق ديم المس اعدة الفني ة وبن اء القدرات٬فه ذه البورص ات يبل غ ع ددها
 تريلي ون دوالر 4 س وقا عل ى مس توى الع الم برأس مال س وقى للش ركات المقي دة يتج اوز 36 نحو

 لتى ت وفر رأس الم ال فقد ترغب الجهات ا . 12 فى بعض األسواق % 50 بعائد استثمارى يتجاوز
 من خالل المشاركة فى الملكية تص فية اس تثماراتها ك ي تعي د اس تثمارها ف ى مجموع ة جدي دة م ن
 المنشآت الصغيرة القابلة للنمو٬ وفى ه ذه المرحل ة ٬يحتم ل أن تص بح المنش آت الص غيرة الس ابقة

 ل ك م ن شركات عام ة ناض جة ع ن طري ق التخل ي ع ن وض عها كملكي ة خاص ة٬ ويمك ن أن ي تم ذ
 وق د قام ت . خالل طرح أسهمها فى البورصة أو من خالل الطرح المبدئى لألس هم عل ى الجمه ور

 عديد من الدول بتصميم بورص ات خاص ة للمش روعات الص غيرة تالفي ا للمعوق ات الت ى ق د تثن ى
 المنش آت الص  غيرة ع  ن القي  د ف ى س  وق األوراق المالي  ة مث  ل التك اليف العالي  ة لاللت  زام بمتطلب  ات

 يتطل ب رف ع ق در أق ل  وتتسم بورصات المنشآت الصغيرة بنظام ل وائح أبس ط . سجيل فى السوق الت
 وتوفر ه ذه البورص ات ذات التص ميم الخ اص طريق ا . مما يقلل من تكلفة االلتزام به  من التقارير

 . للخروج من خالل الطرح المبدئى لألسهم على الجمهور لمستثمري القطاع الخاص

 هبة الصيرفى٬ أسباب تعثـر ريادية األعمـال فى مصـرالتجارب الدولية والدروس المستفادة 12
http://www.cipearabia.org/Events.asp?id=32 : متاح فى : 2006 نوفمبر 5 ٬
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 ع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من الدول العربية وض ) 1 ( جدول

 2005 عام
 اليمن السعودية فلسطين تونس الجزائر

1 
 عدد المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة
 ) باأللف وحدة (

329 121 74 31 36 

2 

 عدد العمال فى
 المؤسسات الصغيرة

 باأللف ( والمتوسطة
 ) عامل

866 571 183  66 

3 
 ات فى قيمة االستثمار

 مليون ( هذا القطاع
 ) دوالر

16  150 611 4660 

 المساهمة فى الناتج 4
 % 96 % 25 % 56  % 77 (%) المحلى االجمالى

 المساهمة فى 5
  % 8 % 52   (%) الصادرات

 ٬الكوي  ت 2005 المؤسس  ة العربي  ة لض  مان االس  تثمار٬تقرير من  اخ االس  تثمار ف  ى ال  دول العربي  ة لع  ام : المص  در
 ٬ 79ص ٬ 2006يونيو

 التوزيع القطاعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من الدول العربية ) 2 ( جدول

 القطاع
 اليمن السعودية تونس الجزائر

  % 0.2 % 1.5  الزراعة والصيد والغابات 1
 % 1.3 % 0.4   ) نفط ومعادن ومناجم ( التعدين

 % 90 % 2.5 % 22.4 % 23 : الصناعات منها 2

 % 19.6 % 6 غذائية الصناعات ال
 % 53.6  للقطاع

 للقطاع

 صناعة النسيج واأللبسة والجلود
 عدد %( 17

 من
 ) القطاعات

24.9 % 
 % 13.4  للقطاع

 للقطاع

  % 26.2 % 6.4 % 33 التشييد والبناء 3
 % 8.7 % 71 % 69.7 % 44 : الخدمات منها 4

  للقطاع % 18.1 للقطاع % 4.3 للقطاع % 9 النقل والمواصالت
   للقطاع % 3.5 للقطاع % 6 السياحة

% 29 التجارة وخدمات أخرى
 للقطاع

عدد %( 43.5
 ) من القطاعات

 عدد من %( 81
 ) القطاعات
 للقطاع

 عدد %( 8.7
 ) من القطاعات

100 % 100 % 100 % 100 % 
 ٬الكوي  ت 2005 المؤسس  ة العربي  ة لض  مان االس  تثمار٬تقرير من  اخ االس  تثمار ف  ى ال  دول العربي  ة لع  ام : المص  در
٬ 80ص 2006 و ٬يوني


