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 ادلمديـــت
 

ىع روافج عسمية التشسية يعج تصػيخ السذخوعات الرغيخة والستػسصة واحجًا مغ أ  
االقترادية واالجتساعية في الجوؿ بذكل عاـ، والشامية مشيا بذكل خاص، وذلظ باعتبارىا 
مختكدًا أساسيًا ومشصمقًا حيػيًا لديادة الصاقة اإلنتاجية في الجوؿ مغ ناحية، والسداىسة في 

وؿ الشامة، بل والستقجمة معالجة ومػاجية تجاعيات الفقخ والبصالة التي تعاني مشيا غالبية الج
 أحيانًا، مغ ناحية أخخى. 

 
مغ الجوؿ لجعع ىحه السذخوعات وإيبلئيا قجرًا متدايجًا  ةومغ ىشا جاءت مبادرات كثيخ  

مغ االىتساـ في ضػء السسكغ والستاح مغ إمكانيات، وبخاصة بعج أف أثبتت الكثيخ مغ ىحه 
الخئيدية التي تعاني مشيا مختمف السذخوعات قجرتيا وكفاءتيا في معالجة السذكبلت 

االقتراديات، إذ أنيا، وباإلضافة إلى قجرتيا االستيعابية الكبيخة لؤليجى العاممة، فإنيا تذكل 
، ومجااًل ىامًا لمسبادرات والتدػيؿيةميجانًا حيػيًا لتصػيخ السيارات والقجرات اإلدارية واإلنتاجية 

مغ األعباء السمقاة عمى عاتق الحكػمة والقصاع  الفخدية والتػضيف الحاتي، مسا يخفف كثيخاً 
العاـ في تػفيخ السديج مغ فخص العسل والتذغيل، ربسا بذكل يفػؽ قجرة السذخوعات أو 
الرشاعات الكبيخة، وبخاصة لتمظ الفئات العسالية غيخ السجربة أو السؤىمة، أو ذات الكفاءة 

مى نطع إنتاج كثيفة العسل مشخفزة ع -عادًة  –الرغيخة  السحجودة، العتساد السذخوعات
ىػ ما يشعكذ إيجابيًا عمى تشسية األقاليع الخيؽية والسشاشق و التكشػلػجيا أو رأس الساؿ، 

العذػائية والذعبػية ذات الكثافة الدكانية السختفعة، والتي تعاني بذكل خاص مغ الفقخ 
 والتيسير، بل والحخماف. 

 
مغ إستيعاب لمعشرخ الشدائي في العسل، فزبًل عسا تتيحو تمظ السذخوعات ىحا 

تالي لبسا يحقق العجالة االجتساعية، وبار السخأة في التشسية السدتجامة، و ومغ ثع تسكيشًا لجو 
إيجاد نػع مغ التػازف اإلقميسي والشػعي، والسداواة في تػزيع عػائج التشسية، وبكل ما يسكغ أف 
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ات السحمية وتػضيفيا في عسمية التشسية يعكدو ذلظ األمخ مغ السداىسة في تعبئة السجخخ 
 .(1)االقترادية واالجتساعية بسفيػميا الذامل

 
تذكل نحػ  باتت الستػسصةو وتذيخ اإلحراءات إلى أف تمظ السذخوعات الرغيخة  

بالسائة مغ الشاتج  62بالسائة مغ السشذآت عمى مدتػى العالع، وتداىع بأكثخ مغ  09
% مغ الشاتج السحمي باقتراد 58السداىسة ألكثخ مغ  اإلجسالي العالسي، إذ ترل تمظ

% في حالة الػالت الستحجة األمخيكية، كسا أنيا تػفخ ما بيغ 89السسمكة الستحجة، وأكثخ مغ 
 .(6)بالسائة مغ فخص العسل عمى السدتػى العالسي 29إلى   89
 

تراد وتعج السذخوعات الرغيخة والستػسصة في مرخ بسثابة العسػد الفقخي لبلق 
مميػف  6.8أكثخ مغ  –بسا فييا السذخوعات متشاـية الرغخ  –السرخي، إذ يبمغ عجدىا 

عامبًل نحػ  89وتسثل السذخوعات الرغيخة والستػسصة التي تقـػ بتػضيف أقل مغ  ، مذخوع
% مغ إجسالي عجد السشذآت العاممة في القصاع الخاص غيخ الدراعي، حيث تدتػعب 05

% مغ الشاتج السحمي اإلجسالي، 59بيحا القصاع، وتداىع بشحػ  % مغ العسالة58حػالي 
% مغ التكػيغ 09% مغ إجسالي الؿيسة السزافة، وتغصي نحػ 59وبسا ال يقل عغ 

 .(3)الخأسسالي

البلـز الستسخارية نذاط تمظ السذخوعات يسثل العائق  Fund ولعل تػفيخ التسػيل 
تػاجييا تمظ السذخوعات، فزبًل عغ تػفيخ األوؿ واألكثخ أىسية في مجسل العؿبات التي 

التقميجية التي تتصمبيا البشػؾ التجارية عادة لتقجيع التسػيل الكافي ليا، إذ عادة ما  الزسانات
تفزل تمظ البشػؾ السداىسة بالسذخوعات الكبيخة، النخفاض درجة السخاشخة لجييا مغ ناحية، 

انات البلزمة ووجػد مداحات مذتخكة مغ ولديػلة التعامل معيا ولقجرتيا عمى تػفيخ الزس
إال أف العػائق التي تحج األىجاؼ واالىتسامات بيشيا وبيغ مرادر التسػيل مغ ناحية أخخى. 

                                                 

د. عبػػػػجالخحيع البحصيصػػػػيا اإلصػػػػبلح االقترػػػػادي السػػػػالي والشقػػػػجي، ودوره فػػػػي دعػػػػع الػػػػجور التشسػػػػػي لمسذػػػػخوعات الرػػػػغيخة  (1)
، 6912، العػػػجد األوؿ، يشػػػايخ  35والستػسػػػصة فػػػي االقترػػػاد السرػػػخي، مجمػػػة البحػػػػث التجاريػػػة، جامعػػػة الدقػػػازيق، مجمػػػج 

 .  518ص
، الشذػػخة االقترػػادية،  6995لدػػشة  151البشػػظ األىمػػي السرػػخيا السشذػػآت الرػػغيخة ومتشاـيػػة الرػػغخ فػػي ضػػل القػػانػف رقػػع  (6)

 .  55، القاىخة، ص85العجد الخابع، السجمج 
(، 6صػػجار )سػػسيخ عخيقػػاتا السذػػخوعات الرػػغيخة والستػسػػصة فػػي مػاجيػػة جائحػػة كػرونػػا، معيػػج التخصػػي  القػػػمي، اإلد.  (3)

 .  5، ص6969مايػ 
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مغ قجرة ىحه السذخوعات عمى االستسخار ال تتػقف فق  عشج مذكمة التسػيل، ولكغ يخصج 
 سشتشاوؿ... إلخ، عمى نحػ ما  الػاقع عجدًا آخخ مغ العػائق اإلدارية والتدػيؿية والتشافدية

 الحقًا. 
ولقج شيجت مرخ، خبلؿ اآلونة األخيخة، مجسػعة مغ الستغيخات االقترادية  

أعقبت تصبيق بعس الدياسات االقترادية )اإلصبلح واالجتساعية، بل واألمشية، التي 
ل مى عغ نطاـ التذغيخاالقترادي وبخنامج الخرخرة والتعامل وفق آليات الدػؽ( والت

دياسية واألمشية، التي أعقبت ثػرات الخبيع الالتمقائي لمعامميغ، فزبًل عغ بعس األزمات 
العخبي ومػاجية اإلرىاب... إلخ، كاف مغ أبخز نتائجيا زيادة معجالت البصالػة، وخاصة بيغ 

 شباب الخخيجيغ وعجـ استيعاب سػؽ العسل ألعجادىع الستدايجة سشػيًا. 
ات والبخامج التي تقػـ بيا الحكػمة، وترجييا لتشفيح سدياوعمى الخغع مغ تعجد ال 

العجيج مغ مذخوعات البشية األساسية البلزمة لجحب االستثسارات السحمية واألجشبية وتػجيييا 
إلقامة السديج مغ السذخوعات اإلنتاجية السييأة لخمق فخص عسل ججيجة، إال أف حجع 

نعكاسات السباشخة عمى حياة األفخاد اليػمية وعمى السذكمة ال يداؿ كبيخًا ولو العجيج مغ اال
لعل مغ أىسيا دعع  ،أىسية الدعي إليجاد حمػؿ مشاسبة لو يدتجعىحياة السجتسع ككل، مسا 

استيعاب أكبخ قجر مغ ىحه  عمىانتذارىا  معالسذخوعات الرغيخة والستػسصة القادرة 
 الصاقات السعصمة، وبخاصة مغ فئات الذباب. 

ف البج أف تػلى الجوؿ، عمى اختبلؼ نطسيا سياسيًا أو مدتػيات تقجميا ومغ ىشا كا 
اقتراديًا، قجرًا مغ االىتساـ والخعاية، بل والتفزل في التعامل، ليحه الشػعية مغ السذخوعات 
مغ خبلؿ استحجاث العجيج مغ البخامج وتقجيع السديج مغ السبادرات الجاعسة ليا، وبسا يكفل 

تسخارية والسذاركة بفاعمية في مختمف األنذصة االقترادية، وبخاصة في ليا القجرة عمى االس
ضل ما تتجو إليو العجيج مغ الجوؿ اآلف مغ محاوالت جادة لجمج أنذصة االقترادات الخؽية 

الخسسية  اتتحت مطمة االقترادي  Hidden or Informal Economiesأو غيخ الخسسية 
Formal Economiesيبلء تمظ السذخوعات ما تدتحقو مغ الجعع ، وىشا تبجو أىسية إ

والتفزيل باعتبارىا تسثل الخكيدة األساسية والشػاة الخئيدية لؤلنذصة غيخ الخسسية في العجيج 
 مغ الجوؿ، وبخاصة الشامية مشيا.
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 :  أهًٍت اندراست
نعكاسًا لسجى أىسية الجور الحي تمعبو السذخوعات الرغيخة إتأتي أىسية تمظ الجراسة  

الستػسصة في كافة االقتراديات، وبخاصة في ضل تخاجع معجالت التشسية االقترادية في و 
الكثيخ مغ الجوؿ، ومشيا مرخ، والتي شيجت بيئتيا االقترادية قجرًا كبيخًا مغ التجاعيات 

ار وغمق العذخات مغ ينيإ، والتي كانت سببًا رئيدًا في 6911الجسة في أعقاب ثػرة يشايخ 
 . تمظ السذخوعات

ويكفى أف نذيخ ىشا إلى بعس األدوار التي يسكغ أف تمعبيا السذخوعات الرغيخة  
لمتشسية االقترادية مغ خبلؿ ما تحققو مغ زيادة في متػس  دخػؿ  كقاشخةوالستػسصة 

األفخاد، وكحا الديادة في جانبي العخض والصمب، وتػجيو األنذصة لمسشاشق والسجاالت 
، والسحافطة عمى إستسخارية السشافدة مع السذخوعات الكبيخة، السدتيجفة، وتشسية الرادرات

تسثل بحورًا أساسيًا ليا وأوؿ  –في العادة  –ات باعتبارىا ػفزبًل عغ تكامميا مع تمظ السذخوع
أشػار أو محصات إكتساليا؛ وكحا ما تقجمو تمظ السذخوعات مغ إستيعاب لمسديج مغ األيجى 

سل، ومغ ثع مػاجية تجاعيات البصالة، وبكل ما يسكغ أف العاممة وخمق العجيج مغ فخص الع
 يحققو ذلظ مغ تخؽيف الزغ  عمى السػازنة العامة لمجولة. 

فسع نياية عرخ االقتراد السػجو وما أفخزه مغ تدايج في أعجاد الذخكات أو  
السذخوعات الحكػمية، ومع تغيخ االعتقاد الدائج حتى حؿبة الدتيشيات مغ القخف الساضي، 
بأف السذخوعات الرغيخة والستػسصة ال تدتصيع العسل والسشافدة في أسػاؽ شخكات أو 

، وبالتالي فإف الحجع األمثل لئلنتاج ال يسكغ أف عات تتسيد بسػفػرات الحجع الكبيخمذخو 
يتحقق في ضل السشذآت الرغيخة عشج أي مدتػى مغ مدتػيات اإلنتاج الستاحة ليا، وعمييا 

نات الكبيخة، بات االعتقاد ختفي كمية أو أف تدعى لئلنجماج في الكيافي كل ذلظ إما أف ت
أىسية تمظ السذخوعات، مقارنة بالسذخوعات الكبيخة، بل إف أعجاد ىحه األخيخة بازمًا اآلف ج

قج شيجت تخاجعًا ممحػضًا في كثيخ مغ االقتراديات الستقجمة، كالػاليات الستحجة األمخيكية، 
الجشػني ألسعار الشف  مع مشترف بلت التي واكبت االرتفاع وبخاصة في أعقاب السذك

 .(1)سبعيشات القخف الساضي

                                                 

 ا  ولعل من أىم األسباب التي تزافرت لتحهل االتجاه لبهصمة نسه أعداد الذركات صغيرة ومتهسطة الحجم ما يمي (1)
 إرتفاع ندب الذباب الخاغبيغ في العسل.  )أ(
 التقجـ التكشػلػجي وانتذار وسائل إنتاج صغيخة الحجع قميمة التكمفة.  )ب(
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وربسا خمقت الصفخة التكشػلػجية اليائمة التي شيجتيا الدشػات األخيخة، والسجعػمة  
بإنفتاح غيخ مدبػؽ بيغ األسػاؽ العالسية مغ خبلؿ انتذار فكخة العػلسة تحجيات ججيجة 

غيخة والستػسصة، وما ألدميا بو الػاقع مغ إلحاحية الحرػؿ عمى وضخسة لمسذخوعات الر
العدلة الجاخمي، والشفاذ إلى األسػاؽ الكبيخة، ومغ ثع كاف الطيػر  ججارالسعخفة واختخاؽ 

الججيج ألنػاع مدتحجثة مغ تمظ الذخكات تقـػ عمى اإلبجاعية والتكشػلػجية، وبسا يجعميا تأتي 
، ولعل في األخح بإستخاتيجية حاضشات األعساؿ أو خكات التقميجيةمغايخة تسامًا لؤلنساط والذ

 . العشاقيج الرشاعية ما يؤكج ذلظ عمى نحػ ما سشخى 

 
 : هدف اندراست

تيجؼ ىحه الجراسة إلى إلقاء الزػء عمى واقع السذخوعات الرغيخة والستػسصة في       
لسرخي مغ إضافات و امرخ لخصج ما يػفخه وجػد ىحه السذخوعات في بشية االقتراد 

رشاعية ال اعجػ قالعجيج مغ ال، باعتبارىا أحج قاشخات التشسية الجاعسة إلقامة إيجابيةتأثيخات 
 ىحا مغ جانب ، مجانب األعطع مغ العسالة السحميةالحاضشة لخجمية..إلخ، النتاجية و اإلو 

ػاء في خوعات، سومغ جانب آخخ معخفة العػائق والتحجيات التي تػاجو عسل ىحه السذ
و التدػيقي، وبالتالى التعخض لسا يسكغ وضعو مغ حمػؿ أو اإلداري أالجانب التسػيمي 

لسػاجية ىحه السعػقات والحج مغ تاثيخاتيا الدمبية،  ،وآليات، وبخاصة السدتحجث مشيا
ر ذلظ والعسل عمى دعع وتشسية ىحه السذخوعات رفعًا لقجراتيا التشافدية واإلنتاجية، باعتبا

 وبخاصة في الجوؿ الشامية كسرخ.، تشسية اقترادية مدتجامة خمق دبيل الحؿيقي ليسثل ال
 
 ت :سبؤالث اندراست
 : تتٍعهى انتسبؤالث اَ تاالجبب تحتبول اندراس      

 ا ىػ مفيـػ السذخوعات الرغيخة والستػسصة وما ىي خرائريا؟م 
                                                                                                                                      

ػ السشافدػػػة الجوليػػػة والتػػػي حتسػػػت عمػػػى الذػػػخكات الكبػػػخى التعاقػػػج مػػػع شػػػخكات أصػػػغخ حجسػػػًا داخػػػل الحػػػجود التػجػػػو نحػػػ (جـ)
ة قيمػالجغخاؼية إلنتاج بعس مكػنات مشتجاتيا الشيائية بغػخض ضػغ  الشفقػات، وبخاصػة عشػج تعمػق األمػخ بالرػشاعات الث

 دايج أعجاد تمظ السشذآت الرغيخة. راجع ا كإنتاج الديارات واألجيدة الكيخبائية ... إلخ، مسا ساىع في نسػ وت
 .  563-566د. عبجالخحيع البحصيصي، مخجع سابق، ص  -
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 السذخوعات الرغيخة  ماىي األدوار االقترادية واالجتساعية والتشسػية التي تقجميا
 ؟والستػسصة في بشية االقتراد القػمي

 ما ىي وما ىػ حاليا ؟ و  ،لستػسصة في مرخكيف نذأت السذخوعات الرغيخة وا
 األشخ التذخيعية التي تشطع عسميا ؟

  ما ىي الجيػد والسبادرات التي قجمتيا الحكػمة السرخية لجعع عسل ىحه
 السذخوعات؟

 لتي تعاني مشيا السذخوعات الرغيخة والستػسصة، وتسثل ماىي السعػقات والتحجيات ا
 الدبب الخئيدي لفذميا وتعثخ الجانب األكبخ مشيا ؟

 ما ىي الدبل و اآلليات التي يسكغ مغ خبلليا مػاجية ىحه السعػقات ؟ 

 

 :سة درامشيجية ال
مى السشيج ة ععتسجت الجراسإ ، وردًا عمى تداؤالتيا الدابقة، تحؿيقًا ألىجاؼ الجراسة       

ما يتيحو األخح بيحا السشيج مغ تحجيج لمسفاـيع والخرائز،  كلبالػصفي التحميمي، و 
رصج لمتحجيات والسعػقات، وتقجيع وإضيار لمسعصيات واآلثار، و  والشتائج ،صيل لؤلدوار أوت
مجخد جسع البيانات عغ  ىحا السشيجدبل السػاجية ..إلخ، بل و يتجاوز لو والتػصيات محمػؿ ل

 الجراسة إلى تحميل ورب  وتفديخ تمظ البيانات وؾياسيا واستخبلص الشتائج مشيا. مػضػع
 

 ا  خطة الدراسة
 وذلك عمى الشحه التالى : يم خطة الدراسة إلى أربعة مباحث ،مسا سبق يسكن تقد       
 ا مفيـػ السذخوعات الرغيخة والستػسصة.  السبحث األول 

 يخة والستػسصة في دعع االقتراديات ا دور السذخوعات الرغ السبحث الثاني
 الػششية. 

 : تجخبة السذخوعات الرغيخة و الستػسصة في مرخ.  السبحث الثالث 

 : معػقات عسل السذخوعات الرغيخة و الستػسصة و سبل مػاجيتيا. السبحث الرابع 
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 ا الشتائج و التػصيات. الخاتسة 
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 ادلبحث األول
 يفهىو ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت

 يد وتقديم: تسي
مغ الديل وصف السذخوعات الرغيخة والستػسصة باعتبارىا مغ ربسا يكػف  

السرصمحات شائعة االستعساؿ في البيئة االقترادية، إال أف الػاقع يعكذ حؿيقة وجػد 
 Small صعػبة لػضع تعخيف واحج قاشع ومحجد لسفيػـ السذخوعات الرغيخة والستػسصة 

and Medium Enterprises (SMEs) فيػ مرصمح يزع في شياتو العجيج مغ األشكاؿ ،
القميل  الشفخسا بيغ مغ يعسل بسفخده أو لحدابو الخاص، إلى أولئظ فواألنذصة االقترادية، 

مغ العساؿ التي تزسيع مشذأة صغيخة، إلى أولئظ الحيغ يتقشػف نػعًا مغ األعساؿ الحخؼية 
تتعجد  ، . إلخجسػعات اإلنتاج واألسخ السشتجة ..واليجوية والتخاثية، وصػاًل إلى التعاونيات وم
 أشكاؿ السذخوعات الرغيخة والستػسصة. 

والػاقع أف ىشاؾ اختبلفًا في تحجيج مفيػـ وإصصبلع السشذآت الرغيخة والستػسصة  
باختبلؼ الجوؿ وبعزيا، بل داخل الجولة الػاحجة، وفقًا لسفاـيع مختمفة مشيا السدتػى 

ػامل اإلنتاج وحجع القػة العاممة والكثافة الدكانية ومتػس  دخل الفخد عة عيكشػلػجي وشبتال
 ىل ىػ بقرج اإلحراءات الخسسية أـوكحا باختبلؼ اليجؼ مغ التعخيف، و ... إلخ، 

عدى إلييا مل التي يسكغ أف ي  لؤلغخاض التسػيمية ... وىكحا، ومع ذلظ يسكغ حرخ أىع العػا
 ا (1)ىحا االختبلؼ في

فالسذخوع أو السؤسدة الرغيخة في دولة متقجمة كالػاليات  اات الشسهاختالف مدتهي -1
الستحجة األمخيكية قج تعتبخ مؤسدة كبيخة في دولة نامية كسرخ مثبًل، وذلظ 

 الختبلؼ مدتػيات الشسػ بيغ الجوؿ الشامية والجوؿ الستقجمة. 

ا مالت ا فكمسا كاف تقديع العسل أكثخ وضػحًا وتفعيبًل، كمسدرجة تقديم العسل -6
 معاييخ الترشيف لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة إلى الرغخ والعكذ صحيح. 

                                                 

نبيمػػة ساسػػافا دور العشاقيػػج الرػػشاعية فػػي دعػػع تشافدػػية السؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػصة، دراسػػة تجخبتػػي البخازيػػل والشػػخويج،  (1)
 ، وراجع أيزًا ا 166، ص6915خ ، يشاي81مجمة دراسات لجامعة عسار ثميجي، الجدائخ، العجد 

سػػػاعج مػػػخاب ا واقػػػع السؤسدػػػات الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي الجدائػػػخ، السمتقػػػى الػػػػششي األوؿ حػػػػؿ تدػػػييخ السؤسدػػػات، تأىيػػػل  -
 .2، ص6992نػفسبخ  15-13السؤسدة االقترادية الجدائية، واقع وآفاؽ، قمسة، 
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فسع تشػع القصاعات االقترادية وتذعبيا ما بيغ زراعية وصشاعية  اشيهع األنذطة -3
يف السذخوعات وخجمية ... إلخ، نجج ىشاؾ إختبلفًا مػاكبًا لحلظ في معاييخ ترش

تو، فالسذخوع الرغيخ في صشاعة مكل قصاع خرػصياف ، الرغيخة والستػسصة
 الكيساويات مثبًل، سػؼ يختمف بالتأكيج عغ مثيمو في تجارة التجدئة ... وىكحا. 

، فقج خمق إختبلؼ الصبيعة الييكمية لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة ومغ ثع
 بيئاتيا والسعاييخ والسقاييذ البيئية أو الجغخاؼية، وتبعًا لمقػانيغ االقتراديةباختبلؼ 

والتجارية الشاضسة لجسمة العبلقات الخاصة بيغ السذخوعات الرغيخة والستػسصة مغ ناحية 
صعػبة خاصة لتحجيج تعخيف محجد  ، وغيخىا مغ السذخوعات األخخى في االقتراد القػمي

 لتمظ السذخوعات. 
وعميو فدػؼ نتعخض لتحجيج مفيػـ السذخوعات الرغيخة والستػسصة مغ خبلؿ 

تمظ السذخوعات في مصمب أوؿ، ثع نعخج لتحجيج خرائز ىحه التعخض لتعخيف 
 وذلظ عمى الشحػ التاليا ،السذخوعات في مصمب ثاف  

 
 ادلطهب األول

 ٌف ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطتتعر
لمسذخوعات الرغيخة  ومغ ثع تعخيف ،في معخض الػصػؿ إلى تحجيج مفيػـ 

ىيغ استشجت عمييسا السعاييخ الجولية والستػسصة، ذىب الفكخ االقترادي إلى تقجيع اتجا
 لتحجيج ىحا السفيػـ، وىساا 

 
 االتجاه األول: 

ىػ إتجاه يقػـ عمى التفخقة بيغ السشذآت الرغيخة والسشذآت الكبيخة مغ خبلؿ  
،  Quantiative Criteriaحجاىسا تسثل السعاييخ الكسية العتساد عمى نػعيغ مغ السعاييخ، إا

Qualitative Criteriaالػصؽية أو الشػعية  تسثل السعاييخ واألخخى 
(1) . 

                                                 

 يف السذخوعات الرغيخة، راجع ا لسديج مغ التفريبلت حػؿ السعاييخ السدتخجمة في ترش (1)
، وراجػع 15-18، ص6915مرػخ نسػذجػًا، أكتػػبخ  ،عاصع عبجالشبيا السذخوعات الرغيخة وأثخىا في التشسية االقترػادية  -

 أيزًا ا  
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، وىي السعاييخ الكسية فترمح لؤلغخاض اإلحرائية والتشطيسية، السعايير األولىأما  
ومغ أىع أمثمتيا )معيار السذتغميغ بالسشذأة، معيار رأس الساؿ السدتثسخ، معيار حجع 

إلنتاجية، معيار الؿيسة السزافة ... اإلنتاج أو ؾيستو، معيار ؾيسة السبيعات، معيار الصاقة ا
، وىي السعاييخ الشػعية فترمح إلجخاء التحميل االقترادي وتقييع السعايير الثانيةإلخ(. أما 

كفاءة السذخوعات وتحجيج الجور الكامغ لكل مغ السذخوعات الرغيخة أو الكبيخة في تحقيق 
  .(1)التشسية االقترادية
 االتجاه الثاني: 

التجاه عمى فكخة أساسية مفادىا أف ما يسيد السذخوعات الرغيخة ىي ويقػـ ىحا ا 
متعجدة الشذاشات، ونطخًا الختبلؼ خرائز تمظ األنذصة فإنو مغ األفزل وضع  كػنيا

معاييخ يتع مغ خبلليا تجسيع السشذآت ذات الخرائز الستذابية في مجسػعات، مسا 
 .(6)ةيداعج في التعخؼ عمييا وفقًا لسا تذكمو كل مجسػع

                                                                                                                                      

، 6992دمحم حامػػػػج الرػػػػيادا التأميشػػػػات االجتساعيػػػػة والعػػػػامميغ بالسذػػػػخوعات الرػػػػغيخة والستػسػػػػصة، مشطسػػػػة العسػػػػل العخبيػػػػة،  -
 .  18-15ص

 أربعة معاييخ أساسية يتع التخكيد عمييا لمتسييد بيغ السذخوعات وىيا تصبيقًا لحلظ ، فيشاؾ و   (1)
  .معيار انخفاض التخرز في الػضيفة اإلدارية 

  .معيار االتراالت الذخرية القػية 

  .معيار صعػبة الحرػؿ عمى االئتساف 

  .راجع امعيار الكثخة العجدية لمػحجات الرغيخة 

عيدى بغ ناصخا حاضشات األعساؿ كآلية لجعع وتشسية السؤسدات الرػغيخة والستػسػصة، مجمػة العمػـػ اإلندػانية، جامعػة  د. -
 .81، ص6919، مارس 15دمحم حيزخ، بدكخة، العجد 

 
 
 ولعل مغ أىع السعاييخ التي يقـػ عمييا ىحا االتجاه، ما يمي ا  (6)

  :معيار طبيعة الشذاط 

ثة، ر خبلؿ ىحا السعيار بيغ الشذاط اإلنتاجي التقميجي، والحي يقػـ عمى التقشيات القجيسة الستػاحيث يسكغ التسييد مغ 
وعادة ما يقترخ عمى تمبية الحاجات السحمية، وبيغ الشذاط اإلنتاجي الحجيث القادر عمى االستفادة مغ الشطع اإلنتاجية 

 الحجيثة. 
  :معيار تشظيم اإلنتاج 

الػقػؼ عمى التصػر التاريخي الحي يمحق بإسمػب تشطيع اإلنتاج واالتجاه بو نحػ الحجاثة  ويتع مغ خبلؿ ىحا السعيار
والتخررية وتقديع العسل مخورًا بالسخاحل السختمفة ليحا التصػر بجءًا مغ نطاـ الرشاعات العائمية فالحخؼ اليجوية 

 بذكميا الحجيث. ، ػسصة أو الكبيخة فشطاـ الػرش السبعثخة جغخاؼيًا، فشطاـ السرانع، سػاء الرغيخة أو الست
  :معيار اإلطار التشظيسي لمشذاط 

ويتع مغ خبلؿ ىحا السعيار ترشيف السشذآت وفقًا لسا يجخل مشيا في القصاع الخسسي السشطع حيث )الحساية الحكػمية 
عجيج مغ البيانات وتحميل تػافخ التجييدات السخفؿية ... إلخ(، وبالتالي القجرة عمى جسع ال –التيديخات االئتسانية  –
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ومغ الججيخ بالحكخ أف الجوؿ في تحجيجىا لسفيػـ السذخوعات الرغيخة والستػسصة  
بسا يجعل ىشاؾ حتسية ، فقج تمجأ إلى أكثخ مغ معيار، و ال تقف عادة عمى معيار واحج

الختبلؼ السفاـيع والتعخيفات الخاصة بتمظ السذخوعات، وعجـ االتفاؽ عمى تعخيف محجد 
 ليا. 

بيغ السذخوعات  The World Bankمظ السذخوعات يفخؽ البشظ الجولي ففي تعخيفو لت 
 -ا(1)الرغيخة والستػسصة ومتشاـية الرغخ شبقًا ألعجاد العسالة بتمظ السشذآت

 السذروع الرغير فSmall Business  ،ىػ الحي ال يتعجى عجد عسالو خسدػف عامبًل
 دوالر.  مميػف  3وال تتعجى جسمة أصػلو ومبيعاتو الدشػية عغ نحػ 

  السذروعات متشاهية الرغر وMicro Business   ىي السذخوعات التي ال يتعجى عجد
عساليا عذخة عساؿ، وال تتجاوز جسمة مبيعات كل مشيا سشػيًا مائة ألف دوالر، وال يديج 

 . ػؿ فييا عغ عذخة آالؼ دوالرصإجسالي ؾيسة األ

  أما السذروع الستهسطMedium Business  حتى  يعسل بو فيػ ذلظ الحي
 ثبلثسائة عامل، وال يتعجى إجسالي أصػلو ومبيعاتو عذخة مبلييغ دوالر. 

(UNCTAD)بيشسا يعخفيا مؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة والتشسية 
، بأف السذخوع (6)

يعج صغيخًا متى كاف يعسل بو حتى مائة عامل فأقل، ويكػف متػسصًا متى كاف يعسل بو ألف 
 عامل فأقل. 

بأنيا  International Labour Organization (ILO)مشطسة العسل الجولية  وتعخفيا 
تمظ السذخوعات غيخ السدجمة لجى األجيدة الحكػمية أو اإلحراءات الخسسية غالبًا، والتي 

مغ مشتجيغ مدتقميغ يدتخجمػف عادة إما عساؿ  وتػزيع سمعًا وخجمات، وتتألف بإنتاجتقػـ 

                                                                                                                                      

الكثيخ مغ اإلحراءات عغ ىحه السشذآت، أو ما يجخل مشيا في القصاع غيخ السشطع، والحي يفتقج لكافة السقػمات 
الدابقة وألي مدايا حكػمية، وبالتالي خخوجو مغ إشار الحرخ والتقييع كأنذصة اإلنتاج السشدلي والحخفي والسشذآت 

 راجع امتشاـية الرغخ. 
ة الساليةا تفعيل دور السذخوعات الرغيخة في خجمة أىجاؼ التشسية االقترادية السرخية، اإلدارة السخكدية لمبحػث وزار  -

 .8-5، ص6995السالية والتشسية اإلدارية، القاىخة، 
، 6996د. حدػاف خزػػخا تشسيػة السذػػخوعات الرػػغيخة، مجمػة جدػػخ التشسيػػة، العػجد التاسػػع، الدػػشة األولػى، الكػيػػت، سػػبتسبخ  (1)

 .  3ص
 United Nation Conference on Trade and Developmentإخترارًا لسرصمح ا  (6)
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فيػف آخخوف، وتعتسج في الغالب عمى رؤوس أمػاؿ غيخ ثابتة، مغ العائمة أو مدتأجخوف وحخ 
 وتكتدب بالتالي دخػاًل غيخ مشتطسة وتييئ فخصًا لمعسل غيخ مدتقخة. 

تى لع يتجاوز عجد م –شبقًا لتعخيف السشطسة  –وتعج تمظ السذخوعات صغيخة  
، وكبيخة عساليا عذخة عساؿ، ومتػسصة متى لع يدد عجد عساليا عغ تدعة وتدعػف عامبلً 

 .(1)متى زاد عجد العساؿ عغ ذلظ
لمسذخوعات الرغيخة تعخيفًا  European Unionوؼيسا يتخح االتحاد األوروبي  

 65والستػسصة يعتسج عمى عجد مغ السحجدات مشيا، عجـ زيادة رقع األعساؿ سشػيًا عغ 
يديج عجد مميػف دوالر، كسا ال  15مميػف دوالر أمخيكي وحجع رأس الساؿ السدتثسخ عغ 

، تتجو دوؿ مجمذ (6)فخدًا، مع تستع السشذأة باالستقبللية 689العساؿ والسػضفيغ عغ 
الستخجاـ معيار رأس الساؿ السدتثسخ لمتسييد  Gulf Cooperation Councilالتعاوف الخميجي 

بيغ السذخوعات وبعزيا، فالرغيخة مشيا ىي تمظ التي يبمغ متػس  رأس ماليا السدتثسخ 
مميػف دوالر، وما  2-6ميػني دوالر، والستػسصة ىي تمظ التي يدتثسخ فييا ما بيغ أقل مغ م

 . (3)زاد عغ ذلظ فيي مذخوعات كبيخة الحجع
وفي مرخ، وبشاًء عمى قانػف تشسية السذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـية  

 لخامدة السادة األولي مغ القانػف ، في فقختيا ا ، تعخؼ(5)6969لدشة  186الرغخ رقع 
( مميػف جشيو وال 89"كل مذخوع يبمغ حجع أعسالو الدشػي )لسذخوعات الستػسصة بأنيا ا

( مميػف جشيو، أو كل مذخوع صشاعي حجيث التأسيذ يبمغ رأسسالو السجفػع أو 699يجاوز )
أو كل  .مميػف جشيو 18( مبلييغ جشيو وال يجاوز 8رأس الساؿ السدتثسخ بحدب األحػاؿ )

                                                 

 .www.ilo.org( التالىا ILOمتاح عمى مػقع مشطسة العسل الجولية ) (1)

(6)  Nigel M. Healey, The Economics of The New Europe from Community to Union, Routledge, 

London, 1008, pp. 183.185. 

 وراجع أيزًا ا 
د. نبيػػل جػػػادا إدارة وتشسيػػة السؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػصة، مجػػج السؤسدػػة الجامعيػػة لمجراسػػات والشذػػخ والتػزيػػع، بيػػخوت،  -

 .  65، ص6995
نػػػزاد عبػػجالخحسغا الرػػشاعات الرػػغيخة والستػسػػصة فػػي دوؿ مجمػػذ التعػػاوف الخميجػػي، الػضػػع القػػائع والتحػػجيات السدػػتقبمية،  (3)

 .. وراجع أيزًا ا  15، ص6992(، سبتسبخ 39مجمة عمـػ إندانية، الدشة الخابعة، العجد )
 .  510د. عبجالخحيع البحصيصي، مخجع سابق، ص -

مكػخر ) و( ، الرػادر فػي  65ا العػجد  الجخيػجة الخسػسية، راجػعا 6969لدػشة  186لسديج مغ التفرػيبلت حػػؿ القػانػف رقػع  (5)
 . 6969يػلية  18
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اعي حجيث التأسيذ يبمغ رأسسالو السجفػع أو رأس الساؿ السدتثسخ بحدب مذخوع غيخ صش
 ( مبلييغ جشيو. 8( مبلييغ جشيو وال يجاوز )3األحػاؿ )

بأنيا "كل مذخوع يبمغ يا الفقخة الدادسة مغ القانػف أما السذخوعات الرغيخة فتعخف
خوع صشاعي حجيث ( مميػف جشيو، أو كل مذ89حجع أعسالو الدشػي مميػف جشيو ويقل عغ )

( ألف جشيو ويقل 89التأسيذ يبمغ رأسسالو السجفػع أو رأس الساؿ السدتثسخ بحدب األحػاؿ )
أو كل مذخوع غيخ صشاعي حجيث التأسيذ يبمغ رأسسالو السجفػع أو  .( مبلييغ جشيو8عغ )

 ( مبلييغ جشيو. 3( ألف جشيو ويقل عغ )89رأس الساؿ السدتثسخ بحدب األحػاؿ )
السذخوع متشاىي الرغخ بأنو "كل مذخوع يقل حجع تأتي الفقخة الدابعة م عخفًة بيشسا  

أعسالو الدشػي عغ مميػف جشيو، أو كل مذخوع حجيث التأسيذ يقل رأسسالو السجفػع أو رأس 
( ألف جشيو. ويعج السذخوع حجيث التأسيذ متى لع 89الساؿ السدتثسخ بحدب األحػاؿ عغ )

 . (1)أو مداولة نذاشو أكثخ مغ سشتيغ يسس عمى تأسيدو أو تدجيمو
ورجػعًا إلى مجسل التعخيفات الدابقة نججىا في الغالب األعع إما تعتسج بذكل رئيذ  

عمى حجع العسالة بالسذخوع أو عمى معيار حجع رأس الساؿ، ولعل االعتساد عمى السعيار 
يغ القصاعات والجوؿ ب السقارنةاألوؿ يفخز عجدًا مغ السدايا أىسيا كػنو يديل مغ عسمية 

السختمفة، فزبًل عغ كػنو مؿياسًا ومعيارًا ثابتًا ومػحجًا، إذ أنو ال يختب  بتغييخات األسعار 
ػلة في جسع واختبلفيا مباشخة أو بتغيخات أسعار الرخؼ، وبسا يتيحو أخيخًا مغ سي

سقارنة بيغ دائو، بيشسا يذيخ األخح بسعيار رأس الساؿ إحتسالية الالسعمػمات حػؿ كيؽية آ
 الجوؿ وبعزيا الختبلؼ أسعار صخؼ عسبلتيا. 

إال أنو مغ األىسية بسكاف ىشا، اإلشارة إلى إحجى السذكبلت التي يسكغ أف يثيخىا  
ات الرغيخة، وىي تمظ الخاصة ػالسذخوع تعخيفاألخح بسعيار حجع العساؿ في تحجيج 

 Dwarf or أو الحخؼية يةبالترشيف الفخعي لتمظ السذخوعات، فيشاؾ السذخوعات القدم

Cottage Firms والتي تعتسج في الغالب عمى قػة عسل صاحبيا وأسختو، وعادة ال يديج عجد ،

                                                 

أجاز القانػف في مادتو الثانية ، بقخار مغ الػزيخ السختز ، وبشاًء عمػي تػصػية مػغ مجمػذ االدارة ، وباالتفػاؽ مػع البشػظ ولقج  (1)
ع األعسػاؿ وؾيسػة رأس السػاؿ السػجفػع ورأس السػاؿ السدػتثسخ بسػا ال السخكدي السرخي ، خفس الحجيغ األدنػي واألقرػى لحجػ

يخ أخػػخي لتعخيػػف السذػخوعات ، وذلػػظ وفقػػًا لصبيعػػة قصػػاع الشذػػاط االقترػػادي %( أو إضػػافة أو تقخيػػخ أي معػػاي89يجػاوز ) 
%( 19السعشػػي، كسػػا يجػػػز زيػػادة الحػػجيغ األدنػػى واألقرػػى لحجػػع األعسػػاؿ ورأس السػػاؿ السػػجفػع والسدػػتثسخ بسػػا ال يجػػاوز )

  سشػيًا وفقًا لمطخوؼ االقترادية. 
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، والتي قج Handicraft Shopsعساليا عغ خسدة عساؿ، كسا يػجج أيزًا الػرش الحخؼية 
 Modernإلى عذخة عساؿ، وىشاؾ السذخوعات الرغيخة الحجيثة  فييا يرل عجد العساؿ

Small Firms بيغ عذخ وخسديغ عامبًل، بل قج يرل ما ، والتي يتخاوح عجد العساؿ فييا
عجد عساليا في بعس الجوؿ إلى مائة عامل أو يديج، وعمى الخغع مغ تبايػغ عجد العساؿ في 

 .(1)كل ىحه الرػر إال أنو يجسعيا جسيعًا وصف الرغيخة مغ السذخوعات
السشذأة وعجد مغ الستغيخات االقترادية  بيغ حجع تذيخ العبلقة التي تخب  وعادة ما 

وتفتح بابًا لمججؿ والسشاقذة. فبيشسا يخب  البعس بيغ حجع السشذأة مغ  ،مديجًا مغ التداؤؿ
حيث الرغخ أو الكبخ وبيغ شبيعة الدمعة، مبخرًا أىسية وجػد السشذآت صغيخة الحجع في 

خري كالدمع اليجوية أو الخجمات حالة الدمع ذات الصمب السشخفس أو ذات الصابع الذ
التي تتصمب القخب مغ السدتيمظ، فصبيعة الدمعة أو الخجمة والشصاؽ الجغخافي لمشذاط ىػ 
الحي يحجد حجع السشذأة، ذىب البعس اآلخخ، إلى رب  حجع السشذأة بفكخة الكفاءة والقجرة 

 The Technicalقترادي ، مػضحًا أنو لغ تتحقق ىحه الكفاءة بذقييا الفشي واالاالبتكارعمى 

and Economic Efficiency  ألي مشذأة إال بكفاءتيا واالستفادة مغ الدياسات الجاعسة ليا
كالحػافد الزخيبية والتدييبلت االئتسانية برػر تسكشيا مغ استخجاـ األساليب اإلنتاجية التي 

ى إنتاج مسكغ يتع فييا مدج العػامل اإلنتاجية برػر وبشدب صحيحة تؤدي إلى تحقيق أقر
عشج الحج األدنى لستػس  التكمفة الكمية )حجع اإلنتاج األمثل(، وبالسجسل قجرتيا عمى 

 .(6)والشيػض بالكفاءة االبتكار
ويحىب آخخوف إلى أف ىشاؾ حجسًا أمثل لمسشذأة البج أف ترل إليو، وقبل الػصػؿ  

مثل يجب عمى السشذآت أف إليو ستكػف التكمفة الحجية لئلنتاج مختفعة، وعشج ىحا الحجع األ
                                                 

، والػػحي يذػػيخ إلػػى Plant or Establishmentالسشذػػأة أو السرػػشع  ومػػغ األىسيػػة ىشػػا أيزػػًا إيزػػاح التفخقػػة بػػيغ مفيػػـػ (1)
السكاف أو السػضع الحي يقاـ ؼيو الشذاط االقترادي، ويخجػع تحجيػج حجسػو األمثػل إلػى التكشػلػجيػا السدػتخجمة، وبػيغ مفيػـػ 

يػا، إذ أنػو أكثػخ اترػااًل ، والػحي يسثػل الكيػاف القػانػني لمشذػاط، وىػػ أقػل خزػػعًا لمتكشػلػج Firms or Businessالسذخوع 
 بالتشطيع االجتساعي. راجع في ذلظ ا 

دكتػػػر/ محسػػػد حدػػغ حدػػشيا مػػجى واقعيػػة اآلمػػاؿ السعقػػػدة عمػػى السذػػخوعات الرػػغيخة فػػي حػػل مذػػكمة البصالػػة فػػي مرػػخ،  -
ة لبلقترػاد الدياسػي السؤتسخ العمسي الدشػي الخابع عذخ لبلقترادييغ السرخييغا السػارد البذخية والبصالة، الجسعيػة السرػخي

 .  818ـ، ص1050والتذخيع، القاىخة، نػفسبخ 
وتذيخ حالة االتحاد األوروبي إلى أف السذخوعات الكبخى عادة ما تختب  بسعجالت أسخع لبلبتكار، بيشسا ال تػختب  القػجرة عمػى  (6)

عمػػػى نقػػػل التكشػلػجيػػػا مػػػغ الخػػػارج االبتكػػػار وتحدػػػيغ اإلنتاجيػػػة فػػػي الػػػجوؿ الشاميػػػة بحجػػػع السشذػػػآت بقػػػجر إرتباشيػػػا بقػػػجرتيا 
 وتصػيعيا لمطخوؼ السحمية الخاصة بكل دولة عمى حجة. راجع ا 

 .  510دكتػر/ عبجالخحيع البحصيصي، مخجع سابق، ص -
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تديج مغ كسيات كافة عشاصخ اإلنتاج، وبخاصة رأس الساؿ السدتثسخ، وىػ ما ستعجد عشو 
  .(1)حتسًا السشذآت الرغيخة أو الستػسصة

يذيخ البعس إلى أف شبيعة السػارد االقترادية الستاحة، وكحا السدتػى بيشسا  
جوؿ مغ مدايا ندبية إلنتاج سمع ما تشتج التكشػلػجي الدائج، وما قج يتػافخ لجى بعس ال

في ضل حجع معيغ، ىػ ما يحجد الشس  الرشاعي لبلقتراد، وبالتالي ىػ بكفاءة اقترادية 
 .(6)ما يحجد الحجع األمثل لمسشذآت

البعس أخيخًا أف معيار أفزمية حجع السشذأة مغ حيث الرغخ أو الكبخ إنسا  خي وي 
بيغ تكمفة السعامبلت داخل السشذأة وتكمفتيا داخل الدػؽ،  يتػقف أو يتحجد تبعًا لشدبة الفخؽ 

وأنو كمسا انخفزت تكمفة معامبلت الدػؽ عغ تكمفة السعامبلت بالسشذأة، كمسا كاف الحجع 
األصغخ أكثخ مثالية لمسشذأة، حيث يتػقف الفخؽ بيغ التكمفتيغ عمى عجة عػامل تختمف 

 .(3)ا كل دولة عغ غيخىاباختبلؼ نػع الرشاعة والخرائز التي تتسيد بي
أما ؼيسا يتعمق بالعبلقة بيغ حجع السشذأة وتكمفة خمق فخص عسل ججيجة، تذيخ  

% مغ 69التقجيخات إلى أف فخصة العسل في السذخوع الرغيخ تقجر في الستػس  بشحػ 
تكمفتيا في السذخوعات الكبيخة، وتديج ىحه الشدبة أو تشخفس بحدب السدتػى التكشػلػجي 

 في السجتسع والسدتخجـ في السشذآت العاممة باالقتراد الػششي. الدائج 
 

                                                 

(6) Pigou, G., Economic of Welfare, Cited by M.Blaug, Economic Theory in Retrospect 

Homewood, Irwin, 1025, pp. 292-295.  

 لسديج مغ التفريبلت راجع ا  (6)
- Kumar, Rajan and Zingales, "What determines firms size? University of Chicago, CRSP 

Working Paper No. 502, 6991.  

- J. You, Small firms in Economic Theory, Cambridge Journal of Economics No. 10, 1008, p. 

551. 

(5) Beck et al., SMEs, Growth and Poverty: Cross-Country Evidence, Journal of Economic 

Growth,6998, pp. 100-660.  
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 ادلطهب انثبنً
 خصبئص ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت

الستػسصة التي تشاولت تحجيج مفيػـ السذخوعات و  الدابقةالتعخيفات  مغ واقع 
ىحه يسكششا الػقػؼ عمى عجد مغ الخرائز اليامة التي تسيد ومتشاـية الرغخ ،  الرغيخةو 

 الشػعية مغ السذخوعات، لعل مغ أىسياا 
  غمبة نس  السمكية الفخدية عمى تمظ السذخوعات، في مقابل بعس األنساط األخخى

كالسمكية الجساعية أو السداىسة التي تسيد السذخوعات الكبيخة، وىػ ما يعكذ 
بأعساؿ اإلدارة إرتباط اإلدارة فييا ارتباشًا وثيقًا بالسمكية، فالسجيخ السالظ ىػ مغ يقػـ 

والتخصي  والتشديق والتدػيق والخقابة والريانة والتدجيل بالجفاتخ ... إلخ، في آف 
بغة عائمية، مسا يفقجىا وجػد الييكل واحج، فيحه السذخوعات ىي في الغالب ذات ص

وعادة ما تكػف ىحه األنساط مغ السمكية )الفخدية  .(1)اإلداري والسالي والفشي الستكامل
غيخىا( أكثخ جاذبية لمسجخخات الرغيخة، والتي تتػاجج لجى أصحابيا  –مية العائ –

قجرات تشطيسية، يفزمػف مغ خبلليا اإلشخاؼ السباشخ عمى أمػاليع، كسا أف الصابع 
العائمي ليحه السذخوعات ىػ عادة ما يعصي ليا القجرة عمى االستسخار، مغ خبلؿ 

األنساط أيزًا عمى استقبللية السذخوع  ث األبشاء لسيغ اآلباء، كسا تداعج ىحهر تػا
مغ الشاحية القانػنية، أي عجـ تبعية ىحه الشػعية مغ السذخوعات لسذخوعات أكبخ 

 تستمكيا. 

وبالشطخ إلى ىحه الخاصية، فقج تعج السذخوعات الرغيخة أو الستػسصة، ىي السجاؿ 
والتي استصاعت  ءمة الستيعاب أكبخ قجر مغ العسالة العائجة مغ الخارج،األكثخ مبل

خبلؿ فتخة اغتخابيا إدخار مبمغًا مشاسبًا تدتصيع مغ خبللو االستثسار في مذخوع 
 صغيخ أو متػس ، شخيصة تػافخ السشاخ االقترادي واالجتساعي السبلئع. 

  ،مع ضعف القجرة التسػيمية لتمظ السذخوعات وتجني حجع السجخخات لمسدتثسخيغ فييا
عمى الخامات األولية السحمية، مسا يداىع  –ل مكثف وبذك –فإنيا عادة ما تعتسج 

                                                 

د. مػػػػاىخ السحػػػػخوؽ، د. إييػػػػاب مقابمػػػػةا السذػػػػخوعات الرػػػػغيخة والستػسػػػػصة، أىسيتيػػػػا ومعػقاتيػػػػا، مخكػػػػد السشذػػػػآت الرػػػػغيخة  (1)
 .  3، ص6992، األردف، والستػسصة، األكاديسية العخبية لمعمـػ السالية والسرخؼية
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في خفس التكمفة اإلنتاجية، وبسا يعكدو ذلظ مغ انخفاض الحجع السصمق لخأس 
 رأس الساؿ/العسل.  معاملاض فالساؿ البلـز إلنذاء تمظ السذخوعات، أي إنخ

 حثية تجني قجرتيا الحاتية عمى التصػيخ والتػسع في ضل إغفاؿ وإىساؿ الجػانب الب
تخريز السيدانيات البلزمة عجـ  ، وResearch and Developmentوالتصػيخية 

لحلظ، بل وربسا عجـ االقتشاع بأىسيتيا أو ضخورتيا، عمى خبلؼ الذخكات الكبيخة 
إلى تخريز الكثيخ مغ نفقاتيا  اإلتجاهو ، والتي تػلى جل اىتساميا ليحه الجػانب 

ومع ذلظ يسكغ مغ خبلؿ دعع السذخوعات  .(1)ألعساؿ البحث والتصػيخ واالبتكار
الكبيخة لمسذخوعات الرغيخة الػصػؿ إلى معجالت أسخع مغ االختخاع والتججيج داخل 

متى تع اعتبار السذخوع الرغيخ بسثابة وعاء ىاـ لتقجيع التغييخ ، االقتراد ككل 
بعًا كػف مشيالفشي، عغ شخيق استخجاـ نصاؽ إنتاجو الرغيخ، لمتحػؿ بالتالي ألف 

 . Innovationأو لتحجيث السشتجات  Inventionلبلختخاع 

 ىا تمظ السذخوعات فيي تترف نطخًا لحخية الجخػؿ والخخوج مغ األنذصة التي تتػال
بقجر كبيخ مغ التشافدية، األمخ الحي يشعكذ بجرجة كبيخة عمى حجع السبيعات 

 ومعجالت العائج مغ الشذاط. 

 ختمف الطخوؼ، فإنيا تتسيد بجرجة عالية مغ نطخًا لقجرتيا عمى التكيف مع م
السخونة والقجرة عمى االنتذار الجغخافي، وبسا يداعج عمى تحقيق التػازف في العسمية 

وخجمة األسػاؽ السحجودة والتي ال تدتصيع ، التشسػية وتقميل التفاوتات اإلقميسية 
لسذخوعات مغ السذخوعات الكبيخة أف تفي بحاجاتيا، فزبًل عسا تؤدي إليو تمظ ا

إحجاث التػزيع الستػازف لمدكاف بيغ الخيف والحزخ، وذلظ مغ خبلؿ تػشيغ 
 . (6)السشاشق الخيؽيةبالرشاعات، وبخاصة ذات الرفة الدراعية، 

                                                 

لعل مدتيجؼ إعجاد وتصػيخ بخنػامج شػامل لتحفيػد الذػخكات الستػسػصة والرػغيخة عمػى االبتكػار، وتفعيػل الذػخاكة بػيغ الجولػة  (1)
"، 6939والقصػػاع الخػػاص لػػجعع وتحفيػػد ىػػحا الستجػػو يػػأتي عمػػى رأس مدػػتيجفات إسػػتخاتيجية التشسيػػة السدػػتجامة "رؤيػػة مرػػخ 

" عالسيػػًا، بيشسػػا يػػأتي 136العػػالسي فػػي مؤشػػخ قػػجرات الذػػخكات عمػػى االبتكػػار فػػي مرػػخ فػػي السختبػػة "حيػػث يػػأتي التختيػػب 
 " عالسيًا. راجع ا 29إلى التختيب " 6939مدتيجؼ مرخ لمػصػؿ لعاـ 

 .  11-19، ص6939إستخاتيجية التشسية السدتجامة، رؤية مرخ  اوزارة التخصي  والستابعة واإلصبلح اإلداري  -
 فتحػػي صػػقخا واقػػع السذػػخوعات الرػػغيخة والستػسػػصة وأىسيتيػػا االقترػػادية، السشطسػػة العخبيػػة لمتشسيػػة اإلداريػػة، القػػاىخة، د. دمحم (6)

 .  60، ص6995يشايخ 
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  استخجاميا لفشػف إنتاجية بديصة ندبيًا تتسيد عادة بارتفاع كثافة العسل مسا يجعميا
وفخة األيجى العاممة ونجرة رأس الساؿ،  أكثخ مبلءمة لمجوؿ الشامية التي تعاني مغ

ومغ ثع فيي تسثل عامبًل إيجابيًا في مػاجية مذكبلت البصالة في ىحا الجانب، 
إذ تقل فخصة العسل فييا متجنية،  التكمفة االستثسارية البلزمة لخمقوخاصة أف 

 . (1)سقارنة بتكمفتيا في السذخوعات الكبيخةبسعجؿ ثبلث مخات عشج ال

  السذخوعات صشاعات أو قػاعج إنتاجية مكسمة لمرشاعات الكبيخة، بل تسثل ىحه
ليا، حيث حتست قػاعج السشافدة الجولية عمى الذخكات الكبخى التعاقج مع  ومغحية

شخكات أصغخ حجسًا داخل الحجود الجغخاؼية إلنتاج بعس مكػنات مشتجاتيا 
ات الكبخى القجرة عمى الشيائية بغخض ضغ  اإلنتاج، وبسا يتيح في الشياية لمسذخوع
 . (6)السشافدة مع نطخائيا عمى السدتػى الجولي، بل والسحمي أيزاً 

ورجػعًا إلى الخرائز الدابقة، ربسا نمحظ عغ قخب أف بعزيا يسثل جانبًا 
إيجابيًا، وبعزيا اآلخخ يسثل جانبًا سمبيًا، إال أف الجػانب الدمبية في ىحه السذخوعات عادة 

 وعادة ماخة بقجر رجػعيا إلى ما تػاجيو ىحه السذخوعات مغ معػقات، ال تخجع إلييا مباش
يأتي ضعف قجرتيا عمى الحرػؿ عمى التسػيل الكافي في شميعة ىحه السعػقات عمى نحػ 

 ما سشخى الحقًا. 

                                                 

د. سػسػػػغ خصػػػابا دور السذػػػخوعات الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي التشسيػػػة االقترػػػادية، مجمػػػة الجراسػػػات الساليػػػة والسرػػػخؼية،   (1)
 .  50، العجد الثالث، ص60ت السالية والسرخؼية، األردف، مج السعيج العخبي لمجراسا

، 65إييػػاب عمػػى السػسػػػىا دور العشاقيػػج الرػػشاعية فػػي تصػػػيخ القػػجرة التشافدػػية لمقصػػاع الرػػشاعي، مجمػػة أىػػل البيػػت، العػػجد  (6)
 .152، ص6910
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 ادلبحث انثبنً
 دور ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت

 يف دعى االلتصبدٌبث انىطنٍت
 تقديم:

يخة والستػسصة ىي السحخؾ األساسي لمتشسية والتصػر تعج السذخوعات الرغ 
االقترادي، بل باتت تسثل أحج القاشخات الخئيدية لحلظ األمخ، مغ خبلؿ ما تػفخه مغ قػاعج 

بيا بالغ األىسية في االقتراديات العالسية برفة عامة  إحتمتصشاعية وخجمية واسعة 
 ة تخجع في األساس إلى عامميغا واالقتراديات الشامية برفة خاصة، ولعل ىحه األىسي

الشامية، وبالتالي إنييار األوضاع السالية في كثيخ مغ الجوؿ، وبخاصة أوليسا:  
ضعف القجرات االستثسارية لمعجيج مغ السذخوعات الكبيخة وتجني قجرتيا عمى االستسخار 

ومشيا مرخ  –ًا والبقاء، ولعل ما شيجتو البيئات االقترادية لمعجيج مغ البمجاف العخبية مؤخخ 
فزبًل عسا يذيجه العالع بأسخه مغ تجاعيات اقترادية اآلف  .(1)لخيخ شاىج عمى ذلظ –

بدبب تفذى وباء فيخوس كػرونا، والحي إجتاح العالع بأكسمو، وتأثخت بو اقتراديات كافة 
 .(6)دوؿ العالع ببل استثشاء

                                                 

ي معػػجالت الشسػػػ، عكدػػو العجيػػج مػػغ فمقػػج شػػيجت الفتػػخات األخيػػخة تعػػخض االقترػػاد السرػػخي لمعجيػػج مػػغ حػػاالت الخكػػػد فػػ (1)
السطاىخ كارتفاع معجالت البصالة وغمق السديج مغ السرانع وانخفاض معجالت استخجاـ الصاقة في عجد آخػخ مشيػا، وتػجىػر 
العجيػػج مػػغ القصاعػػات الرػػشاعية اليامػػة كػػالغدؿ والشدػػيج والحجيػػج والرػػمب والقصاعػػات الخجميػػة كالدػػياحة والشقػػل الجػػػي ... 

 وزيادة حاالت التعثخ لجى الكثيخ مغ رجاؿ األعساؿ، واإلفبلس أماـ السحاكع ... إلخ. راجع في ذلظا إلخ، بل 
د. مرصفى الدعيجا االقتراد السرخي وتحجيات األوضاع الخاىشة، مطػاىخ الزػعف، األسػباب والعػبلج، مكتبػة األسػخة، دار  -

 . 15-13، ص6993الذخوؽ، 
دولػػة سػػػؼ تذػػيج  159شا جػرجيشػػا" رئيدػػة صػػشجوؽ الشقػػج الػػجولي أف اقترػػاديات أكثػػخ مػػغ فػػي ىػػحا الدػػياؽ، أشػػارت "كخيدػػتي (6)

، وححرت مغ أف األسػاؽ الشاشئة والػجوؿ ذات الػجخل السػشخفس، فػي جسيػع أنحػاء 6969نسػًا سمبيًا في دخل الفخد ىحا العاـ 
أف  (OECD)ة التعػاوف االقترػادي والتشسيػة أفخيؿيا وأمخيكا البلتيشية ومعطع آسيا معخضة لسخاشخ مختفعػة. كسػا تػخى مشطسػ

تجاعيات كػرنا االقترادية ستبقى لدشػات، كسا أشػارت مؤسدػة "جػلػج مػاف سػاكذ" ومؤسدػة "بمػػمبيخج" إلػى احتساليػة تخاجػع 
% عمػػى األقػػل خػػبلؿ العػػاـ الجػػاري. وبيسػػا تتػقػػع شػػخكة "جػػي بػػي مػرجػػاف" تخاجعػػًا فػػي االقترػػاد 1االقترػػاد العػػالسي بشدػػبة 

%. وبحدػػػب 11% وبسشصقػػػة اليػػػػرو بشدػػػبة 59%، تتػقػػػع أيزػػػًا تخاجعػػػًا فػػػي االقترػػاد الرػػػيشي بشدػػػبة 15مخيكػػي بشدػػػبة األ
، كسػػػا 10-مميػػػػف شػػػخز فػػػي بػػػخاثغ الفقػػػخ بالسشصقػػػة العخبيػػػة نتيجػػػة انتذػػػار كػفيػػػج 5.3دراسػػػة ججيػػػجة لبلسػػػكػا، سػػػيقع نحػػػػ 

 مميػف وضيفة عمى األقل. راجع ا 1.5ستخدخ السشصقة حػالي 
ـ، 6969ابخيػل  0دولػة بدػبب فيػخوس كػرونػا،  159، صشجوؽ الشقج الجولي يتػقع انخفاضًا في دخل الفػخد فػي CNNمػقع  -

 وذلظ عمى الخاب  ا
https://arabic.cnn.com/business/article/6969/95/90/imf-capita-income-coronavirus-economy. 

 ، وذلظ عمى الخاب ا 6969ابخيل  5مػقع الدػؽ العخبية، البشظ الجولي يتػقع ركػدًا عالسيًا ضخسًا بدبب كػرونا،   -

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/09/imf-capita-income-coronavirus-economy
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امج التحػيل الييكمي التحػالت االقترادية العالسية، والتي جاءت ببخ  ثانييسا : 
الرغيخة  وتصػيخ السذخوعات كالخرخرة، والتي مثمت الدبب الخئيدي لزخورة تشسية

شار الجور الستدايج لمقصاع الخاص الػششي كبجيل لمقصاع العاـ ، وذلظ في إوالستػسصة
 وتحسمو لسدئػلية ؾيادة قاشخة االقتراد نحػ مديج مغ التقجـ. 

جمى ألىسية السذروعات الرغيرة والستهسطة في تولعل من أىم السظاىر التي ت 
 مجال تحقيق التشسية االقترادية ما يمي: 

 تعبئت ادلىارد ادلبنٍت: أداة نأوالً : 
فسع تجىػر الجور الحي يقـػ بو االستثسار األجشبي كجاعع ومشذئ لمسديج مغ  

ي يغمب عمى ، تطيخ أىسية السذخوعات الرغيخة والستػسصة، والت(1)السذخوعات الكبيخة
مي، والتي عادة ما تطيخ لمػجػد مغ خبلؿ إما تػجيو مجخخات أفخاد ئعتيا الذكل العايشب

ىا، أو مغ خبلؿ ؾياـ أحج العساؿ السيخة )مغ ذوي الحخؼ الخاصة( ا العائمة إلقامة أحج
عتسادًا وحجات إنتاجية صغيخة أو متػسصة، إ بسعاونة مجسػعة متعارفة مغ العساؿ بتكػيغ 

خخاتيع الخاصة، وبالتالي تذكيل شاقات إنتاجية ججيجة وإضاؼية تسكشيع مغ إبخاز عمى مج
 كفاءاتيع، والسحافطة عمى استقبلليتيع ووحجتيع السالية. 

وصغخ حجع ىحه السذخوعات، وبالتالي ضعف الحاجة إلى السديج مغ االستثسارات،  
عجد مغ أصحاب رؤوس فزبًل عغ إنخفاض حجع خدائخىا الستػقعة، عادة ما يذجع أكبخ 

 .(6)األمػاؿ السحجودة الستثسارىا مغ خبلؿ إقامة وإنذاء السديج مغ ىحه السذخوعات
 ثبنًٍب : أداة نتحمٍك انتنًٍت انعبدنت وادلتىازنت وادلستدايت: 

                                                                                                                                      

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy. 
مميػار دوالر عػػاـ  13.6بسرػخ ارتفاعػػًا ممحػضػًا مػع بجايػة ىػػحا القػخف ليحقػق  ؼبعػجما شػيج صػافي تػػجفقات االسػتثسار األجشبػي (1)

عػػػػػاد ىػػػػػحا التػػػػػجفق ‘ 6998مميػػػػػار دوالر عػػػػػاـ  8.3، و6999، وذلػػػػػظ بعػػػػػجما حقػػػػػق نرػػػػػف مميػػػػػار دوالر فقػػػػػ  عػػػػػاـ 6995
جاث يشػايخ فػي أعقػاب أحػ 6913مميار دوالر فق  عاـ  3مميار ليرل إلى  5.1ليحقق فق   6990لبلنخفاض بجءًا مغ عاـ 

 . لمسديج مغ التفاصيل راجع ا 6911
والء رضػػػافا السشػػاخ األمشػػي ودوره فػػي جػػحب االسػػتثسارات األجشبيػػة، رسػػالة دكتػػػراه مقجمػػة لكميػػة الجراسػػات العميػػا، أكاديسيػػة  -

 .55-53، ص6912الذخشة، 
يػا أو أسدػيا ريػاديػف كانػت بػخؤوس أمػػاؿ وبشطخة سخيعة عمى االقتراد األمخيكي نجج أف أكبخ عجد مػغ الذػخكات الخياديػة ب (6)

محػػجودة، فقػػج كػػاف "سػػػػفت" جػػدارًا، و"جيمسػػاف" مؤسػػػذ شػػخكة األشمدػػي والباسػػػؽيظ لمذػػاي يبيػػع الذػػػاي إلػػى جانػػب وضيفتػػػو، 
 و"كخايدمخ" ميكانيكيًا بسرشع لمحجيج والرمب ... وىكحا. 
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ع تػازنًا اقتراديًا واجتساعيًا أكثخ وضػحًا وفاعمية إذ تدتصيع ىحه السذخوعات أف تؿي 
نتذار الجغخافي والتػسع داخل السجف والقخى، بل وفي السشاشق الشائية، بدبب قجرتيا عمى اال

ذلظ العتسادىا عمى قجر ضئيل ومحجود مغ فزبًل عغ االنتذار الشػعي والتخرري، و 
خجمات البشية األساسية، وقجرتيا عمى تدػيق مشتجاتيا في األسػاؽ واألماكغ السحيصة بيا، 

بسا ت انتاجيا مغ األماكغ التي تتػشغ بيا، و بل وقجرتيا عمى تحريل كافة مدتمدما
ع السديج مغ تقجيعمى إيجاد فخص ومعارؼ وميارات ألفخاد السجتسع السحمي، و  ىايداعج

الجعع لخفع مدتػى معيذة األفخاد، بل وزيادة عجد السذاركيغ في مكاسب التشسية، وبسا يحقق 
تدعًا ألنساط معيشة مغ العسالة، ، خاصة أنيا تفتح مجااًل مىحه السكاسبالعجالة في تػزيع 

ربسا ال تجج مجااًل متاحًا ليا في الكثيخ مغ الػضائف الحكػمية أو لجى الذخكات الكبخى، 
وأصحاب السيارات السحجودة، لمعسل بيحه السذخوعات الرغيخة أو  والشداءذباب كال

فشية الستخررة، الستػسصة، وىػ ما يجعميا بسثابة ورشًا ومعامل لتجريب وإعجاد الكػادر ال
 . (1)بعج ذلظ لتجج شخيقيا إلى العسل االحتخافي في أماكغ أكثخ فشية وتخررية

وربسا ال نشدى في ىحا السجاؿ ما يسكغ أف تمعبو السذخوعات الرغيخة والستػسصة  
مغ أدوار حيػية لمحج مغ مخاشخ وعػاقب اليجخة الجاخمية مغ األماكغ أو السشاشق األقل 

، وبخاصة بعج أف أصبحت السشاشق الخيؽية شاردة لدكانيا وأصبح ألكثخ نسػاً نسػًا إلى تمظ ا
ربسا تمعب دورًا أكثخ فاعمية و ، بل القصاع الدراعي عاجدًا عغ استيعاب السديج مغ العسالة

 .(6)كأداة لتحقيق نػعًا مغ اليجخة العكدية اليادفة إلى تحقيق التشسية الستػازنة
السذخوعات بسثابة السػجو والسذجع نحػ األعساؿ  عتبار تمظيسكغ إ وإجسااًل،  

واألنذصة التشسػية السدتيجفة، وبسا يسكغ تقجيسو ليحه السذخوعات مغ حػافد تذجيعية إلقامة 
 مذخوعاتيع في السشاشق والتخررات السصمػبة. 

 ثبنثًب : زٌبدة يتىسط اندخم انفردي ويىاجهت يشكهت انبطبنت: 
                                                 

والشدػػيج بسشصقػػة شػػبخا الخيسػػة،  وعمػػى صػػشاعات الغػػدؿ د. ناديػػة عبػػجالعاؿا تسػيػػل نذػػاط الرػػشاعات الرػػغيخة مػػع التصبيػػق  (1)
 وراجع أيزًا ا،  .66-12، ص1005رسالة دكتػراه مقجمة لكمية االقتراد والعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، 

-The World Bank , SMEs for Job Creation in The Arab World: SMEs Access to Financ  

Services , Washington D. C.,No.69533, 6916,P.5.                                                                   

                      

يع ؼيذػارا تحميػل الخرػائز الدػكانية وأثخىػا فػي رسػع الدياسػة األمشيػة، رسػالة دكتػػراه مقجمػة لكميػة الجراسػات العميػا،  (6) د. إبخـا
 .655-652، ص ص 6916أكاديسية الذخشة، 
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لرغيخة والستػسصة عمى العسالة الكثيفة، ولعل أىع ما عادة ما تعتسج السذخوعات ا 
يسيدىا أنيا تسيل إلى تػزيع الجخل برػرة أكثخ عجالة متى قػرنت بالسذخوعات الكبيخة، فيي 
تمعب دورًا جػىخيًا في خمق فخص العسل، وبخاصة ألولئظ العساؿ السشتسيغ ألسخ فقيخة، 

السخأة السعيمة تحت خ  الفقخ"، والحيغ كمجخل "وألولئظ الحيغ يفتقجوف إلى السرادر البجيمة ل
% مغ ندبة الدكاف تحت خ  الفقخ، وبسا يخفف مغ حجة ىحا 62ترل ندبتيع ألكثخ مغ 

 .العامل اليجاـ نطخًا لسا تتيحو ىحه السذخوعات مغ أجػر معقػلة لعساليا
ل وبالشطخ أيزًا إلى أف ىحه السذخوعات تدتخجـ فشػنًا إنتاجية غيخ معقجة، ب 

وبديصة ندبيًا في كثيخ مغ الحاالت، فيي تتسيد بتثسيغ قػة العسل، وذلظ بالشطخ إلى 
حاجتيا الستخجاـ تكشػلػجيا قميمة رأس الساؿ، مسا يداعج عمى خمق فخص عسل إضاؼية 
تستز جدءًا مغ البصالة، وتعسل في ذات الػقت عمى الحج مغ الصمب الستدايج عمى الػضائف 

 .(1)الحكػمية
حتى  6919الججوؿ التالي إلى عجد الستعصميغ في مرخ خبلؿ الفتخة مغ  ويذيخ 
 .خبلؿ تمظ الفتخة مغ تغيخ معجالت البصالةوما شيجتو بحدب الشػع  6910عاـ 

 (1ججوؿ رقع )
 (0209 -0202)  منتهزيع الستعطمين ومعدالت البطالة بحدب الشهع في مرر 

 )العدد بالسئات(

 الدشة
 ت البطالة عدد الستعطمين ومعدال

 الجسمة إناث ذكهر
 السعدل % العدد السعدل % العدد السعدل % العدد

                                                 

في تقخيخ صحفي أعمغ الجياز السخكدي لمتعبئػة العامػة واإلحرػاء إرتفػاع معػجؿ البصالػة فػي مرػخ، خػبلؿ الخبػع األخيػخ مػغ  (1)
% مقارنػة 0,9% وبانخفػاض 6,9% فػي الخبػع الثالػث مػغ ذات العػاـ، بارتفػاع قػجره 5,5% في مقابل 5ليربح  6910عاـ 

مميػػف فػػخد خػبلؿ الخبػع األخيػػخ مػغ العػػاـ  0,65ز أف إجسػالي قػػة العسػػل بمػغ . وأوضػح الجيػػا6915بػالخبع األخيػخ مػػغ عػاـ 
مميػػف  8,16%، حيث بمغػت قػػة العسػل فػي الحزػخ 0,1مميػف خبلؿ الخبع الثالث مغ ذات العاـ، بديادة 5الساضي، مقابل 
. وسػجل عػجد 6910ع لعػاـ % خبلؿ الخبع الخاب5,8مميػف فخد، بشدبة بصالة  5,12%، وفي الخيف 8,11فخد، بشدبة بصالة 

% مػغ إجسػالي 5%، وبشدػبة 0,81مميػػف مػغ اإلنػاث بشدػبة  3,1مميػػف مػغ الػحكػر،  1,1مميػف فخد مشيع  5,6الستعصميغ 
% بػػيغ 5,5ألػػف متعصػػل عػػغ الخبػػع الثالػػث مػػغ العػػاـ الساضػػي، ووصػػل معػػجؿ البصالػػة إلػػى  115قػػػة العسػػل، وبارتفػػاع قػػجرة 

عامػًا  60إلػى  18ؿ الفتخة السذار إلييا، كسا بمغػت ندػبة الستعصمػيغ فػي الفئػة العسخيػة مػغ % بيغ اإلناث خبل5,66الحكػر، 
 % مغ إجسالي الستعصميغ. راجع ا 59ما يقارب 

 .  6969الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، بيانات فبخايخ  -
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6919 0559 5.0 13259 66.2 63819 0 
6911 15669 5.0 13215 66.5 31535 16 
6916 10515 0.3 15531 65.1 35655 16.5 
6913 69551 0.5 18255 65.6 32555 13.6 
6915 69812 0.2 18056 65.9 32585 13.9 
6918 69365 0.5 12102 65.6 32869 16.5 
6912 10552 5.0 12855 63.6 32963 16.8 
6915 15831 5.6 12181 63.1 35256 11.5 
6915 18838 2.5 16015 61.5 65550 0.0 
6910 11999 5.5 13999 66.5 65999 5.9 

 .6910السرجرا الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، 
الرغيخة، ية الرشاعالسذخوعات شت الكثيخ مغ الجوؿ الستقجمة إلى أىسية ولقج فص 

% مغ إجساؿ العسالة الرشاعية 55فالرشاعات اليابانية الرغيخة مثبًل تدتػعب حػالي 
% مغ إجساؿ ؾيسة اإلنتاج الرشاعي في الياباف، وفي إيصاليا 86اليابانية، وتداىع بحػالي 

ي صغيخ، بيشسا تدتػعب السذخوعات األمخيكية الرغيخة مميػف مذخوع فخد 6ىشاؾ أكثخ مغ 
 عات ما يقارب مغ ذات الشدبة أيزاً % مغ قػة العسل، وتػفخ ىحه الرشا59ما يقارب مغ 

 . (1)مغ فخص العسل بجوؿ االتحاد األوروبي
 

 و انٍدوي(:انطببع احملهً وانرتاثً )احلريف أرابعًب : محبٌت األعًبل ذاث 
نعكاس لميػية اإلنتاجية السحمية، وبخاصة في تمظ األعساؿ مغ إفزبًل عسا تسثمو ف 

الجوؿ الشامية كسرخ، فإف تشسية ىحه السذخوعات الحخؼية مغ خبلؿ السذخوعات الرغيخة 
سغ األيجى العاممة الحخؼية، متذغيل الكثيخ مغ لوالستػسصة، بات يسثل ضخورة ممحة 

ضل إحبلؿ اآللية كبجيل اقترادي  أصبحت فخص عسميع محجودة بالسذخوعات الكبيخة في
والتقميجية )كأعساؿ الرشاعات . فالسحافطة عمى ىحه الرشاعات التخاثية (6)لتمظ األيجي

                                                 

 .  39مخجع سابق، ص رخ نسػذجًا،ا السذخوعات الرغيخة وأثخىا في التشسية االقترادية، معاصع عبجالشبي (1)

(6)   Darrell M. West. What happens if robots take the jobs ? the impact of emerging technologies 

on employment and public policy (Washington, the Brootings Institution, October, 6918), p. 

3. 
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الخذبية والدجاد والخدؼ والسذغػالت الفزية والشحاسية .... إلخ( أصبح واجبًا سػاء مغ 
كػنو مرجرًا ىامًا مغ األيجي العاممة، أو مغ حيث  حية كػنو حاضشًا ومدتػعبًا لآلالؼنا

لمترجيخ وبكسيات كبيخة لؤلسػاؽ العالسية، وبكل ما قج يجره مغ عػائج كبيخة لبلقتراد 
 السحمي. 
ومسا يؤكج عمى أىسية الجور الفعاؿ ليحه السذخوعات في تشسية الرادرات ما تسمكو  

ي ذلظ ىحه السؤسدات الرغيخة مغ عػامل خاصة كتستعيا بقجر مغ السخونة، ربسا تتجاوز ف
السؤسدات الكبخى، مسا يسكشيا مغ التحػؿ مغ خ  إنتاجي آلخخ ومغ سػؽ آلخخ النخفاض 

اعتساد تمظ السؤسدات الرغيخة عمى عغ حجع انتاجيا ندبيًا عمى السجى القريخ، فزبًل 
فشػف إنتاجية كثيفة استخجاـ العسل مسا يداعج عمى نقز تكمفة الػحجة السشتجة وبسا يكدبيا 

 .(1)ة في أسػاؽ الترجيخميدة تشافدي
خاؾبة عمى ولعل مغ الججيخ بالحكخ ىشا، التأكيج عمى أىسية وجػد قجر مشاسب مغ الس 

ميجية حتى تطل ريادتيا سػاء عمى السدتػى السحمي أو الخارجي، جػدة ىحه الرشاعات التق
سي نحػ وبخاصة في ضل التشافدية السشتطخة لسشتجات تمظ الرشاعات، السػاكبة لبلتجاه العال

ىحه الرشاعات في  لبقاءاالنفتاح وتحخيخ التجارة ورفع الخقابة الجسخكية، وبالتالي ال سبيل 
مػاجية السشافدة الجاخمية )مغ السذخوعات الكبيخة(، والخارجية )مغ السذخوعات السشاضخة( 

وىػ عمى جػدتيا والدعي نحػ خمق الجافعية دومًا لمتصػيخ والتحجيث واالبتكار،  بالحخصإال 
ما يسكغ أف تحققو فكخة وجػد السذخوعات الرغيخة والستػسصة الحاضشة ليحه الرشاعات، 
وذلظ بالشطخ إلى شبيعتيا الخالقة لمخقابة الحاتية والجائسة مغ أصحاب األعساؿ، بل ومغ 

 .(6)العامميغ فييا، تحؿيقًا لسرمحتيع السذتخكة
  

                                                 

غيخة فػي أسػػاؽ الترػجيخ معػجالت عاليػة، وبخاصػة فػي بعػس الػجوؿ األسػيػية، فيػي ولقج بمغت مداىسات الرػشاعات الرػ   (1)
 % في كػريا الجشػبية. راجع ا 53% في تايػاف، و82% في الريغ، و29

زيادي بمقاسعا العشاقيج الرشاعية كإسػتخاتيجية لتصػػيخ السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي الجدائػخ، مجمػة العمػـػ االقترػادية  -
 .  159، ص6995، 5دييخ، جامعة فخحات عباس، سصيف، العجد وعمـػ الت

ومػػع الػقػت يكتدػب ىػػؤالء ، ذوي ميػػارات مشخفزػة ندػبيًا  الً اذلػظ أف السذػخوعات الرػػغيخة والستػسػصة عػادة مػػا تدػتخجـ عسػ (6)
إلنتػػػاج داخػػػل العسػػػاؿ الخبػػػخة داخػػػل السرػػػشع أو الػرشػػػة الرػػػغيخة ويتحػلػػػػف إلػػػى عسػػػاؿ ميػػػخة، وبالتػػػالي ارتبػػػاط التػػػجريب با

 السرشع. راجع ا 
دعع ورفػع كفػاءة السذػخوعات الرػغيخة والستػسػصة فػي مرػخ، رسػالة دكتػػراه مقجمػة في د/ حاتع مأمػفا دور التشسية البذخية  -

 .  50، ص6995لكمية التجارة، جامعة عيغ شسذ، 
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 خبيسًب : ادلسبهًت يف انعًهٍت انتنًىٌت: 

اصة ؼيسا يتعمق بتخريز السػارد اإلنتاجية بالبمجاف الشامية، إذ عادة ما تديع وبخ 
الستػسصة في تمظ البمجاف في رفع كفاءة ذلظ التخريز، وذلظ و السذخوعات الرغيخة 

وبسا يعكذ وضع تمظ البمجاف مغ حيث  ،بالشطخ إلى تبشييا ألساليب إنتاجية كثيفة العسالة
لساؿ، وبالتالي كمسا تػسع نذاط تمظ السذخوعات في الدػؽ غيخ رأس ا وفخة قػة العسل ونجرة

الخسسي، كمسا جاءت أسعار عػامل اإلنتاج والسشتجات عاكدة، وبرػرة أفزل، لتكاليف 
 الفخص البجيمة، مقارنة باألسعار التي تتعامل بيا السذخوعات الكبخى. 

بخى، ومذاركتيا ومغ السؤكج أف تػاجج تمظ السذخوعات إلى جػار السذخوعات الك 
، وبسا السذخوعاتفي الكثيخ مغ الرشاعات سػؼ يداىع أواًل في جعميا مشافدًا محتسبًل لتمظ 

مغ الدمع والخجمات لفئات  في األسعار، وبالتالي تػفيخ قجريحج مغ قجرتيا عمى التحكع 
الذخكات السجتسع بأسعار مشاسبة ال غمػ فييا، فزبًل عسا تتيحو ثانيًا مغ إمكانية جعل ىحه 

باإلضافة  .(1)بسداىستيا ىحه تسثل نػاة لمتصػر والتحػؿ إلى مذخوعات كبخى في السدتقبل
تعطيع العائج االقترادي الستػقع تحؿيقو مغ تمظ السذخوعات الرغيخة والستػسصة مغ  إلى

  .ناحية ثالثة
يا فعمى الخغع مغ أف إنتاجية العامل في السذخوعات الكبيخة ىي في العادة أعمى مش

عتساد تمظ األخيخة في إنتاجيا عمى تقشيات إنتاج إ في السذخوعات الرغيخة، خاصة في ضل 
غيخ متقجمة، إال أنشا لػ ربصشا رأس الساؿ السدتثسخ لمعامل والفائز االقترادي، لػججنا أف 

االقترادي لػحجة رأس الساؿ  سالسذخوعات الرغيخة ىي األكفأ عادة مغ حيث تعطيع الفائ
 .(6)ؿ السدتثسخورأس السا

                                                 

بالعسػل عمػى ماكيشػة خياشػة واحػجة يا بحا"بجأ صػ "United Colors of Benetton"فذخكة عسبلقة مثل "بيشتػف" لمسبلبذ  (1)
 بسجخل العقار الحي كاف يقصشو، مغ خبلؿ تجسيعو لبػاقي األقسذة مغ السرانع وحياكتيا في شكل مبلبذ جاىدة. راجع ا 

 .3د. ماىخ السحخوؽ، د. إيياب مقابمة، مخجع سابق، ص -
 .  68، مرخ نسػذجًا، مخجع سابق، صعاصع عبجالشبيا السذخوعات الرغيخة وأثخىا في التشسية االقترادية (6)
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 ادلبحث انثبنث
 جتربت ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت يف يصر

 تمدٌى: 
االقترادي، والسعخوؼ بجأت مرخ بالفعل بخنامجيا لئلصبلح  1006مشح عاـ  

عبلج االختبلالت في االقتراد ، بيجؼ ببخنامج اإلصبلحات الييكمية وتحخيخ االقتراد
في السيداف التجاري، ومػاجية السجيػنية الخارجية، وتذػه الكمي كالعجد في السػازنة العامة و 

يكمتو، واإلعبلف عغ خرخرة  األسعار، وإعادة الشطخ في القصاع العاـ مغ حيث تشطيسو ـو
وحجاتو، وكحلظ زيادة مداىسة القصاع الخاص، وبالتالي التحػؿ الى اقتراد الدػؽ وتحخيخ 

 االقتراد. 
دي إلى تحخيخ سعخ الرخؼ، وتحخيخ أسعار وقج أدت سياسات اإلصبلح االقترا 

الفائجة، وتحخيخ أنساط اإلنتاج واألسعار، وتذجيع القصاع الخاص، وإنذاء وتذجيع سػؽ 
 الساؿ )البػرصة(، والتخمز مغ القصاع العاـ )الخرخرة(. 

يعسل وفق اقتراديات الدػؽ وحخية السشافدة والتجارة،  االقتراد السرخي  مازاؿو  
متجارة الحخة )مشطسة التجارة العالسية(، ويدداد ؼيو حجع ودور القصاع الخاص ويػائع نفدو ل

مع تشاقز حجع ودور القصاع العاـ، مع تػافخحخية التعامل بالشقج األجشبي، وتحخيخ كامل 
أف البيئة االقترادية العامة  وىػ ما يعشيرخؼ ، واتداع حجع الدػؽ السرخي. اللدعخ 

السذخوعات  ػة بالتػجو نحػ التػسع في تشفيح السديج مغاآلف وبقتدسح ربسا في مرخ 
 ح ليا السجاؿ لتشسػ وتددىخ. االرغيخة والستػسصة ويت

وىكحا ، سيتع تشاوؿ التجخبة السرخية في مجاؿ السذخوعات الرغيخة والستػسصة عبخ        
ليا واألجيدة الشقاط الدت التالية ، والستزسشة نذأة ىحه التجخبة وحاليا واالشار التذخيعي 

لجعسيا وتشسيتيا ، وذلظ عمي الشحػ القائسة عمي إدارتيا ، وأخيخًا الجيػد الحكػمية السقجمة 
 -األتي ا

 : نشأة ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت يف يصر: أوالً 
والتي باتت تسثل في  ،الرغيخة والستػسصة  لمسذخوعاتلع تأت األىسية الشدبية  

ي عجد السذخوعات العاممة في القصاع الخاص غيخ % مغ إجسال05مرخ ما يقارب 
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% مغ إجسالي الؿيسة السزافة، ومدتػعبة ألكثخ 59الدراعي، محققة لسداىسة ال تقل عغ 
وإنسا شيجت تجخبة تمظ السذخوعات في ، فجأة قػة العسل بالقصاع الخاص ككلثمثي مغ 

 .(1)مرخ تصػرًا عبخ الدمغ
في مرخ، كغيخىا مغ غالبية بمجاف العالع، وربسا كاف السذخوع الحخفي الرغيخ  

عمى حتى الستقجـ مشيا، ىػ الشػاة األولى لمسذخوعات الرغيخة، حيث سيصخ ىحا السذخوع 
كافة األنذصة االقترادية في الفتخة التي سبقت بدوغ الثػرة الرشاعية، ولكغ، وعمى الخغع 

لسذخوعات، وتحػليا إلى أشكاؿ مغ التصػرات الستتالية التي لحقت بيحا الذكل البجائي مغ ا
كمية، وإنسا مازلشا نجج لو صػرًا  تفأكثخ تصػرًا و تقجمًا، إال أف ىحا الذكل البجائي لع يخ

متعجدة في العجيج مغ أوجو الشذاط الرشاعي، إلى جانب األشكاؿ األخخى األكثخ تصػرًا 
 . (6)واألكثخ حجسًا سػاء الرغيخة أو الستػسصة أو الكبيخة

يسكغ القػؿ بأف السذخوعات الرغيخة والحخؼية قج استحػذت عمى الكثيخ مغ  وىكحا، 
تخؾ السجاؿ قميبًل لتحل محميا دي لسجة شػيمة مغ الدمغ، قبل أف تأوجو الشذاط االقترا

السذخوعات الكبيخة، إال أف ىحه السذخوعات الرغيخة مازالت تحتفظ بػجػدىا وأىسيتيا عمى 
ليا السذخوعات كبيخة الحجع، ولعل الدبب في  رىاجييا وترجالخغع مغ التحجيات التي تػا

 ا (3)ذلظ يخجع إلى ما يمي
ىشاؾ ندبة ال يدتياف بيا مغ الدكاف والقػة العاممة تقصغ وتعسل في القخى والسخاكد  )أ(

الخيؽية، وبسعجالت تفػؽ مثيبلتيا مغ القاششيغ بالحزخ، فبيشسا بمغ عجد الدكاف في 
، %85.8وىػ ما يسثل ندبة  ،6915ميػف ندسة بتعجاد عاـ ( م88الخيف حػالي )

% مغ إجسالي 56.8وبشدبة  ( مميػف ندسة51الحزخ عغ ) فيلع يدد عجد الدكاف 
لى انتذار ، وىػ ما يؤدي حتسًا إمميػف ندسة 02مجسػع الدكاف البالغ عجدىع 

ذكل أسػاؽ سمع االستيبلؾ وسمع االستثسار )كسجخل لئلنتاج الدراعي( ب وتذتت
                                                 

 قصاع سياسات تشسية صادرات السذخوعات الرغيخة والستػسصة، عمى الخاب  ا  اوزارة الرشاعة والتجارة الخارجية (1)
www.MTI.gov.eg/SNE/index       -     

    .5ا مخجع سابق ، ص  سسيخ عخيقاتد.  وراجع أيزَا ا    - 
 

(6)  Anderson, D. "Small Industry in Developing Countries: A Discussion of Issues", World 

Development, Vol. 19, No. 11, 1056, p. 015.  

مخجػع  ، ا مجى واقعية األماؿ السعقػدة عمي السذخوعات الرػغيخة فػي حػل مذػكمة البصالػة فػي مرػخد. محسػد حدغ حدشي (3)
 .  866سابق، ص

http://www.mti.gov.eg/SNE/index
http://www.mti.gov.eg/SNE/index
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كبيخ، فمػ أخحنا في االعتبار أيزًا انخفاض مدتػى البشية التحتية وخجمات الشقل في 
ىحه السشاشق، لػججنا أف الشس  األكثخ مبلءمة لمسذخوعات ىػ الػحجات الرغيخة 

 . (1)الحجع
، قج يكػف الحجع أو السحل أف الكثيخ مغ الرشاعات التي تتسيد بسدايا السػشغ )ب(

شصاؽ الرغيخ لئلنتاج، وبخاصة تمظ الرشاعات الستعمقة بإنتاج األمثل ليا ىػ ال
مشتجات تتسيد مكػناتيا بدخعة التمف، وتحتاج إلى ترشيعيا محميًا دوف نقميا 
كالمحػـ واأللباف والفػاكو والخزخوات ... إلخ، وبخاصة متى واكب ذلظ ارتفاع 

 نفقات الحفظ والشقل. 
الحخؼية، تخجـ في العادة أسػاقًا كمية صغيخة  ىشاؾ العجيج مغ الرشاعات، وبخاصة )ج(

بصبيعتيا كرشاعات السبلبذ واألثاثات والسشتجات الغحائية الخاصة، فزبًل عغ 
األنذصة السدتحجثة والتي مازالت أسػاقيا في شػر اإلنذاء وتحت التكػيغ، وىحه 

خ مبلءمة جسيعًا ال يشاسبيا إال السذخوعات الرغيخة ويكػف الشصاؽ الرغيخ ىػ األكث
 بالشدبة ليا. 

وما واكب ذلظ  ،ومع ذلظ، فإف ما شيجتو البشيات األساسية مؤخخًا مغ تحدغ ممحػظ 
مغ تصػر في وسائل الشقل والتخديغ والحفظ ... إلخ، فزبًل عغ اليجخات الستتالية لمقػى 

سمية العاممة مغ الخيف إلى السجيشة قج سسح لمسذخوعات الكبيخة بأف تطيخ وتددىخ وتذيج ع
 التخكيد، وىػ ما أدى إلى انتقاؿ السذخوعات الرغيخة إلى مكانة تالية. 

السرخي وحؿيقة، فمقج بجأ االىتساـ بالسذخوعات الرغيخة والستػسصة في االقتراد  
مع الخبع الثاني مغ القخف الساضي، وبخاصة مع إنذاء بشظ التدميف الدراعي السرخي 

بخأسساؿ مميػف جشيو ليقجـ القخوض لمسدارعيغ  1039( لدشة 89بسػجب القانػف رقع )
، وتأكيجًا 1052(. وفي عاـ 1033-1060السرخييغ لسػاجية األزمة االقترادية العالسية )

ليحػؿ ذلظ البشظ  115ليحا الجور الحيػي في دعع السذخوعات الرغيخة، صجر القانػف رقع 
مغ تقجيع كافة الخجمات السرخؼية  إلى البشظ الخئيدي لمتشسية واالئتساف الدراعي، والحي جعل

لتسػيل السذخوعات متشاـية الرغخ والرغيخة والستػسصة، وبخاصة في الخيف، واحجًا مغ 
 أىع أىجافو.

                                                 

 . 6915الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، بيانات عاـ  (1)
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ومع بجاية ستيشيات القخف الساضي، عسجت الكثيخ مغ البشػؾ السرخية )بشػؾ  
ػسصة ذات البعج القصاع العاـ(، لتخريز شخائح تسػيمية عجيجة لمسذخوعات الرغيخة والست

االقترادي، وبخاصة في السشاشق ذات الربغة الرشاعية كجمياط والسحمة الكبخى، واستسخ 
دعع ىحه البشػؾ لتمظ السذخوعات بيغ االىتساـ تارة والتجاىل تارة أخخى، حتى جاءت الصفخة 

 القخف.  ذلظالكبخى مع انصبلؽ بخنامج اإلصبلح االقترادي مع تدعيشات 
 : 1991يج اإلصالح االلتصبدي وانتصحٍح اذلٍكهً برنب:  ثبنٍبً 

، تبشت 1001تفاؽ بيغ الحكػمة السرخية وصشجوؽ الشقج الجولي في مايػ بسػجب إ 
مرخ بخنامج اإلصبلح االقترادي، والحي عخؼ ببخنامج التثبيت، وىػ إصبلح مالي ونقجي 

شيخًا، االتفاؽ مع وقج أعقب ذلظ في مجة ال تتعجى  .بيجؼ تحقيق االستقخار االقترادي
البشظ الجولي، لتبشى بخنامج إصبلح شامل يكسل البخنامج الستفق عميو مع صشجوؽ الشقج 
الجولي، وىػ ما عخؼ ببخنامج اإلصبلح الييكمي، وذلظ بيجؼ إصبلح القصاع العاـ واتداع 
دور القصاع الخاص مغ خبلؿ بخامج الخرخرة الثبلث، وىي بيع شخكات القصاع العاـ 

ثخة ونقل ممكيتيا لمقصاع الخاص، أو السذاركة في السمكية واإلدارة، أو اإلدارة فق  لعقػد الستع
 .(1)إيجار شػيمة األجل

 انصندوق االجتًبعً نهتنًٍت :  ثبنثًب :
تأكيجًا الىتساـ الجولة بالسشذآت الرغيخة والستػسصة والعسل عمى التػسع فييا، تع  

، كرشجوؽ 1001( لدشة 59القخار الجسيػري رقع )إنذاء الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية ب
ى ييجؼ إلى السداىسة في حل مذكمة البصالة والتعامل مع اآلثار الجانبية لبخنامج مقػ 

تع اعتباره الجية السدئػلة عغ تشسية السذخوعات  1006اإلصبلح االقترادي. وفي عاـ 
السيدخة والسشح  ستخجاـ القخوضعمي إالرشجوؽ لقج إنرب إىتساـ خ، و الرغيخة بسر

الستاحة مغ الحكػمة أو مغ مؤسدات التسػيل السحمية واألجشبية لتشفيح بخامج تشسية تمظ 
السذخوعات، مغ خبلؿ تسػيمو لجيات متعجدة أىسيا البشػؾ إلعادة اإلقخاض لمسذخوعات 

                                                 

وفػػي إشػػار بخنػػامج التثبيػػت مػػع صػػشجوؽ الشقػػج الػػجولي، إحتػػل اإلصػػبلح السرػػخفي األولػيػػة األولػػى فػػي ىػػحا البخنػػامج، فكانػػت  (1)
يػة ججيػجة لتسػيػل السػازنػة العامػة لمجولػة مػغ خػبلؿ أذوف البجاية بتحخيخ سعخ الفائجة البشكية وتحخيػخ سػعخ الرػخؼ، وإنذػاء آل

الخدانػػػة بػػػجيبًل إلقػػػخاض الجولػػػة مباشػػػخة مػػػغ الجيػػػاز السرػػػخفي، والدػػػساح لمبشػػػػؾ بإنذػػػاء صػػػشاديق االسػػػتثسار والدػػػساح بصػػػخح 
خار والتػػازف إلػى أسيسيا في البػرصة، وأف تتػافق آليات الدياسة الشقجيػة مػع بػاقي الدياسػات االقترػادية بيػجؼ إعػادة االسػتق

 االقتراد الكمي.. لسديج مغ التفريبلت راجع ا 
 .  539د. عبجالخحيع البحصيصي، مخجع سابق، ص -
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( يقزي بإنذاء جياز لتشسية 535صجر القخار الجسيػري رقع ) 1000السدتيجفة. وفي عاـ 
وحج نطع التعامل مع خوعات الرغيخة تكػف تبعيتو لمرشجوؽ االجتساعي لمتشسية، والحي السذ

قصاع السذخوعات الرغيخة مغ قبل كافة أجيدة الجولة، وكحلظ مغ القصاع الخاص، مع تػليو 
ميسة وضع الدياسات الخاصة بتشسية السشذآت الرغيخة القائسة بالفعل، وإنذاء السذخوعات 

 . (1)تقجيع الخجمات ليع بأسعار رمديةالججيجة لمذباب و 
 

( إلى نذاط الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية خبلؿ الفتخة مغ 3)ويذيخ الججوؿ رقع  
، حيث تذيخ اإلحراءات إلى ؾياـ الرشجوؽ بتسػيل 6915وحتى عاـ  1006بجاية عاـ 

ؿ ( ألف مذخوع متشاىي الرغخ خبل539( ألف مذخوع صغيخ تقخيبًا وأكثخ مغ)659قخابة )
، وبإجسالي تسػيبلت بمغت ما يديج 6995وحتى نياية ديدسبخ  1006الفتخة مغ أوؿ يشايخ 

ف نذاشات لي مميػني فخصة عسل، كسا لع تتػقمميار جشيو مرخي، وخالقًا لحػا 0.6عغ 
الرشجوؽ شػاؿ الدشػات األخيخة الساضية، إذ تذيخ اإلحراءات أيزًا إلى تػالي عسميات 

وحتى عاـ  6990ت الرغيخة ومتشاـية الرغخ خبلؿ الفتخة مغ دعع وتسػيل السذخوعا
، حيث شيجت تمظ الفتخة تشامي عجد السذخوعات السسػلة والسبالغ السشرخفة عبخ 6915

( ألف مذخوع 183الرشجوؽ لتمظ السذخوعات، والتي بمغ إجسالييا خبلؿ تمظ الفتخة حػالي )
حتاجت في تسػيبلتيا ألكثخ مغ ( مميػف مذخوع متشاىي الرغخ، إ1.5صغيخ وحػالي )

وحػالي  ،( مميار جشيو خررت لمسذخوعات الرغيخة15بػاقع حػالي )( مميار جشيو 39)
 ( مميار جشيو لمسذخوعات متشاـية الرغخ. 16)
 
 

 (3جدول رقم )
 نذاط الرشدوق االجتساعي لمتشسية

 (0208-0229( ، )0228-0990لألعهام )
 روعات متشاهية الرغرالسذ السذروعات الرغيرة  الدشهات

                                                 

 لسديج مغ التفريبلت حػؿ عسل الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية، راجعا (1)
 . 25-21ص ص ، 6995وزارة الساليةا تعديد القجرة التشافدية لمسشذآت الرغيخة والستػسصة في مرخ، نػفسبخ   -
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عدد 
 السذروعات

السشررف 
السشررف  عدد السذروعات )بالسميهن(

 )بالسميهن(
1006-6995 

6990 
6919 
6911 
6916 
6913 
6915 
6918 
6912 
6915 
6915 

650392 
0262 
0329 
15086 
15585 
16860 
12952 
10353 
15982 
12121 
12850 

5599 
501 
292 
1656 
1810 
1819 
6116 
3958 
6665 
6518 
6350 

539635 
105119 
188582 
162055 
155612 
155655 
126651 
155652 
155261 
638005 
635868 

1899 
853 
890 
556 
231 
525 
010 
1515 
1835 
6620 
3165 

 13.558 6.835.655 68.255 531.259 اإلجسالي
   .6910، بيانات عاـ ا الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراءالسردر

وحتى نياية ديدسبخ  1006رشجوؽ استصاع خبلؿ الفتخة مغ أوؿ يشايخ أي أف ال 
قخابة  استحقتتسػيل قخابة ثبلثة مبلييغ مذخوع ما بيغ صغيخ ومتشاىي الرغخ  6915

عبخ الرشجوؽ ،  ةاألربعيغ مميار جشيو مرخي، وىػ ما يعكذ حؿيقة اىتساـ الجول
، ويعكذ أيزًا ومتشاـية الرغخة بجعع وتسػيل السذخوعات الرغيخ ، االجتساعي لمتشسية 

دور ىحه السذخوعات في تشسية االقتراد الػششي السرخي، بسا تحققو تمظ السذخوعات مغ 
مداىسات فاعمة في حجع الشاتج القػمي، وبسا تخمقو مغ فخص عسل بمغت خبلؿ الدشػات 

( أكثخ مغ مميػف فخصة عسل عمى نحػ ما يذيخ إليو 6915-6912الثبلث مغ عاـ )
 (.3جوؿ رقع )جال
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 ا(1)1212( نسنت 151انمبنىٌ رلى ): رابعبً 
األكثخ أىسية في مخاحل تصػر السذخوعات الرغيخة والستػسصة، في جاءت الخصػة  

الرغيخة السذخوعات الستػسصة و والخاص بتشسية  6969( لدشة 186صجور القانػف رقع )
والحي لغى  السشطع لعسميا، اإلشار القانػني السذخوعاتومتشاـية الرغخ، ليػفخ لتمظ 

والحي حجد في مادتو األولى السقرػد  (،3)ـ 6995( لدشة 151برجوره القانػف رقع )
الرغيخة ومتشاـية الرغخ )عمى نحػ ما أوضحشا سابقًا(، ومحجدًا بالسذخوعات الستػسصة و 

ية تشسية السذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـالخامذ جياز مغ الباب  (85)في مادتو 
، وبالتخصي  والتشديق تمظ السذخوعاتباعتباره الجية السخترة بالعسل عمى تشسية الرغخ 

والتخويج النتذارىا، والسعاونة في الحرػؿ عمى ما تحتاجو مغ تسػيل وخجمات، وذلظ 
بالتعاوف مع الػزارات وأجيدتيا والييئات العامة ووحجات اإلدارة السحمية وغيخىا مغ 

 .(6)الجيات
زسن الفرل األول من الباب الثالث الحهافز غير الزريبية السقدمة ولقد ت 

 لمسذروعات الستهسطة والرغيرة والستشاهية الرغر وذلك عمى الشحه التالي: 
                                                 

وإلىىى جانىىب ىىىاا القىىانهن، ىشىىاك العديىىد مىىن القىىهانين والمىىهانظ والقىىرارات التىىي نظسىىم أو مىىا زالىىم تىىشظم عسىىل السذىىروعات  (0)
 والستهسطة بذكل مباشر أو غير مباشر، ولعل من أىسيا:  الرغيرة

 ( لدشة 151القانػف رقع )والخاص بتشسية السشذآت الرغيخة ومتشاـية الرغخ. 6995 

 بإصجار البلئحػة التشفيحيػة لقػانػف تشسيػة السشذػآت الرػغيخة، وقػخار  6995( لدشة 1651خار رئيذ مجمذ الػزراء رقع )ق
 بذأف قػاعج وأسذ السحاسبة الزخيبية لمسشذآت الرغيخة.  6916( لدشة 85وزيخ السالية رقع )

 و آخػخ، وبذػكل غيػخ مباشػخ، وىػي تمػظ العجيج مػغ القػػانيغ التػي تػشطع عسػل السشذػآت الرػغيخة والستػسػصة فػي جانػب أ
لتذىريعات ذات ، وأشمػق عمييػا " ا6969لدػشة  186( مػغ السػادة األولػي مػغ القػانػف رقػع 13التي نرت عمييػا الفقػخة )

 1052لدػػشة  35فػػي شػػأف  تشطػػيع الرػػشاعة وتذػػجيعيا ، والقػػانػف رقػػع  1085لدػػشة  61 " ، وىػػي القػػانػف رقػػع الرىىمة
في شأف الدجل الرػشاعي ، وقػانػف العسػل الرػادر بالقػانػف  1055تدشة  65القانػف رقع في شأف الدجل التجاري ، و 

، وقػػانػف البشػػاء الرػػادر  6998لدػػشة  01، وقػػانػف الزػػخيبة عمػػي الػػجخل الرػادر بالقػػانػف رقػػع  6993لدػػشة  16رقػع 
،  6995لدػػشة  102ف رقػػع ، وقػػانػف الزػػخيبة عمػػي العقػػارات السبشيػػة الرػػادر بالقػػانػ  6995لدػػشة  110بالقػػانػف رقػػع 

، وقػػانػف التأميشػػات  6915لدػػشة  18إجػػخاءات مػػشح تػخاخيز السشذػػأت الرػػشاعية الرػػادر بالقػانػف رقػػع  تيدػػيخوقػانػف 
 185، وقػػانػف السحػػاؿ العامػػة الرػػادر بالقػػانػف رقػػع  6910لدػػشة  155االجتساعيػػة والسعاشػػات الرػػادر بالقػػانػف رقػػع 

 أخخى ذات الرمة بقخار رئيذ الػزراء. ، وما يحجد مغ تذخيعات 6910لدشة 

  6915يػنيػػ  15لعل أىع القخارات الرادرة في شػأف تمػظ السشذػآت، ىػي تمػظ الرػادرة عػغ رئػيذ مجمػذ الػػزراء فػي ،
بشقػل تبعيػة قصػاع السذػخوعات الرػغيخة والستػسػصة ليرػػبح تحػت السدػئػلية الكاممػة لػػزارة الرػشاعة والتجػارة الخارجيػػة، 

مغ أىع القصاعات التي باتت تؤثخ بذكل فعاؿ فػي ـيكػل االقترػاد السرػخي. لسديػج مػغ التفاصػيل راجػع  باعتباره واحجاً 
 ا  

 .  2-5، ص6918السخكد السرخي لجراسات الدياسات العامةا وضع وتحجيات السذخوعات الرغيخة والستػسصة في مرخ،  -
 .  6969يػليو  18(الرادر في ومكخر) 65الجخيجة الخسسية، العجد، أنطخ السخاجعة كامل نرػص القانػف  (6)
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 ( لسجمذ إدارة الجياز مشح أي مغ الحػافد التالية لمسذخوعات السدتحقة 65مادة )
  ا(1)( مغ القانػف، وىي63والسشرػص عمييا بالسادة )

  يا، وذلظ األرض السخررة لمسذخوع أو جدء مش ؾيسة تػصيل السخافق إلىرد
 بعج تذغيمو. 

  مشح السذخوعات آجااًل لدجاد ؾيسة تػصيل السخافق، بسا في ذلظ اإلعفاء الكمي
 أو الجدئي مغ فػائج التأخيخ. 

  .تحسل الجولة لجدء مغ تكمفة التجريب الفشي لمعامميغ 

 رمدي.  تخريز أراض بالسجاف أو بسقابل 

  .رد ما ال يجاوز نرف ؾيسة األرض السخررة لمسذخوع 

  .رد ؾيسة االشتخاؾ في السعارض أو تحسمو كميًا أو جدئيًا 

  اإلعفاء مغ تقجيع الزسانات البلزمة لحيغ بجء الشذاط عشج تخريز العقارات
 ؾيسة ىحه الزسانات.  تخؽيسوع أو خ البلزمة لمسذ

ػافد نقجية وفقًا لمسعاييخ التي يحجدىا، وبسا يكفل رفع ويجػز لسجمذ اإلدارة وضع بخامج ح
القجرات التشافدية لمسذخوعات السذار إلييا، وذلظ في حجود ما يخرز سشػيًا مغ السػازنة 

عذخة في األلف مغ الشاتج  مغ ( ثبلثة9.3العامة لمجولة ليحا الغخض، وبسا ال يجاوز )
 شػيًا. مميار جشيو س 1.8السحمي اإلجسالي وبحج أدنى 

 ( ت  68مادة ) عفى مذخوعات ريادة األعساؿ مغ رسـػ تدجيل بخاءات االختخاع
ونساذج السشفعة ....، وتقجـ الجولة السداعجة الفشية البلزمة لتدجيل بخاءات االختخاع 

 التي تسثل تصػرًا كبيخًا في السجاؿ الفشي. 

 ( يجرج في الخصة الدشػية لمجولة ما يتقخر مغ تسػيل 62مادة ) ميدخ لمسذخوعات
 وتحجد في ىحه الخصة مرادر ىحا التسػيل.  ،الستػسصة والرغيخة ومتشاـية الرغخ

بيشسا جاء الفرل الثاني من الباب الثالث متعرضًا لمحهافز الزريبية لمسذروعات 
 .. وذلك عمى الشحه التالي:  السعشية

                                                 

وىػػحه السذػػػخوعات ىػػيا "مذػػػخوعات ريػػػادة األعسػػاؿ، السذػػػخوعات العاممػػة بالقصػػػاع غيػػػخ الخسػػسي التػػػي تتقػػجـ بصمػػػب لتػفيػػػق  (1)
أوضػػاعيا، مذػػخوعات التسػيػػل الخقسػػي والػػحكاء الرػػشاعي، السذػػخوعات الرػػشاعية أو السذػػخوعات التػػي تعسػػل عمػػى تعسيػػق 

في مشتجاتيا، والسذخوعات التي تقػجـ ابتكػارات ججيػجة فػي مجػاؿ الرػشاعة وأنطسػة التكشػلػجيػا، والسذػخوعات  السكػف السحمي
 التي تخجـ نذاط اإلنتاج الدراعي أو الحيػاني، ومذخوعات الصاقة الججيجة والستججدة. 
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 ( ت  65مادة ) ثيق والذيخ عفى تمظ السذخوعات مغ ضخيبة الجمغة ومغ رسػـ التػ
لعقػد تأسيديا وعقػد التدييبلت االئتسانية والخىغ السختبصة بأعساليا وغيخ ذلظ مغ 
الزسانات التي تقجميا السذخوعات لمحرػؿ عمى التسػيل وذلظ لسجة خسذ سشػات 

عفى مغ الزخيبة والخسػـ السذار إلييا مغ تاريخ قيجىا في الدجل التجاري. كسا ت  
 زمة إلقامة تمظ السذخوعات. عقػد تدجيل األراضي البل

 ( ت  65مادة ) عفى األرباح الخأسسالية الشاتجة عغ الترخؼ في األصػؿ أو اآلالت أو
معجات اإلنتاج لمسذخوعات الخاضعة ألحكاـ ىحا القانػف مغ الزخيبة السدتحقة إذا 
تع استخجاـ حريمة البيع في شخاء أصػؿ أو معجات إنتاج ججيجة خبلؿ سشة مغ 

 ترخؼ. تاريخ ال

 ( يجػز لسجمذ الػزراء 39مادة )–  اإلعفاء  –بشاًء عمى عخض مجمذ اإلدارة
الكمي أو الجدئي مغ الزخيبة عمى العقارات السبشية عمى الػحجات الخاصة 
بالسشذآت الرغيخة ومتشاـية الرغخ، وذلظ لسجة أو لسجد محجدة يقجرىا مجمذ 

 اإلدارة أو مجمذ الػزراء. 

 ( عجـ خزػع 31مادة ) األرباح الشاتجة عغ نذاط شخكة الذخز الػاحج مغ
السذخوعات الخاضعة ألحكاـ ىحا القانػف لمزخيبة السقخرة في ىحا الذأف، وفقًا 
لمقانػف السشطع لمزخيبة عمى الجخل، وذلظ متى كاف الذخيظ الػحيج مغ األشخاص 

 الصبيعييغ. 
 

 ر يف يصر:: حبل ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت ويتنبهٍت انصغخبيسبً 
تذيخ كافة اإلحراءات إلى استحػاذ القصاع الخاص في مرخ عمى الذصخ األعطع  

مغ السذخوعات برفة عامة، فمػ عمسشا أف إجسالي عجد السشذآت العاممة في مرخ بمغ 
%، 01.5، سجل مشيا القصاع الخاص بسفخده حػالي 6915مميػف مشذأة عاـ  2.5حػالي 

  بيشسا لع يدجل القصاع العاـ وقصاع األعساؿ أكثخ مغ % فق2والقصاع الحكػمي حػالي 
%، ألدركشا تسامًا أىسية ىحا القصاع، كقصاع قػي ومبتكخ وقادر عمى ؾيادة عجمة التشسية 1
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. ومغ ثع فبل غخو بأف نجج رجاؿ االعساؿ حاليًا وقج احتمػا مكاف الرجارة (1)والتقجـ
العجيج مغ القخارات اليادفة لزساف االجتساعية، وصيغت الكثيخ مغ القػانيغ وصجرت 

مذاركة ىحا القصاع في مختمف األنذصة االقترادية، مع تػفيخ الحػافد ومرادر التسػيل لو 
  .(6)إليجاد اإلشار القانػني واالقترادي السبلئع لتصػيخه وإنصبلقو

في  6915% مغ السشذآت العاممة في مرخ عاـ 58وبيشسا يتخكد أكثخ مغ  
% 25خة والجيدة والقميػبية واإلسكشجرية والذخؾية والغخبية والجقيمية، نجج أف محافطات القاى

مغ ىحه السذخوعات يستمكيا القصاع الخاص، وىػ ما يؤكج عمى ريادة ىحه السذخوعات 
  .(3)الخاصة في حخكة اإلنتاج والترشيع

تسثل  وشبقًا لبيانات جياز تشسية السذخوعات الرغيخة والستػسصة ومتشاـية الرغخ، 
% مغ إجسالي جسمة السشذآت العاممة في مرخ 53السذخوعات الستشاـية الرغخ حػالي 

%، أي أف كبًل مغ السذخوعات الرغيخة 5يمييا السذخوعات الرغيخة وتسثل حػالي 
% مغ إجسالي السذخوعات العاممة، بيشسا تسثل 01والستشاـية الرغخ، باتت تسثل أكثخ مغ 

مميػف جشيو،  18% ، وىي تمظ التي ال يتعجى رأس ماليا 5 السذخوعات الستػسصة حػالي
 8% يتعجى رأس ماليا أكثخ مغ 6مميػف جشيو،  8% ال يتعجى رأسساؿ كل مشيا 8مشيا 

% مغ 6مميػف جشيو، في حيغ ال تسثل السذخوعات الكبيخة أكثخ مغ  18مميػف وأقل مغ 
 (. 1حجع السذخوعات العاممة في مرخ )شكل رقع 

 ( 0شكل رقم )
 ( 0208تهزيع السذروعات طبقًا لرأس السال )

 
                                                 

 .  6915، بيانات عاـ 6915ذآت عاـ الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراءا التعجاد العاـ لمدكاف واإلسكاف والسش (1)
ولعػػل سياسػػات خمػػق القصػػاع الخػػاص القػػادر عمػػى الؿيػػاـ بسدػػئػلياتو فػػي ؾيػػادة عجمػػة التشسيػػة يتصمػػب العسػػل عمػػى محػػػريغا  (6)

ا ويتزػػسغ العسػػل عمػػى خمػػق رواد األعسػػاؿ بػػالسفيـػ االقترػػادي الرػػحيح، أي أولئػػظ القػػادروف عمػػى تحػيػػل أفكػػارىع األول
ا ويتسثػػػل فػػػي خمػػػق الطػػػخوؼ السبلئسػػػة الزدىػػػار القصػػػاع الخػػػاص مػػػغ خػػػبلؿ والثىىىانيى واقػػػع مػػػادي ممسػػػػس، وشسػحػػػاتيع إلػػػ

إصػػبلح الشطػػاـ البيخوقخاشػػي ورفػػع كفاءتػػو، إصػػبلح الشطػػاـ القػػانػني والقزػػائي، إصػػبلح الجيػػاز السرػػخفي وتصػػػيخه، تقػػجيع 
 بالقصاع الخاص. لسديج مغ التفريبلت راجع ا السداعجات العمسية والتقشية واإلدارية لخفع درجة التأىيل لمعامميغ

 . 55-53د. مرصفى الدعيجا االقتراد السرخي وتحجيات األوضاع الخاىشة، مخجع سابق، ص -
 .6915الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، بيانات عاـ  (3)
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 . 6915السرجرا جياز تشسية السذخوعات الرغيخة والستػسصة ومتشاـية الرغخ، الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، 

% مغ فخص 58وتػفخ السذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ والستػسصة حػالي  
ألف فخصة عسل أتاحتيا  85( نجج أف أكثخ مغ 6لعسل، ورجػعًا إلى الججوؿ رقع )ا

، في حيغ أتاحت السذخوعات متشاـية الرغخ ما يقارب 6912السذخوعات الرغيخة عاـ 
 6915ألف فخصة عسل عاـ  655ألف فخصة عسل في ذات العاـ، ارتفعت إلى  695مغ 

انخفاض فخص العسل الستاحة عبخ ، في مقابل 6915ألف فخصة عاـ  385ثع إلى 
ألف فخصة عسل، بعج أف حققت  89لترل إلى حػالي  6915السذخوعات الرغيخة عاـ 

 . 6915ألف فخصة عسل عاـ  25حػالي 
 
 
 

 (0جدول رقم )
 بيان بالسذروعات الرغيرة ومتشاهية الرغر وفرص العسل )سشهات متفرقة(

 )التسػيل بالسميػف، فخص العسل بالػحجة(

 هاتالدش
 فرص العسل التسهيل عدد السذروعات

متشاهية  صغيرة
متشاهية  صغيرة الرغر

متشاهية  صغيرة الرغر
 الرغر

6998-6995 80265 898095 6856.5 1118.58 391551 295950 
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6990 0236 105968 50693 853.1 85119 636539 
6912 15982 155261 6665 1859 85556 695815 
6915 12121 638005 6512 6620 25955 655852 
6915 12855 635831 6350 3165 50308 385553 
ا الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء مغ خبلؿ جياز تشسية السذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـية السردر

 . 6915الرغخ، 

وإذا كانت تجارة الجسمة والتجدئة تحتل االىتساـ األكبخ مغ مذخوعات القصاع 
% مغ إجسالي حجع االستثسارات، تبلىا 81، بشدبة وصمت إلى 6915اص عاـ الخ

، % 8%، فخجمات الغحاء واإلقامة 2فالشقل والتخديغ ، % 13الرشاعات التحػيمية بشدبة 
% والعمسية 3%، فالسذخوعات الرحية 3%، فأعساؿ البشاء والتذييج 8فاألنذصة الدراعية 

ج مغ الشاحية القانػنية كيانات ذات ممكية فخدية، % مغ تمظ السذخوعات تع01.5%، فإف 6
% ، وىػ ما يعكذ أىسية السذخوعات 6.6بيشسا ال تسثل شخكات التزامغ أكثخ مغ 

 . (1)الرغيخة والستػسصة باعتبارىا تأتي في غالبيتيا كسذخوعات ذات ممكية فخدية
عمى  ويعكذ الػاقع حؿيقة ضعف قجرة السذخوعات الرغيخة والستػسصة في مرخ 

الشفاذ إلى األسػاؽ الخارجية، كػاحجة مغ أىع معػقات العسل بتمظ السذخوعات إذا ما قػرنت 
بسثيبلتيا في الجوؿ األخخى، إذ تذيخ اإلحراءات إلى عجـ زيادة مداىسات تمظ السذخوعات 

% 50% في الريغ، 29% مغ جسمة الرادرات مقارنة بشدبة 5في الترجيخ ألكثخ مغ 
% في السغخب، إذ 31% في جشػب أفخيؿيا، 32في كػريا الجشػبية،  %53في إيصاليا، 

يتجو غالبية إنتاج ىحه السذخوعات لبلستيعاب مغ خبلؿ األسػاؽ السحمية، وىػ ما يؤكج 
عمى القجرات الكامشة وغيخ السدتغمة لمرشاعات الرغيخة والستػسصة في مرخ، والتي يسكغ 

 .(6)ة في زيادة الرادرات السرخيةأف يؤدي استغبلليا إلى لعب أدوارًا حاسس
 
 

 اجلهىد ادلستحدثت ندعى وتنًٍت وتطىٌر ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت::  سبدسبً 

                                                 

رػػػػػغيخة فػػػػػي مرػػػػػخ، السذػػػػػكبلت السخكػػػػػد السرػػػػػخي لجراسػػػػػات الدياسػػػػػات العامػػػػػةا دليػػػػػل قصػػػػػاع السذػػػػػخوعات الرػػػػػغخى وال (1)
 .  5، ص6915واإلصبلحات البلزمة لبيئة أعساؿ جيجة في مرخ، بخنامج الحخية االقترادية، 

 .  65د. دمحم فتحي صقخ، مخجع سابق، ص (6)
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ىا الحيػي إليسانيا الكامل بأىسية قصاع السذخوعات الرغيخة والستػسصة، ودور  
سًا شار جيػدىا الخامية إلى تصػيخ عسل تمظ السذخوعات، وانعكاوالتشسػي الفعاؿ، وفي إ

الدياسية، سعت الحكػمة السرخية لتقجيع العجيج مغ الجيػد والخجمات ليحا  الؿيادةلتػجييات 
 ولعل من أىم ىاه الجيهد ما يمي: ػات األخيخة، شالقصاع الحيػي خبلؿ الد

مميار  جشيو،  699بتخريز مبمغ  6912مبادرة الديج رئيذ الجسيػرية عاـ  )أ(
% متشاقرة 8ت الرغيخة والستػسصة، فيي بفائجة وبأسعار فائجة مشخفزة لمسذخوعا

لمسذخوعات الستػسصة لتسػيل القصاع % متشاقرة 5عات الرغيخة، وبفائجة لمسذخو 
الستػسصة % متشاقرة لتسػيل السذخوعات 16الدراعي والرشاعي، وبفائجة 

لتسػيل رأس الساؿ العامل لمسذخوعات الرشاعية والدراعية والصاقة والسخررة 
 . الستججدة

قجمت وزارة التجارة والرشاعة إستخاتيجية وششية لتشسية قصاع السذخوعات الستػسصة    )ب( 
، 6915/6963والرغيخة ومتشاـية الرغخ وريادة األعساؿ لسجة خسذ سشػات 

، 6939تعكذ تػجو الجولة وتتػافق مع إستخاتيجية التشسية السدتجامة لخؤية مرخ 
ف قائع عمى االبتكار والسعخفة والعجالة مدتيجفة خمق اقتراد تشافدي ومتػاز 

عغ زيادة مداىسة تمظ السذخوعات في تشافدية قصاع األعساؿ  بلً االجتساعية، فز
لتعديد واستسخارية  Entrepreneursوالشسػ االقترادي الذامل، وتذجيع رواد األعساؿ 

وتحديغ  ص الشسػ والشجاح التشافدية لكافة السذخوعات وصػاًل لمتشسية السدتشجامةخ ف
 مدتػى السعيذة لمذعب السرخي. 

 وتتسحهر اإلستراتيجية والخطة التشفياية لمسذروعات الستهسطة والرغيرة ومتشاهية  
 الرغر حهل خسدة محاور أساسية : 

  اإلشار القانػني والتشطيسي، ويذسل تقميل األعباء اإلدارية وتبدي  البيئة التشطيسية
 فيح اإلستخاتيجية. واستخجاـ آلية مؤسدية لتشديق وتش

  .تعديد سبل الحرػؿ عمى التسػيل 

 (1)تذجيع ريادة األعساؿ. 

                                                 

والػخواد ىػػع متخػحو القػػخار الػػحيغ يدػاعجوف فػػي تكػػػيغ شػكل الشطػػاـ االقترػػادي الحػخ، مػػغ خػػبلؿ اكتذػاؼ احتياجػػات الدػػػؽ   (1)
يذ السشذآت الججيجة استجابة لتمبية ىحه االحتياجات، فيع السحخكػف لمشذاط االقترادي الػحيغ يشطسػػف اسػتخجاـ عػامػل وتأس

اإلنتػػاج ويتحسمػػػف السخػػاشخ، وبالتػػالي يدػػيسػف فػػي تفعيػػل الشسػػػ االقترػػادي عبػػخ كافػػة القصاعػػات، وبسػػا يقجمػنػػو مػػغ فػػخص 
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 (1)تذجيع الرادرات وتعديد قجرة السذخوعات عمى االنجماح في سبلسل الؿيسة. 

  .خمق الفخص لمػصػؿ إلى خجمات تشسية األعساؿ 

( لدشة 6359، والسعجؿ بالقخار رقع )6915( لعاـ 055قخار مجمذ الػزراء رقع ) (جـ)
 جياز تشسية السذروعات الستهسطة والرغيرة ومتشاهية الرغر، بإنذاء 6915

تكػف تبعيتو لخئيذ مجمذ الػزراء مباشخة، وليحل بالتالي محل الرشجوؽ االجتساعي 
وىػ صشجوؽ ذو شبيعة خاصة يتستع بالذخرية  ،1001لمتشسية، والسشذأ مشح عاـ 

وليربح ىػ الجية السعشية بتشسية تمظ  قمة،االعتبارية، ولو ميدانيتو الخاصة السدت
سػاء برفة مباشخة أو مغ خبلؿ تشديق جيػد كافة  وريادة األعساؿ السذخوعات

الجيات والجسعيات األىمية والسبادرات العاممة في مجاؿ تمظ السذخوعات، أو عغ 
 .(6)شخيق ما يؤسدو أو يداىع ؼيو مغ شخكات

                                                                                                                                      

لي وجب أف تتػافخ فػييع صػفات خاصػة كالقػجرة عمػى االنجػاز وتحسػل السخػاشخ العسل وإنتاج الدمع والخجمات لمعسبلء، وبالتا
 والثقة بالشفذ والذغف لؤلعساؿ ... الخ. راجع في ذلظا 

د. خميػل الذػػساعا ريػػادة االعسػػاؿ، مجمػػة الجراسػػات الساليػػة والسرػخؼيةه، األكاديسيػػة العخبيػػة لمعمػػـػ الساليػػة والسرػػخؼية، السجمػػج  -
 .  56، ص6995بخ (، سبتس3، العجد )12
لعل مغ أىع تحجيات السشافدػة أمػاـ السذػخوعات الرػغيخة العاممػة فػي  تجػارة التجدئػة مػا تفخضػو السجسعػات التدػػيؿية   (1)

والتػػي تتحػػخؾ بفخوعيػػا فػػي مختمػػف السشػػاشق  Chain Storesالكبيػػخة، وخاصػػة "مخػػازف الدمدػػمة أو سبلسػػل الؿيسػػة 
ع السشذػػػآت الرػػػغيخة، وبخاصػػػة ؼيسػػػا يتعمػػػق بتشػػػػع السشتجػػػات السعخوضػػػة وتدػػػتحػذ عمػػػى العسػػػبلء الػػػحيغ يتعػػػاممػف مػػػ

وانخفػاض أسػػعارىا ومػػا تقجمػػو مػػغ خرػػػمات دوريػػة، فزػػبًل عػػغ خػػجمات التػصػػيل السجػػاني ... إلػػخ، وىػػػ مػػا يتصمػػب 
 ضخورة استعجاد السذخوعات الرغيخة لتمظ التحجيات تػشئة لمسشافدة واالنجماج معيا. 

   ادرات عمى السدتهى الدولي السقدمة مؤخرًا لدعم السذروعات الرغيرة والستهسطة ما يمي:ولعل من أىم السب  (6)
  ( مميػػػػػف دوالر لػػػػجعع السذػػػػخوعات الرػػػػغيخة 399مػػػػغ البشػػػػظ الػػػػجولي بؿيسػػػػة ) 6915تػؾيػػػػع اتفاؾيػػػػة دعػػػػع فػػػػي مػػػػارس

 والستػسصة. 

  التعػاوف الػجولي بذػأف عسميػة فػتح الحدػاب بػيغ الرػشجوؽ الدػعػدي لمتشسيػة ووزارة  6915تػؾيع محكخة تفػاىع فػي فبخايػخ
 مميػف دوالر.  699الجوار الخاص بالسشحة السخررة لمسذاريع الستػسصة والرغيخة ومتشاـية الرغخ بسبمغ 

  59بؿيسػة  6915السػافقة عمى اتفاؽ تدييل ائتسػاني بػيغ الػكالػة الفخندػية لمتشسيػة وجسيػريػة مرػخ العخبيػة فػي مػارس 
 جاد وتشسية السذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ. مميػف يػرو لجعع وإي

  ألغػػخاض  6913مميػػػف دوالر فػػي ديدػػسبخ  699اسػػتثسار دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة عبػػخ "صػػشجوؽ خميفػػة" بسبمػػغ
 تشسية السذاريع الرغيخة ومتشاـية الرغخ. 

  إعػػػػبلف بشػػػػظHSDC-Egypt  تعاونػػػػو مػػػػع الػكالػػػػة األمخيكيػػػػة لمتشسيػػػػة الجوليػػػػة(USAID)  لسػػػػشح قصػػػػاع السذػػػػخوعات
 مميػف دوالر.  35تسػيل بؿيسة  6911الرغيخة والستػسصة في نػفسبخ 

  بذػػأف دعػػع بخنػػامج 6913اتفاؾيػػة مزػػاربة مقيػػجة مػقعػػة بػػيغ الحكػمػػة السرػػخية والبشػػظ اإلسػػبلمي لمتشسيػػة فػػي يشػػايخ ،
لمذػػباب واألسػػخ السشتجػة فػػي مرػػخ.   تشسيػة قصػػاع السذػخوعات الرػػغيخة ومتشاـيػػة الرػغخ، لتحقيػػق التسكػػيغ االقترػادي

 لسديج مغ التفريبلت راجعا 
 .  11-19السخكد السرخي لجراسات الدياسات العامة، مخجع سابق، ص -
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شح واإلعانات واليبات التي يبخميا أو يقبميا وتتكػف مػارد الجياز مغ القخوض والس
مجمذ اإلدارة بسا ال يتعارض وأىجاؼ الجياز، والسشح واإلعانات واليبات األخخى التي 

يا االتفاؾيات الجولية إلى السذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـية الرغخ وريادة يتػج
لرمة، ومقابل ما يقجمو الجياز مغ األعساؿ، وكحا مغ الخسػـ السقخرة لمجياز بالقػانيغ ذات ا

وأي مػارد أخخى يرجر بيا قخار مغ مجمذ اإلدارة بعج مػافقة مجمذ  ،خجمات لمغيخ
 .(1)الػزراء

ولمجياز الحرػؿ عمي التسػيل البلـز مغ األسػاؽ السالية والجولية ، ويكػف لو 
ا مجمذ االدارة ، إستخجامو في إعادة التسػيل ، وذلظ كمو في الحجود والزػاب  التي يقخى

 ( .23مادة )
ولمجياز في سبيل تحقيق أغخاضو أف يقجـ مغ مػارده تسػيبًل ميدخًا لمسذخوعات 

ولمذخكات التي تقػـ بتسػيل السذخوعات  6969لدشة  186 رقع الخاضعة ألحكاـ القانػف 
الستعثخة وشخكات ضساف مخاشخ االئتساف وحاضشات ومذخوعات األعساؿ، فزبًل عغ 

 .(6)والجسعيات والسؤسدات السالية ذات الرمة بالجياز الذخكات
مميػف  6مغ بوتتعجد أشكاؿ وصػر تسػيل الجياز لمسذخوعات، والتي وضع ليا م 

 جشيو كحج أقرى، وذلظ ما بيغا 
  اإلقخاض السباشخ مغ خبلؿ مكاتب الجياز اإلقميسيةا السباشخة في كافة أنحاء

 الجسيػرية. 

 يصة كالبشػؾ والجسعيات األىمية والبخيج. اإلقخاض مغ خبلؿ جيات وس 

  السذاركة(.  –اإلقخاض بشطع التسػيل اإلسبلمي )السخابحة 

  .اإلقخاض بشطاـ الحداب الجاري السجيغ 

  .اإلقخاض بشطاـ استغبلؿ حق االمتياز التجاري 

                                                 

 .6969لدشة  186( مغ القانػف رقع 80مادة )  (1)
 .6969لدشة  186( مغ القانػف رقع 21مادة )  (6)
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مباشخة  6969لدشة  186الجياز لمسذخوعات الخاضعة ألحكاـ القانػف رقع ويقجـ  
( 22ؿ الخبخاء الحيغ يدتعيغ بيع عجدًا مغ الخجمات والسشرػص عمييا بالسادة )أو مغ خبل

 ا (1)مغ القانػف، ولعل مغ أىسيا
  .التعخيف بفخص االستثسار الستاحة بكل محافطة 

  .السداعجة في إعجاد دراسات الججوى األولية عغ السذخوعات 

 وعمى األخز تقجيع التجريب والتعخيف بخجمات التجريب البلـز لمسذخوعات ،
 مذخوعات ريادة األعساؿ. 

  .التعخيف بالسعارض السحمية والجولية والسعاونة عمى االشتخاؾ فييا 

 غ أماكغ ومرادر شخاء اآلالت والتجييدات وغيخىا مغ السدتمدمات. يع السذػرة عتقج 

                                                 

خجماتو السقجمة لمسذخوعات السعشية مغ خبلؿ عجة خصػات استباؾية، لعل ولقج حاوؿ الجياز التيديخ عمى العسبلء وتصػيخ   (1)
 مغ أىسيا ا 

حيث تع تػؾيع محكخة تفاىع بيغ الييئة القػمية لمبخيج، وجياز تشسية السذخوعات الرغيخة والستػسصة الربط مع ىيئة البريد 
ة التي يقجميا الجياز لمسػاششيغ مغ خبلؿ مكاتب ومتشاـية الرغخ، تيجؼ إلى تػفيخ حدمة مغ الخجمات السالية وغيخ السالي

فخع، وترل مجة العسل بتمظ السحكخة خسذ سشػات،  5999ىيئة البخيج السشتذخة في جسيع أنحاء الجسيػرية والتي تخصت 
وبسػجبيا يتع االستفادة مغ انتذار مكاتب البخيج عمى مدتػى محافطات الجسيػرية في تقجيع خجمات تػصيل تسػيل 

وعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ إلى عسبلء جياز تشسية السذخوعات، ودعع وصػؿ خجمات التسػيل متشاىي الرغخ السذخ 
ألكبخ عجد مغ العسبلء بديػلة ويدخ خاصة في الجلتا وصعيج مرخ والسخأة برفة خاصة وتدػيق السشتجات الحخؼية 

 والتخاثية. 
أقامو الجياز عمى شبكة اإلنتخنت ليعخض كافة السعمػمات  وىي مػقع إلكتخوني تفاعميمشرة السذروعات الرغيرة 

والخجمات التسػيمية والتجريبية والفشية والتدػيؿية التي تقجميا الجيات والسؤسدات الحكػمية وغيخ الحكػمية والجسعيات 
لظ السبادرات ذات األىمية ألصحاب السذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـية الرغخ ورواد األعساؿ والذخكات الشاشئة وكح

خجمة مختمفة لمسذخوعات الرغيخة، تذسل مختمف الجػانب  65الرمة التي تشفحىا ىحه الجيات، حيث تقجـ السشرة 
مجاالت رئيدية، وىي التجريب، التأسيذ، ريادة األعساؿ، التسػيل،  2الستعمقة بتأسيذ السذخوعات وتصػيخىا وتشقدع إلى 

 الجعع الفشي، التدػيق. 
حيث أنذأ الجياز وحجات الذباؾ الػاحج بجسيع فخوعو لتقجـ خجمات )استرجار التخاخيز باك الهاحد خدمة الذ

والسدتشجات والسػافقات البلزمة لبجء السذخوعات وتذغيميا(، وتزع ىحه الػحجات جسيع الجيات السعشية بتشسية السذخوعات 
 ى العسبلء وصغار رواد ورائجات األعساؿ.بيجؼ تقجيع كافة الخجمات ذات الرمة مغ مكاف واحج لمتيديخ عم

 لسديج مغ التفريبلت راجع ا 
 السخصج السرخي، السذخوعات الرغيخة، الخكيدة األساسية لمتشسية االقترادية في مرخ. وذلظ عمى الخاب  ا   -

6910-5-66  https://Marsad.ecsstudies.com 

معمػمات ال تعخفيا عغ مشرة السذخوعات الرغيخة في مرخ، بػابة أخبار  19شيساء مرصفىا أيزًا ا وراجع  -
 https://akabelyom.com  عمى الخاب اوذلظ  ،6915يػنيػ 61ليػـ ا

https://marsad.ecsstudies.com/
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  .مداعجة السذخوعات عمى الحفاظ عمى السيغ التخاثية 

  حيث يخرز الجياز  ،تعخض ليا السذخوعاتتيف بالسخاشخ التي يسكغ أف التعخ
 في مػازنتو الدشػية االعتسادات البلزمة لتقجيع ىحه الخجمات.

ولقج تعجدت إسيامات الجياز التسػيمية لمسذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ خبلؿ  
ساىع الجياز في تسػيل أكثخ حيث (، 5، وعمى نحػ ما يذيخ إليو الججوؿ رقع )6915عاـ 
مميار جشيو،  8.5لف مذخوع صغيخ ومتشاىي الرغخ، مانحًا قخوضًا بؿيسة أ 681مغ 

، 6915% مقارنة بعاـ 2ألف فخصة عسل، وذلظ بديادة ترل إلى  595وفخت قخابة الػ 
ألف مذخوع ساىست في  686مميار جشيو لتسػيل  8.1والحي قجـ الجياز ؼيو قخوضًا بؿيسة 

 (. 3 ألف فخصة عسل )ججوؿ رقع 359تػفيخ قخابة 
 

 ( 3جدول رقم )
 0208رغر عام لومتشاهية انذاط جياز تشسية السذروعات الرغيرة 

 األنذصة

عجد  لئلناثالسشرخؼ الفعمي  إجسالي السشرخؼ لمسدتفيج الشيائي
 اإلناث
% 

تسػيل 
 % اإلناث

التسػيل 
مميار 
 جشيو

عجد 
 السذخوعات

فخص 
 العسل

التسػيل 
مميار 
 جشيو

عجد 
 السذخوعات

فخص 
 العسل

 65 62 2358 3620 9.3 65599 16865 1.3 السذخوعات الرغيخة
السذخوعات الرغيخة )إقخاض 

 مباشخ(
1.9 5968 61555 9.3 1699 2850 39 36 

 35 50 135559 115316 1.6 385502 635868 3.1 السذخوعات متشاـية الرغخ
 33 55 189595 115551 1.5 595653 681955 8.5 اإلجسالي

 .6910، بيانات عاـ جياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراءالسرجرا ال

ومغ بيغ ىحه التسػيبلت السقجمة لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة، يذيخ الججوالف  
مميار  6.5حػالي  6915رصيج السذخوعات الرغيخة عاـ  إلى بمػغ، (5، 3رقسي ) الدابقاف

ؾيسة التسػيبلت ليحه الشػعية مغ  ، إذ لع تتجاوز6915جشيو، وىػ ما شيج انخفاضًا عاـ 
%، 12.2أي بشدبة  ،مميػف جشيو 599نخفاض ؾيستو مميار جشيو، وبا 6.5عغ  السذخوعات

 3.1لتحرل عمى  6915بيشسا كاف نريب السذخوعات متشاـية الرغخ أكثخ حطًا عاـ 
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 099ديادة بمغت وب، 6915و عاـ يمميار جش 6.6مميار جشيو، بعج أف كاف نريبيا فق  
 %. 60مميػف جشيو، أي بشدبة 

وبيشسا استحػذت محافطات الػجو القبمي عمى نرف التسػيل السػجو مغ  
% 33% تقخيبًا، حرمت محافطات الػجو البحخي عمى 89بشدبة  6915السذخوعات عاـ 

%، بيشسا لع تحرل السحافطات الحجودية إال عمى 16مشيا، والسحافطات الحزخية عمى 
 .(1)ز، وذلظ عمى الشحػ السػضح في الذكل التالي% مغ تػزيعات الجيا8

 (3شكل رقم )

          
         

        
   

      
       
   

             
   

                                   
               )    (

  
أما ؼيسا يتعمق بتػزيع تسػيبلت الجياز وفقًا لمقصاعات واألنذصة االقترادية، كاف        

%، تبله 20وبشدبة بمغت  6915لمقصاع التجاري الشريب األكبخ مغ تسػيبلت الجياز عاـ 
%، وأخيخًا السيغ الحخة بشدبة 19%، فالقصاع الرشاعي بشدبة 10الخجمي بشدبة القصاع 

 امى الشحػ السػضح في الذكل التالي%، وذلظ ع6
 
 

                                                 

 . 6910الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء، بيانات عاـ  (1)
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 (4رقم ) شكل

 0208التهزيع الجغرافي لمسذروعات الرغيرة ومتشاهية الرغر 

              
   

             
  

                
   

               
   

 
        

إلى حرػؿ  6915لعسخية، فتذيخ إحراءات عاـ أما تػزيعات الجياز وفقًا لمفئات ا 
% مغ إجسالي التسػيبلت التي قجميا الجياز 29عامًا عمى ندبة  59الذباب أقل مغ 

% لسغ ىع دوف 63مشيا  ،لمسدتفيجيغ مغ أصحاب السذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ
% 12الثبلثػف، % لسغ تتفاوت أعسارىع ما بيغ الثبلثيغ حتى الخامدة و 61غ عامًا، يالثبلث

لسغ ىع ما بيغ الخامدة والثبلثػف وحتى األربعيغ، وبيشسا حرل مغ ىع أكثخ مغ األربعيغ 
% مغ جسمة التسػيبلت، لع تدد ندبة مغ حرل عمييا مغ 68عامًا ودوف الخسدػف عمى 
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% مغ ىحه التسػيبلت، وذلظ 18السدتفيجيغ البالغيغ ألكثخ مغ خسديغ عامًا سػى عمى 
 .(1)لسػضح في الذكل التاليعمى الشحػ ا

 
 
 
 

 (5شكل رقم )
 (0202تىزيع التمىيل بحسب الفئت العمريت )

 

          
      
   

     -   
      
   

     -   
      
   

     -   
      
   

        
        
   

 
، بل كاف 6915ولع تكغ السخأة بسعدؿ عغ االستفادة مغ تسػيبلت الجياز خبلؿ عاـ       

% مغ إجسالي 33يبلت السػجية لمسخأة حػالي ليا نريبًا واضحًا، إذ بمغت ندبة التسػ 
(، أما بالشدبة لعجد 5)مى نحػ ما يذيخ الججوؿ رقع % لمحكػر، ع25تسػيبلت الجياز مقابل 
% مغ 55تشاـية الرغخ السسمػكة لمسخأة في ذاتيا فقج بمغت حػالي سالسذخوعات الرغيخة وال

                                                 

 السخجع الدابق. (1)
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)ججوؿ  % لمحكػر83ارنة بشدبة إجسالي السذخوعات التي نطسيا الجياز خبلؿ ذلظ العاـ مق
 . (5رقع 

 6915وبستابعة تسػيل السذخوعات الرغيخة والستشاـية الرغخ السػجية لمسخأة عاـ  
مميار جشيو، ومقارنتو بحجع التسػيبلت السسشػحة ليا خبلؿ الفتخة مغ  1.5والبالغ حػالي 

، فبيشسا لع ا، سشخصج زيادة ممحػضة في معجالت اإلقخاض السػجية لي6915حتى  6915
مميار جشيو  1.91، بمغت 6915مميػف جشيو عاـ  510ػيبلت مبمغ تتجاوز ؾيسة ىحه التس

، وىػ ما يذيخ إلى زيادة 6915مميار عاـ  1.2، 6912ر عاـ مميا 1.95، 6918عاـ 
االىتساـ الحي تػليو الجولة لمسخأة كعشرخ فاعل في السجتسع، ومؤثخ في تشسية االقتراد 

 . (1)القػمي

                                                 

 .  11ت الرغيخة الخكيدة األساسية لمتشسية االقترادية في مرخ، مخجع سابق، صالسخصج السرخي، السذخوعا (1)
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 انرابعادلبحث 
 يعىلبث عًم ادلشروعبث انصغرية وادلتىسطت

 تقديم وتقديم:
مصخدة بالقصاع الخاص باعتباره  عمى الخغع مغ زيادة اىتساـ الحكػمات برػرة 

شخيكًا في عسمية التشسية وقاشختيا نحػ الشسػ، وبالسذخوعات الرغيخة والستػسصة برفة 
ىاـ لمشسػ االقترادي والحج مغ الفقخ خاصة لسا تقجمو مغ إسيامات فاعمة كسحخؾ 

واستيعاب العجيج مغ العسالة، إال أف الػاقع الفعمي يفخز العجيج مغ السذكبلت والتحجيات التي 
باتت تسثل عائقًا نحػ أدائو لمسدتيجؼ مشو، التي تػاجو عسل ىحه الشػعية مغ السذخوعات، و 

وتتعجد ىحه السذكبلت  .مػالياوبخاصة عشج الشطخ إلى حجع ىحه السذخوعات وحجع رؤوس أ
 ا اآلتية ةتشاولو عبخ السصالب الثبلثش، وىػ ما سما بيغ تسػيمية وإدارية وفشية وتدػيؿية

 
 ادلطهب األول

 ٍتادلشكالث انتًىٌه
 تسييد :
تعكذ خخيصة الشفاذ إلى قشػات التسػيل بذكل عاـ، وفي مرخ بذكل خاص، حؿيقة  

دت قجرتو عمى الشفاذ لمتسػيل، وتقل كمسا صغخ حجع زاكمسا أنو كمسا كبخ حجع السذخوع 
% مغ السذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ 58السذخوع، وتجؿ األرقاـ عمى أف أكثخ مغ 

ال تتقجـ مصمقًا لمحرػؿ عمى قخوض بشكية، مكتؽية بالتسػيل الحاتي عبخ السجخخات الخاصة 
مسغ تقجـ لمحرػؿ عمى تسػيل % مغ السذخوعات الرغيخة 06لمقائسيغ عمييا، وأف ندبة 

 . (1)بشكي تع رفزيا
وعمى الخغع مغ تعجد البخامج والسبادرات السػجية ليحه السذخوعات، والتي زادت عغ  
تحت رعاية الجيات السانحة والسشطسات الحكػمية وغيخ الحكػمية  بخنامجاً األربعيغ 

لعاممة وغيخىا، إال أف ندبة والرشجوؽ االجتساعي لمتشسية وأخيخًا البشظ السخكدي والبشػؾ ا
ضئيمة مغ السذخوعات الرغيخة والستػسصة ىي تمظ التي ثبت استفادتيا مغ تمظ البخامج، 

                                                 

د. عبجالحسيج صجيق عبجالبخا تجخبة السذخوعات الرغيخة في مرخ، السعػقػات والتحػجيات وأسػاليب العػبلج ، دراسػة مقارنػة  (1)
 .  31، ص6913، 819مع التجارب الجولية، مجمة مرخ السعاصخة، العجد 
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وأف ندبة التسػيل السػجية بذكل خاص مغ السرارؼ لتمظ الشػعية مغ السذخوعات ضمت 
ة مغ ، وحتى قجـ البشظ السخكدي مبادرتو رباعية الدشػات لجعع ىحه الشػعي6912حتى عاـ 

 .(1)% مغ إجسالي محافطيا االئتسانية5 - 3السذخوعات، ال تديج عغ 
، سػاء لسخحمة   ويقرج بتسػيل السذخوعات الرغيخة والستػسصة إمجادىا بالساؿ البلـز

اإلنذاء واإلنصبلؽ، أو لسخحمة شخاء األصػؿ اإلنتاجية، أو اإلمجاد بالديػلة البلزمة في 
سػاؽ الترجيخية، أو لسػاجية أي شارئ أو حجث استثشائي مخحمة التذغيل والتػجو نحػ األ

اـ بجورىا اإلنتاجي والتشسػي. ييتعخض لو السذخوع، وبسا يداعج تمظ السذخوعات عمى الؿ
وفزبًل عغ السجخخات الحاتية )الذخرية أو العائمية( لمقائع عمى السذخوع، تتعجد مرادر 

 غ تقديسيا إلى مرجريغا سكيالتسػيل ليحه الشػعية مغ السذخوعات، والتي 
وذلظ مغ خبلؿ السؤسدات السالية الخسسية كالبشػؾ )أ( مرادر التسهيل الرسسي:  

 وشخكات التأميغ وصشاديق التػفيخ واالدخار ومكاتب البخيج. 
وعادة ما تػاجو السذخوعات الرغيخة والستػسصة صعػبات جسة في الحرػؿ عمى  

بييا مغ مؤسدات حكػمية، وذلظ بالشطخ إلى حاجة التسػيل مغ البشػؾ التجارية أو ما شا
ىحه السذخوعات، ولحيغ تساـ عافيتيا وقجرتيا عمى السشافدة والرسػد، لبلئتسانات شػيمة 

المجػء إليو، تخػفًا مغ عجـ  –الغالب األعع  –األجل، وىػ ما ال تفزل البشػؾ التجارية في 
التي يتصمبيا البشظ، مسا يزاعف مغ قجرة ىحه السذخوعات عمى تػفيخ الزسانات البلزمة 

 .(6)األخصار والتيجيات عمييا
ويسكن تفدير محدودية مداىسة البشهك التجارية في تهفير التسهيل الالزم  

 :(3)متعددة مشيا لمسذروعات الرغيرة والستهسطة، ألسباب

                                                 

 .36الدابق، صالسخجع  (1)
 لمسديج حػؿ مخاشخ االئتساف، راجعا  (6)
 .613-698، ص6912د. أشخؼ عصيةا اقتراديات الشقػد والبشػؾ، القاىخة،  -
وذلظ عمى الخغع مغ السدايا التي يقجميا ؾياـ البشػؾ التجارية عشج اضػصبلعيا بتسػيػل ىػحه السذػخوعات، والتػي يسكػغ إيجازىػا  (3)

 ؼيسا يميا 
 ية التحتية السشاسبة ليحه البشػؾ، فزبًل عػغ االنتذػار الػاسػع لفخوعيػا، مسػا يػؤمغ وصػػليا إلػى كافػة األمػاكغ، تػافخ البش

 ولكافة ذوي الحاجة مغ السقتخضيغ. 
  .كفاءة أنطستيا السحاسبية والخقابية وأجيدة الستابعة 
 تيا. الكفاءة اإلدارية وقجرتيا أو مبلءتيا السالية وكفاءة رؤوس األمػاؿ وشفافي 
  تشػػػػع الخػػػجمات الساليػػػة التػػػي تقػػػجميا، مسػػػا يجعميػػػا أكثػػػخ قػػػجرة عمػػػى تمبيػػػة االحتياجػػػات السرػػػخؼية لمسذػػػخوعات الرػػػغيخة

 والستػسصة. لسديج مغ التفريبلت راجعا 
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  ،ارتفاع درجة السخاشخة السرخؼية السختبصة بإقخاض السذخوعات الرغيخة والستػسصة
متى قػرنت بغيخىا مغ القخوض العادية، أو تمظ السقجمة إلى السذخوعات الكبيخة، 
وذلظ نطخًا لمذكػؾ التي تعتخي عسل ىحه السذخوعات وزيادة احتسالية فذميا 
وقابميتيا لمتعثخ واالنييار، بفعل األحجاث أو الطخوؼ االقترادية الصارئة، أو حتى 

التجاعيات األمشية في مرخ عاـ عقاب لحالة الدػؽ، وليذ ما جخى في ا تبعًا 
ـ بخاؼ عغ األذىاف، وما آؿ إليو حاؿ اآلالؼ مغ ىحه السذخوعات مغ 6911

نييار وإغبلؽ، األمخ الحي يخمق بصبيعتو نػعًا مغ الذظ والتخدد لجى البشػؾ إ
 .(1)التجارية في التعامل مع ىحه السذخوعات

 سانات التقميجية البلزمة لمحرػؿ عجـ قجرة ىحه السذخوعات عمى تقجيع وتػفيخ الز
، مغ أىع متصمبات Collateralsعمى التسػيل، وذلظ بالشطخ إلى كػف ىحه الزسانات 

الحرػؿ عمى االئتساف مغ البشػؾ التجارية، لكػنيا تسثل خ  الجفاع األخيخ لمبشظ 
ىحه الزسانات في شكل  تسثمتضج أي مخاشخ مدتقبمية غيخ متػقعة، وسػاء 

أو تجارية أو سمع وبزائع، أو حتى ضسانات شخرية ... إلخ. ومغ  أوراؽ مالية
% مغ ؾيسة 18ثع فعادة ما يزع البشظ ىحه الزسانات، والتي قج تتجاوز ؾيستيا 

 .(6)ية مشح االئتسافمالقخوض السقجمة لمسذخوع، نرب عيشيو عشج تقييع عس

                                                                                                                                      

 .  19د. ماىخ السحخوؽ، د. إيياب مقابمة، مخجع سابق، ص -
عات الرػػػغيخة كذػػػخكة مدػػػاىسة عامػػػة، شبقػػػًا لقػػػانػف وربسػػػا جػػػاء إنذػػػاء شػػػخكة ضػػػساف مخػػػاشخ االئتسػػػاف السرػػػخفي لمسذػػػخو  (1)

، بسدػػاىسة مػػغ تدػػعة بشػػػؾ مرػػخية وذات ممكيػػة مذػػتخكة وشػػخكة تػػأميغ عػػاـ 1051( لدػػشة 180الذػػخكات السرػػخية رقػػع )
، كدبيل لتذجيع مشح الذخكات الرغيخة ما تحتاجو مغ تسػيل عبخ ما تقجمو الذػخكة مػغ ضػسانات لؤلمػػاؿ السسشػحػة 1001

% مػغ ؾيسػة التسػيػل السصمػػب، عمػى أف يكػػف الحػج األدنػى لؿيسػة 89بشػػؾ، حيػث تقػـػ الذػخكة بتغصيػة مػا ندػبتو مغ قبػل ال
ألػػف جشيػػو مرػػخي، وعميػػو، يسكػػغ لمسشذػػأة أف تحرػػل عمػػى  599آالؼ جشيػػو والحػػج األقرػػى  19الزػػساف لمسشذػػأة الػاحػػجة
تبمػغ مػجة الزػساف مػا بػيغ سػتة أشػيخ وخسػذ سػشػات كحػج مميػػف جشيػو، و  1.5ألفػًا إلػى مػا مقػجاره  69تسػيػل يتػخاوح مػا بػيغ 

% سػػشػيًا مػػغ رصػػيج القػػخض أو التدػػييل 1أقرػػى ويجػػػز مػػجىا، كسػػا يجػػػز أف تكػػػف ىشػػاؾ فتػػخة سػػساح. وتتقاضػػى الذػػخكة 
كسرػػخوفات إداريػػة. وتقػػجـ الذػػخكة أنػاعػػًا مختمفػػة مػػغ الزػػسانات تتسثػػل فػػي ضػػسانات األشبػػاء والرػػيادلة والسخاكػػد الصبيػػة 

عامػل التحميػل، وقػخوض الرػشجوؽ االجتسػاعي، إضػافة إلػى عػجد آخػخ مػغ الشذػاشات السختمفػة. وقػج تسكػغ بخنػامج ضػساف وم
مخػاشخ القػخوض السشفػح فػي ىػػحه الذػخكة مػغ تحقيػق نتػائج كبيػػخة خػبلؿ الدػشػات الخسػذ األولػى مػػغ عسمػو، حيػث تسكػغ مػػغ 

ألػػف  153مميػػػف جشيػػو، ومتػسػػ  ؾيسػػة القػػخض الػاحػػج  338مميػػػف جشيػػو، ضػػسشت الذػػخكة مشيػػا  205تػػػفيخ تسػيػػل ؾيستػػو 
جشيو لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة. وتقتزي الدياسة الستبعة حاليًا في الذػخكة عػجـ السػافقػة عمػى ضػساف أي مذػخوع مػا 

 % مغ ؾيسة االستثسار الكمية. لسديج مغ التفريبلت راجع في ذلظا 89% إلى 39لع يكغ مسػاًل ذاتيًا بشدبة 
 .15-13ماىخ السحخوؽ، د. إيياب مقابمة، السخجع الدابق، ص د. -
دمحم شارؽ يػسفا دور السذخوعات الرغيخة والستػسصة في التشسية االقترادية والحج مغ مذػكمة البصالػة، الجسعيػة السرػخية  (6)

 .05، ص6990، 52، عجد 10لمزخائب، مجمج 
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ا قػة صحيح أف ىحه الزسانات ال تسثل األساس عادة في مشح القخض، وإنس
السخكد السالي لمعسيل، وقجرتو عمى الدجاد وسسعتو السالية والطخوؼ التي يباشخ فييا 

ولكغ  .(1)التالي فإف ىحه الزسانات ال تسثل إال دورًا مكسبًل لتمظ العشاصخبنذاشو، و 
ولكغ مغ يخة ذات الدسعة، بفيع ىحا بالشدبة لكبار العسبلء وحالة الذخكات الكربسا ي  

متجاد ىحا الخأي في حالة الذخكات الرغيخة، والتي غالبًا أو السقبػؿ إغيخ السعقػؿ 
ما تكػف في شػر اإلنذاء، وما حاجتيا إلى االقتخاض إال إلعصاء السذخوع قػة 

 .االنصبلؽ والػجػد

  تحيد البشػؾ التجارية لرالح العسل مع الذخكات الكبيخة لسا بيشيسا مغ مرالح
ة السذتخكة أو ر داالخواب  شكل السمكية أو اإلت تمظ ورواب  مذتخكة، سػاء أخح

عات الرفقات السذتخكة، ومغ ثع فبل حاجة لمبشػؾ في تقجيع قخوضيا لمسذخو 
شيا. وربسا يكػف السذخوعات الكبيخة عمى الجانب األعطع م الرغيخة الستحػاذ

غيخة سذخوعات الرلخاض امفة اإلدارية إلقرتفاع الك  إحتسالية تأثخ أرباح البشػؾ بفعل إ
 الدياساتحيد في فزبًل عسا نذاىجه حؿيقة مغ ت ، أحج أسباب ىحا التحيد

ج الذخكات الرغيخة، مغ خبلؿ مشحيا السديج ضالحكػمية لرالح الذخكات الكبيخة و 
حتياجاتيا مغ العسبلت كية والتجابيخ الحسائية، وتػفيخ إمغ االمتيازات الجسخ 

از لمبشػؾ التجارية بأىسية السذخوعات عيوىػ ما سيؤدي في الػاقع إلى اإلاألجشبية، 
 .(6)وضآلة أىسية السذخوعات الرغيخة أو الستػسصة الكبيخة

  ضعف خبخة السذخوعات الرغيخة في مجاؿ إدارة األعساؿ، وجيميا عادة بأساليب
 –في العادة  - التدػيق الستقجمة، وعجـ سبلمة ـيكميا التسػيمي غالبًا، وبسا يعكذ

طاىخ تجشبًا لسداءلتيا ضخيبيًا، مسا يجعل البشػؾ تعدؼ عادة ضآلة رأس ماليا ال
سػاء في أسعار الفائجة أو في يمية ليا، زعغ إقخاضيا، أو عجـ تقجيع معامبلت تف

لبًا اغ -ات الدجاد، متى أقجمت عمى ىحا اإلقخاض، فزبًل عغ عجـ قجرة البشػؾ فتخ 
غ الدجاد، إما عمى تدييل مػجػدات ىحه الذخكات الرغيخة متى عجدت ع -

                                                 

لسرػػخفي مػغ الخػجاع، دراسػػة مقارنػة، بحػث مقػػجـ لمسػؤتسخ العمسػي الثالػػث د. أشػخؼ شػسذ الػجيغا الحسايػػة الجشائيػة لبلئتسػاف ا (1)
 .  68، ص6992أبخيل  15-15بكمية الحقػؽ ببشيا، 

ولعػل مػػغ أىػػع مطػاىخ التحيػػد الحكػػػمي، مػا نذػػاىجه مػػغ دعػع ىائػػل لمذػػخكات الحكػميػة الكبيػػخة الستعثػػخة، والتػي تحقػػق السديػػج  (6)
 ا  ىا إىتسامًا. راجعسذخوعات الرغيخة الخاصة فسغ الشادر أف نجج الحكػمة تعيخ مغ الخدائخ، في حيغ لػ تعثخت عذخات ال

 .  835د. محسػد حدغ حدشي، مخجع سابق، ص -
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لسحجوديتيا وانخفاض ؾيستيا مغ ناحية، أو لبلعتبارات االجتساعية مغ ناحية 
 . (1)أخخى 

أو ما يسكغ أف نصمق عميو مؤسدات اإلقخاض  امرادر التسهيل شبو الرسسي  )ب(
الستخررة، والتي جاء إنذاؤىا كخد فعل المتشاع البشػؾ التجارية عغ تقجيع السديج مغ 

األجل، وتفزيميا القخوض قريخة األجل سخيعة الخبح، إذ تقجـ ىحه القخوض شػيمة 
تشسية السذخوعات السؤسدات الستخررة، كرشجوؽ التشسية االجتساعية، وجياز 

، وغيخىا مغ (6)الرغيخة والستػسصة، والبشػؾ الستخررة )كبشظ التشسية الرشاعية(
الحكػمية )السحمية خ الرشاديق والسؤسدات الحكػمية وشبو الحكػمية، أو حتى غي

سغ تذجع الحكػمات عمى إنذائيا والسداىسة في تصػيخىا عغ شخيق والجولية(، م
ما تحتاجو السذخوعات الرغيخة والستػسصة وبالتالي تػفيخ ، تػفيخ التسػيل البلـز ليا

 . مغ تسػيل شػيل ومتػس  األجل
سػيل وعمى الخغع مغ اضصبلع تمظ السرادر بالجور األساسي في إقخاض وت 

السذخوعات الرغيخة والستػسصة، إال أف عسمية اإلقخاض ىحه عادة ما يحجىا ما تػاجيو 
 ا والتي ربسا يأتي في مقدمتياأيزًا تمظ السؤسدات مغ مذكبلت، 

 مغ خمق  ،عبخ السؤسدات السختمفة ،ما قج يؤديو تجخل الجولة مغ أدوار إقخاضية
ال يتعجى كػنو دعسًا يحسل في اإلحداس لجى السقتخضيغ بأف ما تقجمو الجولة 

 يًا يجب أداؤه في األوقات السحجدة. دلتدامًا ماإشياتو عجـ االلتداـ بخده، باعتباره 

                                                 

 .5د. ماىخ السحخوؽ، د. إيياب مقابمة، مخجع سابق، ص (1)
ائل التسػيميػة البلزمػة ولقج كاف اليجؼ األساسي مغ إنذاء ىحه البشػؾ الرشاعية ىػ الشيػض بالقصػاع الرػشاعي وإيجػاد الػسػ (6)

لتحقيػػق ىػػحا السدػػعى مػػغ خػػبلؿ تػػجخل الحكػمػػات بالسدػػاىسة فػػي رؤوس أمػاليػػا واإليعػػاز لمجيػػاز السرػػخفي باإلسػػياـ فييػػا 
، ولعػػػل أىػػػع بإنذػػػائيا األفػػػخاد أو الجساعػػػات أو الحكػمػػػات ه البشػػػػؾ شػػػكل شػػػخكات مدػػػاىسة يقػػػـػ أيزػػًا، وعػػػادة مػػػا تأخػػػح ىػػػح
 الرشاعي يتسثل في ا  مداىساتيا في خجمة القصاع

  مج السشذآت الرشاعية باحتياجاتيا مغ القخوض متػسصة وشػيمة األجل، وبفائػجة مشخفزػة، لتسكيشيػا مػغ شػخاء رأس السػاؿ
الثابػػت لتصػػػيخ اإلنتػػاج وإدخػػاؿ التكشػلػجيػػا الحجيثػػة، والسدػػاىسة فػػي اإلحػػبلؿ والتججيػػج لمسذػػخوعات القائسػػة، وإنذػػاء الججيػػج 

 مشيا. 

 شاعات الحخؼيػػة والرػػغيخة وإمػػجادىا باحتياجاتيػػا مػػغ األمػػػاؿ البلزمػػة لتسػيػػل عسميػػات شػػخاء الخامػػات والسعػػجات تشسيػػة الرػػ
البلزمة، وتقجيع السذػرة الفشية ليا وتعخيفيا بالججيج مغ شخؽ وفشػف اإلنتاج، ومػا قػج يصػخأ عمػى أسػػاؽ الخامػات والسشتجػات 

 مغ تغيخات. 

  لمسذػػخوعات الججيػػجة وتججيػػج فػػخص االسػػتثسار الجيػػج، ومػػغ ثػػع تػجيػػو رؤوس األمػػػاؿ إعػػجاد دراسػػات الجػػجوى االقترػػادية
 الػجية االقترادية الدميسة. راجعا

 .  655د. أشخؼ عصيةا اقتراديات الشقػد والبشػؾ، مخجع سابق، ص -
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  عادة ما تحىب القخوض السقجمة مغ خبلؿ ىحه السؤسدات إلى غيخ الػجية
السقتخض مغ أجميا، إذ عادة ما يدتخجميا السقتخض، عقب حرػلو عمييا، 

التي تع اإلعبلف عشيا عشج تقجمو لمحرػؿ عمى القخض،  ألغخاض خاصة غيخ تمظ
 وكانت سببًا في حرػلو عميو. 

، التي لع تشجػ مشيا الجولة عبخ فتخات شػيمة، لع تكغ ومع كل ىحه السعػقات
الحكػمة السرخية لتقف عاجدة عغ تمبية احتياجات تمظ السذخوعات عغ التسػيل البلـز 

جورىا الخيادي في ذعار بتيا وتفاعميا، وخاصة عقب االستإلقامتيا أو الستسخارىا أو لحيػي
اة سالكثيخ مغ الجػانب اإلنتاجية والتػضيؽية، فقامت بعجة مبادرات، لعل أىسيا تمظ السد

، وأخزع في ضػئيا السذخوعات لمتعخيفات 6912"بسبادرة البشظ السخكدي" والتي أشمقيا عاـ 
، والتي حجد مغ خبلليا 6918ديدسبخ  3جة في التي اعتسجىا البشظ السخكدي بجمدتو السشعق
متشاىي الرغخ، جاعبًل مغ"التخكيد عمى قصاع و ما السقرػد بالسذخوع الرغيخ والستػس  

السذخوعات الرغيخة والستػسصة أولػية وششية وعشرخًا حاسسًا في تحقيق االستقخار 
وتحقيق األىجاؼ االقترادي"، وذلظ لسا يقجمو ىحا القصاع مغ فخص تقميل ندبة الفقخ 

االجتساعية واالقترادية، فزبًل عسا يخمقو مغ فخص عسل وتحقيق الذسػؿ السالي والتشسية 
 السدتجامة. 

 :(0)ولعل من أىم البشهد التي جاءت بيا ىاه السبادرة ما يمي
  تعجيل التعخيف السقجـ مغ قبل البشظ السخكدي لكل مغ السذخوعات الرغيخة

كي تتػافق مع الستغيخات االقترادية السراحبة لعسمية  والستػسصة ومتشاـية الرغخ
(، مغ خبلؿ رفع الحج األقرى لحجع األعساؿ 6915تعػيع سعخ الرخؼ )مارس 

الدشػي لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة، ودمج السذخوعات الرغيخة ججًا مع 
 .(6)يغالتالي يغالسذخوعات الرغيخة، وىػ ما تطيخ السقارنة بيغ الججول

                                                 

 راجع في ذلظ ا  (1)
 . 6915البشظ السخكدي السرخيا قصاع التصػيخ السرخفي لمذخكات الرغيخة والستػسصة،  

 أعقب ىحا التعجيل تعجيل آخخ يتعمق بالذخكات والسشذآت التي تجار أو تستمظ بسعخفة السخأة، وذلظ عمى الشحػ التاليا  (6)
 "مغ رأس ماؿ الذخكة المخأة واحجة أو أكثخ. 81امتبلؾ ندبة ال تقل عغ  اوفقًا لمسمكية "رأس الساؿ % 

 مػػخأة واحػػجة % مػغ رأس مػػاؿ الذػػخكة المػخأة واحػػجة أو أكثػػخ، وشػغل إ69 تقػػل عػػغ وفقػًا لمسمكيػػة واإلدارةا إمػػتبلؾ ندػبة ال
 عمى األقل مشرب السجيخ التشفيحي أو نائبو. 

عػػػغ الذػػػخكات  اإلقػػػخاضقاعػػػجة بيانػػػات شػػػاممة ليػػػحا الغػػػخض تتزػػػسغ  ولبشػػػاءوذلػػػظ لؿيػػػاس مدػػػتػيات الذػػػسػؿ السػػػالي 
 ػع. راجع ا والسشذآت الرغيخة والستػسصة ومتشاـية الرغيخ مقدسة بحدب الش
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 (5قم )جدول ر 
 (0224تعريف البشك السركزي لمسذروعات الرغيرة والستهسطة ومتشاهية الرغير )

 السشذآت الحديثة السشذآت القانسة نهع السشذأة 
 عدد العسال رأس السال السدفهع عدد العسال حجم األعسال

 عساؿ19أقل مغ  أقل مغ نرف مميػف جشيو عساؿ 19أقل مغ  أقل مغ مميػف جشيو متشاـية الرغخ
 مميػف  19ا 1مغ  السحجودة

 عامل 699أقل مغ 

 

 699أقل مغ 
 عامل

  69ا 19مغ  الرغيخة
 مميػف جشيو

مميػف جشيو  8ا  8,9مغ 
 3لمسذخوعات الرشاعية، 
 مميػف جشيو لغيخ الرشاعية

  199ا 69مغ  الستػسصة
 مميػف جشيو

مميػف جشيو  19ا  8مغ 
لمسذخوعات الرشاعية، ومغ 

 لغيخ الرشاعيةمميػف  8ا 3
 

 (6جدول رقم )
 (0206تعريف البشك السركزي لمسذروعات الرغيرة والستهسطة ومتشاهية الرغير )

 السشذآت الحديثة السشذآت القانسة نهع السشذأة
 عدد العسال (0)رأس السال السدفهع (0)عدد العسال حجم األعسال

( 19أقل مغ ) أقل مغ مميػف جشيو متشاـية الرغخ
 عساؿ

( 19أقل مغ) ألف جشيو 89قل مغ أ
 عساؿ

مغ مميػف جشيو  (3)الرغيخة
 89حتى أقل مغ 
 699أقل مغ  مميػف جشيو

 عامل

مميػف  8ألف جشيو حتى أقل مغ  89مغ 
 3الرشاعية، وأقل مغ  لمسذخوعاتجشيو 

 699أقل مغ  مميػف لغيخ الرشاعية
جشيو  مميػف  89مغ  الستػسصة عامل

مميػف  699حتى 
 جشيو

مميػف جشيو  18مميػف جشيو حتى  8مغ 
مميػف  3الرشاعية، ومغ لمسذخوعات 
 مميػف لغيخ الرشاعية 8حتى 

 عجد العساؿ استخشادي وغيخ م حجد لتعخيف الذخكة أو السشذأة.  (1)

جءًا يتع استخجاـ رأس الساؿ السجفػع بجاًل مغ حجع رقع األعساؿ "في حالة السشذآت الحجيثة" ولسجة عاـ واحج فق ، يحدب ب (6)
 مغ تاريخ مداولة الشذاط ولحيغ تػافخ البيانات الخاصة بحجع األعساؿ. 

يخفس الحج األدنى لحجع األعساؿ )السبيعات/اإليخاد الدشػي( لمذخكات العاممة في السجاؿ الدراعي والترشيع الدراعي  (3)
مميػف  89مغ مميػف جشيو وحتى  ف جشيو بجالً لأ 689واأللباف واألعبلؼ والثخوات الجاجشة والدسكية والحيػانية ليربح 

 جشيو. 

                                                                                                                                      

، تفاصػػػيل مبػػػادرات البشػػػظ السخكػػػدي لتسػيػػػل السذػػػخوعات الرػػػغيخة والستػسػػػصة، االثشػػػيغ  - سػػػبتسبخ  0بػابػػػة أخبػػػار اليػػػـػ
6910 . 
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  إلداـ كافة البشػؾ العاممة بالجياز السرخفي بأال تقل ندبة القخوض والتدييبلت
% مغ إجسالي محفطة التدييبلت 69السسشػحة لمذخكات الرغيخة والستػسصة عغ 

، مع حث ىحه البشػؾ 6969االئتسانية لمبشظ، وذلظ خبلؿ أربعة سشػات تشتيي في 
االستثسار في صشاديق االستثسار السباشخ السدتيجفة لمسذخوعات الرغيخة عمى 

 Angle، وذلظ في مخاحميا السختمفة )االستثسار السبلئكي6910الشاشئة في مايػ 

Investment، ورأس الساؿ السخاشخVenture Capital  واالستثسار في أسيع الشسػ
Growth Funding تمظ ضسغ ندبة الػ  ، وبحيث يتع إضافة مداىسات البشػؾ

%، مع حداب وزف مخاشخ ندبي بسعجؿ صفخ بالسائة عمى مداىسات البشػؾ 69
 في رؤوس أمػاؿ تمظ الرشاديق، فزبًل عغ ذلظ يجب عمى كل بشظ ما يميا 

o  وضع إستخاتيجية لمتػسع في تسػيل السذخوعات الرغيخة والستػسصة لمػصػؿ إلى
 بخصة زمشية محجدة التػاريخ لمتشفيح. البشظ السخكدي  مػافاة%، مع 69ندبة الػ 

o  إنذاء وحجة متخررة في تسػيل وتقجيع الخجمات السرخؼية لمسشذآت الرغيخة
 والستػسصة، مع وضع خص  تجريب وتشسية ميارات القائسيغ عمييا. 

  69دخػؿ البشظ السخكدي كسداىع في شخكة ضساف مخاشخ االئتساف بشدبة ،%
يو مقابل ؾياـ الذخكة بتغصية جدء مغ السخاشخ مميار جش 6وإصجار ضسانة بؿيسة 

السراحبة لتسػيل السذخوعات الرغيخة والستػسصة، واالعتخاؼ بكفالة شخكة ضساف 
مخاشخ االئتساف عشج احتداب ندبة معيار كفاية رأس الساؿ، فزبًل عغ االعتجاد 
بزسانة الذخكة عشج تكػيغ السخررات لتذجيع البشػؾ عمى تسػيل السذخوعات 

رغيخة والستػسصة، وقج تع إصجار ضسانات مغ الذخكة لمبشػؾ في إشار ىحا ال
 68.5، لتغصية تسػيبلت بحجع 6910مميار جشيو حتى يػليػ  15البخنامج، بؿيسة 

 .(1)مميار جشيو

  قاـ البشظ السخكدي بصخح ثبلث مبادرات لتذجيع البشػؾ عمى زيادة حجع التسػيبلت
 ػسصة، وىيا السسشػحة لمذخكات الرغيخة والست

                                                 

 السخجع الدابق.  (1)
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o " لتسػيل السذخوعات الرغيخة مدتيجفة جسيع القصاعات، مع إيبلء 8مبادرة "%
عشاية خاصة لمقصاعات االقترادية اليامة، وباألخز السذخوعات الرشاعية، 
وتمظ السشتجة لمسكػنات الػسيصة لمرشاعة أو إلحبلؿ الػاردات، باإلضافة إلى 

ء العشاية لمسذخوعات صاحبة األفكار األنذصة ذات الكثافة العسالية، مع إعصا
 .(1)االبتكارية وتمظ السدتيجفة لمترجيخ

o " لمتسػيل متػس  وشػيل األجل حتى عذخ سشػات لذخاء اآلالت 5مبادرة "%
ومعجات وخصػط اإلنتاج لمذخكات والسشذآت الستػسصة العاممة في القصاع 

( مميػف جشيو 59)الرشاعي والدراعي والصاقة الججيجة والستججدة، وبحج أقرى 
 لمعسيل الػاحج. 

o " لمتسػيل قريخ األجل لخأس الساؿ العامل لمذخكات والسشذآت 16مبادرة "%
الترشيع الدراعي والصاقة الججيجة و الستػسصة العاممة في القصاع الرشاعي، 

 .(6)والستججدة

، وكشتيجة مشصؿية ليحا االىتساـ مغ قبل الحكػمة مسثمة في مبادرات البشظ السخكدي 
وتشفيحًا لتػجيياتو، قامت العجيج مغ البشػؾ التجارية بتذكيل أقداـ ججيجة لتسػيل قصاع 

مميار جشيو، مشح بجء  699السذخوعات الرغيخة والستػسصة، مػجية تسػيبلت قجرت بحػالي 
فق ، بيشسا قاـ قصاع الجسعيات والسؤسدات  6910شخح السبادرة وحتى مشترف عاـ 

ق السرجر الخئيدي لتسػيل السذخوعات متشاـية الرغخ في مرخ، األىمية، والحي يعج بح
 5.2مميار جشيو، زيجت إلى حػالي  3.5ما ؾيستو  6912تسػيبلت بمغت في عاـ بتقجيع 

لسا يديج عغ ، وذلظ 6915مميارات جشيو عاـ  2، لترل ما يقارب 6915مميار جشيو عاـ 
 .(3)مميػف مدتفيج 6

خررة مغ خارج القصاع السرخفي، والخاضعة أما عغ تسػيبلت الذخكات الست 
نحػ مميار جشيو، زادت  6912لقػاعج وأحكاـ الييئة العامة لمخقابة السالية، فمقج بمغت عاـ 

                                                 

وتذجيعًا مغ البشظ السخكػدي لمبشػػؾ فػي إشػار ىػحه السبػادرة، سػسح البشػظ السخكػدي لمبشػػؾ بخرػع كامػل القػخوض والتدػييبلت  (1)
 %.  15تسانية السباشخة والسسشػحة بالجشية السرخي لمذخكات والسشذآت الرغيخة مغ بد  ندبة االحتياشي البالغة االئ

 يذار إلى إيقاؼ العسل بتمظ السبادرة نطخًا الستشفاذ السبالغ الستاحة ليا.  (6)
يخ السرػػػػخفي، حػػػػػؿ حجػػػػع ترػػػخيح صػػػػادر عػػػػغ د. نيفػػػػيغ الصػػػػاىخي، وكيػػػػل مدػػػػاعج محػػػافظ البشػػػػظ السخكػػػػدي بقصػػػػاع التصػػػػػ  (3)

 . 6915التسػيبلت السقجمة لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة ، اليـػ الدابع، يػنيػ 
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مميار جشيو حتى الخبع الثالث فق  مغ  5.5وألكثخ مغ  6915مميار عاـ  6.8لترل لشحػ 
 .(1)ألف مدتفيج 599، وذلظ لسا يديج عغ 6915عاـ 

، بسا فييا 6969كافة االقتراديات لمتأثيخات الدمبية لجائحة كػرونا  ومع تعخض 
االقتراد السرخي بالصبع، وما آؿ إليو حاؿ الكثيخ مغ السذخوعات الرغيخة والستػسصة مغ 

حيث تسثمم الجيهد الداعسة لياه في ىحا الرجد،  الستسيدمزار، كاف لمجولة وجػدىا 
 السذروعات فيسا يمي: 

 ألف  899ج أقرى )مميػف جشيو( لمسذخوعات الرشاعية و)تخريز قخوض بح
جشيو( لمسذخوعات الحجيثة لسػاجية انخفاض الديػلة وتدجيج مرخوفات التذغيل 
ودفع أجػر ورواتب العامميغ، حيث ترل مجة العخض لعاـ، مع فتخة سساح ثبلثة 

 .(6)أشيخ

 وشأة الجائحة  ؾياـ البشظ السخكدي السرخي بعجة مبادرات تيجؼ إلى التخؽيف مغ
 -سذخوعات الرغيخة والستػسصة مشياالعمى ا
o  أشيخ،  ستةإصجار قخار بتأجيل أقداط الذخكات الرغيخة والستػسصة

كخصػة إيجابية مغ الجولة لمحفاظ عمى مكتدبات بخنامج اإلصبلح 
االقترادي الػششي، وتخؽيف العبء عغ ىحه الفئة، وشسأنة أصحاب 

الحيغ تأثخت مذخوعاتيع بذكل مباشخ مغ  السذخوعات الرغيخة والستػسصة
 ىحا الفيخوس، ومغ عجـ التداميع بالدجاد وفق السػاعيج السقخرة سابقًا. 

o  شيػر  ستةإصجار قخار بتأجيل خرع أقداط القخوض السسشػحة لؤلفخاد لسجة
مة أو عػائج تأخيخ، حتداب غخاـ، وذلظ دوف إ6969مارس  12بجأ مغ ت

ج لتمظ الفتخة، وتعجيل ؾيسة أقداط ججوؿ الدجاد حتداب العػائمع استسخار إ
                                                 

دليػػل قصػػاع السذػػخوعات الرػػغخى والرػػغيخة فػػي مرػػخ، صػػادر عػػغ بخنػػامج العامػػة  ا  السخكػػد السرػػخي لجراسػػات الدياسػػات (1)
 .  61، صمخجع سابقالحخية االقترادية، 

إلػػى اعتبػػػار ىػػػحا القػػػخض سػػػابقة أولػػى، إذ أنػػػو لػػػع يكػػػغ مػػػغ السعتػػاد الدػػػساح بالحرػػػػؿ عمػػػى قػػػخوض  يذػػار فػػػي ىػػػحا الرػػػجد (6)
ألغخاض سجاد األجػر وغيخىا، حيث كاف يقترخ الحرػؿ عمػى القػخوض لتسػيػل الشذػاط االسػتثساري، وأف يكػػف سػجاد ىػحه 

 االلتدامات مغ عػائج الشذاط. راجعا 
 اجع أيزًا ورا .2د. سسيخ عخيقات ا مخجع سابق، ص -
أبخيػل  16مػقع صحيفة الساؿا تحجيث الرشاعات الرػغيخة يخحػب بسبػادرة تسػيػل السذػخوعات الستزػخرة مػغ كػرونػا، األحػج  -

 ، وذلظ عمى الخاب ا6969
https://almalnews.com  
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 ستةالسخحل لكافة القخوض، وأيزًا تأجيل مدتحقات بصاقات االئتساف لسجة 
شيػر، ويدتفيج مغ ىحا القخار أصحاب السذخوعات السقتخضيغ لقخوض 
شخرية ومشيا قخوض شخاء الديارات، وأصحاب بصاقات االئتساف مغ 

 أصحاب السذخوعات. 

o األراضي والػحجات الرشاعية الداري تخريريا ميمة مجانية  مشح كافة
 18أشيخ، الستكساؿ تشفيح السذخوعات الرشاعية تبجأ مغ  ثبلثةمجتيا 
ـ، دوف تحسل السدتثسخ أي تكاليف أو رسـػ تحت أي بشج، 6969مارس 

وكافة  ،كسا تع تأجيل استحقاؽ األقداط والسدتحق عمييا مغ فػائج
سخرز ليع وحجات صشاعية مغ خبلؿ الييئة السدتحقات األخخى لم

ـ مع 6969مارس  18تبجأ مغ  ،أشيخ ثبلثةالعامة لمتشسية الرشاعية لسجة 
عجـ تصبيق أي غخامات أو فػائج عمى التأجيل في الدجاد، كسا تع أيزًا 
إرجاء التدييل الجدئي لخصابات الزساف البشكية الخاصة بإثبات الججية 

 مخحمة البخنامج الدمشي بعج السيمة السجانية. لحيغ االنتياء مغ تشفيح 

o  السدتحقة لمسقتخضيغ مغ صشجوؽ التشسية السحمية تأجيل سجاد األقداط
بخيل أ، اعتبارًا مغ األوؿ مغ أشيخ ثبلثةالتابع لػزارة التشسية السحمية، لسجة 

 ـ لمتيديخ عمى السقتخضيغ. 6969وحتى نياية يػنيػ  6969
 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         
 

 صريواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الم                   788 

     

 

 ادلطهب انثبنً
 ث اإلدارٌـــتادلشكال

 -يد :تسي
ذكخنا أف مغ أىع ما يسيد السذخوعات الرغيخة ومتشاـية الرغخ، وربسا حتى         

اإلدارة لجى شخز صاحب السذخوع، وىػ ما يعكذ بالصبع و الستػسصة، ىػ اقتخاف السمكية 
مة، ضعفًا في الييكل التشطيسي ليحه السذخوعات، فالسالظ ىػ مغ يتخح كافة القخارات اليا

وىػ مغ يذخؼ في نفذ الػقت عمى تشفيحىا، وىػ بالصبع مغ يتػلى األمػر السحاسبية 
 .لخإلسذخوعو مغ نفقات وإيخادات وأجػر عساؿ ... 

مرجر ميدة  –في الغالب  –وإذا كاف ىحا االعتساد عمى صاحب السذخوع يسثل        
واإلشخاؼ دوافع ذاتية تسثل لمسذخوع والدبيل إلى نجاحو عسميًا، إذ تحخؾ عسمية الخقابة 

يسكغ القػؿ، مغ ناحية أخخى، أف لتمظ االزدواجية  إال أنو ،عشرخًا إيجابيًا لشجاح السذخوع
ية مغ أوجو ما تسثمو تمظ االزدواج -وبقػة -والسمكية وجيًا سمبيًا ربسا يجحسبيغ اإلدارة 

ارات فصخية، إلدارة ومعخفة وميكة شى مغ حفقمة خبخة وقجرة أي شخز، ميسا أوت .إيجابية
مغ فخص نجاح السذخوع وتزع في شخيق ىحا  - مع الػقت -نذاشو بسفخده، حتسًا ستقمل 
 .(1)الشجاح العجيج مغ العثخات

 خجمية)تجارية أو صشاعية أو  فمػ أخحنا في االعتبار أف تأسيذ وتذغيل مشذأة 
لصػاؿ وتحسل عشاء يتصمب السديج مغ العسل الجاد والستػاصل، وتكخيذ الداعات ا ...(

الػضع في االعتبار اليػمية والزغػط الشفدية، والػفاء بستصمبات اإلدارة، مع السذكبلت 
يػر شبح الفذل في سػؽ السشافدة إحتسالية عجـ تحقيق السشذأة لمشجاح السصمػب، وربسا ض

خيحًا ومسة، وقج ال يكػف ىشاؾ خخوجًا سيبًل يحسمو ذلظ مغ ضبلؿ اإلغبلؽ القاتكل ما قج وب
لب ا، ويصالعشاء فكيف يسكغ لذخز واحج أف يتحسل كل ىحا ... إلخ،لمسشذأة عشج فذميا.

 .؟قيق الشجاح حتب
لمكثيخ مغ السذخوعات وتعثخ  غمق حاالتفي حياتشا اليػمية  ومغ ثع فكثيخًا ما نخصج      

سة الججوى درا الرغيخة بعج فتخة وجيدة مغ إفتتاحيا، وعادة ما يخجع الدبب في ذلظ لدػء 
                                                 

يع عمىا دراسة ميجانية حػؿ تحجيج أىع معػقػات السذػخوعات الرػشاعية الرػغيخة فػي م (1) رػخ، السجمػة العمسيػة عساد الجيغ إبخـا
 .  255، ص6911(، 6لبلقتراد والتجارة، القاىخة، العجد )
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إلقامة ىحا السذخوع، وسػاء أرجعشا ذلظ الدػء الختيار مجاؿ عسل السذخوع أو مػقعو 
لعجـ وجػد الجغخافي أو لعجـ التعخؼ عمى فخص وحاجة الدػؽ الحؿيؿية، وفي السجسل 

 .(1)يسكغ أف يعيج إليو بكل ىحه السياـ ـيكل إداري وتشطيسي كاؼ  
 

 دارية لمسذروعات الرغيرة والستهسطة:أواًل : أسباب تفاقم السذكالت اإل
سببًا  عجـ وجػد الييكل التشطيسي البلـز إلدارة السذخوعات الرغيخة والستػسصة يعج 
قج يؤدي إلى فذميا، ليذ فق  لكػف مالكيا ىػ مغ يجيخىا، أي القائع عمى شقييا  رئيدياً 

 ا يمي ولكن ألسباب كثيرة، ربسا يأتي في مقدمتيا مااالستثسار واإلداري، 
عجد اإلجخاءات البيخوقخاشية السصمػبة إلقامة أو لسداولة أي نذاط اقترادي، ت     (1)

 وبخاصة في الجوؿ الشامية كسرخ، إذ يتصمب إقامة أحج السذخوعات الرشاعية
إنياء صاحبيا لمسديج مغ اإلجخاءات الخسسية،  الرغيخة، كػرشة نجارة مثبًل، إلى
مغ عذخ جيات حكػمية عمى األقل، كإدارة  والتي قج تدتجعى التعامل مع أكثخ

الحي والدجل التجاري والتأميشات االجتساعية ومكتب العسل ومرمحة الزخائب 
وإدارة األمغ الرشاعي ووزارة التسػيغ ووزارة الرحة وجياز شئػف البيئة وإدارة 

ذلظ الحساية السجنية بػزارة الجاخمية وقدع الذخشة التابع لو محل الشذاط ... إلخ، و 
 .(6)إنياءًا وحرػاًل عمى التخاخيز البلزمة إلقامة تمظ السشذأة الرغيخة

ومحاوالت ما يدتجعي ىحا الجيج البحث الجائع عغ كل سبل  –عادة  –وبالصبع 
أو حتى غيخ شخعية،  ػؾ سبل شخعيةمالتخمز مشو، والعسل عمى إنياء ىحه اإلجخاءات بد

مغ الخشػة واالبتداز، وضيػرًا لصػائف مغ العسبلء األمخ الحي قج يخمق معو عالسًا مدتتخًا 
ػسصاء، ودفعًا لسديج مغ الشقػد غيخ السشطػرة ... وىػ األمخ الحي عادة ما لوالدساسخة وا

إما أف يؿيسػا مذخوعاتيع دوف المجػء إلى  –وبخاصة الرغيخة  –يجعل أرباب السذخوعات 
عقيجات اإلدارية، والدعي نحػ التػجو في ىحه األبػاب الخسسية، وبالتالي التخمز مغ ىحه الت

لميخوب مغ صعػبة اإلجخاءات، أو تجاه القصاع غيخ الخسسي أو الخفي، كسبلذ وممجأ إ
ستغبلؿ الثغخات اإلدارية، السختبصة بالفداد اإلداري عادة، لشيػ أعساليع بصخؽ غيخ مذخوعة إ

                                                 

 . 13-16، ص6919، نػفسبخ MPRAحديغ األسخجا انعكاسات القصاع غيخ الخسسي عمى االقتراد السرخي،  (1)
 .  593، ص6999دمحم كساؿ خميل الحسداويا اقتراديات االئتساف السرخفي، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  (6)
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 .(1)عقسًا وتعقيجاً ومدتتخة بجاًل مغ ضياع وقتيع وجيجىع في إجخاءات تبجو أكثخ 
عساؿ والتي تذيج كل محاوالت رواد األ ،وعمى الخغع مغ واقعية ىحه السذكبلت

بحجوثيا بذكل دائع ، إال أف شعاع األمل في تجاوزىا بات واضحًا مع صجور القانػف رقع 
تيديخ إجخاءات بجء  )، و الحي جاء الباب الخابع ؼيو تحت عشػاف 6969لدشة  186

و في أمجياز أف يشذئ في مكاتبو وفخوعو ( عمى أف ل30في مادتو رقع ) صاً ان (التعامل
بفخوعيا بالسحافطات وحجات تدسى "وحجات تقجيع  أولعامة لبلستثسار والسشاشق الحخة الييئة ا

صجار السػافقات إتتػلى  ،الخجمات لمسذخوعات الستػسصة والرغيخة ومتشاـية الرغخ"
اجخاءات التدجيل التي تفخضيا التذخيعات  قات والبصاوالتراريح وتخاخيز التذغيل و 

 والبلزمة لسسارسة السذخوعات لشذاشيا .
ومدئػلي تمظ الػحجات استيفاء  ي( التاكيج عمى وجػب ؾياـ مسثم53الساده ) ثع أعادت

ياـ عسل مغ أ خسدةو التخخيز خبلؿ أو الترالح أجات البلزمة الستخخاج السػافقات السدتش
ي مدتشجات أاعتبخت مدتػفاه ، وال يجػز شمب  الإمغ ذوي الذأف و  اريخ تقجيع الصمبت
 ضاؼية مغ السذخوع بعج مخور تمظ السجة.إ

و عمى الخغع مغ الخصػات االيجابية التي جاءت بيسا السادتاف سالفتا الحكخ, إال أف       
شذئة أو مكيؽية التي يجب أف يتع التعامل بيا لشيػ اإلجخاءات السىشاؾ  ضبابية وجيالة ل

السديخة لعسل ونذاط تمظ السشذآت، وىػ ما يدتجعي ضخورة االىتساـ بإصجار األدلة 
دات الػاضحة، والتي تبيغ أسمػب العسل وإجخاءاتو في مػقع كل خجمة، لتتاح اواإلرش

لمجسيع، مع تعسيع تحجيج مشفح واحج لمتعامل مع كل وحجة إدارية مغ وحجات الخجمات لتقجـ 
                                                 

ويكفىىى أن نذىىير إلىىى بعىىت ىىىاه التعقيىىدات فىىي مجىىال إنذىىاء وإقامىىة السذىىروعات والتىىي تحىىهل عىىادة دون الر بىىة فىىي  (1)
 إتباعيا، ولعل من أىسيا: 

  وجػػػب الحزػػػر الذخرػػي لرػػػاحب السشذػػأة لسقػػخ الييئػػة أو السرػػػمحة التخػػاذ اإلجػػخاء، األمػػخ الػػػحي قػػج يتعػػحر معػػػو
ثبًل أو لغيخىػػا مػػغ الطػػػخوؼ، أو لبعػػج السدػػافة بػػيغ مقػػخ إقامتػػو ومقػػخ السرػػػمحة، االسػػتجابة لػػحلظ، لطػػخوؼ السػػخض مػػ

األمػػخ الػػحي بػػات يجعػػل مػػغ فكػػخة السيكشػػة والتعامػػل اإللكتخونػػي، والحػػج مػػغ التعامػػل والسػاجيػػة السباشػػخة بػػيغ السدػػئػليغ 
 والجسيػر محبًل لمجراسة والعسل عمى سخعة التصبيق. 

 يحتػػاج صػػاحب السشذػػأة إلػػى أكثػػخ مػػغ ثسانيػػة أشػػيخ تستػػج ألكثػػخ مػػغ عػػاـ فػػي بعػػس  ضػػياع الجيػػج والػقػػت والسػػاؿ، فقػػج
األنذصة ، لشيػ إجخاءات إقامتيا، مسا قج يجفعو لبلبتعاد عغ كل ما سبق تػفيخًا لمجيػج والػقػت والسػاؿ، واالتجػاه الحتسػي 

تدامػات تمػظ السشذػآت، متػى كػاف لمقصاع غيخ الخسسي، وبكل ما يعكدو ذلظ مغ ضياع مالي لخدانة الجولة مػغ عػائػج ال
 راجعا تفاصيل،و لسديج مغ ال نذاشيا مغ خبلؿ األشخ الخسسية والعمشية.

فخدريػػػظ شػػػػشايجر، دوميشػػػػظ أندػػػػتيا االختبػػػاء وراء الطػػػػبلؿ )نسػػػػػ االقترػػػػاد الخفػػػي(، صػػػػشجوؽ الشقػػػػج الػػػػجولي، قزػػػػايا    -
 .  5، ص6996(، مارس 39اقترادية )
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لتػقيتات السحجدة إلنياء اب , مع أىسية االلتداـليتع الخد عمييا مغ خبللو أيزاً إليو الصمبات، و 
 لتدامًا دؾيقًا. إاألعساؿ 

تعجد الجيات السخترة بالتعامل مع السذخوعات الرغيخة والستػسصة، إذ ضمت ىحه  (6)
تعاني مغ تعجد الجيات السيتسة بقصاع  –وحتى وقت قخيب  –السذخوعات 

خة في مرخ، وبسا حاؿ دوف وضع إستخاتيجية واضحة السعالع السذخوعات الرغي
لتشسية تمظ السذخوعات، إذ لع يقترخ األمخ عمى الجيات الحكػمية كػزارة الذئػف 
االجتساعية، ووزارة التشسية السحمية ووزارة الرشاعة والتجارة الخارجية ووزارة السالية، 

اية" لخيادة األعساؿ وتشسية والبشظ السخكدي والبشظ األىمي السرخي ومخكد "بج
السذخوعات الرغيخة والستػسصة بالتعاوف مع الييئة العامة لبلستثسار، وبػابة "نساء" 
لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة بالتعاوف مع مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار 

 فيشاؾ العجيج مغ الجيات غيخ الحكػمية، سػاء السحمية أو .(1)التابع لسجمذ الػزراء
خة والستػسصة، مشيا عمى أف تتػاصل معيا السذخوعات الرغي الجولية، التي يسكغ

، والسؤسدة (EEDP)سبيل السثاؿ ال الحرخ البخنامج السرخي لتشسية السذخوعات 
، والبػابة اإللكتخونية السرخية  (EFSME)السرخية لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة 
والبشظ  (USAID)األمخيكية لمتشسية الجولية لتصػيخ األعساؿ "يبل بيدنذ"، والػكالة 

  . (6).. إلخ WBالجولي 

                                                 

ئػف االجتساعيػػة بتمػػظ السذػػخوعات مبكػػخًا، ومشػػح سػػتيشيات القػػخف الساضػػي، عبػػخ مذػػخوعات "األسػػخ فبيشسػػا بػػجأ اىتسػػاـ وزارة الذػػ (1)
السشتجة" وغيخىا مغ السذخوعات والتي كػاف يصمػق عمييػا "السذػخوعات السعيذػية"، تسثػل دور وزارة الساليػة فػي سػعييا الحثيػث 

رسػػسية، وضػػسيا بالتػػالي لمسجتسػػع الزػػخيبي،  لحرػػخ السذػػخوعات غيػػخ الخسػػسية بيػػجؼ تحػيميػػا لسذػػخوعات 1000مشػػح عػػاـ 
وجاء دور وزارة الرشاعة والتجارة الخارجية مػغ خػبلؿ تبعيػة الرػشجوؽ االجتسػاعي لمتشسيػة إلشػخافيا، عمػى نحػػ مػا أوضػحشاه 

 سابقًا. 
خ عمػى فعاليػة تمػظ ولعل التعامل مػع ىػحا العػجد الكبيػخ مػغ الجيػات السخترػة بػحات اإلجػخاءات السعقػجة كػاف لػو تػأثيخه السباشػ (6)

السذخوعات وقجرتيا عمى التدػجيل والعسػل بذػكل قػانػني، وىػػ األمػخ الػحي بػات يتصمػب بذػكل واضػح ضػخورة وأىسيػة إنذػاء 
إدارة مخترػػػة بذػػػػئػف السذػػػػخوعات الرػػػػغيخة والستػسػػػصة داخػػػػل الػػػػػزارات والسؤسدػػػػات الحكػمػػػة، عمػػػػى غػػػػخار مبػػػػادرة البشػػػػظ 

ماتيا بدػػػيػلة ويدػػػخ لتمػػػظ السذػػػخوعات. فعمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ ال الحرػػػخ، تدػػػميع السخكػػػدي، يكػػػػف مػػػغ اختراصػػػيا تقػػػجيع خػػػج
األراضػػي والػحػػجات البلزمػػة إلقامػػة السذػػخوعات الرػػغيخة والستػسػػصة مدػػتػفاة لكافػػة اشػػتخاشات األمػػغ والدػػبلمة والتػػخاخيز 

لػػخ لتمػظ الػحػػجات ومػػشح تػػخاخيز لبجايػة الشذػػاط، ومتابعػػة دخػػؿ السخافػػق السصمػبػػة كالسيػػاه والكيخبػاء والرػػخؼ الرػػحي ... إ
عسػل السذػخوعات الرػغيخة  لتفريبلت حػػؿ تػأثيخ ىػحه الجيػات عمػي لسديج مغ او  التذغيل الجائسة لمػحجات عقب التذغيل.

 والستػسصة، راجعا 
دليػػػل قصػػػاع السذػػػخوعات الرػػػغخى والرػػػغيخة فػػػي مرػػػخ، مخجػػػع سػػػابق،  السرػػػخي لجراسػػػات الدياسػػػات العامػػػة ا السخكػػػد -

 .0-5 ، ص ص6918
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تى لع تتػاجج صعػبات ضخييية جسة، يدداد عبؤىا مما تعانيو تمظ السذخوعات مغ  (3)
فتخات سساح ومديج مغ اإلعفاءات الزخيبية السبلئسة لزعف مالية تمظ السذخوعات، 

الخصػات األولى لعسل تمظ وبالتالي ضعف مخخجاتيا، وبخاصة في السخاحل و 
اؤـ التاـ مع السذخوعات والتي تكػف مغ اليذاشة والزعف ما يجعميا عاجدة عغ التػ 

لتدامات وأعباء ضخيبية، أو في الفتخات التي يعاني فييا مجسل تدجيج ما عمييا مغ إ
ولعل من أىم ما يفرزه ىاا الجانب من مذكالت االقتراد مغ حاالت ركػد وتخاجع، 

 ا (1)يسا يمييتسثل ف
  حجدة لسحاسبة كل نذاط عمى حجى، وبسا يتفق معجـ وضع معاييخ وأسذ واضحة و

وشبيعة وحجع كل نذاط، وكحا تحقيق مبجأ العجالة الزخيبية، األمخ الحي قج يفتح 
ب شابع التقجيخ الباب عمى مرخاعيو أماـ القائسيغ بعسميات السحاسبة الزخيبية لتغمي

. وبسا يعسق مغ حؿيقة (6)ية السحاسبة لمػضػح والذفاؼيةقج عسمالجدافي، والحي يف
ؤكج واقعية تعخض العجيج، إف لع يكغ غالبية، السذخوعات الرغيخة يىحا األمخ، و 

والستػسصة ليحا الشػع مغ التقجيخات، والحي يأتي مبالغًا ؼيو عادة، عجـ إمداؾ ىحه 
جئ ماألمخ الحي قج ي  السذخوعات في الغالب األعع مغ الحاالت لجفاتخ محاسبية، 

جية اإلدارة لتقجيخ االلتداـ الزخيبي بؿيع مزاعفة، وعمى السمتـد بالجفع عبء إثبات 
، وىػ ما أكجت عميو السادة رقع (3)غيخ ذلظ متى كاف لجيو الجليل عمى صجؽ إدعائو

، عشجما ربصت بيغ حرػؿ وتستع  6969لدشة  186( مغ القانػف رقع 35)
مغ  ( 31 -65لزخيبية التي نرت عمييا السػاد مغ ) السذخوعات بالحػافد ا

تحجده البلئحة القانػف وإمداؾ دفاتخ وحدابات مشتطسة لمسذخوعات عمي الشحػ الحي 
 .التشفيحية لمقانػف 

  تعجد الزخائب التي يسكغ أف تمتـد بيا السشذآت الرغيخة والستػسصة، كالزخيبة
ى السذتخيات والسبيعات والزخيبة عمى األرباح الرشاعية والتجارية، والزخيبة عم

عمى السباني والزخائب الجسخكية ... إلخ، وىػ ما يسثل عبئًا متدايجًا عمى تمظ 
إلى الدعي الحثيث نحػ تجشبيا أو التيخب  –في الغالب األعع  –السشذآت قج يجفعيا 

                                                 

 .  15د. نادية دمحم عبجالعاؿا تسػيل نذاط السذخوعات الرغيخة، مخجع سابق، ص (1)
 .  85د. عيدى بغ ناصخا حاضشات األعساؿ كآلية لجعع وتشسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة، مخجع سابق، ص (6)
 .  8د. ماىخ السحخوؽ، د. إيياب مقابمة، مخجع سابق، ص (3)
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مشيا مغ خبلؿ اإلخفاء الجدئي أو الكمي لشذاط السشذأة، بغس الشطخ عغ العقػبات 
آثار تمظ لتي يسكغ أف تتعخض ليا متى تع اكتذاؼ تيخبيا، ومسا يعسق مغ ا

مجأ إليو الجيات الزخيبية مغ عجـ التسييد في تقجيخ الزخيبة بيغ السذكمة ما قج ت
الشذاط التجاري والشذاط اإلنتاجي، أو داخل ىحا الشذاط االنتاجي بيغ حالة التذغيل 

 . (1)في حالة التػقف التاـ أحياناً الكامل وحالة التذغيل الجدئي، أو حتى 

  حالة التسييد الزخيبي التي يسكغ رصجىا بػضػح ما بيغ الذخكات وبعزيا، وربسا
بيغ تمظ الستساثمة في الحجع أو شبيعة الشذاط، وبالتالي عجـ تحقق العجالة 
الزخيبية، ناـيظ عغ التسييد الرارخ في السعاممة الزخيبية بيغ السذخوعات 

ستػسصة وتمظ التي تتسيد بكبخ حجسيا وتشامي مخخجاتيا،وبخاصة متى الرغيخة وال
كانت ىحه السخخجات ذات شبيعة إستخاتيجية أو كانت سمع ترجيخية، وىػ ما يخمق 

صحاب السذخوعات السدتذعخه لمجػر ًا مغ االحتقاف وعجـ الخضا بيغ أنػع
الذخرية  سػءًا متى تجخمت في ىحا الذأف العػاملالزخيبي، ويدداد األمخ 

والعبلقات االجتساعية، وىػ أمخ ال يسكغ إنكاره أو إغفالو، ويتخجع عادة في شكل 
ات الرغيخة تعسل في محاوالت دائسة لمترادـ مع الجيات الزخيبية. فالسذخوع

فتخاض عجـ وجػد ضخائب، ومغ ثع، فأي محاوالت لتصبيق أنطسة األصل في ضل إ
 . (6)ي حتسًا إلى إفبلسياضخيبية مذجدة عمى ىحه السذخوعات سيؤد

ضعف السعمػمات عغ السذخوعات الرغيخة والستػسصة، وىػ ما يسثل أكبخ تحجيات  (5)
التعامل مع ىحه السذخوعات. وضعف أو عجـ وجػد تمظ السعمػمات ال يتػقف فق  

تقج كافة الجيات فكسا قج تفعمى تمظ السذخوعات وإنسا ليحه السذخوعات أيزًا. 
امل مع ىحه السذخوعات، دعسًا وتسػيبًل أو رقابة وتػجييًا، لثسة السشػط بيا التع

معمػمات عغ ىحه السذخوعات، سػاء مغ حيث عجدىا أو أنػاعيا أو أماكغ تػاججىا 
بسا يؤثخ بذكل و القائسػف عمى إدارتيا .. إلخ، و أو احتياجاتيا أو مغ ىع أصحابيا أ

تمظ السذخوعات لمكثيخ مغ السعارؼ مباشخ في القجرة عمى مداعجتيا، قج تفتقج أيزًا 
القانػنية أو التشافدية أو التدػيؿية البلزمة لػجػدىا أو لسباشخة عسميا وتجبيخ 

                                                 

 .  155، ص6915ئ عمع السالية العامة، أكاديسية الذخشة، القاىخة، د. أشخؼ عصيةا مباد (1)
 .  155السخجع الدابق، ص (6)
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احتياجاتيا أو ترخيف مشتجاتيا، وىػ ما يصمق عميو عشرخ "البليقيغ"، كأحج 
 . (1)العػامل التي تسثل "حجخ عثخة" أماـ نسػ وإزدىار ىحه السذخوعات

فخ البيانات البلزمة ليحه السذخوعات عغ األسػاؽ والسػرديغ فعجـ تػا      
والسشافديغ، وعغ تػقعات نذاط األعساؿ، وعغ لػائح العسل وشخوط ومػاصفات 

تمظ السذخوعات عشج  الجػدة ... إلخ، سيؤدي بالحتسية إلى إتداع اليػة بيغ تػقعات
ج يؤدي في الكثيخ مغ ، وما تدفخ عشو السسارسات الػاقعية لمشذاط مسا قبجء نذاشيا

الحاالت إلى فذميا وتػقفيا عغ العسل .. فسثبًل غياب التعخؼ عمى التػجيات التي 
تعكذ سياسة الجولة االستثسارية أو االقترادية، أي أنساط الشذاط التي تخغب الجولة 

لكافة الجيات الحكػمية بتقجيع كافة أوجو الجعع  اإليعازفي االستثسار فييا، وبالتالي 
سخيغ فييا، قج يزيع عمى الكثيخ مغ السذخوعات الرغيخة ثلخعاية لمسدتوا

ة ليحه االتجاىات، العجيج مغ فخص االستثسار السخغػب ؼيو، ركوالستػسصة، غيخ السج
 وبالتالي ضعف ما يسكغ أف تحرل عميو مغ امتيازات تسػيمية أو تدػيؿية أو خبلفو. 

سذخوعات الرغيخة والستػسصة لدػؽ عمى الخغع مغ الحاجة السمحة لجخػؿ ال( 8) 
 لمعسل كسػرديغ حكػمييغ ، Market of Public Procurementالسذتخيات الحكػمية 
ـ ف شخؽ الذخاء التشافدية التي تدتخجأإال  مخ مغ فخص لمصخفيغ ،وبسا يخمقو ىحا األ

ا مغ التحجيات التي عجدً  واقعياً  عساؿ تتزسغلمحرػؿ عمى الدمع والخجمات واأل
والستػسصة في مخاحل مختمفة مغ دورة السذتخيات  ةجو قجرة السذخوعات الرغيخ تػا

 . (6)الحكػمية
مدػؽ الحكػمي لسحجودية السعخفة لأدى عجـ استيجاؼ ىحه السذخوعات  إذ      

فالذفاؼية واالفراح عغ السعمػمات  بعسميات الذخاء الحكػمي وكيؽية االشتخاؾ فييا ،
وذلظ فزبًل  حج أىع السعػقات في ىحا السجاؿ ،أخاء تعج ات وعسميات الذعغ السشاقر

ضسانات مالية سذتخوات مغ لدـو تقجيع تأميشات و عسا يتصمبو الجخػؿ لدػؽ ىحه ال
ضخسة تفػؽ قجرة ىحه السذخوعات ، االمخ الحي يجعميا عاجدة عغ تجبيخه ، وكحا ما 

                                                 

 .  856د. محسػد حدغ حدشي، مخجع سابق، ص (1)
و التػي يػػأتي  إذ يػؤدي اشػتخاؾ السذػخوعات الرػغيخة والستػسػصة فػي سػػؽ السذػػتخيات الحكػميػة الػى تحقيػق عػجد مػغ السدايػا، (6)

 ة ،مي، وتحقيػػق قػػجر مػػغ السشافدػػغ السسارسػػات االحتكاريػػة لمذػػخكات الكبػػخى فػػي عسميػػات الذػػخاء الحكػػػ فػػي مقػػجمتيا الحػػج مػػ
 إصبلح نطع السذتخيات الحكػميػة بجسيػريػة مرػخ العخبيػة ، دراسػة تصبيؿيػة مػغ مشطػػر ابػ العـدأد.كخيع  -     -ا راجع 
 .160ص,  6910 ة ,القاىخ  ةمعجا ،ةاالقتراد والعمـػ الدياسي ةكمي،  دكتػراه  ة، رسالمقارف 
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عساؿ ، وىػ ما يتعارض يتصمبو الجخػؿ ليحه الدػؽ مغ اشتخاط وجػد سابقو خبخة او اال
ىحا مغ ناحية . ومغ  ، مغ السذخوعات الرغيخة والستػسصةمع حجاثة الكثيخ  -عادة-

خخى يأتي تعقيج االجخاءات الستصمبة لمجخػؿ لعسميات الذخاء الحكػمي واستغخاؽ أناحية 
ىحه العسميات لػقت شػيل ، و بسا يتعارض وقجرة السذخوعات الرغيخة والستػسصة عمى 

ساس عمى فكخة تي تعتسج فى األنتطار متخمية عغ جدء كبيخ مغ رأس ماليا، وىي الاال
لدػؽ  ةدوراف رأس الساؿ، كأحج السعػقات الخئيدية لجخػؿ السذخوعات الرغيخ  ةسخع

     .(1)السذتخيات الحكػمية
 كآلية لسهاجية السذكالت اإلدارية:  Business incubatorsثانيًا : حاضشات األعسال 

لمعجيج مغ مقػمات الشجاح  مغ السذخوعات الرغيخة والستػسصة ضل افتقار كثيخفي  
 Marketingوالسشافدة، وتعخضيا لسديج مغ السذكبلت، كتمظ الستعمقة بسيارات التدػيق 

واإلدارة والسحاسبة، فزبًل عغ تمظ الخاصة بكيؽية التعامل مع الدػؽ سػاء السحمي أو 
ة الستيفاء األوراؽ البلزمة الستخخاج التخاخيز وأخح األجشبي، أو مع الجيات الحكػمي

السػافقات السصمػبة، األمخ الحي عادة ما يؤدي إلى تعثخ أعساليا وانييار العجيج مشيا، 
 .وخاصة في سشػات نذأتيا األولى

وتأكيجًا عمى أىسية إيجاد آليات ججيجة وفاعمة لسػاجية ىحه السعػقات تزسغ  
ػسصة امتبلكيا لمسخونة الكاؼية لمتأقمع مع بيئة األعساؿ واستغبلؿ لمسذخوعات الرغيخة والست

الفخص الدػؾية، وذلظ لحيغ تحقق القجرة البلزمة ليا لمجخػؿ لعالع السشافدة، تأتي حاضشات 
كأحج أىع اآلليات الجاعسة والسدتيجفة لتحقيق االستجامة  Business Incubatorsاألعساؿ 

ت الرغيخة والستػسصة، والتي تع إبتكارىا لجرأ مذكمة االرتفاع السصمػبة لمسشذآت أو السذخوعا
ىحه اآللية، وما ىي الستدايج لسعجالت فذل وانييار العجيج مغ ىحه السذخوعات الشاشئة. فسا 

 . ؟  ىػ دورىا في دعع وتشسية عسل السذخوعات الرغيخة والستػسصة
 )أ( تعريف حاضشة األعسال: 

ت األعساؿ تشرب جسيعيا حػؿ كػنيا تعج بسثابة ىشاؾ تعخيفات عجيجة لحاضشا 
حمقة الػصل الخامية إلى حساية السذخوعات الرغيخة والستػسصة لحيغ بمػغيا لسخحمة الشزج 

                                                 

(1)  Caroline Perry, Supporting SMEs access to Public Procurement Opportunities, Northern 

Ireland Assembly, December 6911, pp 19 - 16 . 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         
 

 صريواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الم                   788 

     

 

وتحقيق القجرة الستقخارىا واستسخارىا في نذاشيا، ومغ ثع انفراليا الحتسي عغ ىحه 
 .(1)الحاضشة
خاص، تسارس مغ خبللو مجسػعة ؼيعخفيا البعس بأنيا بشاء مؤسدي، حكػمي أو  

مغ األنذصة التي تدتيجؼ تقجيع السذػرة والخجمات السعيشة، سػاء السالية أو الفشية 
لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة، خبلؿ مخاحميا السختمفة بجءًا مغ مخحمة اإلنذاء والتأسيذ، 

 .(6)آتومخورًا بسسارستيا لشذاشيا وعبخ مخاحل الشسػ التي تسخ بيا مختمف السشذ
 National Business Incubatorsوتعخفيا جسعية اتحاد الحاضشات الػششية  

Association (NBIA)  مجسػعة مغ الجعع تقجـ ألصحاب مذاريع األعساؿ األمخيكية، بأنيا
الػليجة، بيجؼ تعجيل نسػىا وتصػرىا، وبحيث تربح قادرة ماليًا عمى الشسػ واالستسخار عقب 

 .(3)مغ خبلؿ تقجيع حدمة مغ الخجمات والسػارد تخكيا لمحاضشة، وذلظ
 United Kingdom Businessويعخفيا مػضع حاضشات األعساؿ لمسسمكة الستحجة  

Incubators (UKBI)  بأنيا مديج فخيج وشجيج السخونة مغ عسميات صيخورة تصػيخ األعساؿ ،
وأصعب مخاحل البجايات والبذخ، بقرج رعاية األعساؿ الججيجة والرغيخة في أحخج  والبشايات
 .(5)السبكخة

ESCWAوأخيخًا تعخفيا لجشة اإلسكػا  
، بأنيا حدمة متكاممة مغ الخجمات (8)

والتدييبلت وآليات السداعجة واالستذارة، تػفخىا، ولسخحمة محجدة مغ الدمغ، مؤسدة قائسة 
غبيغ في إقامة ليا كيانيا القانػني وخبخاتيا الستخاكسة وعبلقاتيا السستجة، لمخيادييغ الخ 

مؤسداتيع الرغيخة، وذلظ بيجؼ تخؽيف األعباء وتقميز تكاليف مخحمة االنصبلؽ 
                                                 

تقػجيع الخعايػة والػجعع ومغ ثع يسكغ تذبيو حاضشة األعسػاؿ بالشدػبة لمسذػخوعات السحتزػشة باحتزػاف الػالػجيغ لمصفػل الػليػج و  (1)
والسداعجة ليحا الػليج ولحيغ اعتساده عمى نفدو، أو بالحاضشة الصبيػة بالسدتذػؽيات ألولئػظ األشفػاؿ مسػغ يكػنػػف فػي حاجػة 

مػشحيع عقػب ذلػظ شػيادة شبيػة تؤكػج سػبلمتيع وقػجرتيع يػتع لسداعجة شبية لحيغ اجتيازىع لسا يعانػف مغ صعػبات، عمػى أف 
 عجة. راجع في ذلظا عمى الشسػ بجوف مدا

رمزػػػاف الدشػسػػػي، عبجالدػػػبلـ الػػػجويشيا حاضػػػشات األعسػػػاؿ والسذػػػخوعات الرػػػغيخة، دار الكتػػػب الػششيػػػة، بشغػػػازي، ليبيػػػا،  -
 .15-13، ص6993

 .  59، ص6991ػ قحفا دراسات في إدارة األعساؿ، مصبعة اإلشعاع الفشية، القاىخة، بعبجالدبلـ أ (6)
(3)  Morina Lavrow and Sherry Sample, Business incubation: trend or fad ? Ottawa, Canada, 

MBA, August, 6999, p. 11. 

أحسػػج الجػػػدرا األسػػذ التخصيصيػػة فػػي اختيػػار مػاقػػع حاضػػشات األعسػػاؿ، ورقػػة مقجمػػة لمسػػؤتسخ الدػػشػي الدػػادس فػػي اإلدارةا  (5)
 .  886، ص6998سبتسبخ  15-19اإلبجاع والتججيج مغ أجل التشسية اإلندانية، صبللة، عساف، 

أو المجشػػة االقترػػادية  "Economic and Social Commission for Westerns Asia"اإلسػػكػا ىػػي مخترػػخ  (8)
 واالجتساعية لغخب آسيا. 
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لسذاريعيع، عمى أف تمتـد تمظ السؤسدات الرغيخة أو السحتزشة بتخؾ الحاضشة عشج انتياء 
 .(1)الفتخة السحجدة

، والخاص بتشسية السذخوعات 6969لدشة  186وفي مرخ، يعخفيا القانػف رقع  
( بأنيا، شخكات أو مشذآت 15تػسصة والرغيخة والستشاـية الرغخ في مادتو األولى بشج )الس

أو جسعيات أو غيخىا مغ الكيانات القانػنية التي تيجؼ إلى مداعجة السذخوعات حجيثة 
التأسيذ ومذخوعات ريادة األعساؿ عمى الشسػ عبخ تقجيع خجمات متشػعة عمى األخز في 

 واإلدارة. مجاؿ التسػيل والتدػيق 
وىكحا، فحاضشة األعساؿ ىي عبارة عغ مشطػمة عسل تجار عبخ إدارة متخررة  

لجعع السبادريغ، مسغ لجييع األفكار الصسػحة واالبتكارية، والجراسات االقترادية الدميسة، 
لتػفيخ كافة اإلمكانيات والدبل أو البيئات البلزمة لشجاح األعساؿ والسذخوعات الرغيخة، 

الدشػات األولى األكثخ حخجًا مغ عسخ تمظ السذخوعات، مسا يخمق فخصًا أكثخ  وبخاصة في
لمشجاح واالستسخارية، ولحيغ بمػغيا مخحمة الشزج والقجرة عمى البقاء والسشافدة، األمخ الحي 
يحتع عمى تمظ الحاضشات االنفراؿ عغ السذخوعات عشج بمػغيا لتمظ السخحمة، وبالتالي فتح 

 يخىا مغ السذخوعات األخخى. السجاؿ نحػ دعع غ
سع ، وىي تمظ السعخوفة بإ1080ؿ لعاـ ويخجع تاريخ إنذاء أوؿ حاضشة أعسا 

Batavia Industrial Center والسقامة بػالية نيػيػرؾ األمخيكية، حيشسا قامت العائمة السالكة ،
ؤلفخاد تو لتػقفو عغ العسل، بتحػيمو إلى مخكد لؤلعساؿ يتع تأجيخ وحجا بيحا السخكد، عقل

، مع تقجيع الشرائح واإلرشادات ليع، حيث احتزغ ذلظ السخكد الخاغبيغ في إقامة مذاريع
The incubatorع الحاضشة ػػػػسمغ السذخوعات، ولحا أشمق عميو إآلالؼ 

وفي عاـ  .(6)
( حاضشة، ولكغ، وبخعاية مغ ىيئة السذخوعات 69، لع يكغ في أمخيكا سػى )1055

انصبلؽ العجيج مغ الحاضشات، وبخاصة في ضل رعاية  1058ج عاـ ، شي(SBA)الرغيخة 
ليحه الحاضشات ووضع بخنامج لتشسيتيا،  (NBIA)الجسعية األمخيكية لحاضشات األعساؿ 

                                                 

د. بػلحية الصيب، مخاب  دمحما حاضػشات األعسػاؿ كشسػػذج لتفعيػل اسػتجامة السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة، السمتقػى الػػششي  (1)
 .6، ص6915ديدسبخ  5-2ؿ إشكالية استجامة السؤسدات الرغيخة والستػسصة، جامعة الذييج حسة لخزخ، الجدائخ، حػ 

 لسديج مغ التفريبلت حػؿ نذأة حاضشات األعساؿ، راجعا  (6)
فمدػصيغ، ميدػف القػاسسةا واقع حاضشات األعساؿ ودورىا في دعع السذػاريع الرػغيخة فػي الزػفة الغخبيػة، رسػالة ماجدػتيخ،  -

 .  30-35، ص6919
أحسػػػج عبػػػجالػىابا تعخيػػػف حاضػػػشات رواد األعسػػػاؿ، دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيغ مرػػػخ والتجػػػارب الجوليػػػة مػػػع تػضػػػيح وشػػػخح دور  -

 .  6، ص6912الحاضشة، السخكد السرخي لجراسات الدياسات العامة، 
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وصل عجد الحاضشات  1005وبسعخفة عجد مغ رجاؿ الرشاعة األمخيكييغ. ومع نياية عاـ 
عجد  (NBIA)، تقجر الػ 6912اـ حاضشة أعساؿ. ومع بمػغ الع 889األمخيكية لحػالي 

 1999( حاضشة أعساؿ، مشيا حػالي 5899الحاضشات السشتذخة حػؿ العالع بحػالي )
حاضشة بالياباف،  699حاضشة بالريغ،  599حاضشة بالػاليات الستحجة وحجىا، وقخابة 

 (.5نحػ ما يذيخ إليو الججوؿ رقع )، وعمى (1)حاضشة بكػريا 399
يخ مغ الجوؿ في نيزتيا االقترادية عمى فكخة آلية الحاضشات وحاليًا، تعتسج الكث 

الجوؿ العخبية في االىتساـ بإقامة  ليا وسشغافػرة وماليديا ... كسا بجأتكاليشج وماليدا وإستخا
تمظ الحاضشات، فيشاؾ الكثيخ مشيا في اإلمارات العخبية الستحجة ومرخ وتػنذ والجدائخ 

 .(6)والسغخب عمى نحػ ما سشخى 
 ( 7ول رقم )جد

 0206أعداد الحاضشات السهجهدة في بعت الدول األسيهية عام 

عدد  الدولة
 الحاضشات

عدد 
السذروعات 
 السحتزشة

عدد  الدولة
 الحاضشات

عدد 
السذروعة 
 السحتزشة

 الريغ 
 كػريا 
 الياباف 
 سغافػرة 
 اليشج 
 تايبيو 
 استخاليا

259 
650 
109 
169 
119 
195 
59 

58999 
5559 
6358 
1599 
599 
1399 
129 

 تايمشج 
 ماليديا 

 أوزباكدتاف 
 فيتشاـ 

 نيػزيبلنجا 
 ىػنج كػنج 
 باكدتاف 

50 
119 
36 
11 
19 
8 
1 

516 
6999 
555 
55 
156 
699 
0 

Source: Asian Association of Business Incubation (AABI), 6912. 

 )ب( أنهاع حاضشات األعسال: 

                                                 

 .  3بػلحية الصيب، مخاب  دمحم، مخجع سابق، ص (1)
لمسذػػػػخوعات  التبػػػيغ، وىػػػي حاضػػػػشة 1005ضػػػػشة أعسػػػاؿ عخبيػػػة، والتػػػػي تػػػع إنذػػػػاؤىا عػػػاـ تعػػػج مرػػػخ ىػػػػي صػػػاحبة أوؿ حا (6)

 السقاولة". راجع في ذلظ ا  فزاءيا في ذات العاـ تحت مدسى "لاإللكتخونية، وربسا شاركتيا السغخب في إنذاء أوؿ حاضشة 
 .  159 ، ص 119رمزاف الدشػسي، عبجالدبلـ الجويشي، مخجع سابق، ص -
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بجاية سبيعشات القخف الساضي، تصػرت شػاؿ أكثخ مغ نرف قخف، وتحجيجًا مشح  
كاليا، وكحا السدتيجؼ مشيا، فمع أنػاعيا وأش –تبعًا لحلظ  –فكخة حاضشات األعساؿ وتعجدت 

تخح شكبًل واحجًا أو تدتيجؼ تقجيع خجمة بعيشيا، وإنسا اتخحت صػرًا وأنػاعًا متعجدة عمى ت
 نحػ ما يػضحو الذكل التاليا 

 
 ( 6شكل رقم )

 .(1)حاضشات األعسالمراحل تطهر 
       
   ة ىىىىىوكال    

 إدارة مشاطق     مشاطق صشاعية  حقبة الدبعيشات
       
   نسهذج مبدني لمحاضشات     
 مراكز األعسال    معامل عمسية  
       

   العسميات حاضشات متعددة    بداية الثسانيشات
     

 
  

   متخررة حاضشات    أوساط التدعيشات
      

حاضشات       
  حاضشات مفتهحة  حاضشات دافعة  أواخر التدعيشات  تكشهلهجية 

       وبداية األلفية الثالثة
حاضشات      

 اتاالقترادي
 الحديثة

    حاضشة اإلنترنم 
    

 
 
 

 

ألعساؿ، ولعل أىع ما يعكدو الذكل الدابق ىػ تعجد صػر وأشكاؿ حاضشات ا 
فزبًل عسا لحقيا مغ تصػر، إذ لع تذيج حؿبة الدبعيشات سػى أشكااًل بجائية مغ ىحه 

                                                 

 .  35قػاسسة، مخجع سابق، صميدػف ال (1)
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وما تبلىا مغ الدشػات األولى لؤللؽية أف حقبتي الثسانيشات والتدعيشات،  الحاضشات، إال
الثالثة، شيجت ضيػر العجيج مغ الحاضشات الستخررة والتكشػلػجية والتي يعتسج في كثيخ 

 .(1)ا عمى تقشية اإلنتخنت، فزبًل عغ الحاضشات الجولية والبحثية واالفتخاضيةمغ خجماتي

فمػ نطخنا إلى أنػاع الحاضشات مغ حيث اليجؼ والسخجػ مشيا، أو تبعًا لصبيعة  
 ا (6)لحاضشات مشياالخجمات التي يسكغ ليا أف تقجميا، ألمكششا الػقػؼ عمى عجد مغ ا

 ( الحاضشات متكاممة الخدمات : 0)

وىحه تعسل عمى تقجيع حدمة متكاممة مغ الخجمات والتدييبلت لمسذخوعات  
السحتزشة بجءًا مغ تػفيخ مكاف إلقامة السذخوع داخل الحاضشة، مخورًا بالخجمات الحالية 
واالستذارية واإلدارية، وانتياءًا بالخجمات التدػيؿية، عمى أف يتع التجقيق في اختيار السذخوع 

 ه الحاضشات، في ضػء دراسات الججوى االقترادية السعجة لو سمفًا. السحتزغ، شبقًا ليح

 ( الحاضشات االفتراضية أو السجازية: 0)

وىي حاضشة بجوف ججراف، حيث تقجـ كافة خجماتيا لمسذخوعات التي تخخجت مشيا،  
أي خارج حجود الحاضشة، وفي محي  عسل السذخوعات الرغيخة، فيي ليدت في حاجة إلى 

 الحتزاف السذخوع.  مبشى مجيد

 ( الحاضشات الدولية : 3)

                                                 

ومػػغ السيػػع أف نفػػخؽ ىشػػا بػػيغ حاضػػشة األعسػػاؿ وسػػاحات العسػػل الجسػػاعي، فيػػحه األخيػػخة ربسػػا تجسػػع أولئػػظ الػػحيغ يػاجيػػػف  (1)
فخصػًا وتحػجيات مساثمػة، حيػث يػخب  بيػػشيع روح السبػادرة وتخمػق فػييع روح السشافدػة، كسشصقػػة الرػاغة التػي تجسػع العجيػج مػػغ 

لسدػػاعجة  البلزمػػة دياسػػاتالىػػجاؼ و األالػػحىب ترػػشيعًا وتجػػارة مػػثبًل، إال أنيػػا ال تػػػفخ البػػخامج والخػػجمات أو  الستعػػامميغ فػػي
وتأىيل السذخوعات السػجػدة بالسشصقة، في حيغ أف الحاضشة عادة مػا تدػعى وتعسػل عمػى تػػفيخ وتقػجيع ىػحه الخػجمات شبقػًا 

عقػػب بمػػػغيع مخحمػػة  ةيػػة مشػػح لحطػػة بػػجايتيع ولحػػيغ تػػخكيع لمحاضػػشألىػػجاؼ وسياسػػات معػػجة وتتػػػلى السذػػاركيغ فييػػا بالخعا
 االستعجاد لمسػاجية بسفخدىع وبالتالي ضساف نجاحيع. راجع في ذلظ ا 

 .  5أحسج عبجالػىاب، مخجع سابق، ص -
 لسديج مغ التفريبلت حػؿ أنػاع حاضشات األعساؿ، راجع ا  (6)

 .  8-5د. بػلحية الصيب، مخاب  دمحم، مخجع سابق، ص -

 . 86-50ميدػف القػاسسة، مخجع سابق، ص ص  -
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وىي حاضشات نذأت كانعكاس لمتػسع في مجاالت التجارة الجولية والتبادؿ بيغ  
األسػاؽ العالسية، فيي تعسل أساسًا عمى تأىيل السذخوعات السحمية لمجخػؿ لؤلسػاؽ 

ة، وبكل ما يتيحو ذلظ السحمي العالسية، وكحا السذخوعات والذخكات الجولية لمعسل في األسػاؽ
 ستقصاب لخأس الساؿ األجشبي ونقل التكشػلػجيا. مغ إ

 ( الحاضشات اإلقميسية : 4)

وىي حاضشات تخجـ في األساس مشصقة جغخاؼية معيشة بيجؼ تشسيتيا والعسل عمى  
استخجاـ مػاردىا السحمية مغ الخامات والخجمات، واستثسار الصاقات البذخية العاشمة، أو 

 ئات معيشة كالشداء أو السعاقيغ. خجمات ف

 
 ( الحاضشات الرشاعية : 5)

وىي عامة الخجمة، أي تقجـ خجماتيا لكافة السذخوعات الرغيخة أو الكبيخة ولكغ في  
تحجيج احتياجات  عقبمجاؿ األعساؿ الرشاعية، فيي عادة ما تقاـ داخل مشصقة صشاعية 

نػعًا مغ التكاممية بيغ دانجة، وبسا يحقق ىحه السشصقة مغ الرشاعات السغحية والخجمات الس
السذخوعات وبعزيا وتبادؿ السشافع والسعارؼ ؼيسا بيغ السذخوعات الكبيخة وتمظ السشتدبة 

 لمحاضشة. 
 ( الحاضشات الفشية أو التقشية: 6)

وىي حاضشات تعسج إلى تدويج السذخوعات الرغيخة بسا تحتاجو مغ تكشػلػجيا  
لسشتجات ججيجة وغيخ تقميجية، والتجريب عمى تمظ التقشيات متقجمة وترسيسات حجيثة 

 واألجيدة. 
 ( الحاضشات الستخررة : 7)



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         
 

 صريواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الم                   788 

     

 

وىي حاضشات عادة ما تخجـ قصاع بعيشو أو نذاط خاص ومحجد وال تتعجاه إلى  
ات مثبًل، وعادة ما تجار بػاسصة خبخاء متخرريغ بالشذاط السخاد يغيخه، كقصاع البخمج

 التخكيد عميو. 
 الحاضشات البحثية :  (8)

داخل الجامعات أو السخاكد البحثية، وليا نفذ األىجاؼ التي وىي عادة ما تقاـ  
عشي بذكل خاص بتصػيخ تدعى إلى تحؿيقيا الحاضشات العامة أو الخاصة، إال أنيا ت  

االستفادة أعزاء الييئات التجريدية مغ خبلؿ األفكار واألبحاث السعجة بسعخفة الباحثيغ و 
 ػدة بالجامعات والكميات العسمية كاليشجسة والعمػـ والريجلة ... إلخ. جسعامل والػرش السػ بال

 ( حاضشة اإلنترنم : 9)

وىي تيجؼ إلى مداعجة الذخكات العاممة في مجاؿ اإلنتخنت والبخمجيات الشاشئة  
 لحيغ بمػغيا لسخحمة الشزج والسشافدة. 

األشكاؿ السدتحجثة ليحه الحاضشات والتي وإلى جانب ىحه األنػاع، ىشاؾ الكثيخ مغ  
يتع ابتكارىا يػمًا بعج يػـ، وبحدب السدتيجؼ مشيا كحاضشات السؤسدات متشاـية الرغخ، 
والتي عادة ما تتػاجج باألماكغ الشائية أو الفقيخة وتقجـ خجماتيا لشػعية معيشة مغ السذخوعات 

والتي تقجـ خجماتيا ألولئظ الصبلب الرغيخة ججًا، وكحاضشات الصبلب السغتخبيغ بالخارج، 
الجارسيغ بعيجًا عغ الػشغ لتذجيعيع عمى العػدة عقب استكساؿ دراستيع استفادة مسا تمقػه 

 .(1)ولشقل أفكارىع وابتكاراتيع لمػشغ
 )جى( أىداف حاضشات األعسال : 

خ في ضل حؿيقة أف السذخوعات الرغيخة والشاشئة التي ال يتع رعايتيا ومتابعتيا عب 
%، بيشسا تختفع تمظ الشدبة لترل 89حاضشات األعساؿ عادة ما تشخفس ندبة نجاحيا إلى 

% متى قامت تمظ السذخوعات تحت مطمة وحساية الحاضشة، نخى أف السدتيجؼ 59إلى 
الخئيدي لبخامج الحاضشات والفمدفة التي قامت عمييا فكخة إنذائيا إنسا تعػد في األساس 

                                                 

 .  5أحسج عبجالػىاب، مخجع سابق، ص (1)
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وعات ناشئة قادريغ عمى البقاء والسشافدة ومػاجية تحجيات الدػؽ، ج رواد أعساؿ ومذخ يلتخخ 
وبخاصة متى تعمق األمخ بتمظ السذخوعات الرغيخة أو الستػسصة، أو بأولئظ الخواد غيخ 

يع تجارب سابقة، ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية أخخى، البج أف نتحكخ لذوي الخبخة ومغ ليذ 
مذخوعات خاصة، تجار بسعخفة مدتثسخيغ ورجاؿ  دائسًا أف ىحه الحاضشات، ىي في الغالب

أعساؿ، أو حتى بسعخفة حكػمات، تدعى مغ خبلليا، كأي مذخوع، لتقجيع خجمة مقابل عائج، 
تيجفيغ وىكحا، فسا بيغ ىحيغ السد .وبالتالي فيي تدعى لتحقيق الخبح، كسدتيجؼ رئيذ ثاف

صبلع بالعجيج مغ السياـ ذات ػ حاضشات األعساؿ إلى تحقيق السديج مغ األىجاؼ واالضتخن
 ا(1)البعج التشسػي والخجمي، وىػ ما يسكغ حرخه ؼيسا يمي

    تذجيع ودعع السذخوعات الرغيخة والستػسصة الشاشئة مغ خبلؿ تقجيع كافة
الخجمات اإلدارية والتدييخية ودراسات الججوى واالستذارات القانػنية والجعع 

ػلػجي، وبالسجسل العسل عمى تييئة السشاخ السالي والتدػيقي والجعع الفشي والتكش
 السشاسب والسييئ إلقامة السذخوعات الججيجة. 

  تشسية السجتسع السحمي مغ خبلؿ تصػيخ وتشسية بيئة األعساؿ السحيصة
سًا عبالحاضشة، وبسا يجعميا تسثل نػاة ومخكدًا لمتشسية اإلقميسية والسحمية، ودا 

سار لجى جسػع الخاغبيغ لبللتحاؽ بدػؽ العسل الحخ واالستثحؿيؿيًا لشذخ روح 
العسل، وبسا يداعج عمى خمق السديج مغ فخص العسل ومػاجية البصالة، وتشسية 
ميارات الؿيادة والقجرة عمى إدارة السذخوعات، وبسا يحقق االستغبلؿ األمثل 

 لمصاقات والسػارد البذخية. 

  مغ خبلؿ الدعي العسل عمى تحقيق معجالت نسػ عالية لمسذخوعات السحتزشة
لتػشيغ وإقامة العجيج مغ السذخوعات اإلنتاجية والخجمية الججيجة والتي تسثل في 
ذاتيا خيخ داعع لمتشسية االقترادية لعسػـ السجتسع، وبكل ما تدتجعيو تمظ 

                                                 

 لسديج مغ التفريبلت حػؿ أىجاؼ حاضشات األعساؿ، راجع ا  (1)
 . 21-29ناصخ، مخجع سابق، صبغ د/ عيدى  -

 .  5-8د/ بػلحية الصيب، مخاب  دمحم، مخجع سابق، ص -

 .  55-55ميدػف القػاسسة، مخجع سابق، ص -
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ػيل أفكار رات الحجيثة الكفيمة بتحالسذخوعات مغ تػشيغ لمتكشػلػجيا واالبتكا
ع مغ مخحمة البحث والتصػيخ إلى مخخجات إنتاجية الخواد والباحثيغ وإبجاعاتي

 .(1)حؿيؿية، أي إلى مخحمة التشفيح

  دواـ الستابعة والتقييع لمسذخوعات السحتزشة لمػقػؼ عمى معػقاتيا ومذكبلتيا
 ، ورصج نقاط الزعف والقػة فييا، وؾياس مجى تقجميا أو تعثخىا وأسباب ذلظ

دييا مدتؿببًل في أي مغ السذخوعات سػاء لسػاجيتيا وحميا أو لمعسل عمى تفا
 السدمع إحتزانيا. 

  الؿياـ بجور تشديقي كحمقة وصل بيغ السذخوعات السحتزشة وبعزيا البعس
أو بيشيا وبيغ السذخوعات األخخى بالدػؽ، أيًا كاف حجسيا، وبسا يحقق تبادؿ 
فعمي لمسشافع والسعارؼ، عادة ما ترب في مرمحة السذخوعات الرغيخة 

 صة، لسا تكتدبو مغ خبخات وعبلقات إيجابية. والستػس

  تعخيف السذخوعات السحتزشة بسختمف الجيات والييئات ذات الرمة بشذاط
السذخوع، سػاء الحكػمية أو غيخ الحكػمية، وبسا يشطع عسميا مغ قػانيغ ولػائح 
وإجخاءات وشخوط قج تتعمق بالتدجيل أو التسػيل أو بالسعامبلت والتدييبلت 

والزخيبية، وباألسػاؽ السحتسمة وبالسػرديغ، وبغيخ ذلظ مغ األمػر  الجسخكية
 ذات العبلقة بعسل ونذاط السذخوع السحتزغ. 

  تدويج السذخوعات السحتزشة باحتياجاتيا مغ السػاد األولية وقصع الػيار
السصمػبة وبالتجييدات السدتحجثة الكفيمة بخفع كفاءة تمظ السذخوعات، وتعخيفيع 

جىا وأسعارىا، فزبًل عغ تقجيع خجمات الريانة لسا يزسو السذخوع بأماكغ تػاج
مغ تجييدات سػاء ميكانيكية أو إلكتخونية، وبكل ما يتصمبو ذلظ مغ إقامة 

                                                 

ادييغ دور الحاضشات في إضافة ؾيسة أفزػل لمتشسيػة االقترػادية فػي السجتسػع لدػببيغ، رولقج أرجع الكثيخ مغ الخبخاء واالقت (1)
الرتفػاع معػجؿ العائػج عمػى االسػتثسار لتمػظ الذػخكات لسػا  وثانييسىادورىا في خفس تكمفة إنتػاج الذػخكات السحتزػشة،  أوليسا

 ، راجعا يقجـ ليا مغ خجمات بسعخفة الحاضشة
 .  21ناصخ، مخجع سابق، ص بغ د/ عيدى -
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دورات تجريبية ألصحاب األعساؿ والعامميغ بالسذخوع لتأىيميع كل في مجاؿ 
 اختراصو. 

  قج يشرب ىجؼ الحاضشة عمى مػاجية إحجى السذكبلت الصارئة بالسجتسع أو
لخعاية شائفة أو فئة بعيشيا دوف غيخىا، وىػ ما يطيخ خرػصية إقامة 

  .(1)الحاضشة في ىحه الحالة

استغبلليا فإنيا تمعب وىكحا يسكغ القػؿ بيقيغ أف حاضشات األعساؿ متى أحدغ         
كافة السجاالت االقترادية والتشسػية، بل واالجتساعية أيزًا، فيي دورًا بالغ األىسية في 

فزبًل عغ كػنيا الجدخ الحي يؤىل بالديخ عميو تخجسة اإلبجاع والفكخ البذخي إلى 
مذخوعات عسل جادة ومثسخة، فإنيا أيزًا أحج الستكآت اليامة لخمق السديج مغ فخص العسل 

 ومػاجية مذكبلت البصالة وانخفاض الجخػؿ.
 ل نجاح الحاضشة: )د( عهام

الحاضشة كسذخوع استثساري أو خجمي كغيخه مغ السذخوعات البج لشجاحو مغ تػافخ  
عػامل ومقػمات خاصة، والستسخارية ىحا الشجاح البج أيزًا مغ معخفة مقػماتو ومذكبلتو، 
ا ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية أخخى، يجب التأكيج أف لشجاح وتحقيق الحاضشة لسدتيجفاتي

عبخ  احتزانوسالفة الحكخ، ىشاؾ أيزَا اشتخاشات البج مغ تػافخىا في السذخوع السدمع 
 ،وتحت مطمة حسايتيا ومتابعتيا ،الحاضشة حتى يسكغ لو أف يدتفيج مغ تػاججه بجاخميا

وعميو سشتعخض ؼيسا يمي لعػامل نجاح الحاضشة وما يسكغ أف يػاجييا مغ معػقات ثع 
 ا(6)خىا في السذخوع السحتزغ، وذلظ عمى الشحػ التاليلبلشتخاشات الػاجب تػاف

 ( شروط نجاح الحاضشة: 0)

                                                 

ولعػل مػػغ أىػػع األمثمػػة عمػػى ذلػػظ مػػا قامػػت بػػو الحكػمػة الباكدػػتانية بالتعػػاوف مػػع ىيئػػة اليػنيػػجو مػػغ إنذػػاء حاضػػشة السػػتيعاب  (1)
مذػػخوعات الستقاعػػجيغ مػػغ الزػػباط العدػػكخييغ وتػػجريبيع عمػػى السيػػارات األساسػػية إلدارة السذػػخوعات تػشئػػة لؿيػػاميع بإقامػػة 

 راجع في ذلظا .ججيجة خاصة بيع
 .  195-195، ص6995أيسغ عمي عسخا إدارة السذخوعات الرغيخة، مجخل بيشي مقارف، الجار الجامعية، مرخ،  -
 راجع في ذلظا  (6)

 .  5-5أحسج عبجالػىاب، مخجع سابق، ص -
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بحات السخاحل، كسخحمة التأسيذ ثع مخحمة  الحاضشة كأي مذخوع إنسا تسخ  
 ا (1)السسارسة والتفعيل ثع مخحمة الشزج، ولشجاحيا يجب تػافخ الذخوط التالية

 ب السذخوعات، عمى اختبلؼ مغ أصحا ي لجى رواد األعساؿوجػد الػعي الكاف
أحجاميا، بالجور الحي تقـػ بو الحاضشة، وىػ ما يتصمب بالتبعية مغ الحاضشة 

تحقيق الخبح أـ خجمة  جقة والسدتيجؼ مغ إنذائيا، وىل ىػ مدتيجؼتحجيج نػعيا ب
 السجتسع أـ كبلىسا. 

 ا، ختيار مػقع إقامة الحاضشة، وبسا يزسغ ليا القجرة عمى تقجيع خجماتيحدغ إ
و مجى تػافخ البشيات التحتية عات الرشاعية والسخاكد البحثية، فالقخب مغ السجتس

السعيشة لعسل الحاضشة كالصخؽ والشقل واالتراالت ... إلخ، فزبًل عغ وجػد 
األسػاؽ السختبصة بالسذخوعات وأسػاؽ عػامل اإلنتاج، كميا عػامل تحجد مجى دقة 

 اختيار مػقع الحاضشة مغ عجمو. 

 نتقاء السذخوعات السدمع احتزانيا، عقب تحجيج الذخوط الػاجب تػافخىا حدغ إ
واحتزانيا،  فييا، وتحجيج نػعيتيا، ودراسة السذخوعات والػقػؼ عمى ججوى إقامتيا

شجاح الحاضشة، وىػ ما يتصمب وضع السعاييخ البلزمة لحلظ، يسثل عشرخًا حيػيًا ل
 والتجقيق في مجى استيفائيا. 

 خ لمخجمات التي تقجميا الحاضشة لمسذخوعات، وىػ ما يتصمب بجاءة التقييع السدتس
، وبسا مالية أو إدارية أو فشية تحجيج ىحه الخجمات بجقة، وسػاء أكانت خجمات 

يزسغ استسخارية وقجرة الحاضشة عمى تقجيسيا بالذكل السخضي، لزساف نجاح كبًل 
 مغ الحاضشة والسذخوعات السحتزشة. 

 كفؤ لمقائسيغ عمى إدارة الحاضشة، والتأكج مغ امتبلكيع لمسيارات االختيار الجيج وال
والتشطيع واإلدارة والتدػيق والخبخات السصمػبة كالقجرة عمى التخصي  والستابعة 

فاإلدارة الشاجحة لمحاضشة تسثل البلعب األساسي والخئيدي لشجاح  ....إلخ ،
 الحاضشة. 

 الحكػمية شطع عبلقة الحاضشات باألجيدة تػافخ التذخيعات والمػائح والزػاب  التي ت
وغيخىا، مسا يجرأ عغ الحاضشة السديج مغ السذكبلت ويحقق ليا قجرًا مغ التيديخات 

سػاء ليا أو لمسذخوعات السحتزشة، وىػ ما يختب  بزخورة وجػد  ،واالمتيازات
الحاضشة بسختمف الجيات العجيج مغ الخواب  والعبلقات التعاونية التي تجسع 

                                                 

 . وراجع أيزًا ا 880-883ابق، صأحسج الجػدرا األسذ التخصيصية في اختيار مػاقع حاضشات األعساؿ، مخجع س (1)
 . 880-883بػلحية الصيب ومخاب  دمحم، مخجع سابق، ص ص  -
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ييئات سػاء السحمية أو الجولية أو بالبشػؾ أو بالقصاع الحكػمي أو الخاص وال
لتعطيع االستفادة، فبجوف دعع ىحه الجيات، وبخاصة في مجاؿ الجعع السالي، فمغ 

 يكػف لمحاضشة القجرة عمى تشفيح مدتيجفاتيا. 

 ( معهقات نجاح الحاضشات : 0)

 ا تسثل فيسا يميت يسال من مذكاللعل من أىم ما يقابل حاضشات األع
  تعسيق فكخة االعتساد الكمي مغ السذخوعات الرغيخة عمى الحاضشة في تدييخ كافة

ارتفاع مدتػى ف ،ية والفشية والسالية والتدػيؿيةأعساليا وعمى مختمف األصعجة اإلدار 
مسا يعػؽ القجرة عمى  ،تػقعات السذخوعات لسا تقجمو الحاضشة يجعميا عجيسة الجيج

 االنفراؿ. و  خيع لسخحمة الشزجبمػغيا الد

  عجـ وجػد التػاصل والتذابظ الكافي بيغ الحاضشة والجيات الخارجية، وخاصة
السؤسدات التسػيمية سػاء السحمية أو الجولية، الحكػمية أو تمظ الخاصة، مسا قج 
يعيق قجرة الحاضشات عمى تػفيخ التسػيل البلـز لجعع السذخوعات السحتزشة، 

ل نذأتيا وتأسيديا، وكحا بيغ الحاضشات والسخاكد البحثية، مسا قج وبخاصة في مخاح
يدع عسل تمظ الحاضشات بالتقميجية والبعج عغ مػاكبة التصػرات البحثية 

 والتكشػلػجية. 

  عجـ تػافخ الكفاءات اإلدارية البلزمة إلدارة الحاضشات، ويدداد األمخ صعػبة في
حتياجيا الجائع لمخبخاء والسؤىميغ فشيًا نػعية الحاضشات التكشػلػجية أو الفشية ال
 وتكشػلػجيًا لتدييخ عسل تمظ الحاضشات. 

  مغ السعخوؼ أف ىشاؾ تذخيعات تتيح إقامة الحاضشات في الكثيخ مغ الجوؿ، إال أف
الغالبية العطسى مغ ىحه الجوؿ تفتقج لمتذخيعات التي تشطع عسل ىحه الحاضشات، 

ما يصخح العجيج مغ السذكبلت والسعػقات كسا ىػ الحاؿ في مرخ مثبًل، وىػ 
وبعبلقة الحاضشة بغيخىا مغ الحاضشات ، القانػنية في عبلقة الحاضشة بالسذخوعات 

 األخخى وبالجيات ذات العبلقة. 

 ( شروط قبهل السذروعات بالحاضشة: 3)
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لعل االحتياج السمح لمسذخوع الرغيخ أو الستػس  لمجعع السالي واإلداري والتدػيقي  
غيخىا مغ أوجو الجعع، يسثل الذخط األىع لبللتحاؽ بالحاضشة، إال أف ىشاؾ عجدًا مغ و 

 الذخوط الػاجب تػافخىا في السذخوعات السحتزشة مشياا 

  اإلنجازأف يكػف صاحب السذخوع مغ األشخاص السؤىميغ ومغ ذوي القجرة عمى 
ة عسل واضحة والخغبة في تحسل السخاشخ والذغػفيغ بالعسل، وأف يكػف لجيو فكخ 

 قابمة لمتصبيق. 

  أف يتػافخ لجى السذخوع التسػيل البلـز إلقامتو، أو يكػف لو القجرة عمى تػفيخ ىحا
 التسػيل. 

 عجالت سأف يكػف لجى السذخوع الستقجـ لبلحتزاف القابمية والقجرة عمى الشسػ وب
وصػاًل  بججية السخاحل بالتػقيت الدمشي السحجد لكل مخحمة،أ سخيعة تدسح لو عبػر

 لسخحمة الشزج واالنفراؿ. 

  عادة ما يفزل في السذخوع أف يكػف مغ السذخوعات الخادمة لمسجتسع والسحققة
 لمتشسية االقترادية، والسييئة لمعجيج مغ فخص العسل ألفخاد السجتسع. 

 

 

 )ىى( تجربة حاضشات األعسال في مرر : 

% مغ حجع السذخوعات 05رغع أف السذخوعات الرغيخة والستػسصة تسثل حػالي  
غيخ الدراعية في مرخ، وىػ ما يعكذ أىسيتيا الستعاضسة، ورغع ما يتع رصجه مغ مذكبلت 

العجيج مغ السذخوعات الرغيخة  يةمالية وتأسيدية وتدػيؿية متخاكسة واجيت نذأة واستسخار 
فعيل مع تصبيق وت ،سكغسببًا مباشخًا في انييارىا، كاف مغ السوالستػسصة في مرخ وكانت 

الحج مغ غالبيتيا، إال أف الػاقع العسمي يعكذ حؿيقة أف مرخ تعج  ،آلية حاضشة األعساؿ
صاحبة تجخبة حجيثة نػعًا في مجاؿ تفعيل ىحه اآللية، فيي ليدت مثبًل كالػاليات الستحجة 

  ألسانيا أو الريغ أو ماليديا أو فخندا، أصحاب الخيادة والتفػؽ في ىحا السجاؿ.األمخيكية أو 
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فحاضشات األعساؿ بسفيػميا الحجيث وتذعب صػرىا ومياميا تعتبخ في ميجىا في  
البيئة السرخية. وتاريخيًا، لػ تجاوزنا فكخة أف الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية يعج حاضشة 
أعساؿ، بالشطخ إلى ما كاف يقجمو مغ مداعجات ودعع مالي وفشي لمكثيخ مغ السذخوعات، إذ 

ىػ أشبو بحاضشة، ألمكششا القػؿ أف لسفيـػ الحؿيقي لمحاضشات، وإنسا ة باأنو ال يعج بحاضش
، في أعقاب إنذاء الجسعية 1005الرػرة األولى لمحاضشات في مرخ ضيخت عاـ 

، وىي مؤسدة أىمية عشيت بإنذاء 1008السرخية لحاضشات السذخوعات الرغيخة عاـ 
"حاضشة السذخوعات حاضشات السذخوعات الرغيخة، وجاءت ىحه الرػرة تحت مدسى 

ة استيعابية ترل إلى أربعيغ مذخوعًا، حيث قامت بالفعل باحتزاف ػ التكشػلػجية بالتبيغ، وبق
 .(1)أحج عذخ مذخوعًا خبلؿ السخاحل األولى لمسذخوع

ولقج كاف لشجاح حاضشة التبيغ أثخه اإليجابي في إنذاء العجيج مغ الحاضشات،  
شة بشيا بالقميػبية، وحاضشة األعساؿ والتكشػلػجيا كحاضشة السذخوعات والتكشػلػجيا بسجي

بسجيشة أسػاف، وحاضشة األعساؿ بحي الكػثخ بدػىاج، وحاضشة األعساؿ التقشية بجامعة 
السشرػرة، وحاضشة الجامعة األمخيكية، وحاضشة جسعية نيزة السحخوسة، والحاضشة 

 وحاضشة بجاية بالقاىخة ... إلخ.  االفتخاضية بالجويقة، وحاضشة التكشػلػجيا بجامعة اإلسكشجرية
وتأتي كافة ىحه الحاضشات في ضل اعتساد الرشجوؽ االجتساعي لمتشسية حاضشات  

األعساؿ التكشػلػجية كآلية لجعع إقامة السؤسدات الرغيخة وتشسية ميارات العسل الحخ لجى 
شة، تدتػعب السبادريغ التقشييغ، وفق ضػاب  معيشة، وباستيجاؼ أولى بإنذاء ثبلثيغ حاض

الػاحجة مشيا أربعيغ مذخوعًا صغيخًا، حيث يبقى ىحا السذخوع قيج االحتزاف لثبلثة أعػاـ، 
مع بقاء عبلقة االنتداب مع الحاضشة لتقجيع السداعجات عقب التخخج، عمى أف يجعع 

                                                 

 وكاف يتع اختيار تمظ السذخوعات السحتزشة وفقًا لسعاييخ محجدة مشياا  (1)
 * استخجاـ السذخوع لتكشػلػجيا حجيثة  * تػفيخ فخص عسل مغ قبل السذخوع

 ذخوع ججوى اقترادية * لمس * أال يدبب السذخوع أضخارًا بيئية
 * تسيد مشتجات السذخوع بقجرة تشافدية * تػافق شبيعة السذخوع مع الحاضشة والسػقع الجغخافي

لسديػج مػغ التفرػيبلت، راجػع * أف يتػافخ لجى أصحاب السذػخوع )رواد األعسػاؿ( قػجرًا مػغ السيػارات اإلداريػة والتدػػيؿية . 
 ا
 . 111-195جع سابق، صرمزاف الدشػسي، عبجالدبلـ الحويبي، مخ  -
 .  10أحسج عبجالػىاب، مخجع سابق، ص -
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الرشجوؽ الحاضشة عشج إنذائيا بسا ال يتجاوز ثبلثة مبلييغ جشيو إلعجاد السػقع والتذغيل، 
 .(1)ى أف تعتسج الحاضشة عمى مػاردىا الحاتية عقب ثبلث سشػات مغ إنذائياعم

ولقد تشهعم الخدمات التي اضطمعم الحاضشات السررية بتقديسيا لمسذروعات  
 : (0)السحتزشة، والتي يسكن حررىا فيسا يمي

  )بشاء الكفاءة مغ خبلؿ البخامج التجريبية والخجمات االستذارية )الفشية واإلدارية
 لمسذخوعات.

  تقجيع الجعع الفشي لخواد األعساؿ وفخيق العسل بالسذخوع، مع مداعجتيع في وضع
 خصة ومػازنة السذخوع. 

  متابعة أداء السذخوعات ألعساليا لزب  انتطاـ نسػىا وتحجيج معػقاتيا والعسل عمى
 تبلفييا تحؿيقًا لخصة السذخوع وأىجافو السخجػة مغ اإلنذاء. 

 ية مغ تػفيخ مكاف لبلحتزاف، فزبًل عغ السخافق البلزمة إلدارة دعع البشية التحت
 السذخوع. 

  .تػفيخ السطمة القانػنية والسػارد البذخية البلزمة 

 تراؿ وتخجسة وفاكذ وغيخه، تػفيخ الخجمات اإلدارية السييئة لمعسل مغ شبكات إ
بصخؽ وبسا يداعج رائج األعساؿ عمى التػاصل مع الخارج، وكحا تعخيف الخواد 

 السحاسبة والقيج والتدجيل بالدجبلت. 

  إعجاد ودعػة السذخوعات لمسذاركة في السعارض السحمية والجولية، وبسا يجعع قجرتيع
 عمى التدػيق والسشافدة. 

                                                 

 ولتخخيج السذخوعات السحتزشة كاف يشبغي تػافخ الزػاب  اآلتية ا  (1)
  .انتطاـ نسػ السذخوع لسجة سشتيغ 

  .تشاسب العائج مغ السذخوع واستقخار العسالة بو 

  .تحقق القجرة عمى السشافدة في الدػؽ السحمي 

 د عمى السكاتب االستذارية والسيشية الخاصة. إمكانية االعتسا 

 راجع في ذلظ ا 
 .  69السخجع الدابق، ص -

 .  13د/ بػلحية الصيب، مخاب  دمحم، مخجع سابق، ص -
 لسديج مغ التفريبلت راجع ا  (6)

ولي ىشاء نػر الػجيغا دور حاضػشات األعسػاؿ فػي دعػع اإلبػجاع لػجى السؤسدػات الرػغيخة فػي الػجوؿ العخبيػة، السمتقػى الػج -
، جامعػة الذػمف، 6992أبخيػل  15-15الثاني "متصمبات تأىيل السؤسدات الرغيخة والستػسصة فػي الػجوؿ العخبيػة"، 

 .  215، ص6992الجدائخ، 
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 ادلطهب انثبنث
 ادلشكالث انتسىٌمٍت وانتصدٌرٌت

 تسييد:

ج ما، إنسا تختب  مباشخة بالشطخ إلى أف القجرة التشافدية، كإشار لمتشسية االقترادية لبم 
بسعجالت اإلنتاجية فييا، كسا تعج في نفذ الػقت أحج أىع الحػافد التي تعسل عمى تحديغ 
مدتػيات السعيذة، إذ أف زيادة اإلنتاجية عادة ما يعكذ تستع االقتراد بعسمة قػية مثبًل 

، وبالتالي زيادة ة لخأس الساؿ وارتفاع في مدتػيات األجػر .... وىكحاذبوعائجات مجدية وجا
 ييئة لبلرتقاء بسدتػيات السعيذة. سالثخوات ال

تتشافذ وليذ  مغومغ ىحا السشصمق، وبسا أف السؤسدات العاممة في أي اقتراد ىي 
الجوؿ، فإف السؤسددات أو السذخوعات التي تستمظ القجرات التشافدية العالية ىي تمظ التي 

ػنيا القادرة عمى رفع مدتػى معيذة األفخاد، بيشسا تكػف لجييا القجرة عمى البقاء والرسػد لك
 التي تفتقج القجرة عمى السشافدة. سيخخج حتسًا مغ السذيج تمظ السؤسدات أو السذخوعات

والتي تسثل جل وعرب أي اقتراد،  وىشا تأتي مذكمة السذخوعات الرغيخة والستػسصة،
وىػ ، أىع السذكبلت رغخ ىحه السؤسدات أو السذخوعات عادة ما يعكذ واحجة مغ ف

عجدىا عغ الجخػؿ إلى األسػاؽ الخارجية أو حتى الجاخمية بقجرات تشافدية تؤىميا لمرسػد 
 ا(1)وبخاصة لألسباب اآلتيةفي مػاجية السؤسدات كبيخة الحجع، 

  انخفاض إمكانياتيا السالية يؤدي إلى ضعف كفاءتيا التدػيؿية لعجـ قجرتيا عمى
اؽ )الجاخمية والخارجية وأذواؽ السدتيمكيغ(، فزبًل عغ تػفيخ السعمػمات عغ األسػ 

عجـ قجرتيا عمى تػفيخ واستخجاـ وسائل الشقل السشاسبة لترخيف مشتجاتيا، وبالتالي 
ارتفاع تكاليف التذغيل. وال يسكغ أف نتجاىل في ىحا الرجد أيزًا عجـ قجرتيا عمى 

 ويج عغ مشتجاتيا. اإلعبلف عغ نفديا جيجًا وتحقيق الجعاية السشاسبة لمتخ 

                                                 

 .  85عيدى بغ ناصخ، مخجع سابق، ص (1)
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  سساثمة لمدمع لمدمع األجشبية السدتػردة ال –في الغالب  –تفزيل السدتيمظ السحمي
ما بجافع التقميج أو النخفاض أسعارىا وخاصة الدمع السشتجة في دوؿ السحمية، إ

 بًل(. الريشية مثجشػب شخؽ أسيا )كالدمع 

 لمسذخوعات الرغيخة  ضعف الحػافد والتدييبلت السالية واإلدارية التي تقجـ
والستػسصة لتسكيغ سمعيا الػششية مغ مشافدة مثيبلتيا األجشبية في األسػاؽ 

 الخارجية، وربسا حتى الػششية. 

ومغ ىشا أخحت كافة الجوؿ عمى عاتقيا مدتيجؼ تبشى الدياسات اإلصبلحية وتييئة 
ح أماـ األسػاؽ والتجارة البيئات السػاتية لجعع القجرات التشافدية لمسؤسدات عبخ اقتراد مفتػ 

وتجفقات رؤوس األمػاؿ، ولعل تبشى األخح بإستخاتيجية العشاقيج الرشاعية ما يحقق ىحا 
لتحجيج مفيػـ ومحجدات وأىسية القجرة وىػ ما سيجعػنا إلى التعخض بجاءة السدتيجؼ، 

يق القجرات التشافدية ثع التعخض الستخاتيجية العشاقيج الرشاعية كأحج اآلليات الجاعسة لتحق
 التشافدية لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة، وذلظ عمى الشحػ التاليا 

 أواًل : مفيهم القدرة التشافدية: 

عمى تمظ الستعمقة  Competitiveness ما بيغ تعخيف يقرخ مفيـػ التشافدية 
باألسعار والتجارة إلى مفيػـ أكثخ اتداعًا يتزسغ حدمة شاممة لكافة أوجو الشذاط 

االقترادي رادي واالجتساعي تتعجد تعخيفات التشافدية، حيث تعخفيا مشطسة التعاوف االقت
(OECD)والتشسية 

، بأنيا الجرجة التي تدتصيع مغ خبلليا الجولة، في ضل أسػاؽ حخة (1) 
وعادلة، إنتاج الدمع والخجمات التي تػاجو أذواؽ األسػاؽ الجولية، في الػقت الحي تحافظ ؼيو 

 .(6)ػؿ الحؿيؿية لؤلفخاد عمى السجى الصػيلعمى تػسع الجخ
 ويعرفيا آخرون بأنيا : 

                                                 

 Organization of Economic Co-operation and Developmentىي اخترار لسرصمح  (1)

القػػجرة التشافدػػية لمرػػادرات العخبيػػة فػػي ضػػل بػػخامج اإلصػػبلح االقترػػادي، دوؿ عخييػػة مختػػارة، رسػػالة ليمػػى عاشػػػر حػػاجعا  (6)
 .  55، ص6995دكتػراه مقجمة لكمية اإلدارة واالقتراد، ج بغجاد، 
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  واإلجخاءات واالبتكارات والزغػط وكافة الفعاليات اإلدارية والتدػيؿية الجيػد
عمى واإلنتاجية واالبتكارية والتصػيخية التي تسارسيا السؤسدات مغ أجل الحرػؿ 

ي تيتع بيا، وتؤدي بالتالي إلى عة أكثخ اتداعًا في األسػاؽ التشخيحة أكبخ ورق
 .(1)معشى الرخاع والتزارب والخغبة في التسايد عغ اآلخخيغ

  القجرة عمى تدويج السدتيمكيغ بسشتجات وخجمات بذكل أكثخ كفاءة وفعالية مغ
السشافديغ اآلخخيغ، مغ خبلؿ رفع إنتاجية عػامل االنتاج السدتخجمة في العسمية 

 .(6)والتكشػلػجيا اإلنتاجية كالعسل ورأس الساؿ

وىكحا يسكغ أف يتحقق مفيػـ التشافدية، سػاء عمى السدتػى الجولي أو عمى مدتػى 
ىحه أو تمظ أف تشتج بذكل أكثخ أو أكفأ مغ اآلخخيغ، السؤسدات السحمية، متى استصاعت 

أي االستجابة لمصمبات  ،وذلظ مغ خبلؿ تقميل التكمفة وجػدة السشتج وتحقيق السبلءمة
ت الجاخمية والخارجية، مع العسل نحػ التحديغ السدتسخ إلنتاج الدمع عالية التقشية، والحاجا

 والدعى الجائع الستقصاب أكبخ قجرًا مغ االستثسارات األجشبية. 

ولعمو مغ الججيخ بالحكخ ىشا، أف الجوؿ الرغيخة ىي األكثخ استفادة مغ مفيـػ  
خصة الخخوج مغ األسػاؽ الزيقة والسحجودة التشافدية، إذ تعصى ىحه التشافدية لسؤسداتيا ف

وليذ  –كسا ذكخنا  –شافذ تإلى رحابة الدػؽ العالسي، ذلظ أف السؤسدات ىي التي ت
ستتسكغ حتسًا مغ رفع ، الجوؿ، وبالتالي فالسؤسدات متى امتمكت القجرات التشافدية العالية 

وإحجاث مديجًا مغ الشسػ  والجخػؿ في الحمقة السشتجة ، مدتػى معيذة األفخاد في الجولة
 .(3)واالزدىار

  :ثانيًا : محددات القدرة التشافدية

                                                 

 .  191، ص6991د. عمي الدمسيا إدارة السػارد البذخية اإلستخاتيجية، دار غخيب لمصباعة والشذخ والتػزيع، القاىخة،  (1)
الصيب داودي، مخاد محبػبا تعديد تشافدية السؤسدة مغ خبلؿ تحقيػق الشجػاح اإلسػتخاتيجي، مجمػة العمػـػ اإلندػانية، جامعػة  (6)

 .15، ص6995دمحم حيزخ، بدكخة، الجدائخ، العجد الثاني عذخ، نػفسبخ 
دار وائػل لمشذػخ والتػزيػع، عسػاف، األردف، اعي، ية في القصاع الرػشعبجالخحسغ بغ عشتخا اإلنتاجية وآليات دعع القجرة التشافد (3)

 . 150-155، ص ص 6915
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لتحقيق قجرة تشافدية فاعمة ومؤثخة يجب تػافخ جسمة مغ السحجدات داخل االقتراد  
القػمي، وتسثل ىحه السحجدات مجسػعة العػامل التي تػضح أف قصاع أو صشاعة ما ذات 

أـ ال. وتذسل محجدات القجرة التشافدية، عمى نحػ ما تشاوليا قجرة تشافدية في األسػاؽ الجولية 
، عجدًا مغ  The Diamond"والسدسى بشسػذج الساسة  Porterما أشمق عميو "مشيج بػرتخ 

ىحه السحجدات مشيا ما ىػ رئيذ كعػامل اإلنتاج وأحػاؿ الصمب ومػقف الرشاعات السختبصة 
خاتيجية السشذأة أو السؤسدة ودور الحكػمة والجاعسة، ومشيا ما ىػ مداعج أو مكسل كإست

 ا (1)(، وىحه السحجدات ىي5ى نحػ ما يذيخ إليو الذكل رقع )وعامل الرجفة، وذلظ عم

 :)أ( عهامل اإلنتاج 

وىي تمظ السجخبلت البلزمة إلقامة ودعع قجرة صشاعة ما عمى السشافدة، وىي مديج  
والسػارد الصبيعية والبشية  التحتية مغ نطع ما بيغ السجخبلت التقميجية كالعسل ورأس الساؿ 

وغيخىا مغ مرادر السعخفة كسخاكد األبحاث والجامعات،  ،اتراالت ومػاصبلت وشخؽ 
فزبًل عغ الطخوؼ السشاخية، كعػامل مؤثخة في تػسيع التجارة وتقميل تكاليف اإلنتاج وجحب 

 .(6)السديج مغ االستثسارات األجشبية
 ( 7شكل رقم )

 تكامل لسحددات القدرة التشافدية )نسهذج الساسة لبهرتر(الشظام الس
 
 

  
 

                                                 

 لسديج مغ التفريبلت حػؿ ىحه السحجدات ونسػذج الساسة لبػرتخ، راجع ا  (1)
-158ص مخجػع سػػابق ، د. إييػاب السػسػػىا دور العشاقيػج الرػشاعية فػي تصػػػيخ القػجرة التشافدػية لمقصػاع الرػشاعي،  -

155  . 

اقيػػج الرػػشاعية تػجػػو إسػػتخاتيجي لمتشػػػع االقترػػادي، السسمكػػة العخبيػػة الدػػعػدية نسػذجػػًا، مجمػػة العمػػـػ سػػارة حميسػػيا العش -
، 6915، يػنيػػػ 0اإلندػػانية، كميػػة العمػػـػ االقترػػادية والتجاريػػة وعمػػـػ التدػػييخ، جامعػػة أـ البػػػاقي، الجدائػػخ، العػػجد 

 .  515ص
 .  55ليمى عاشػر حاجع، مخجع سابق، ص (6)

إستراتيجيت المنشأة 

 والمنبفست المحليت 

الصنبعبث المرتبطت 

 والداعمت

 الطلب المحلي
 عىامل اإلنتبج
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Source: Porter, M.The Competitive Advantage of Nation, New York, the free press, 1009, p. 

165. 
 

 :)ب( أحهال الطمب وخرانرو 

كيغ السحمييغ في حيث اآلليات التي يسكغ مغ خبلليا نقل تفزيبلت السدتيم 
دولة ما إلى األسػاؽ العالسية، فاتجاه السدتيمكيغ دومًا إلى شمب السشتجات الستسيدة 
عادة ما يؤدي إلى تحفيد الذخكات عمى االبتكار والتجػيج والتججيج كاستجابة وتمبية 

بسا يعكذ في الشياية تقػية وتعديد القجرات التشافدية لمرشاعة مقارنة و لتمظ الصمبات، 
 .(1)اآلخخيغب

فالسشذآت التي تحقق مدايا تشافدية في األسػاؽ الجولية ىي تمظ التي تستمظ  
حرة كبيخة مغ الصمب السحمي، وأف وجػد مدتيمكيغ عمى درجة عالية مغ السعخفة 
 .بالسشتجات التي يدتيمكػنيا لسغ األمػر اليامة في تعديد السدايا التشافدية الستحققة

سحمي يسكغ السشذأة مغ تحقيق اقتراديات الحجع في الدػؽ فتصػر وزيادة الصمب ال
السحمي، وىػ ما يحفد عمى التصػيخ واإلبجاع واالبتكار، األمخ الحي يجج صجاه في 
تحديغ ورفع مدتػى اإلنتاج، وبالتالي دعع القجرة الترجيخية والتشافدية لتمظ 

 .(6)األجشبية السباشخةالرادرات، بل وزيادة القجرة عمى جحب السديج مغ االستثسارات 
                                                 

 .  152لسػسػى، مخجع سابق، صإيياب ا (1)
(6)   M. Porter, The Competitive Advantage of Nation, New York, the free press, 1009, p. 52-

02. 

 الحكىمت

 الصدفت
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 : )جى( الرشاعات السرتبطة والداعسة

تمظ التي ،   Related Industriesويقرج بالرشاعات السختبصة أو السكسمة 
لجاعسة الرشاعات اتذتخؾ معًا في التقشيات أو السجخبلت وقشػات التػزيع والعسبلء، أما 

يخىا بالسجخبلت البلزمة التي تسج غتمظ  فيي، Supporting Industriesأو السغحية 
لئلنتاج، حيث تتحقق السقجرة التشافدية عبخ ىحا السحجد مغ خبلؿ تػافخ مجسػعة مغ 
الرشاعات الستكاممة والسختبصة والسعتسجة عمى بعزيا البعس، حيث يشتج الصمب 
عمى أحج ىحه الرشاعات الصمب عمى مشتجات الرشاعات األخخى في ضل ما يجسعيا 

ة، فزبًل عسا يحققو ىحا التخاب  مغ تجفق معمػماتي وتبادؿ فشي مغ عبلقات تكاممي
 . وتقشي

فالسشذآت الرشاعية عادة ال يسكشيا تحقيق القجرة التشافدية مغ خبلؿ تػاججىا         
في صشاعات مشفخدة، ولكغ مغ خبلؿ ارتباشيا بغيخىا مغ السشذآت الكفؤة في 

رشاعة، والتي غالبًا ما تكػف متخكدة الرشاعات األخخى السختبصة والسغحية ليحه ال
جغخاؼيًا، األمخ الحي يجعل التفاعل أكبخ ديشاميكية، فكثخة وتجخل التعامبلت بيغ تمظ 
الرشاعات وبعزيا في شبكة أو تجسع واحج يسكغ أف يعج مرجرًا رئيديًا مغ مرادر 

بات اآللية ارتب  السيدة أو القجرة التشافدية، فالييسشة األمخيكية مثبًل عمى صشاعة الحاس
مباشخة بديصختيا عمى صشاعة البخمجيات، والخيادة اإليصالية في مجاؿ الرشاعات 
الحىبية والفزية تخجع في األساس إلى سيصخة الذخكات اإليصالية عمى ثمثي اإلنتاج 

 .(1)العالسي في صشاعة اآلالت السدتخجمة في صشاعة الحمي ... وىكحا
نيدية، ىشاك عددًا من السحددات الثانهية أو وفزاًل عن ىاه السحددات الر  

 :(0)يأتي من أىسياوالتي السداعدة 

                                                 

 .55ليمى عاشػر حاجع، مخجع سابق، ص  (1)
ة العمػـػ االقترػادية بمقاسع زايخيا العشاقيػج الرػشاعية كإسػتخاتيجية لتصػػيخ السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي الجدائػخ، مجمػ (6)

 .156-151، ص6995، 5كمية العمـػ االقترادية، جامعة وىخاف، العجد  التدييخ،وعمـػ 
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فحجوث األزمات أو التقمبات االقترادية أو األخح في االعتبار ا  عامل الردفة )أ(
الطخوؼ الثقاؼية أو الجغخاؼية أو السشاخية لسشصقة ما، عمى الخغع مغ ضآلة 

األسباب السؤدية لشجاح صشاعة ما عغ تأثيخىا، إال أنيا قج تسثل سببًا مغ 
 غيخىا. 

فالجيػد السختمفة التي تبحليا الحكػمة لمشيػض بديادة اإلنتاجية دور الحكهمة:  )ب(
مغ خبلؿ ما تقجمو مغ دعع وخمق لسشاخ استثساري جيج وبخامج تجريبية واتباع 
لدياسات محفدة عمى اإلدخار، وكفاءة لتخريز االستثسارات بيغ 

 ديادةلات السختمفة، كميا تسثل دافعًا حؿيؿيًا لشجاح الذخكات السحمية و مااالستخج
 التشافدية تجاه اآلخخيغ.  قجرتيا

فكمسا كانت السشذأة أكثخ إستراتيجية السشذأة وطبيعة السشافدة السحمية:  )ج(
تشطيسًا وليا مغ األىجاؼ ما يسيدىا، وكمسا كانت السشافدة السحمية دافعة لسديج 

ار والتصػيخ، كمسا كانت ىشاؾ فخصًا متدايجة لتحقيق الشجاح عمى مغ االبتك
 السدتػى الجولي ليحه السشذآت في العجيج مغ الرشاعات السختمفة. 

الجولية إلى أف فكخة اشتخاؾ أكثخ مغ مؤسدة في تجسع  بوتذيخ التجار  
 ج، أو ما يصمق عميو العشقػد الرشاعي ىػ أحج األساليب اليامة التيحصشاعي وا

تغحي قجرات السذخوعات الرغيخة والستػسصة عمى مػاجية االنفتاح االقترادي عمى 
العالع، وما يتختب عميو مغ حجة السشافدة الجولية داخل األسػاؽ السحمية، فالعشقػد ىػ 
وسيمة ىامة ليذ فق  لسػاجية االنفتاح والعػلسة، بل واالنجماج فييا مغ خبلؿ تشسية 

 .(1)آت الرغيخة والستػسصة الحجعالقجرات الترجيخية لمسشذ

                                                 

عبيػػخات مقػػجـ ومرػػصفى بػػغ نػػػىا العشاقيػػج الرػػشاعية ودورىػػا فػػي تعديػػد القػػجرات التشافدػػية لمسؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػصة،  (1)
 .  58-55، ص6913، 10مجمة دراسات جامعة األنػاط، الجدائخ، العجد 
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كألية لسهاجية السذكالت  Industrial Clustersثالثًا : العشاقيد الرشاعية 
 التدهيقية :      

ليا رغيخة والستػسصة قج خمق لرصجًا لحؿيقة أف العسل الفخدي لمسذخوعات ا 
شاعية، كأحج العجيج مغ القيػد التي تػاجو نسػىا وتصػرىا، يأتي استخجاـ العشاقيج الر

محجدات القجرة التشافدية ليحه السذخوعات، خالقًا إلشار يدسح ليا باكتداب مدايا 
اقتراديات الحجع الكبيخ واستخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة الستصػرة وخفس تكاليف 
اإلنتاج ورفع جػدة ونػعية السشتجات الشيائية، محميًا ودوليًا، بل ىػ أحج الدبل الفاعمة 

تراديات السحمية في االقتراد العالسي عبخ زيادة قجرتو التشافدية في دمج االق
 .(1)عالسياً 
فالتخكيد الجغخافي لعجد مغ السؤسدات الستكاممة والستجاورة يسكغ الذخكات  

الرغيخة والستػسصة مغ التستع بػفػرات ذات شأف في التكاليف، فزبًل عغ الكفاءات 
ج مغ الفخص الدػؾية التي تتصمب إنتاج الستحققة عغ وفػرات الحجع وإحخاز السدي

كسيات كبيخة أو إدخاؿ تكشػلػجيا متقجمة ومتصػرة أو أىسية تحقيق جػدة تشافدية في 
السشتجات الشيائية. فعسل ىحه السشذأت بذكل مشفرل أو برػرة مشفخدة يعج مغ أىع 

 يا. األسباب السؤدية لفذل ىحه السشذآت الرغيخة وعجـ قجرتيا عمى استسخار نذاش
ومغ ىشا نذأ مفيـػ العشاقيج الرشاعية كأحج أساليب مػاجية ىحا الفذل، عغ        

شخيق تجسيع عجد مغ الرشاعات في مكاف واحج، مع وجػد الرشاعات الجاعسة 
والسغحية إلنتاج مشتج واحج، ومغ ثع سيػلة الػصػؿ، ليذ فق  لمسػرديغ والعسبلء، 

ػى العاممة الساىخة والتقشيات السصمػبة والتسػيل ولكغ لمسجخبلت الخاصة بالرشاعة كالق
البلـز والبشية األساسية. فستى نست األنذصة االقترادية ذات الرمة وخجمات الجعع 
حػؿ مجسػعة ما لتمبية احتياجاتيا السحجدة، فإف الذخكات التي تذكل العشقػد ستربح 

                                                 

ا العشاقيج الرشاعية كشسػػذج استخشػادي لتحدػيغ القػجرة التشافدػية لمسؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة، حالػة الجدائػخ، شزىيخ زوا (1)
 .  21، ص6915، 56مجمة العمـػ اإلندانية، العجد 
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 .(1)وجو أكثخ تفزيبلً قادرة عمى التخرز والتخكيد عمى األنذصة التي تقـػ بيا عمى 
ومغ ثع اقتحاـ األسػاؽ الجاخمية والخارجية بديػلة والرسػد أماـ السشافدة السحمية 

 .(6)وربسا األجشبية
 )أ( مفيهم العشاقيد الرشاعية:

دبيات اقتراديات األعساؿ والجراسات والبحػث أمغ خبلؿ إمتجاد جحورىا في  
الرشاعية مغ دولة ألخخى، بل ومغ  واقتراديات التشسية، يختمف مفيـػ العشاقيج

مشصقة ألخخى، وىػ ما يعكذ تعجد التعخيفات التي تشاولت تحجيج مفيـػ العشقػد 
بأنيا "تخكد قصاعي جغخافي لسؤسدات تشتج  (UNIDO)الرشاعي، ؼيعخفيا اليػنيجو 

ويعخفيا البعس  .(3)وتبيع مجسػعة واسعة مغ السشتجات السختبصة ببعزيا البعس"
جسعات جغخاؼية" محمية أو إقميسية أو عالسية" لعجد مغ الذخكات والسؤسدات بأنيا "ت

السختبصة والسترمة ببعزيا البعس في مجاؿ معيغ، بحيث تجخل في عبلقة تكامل أو 
تذابظ رأسي وأفقي في جسيع مخاحل العسمية اإلنتاجية، مكػنة بحلظ سمدمة كاممة 

بأنيا "تخكيد جغخافي  M.Porterيكل بػرتخ بيشسا يعخفيا ما .(5)لمؿيسة السزافة لمسشتج
لسجسػعة مغ السشذآت الرشاعية والسؤسدات السدانجة العاممة في مجاؿ أو نذاط 

                                                 

 . وراجع أيزًا ا 155د. إيياب عمي السػسػى، مخجع سابق، ص (1)
-J.Q. Morgan: Clusters and competitive Advantage Finding a Niche in The New Economy, 

Popular Government, San Diega California, USA, 6995, p. 25. 

ولعػػل مػػغ أىػػع األمثمػػة التػػي حققػػت نجاحػػًا ممحػضػػًا عمػػى السدػػتػى العػػالسي، تجسػػع صػػشاعة الدػػيارات فػػي الػاليػػات الستحػػجة  (6)
رػػاالت فػػي فشمشػػجا، والحاسػػبات فػػي اليشػػج ... إلػػخ، بيشسػػا تعػػج إيصاليػػا واحػػجة مػػغ أىػػع الػػجوؿ التػػي وألسانيػػا، وتجسػػع صػػشاعة االت

حققت فييا السؤسدات الرغيخة والستػسصة نجاحًا ممحػضػًا عبػخ اسػتخجاـ إسػتخاتيجية العشاقيػج الرػشاعية وخاصػة فػي صػشاعة 
 السبلبذ والحمي واألثاثات. 

(3)  The UNIDO Programmers, Development of Clusters and Networks of SMEs,Vienna, 6991, 

p. 0. 

فخيػػػج حػػػجادة، ومػػػجاح عخابػػػي الحػػػاجا متصمبػػػات تصبيػػػق العشاقيػػػج الرػػػشاعية إلعػػػادة ـيكمػػػة وتأىيػػػل قصػػػاع الرػػػشاعة الغحائيػػػة،  (5)
 .110، ص6915، يػنيػ 15األكاديسية لمجراسات االجتساعية واإلندانية، العجد 
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معيغ، وىي تذسل مجسػعة واسعة مغ الرشاعات السختبصة والكيانات األخخى اليامة 
 .(1)لمسشافدة
السػرديغ وىكحا يسكغ ترػر تكػيغ العشقػد الرشاعي مغ شبكة مغ السشتجيغ و  

ات اإلنتاج والسعجات السدتخجمة في العسمية اإلنتاجية أو السػرديغ كػنلمسجخبلت كس
لبعس خجمات البشية التحتية الخاصة بالرشاعة، فزبًل عغ قشػات التدػيق ومشتجي 
الدمع السكسمة والذخكات التي تدتخجـ مجخبلت متذابية أو عسالة وتكشػلػجيا متقاربة. 

شقػد الرشاعي ليزع ىيئات التسػيل والييئات الحكػمية وغيخ وقج يتدع مفيـػ الع
التكػيغ السيشي والجعع الفشي وىيئات التػحيج الؿياسي، وبسا يعبخ الحكػمية ومخاكد 

 .(6)عغ عبلقات تذابظ خمؽية وأمامية قػية بيغ وحجات العشقػد
مغ ويعتبخ مفيـػ العشقػد مفيػمًا ديشاميكيًا، حيث أنو يحتػى عمى سمدمة  

العبلقات والتأثيخات الجاخمية والخارجية تؤدي إلى زيادة التشػع التكشػلػجي، وىػ ما 
يجعل استخجاـ التكشػلػجيا الستقجمة بسثابة القػى السحخكة األساسية لتصػر ونسػ 
العشقػد، مع األخح في االعتبار أف ديشاميكية العشقػد ال تشعكذ فق  عمى التػسع في 

تؤدي إلى تصػر القجرات اإلنتاجية، األمخ الحي نجج صجاه في  عػامل اإلنتاج، وإنسا
 .(3)استسخارية خمق مشتجات ججيجة، وبالتالي إعادة تذكيل األسػاؽ

ويختمف السجاؿ الجغخافي لمعشقػد الرشاعي بيغ تخكيده في مجيشة واحجة أو في  
اورة، مجسػعة مغ السجف أو في دولة بأكسميا أو حتى في مجسػعة مغ الجوؿ الستج

ورغع أنو مغ الدائج أف تتخح العشاقيج الرشاعية صيغة التجسع في مكاف أو إقميع 

                                                 

(1)  M. Porter, Clusters and the New Economics of Competitions, Harvard Business Review, 

1005, p. 55.  

د. شػػػخش دمحما العشاقيػػػج الرػػػشاعية كسػػػجخل لتعديػػػد مكانػػػة السؤسدػػػات الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي االقترػػػاد الجدائػػػخي، مجمػػػة  (6)
 .  5، ص6918، يشايخ 13األكاديسية لمجراسات االجتساعية واإلندانية، العجد 

مجمػػذ الػحػػػجة االقترػػػادية العخبيػػػة، االسػػػتفادة مػػػغ فكػػػخة العشاقيػػج الرػػػشاعية فػػػي دعػػػع وتشسيػػػة السشذػػػآت الرػػػغيخة والستػسػػػصة  (3)
 .  3بالجوؿ العخبية، جامعة الجوؿ العخبية، بجوف سشة نذخ، ص
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باتت  –في وسائل الشقل واالتراالت ومع التصػر اليائل  -جغخافي محجد، إال أنو 
 ىحه الطاىخة محل تخاجع ممحػظ. 

 )ب( العهامل السداعدة عمى إنذاء العشاقيد الرشاعية: 
ػامل تداعج عمى نذأة العشقػد الرشاعي، فيحا األخيخ ال عادة ما تتػافخ عجة ع 

يشذأ بسحس الرجفة، وإنسا يجعػ لمتفكيخ في إقامتو ما يتػافخ مغ مكػنات لو، لعل 
 مغ أىسيا ا 

  تخكيد األيجى العاممة الستخررة في مشصقة العشقػد، فزبًل عغ وجػد مخاكد
 لمبحث والتصػيخ والتجريب. 

 تخجمة في العسمية اإلنتاجية، كأحج العػامل التي تؤخح تػافخ السػاد الخاـ السد
اختيار مػقع السؤسدة، لسا يحققو مغ وفخة في تكاليف  عشجبعيغ االعتبار 

 الشقل والتػاصل مع السػرديغ. 

  تقارب األسػاؽ، فديادة التقارب بيغ السػرديغ والعسبلء يداعج عمى زيادة عجد
ف الستعمقة بيا والتعاقج عمى وؾيسة الرفقات، فزبًل عغ تخؽيس التكالي

 إبخاميا. 

  تػافخ البشى التحتية السبلئسة والسشاسبة لصبيعة الشذاط ضسغ العشقػد، بحيث
 يسكغ لكافة السؤسدات االستفادة مشيا والتسكغ مغ استخجاميا. 

  وجػد تشديق وتعاوف بيغ السؤسدات وبعزيا مغ خبلؿ تػافخ قاعجة بيانات
 ت التبادلية. ومعمػمات فزبًل عغ الخبخا

  ،تفعيل دور الجامعات والسخاكد البحثية وتقػية التقارب بيشيا وبيغ السؤسدات
وبخاصة صغيخة ومتػسصة الحجع، باعتبارىا األكثخ احتياجًا الفتقادىا القجرة 

 الحاتية لمؿياـ بأعساؿ البحث والتصػيخ بسفخدىا. 

  يخ مخافقيا، والسداعجة دعع وتذجيع الجولة إلقامة تمظ العشاقيج والعسل عمى تصػ
 عمى إيجاد قشػات التقارب بيغ مختمف السؤسدات. 
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 :)جى( أنهاع العشاقيد الرشاعية 

تختمف أنػاع العشاقيج الرشاعية بحدب السفاـيع والسعاييخ التي قج يشطخ  
لمعشقػد مغ خبلليا، والتي قج تبحث في أنػاع العشاقيج بحدب السشذأة أو السشتج أو 

 .(1)و نػعية التخاب  أو حدب الييكلدرجة التخرز أ

لػجػد ؼبحدب السشذأة، يسكغ أف يتكػف العشقػد بذكل تمقائي أو شبيعي نطخًا  
تاريخ قجيع لمسشصقة في صشاعة معيشة، وذلظ إما لتػافخ قجر مغ السيارات البلزمة لجى 

مة ليحه الدكاف أو الرتفاع الصمب السحمي، وباألخز متى تػافخت السػارد األولية البلز 
حيث األيجى العاممة الساىخة، أو صشاعة الرشاعة، كتخكيد صشاعة األثاث في دمياط 

الدكخ برعيج مرخ حيث تكثخ زراعة القرب، أو صشاعة الديػت بجلتا مرخ حيث 
 تكثخ زراعة القصغ وغيخىا مغ الدراعات الستخررة. 

ديارات أو وبحدب الشػع أو السشتج، يسكغ أف يرشف العشقػد أنو لرشاعة ال 
األثاثات أو األححية، أو لرشاعة االتراالت ... إلخ، كعشقػد صشاعة الديارات في 

 ألسانيا أو صشاعة االتراالت في فشمشجا أو صشاعة األزياء في إيصاليا ... وىكحا. 
وقج يأتي الترشيف بحدب درجة التخرز في مدتػى معيغ مغ سمدمة  

يع بدػؽ جغخافي معيغ، أو بذخيحة الؿيسة السزافعة لمرشاعة أو بحدب تخرر
معيشة مغ األسػاؽ والعسبلء، كرشاعة األححية في شساؿ إيصاليا أو األزياء في 
الجشػب، أو التخكيد عمى كثافة اإلنتاج في صشاعة األححية مشخفزة الدعخ والتكمفة، 
أو تمظ الرشاعات التي تدتيجؼ محجودي الجخل كرشاعة السبلبذ في البختغاؿ 

 لمصبقات الفقيخة في أوروبا ... وىكحا.  والسػجية

                                                 

 لسديج مغ التفريبلت حػؿ أنػاع العشاقيج الرشاعية راجع ا  (1)
 .  0-5ق، صدمحم، مخجع ساب يد/ شخش -

عبػد زرقيغا العشاقيج الرشاعية كإستخاتيجية لتعديد القجرة التشافدػية لمسؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي الجدائػخ، مجمػة  -
 .  128، ص6915، سشة 51كمية بغجاد لمعمـػ االقترادية الجامعية، العخاؽ، العجد 

 .162ص مخجع سابق،غيخة والستػسصة، دور العشاقيج الرشاعية في دعع تشافدية السؤسدات الر ساسافانبيمة  -
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حيث يتكػف العشقػد مغ ،وأخيخًا بحدب نػعية التخاب ، فيشاؾ العشاقيج الخأسية  
مؤسدة أو بزع مؤسدات كبيخة تعتسج عمى عجد كبيخ مغ السؤسدات الرغيخة لسجىا 

سػعة وىشاؾ العشاقيج األفؿية، والتي تتكػف مغ مج .باحتياجاتيا مغ مجخبلت اإلنتاج
مغ السؤسدات الرغيخة والستػسصة، والتي تزصمع بإنتاج سمع نيائية تقـػ بتدػيقيا، 
حيث تذتخؾ تمظ السؤسدات معًا في األسػاؽ العامة، وعادة ما تدتخجـ ذات 

 التكشػلػجيا وذات السيارات العسالية، بل وذات السػارد الصبيعية. 
 )د( مراحل تكهين العشقهد الرشاعي :

خ العشاقيج الرشاعية بجورات حياة شبيية بجورة السشتجات الرشاعية، عادة ما تس 
فيي دائسة التصػر، إذ تشزع إلييا صشاعات ومؤسدات ججيجة وتختفي مشيا أخخى، 

 ا (1)وىكحا يسكغ تحجيج مخاحل تكػيغ العشقػد عمى الشحػ التالي
  :وتبجأ بتجسع عجد محجود مغ السؤسدات العاممة في مجاؿمرحمة التجسع 

صشاعي معيغ عبخ مػقع جغخافي محجد، ومغ حػليا عجد قميل مغ السؤسدات 
 السعاونة. 

 :وتحجث متى بجأت السؤسدات بالتجاخل الفعمي ؼيسا بيشيا بػية  مرحمة الظيهر
خمق ابتكارات لسشتجات ججيجة أو تبشى اختخاعات معيشة أو فتح السجاؿ لجخػؿ 

 شبية مشيا. رؤوس أمػاؿ واستثسارات ججيجة، وبخاصة األج

 :وتبجأ بجخػؿ السؤسدات وبعزيا في تحالفات تسثل العشقػد  مرحمة الشسه
ككل، وبالتالي مديجًا مغ الخواب  السذتخكة بيغ األعزاء، ودخػؿ أعزاء ججد 

 لمعشقػد. 

                                                 

عصاهلل بغ شيخش وأبػ بكخ بػسالعا إسػتخاتيجيات تعديػد القػجرة التشافدػية لمسشػاشق الرػشاعية، مجمػة العمػـػ االقترػادية وعمػـػ  (1)
 .  00، ص6915، 15داية، الجدائخ، العجد غخ التدييخ، كمية العمـػ االقترادية والتجارية وعمـػ التدييخ، جامعة 
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 :حيث يكتسل شكل العشقػد، وتتحقق لو درجة مغ التذبع مغ  مرحمة الطمب
، وبالتالي ضيػر حالة مغ التشافدية حيث حجع السؤسدات والسعارؼ والسيارات

داخل العشقػد مع زيادة في حجع االستثسارات األجشبية، وتربح أسعار 
 السشتجات ىي األساس لعسميات التشافدية. 

 :مع استبجاؿ مشتجات العشقػد بسشتجات أخخى أكثخ كفاءة وأقل  مرحمة التحهل
سميات اإلنتاج، يبجأ تكمفة كشتيجة مشصؿية لمتصػر التقشي والسياري، وتغيخ ع

 العشقػد في التحػؿ لعشاقيج أخخى ججيجة.
ويسكغ تصبيق فكخة تكػيغ العشاقيج الرشاعية في مرخ عمى السشذآت الرغيخة 
والستػسصة العاممة في صشاعات عجة كالسشدػجات والسبلبذ الجاىدة والسشتجات 

سثيبلتيا في الجوؿ الجمجية ومػاد البشاء .... إلخ، مع إمكانية رب  ىحه العشاقيج ب
األخخى، عمى أف يتع تصػيخ ىحه الفكخة مدتؿببًل عمى صشاعات أكثخ تعقيجًا أو تصػرًا 

 كرشاعة البخمجيات أو الرشاعات اليشجسية ... إلخ. 
 ولتصبيق ىحه الفكخة يسكغ ترػر ذلظ عبخ شخيقيغ ا  
ج السساثمة إقامة عشقػد لكل صشاعة عمى حجه مع إمكانية ربصيا بالعشاقياألول:  

لحات الرشاعة مع أقصار أخخى مجاورة لتكػيغ عشقػد مذتخؾ يحقق قجرًا متدايجًا مغ 
 العبلقات التبادلية. 

إقامة عشقػد لعجد مغ الرشاعات السذتخكة مع إمكانية رب  ذلظ أيزًا الثاني:  
بعجد مغ األقصار األخخى، وبحيث يزع العشقػد كل السشتجيغ والسػرديغ ليحه 

 ت التي يغصييا العشقػد في األقصار السذتخكة. الرشاعا
وربسا يحتاج األمخ بجاءة إلى ؾياـ االتحادات الشػعية لمرشاعات السختمفة بأخح  

زماـ السبادرة لمجعػة لحث أصحاب السذخوعات والسشذآت عمى تكػيغ العشاقيج الخاصة 
ـ الحكػمات السختمفة بالرشاعة التي تشتسي إلييا مشذآتيع والجخػؿ إلييا، فزبًل عغ ؾيا
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بػضع البخامج الجاعسة إلقامة ىحه العشاقيج وتذجيع السشتجيغ عمى إقامة العبلقات ؼيسا 
بيشيع، وقج تكػف الجولة شخفًا مدتسخًا بالعشقػد وبسا يييئ الفخصة إلدخاؿ نػعيات 
يق ججيجة مغ التكشػلػجيا الجاعسة والخادمة ليحا العشقػد، وفتح الباب لمسديج مغ التدػ 

 الخارجي السذتخؾ. 

 :( مزايا العشقهد الرشاعي ه)
إذا قمشا أف مغ أىع األىجاؼ السخجػة عمى مدتػى االقتراد الكمي مغ إقامة  

العشاقيج الرشاعية ىػ كػنيا تعج األداة الفاعمة في تحقيق التشسية وخمق الؿيسة السزافة 
The value-Added  ، العسل الساىخة، فزبًل وتصػر السيارات وإيجاد السديج مغ فخص

وكػنيا وسيمة لمذخاكة والتعاوف ، عغ دورىا في تصػيخ البحث العمسي واالبتكارات 
السختمفة، سػاء العامة أو الخاصة. وفي السجسل ىى وسيمة العسمي بيغ القصاعات 

لتصػيخ الرشاعة مغ خبلاللتكامل الخأسي لبلنتاج والتكامل األفقذ عمي مدتػي السشتج 
فإن من أىم السزايا التي يسكن أن يحققيا وجهد تمك العشاقيد ،خوعو الػاحج وف
 : (0)مايمي
  زيادة اإلنتاجية، باعتباره اليجؼ الحي تدعى إليو كل مشذأة، وبخاصة تمظ

أو متػسصة الحجع، وىػ ما يحققو ليا الجخػؿ في تكػيغ العشقػد  خةالرغي
 ا (6)الرشاعي، حيث يداىع ىحا الجخػؿ في

o ػؿ عمى السجخبلت اإلنتاجية، فالتقارب الجغخافي بيغ سيػلة الحر
السػرديغ والسشتجيغ يداعج عمى تػفيخ احتياجات السشذأة مغ 

                                                 

وىيبػػة لبعػػلا العشاقيػػج الرػػشاعية مػػجخل لتحدػػيغ تشافدػػية السؤسدػػات، رسػػالة ماجدػػتيخ مقجمػػة لكميػػة العمػػـػ االقترػػادية وعمػػـػ  (1)
 .  55، ص6912التدييخ، جامعة دمحم حيزخ، الجدائخ، 

عسػػػل مقجمػػػة شػػػخيف غيػػػاط وسػػػياـ بػفمفػػػلا العشاقيػػػج الرػػػشاعية كإسػػػتخاتيجية لتشسيػػػة السؤسدػػػات الرػػػغيخة والستػسػػػصة، ورقػػػة  (6)
مػايػ  5لمسمتقى الػششي حػػؿ "دور العشاقيػج الرػشاعية فػي تشسيػة السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي دعػع تشافدػيتيا" جامعػة 

 .  11، ص6913، مايػ 1058
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السجخبلت اإلنتاجية األساسية السقجمة عبخ السشتجيغ الستػاججيغ 
 بالقخب مغ العشقػد. 

o  انخفاض تكاليف الشقل، إذ يؤدي التقارب الجغخافي أيزًا بيغ
، وتػاججىا في مكاف واحج أو متقارب ، لمعشقػد  السكػنةالسؤسدات 

إلى انخفاض تكاليف نقل السجخبلت والسػاد الخاـ بيغ السؤسدات 
وبعزيا داخل العشقػد، وبسا يؤدي إلى زيادة تشافدية السشتجات، 

 الترجيخ.وبالتالي تحديغ فخص 

o  انخفاض تكاليف السخدوف، فسغ خبلؿ ما يدسى بالتكامل الخمفي
Backward Integration والحي يعشي ؾياـ السؤسدة بإنتاج بعس ،

السػاد السصمػبة في مؤسدات أخخى، سػؼ تدداد سخعة تجاوؿ ىحه 
السػاد، أيا كاف شكميا "وسيصة أو نرف مرشعة أو نيائية"، باعتبارىا 

الحاجة لتخديشيا، وىػ عجـ إلى مجخبلت لمعسمية اإلنتاجية، مسا يؤدي 
 الشيائية.  كمفةتما يداعج عمى خفس ال

  زيادة الحرة الدػؾية، فالعشقػد يسثل مجسػعة مغ األسػاؽ الستػاججة في مكاف
واحج، ومغ ثع يعصى انزساـ السؤسدة لمعشقػد الفخصة لمتستع بسدايا زيادة 
الصمب السحمي الشاجع عغ الرشاعات السختبصة مسا يحقق ليا القجرة في 

 .(1)الحرػؿ عمى نريب أكبخ مغ حاجة الدػؽ 

 ادة القجرة االبتكارية وتصػيخ الكفاءات، فشطخًا لكػف السعخفة زيknowledge 
تسثل اآلف أحج أىع عشاصخ اإلنتاج والسفتاح الحؿيقي لمشجاح ومػاجية 
السشافديغ، فإف االنزساـ ألحج العشاقيج الرشاعية سػؼ يداعج عمى تشسية 

سخعة مغ  سا يتيحو ىحا األمخ لمسؤسداتلالصاقات االبتكارية وتحفيدىا 
                                                 

(1)  Elvira Uyarra and R. Logan, The Effects of Clusters Policy on Innovation, Manchester, 

Institute of Innovation Research, Manchester Business School, 6916, p. 2.  
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االستجابة لمحاجات الججيجة دوف بحؿ السديج مغ الجيج لجراسة أحػاؿ الدػؽ 
فالتػاصل بيغ السؤسدات وبعزيا داخل العشقػد . وسمػؾ السدتيمكيغ 

وتحديغ التعاوف بيغ قصاع األعساؿ والبحػث يداعج حتسًا عمى خمق السديج 
ريب وإدارة السػارد مغ االبتكارات في السشتجات والخجمات ورفع مدتػى التج

 coopetitionالبذخية والسيارات وتصػيخ األعساؿ، وىػ ما يعبخ عشو بسرصمح 
والتعاوف  Competitionكسرصمح ججيج مذتق مغ مرصمحي التشافذ 

cooperation
(1). 

فعشجما تبتكخ شخكة ما مشتج معيغ، عادة ما ييخع الستشافدػف لمبحث         
عسج السقمجوف إلى الدعى نحػ إنتاج نفذ السشتج عغ إنتاج مشتج مشافذ، كسا ي

ولكغ بتكمفة أقل، مسا يجفع الذخكة السشتجة لتصػيخ مشتجاتيا أو ابتكار مشتجات 
ججيجة لمتغمب عمى السشافديغ والسقمجيغ، ومغ ىشا تدتسخ الجورة وتتحقق تشافدية 

ث عغ الحافد الحي يجفعيا نحػ البحتسثل العشقػد، فالسشافدة بيغ السؤسدات 
 .(6)السديج مغ االبتكارات وتصػيخ التقشيات

 سداىسة في إعادة التشطيع أو التخكيد الرشاعي، فاالنتقاؿ مغ نصاؽ السؤسدة ال
الكبيخة العاممة في مجاؿ اإلنتاج الذامل إلى السؤسدات الرغيخة أو الستػسصة 
يداعج عمى التخرز اإلنتاجي وتقديع العسل، وبالتالي زيادة السشافدة 

يػر تكشػلػجيا إنتاجية ججيجة، كسا يداىع التخكيد الرشاعي في تحقيق وض
وفػرات كبيخة في تكاليف الذخكات )اقتراد السػقع(، حيث يتػاجج داخل 

                                                 

 .  169فخيج حجادة، د. مجاح عخايبي الحاج، مخجع سابق، ص (1)
دمدػػمة العشقػػػد سػػػؼ تػػؤدي إلػػى زيػػادة التشػػػع التكشػلػػػجي، وىػػػ مػػا يجعػػل مػػغ لفزػػبًل عػػغ أف التػػأثيخات الجاخميػػة والخارجيػػة  (6)

القػػى السحخكػة األساسػية لتصػػيخ ونسػػ العشقػػد، سػػاء فػي التػسػع فػي عػامػل اإلنتػاج أو استخجاـ التكشػلػجيا الستقجمة بسثابة 
 تصػيخ قجرات إنتاجية تؤدي لخمق مشتجات ججيجة، راجع في ذلظا 

بمقاسػػػع زايػػػخيا العشاقيػػػج الرػػػشاعية كإسػػػتخاتيجية لتصػػػػيخ السؤسدػػػات الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي الجدائػػػخ، مخجػػػع سػػػابق،  -
 .  155ص
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العشقػد أكبخ عجد مغ مػردي السجخبلت الستخررة وخجمات األعساؿ 
 والسجربيغ، فزبًل عغ وفخة أعجاد العسالة السجربة الستخررة ... إلخ. 

 ج مغ اليجر في السػارد العامة، إذ تتيح آلية العشاقيج الرشاعية، متى تػافخ الح
التخرز، تػجيو السػارد الستاحة في مشصقة ما لمػجية التي تزسغ الخشج 
والكفاءة وحدغ االستخجاـ، وتصػيخ بخامج األعساؿ الرغيخة دوف الحاجة إلى 

التالي ىجر الجيػد التػسع في تػجيو السػارد ألنػاع مختمفة مغ العسل، وب
 وضياع السػارد بذكل غيخ تخرري. 

  تخكيد الخبخات الفشية والبذخية والتكشػلػجية في مجاالت متقاربة أو متكاممة
حيث يتيح ىحا التخكيد لمػحجات الرغيخة إمكانية الحرػؿ عمى مدايا الحجع 
الكبيخ مغ خبلؿ تخرز كل وحجة في مخحمة أو جدء محجد مغ السشتج 

باإلضافة إلى األسعار التفزيمية لذخاء كسيات كبيخة مغ السػاد الخاـ،  الشيائي،
فزبًل عغ السداعجة في تصػيخ البشية األساسية مغ الخجمات القانػنية والسالية 

 .(1)وغيخىا مغ الخجمات الستخررة

 في الشجاح داخل  ةالعسل عمى خمق السديج مغ السؤسدات الججيجة، ذلظ ثق
فخص البجيمة، األمخ الحي لالفذل يسكغ تعػيزو مغ خبلؿ ا العشقػد، ويقيشًا بأف

يجعػ حتسًا إلى خمق السديج مغ األعساؿ الججيجة والسؤسدات الشاشئة، استفادة 
مغ الخبخات والقجرات التي يقجميا العشقػد والتي لغ تججىا السؤسدات في غيخه. 

وبشاء جدػر  فالقجرة عمى الرسػد ومػاجية التحجيات عبخ التحالفات السختمفة
الثقة الستبادلة بيغ السؤسدات وبعزيا ىي مغ نتائج التػاجج داخل العشقػد، 
كسا أف الشفع الستحقق مغ التعاوف بيغ الذخكات سيفػؽ حتسًا أي نفع آخخ 

 يسكغ تحؿيقو مغ عسل الذخكة بسفخدىا. 

                                                 

 .  161اده، مجاح عخايبي الحاج، مخجع سابق، صفخيج حج (1)
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 اخلبمتت
بتصػيخ السذخوعات  عمي الدػاء ،مع تراعج إىتساـ كافة الجوؿ الشامية والستقجمة        

ثل واحجة مغ أىع روافج عسمية التشسية اعتبارىا باتت تسب ،لرغيخة والستػسصة وتذجيع إقامتياا
، والسداىسة في معالجة عجد االقترادية واالجتساعية ، ومشصمقًا أساسيًا لديادة الصاقة االنتاجية 

الستيعاب الكثيخ مغ األيجي العاممة وتصػيخ  مغ السذكبلت السدمشة كالفقخ والبصالة ، و ميجاناً 
مياراتيا االدارية والفشية واالنتاجية . إال أف الخاصج ألنذصة الكثيخ مغ ىحه السذخوعات سيذيج 

إدارية  تمظ السذخوعات مغ صعػبات عسمية ، سػاء تسػيمية أوما تػاجيو  جارعغ يقيغ مق
نييارىا في كثيخ مغ األحياف، األمخ الحي بل وإ ثخىاأوتدػيؿية....إلخ ، كانت سببًا مباشخًا لتع

ىحه ، ومغ ثع شخح عجدًا مغ التػصيات الجاعسة لعسل ي الحاجة لخصج نتائج ىحه الجراسةاستجع
 -السذخوعات والسعالجة لسعػقاتيا، وذلظ عمي الشحػ التالي ا
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 -:والً: اننتبئجأ
 -لية :من واقع دراستشا الدابقة يسكن استخالص الشتانج التا     

  أحج أىع مجاخل التشسية ، إذ إعتسجت الكثيخ مغ باتت السذخوعات الرغيخة والستػسصة تسثل
تخؾية  وذلظالجوؿ ، سػاء الشامية أو الستقجمة ، عمي تصػيخىا وتييئة السشاخ اإلستثساري ليا 

ية إلسياميا في عسمية التشسية االقترادية ، وخاصة بعجما تبيغ لرانعي الدياسات االقتراد
متى قػرنت بالجور الحى تمعبو محجودية التأثيخات اإليجابية لمرشاعات الكبيخة الحجع  

 السؤسدات الرغيخة والستػسصة.

   يأتى ىحا التأثيخ الخبخات والسيارات ، وكحا قجرتيا عمى جحب وتعبئة السجخخات واستثسارىا
ار الستعجدة التى باتت اإليجابي لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة ، وذلظ بالشطخ إلى األدو 

تمعبيا ىحه السذخوعات ، فيي تداىع في تػفيخ السديج مغ فخص العسل ، وبخاصة لتمظ الفئات 
الخبخات والسيارات ، وكحا قجرتيا عمى جحب وتعبئة السجخخات  السيسذة كالشداء ومحجودي

البتكارات ، خأسسالي، ودعع وتشسية الرادرات والسداىسة في اكػعاء لمتكػيغ ال واستثسارىا
وتحقيق التكامل بيغ السؤسدات الرغيخة والكبيخة، وبخاصة الرشاعية مشيا ، فزبًل عسا تييئو 

قميسية متػازنة وخجمة لؤلسػاؽ السحجودة، وأخيخًا لسداىستيا الفعالة في السحافطة إمغ تشسية 
 ػششية ......إلخ.الحخؼية / اليجوية ( وبالتالي اإلبقاء عمي اليػية ال)عمي األعساؿ التخاثية 

  التسػيمية أو  جرًا البأس بو مغ السذكبلت سػاءً تػاجو السذخوعات الرغيخة والستػسصة ق
االدارية أو التدػيؿية والترجيخية ، والتى قج تؤدي في كثيخ مغ األحياف إلي تفذيل تمظ 
ي السذخوعات في ميجىا أو حاؿ مسارستيا النذصتيا ،األمخ الحي جعل مغ التجخل الحكػم

وتػجيو الجعع السدتسخ ليحه السؤسدات أمخًا ممحًا ، وسػاء تسثل ىحا التجخل بذكل مباشخ مغ 
كاؼية لتمظ السذخوعات أوبذكل غيخ مباشخ مغ خبلؿ تييئة الية خبلؿ تقجيع التسػيبلت السال

  السشاخ والطخوؼ السبلئسة لسسارستيع ألنذصتيع.

  ة ، قامت الحكػمة السرخية بتقجيع العجيج في إشار دعسيا لمسذخوعات الرغيخة والستػسص
جياز تشسية السذخوعات  عبخ ة ، أومغ السبادرات التسػيمية عبخ الرشجوؽ االجتساعي لمتشسي
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و تمظ السقجمة مغ البشظ السخكدي ، وبخاصة في أعقاب األزمة الصارئة أالرغيخة والستػسصة ، 
، وذلظ واكبيا مغ مخدودات وأثارسيئة  التي خمفيا تعخض السجتسع الجولي لجائحة كػرونا ،وما

بيجؼ التخؽيف مغ حجة ىحه األثار، إال أف ىحه السبادرات لع تحقق عسميًا حبًل ناجدًا لمسذكبلت 
 التسػيمية ليحه الشػعية مغ السذخوعات .

  والخاص بتشسية السذخوعات الستػسصة والرغيخة  ،6969لدشو  186صجر القانػف رقع
السدايا والحػافد متزسشًا العجيج مغ  و ،6995لدشة  151لمقانػف رقع اـية الرغخ الغياً ومتش

و غيخ الزخيبية لجعع وتشسية ىحه السذخوعات، ومحجدًا جياز تشسية أسػاء الزخيبية 
السذخوعات الستػسصة والرغيخة و متشاـية الرغخ كسدئػؿ عغ تشسيتة ىحه السذخوعات وريادة 

 االعساؿ.

 ف يحج مغ قجرتيا عمى أيسكغ  و الستػسصة عائقاأت الرغيخة يسثل صغخ حجع السذخوعا ال
بسا يييؤه ليا مغ امكانية  ةيسثل ىحا الحجع الرغيخ ميدة ندبينذصتيا، بل ربسا أ ةمسارس

السذكمة التي تحج مغ قجرتيا  و لكغ مكسغ،التكيف الدخيع مع الستغيخات و األزمات السختمفة 
، البعسديق حؿيقي بيغ تمظ السذخوعات و بعزيا ىػ عجـ وجػد تش ةوالسشافدعمى البقاء 

وبخاصة تمظ التي تسارس ذات الشذاط أو تسارس نذاشات متكاممة أو مغحية لبعزيا، وىػ ما 
غخاؼيًا ، يسكغ تحؿيقو متى ارتبصت تمظ السذخوعات في نديج متكامل و متقارب نػعيًا وج

ختبلؼ أدوار كل إالرشاعية، مع ألعساؿ والعشاقيج ستخجاـ آليتي حاضشات اإمغ خبلؿ ذلظ و 
 مشيسا.

 ستجامة السذخوعات الرغيخة و الستػسصة، إضشات األعساؿ آلية فاعمة لتحقيق تعج حا
ثسارية التي تييؤ جاح والقجرات االستشباليذاشة و االفتقار لسقػمات ال وخاصة تمظ التي تترف

ييخية ، و ذلظ مغ تسػيمية والتدومػاجية السذكبلت ال ،يد و امتبلؾ التكشػلػجياسليا الفخصة لمت
تاحة إالتساشي مع بيئتيا الخارجية، و  حتزانية لتمظ السذخوعات تسكشيا مغإخبلؿ خمق بيئة 

ستغبلؿ الفخص الدػؾية، األمخ الحي يسكغ أف يشتج إاؼية لمتأقمع مع بيئة األعساؿ و السخونة الك
األفكار الخيادية و تحػيميا إلى  ؿآثاره التشسػية عمى االقتراديات الػششية مغ خبلؿ استغبل

 واقع حؿيقي يتسثل في مذاريع اقترادية وششية ناجحة .
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  ، تعج العشاقيج الرشاعية أحج أىع اآلليات السدتحجثة لعسل السذخوعات الرغيخة و الستػسصة
والتي يسكغ مغ خبلليا مػاجية العجيج مغ السذكبلت ذات البعج التدػيقي أو التشافدي، فيي 

ل حؿيقي لخفع و تصػيخ القجرات التشافدية والترجيخية لتمظ السذخوعات ، و بسا تسثل سبي
ستخجاـ ىحه اآللية مغ خفس حؿيقي إالجولية ، مغ خبلؿ ما يييؤه ليا يؤىميا لػلػج األسػاؽ 

عشى بالسعخفة والتكشػلػجيا وتػفيخ لمتكاليف ودعع فعمي لبلبتكار عبخ خمق ضخوؼ بيئية ت  
شار شبكة إمؤسدات البحث والتصػيخ ، وفي  عغ زيادة أواصخ العسل معالسعمػمات، فزبًل 

 مغ العسل السذتخؾ بيغ السؤسدات وبعزيا.

 انتىصٍبث:ثبنًٍب: 
مهاجية حقيقية لمسذكالت التي أفرزىا واقع عسل السذروعات الرغيرة  في     

يسكن ي، ودعسًا لتهاجد فاعل لتمك السذروعات في بيئة االقتراد السرر والستهسطة ، 
 -أن نقدم عددًا من التهصيات، وذلك عمي الشحه التالي:

   مع عسل ، عشي باستكذاؼ فخص االستثسارات الججيجةالدعي نحػ إنذاء جياز بحثي ي
سػاؽ لمتعخؼ عمى أنػاع السذخوعات والرشاعات التي تعاني مغ فجػة دراسات مدحية لؤل

تمظ  إلي و متػسصة أة مذخوعات صغيخة لخاغبيغ في إقاموأماكغ وجػدىا ، بحيث يتع تػجيو ا
أىسية ؾياـ وزارة الرشاعة بإعجاد خخيصة صشاعية ورؤية شاممة عغ  ذلظ فزبًل عغ، السجاالت 

الفخص الرشاعية الستػافخة في مرخ، وإعجاد دليل بالخامات السصمػبة لتمظ الرشاعات، سػاء 
ت يزع كافة بياناتيا، كانت مغ مػرد محمي أو أجشبي، وكحلظ دليل آخخ عغ السذخوعا

وبخاصة عغ السذخوعات الرغيخة، وبسا يخمق في الشياية صػرة واضحة تعسل عمى تذجيع 
تمظ السذخوعات عمى اإلنتاج، والتذابظ ؼيسا بيشيا وبيغ السذخوعات الكبيخة إلنتاج الدمع 

د حاضشة الػسيصة والسغحية لمرشاعات الستػسصة والكبيخة ... وىكحا .. وباإلجساؿ أىسية وجػ 
 .في بجاية نذاشيا لتمظ السذخوعات، وبخاصة

  عساؿ( مع ىمية وجسعيات رجاؿ األت السجتسع السجني ) كالجسعيات األتفعيل دور مؤسدا
تػفيخ التسػيل البلـز ليحه السؤسدات لتقػـ باعادة اقخاضيا لمسذخوعات ذات الحاجة، وذلظ في 
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ع السذخوعات الرغيخة والستػسصة ضل ما لجى ىحه السؤسدات مغ خبخات في التعامل م
 .بأساليب غيخ تقميجية

  ( مغ القان83،  86في ضػء ما جاء بالسادتيغ ) والمتاف  6969لدشو  186ػف رقع ،
ال يقل مغ  ،جازتا تػجيو جدء مغ مشتجات السذخوعات الرغيخة والستػسصة و متشاـية الرغخأ

السسارسات عمى السذخوعات نػاع السشاقرات أو ألمذخاء الحكػمي، وقرخ بعس ، 69٪
خح رأي وزيخ أالتى يحجدىا الػزيخ السختز بعج  وفقًا لمزػاب  ،متشاـية الرغخو الرغيخة 

السالية، فإف تشفيح ىحا التػجو إنسا يتصمب تقجيع عجد مغ الدياسات التذجيعية اليادفة الى 
 .مية وكفاءةالذخاء الحكػمي بفاع اركة ىحه السذخوعات في سػؽ ضساف مذ

ىػ العسل عمى تخؽيس مبالغ  ،ف تتزسشو ىحه الدياساتأولعل مغ أىع ما يجب     
مغ قبل الخاغب مغ السذخوعات في  دفعياالسصمػب  ىي تمظ التأميشات االبتجائية والشيائية، و 

وىي عادة مغ الغمػ، وبسا تعجد معو السذخوعات  الجخػؿ ألي مغ عسميات الذخاء الحكػمي،
لعسل عمى تبدي  اإلجخاءات اإلدارية في السشاقرات والسدايجات والتي وكحا ا عغ الػفاء بو،

نيائيا، فزبًل عغ أىسية تحجيج إشار أو إالسذخوعات الرغيخة عغ  - أيزاً  - ة ما تعجدعاد
السذخوعات الرغيخة   ةء مغ البت في العسميات يتفق وقجر بخنامج زمشي مقبػؿ لبلنتيا

ػادر ىحه السذخوعات لتعخيفيع خورة وضع بخامج تجريبية لكوالستػسصة عمى االنتطار، وأخيخًا ض
 ساليب الذخاء الحكػمي وإجخاءات التعامل مع العسميات الحكػمية السختمفة.أصخؽ و ب

  حثًا عغ تحقيق الحات والػجػدبة لمكثيخ مغ األسػاؽ الجاخمية، و االستيعابي ةمع ضيق الصاق 
ويل أكبخ عجد مغ تمظ جنحػ ت ثيثالح مسذخوعات الرغيخة والستػسصة، يجب العسلل

بلؿ تصػيخ مشتجاتيا وخجماتيا ، تذجيعيا عمى ولػج األسػاؽ الجولية مغ خ يأ، السذخوعات 
يجفة وتحجيج شخؽ الػصػؿ و األسػاؽ السدتأار الدػؽ يختإمخ مغ أىسية كل ما يتصمبو األبو 

و عغ شخيق االتفاؾيات سباشخ أو غيخ السباشخ أالسػاء تع ذلظ عبخ بػابة الترجيخ إلييا، و 
التعاقجية، وبالصبع سيحتاج تشفيح تمظ االستخاتيجية أىسية التأكيج عمى تػفيخ التسػيل البلـز ليحه 

لتسػيل الرادرات الشاتجة عغ تمظ ، و بالعسبلت األجشبية أبالعسمة السحمية  ، إماالسذخوعات
زيع ىحه السشتجات السخاد السذخوعات، وقج يكػف في تحسل الجولة لجدء مغ تكاليف نقل وتػ 
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السذاركة أيزًا في تكاليف إقامة  وجػبترجيخىا دافعًا لشجاح عسميات الترجيخ، بل و 
 السذخوعات السعشية.تمظ  السعارض الجولية لعخض مشتجات

  بالصبع لغ يتحقق لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة القجرة عمى السشافدة الخارجية، بل و
مشتجاتيا  ستيفاءإل عمى تحقيق أعمى درجات الجػدة بلتدمت بالعسإ الجاخمية أيزًا، إال متى
بخاصة تمظ السشتجات السػجية لؤلسػاؽ الجولية ، وبسا يزسغ الحفاظ لمسػاصفات الؿياسية، و 

عمي سسعة السشتج الػششي، ويكدب بالتبعية تمظ السذخوعات قجرًا متدايجًا مغ السرجاؾية والثقة 
 شجاح لجى شخائح السدتيمكيغ.يؤىميا لتحقيق مديجًا مغ ال

  بالسعخفة والتكشػلػجيا، إذ أف اآلليات السدتحجثة لجعع  ىعشىسية تييئة الطخوؼ البيئية التي ت  أ
عسل السذخوعات الرغيخة والستػسصة، وبخاصة ذات االختراص الرشاعي، کآلية العشاقيج 

ل ىي جدء مغ مشطػمة السعخفي، ب وأل في إشار فكخة االقتراد الخقسي الرشاعية، إنسا تعس
 قتراد.ىحا اال

 ( 06ا  51أخحًا في االعتبار ما جاءت بو السػاد مغ)  6969لدشة  186مغ القانػف رقع، 
 والستعمقة بتػفيق أوضاع السذخوعات العاممة في مجاؿ االقتراد غيخ الخسسي ، ومع التأكيج

والزعف لمجرجة التى  القصاع ىى مغ اليذاشةىحا أف كافة األنذصة العاممة فى عمي حؿيقة 
قج تجعميا غيخ قادرة عمى تحسل االنتقاؿ الفػرى والتاـ لمقصاع الخسسى، وبكل ما يتصمبو ىحا 
االنتقاؿ مغ إجخاءات وأعباء مالية وضخيبية وإدارية وتشطيسية، األمخ الحى قج يتصمب مبلءمة 

الخسسى، ومغ ثع أىسية االنتقاؿ التجريجى لمسذخوعات القائسة فى القصاع غيخ الخسسى لمقصاع 
الحاجة لتقجيع العجيج مغ التدييبلت والتيديخات الزخيبية واإلدارية لفتخة مغ الدمغ ، يعتاد فييا 

إلى التشطيع والعبلنية، وبعجىا يسكغ معاممتو والدخية  ىحا القصاع عمى االنتقاؿ مغ العذػائية
 كغيخه مغ السذخوعات الخسسية. 

الدعى نحػ تجسيع أكبخ عجد مغ السذخوعات غيخ  -لرجد فى ىحا ا -وربسا ي فزل     
، كحاضشات األعساؿ مثبًل  الخسسة )السبعثخة جغخاؼيًا( فى مكاف واحج عبخ مجسع تشذئو الجولة

تسثل فتخة حزانة  يحػيو مغ مذخوعات لفتخة مغ الدمغتتيح لو إدارة مخكدية لخجمة ما  ،
ى لمعسل بالقصاع الخسسى دوف وصاية، عقب إكتدابيا وتأىيل، يتاح بعجىا إمكانية إنتقاليا الفعم
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عبخ الجيات السخترة، كػزارتى  -وبجاءةً  -لمخبخة البلزمة، وىػ ما يتصمب مغ الجولة بالصبع
الرشاعة والتجارة الخارجية، سخعة إعجاد حرخ شامل وكامل لكافة األنذصة االقترادية غيخ 

 . يةالخسسية، سػاء التجارية أو الرشاعية أو الخجم

   ًجسػع ، وبخاصة بيغ ، أىسية العسل عمي نذخ ثقافة السذخوع الرغيخ والستػس وأخيخا
بالخارج، والباحثيغ عغ فخص استثسارية جادة  شػيمة العائجيغ مغ رحبلت عسلأولئظ الذباب و 

إضيار الفػائج والعػائج السسكغ تحؿيقيا مغ وراء التػسع في كحا و ستغبلاًل لسجخخاتيع السحجودة، إ
تحقق ىحا الصحاب ىحه السذخوعات، وبالصبع لغ ي وألبلقتراد الػششي ، سػاء إنذائيا

دوف أف يػاكبو إضيار حؿيقي لمجور الفاعل والسداعجات والتدييبلت التي يسكغ أف االنتذار 
تحليل كافة العؿبات التي تػاجييا الجيػد السبحولة ل، و ا الجولة لجعع عسل ىحه السذخوعاتتقجمي
 إلنذائيا. في السخاحل االوليوبخاصو ، 
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 لبئًت ادلراجع
 السراجع العربية: -أواًل 
 ( السؤلفات العامة والستخررة:0)

  أحسػػػج الجػػػػدرا األسػػػذ التخصيصيػػػة فػػػي اختيػػػار مػاقػػػع حاضػػػشات األعسػػػاؿ، ورقػػػة مقجمػػػة
، لمسؤتسخ الدشػي الدادس في اإلدارةا اإلبجاع والتججيػج مػغ أجػل التشسيػة اإلندػانية، صػبللة

 . 6998سبتسبخ  15-19عساف، 
  أحسػػج عبػػػجالػىابا تعخيػػػف حاضػػػشات رواد األعسػػػاؿ، دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيغ مرػػػخ والتجػػػارب

ي لجراسػػات الدياسػػات العامػػة، الجوليػػة مػػع تػضػػيح وشػػخح دور الحاضػػشة، السخكػػد السرػػخ 
6912 . 

 ،بحػث  أشخؼ شسذ الجيغا الحساية الجشائية لبلئتساف السرخفي مغ الخجاع، دراسػة مقارنػة
 . 6992أبخيل  15-15مقجـ لمسؤتسخ العمسي الثالث بكمية الحقػؽ ببشيا، 

  ،6912أشخؼ عصيةا اقتراديات الشقػد والبشػؾ، القاىخة. 
 ............ ،6915ا مبادئ عمع السالية العامة، أكاديسية الذخشة، القاىخة . 
 ر الجامعيػة، مرػخ، أيسغ عمي عسخا إدارة السذخوعات الرغيخة، مجخل بيشػي مقػارف، الػجا

6995 . 
  إييػػػػػاب عمػػػػػى السػسػػػػػػىا دور العشاقيػػػػػج الرػػػػػشاعية فػػػػػي تصػػػػػػيخ القػػػػػجرة التشافدػػػػػية لمقصػػػػػاع

 .6910، 65الرشاعي، مجمة أىل البيت، العجد 
  بمقاسع زايخيا العشاقيج الرشاعية كإسػتخاتيجية لتصػػيخ السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي

ـ التدػييخ، كميػة العمػـػ االقترػادية، جامعػة وىػخاف، الجدائخ، مجمة العمػـ االقترادية وعمػػ 
 .6995، 5العجد 

  بػلحيػػػػػة الصيػػػػػب، مػػػػػخاب  دمحما حاضػػػػػشات األعسػػػػػاؿ كشسػػػػػػذج لتفعيػػػػػل اسػػػػػتجامة السؤسدػػػػػات
الرػػػػػغيخة والستػسػػػػػػصة، السمتقػػػػػى الػػػػػػػششي حػػػػػػؿ إشػػػػػػكالية اسػػػػػتجامة السؤسدػػػػػػات الرػػػػػػغيخة 

 .6915سبخ ديد 5-2والستػسصة، جامعة الذييج حسة لخزخ، الجدائخ، 
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 دػػػشة حدػػػاف خزػػػخا تشسيػػػة السذػػػخوعات الرػػػغيخة، مجمػػػة جدػػػخ التشسيػػػة، العػػػجد التاسػػػع، ال
 . 6996األولى، الكػيت، سبتسبخ 

  ،حدػػػيغ األسػػػخجا انعكاسػػػات القصػػػاع غيػػػخ الخسػػػسي عمػػػى االقترػػػاد السرػػػخيMPRA ،
 . 6919نػفسبخ 

  ،األكاديسيػػػة العخبيػػػة خميػػػل الذػػػساعا ريػػػادة االعسػػػاؿ، مجمػػػة الجراسػػػات الساليػػػة والسرػػػخؼيةه
 . 6995(، سبتسبخ 3، العجد )12لمعمـػ السالية والسرخؼية، السجمج 

  رمزػػػاف الدشػسػػػي، عبجالدػػػبلـ الػػػجويشيا حاضػػػشات األعسػػػاؿ والسذػػػخوعات الرػػػغيخة، دار
 .6993الكتب الػششية، بشغازي، ليبيا، 

 ية لمسؤسدػػات زىيػػخ زواشا العشاقيػػج الرػػشاعية كشسػػػذج استخشػػادي لتحدػػيغ القػػجرة التشافدػػ
 . 6915، 56الرغيخة والستػسصة، حالة الجدائخ، مجمة العمـػ اإلندانية، العجد 

  زيادي بمقاسعا العشاقيج الرشاعية كإستخاتيجية لتصػيخ السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة فػي
الجدائػػخ، مجمػػة العمػػـػ االقترػػادية وعمػػـػ التدػػييخ، جامعػػة فخحػػات عبػػاس، سػػصيف، العػػجد 

5 ،6995 . 

  ة حميسػػػيا العشاقيػػػج الرػػػشاعية تػجػػػو إسػػػتخاتيجي لمتشػػػػع االقترػػػادي، السسمكػػػة العخبيػػػة سػػػار
الدػػػػعػدية نسػذجػػػػًا، مجمػػػػة العمػػػػػـ اإلندػػػػانية، كميػػػػة العمػػػػػـ االقترػػػػادية والتجاريػػػػة وعمػػػػػـ 

 . 6915، يػنيػ 0التدييخ، جامعة أـ البػاقي، الجدائخ، العجد 
 ة فػػي الجدائػػخ، السمتقػػى الػػػششي األوؿ سػػاعج مػػخاب ا واقػػع السؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػص

 15-13حػؿ تدييخ السؤسدات، تأىيل السؤسدة االقترادية الجدائية، واقع وآفاؽ، قمسة، 
 .2، ص6992نػفسبخ 

  سػػػػسيخ عخيقػػػػاتا السذػػػػخوعات الرػػػػغيخة والستػسػػػػصة فػػػػي مػاجيػػػػة جائحػػػػة كػرونػػػػا، معيػػػػج
 . 5، ص6969(، مايػ 6التخصي  القػمي، اإلصجار )

 دور السذػػػػخوعات الرػػػػغيخة والستػسػػػػصة فػػػػي التشسيػػػػة االقترػػػػادية، مجمػػػػة  سػسػػػػغ خصػػػػابا
الجراسػػػات الساليػػػة والسرػػػخؼية، السعيػػػج العخبػػػي لمجراسػػػات الساليػػػة والسرػػػخؼية، األردف، مػػػج 

 ، العجد الثالث. 60
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  شػػخيف غيػػاط وسػػياـ بػفمفػػلا العشاقيػػج الرػػشاعية كإسػػتخاتيجية لتشسيػػة السؤسدػػات الرػػغيخة
سػػل مقجمػػة لمسمتقػػى الػػػششي حػػػؿ "دور العشاقيػػج الرػػشاعية فػػي تشسيػػة والستػسػػصة، ورقػػة ع

 . 6913، مايػ 1058مايػ  5السؤسدات الرغيخة والستػسصة في دعع تشافديتيا" جامعة 
  معمػمػػات ال تعخفيػػا عػػغ مشرػػة السذػػخوعات الرػػغيخة فػػي مرػػخ،  19شػػيساء مرػػصفىا

 https://akabelyom.com، وذلظ عمى الخاب ا  6915يػنيػ 61بػابة أخبار اليـػ 
  شػػخش دمحما العشاقيػػج الرػػشاعية كسػػجخل لتعديػػد مكانػػة السؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػصة فػػي

، يشػػايخ 13االقترػػاد الجدائػػخي، مجمػػة األكاديسيػػة لمجراسػػات االجتساعيػػة واإلندػػانية، العػػجد 
6918 . 

  الصيػػػػػب داودي، مػػػػػػخاد محبػػػػػػبا تعديػػػػػػد تشافدػػػػػية السؤسدػػػػػػة مػػػػػغ خػػػػػػبلؿ تحقيػػػػػق الشجػػػػػػاح
إلسػػتخاتيجي، مجمػػة العمػػـػ اإلندػػانية، جامعػػة دمحم حيزػػخ، بدػػكخة، الجدائػػخ، العػػجد الثػػاني ا

 .6995عذخ، نػفسبخ 
  ،عاصػػع عبػػجالشبيا السذػػخوعات الرػػغيخة وأثخىػػا فػػي التشسيػػة االقترػػادية ، مرػػخ نسػذجػػًا

 .6915أكتػبخ 
 لتحػجيات عبجالحسيج صجيق عبػجالبخا تجخبػة السذػخوعات الرػغيخة فػي مرػخ، السعػقػات وا

، 819وأساليب العبلج ، دراسة مقارنة مع التجارب الجولية، مجمة مرخ السعاصخة، العػجد 
6913 . 

  عبػػجالخحسغ بػػغ عشتػػخا اإلنتاجيػػة وآليػػات دعػػع القػػجرة التشافدػػية فػػي القصػػاع الرػػشاعي، دار
 . 6915وائل لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف، 

 لسالي والشقجي، ودوره في دعع الجور التشسػي عبجالخحيع البحصيصيا اإلصبلح االقترادي ا
لمسذخوعات الرػغيخة والستػسػصة فػي االقترػاد السرػخي، مجمػة البحػػث التجاريػة، جامعػة 

 . 6912، العجد األوؿ، يشايخ  35مج الدقازيق، مج
 6991ة اإلشعاع الفشية، القاىخة، عبجالدبلـ أبػ قحفا دراسات في إدارة األعساؿ، مصبع . 
 ا العشاقيػػج الرػػشاعية كإسػػتخاتيجية لتعديػػد القػػجرة التشافدػػية لمسؤسدػػات الرػػغيخة عبػػػد زرقػػيغ

، 51والستػسصة في الجدائخ، مجمة كمية بغجاد لمعمػـ االقترادية الجامعية، العػخاؽ، العػجد 
 . 6915سشة 
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  عبيخات مقػجـ ومرػصفى بػغ نػػىا العشاقيػج الرػشاعية ودورىػا فػي تعديػد القػجرات التشافدػية
، 10الرػػػػغيخة والستػسػػػػصة، مجمػػػػة دراسػػػػات جامعػػػػة األنػػػػػاط، الجدائػػػػخ، العػػػػجد لمسؤسدػػػػات 

6913 . 
  عصػػػػاهلل بػػػػػغ شيػػػػػخش وأبػػػػػ بكػػػػػخ بػسػػػػػالعا إسػػػػػتخاتيجيات تعديػػػػد القػػػػػجرة التشافدػػػػػية لمسشػػػػػاشق

الرػػػشاعية، مجمػػػة العمػػػـػ االقترػػػادية وعمػػػـػ التدػػػييخ، كميػػػة العمػػػـػ االقترػػػادية والتجاريػػػة 
 . 6915، 15الجدائخ، العجد  وعمـػ التدييخ، جامعة غخداية،

  ،عمػػػي الدػػػمسيا إدارة السػػػػارد البذػػػخية اإلسػػػتخاتيجية، دار غخيػػػب لمصباعػػػة والشذػػػخ والتػزيػػػع
 . 6991القاىخة، 

  يع عمػىا دراسػة ميجانيػة حػػؿ تحجيػج أىػع معػقػات السذػخوعات الرػشاعية عسػاد الػجيغ إبػخـا
 . 6911(، 6اىخة، العجد )الرغيخة في مرخ، السجمة العمسية لبلقتراد والتجارة، الق

  ،عيدى بغ ناصخا حاضشات األعساؿ كآلية لجعع وتشسيػة السؤسدػات الرػغيخة والستػسػصة
 .6919، مارس 15يزخ، بدكخة، العجد مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة دمحم ح

  فخدريػػظ شػػشايجر، دوميشػػظ أندػػتيا االختبػػاء وراء الطػػبلؿ )نسػػػ االقترػػاد الخفػػي(، صػػشجوؽ
 . 6996(، مارس 39ي، قزايا اقترادية )الشقج الجول

  فخيػػػج حػػػجادة، ومػػػجاح عخابػػػي الحػػػاجا متصمبػػػات تصبيػػػق العشاقيػػػج الرػػػشاعية إلعػػػادة ـيكمػػػة
، 15وتأىيل قصػاع الرػشاعة الغحائيػة، األكاديسيػة لمجراسػات االجتساعيػة واإلندػانية، العػجد 

 .6915يػنيػ 
  والستػسػػصة، أىسيتيػػا ومعػقاتيػػا، مػػاىخ السحػػخوؽ، د. إييػػاب مقابمػػةا السذػػخوعات الرػػغيخة

الساليػة والسرػخؼية، األردف، مخكد السشذآت الرغيخة والستػسصة، األكاديسية العخبية لمعمـػ 
6992 . 

  ،دمحم حامػػػج الرػػػيادا التأميشػػػات االجتساعيػػػة والعػػػامميغ بالسذػػػخوعات الرػػػغيخة والستػسػػػصة
 . 6992مشطسة العسل العخبية، 

 ات الرغيخة والستػسصة في التشسية االقترادية والحػج مػغ دمحم شارؽ يػسفا دور السذخوع
 .6990، 52، عجد 10مذكمة البصالة، الجسعية السرخية لمزخائب، مجمج 
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  دمحم فتحػػػي صػػػقخا واقػػػع السذػػػخوعات الرػػػغيخة والستػسػػػصة وأىسيتيػػػا االقترػػػادية، السشطسػػػة
 . 6995العخبية لمتشسية اإلدارية، القاىخة، يشايخ 

 لحسػػداويا اقترػػاديات االئتسػػاف السرػػخفي، مشذػػأة السعػػارؼ، اإلسػػكشجرية، دمحم كسػػاؿ خميػػل ا
6999 . 

  محسػػػد حدػػغ حدػػشيا مػػجى واقعيػػة اآلمػػاؿ السعقػػػدة عمػػى السذػػخوعات الرػػغيخة فػػي حػػل
مذػكمة البصالػػة فػي مرػػخ، السػػؤتسخ العمسػي الدػػشػي الخابػػع عذػخ لبلقترػػادييغ السرػػخييغا 

رػخية لبلقترػاد الدياسػي والتذػخيع، القػاىخة، نػػفسبخ السػارد البذخية والبصالة، الجسعيػة الس
1050 . 

  ،مرػػػػصفى الدػػػػعيجا االقترػػػػاد السرػػػػخي وتحػػػػجيات األوضػػػػاع الخاىشػػػػة، مطػػػػاىخ الزػػػػعف
 . 6993األسباب والعبلج، مكتبة األسخة، دار الذخوؽ، 

  نبيػػػػػل جػػػػػػادا إدارة وتشسيػػػػػة السؤسدػػػػػات الرػػػػػغيخة والستػسػػػػػصة، مجػػػػػج السؤسدػػػػػة الجامعيػػػػػة
 . 6995الشذخ والتػزيع، بيخوت، لمجراسات و 

  ،نبيمػػة ساسػػافا دور العشاقيػػج الرػػشاعية فػػي دعػػع تشافدػػية السؤسدػػات الرػػغيخة والستػسػػصة
، 81دراسة تجخبتي البخازيل والشخويج، مجمة دراسات لجامعة عسار ثميجي، الجدائخ، العػجد 

 .6915 يشايخ
 ذ التعػػػاوف الخميجػػػي، نػػػػزاد عبػػػجالخحسغا الرػػػشاعات الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي دوؿ مجمػػػ

(، 39الػضػػػع القػػػائع والتحػػػجيات السدػػػتقبمية، مجمػػػة عمػػػـػ إندػػػانية، الدػػػشة الخابعػػػة، العػػػجد )
 .6992سبتسبخ 

  ىشػػاء نػػػر الػػجيغا دور حاضػػشات األعسػػاؿ فػػي دعػػع اإلبػػجاع لػػجى السؤسدػػات الرػػغيخة فػػي
والستػسػصة فػي الجوؿ العخبية، السمتقى الجولي الثاني "متصمبات تأىيػل السؤسدػات الرػغيخة 

 . 6992، جامعة الذمف، الجدائخ، 6992أبخيل  15-15الجوؿ العخبية"، 
 :رسانل الساجدتير والدكتهراه( 0) 
  يع ؼيذارا تحميل الخرائز الدكانية وأثخىا في رسػع الدياسػة األمشيػة، رسػالة دكتػػراه إبخـا

 .6916مقجمة لكمية الجراسات العميا، أكاديسية الذخشة، 
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  دور التشسيػػة البذػػخية فػػي دعػػع ورفػػع كفػػاءة السذػػخوعات الرػػغيخة والستػسػػصة حػػاتع مػػأمػفا
 . 6995ية التجارة، جامعة عيغ شسذ، في مرخ، رسالة دكتػراه مقجمة لكم

  إصػػػبلح نطػػػع السذػػػتخيات الحكػميػػػة بجسيػريػػػة مرػػػخ العخبيػػػة ، دراسػػػة  ابػػػػ العػػػـدأكػػػخيع
 ةجامعػػػ ة،اد والعمػػػـػ الدياسػػػياالقترػػػ ةكميػػػ، دكتػػػػراه  ة، رسػػػالمقػػػارف  تصبيؿيػػػة مػػػغ مشطػػػػر

 .6910 ة,القاىخ 
  ليمػػػػػى عاشػػػػػػر حػػػػػاجعا القػػػػػجرة التشافدػػػػػية لمرػػػػػادرات العخبيػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػل بػػػػػخامج اإلصػػػػػبلح

االقترػػادي، دوؿ عخييػػة مختػػارة، رسػػالة دكتػػػراه مقجمػػة لكميػػة اإلدارة واالقترػػاد، ج بغػػجاد، 
6995 . 

 ذػاريع الرػغيخة فػي الزػػفة ميدػػف القػاسػسةا واقػع حاضػشات األعسػاؿ ودورىػا فػي دعػع الس
 . 6919سالة ماجدتيخ، فمدصيغ، الغخبية، ر 

  ناديػػة عبػػجالعاؿا تسػيػػل نذػػاط الرػػشاعات الرػػغيخة مػػع التصبيػػق عمػػى صػػشاعات الغػػدؿ و
والشدػػػيج بسشصقػػػة شػػػبخا الخيسػػػة، رسػػػالة دكتػػػػراه مقجمػػػة لكميػػػة االقترػػػاد والعمػػػـػ الدياسػػػية، 

 .1005جامعة القاىخة، 
 األمشػػي ودوره فػػي جػػحب االسػتثسارات األجشبيػػة، رسػػالة دكتػػػراه مقجمػػة  والء رضػػافا السشػػاخ

 .6912ت العميا، أكاديسية الذخشة، لكمية الجراسا

  وىيبة لبعلا العشاقيج الرشاعية مجخل لتحديغ تشافدية السؤسدات، رسالة ماجدتيخ مقجمػة
 . 6912لكمية العمـػ االقترادية وعمـػ التدييخ، جامعة دمحم حيزخ، الجدائخ، 

 تقارير:الدوريات و ال( 3)
  151فػػي ضػػل القػػانػف رقػػع البشػػظ األىمػػي السرػػخيا السشذػػآت الرػػغيخة ومتشاـيػػة الرػػغخ 

 ، القاىخة. 85، الشذخة االقترادية، العجد الخابع، السجمج 6995لدشة 
  ،6915البشظ السخكدي السرخيا قصاع التصػيخ السرخفي لمذخكات الرغيخة والستػسصة . 
  كدي لمتعبئة العامػة واإلحرػاءا التعػجاد العػاـ لمدػكاف واإلسػكاف والسشذػآت عػاـ الجياز السخ

 . 6915، بيانات عاـ 6915
 6969فبخايخ ، 6910، عاـ 6915بيانات عاـ  .....................................ا . 
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 ة مجمذ الػحجة االقترػادية العخبيػة، االسػتفادة مػغ فكػخة العشاقيػج الرػشاعية فػي دعػع وتشسيػ
 . معة الجوؿ العخبية، بجوف سشة نذخالسشذآت الرغيخة والستػسصة بالجوؿ العخبية، جا

  .السخصج السرخي، السذخوعات الرغيخة، الخكيػدة األساسػية لمتشسيػة االقترػادية فػي مرػخ
 https://Marsad.ecsstudies.com  66-5-6910 وذلظ عمى الخاب ا 

  السخكػػد السرػػخي لجراسػػات الدياسػػات العامػػةا دليػػل قصػػاع السذػػخوعات الرػػغخى والرػػغيخة
صػػادر عػػغ ، السذػػكبلت واإلصػػبلحات البلزمػػة لبيئػػة أعسػػاؿ جيػػجة فػػي مرػػخفػػي مرػػخ، 

 . 6915بخنامج الحخية االقترادية، 
 ....................................... ا وضػػػػػػػػػػػػع وتحػػػػػػػػػػػػجيات السذػػػػػػػػػػػػخوعات الرػػػػػػػػػػػػغيخة

 . 6918الستػسصة في مرخ، و 
  وزارة التخصػػي  والستابعػػػة واإلصػػبلح اإلداريا إسػػػتخاتيجية التشسيػػػة السدػػتجامة، رؤيػػػة مرػػػخ

6939 . 
  وزارة الساليػػػةا تعديػػػد القػػػجرة التشافدػػػية لمسشذػػػآت الرػػػغيخة والستػسػػػصة فػػػي مرػػػخ، نػػػػفسبخ

6995 . 
 ...........شسيػػػػػة االقترػػػػػادية ا تفعيػػػػػل دور السذػػػػػخوعات الرػػػػػغيخة فػػػػػي خجمػػػػػة أىػػػػػجاؼ الت

 .6995السرخية، اإلدارة السخكدية لمبحػث السالية والتشسية اإلدارية، القاىخة، 

 لكترونية: اإل سهاقع ال( 4)
   مػقعCNN دولػة بدػبب  159، صشجوؽ الشقج الجولي يتػقع انخفاضًا في دخػل الفػخد فػي

 ـ، وذلظ عمى الخاب  ا6969ابخيل  0فيخوس كػرونا، 
https://arabic.cnn.com/business/article/6969/95/90/imf-capita-

income-coronavirus-economy. 

   ،خيػػل اب 5مػقػػع الدػػػؽ العخبيػػة، البشػػظ الػػجولي يتػقػػع ركػػػدًا عالسيػػًا ضػػخسًا بدػػبب كػرونػػا
 .https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy، وذلظ عمى الخاب ا 6969

  مػقػػػػع وزارة الرػػػػشاعة والتجػػػػارة الخارجيػػػػةا قصػػػػاع سياسػػػػات تشسيػػػػة صػػػػادرات السذػػػػخوعات
          www.MTI.gov.eg/SNE/indexالرغيخة والستػسصة، عمى الخاب ا 

https://marsad.ecsstudies.com/
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/09/imf-capita-income-coronavirus-economy
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/09/imf-capita-income-coronavirus-economy
http://www.mti.gov.eg/SNE/index
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  مػقػػػػع صػػػػحيفة السػػػػاؿا تحػػػػجيث الرػػػػشاعات الرػػػػغيخة يخحػػػػب بسبػػػػادرة تسػيػػػػل السذػػػػخوعات
، وذلػػػػػػػػػػػػػظ عمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػخاب ا 6969أبخيػػػػػػػػػػػػػل  16الستزػػػػػػػػػػػػػخرة مػػػػػػػػػػػػػغ كػرونػػػػػػػػػػػػػا، األحػػػػػػػػػػػػػج 

https://almalnews.com   

 مػقػػع مشطسػػة العسػػل الجوليػػة International Labour Organization (ILO)  التػػالىا
www.ilo.org. 

 ، تفاصػػػػػيل مبػػػػػادرات البشػػػػػظ السخكػػػػػدي لتسػيػػػػػل السذػػػػػخوعات الرػػػػػغيخة  بػابػػػػػة أخبػػػػػار اليػػػػػـػ
 . 6910سبتسبخ  0والستػسصة، االثشيغ 
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