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 مؤشرات التنمية المستدامةل طرية وإقليميةقمالمح 
  في منطقة االسكوالقطاعات مختارة

 
  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) ٥(

 
 مقدمة
  

 
، مما يستلزم ضرورة العمل على الحفاظ علـى المـوارد           يولي العالم اليوم اهتماماً بالغاً بمسيرة تحقيق التنمية المستدامة        

الطبيعية و إدارتها في خدمة التنمية، تغير انماط االنتاج واالستهالك غير المستدام والحد من تلوث البيئة باالضافة الى الحد من                    
ألجيـال القادمـة    الفقر عن طريق تحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل متزايدة على ان يراعى في كل ذلـك حـق ا                   

  .بالمشاركة في الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة واألراضي 
  

 على أهمية تطوير    (CSD)وفي ضوء ما تقدم فقد اكدت خطة عمل جوهانسبرج وقرارات دورات لجنة التنمية المستدامة             
الهـدف   أكدكما   ، التنمية المستدامة   القرار في تبني سياسات تضمن تحقيق      صانعية  مؤشرات للتنمية المستدامة من أجل مساعد     

و في اطار ذلـك     . أهمية تحقيق االستدامة البيئية وتكوين قاعدة بيانات ألهم مؤشراتها        على  األهداف اإلنمائية لأللفية    من  السابع  
كمـا قامـت    ية المسـتدامة،    مللتن"  مؤشرا ٥٨ ، قائمة من     ٢٠٠١  العام مم المتحدة في  وضعت لجنة التنمية المستدامة في األ     فقد  

 .  واالقليميةاستكمال تطوير هذه المؤشرات لتتماشى مع األولويات الوطنيةبالدول المنظمات اإلقليمية و
  

متنوعـة فـي    بتضمين برامجها أنشـطة ودراسـات       ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       وقد عنيت 
 بيئة والقطاعات اإلنتاجيـة،    ال مياه، ال طاقة،وعلى االخص في قطاعات ال    ة  التنمية المستدام  المختلفة ذات الصلة بتحقيق      مجاالتال

ومساندة الدول االعضـاء فـي     ،   وتطويرها السياسات المتصلة بالتنمية المستدامة   ياغة  صوذلك دعماً لجهود الدول االعضاء في       
 ذات  التنمية المستدامة  تطوير مؤشرات مع  ذلك  و ، بما يناسب ظروف بلدان المنطقة      قدراتها لتحديث قواعد البيانات الالزمة     بناء

  .الصلة
  

 )٣(، الميـاه  )٢(، الطاقـة  )١: ( ما تقدم، أعدت االسكوا هذه المجموعة من الكتيبات للقطاعات الست التاليةطارإوفي 
ـ  حيث تتناول كـل منهـا  التكنولوجيا )٦(قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و) ٥(، الزراعة )٤(، البيئة رات  مؤش

يتضـمن  و.  خصوصاً سكواعضاء في اإل  ألا وفي كل دولة من الدول الثالث عشرة         سكوا عموماً  في منطقة اإل   ،التنمية المستدامة 
تم اختيار المؤشرات وتصـنيفها     وقد   .لمؤشرات التنمية المستدامة في القطاع المعني     لمحات قطرية واقليمية    كل كتيب عرضاً ل   

 لجنة التنمية المستدامة، وبعـض       قائمة الوطنية واالقليمية وتناول بعض المؤشرات الواردة في      ولويات  بحيث تأخذ باالعتبار األ   
  . الطاقة والزراعة والموارد المائية والبيئةاتلفية في قطاعألاالهداف االنمائية لمؤشرات الهدف السابع من 

  
لـم  و. و لسنوات متقاربة  أ ،فرهاتواوفق   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠رسوم بيانية للسنوات    ورضت المؤشرات على شكل جداول      عو

ولويـة والمتعلقـة    تقتصر المالمح على الجوانب الرقمية فحسب، بل سلطّت الضوء على أهـم القضـايا والسياسـات ذات األ                 
حصـاء،  اء البيانات والمؤشرات من مصادر رسمية كمنشورات مكاتـب اإل         يفوقد تم است  . بالمؤشرات المذكورة في البلد المعني    

ليميـة  إقمم المتحدة المختلفة، أو القواعد الخاصة بمنظمـات   األاتنية بالقطاعات المختلفة، وقواعد بيانات منظم     والوزارات المع 
  .فضالً عن الوثائق والمنشورات ذات الصلة التي اصدرتها االسكواودولية 

  
 وختلفة داخل البلد الواحـد       الم  التفاوت في توفر المعلومات بين القطاعات       البيانات الواردة في هذة الكتيبات مدى      ظهروت

البيئة والقطاع الخاص ليست متوفرة بالقدر      بحصائية والمؤشرات المتعلقة    البيانات اإل على سبيل المثال فإن      البلدان، ف   مختلف بين
ع  صورة عن الوض    هذه الكتيبات  عكسوت.ما زالت بحاجة الى التطوير بينما مؤشرات قطاعي الطاقة والمياه اكثر توفراً           الكافي و 
، ومدى الحاجة الى العمـل علـى        سكوامنطقة اإل في دول   التنمية المستدامة   توافر مؤشرات    الضعف والقوة في     وعواملالراهن  

 .تطوير دعم توافر هذه المؤشرات دعماً لخطط التنمية
  

  



٢ 

 

 
محـه  ويعرض هذا الكتيب مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويستعرض مال             

وتكمـن أهميـة    . والمبادرات القائمة لدعم قدرته التنافسية، وكمحاولة إلرساء آليات متابعة تنمية هذا القطاع في منطقة اإلسكوا              
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مساهمتها، وبشكل أساسي، في نمو االقتصاد الوطني في الدول المتقدمـة والناميـة                  

وتعّبر المؤسسـات الصـغيرة     . ر الرئيسة للتطور التكنولوجي ونقل المعرفة وخلق فرص العمل        فهي من المصاد  . على السواء 
. والمتوسطة الحجم عن قدرة كبيرة على المنافسة في شتى المجاالت، إذ هي في تطور مستمر وقادرة على إنتاج نفسها بنفسـها                    

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مـن النفـاذ إلـى          لذلك تبذل الحكومات الجهود ألجل سّن تشريعات من شأنها أن تمكّن ال           
  .االعتمادات والدعم الفني والحوافز الضريبية واألسواق

  
ا يزال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول اإلسكوا يواجه تحديات شتى نتيجة ما برز من تطـوراٍت         م

نة في االستجابة للفرص الناشئة وقدرة على التكيـف فـي مواجهـة             وبالرغم ِمّما يتميز به هذا القطاع من مرو       . اقليمية ودولية 
وبهذا الصدد، من الجدير بالذكر     . أوضاع مناوئة إال أن مساعي الحكومات مازالت خجولة نسبياً في التعاطي مع هذه المتطلبات             

ي قطاع التصنيع نادراً ما تتوفر      أن البيانات المتعلقة بمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في االقتصاد الوطني أو ف            
 فقلّة من بلدان المنطقة تقوم بجمع البيانـات الخاصـة بالمؤسسـات الصـغيرة               ،في عدد كبير من الدول األعضاء في اإلسكوا       

أساساً أمام صانعي القرار لدراسة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط الحجم ووضـع             وتشكل هذه البيانات   .والمتوسطة الحجم 
  .يات دعمها وتنميتهااستراتج
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لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول األعضاء في اإلسكوا المسائل األساسية الثالث ا ؤشرات في قطاع المتتناول
م في العمالة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحج. ٢تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ . ١: التالية

  .حاليةبرامج الدعم ال. ٣؛ الناتجوالقيمة المضافة و
  

فقليلة هي الدول التي تعتمد حجم . يتعلّق تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في معظم دول اإلسكوا بحجم العمالة
كما تختلف تعريفات . لمؤسسةرأس مال المؤسسة وأصولها الثابتة أو مجموع مبيعاتها أو عائداتها كمعايير لتعريف حجم ا
فاليمن مثالً تعتبر المؤسسات . المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم بين الدول األعضاء في اإلسكوا

 عامالً، في حين يعتبر لبنان أن المؤسسة الصغيرة هي التي تضم بين عامل وأربعة، ٥٠ و٥الصغيرة تلك التي تضم بين 
كما يختلف تعريف .  عامال٥٠ًعامل وتسعة عمال، أما في مصر فالمؤسسة الصغيرة هي التي تضم أقل من وعمان بين 

  .المؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم بين دولة وأخرى
  

الصناعة ويساهم قطاع . وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الكَم األكبر من المنشآت الموجودة في منطقة اإلسكوا
  . والقيمة المضافةالناِتج هام في مجموع العمالة ومجموع بشكل 

  
، فهي تركّز على برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعلى الخطط المحددة التي لبرامج الدعم الحاليةأما بالنسبة 

الحجم في بداية التسعينات بغية إذ بدأ االهتمام بدعم برامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . تضعها الدول األعضاء في اإلسكوا
وتم إطالق برامج مختلفة مع منظمات غير حكومية . تخفيف اآلثار الجانبية لإلصالحات الهيكلية وعمليات الخصخصة

  . ومنظمات حكومية وخاصة، لتشجيع تنمية هذا القطاع بهدف تقليص البطالة المزِمنة والتخفيف من حّدة الفقر
  

وتضمنت الخدمات المساِعدة على االنطالق باألعمال التجارية، واألعمال التجارية . رامج الدعموتمت المباشرة بعدد من ب
ا كم. التدريب الفني واإلداري، خدمات النصح واالستشارة، برامج التوعية، المعلومات التجارية والدعم المالي: القائمة ما يلي

رية الحاليين والمحتملين من قبل عدد من وكاالت التنمية في منطقة ي ألصحاب األعمال التجالتم تناول مسألة الدعم غير الما
 عدد من بلدان وبغية تزويد المؤسسات باحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ُأنشئت جمعيات األعمال في. اإلسكوا

ما القى الدعم المالي للبدء ك.  عدد من غرف التجارة والصناعة وحدات خاصة للتعامل مع هذا القطاعاإلسكوا، كما أنشأ
وجاء هذا . باألعمال التجارية وحتى للمؤسسات العاملة اهتماماً متزايداً مع إطالق برنامج اإلقراض الصغير في العالم أجمع

في ظل الحصول على التمويل الدعم كتعويض عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 
  .الزمة الضماناتمين القروض، وخاصة شروط اللتي يفرضها النظام المصرفي الرسمي في تأالشروط القاسية ا

  
وتتألف المؤسسات التي تؤمن خدمات الدعم للمؤسسات . إال أن خدمات الدعم محدودة في عدد من الدول األعضاء في اإلسكوا

 قطاع خاص بما فيها من غرف تجارة الصغيرة والمتوسطة الحجم من وكاالت حكومية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات
وتختص بعض هذه الوكاالت فقط بتأمين الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أما . وصناعة وجمعيات تجارية

ويمكن قسم مؤسسات الدعم . البعض اآلخر فيدعم القطاع الصناعي عامة ومن ضمنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
مات تقديم الخدمات التي تنشئها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص منظ.١: إلى قسمين

منظمات العضوية التي تؤسسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتملكها، وهي . ٢بما فيها من مكاتب استشارية، و
وهذه المنظمات هي عامةً منظمات غير هادفة للربح وتعتمد . تتضمن غرف التجارة والصناعة والجمعيات التجارية والتعاونيات

. تراجع المالمح القطرية باختصار أنشطة مؤسسات دعم مختارة. على تكاليف رسوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  .  ويتضمن هذا منظمات الدعم المالية وغير المالية

  

  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم–اإلسكواطقةمنمالمح إقليمية ل



٤ 

 

  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قطاع الم– ردنية الهاشميةملكة األمالمح قطرية للم
  

 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  

  المؤسسات المتوسطة الحجم  المؤسسات الصغيرة الحجم  تعريف المؤسسات
   ألف١٩٩ و٦٠بين   ألف٦٠أقل من   )دينار أردني(حجم العائدات 

  ١٩ و ٥بين   ٤ و١بين   )عامل(العمالة 
  

 : الحجم في أرقاملصغيرة والمتوسطةالمؤسسات ا

  . قيم منأضافته مبيعات وال ما ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم منحققته المال تتوفر أرقام لمعرفة ما 
  

 : التنمويةالبرامج واالستراتيجيات
  

هناك العديد من البرامج التي تدعم المؤسسات الصغيرة 
ة الحجم في األردن، والتي تعطي مجموعة من والمتوسط
كيفية البدء "حول لرجال األعمال الجدد ية  التدريباألنشطة

من أهم مسؤوليات تُعد البرامج هذه  و،صغيربتمويل " بمشروع
  .المنظمات تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
 وزراة الصناعة والتجارة، مديرية التنمية الصـناعية       -

(IDD) :         تكمن مهمتها في المشـاركة فـي صـياغة

نسبة المؤسسات حسب توزيع العمالة - سنة ٢٠٠٣
يرة   مؤسسات آب
الحجم (أآثر من 

١٩ عامل)، 
١٫٦٦٪

مؤسسات صغيرة  
الحجم (١ - ٤ 

عمال)، 
٩٢٫٩١٪

مؤسسات  
متوسطة الحجم  
(٥- ١٩ عامل)، 

٥٫٤٣٪

نسبة المؤسسات الصناعية حسب توزيع العمالة - سنة ٢٠٠٣

مؤسسات متوسطة 
الحجم (٥- ١٩ 

عامل)، ١٤٫٧٢%

مؤسسات صغيرة 
الحجم (١ - ٤ 

عمال)، ٥٠٫٨٢%

مؤسسات آبيرة 
الحجم (أآثر من ١٩ 
عامل)، ٣٤٫٤٦%
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تجهيـز  ية الوطنية وتمثيلهـا، و    السياسة الصناع 
الخدمات التقنيـة للقطـاع بهـدف خلـق بيئـة               

ة القطـاع فـي     لى زيادة مشارك  تؤدي إ استثمار  
ومن أهم التزاماتهـا تجهيـز      . االقتصاد الوطني 

بصـورة  للقطاع الصناعي مـع التشـديد       الدعم  
 والمتوسـطة   خاصة على المؤسسات الصـغيرة    

 .الحجم
للتنميـة البشـرية    ردني الهاشمي   األالصندوق   -

(JOHUD):  التجارية الصغيرة  عمال تنمية األ  :
  وخاصـةً  يقّدم هذا الصندوق الدعم عبر مراكزه     

لتنمية مؤسساتها الصغيرة والصغيرة    ،  لى المرأة إ
عمـال   فـي األ   االستشاراتو  عبر التدريب  جدأ

 .المتخصصة والخدمات المالية
 -برنامج دعم وتطوير بيئة األعمال فـي األردن        -

 الواليات المتحـدة    تدعم وكالة : (AMIR) أمير
.  هــذا البرنــامج(USAID)للتنميــة الدوليــة 

إلى خمـس   مجال نشاطات هذا البرنامج     ويصنَّف  
ة دارمبـادرة إ : مبادرات رئيسة، وهي مـا يلـي   

سواق المالية، مبادرة تكنولوجيا    األعمال، تنمية األ  
مبـادرة المشـروعات    المعلومات واالتصاالت،   

 .ادرة سياسات القطاع الخاص ومبالدقيقة
مؤسسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـم       -

(SMEI) :     عدادتكمن أهداف هذه المؤسسة في إ 
الدراسات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم     

حـول   معلومات   ات الصناعية؛ توفير  في القطاع 
لمؤسسـات الصـغيرة    لـى ا   التجارية إ  عمالاأل

بيـة  لتدرياإعـداد الـدورات     والمتوسطة الحجم؛   

للمــدراء والمشــرفين فــي المؤسســات الصــغيرة 
ة في  عطاء المحاضرات التدريبي  وإ والمتوسطة الحجم؛ 

  .مجال األعمال المبتدئة حديثاً
  

   :(EJADA)" إجادة"مشروع 
، وهو خطة عمل أوروبية أردنية "إجادة" مشروع تخصصي

يل تكامل منطقة التجارة الحرة تسهلتنمية المؤسسات، في 
ها واالرتقاء  لتطويرمتوسطية عبر أعمالها التجارية_األورو

، بينما يتم تنمية التنافسية ما بين ةردنيبمستوى الصناعة األ
  . الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحيطهاالمؤسسات

  
 :(DEF)تشغيل  والالتنميةصندوق 

تعتبر هذه المؤسسة من الوكاالت الحكومية التي تدعم رجال 
ي مجال المؤسسات الصغيرة  فاألعمال المبتدئين حديثاً

كما أنها .  عبر القروض الصغيرة وبشكل خاصوالصغيرة جداً
ر لى المنظمات الوسيطة مثل مؤسسة نوتعطي القروض إ

ويشترط على زبائن . لياءالحسين وصندوق دعم الملكة ع
د  وتزّو،ن يكونوا غير عاملين والعمالة أالتنمية دعم صندوق

عمال مج التدريبية حول تنمية األ بالبرايضاًهذه المؤسسة أ
  .الصغيرة

  
  : صناعة عمانتجارة وغرفة 
، وفيها ١٩٧٣غرفة تجارة وصناعة عمان في العام  تأسست
 هذا القسم يؤّمن. ات الصغيرة والمتوسطة الحجملمؤسسقسم ل

 صغيرة والمتوسطة الحجم في المجاالتالدعم للمؤسسات ال
واألمور المالية  واإلرشادوالنصيحة   والتصديرالتسويق: التالية

 .الفنيةارة والصناعة واالستشارة دواإل والقانونية

  
  

  :المصادر
  
  ٢٠٠٢المسح التجاريو  ٢٠٠٢الخدمات  مسح العامة، اإلحصاءاتدائرة . ١

 jo.gov.dos.www 
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  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمقطاع ال - مارات العربية المتحدةمالمح قطرية لإل
  :دولة اإلماراتصغيرة والمتوسطة الحجم في تعريف المؤسسات ال

  المؤسسات المتوسطة الحجم  المؤسسات الصغيرة الحجم  تعريف المؤسسات
  ٩٩ و١٠بين   ٩ و١بين   )عامل(العمالة 

  
  :البرامج واالستراتيجيات التنموية

ة المؤسسات بالرغم من وجود عدة برامج لدعم تنمي
الصغيرة والمتوسطة الحجم في اإلمارات إال أنه ال يوجد 

يتم تنشط برامج . إدارة رسمية تعنى بتنمية هذه المؤسسات
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على 
تنشيط الريادة في اإلمارات وتقديم خدمات قيمة من تدريب 

ص ودراسات وبرامج تمويل وغيرها، بهدف خلق فر
ومن هذه  .العمل للرجال والنساء وتعزيز البنى االقتصادية

 : ما يليالبرامج
 

" هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنيـة        
 :"تنمية

" تنمية"أنشئت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية        
 والـذي  ١٩٩٩ لعـام  ٢٧االتحادي رقـم   بموجب القانون

تشـرين   ١بتـاريخ   أصدره صاحب السمو رئيس الدولـة       
وللهيئة مجلس أمناء برئاسة   .١٩٩٩ر في العام    نوفمب/الثاني

  عضـواً ١٢معالي وزير العمل والشؤون االجتماعيـة و 
 ومـن ضـمن     .ين الخاص والعام بالدولـة    يمثلون القطاع 

دعم المؤسسات االستثمارية الصغيرة    ،  اختصاصات الهيئة 
البشـرية   من خالل تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد

   )www.tanmia.ae (.الوطنية
  

  ":طموح" برنامج 
ية تم تصميمها لتشـجيع          ل ارة عن خطة ما هو عب
لمتحدة، وتحفيز  ية ا لعرب ثمار في اإلمارات ا االست
تي،          لـذا لتوظيـف ا اإلبداع، وتعزيـز فـرص ا
فردية بـين مـواطني         ل ادرة ا مب ل وتشجيع روح ا

وبدعم من غرفة تجارة دبي ودائـرة       . اإلمارات
ل برنامج بدعم األعمال      ا ل قوم ا دية، ي نمية االقتصا ت

بلغ مليون درهم        تجارية الصغيرة بحد أقصى ي ل ا
تي، فتصل مساهمته إلى      مارا مـن قيمـة    % ٩٠إ

لمطلوب، وذلك على أال تتعـدى قيمـة          القرض ا
يونَي درهم إمـاراتي     ثمار مل ويمكـن أن   . االست

تمتد فترة القرض على ثماني سنوات، وتكـون        
لثال  لسنوات ا أ       ا د ب ئد، في حين ي ث األولى بال فوا

ــاني ث ل م ا عــا ل لــغ بــدءاً مــن ا مب ل  .تســديد ا
ae.tomooh.www 
 
 

 :مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب
  العامتُأسست مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في

تطوير، الهدف مشروع لهيئة دبي لإلستثمار وال ، كأول٢٠٠٢
المحلية في دبي، وتوجيه  منها رعاية وتنمية التطلعات التجارية

  قطاع، وهومن أهم دعائم اإلقتصاديعّد التطور والنمو لقطاع 
أما أهدافها األساسية . وسطالصغيرة والمتالتجارية األعمال 

تحفيز وتشجيع تأسيس األعمال والنشاطات من خالل : فهي
ب وتشجيع روح المبادرة واإلقدام بين الدعم المالي المناس

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم والمساندة 
والتدريب الالزم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها 

إن مهمة مؤسسة محمد . مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة
هيل بن راشد لدعم مشاريع الشاب األساسية هي تشجيع و تس

ولتحقيق هذه . األعمال المحلية والنشاط التجاري في دبي تطوير
وبرامج مشجعة لقطاع األعمال  المهمة تقدم المؤسسة تسهيالت

إلى  المحلية، حيث تشمل خدماتها المشاريع القائمة باإلضافة
 إلى األساسية اهنشاطات تهدفو. المشاريع الجديدة والمستقبلية

تسهيل والحكومية   العقودنضمام إلى نشاطاتتسهيل اال
 ترويج المشاريع الخاصة في دبي والمال الحصول على رأس

  )www.sme.ae (.تسهيل الحصول على خدمات األعمالو

  :"إنطالق"برنامج 
 برنامج ١٩٩٩أنشأت دائرة دبي للتنمية االقتصادية في العام 

إنطالق الذي يهدف إلى دعم مواطني اإلمارات العربية المتحدة، 
ة رّبات البيوت واألشخاص ذوي المشاريع المنخفضة وخاص

الميزانية، مما يسمح لهم بإدارة األعمال التجارية الصغيرة من 
وتقوم دائرة دبي للتنمية االقتصادية بتأمين ندوات . المنزل

تساعد أصحاب األعمال التجارية ,تمهيدية، واستشارات فنية، 
إللكترونية هذه على تسويق منتجاتهم من خالل التجارة ا

وال تُمنح الرخص التي تمكّن مواطني اإلمارات . والمعارض
العربية المتحدة من إنشاء مؤسسة فردية وممارسة األعمال 

  .التجارية من المنزل إال لمالك منزٍل أو أحد أفراد عائلته

  :إنطالقة أبو ظبي
تدير غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وبالتعاون مع الشركات 

ويسعى هذا البرنامج إلى رفع الوعي .  أبو ظبيالخاصة إنطالقة
في ما يتعلّق بالتوظيف الذاتي بين مواطني اإلمارات العربية 
.  المتحدة، وتأمين الفرص لهم لالنطالق باألعمال التجارية

وضمن هذا البرنامج يتم تأمين الشباب اإلماراتي بالتدريب على 
 والتخطيط البدء باألعمال التجارية، واألبحاث حول السوق

لألعمال، والتوقعات المالية، كما يؤمن لهم اإلرشاد الفني 
 .واإلداري، وذلك كله من دون مقابل

  :المصادر
 ae.sme.www مؤسسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. ١
  www.tanmia.ae     هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.٢
٣.ae.tomooh.www 
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توزيع المنشآت حسب فئات العمالة في البحرين، ٢٠٠١

مؤسسات  
متوسطة 
٤٩٪

مؤسسات  
آبيرة
٤٪ مؤسسات  

صغيرة
٤٧٪

توزيع المنشآت في البحرين حسب نوع القطاع، ٢٠٠١

منشأة خاصة / 
شرآة
%١٠

منشأة عامة / 
حكومية أو غيره

%٥

منشأة خاصة 
فردية
%٨٥

   قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– مملكة البحرينمالمح قطرية ل
 

  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين
  

  المؤسسات المتوسطة الحجم  المؤسسات الصغيرة الحجم  تعريف المؤسسات
  ٤٩ و٥بين   ٤ و١بين   )عامل(العمالة 

  
 :رقامأالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

  

من %  ٨٥,٧ مؤسسة منها أي ٢٣،٠٧٤ويملك القطاع الخاص ٢٦،٩٢٣يبلغ مجموع المنشآت العاملة في مملكة البحرين  
ل التجارة واإلصالح، من المنشآت أساساً في مجا% ٤٦,٨وتعمل . منها موجودة في المنامة وحدها% ٤١,٧و. مجموع المنشآت

. منها تعمل في مجال الخدمات االجتماعية والشخصية% ١١، وحوالي  من المنشآت تعمل في مجال الصناعة%١٧,٨يليها 
منشآت % ٣٩,٧منشآت مشتركَة و% ٤٦,٣، من ضمنها %١١,٦ويبلغ معّدل المؤسسات التي لديها اتصال بشبكة اإلنترنت 

  .منشآت حكومية% ٣٥,٥قطاع خاص، و
  

  )٢٠٠١(  توزيع المؤسسات الصناعية حسب الحجم والمساهمة بالعمالة الصناعية واالنتاج– ١جدول 
  

المساهمة بعدد  
 المنشآت الصناعية 

 المساهمة باالتتاج  المساهمة بالعمالة 

 ٢,٥ ٩,٤ ٤٧,٤ المؤسسات الصغيرة
 ١٢,٩ ٢١,٦ ٤٨,٦ المؤسسات المتوسطة

  %.األرقام بالنسب المئوية 
  
 :برامج واالستراتيجيات التنمويةال
  

في  والمشروعات الخاصةالتجارية  للتدريب المهني والتدريب على إدارة االعمال لتكون مركزا إقليمياً يناختيرت مملكة البحر
ك فقد جاء ذل. نالتجارية في مملكة البحري المنطقة، كما تقرر تأسيس مركز إقليمي للتدريب على إدارة األعمال والمشروعات

اجتماعها  مجموعة الثماني للشراكة مع دول منطقة الشرق األوسط والتي أطلقتها قمة الثماني في ي إطار مبادرة دولف القرار
 .فيه مملكة البحرين، وقد شاركت ٢٠٠٤ يوليو/تموز ١٠الواليات المتحدة األميركية في في األخير الذي عقد في والية جورجيا 

على تأسيس وإدارة المشروعات   وذلك من خالل توفير التدريب العملي وتطويره،اع الخاصويهدف المركز إلى تنمية القط
 . الحجمودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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وزارة التجارة  - لصناعات الصغيرة والمتوسطةاوحدة 
  english/bh.gov.industry.www://http/ :والصناعة

  
تتمثل مهمة هذه الوحدة في تزويد وإرشاد المستثمرين 
المحليين واألجانب باإلجراءات والمعلومات الصناعية 

جل تطوير وتكامل أالالزمة واألساليب التي يجب اتخاذها من 
تباع كافة األساليب ا وذلك ب،الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 أهم أهـداف هذه ويمكـن إيجاز. المتاحة لدى الوزارة 
  :الوحدة فيما يلي

تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بإنشاء  -١
 من خالل  الحجمالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
  .شبكات معلومات عالمية ومحلية

ختيار المشاريع الصناعية في اإرشاد المستثمرين  -٢
التي تتناسب مع الوضع الصناعي واالقتصاد 

 .الوطني
ى، بأساليب اإلدارة الصناعية المثلإرشاد المستثمرين  -٣

 معاونة ، باإلضافة إلىاإلداريةوأساليب التسويق 
المستثمرين في االتصال بالجهات المعنية ذات 

 .الخبرة في المجاالت المختلفة
مساعدة وإرشاد المستثمرين في إجراءات استخراج  -٤

الرخص الصناعية ، والتعرف على االمتيازات 
زارة النفط والصناعة والحوافز التي تقدمها و

 الموارد المحلية باإلضافة إلىوالوزارات األخرى، 
 .المتاحة التي يمكن للمستثمرين االستفادة منها 

 الندوات والمؤتمرات المتخصصة نظيمإعداد وت -٥
 .حول تطوير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 
 وزارة العمل والشؤون – معهد البحرين للتدريب

  :االجتماعية
  
كمؤسسة تدريبية مستقلة تابعة لوزارة العمل نشئ هذا المعهد ُأ

  بهدف توفير التدريب المتميز لتلبية،االجتماعية ونؤوالش
االحتياجات التدريبية للمؤسسات الصناعية والتجارية 

وتدريب وتأهيل الشباب بما  والخدمية واإلنشائية ومثيالتها
 ملة فييتوافق مع احتياجات سوق العمل من القوى العا

ويوفر معهد . ـرفيةالمجاالت المهنية والتطبيقية والِح
البحرين للتدريب خدمات تدريبية شاملة لمساعدة أصحاب 

ت جاشارات التدريبية، تحليل االحتيا االست،منها األعمال
وضع وتطوير خطط التدريب،  التدريبية، االمتحانات والتقييم،

 هذه المستويات إلىمستويات التدريب ومعايير األداء بوتقييم 
  .التدريبية جانب توفير البرامج

)/bh.com.bti.www://http(  
  

  :بنك البحرين للتنمية

 كمؤسسة ١٩٩٢  عامبدأ بنك البحرين للتنمية عملياته في
وقد عهدت الحكومة إلى البنك . تنمية مالية رائدة في البالد

تمثل في تعزيز االستثمارات في البحرين بمهمة أساسية ت
بهدف تنويع القاعدة اإلقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من 

الة في مسيرة التنمية فرص العمل وتحقيق المساهمة الفّع
ويساهم البنك  .جتماعية واالقتصادية في البالد بشكل عاماال

في توفير رؤوس األموال وخلق فرص العمل وتعزيز 
بدائل االستيراد والتطوير التكنولوجي الصادرات و

والخصخصة وتطوير الموارد البشرية، كما يساهم في تأسيس 
  . والعمل على تطويرهاالمشروعات اإلنتاجية
  :ما يلي  المالية فيالبنك وتتمثل أهم خدمات 

المساهمة في توفير التمويل للصناعات الصغيرة  -
 والمتوسطة الجديدة منها والقائمة المرخص لها

الصناعة بالعمل في مملكة البحرين في مجال 
والمعالجة وكذلك للبحرينيين العاملين لحسابهم 

  .الخاص والمهنيين العاملين في قطاع الخدمات
 لتمويل مدتقديم قروض قصيرة وطويلة األ -

الموجودات الرأسمالية وأجزاء أساسية من رأس 
  .المال العامل

يدة فضالً المشاركة في رؤوس أموال المشاريع الجد -
 .عن المشاريع القائمة

  .تأجير المعدات -
تمويل رأس المال العامل عن طريق شراء مواد  -

  .خام للمشاريع 
الترتيب لتمويل صادرات للبضائع المصنعة في  -

  .البحرين
قروض لمساندة المؤسسات الصغيرة التي تقديم ال -

تمارس األنشطة الصناعية المختلفة فضالً عن 
 والمهندسين والمحامين المهنيين مثل األطباء

وقد يصل الحد . وغيرهم في قطاع الخدمـات
من التكلفة % ٩٠األقصى لهذه القروض إلى 

 دينار ٥٠،٠٠٠اإلجمالية للمشروع أو مبلغ 
  .بحريني، أيهما أقل

  
  :)الحاضنات الصناعية(مرآز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة 

  
ة األمم المتحدة قام بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع منظم

مركز البحرين لتنمية  بإنشاء) اليونيدو(للتنمية الصناعية 
يعد األول من نوعه في  وتمويله، وهو الصناعات الناشئة

ويسعى البنك من خالل هذا المشروع إلى دعم . المنطقة
  . في البحرين  الحجم الصغيرة والمتوسطة التجاريةاألعمال

شئة مؤسسة تقوم بمساعدة ويعتبر مركز تنمية الصناعات النا
ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين 
من خالل تزويدها بسلسلة من المصادر االستشارية 
واإلرشادية والخدمات العامة عن طريق إدارة المركز أو من 

ويهدف هذا المركز . خالل شبكة االتصال بمؤسسات مماثلة
تطوير الخدمات الصناعية  استمرار دعم سياسة المملكة لإلى

عن الحجم وتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 ةالصلالمؤسسات الوطنية والعالمية ذات بطريق االتصال 
 وذلك لضمان نجاح المشاريع وزيادة قدرتها والتعاون معها،

 .على اإلنتاج والمنافسة في األسواق المحلية والعالمية
إلى تقوية االقتصاد الوطني  بالتاليستؤدي هذه المشاريع و

ويقوم مركز تنمية . وخلق المزيد من فرص العمـل الجديدة 
 الصناعات الناشئة بتوفير خدمات متنوعة لمستخدميها

 واالستشاريةالخدمات اإلدارية و االستقبال واالتصالك
ومن هنا فإن هذا المركز يعتبر بمثابة . والتدريب وغيرها

تأسيس المشروعات الخاصة حاضنة صناعية للمساهمة في 
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وتقديم الخدمات االستشارية الحجم الصغيرة والمتوسطة 
اإلدارية والفنية التي تكفل نجاح هذه المشروعات وإقامة و

العديد منها بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل 
  .نتاجية في البالد وتطوير القاعدة اال

  

   :غرفة تجارة وصناعة البحرين
  

تتألف من المنتسبين لى تشكيل لجنة رئيسة عمدت الغرفة إ
 التي  الحجم وهي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإليها،

 حيث تضم ،تغطى مختلف األنشطة والتخصصات الصناعية
هذه اللجنة نخبة ممن يتمتعون بالخبرة في المجال الصناعي 

ون األنشطة ؤمن أجل االستفادة من خبراتهم لمتابعة ش
 يعملون فيها وبلورة اآلراء والمقترحات الصناعية التي

تستفيد و .لتجاوز المعوقات وتطوير مسارات العمل الصناعي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كافة الخدمات التي 
تقدمها الغرفة للمؤسسات العاملة في قطاعات النشاط 

. االقتصادي المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية 
في إطار سعيها لتطوير ون الغرفة وباإلضافة إلى ذلك فإ

القطاعات االقتصادية ومنها القطاع الصناعي بما يضمه من 
  :مؤسسات صغيرة ومتوسطة فإنها تقوم بتقديم الخدمات التالية

إجراء دراسات ميدانية حول النشاط الصناعي  -
بهدف التوصل إلى التوصيات الالزمة لتطوير 

  . الخاصمؤسسات القطاع الصناعي
لمؤسسات والشركات التجارية والصناعية في تمثيل ا -

اللجان الحكومية والهيئات والمؤسسات ووضع 
الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه 

 . المنشآت الصناعية
السعي لتوفير وإتاحة سبل التمويل المناسبة  -

والمالئمة ألوضاع المؤسسات الصناعية الصغيرة 
 . وتشجيعه للتنميةبنك البحرين تأسيسووالمتوسطة، 

تنمية القدرات التسويقية للمنتجات الوطنية والتنسيق  -
مع الجهات الحكومية من أجل تقديم الدعم والتشجيع 
الالزم لتنمية الصادرات الصناعية وتوفير الحماية 

 .المناسبة للمنتجات الصناعية الوطنية
تدعيم مراكز التدريب المهني القائمة سواء تلك  -

لقطاع الخاص من لة الحكومية أو التابعة لألجهز
أجل تلبية احتياجات مشاريع القطاع الخاص 
الصناعي من الكوادر الفنية والمهنية واإلدارية 

 .المختلفة
ت األساسية للمشاريع الصناعية كفاءة الخدماتحسين  -

العمل على تحسين والمناطق الصناعية  في
 .إجراءات الصيانة الدورية

 
  :المصادر

  
 ٣١٩٩المسح الصناعي ، اإلحصاء إدارة، لإلحصاءمركزي الجهاز ال.١
  
   ٢٠٠١تعداد ، اإلحصاء إدارة، لإلحصاءالجهاز المركزي .٢

 
٣ .E/ESCWA/ID/1995/5, SME’s: Strategies, Policies and Support Institutions, 1999. 
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التوزيع النسبي للمشتغلين (١٥ سنة فأآثر)على القطاعات الصناعية 
المختلف، لعام ٢٠٠٢

قطاع خاص، 
٧٧٫٨٤٪

قطاع خاص 
غير منظم، 
٤٫٨٢٪

قطاعات أخرى، 
٠٫١٧٪ قطاع عام، 

١٧٫١٦٪

التوزيع النسبي للمشتغلين (١٥ سنة فأآثر)على القطاعات المختلف، 
لعام ٢٠٠٢

قطاع خاص، 
٥٢٫١٠٪

قطاع خاص 
غير منظم، 
٢٣٫٤٧٪

قطاعات أخرى، 
٠٫١٩٪ قطاع عام، 

٢٤٫٢٤٪

  وسطة الحجم قطاع المؤسسات الصغيرة والمت– لجمهورية العربية السوريةلمالمح قطرية 
  
  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا

 
المؤسسات الصغيرة   المؤسسات الِحرفية  مؤسساتالتعريف  

   الحجموالمتوسطة
  ٥٠ و١٠بين   ٩ و١بين   )عامل(العمالة 

 
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أرقام

 

في الحجم  طةالمتوسالصغيرة و  المؤسساتقد يكون مصطلح
ـّرسوريا  بحقيقة األمر عن صناعات صغيرة وحرفية،  يعب

ـّل يهو  إّن.  الفقري للقطاع الخاص الصناعيالعمود تشك
 المالية دوائروفي ياس المستعمل لدى وزارة الصناعة المق

ـّراتال يختلف ويعتمد على  ؛عدد العمال : التاليةمؤش
ال قد  و.اآلالتعدد و؛  مكننة المنشأةدرجة؛ ةاستهالك الطاق

 . مع المقاييس الدولية المعتمدة هذه المؤشراتبالضرورةتتفق 
ال قد  عّم٩ إلى ١ من في سوريايعمل في المجال الحرفي و

اآلالت واالنتاج استهالكي و ، عائلة واحدةمنيكون أغلبهم 

  الصناعةفي حين يعمل في. طريقة االنتاج يدويةوتقليدية 
ـّهالممن و، آلينتاج إلاوأكثر عمال وعشرة   من الحظ أن

كبيرة من اً عدادأفي نشاطات القطاع الخاص  النادر أن نجد
 .االنتاج من هائالً اًمكَّالعمال، أو 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  :البرامج واالستراتيجيات التنموية

 الخاص القطاع على ممنوعة تزال بعض الصناعات ما
حماية منتجات ك بالقطاع العام ألسباب كثيرةمحصورة و
ومن هذه الصناعات على سبيل . المنافسةلقطاع العام من ا

 الغزول، السجاد الصوفي؛ البطاريات الجافة: المثال
القطنية، حلج األقطان، البيرة، المياه المعدنية، التبوغ 

محظورات على  القائمة بالذكر أّن  الجدير ومن .وغيرها
 لكنها تناقصتالسابق، و جداً بطويلةً كانت القطاع الخاص

  .منذ بدايات التسعيناتمؤخراً و
  

   :الفوائد والتسهيالت المقدمة للقطاع الصناعي

دعمت الدولة وسّوقت لكلي القطاعين الخاص  •
 مستمر من أجل استغالل كل والمشترك بشكل

 في مشاريع منتجة، والتي تخدم مع قدراتهما
 التنمية في القطاع العامالمؤسسات الصناعية 

  .االقتصادية

صدرت الدولة جاز هذه األهداف، أمن أجل إن •
عدة  من المراسيم والتعليمات التي وفّرت عدداً

 البعض وفي ما يلي. تسهيالت للقطاع الصناعي
 :من مثل هذه التعليمات

 في سنة ١٠٣المرسوم التشريعي رقم  -
 الذي يتضمن االستثناءات ١٩٥٢

والمساعدات المقدمة للمشاريع 
  .الصناعية

 ١٩٨٨نة  في س٤٣٤٢المرسوم رقم  -
ي الذي يعّرف الصناعات المحصورة ف

  كافياًبينما يترك مكاناً، القطاع العام
للقطاعين الخاص والمشترك لتولي باقي 

 .الصناعات
  

ن المرسوم التشريعي رقم خرى، تضّممن ناحية أ •
  : مجموعة من االستثناءات، منها١٠٣

ين (١٥ س ل غ ت ش لم ل بي  س ن ل يع ا توز نة  س�ل
المختلفة)فأكثر القطاعات على

على القطاعات)نة فأكثر س١٥(التوزيع النسبي للمشتغلين
 ٢٠٠٢ام الصناعية المختلفة لع
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 عفاء المؤسسات الصناعية من ضريبةإ -
لى المنشآت، الملكية لمدة ست سنوات ع

  .بنية، اآلليات، والمعدات المختلفةاأل
عفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة إ -

لدخل على القيمة االجمالية مطروحة من ا
 .رباح لتوسيع نشاطاتها الصناعيةاأل

عفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة إ -
الدخل لمدة ثالث سنوات من تاريخ بدء 

 .ستثمارهاا
ضريبة  من حديثاًسة عفاء المصانع المؤسَّإ -

  لمدة ست سنوات من تاريخ بدءتمتُّعال
 .استثمارها

  
  :وكالة مكافحة البطالة

ة ، وهي المؤسسة الرئيس٢٠٠١ لسنة ٧١تأسست بالقانون 
ي تدعم المؤسسات في الجمهورية العربية السورية والت

وتهدف المؤسسة منذ تأسيسها . الصغيرة والصغيرة جداً
تحسين ظروف المعيشة و البلد، لى حل مشكلة البطالة فيإ

في الجهود التنموية لذوي الدخل المنخفض والمساهمة 
، تدعم المؤسسة مبادرات وبغية تحقيق هذه األهداف. للبالد

  :، هيخاصة عبر ثالثة برامج
يدعم البرنامج : امج تنمية المؤسساتنبر -

شاء العاطلين عن العمل والراغبين في إن
 عبر ،مؤسسة صغيرة أو صغيرة جداً

وتتمثل قروض . التزويد بالقروض
المؤسسات الصغيرة جداً بتمويل 

طق تتركز في المناقروض صغرى 
لف ليرة  أ١٠٠ال تتجاوز الريفية و

تتراوح قروض سورية، بينما 
 ١٠٠المؤسسات الصغيرة بين معدل 

 . مليون ليرة سوري٢و ألف
تمول المؤسسة : ج البنية التحتيةامنبر -

ة في المناطق لتحتيعمال البنية اأ
ساهم في تقدم الريفية، األمر الذي ي
 .ةيالخدمات االجتماعية والبيئ

: تطوير المجتمع وبرنامج التدريب -
مج الى بناء القدرات يهدف البرنا

ى المنظمات للمستفيدين إضافة إل
الوسيطة والمنظمات المشتركة في 

  .تطور المجتمع
  

  ):SEBC( عمال لألوروبيالمركز السوري األ
الفترة من (ل االتحاد االوروبي هذا البرنامج يمو
بلغت قيمة ، ٢٠٠٦سبتمبر /لى ايلول إ٢٠٠٠سبتمبر /ايلول
 كنتيجة جاء هذا األمرقد  و،) مليون يورو٨١المنحة

مباشرة لالتفاقية المالية الموقعة بين وزارة االقتصاد 
وتقوم . والتجارة الخارجية السورية، واالتحاد االوروبي

صاد والتجارة الخارجية السورية بتنفيذ هذا وزارة االقت
  .البرنامج، وبتعاون وثيق مع اتحاد غرف التجارة السورية

لتابعة للقطاع الخاص حد البرامج التنموية امج أيعتبر البرنا
لى كما تهدف إ. التي تهدف إلى دعم االقتصاد السوري

زيادة التنافسية العالمية للقطاع الخاص واثار المنظمات 
لتحول االنتقالي  ل تسهيٌل،وبذلك. عمة لهذه االعمالالدا

ى منطقة  السوق، والدخول السوري الناجح إلالقتصاد
  .لحرةااألوروبية االتجارة 

  

 
 :المصادر

  
  www.dci-syria.org :غرفة صناعة دمشق.١

Syrian European Business Center: www.sebcsyria.org/ ٢.  
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    قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة– سلطنة عمانطرية لقمالمح 
  
  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عمان

 
المؤسسات الصغيرة   مؤسساتالتعريف 

  الحجم
 المتوسطةالمؤسسات 

  الحجم
المؤسسات الكبيرة 

  الحجم
  ١٠٠أكثر من   ٩٩ و١٠بين   ٩ و١بين   )عامل(العمالة 

  
  :البرامج التنموية واالستراتيجيات

هيكل حكومي مخصص لتنمية المؤسسات الصغيرة ما ِمن 
 العديد من البرامج إنما لديها ،والمتوسطة الحجم في عمان

، لمتوسطة الحجمالتي تدعم المؤسسات الصغيرة وا
 البرامج التدريبيةكنشطة  بمجال واسع من األوالمزّودة

 التي هم المنظماتمن أو. الصغيرة للمبتِدئين بالتمويالت
ما صغيرة والمتوسطة الحجم في عمان تدعم المؤسسات ال

  :يلي
  

  :  مشاريع الشبابتطويرصندوق دعم 
 نوفمبر/تأسست هذه المنظمة بقرار ملكي في تشرين الثاني

قت بشكل طِلشركة عمانية مساِهمة، وقد ُأ ك١٩٩٨ عام
عفى د أوق. ١٩٩٩ من العام بريلأ/رسمي في نيسان

 ضرائب دخل الشركة المرسوم الملكي صندوق النقد من
 هذه الفترة لعشر تمتد سنوات، ومن الممكن أن ١٠لمدة 

 من ضرائب عفاءاً إضاًكما أعطى أي. سنوات أخرى
 أجل الشركة وضرائب الدخل لمدة خمس سنوات من

س يستم تأ وقد . الصندوق الصناعية والتجاريةمشاريع
لقطاع الخاص لتأمين رأس المال  من االصندوق بدعٍم

تزويدهم لمشاريع الموضوعة من قبل الشباب العماني ولل
نهم من الحصول داري الذي سيمكِّبالدعم التقني والدعم اإل

خرى لتأسيس نح والقروض من مصادر أعلى الِم
ى تحويل الشباب لف هذه الخطة إتهدو. مشاريعهم الخاصة

 من لتأسيس طبقةالعماني المتمّيز إلى رجال أعمال و
  . الحجم الصغيرةالمؤسسات

  
   :)SANAD Fund(صندوق سند 

وزارة (ية المشاريع الصغيرة لى تنميهدف الصندوق إ
ن مهنيين م(ودعم الباحثين عن العمل )  العاملةالقوى

العوائل ومشاريع التوظيف فراد ووتأسيس األ) وحرفيين
 بموجب نيتزويدهم بالتمويل والتوجيه المطلوبالذاتي عبر 

وقد تم . لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهمتعليمات التمويل 
لمشاريع يس حاضنات سند إلعطاء العناية المؤقتة باستأ

وقد شارك في تأسيسها كل من السلطات . الصغيرة

عبر تقديم  ،الجمعيات العامة والقطاع الخاصو الحكومية
األماكن والتحضيرات المطلوبة وتدريب المرشحين للعمل 

الدعم الفني وتقديم الخدمات االستشارية، ب همتزويديها، وف
  .نشطةواإلداري من تعليمات وشروط والعمل على تقييم األ

 
  

   :برنامج انطالقة
 غرار برنامج لى علكِّشُ للربح وهو برنامج غير هادف

يهدف برنامج إنطالقة إلى و. (Livewire)اليف واير
لعاملين على االنتباه  العمانيين غير ااب الشّبتحفيز وتشجيع
عمالهم التجارية الخاصة، وتقديم المساعدة إلى خيار بدء أ
قامت مجموعة شركات وقد . خذ هذا الخيارللذين يودون أ

مة بمناسبة يوم ِشل الدولية بتقديم برنامج انطالقة إلى األ
 في تشرين نيالسلطة الوطني الخامس والعشر

  :التالي ى وبأهداف تسعى إل١٩٩٥نوفمبر /الثاني
تزويد الشباب العمانيين غير العاملين باألدوات  •

الالزمة لتمويل أفكارهم التجارية عبر تقديم 
 اًى التدريب تحضيرواإلحالة إلالفردية االستشارة 

  . مشاريعهملبدء
ة في هدفها لتنويع مساعدة الحكومة العماني •

 . عن النفط والغازاالقتصاد بعيداً
ة المتفاقمة بين المساعدة في الحد من البطال •

 .ينالشباب العماني
للتنمية  (Shell)  ِشلاستعراض التزامات •

 .المستدامة في عمان
  

برامج التدريب على :  مثل مجانيةًخدماٍتوتقّدم انطالقة 
ف، رشاد المحتِر المشاريع، اإلدارةالمهارات الضرورية إل

النصائح العملية، الوصول إلى جوائز انطالقة السنوية 
فضل رجل أعمال في الشباب العماني، التدريب الختيار أ

 تأسيس المشروعو، ما يتعلّق بالشؤون اإلدارية كل على
.وإدارته

 
 

  :المصدر
  

  www.chamberpoman.com : تجارة و صناعة عمانغرفة .١
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ترآيبة المؤسسات حسب العمالة - عام ١٩٩٩

مؤسسات آبيرة
٠٪

مؤسسات صغيرة 
جدا
٩١٪

مؤسسات صغيرة
٨٪

مؤسسات 
متوسطة الحجم

١٪

    قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– فلسطينمالمح قطرية ل
  

  :الحجم في فلسطينتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  

المؤسسات الصغيرة   تعريف المؤسسات
  الحجم

المؤسسات المتوسطة 
  الحجم

المؤسسات الكبيرة 
  الحجم

  ٥٠أكثر من   ٥٠ و٢٠بين   ١٩ و٥بين   )عامل(العمالة 
  

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أرقام

  
  

  :المساهمة في النمو الصناعي
  

في مجال الصناعات تعمل المؤسسات الصناعية أساسا 
الخفيفة وإنتاج السلع االستهالكية األساسية، وبخاصة 

المالبس والمنتجات غير الفلّزية واألغذية والمشروبات 
، وفرت هذه ١٩٩٩وفي عام . ومنتجات المعادن واألثاث

من % ٦١من فرص العمل و% ٧٧ه تاألنشطة ما نسب
  .القيمة المضافة في القطاع الصناعي

يرة والمتوسطة الحجم وجود ملحوظ في للمؤسسات الصغ
، شكلت هذه المؤسسات ١٩٩٩ففي عام . قطاع الصناعة

من مجموع المؤسسات التي تمارس % ٥١ما نسبته 
من تلك % ٤٨أنشطة التعدين واستغالل المحاجر، و

من % ٣٩المؤسسات عاملة في صناعة المالبس، و
من % ٢٤ية، والمؤسسات في المنتجات غير الفلّز

. ات عاملة في مجال إنتاج األغذية والمشروباتالمؤسس
من المنشآت الصناعية بتوظيف أقل من % ٩٠يقوم 

هي %) ٨٧(ومعظم هذه المنشآت . خمسة عمال
 أن المؤسسات ١ويبين الجدول . مؤسسات فردية

" الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل مصدرا
% ٥٨من مصادر العمالة، فهي تستوعب ما نسبته " رئيسا

من % ٦٧د ما نسبته من القوى العاملة في هذا القطاع وتولّ
كما أن لها مساهمة ذات شأن في نمو . مجموع األجور

من إجمالي تكوين رأس % ٤٠اإلنتاج، إذ تشكل ما نسبته 
من القيمة المضافة فيه، %  ٥٦المال الثابت لهذا القطاع، و

وعالوة على ذلك، فإن لدى . من إجمالي الناتج% ٦٢و
المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم مستوى 

وهذا ينعكس في نسبة التعويضات إلى ". أجور عاٍل نسبيا
، أي ما يتجاوز مستوى %٣٥القيمة المضافة التي تبلغ 

  %.٥هذه النسبة في حالة قطاع الصناعة ككل بما مقداره 
  

قطاعات الصناعة والبناء والسياحة  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نمو -١جدول 
)١٩٩٩(.  

المساهمة في نمو   مؤشر األداء
  الصناعة

المساهمة في نمو قطاع 
  البناء

المساهمة في نمو 
  السياحة

  %٤٤  %٧١  %٥٨  الحصة من مجموع العمالة
الحصة من مجموع القيمـة     

  المضافة
٦٢  %٧٣  %٥٦%  

  %٥٧  %٦٩  %٦٢  الحصة من مجموع الناتج
لي تكـوين   الحصة من إجما  
  رأس المال الثابت

١٧  %٢٤  %٤٠%  

ــوع   ــن مجم ــة م الحص
  التعويضات

٦٩  %٧٥  %٦٧%  
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   حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من مجموع المنشآت بحسب القطاع-٢جدول 

) ١٩٩٩(.  

 النشاط االقتصادي

حصة 
المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
الحجم من 
مجموع 
 المنشآت

الحصة 
من 

مجموع 
العمالة 
الصناعية

الحصة 
من 

مجموع 
الناتج 
الصناعي

الحصة 
من 

مجموع 
القيمة 

المضافة 
الصناعية

الحصة 
من 

إجمالي 
تكوين 
رأس 
المال 
الثابت 
الصناعي

الحصة من 
مجموع 

التعويضات 
 الصناعية

نسبة رأس 
/ المال 
 الناتج

 ٣٩ ٨ ٩ ١١ ١٤ ٨  ٢٤ األغذية والمشروبات 
 ٢٥ ٢٨ ١٨ ١٥ ١٠ ٣٦ ٤٨ بسة األلاعةصن

 ٢٨ ٣٣ ٢٧ ٣٤ ٣٤ ٢٦ ٣٩ المنتجات غير الفلزية
 ٢٢ ٤ ١ ٢ ٤ ٥ ٩ صنع األثاث

 ٦٠ ٤ ٢٢ ٥ ٤ ٣  ٥١التعدين واستغالل المحاجر
بقيــة أنشــطة الصــناعة 

 ٣٦ ٢٣ ٢٣ ٣٣ ٣٣ ٢١ ١٠ التحويلية
 - - - - - - ٢ إمدادات الكهرباء والمياه

 - - - - - ١٠٠ ٢٢ القطاع الصناعي
 ٢٠ - - - - - ٥٧ البناء

 ١١٦ - - - - - ١٢ الفنادق والمطاعم
 - - - - - - ٢١ المجموع

 %.األرقام بالنسب المئوية 
  

 إلى تقلص هائل في األنشطة ٢٠٠٠أدت األزمة عام 
وبحلول . اإلنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 ، انخفض إجمالي القيمة المضافة لهذه٢٠٠١عام 
على التوالي، % ٢٤و% ٣٩المؤسسات وناتجها بنسبة 

كما أن هذه المؤسسات قد . ١٩٩٩مقارنة بمستواها لعام 
شهدت تآكل قاعدتها الرأسمالية، حيث انخفضت قيمة 

وقد أثبتت %. ٢٣إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في قطاع 

آلن، أنها المؤسسات األكثر مرونة وقدرة الصناعة، حتى ا
على التكيف، فهي تعمل كأداة امتصاص للصدمات التي 

، ٢٠٠١وفي عام . يتعرض لها االقتصاد المضطرب
نجحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في 

 ١٩٩٩قطاع الصناعة في الحفاظ على مستوى العمالة لعام 
ت إلى تقليص نفقات قبل اندالع األزمة ولكنها اضطر

التعويضات والقيمة المضافة والناتج التي انخفضت بنسب 
أنظر (على التوالي % ١٧و% ٣٣و% ١٥بلغت 
كما شهدت هذه المؤسسات نضوب فائضها ). ١الجدول

وإجمالي تكوين رأس المال الثابت % ٦٢اإلنتاجي بنسبة 
% ٢٨وذلك بالرغم من حدوث زيادة بنسبة %. ١٥بنسبة 

 الدفترية لمتوسط أصولها، مما يعكس عجزها في القيمة
  .عن تغطية تكاليف استهالك آالتها ومعداتها

 
  
  

  :البرامج واالستراتيجيات التنموية
 
  :تحاد العام للصناعات الفلسطينيةاال
 
هو المؤسسة الوطنية التي تمثل القطاعات الصناعية و

تأسس االتحاد . الفلسطينة من خالل اتحاداتها التخصصية
يعمل االتحاد و كمؤسسة قطاع خاص، ١٩٩٩العام في 

ساس أعلى تمكين عملية التطوير الصناعي باعتبارها 
يتمثل دور االتحاد العام التمثيلي . داء االقتصاديتطوير األ

في التعليم والتدريب والتمثيل والدفاع وتوصيل قيم التطوير 
المنافسة على المستوى ووالمسؤولية االجتماعية والصناعة 

تيجية االتحاد للتطوير الصناعي من اتقود استر. لعالميا
ى وجود إلخالل االتحادات الصناعية التخصصصية 

اتحادات قوية تقوم على العضوية الفاعلة وتقدم الخدمات 
عضاء وتطوير فاعل للسياسات والتواصل الهامة لأل
تشمل القطاعات الصناعية الممثلة باالتحاد العام . المتكامل
صناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعات ال: كل من

الحجر والرخام، الصناعات االنشائية، الصناعات المعدنية 
والهندسية، الصناعات الكيماوية والدوائية، الصناعات 

ثاث، المالبس والنسيج والصناعات الجلدية، الخشبية واأل
الصناعات السياحية والتقليدية، صناعة الورق والمنتجات 

 .، الصناعات البالستيكية والمطاط والمفروشاتالورقية
(www.pfi.ps)  
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  :اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية
يقوم االتحاد بعملية التنسيق والتوجيه للغرف الفلسطينية 

حيث يشكل حلقة الوصل ما  كافة وعلى كافة المستويات
طاع الق(الخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية  بين القطاع

أنشأ االتحاد بالتعاون مع وزارة االقتصاد وبدعم ،). العام
مركز ) GTZ( من منظمة التعاون الفني االلماني

لربط أصحاب األعمال   المؤسسات الصغيرة في فلسطين
الصغيرة والمتوسطة والرياديين الفلسطينيين بمؤسسات 

) org.chambers-pal.www(. خدمات األعمال
)www.enterprise-pal.org(  
  

يقدم جملة خدمات لتنمية  وهو: مركز التجارة الفلسطيني
األعمال والتجارة من ضمنها تشجيع التجارة وتطوير 

 وتسهيل التجارة وتطوير السياسات االقتصادية قاألسوا
 توفير المالئمة وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص و

. ات التي تضمن تحسين األداء التجاريالمعلوم
)www.paltrade.org(  
  
  
  

تتيح وهي : مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
الوصول إلى المواصفات الوطنية والعالمية، المختبرات 

كما تسهل . المعتمدة ، خدمات المعايرة، ومنح الشهادات
المؤسسة التجارة واالستثمار من خالل تلبية احتياجات 

جتمع األعمال و الصناعة في مجاالت المترولوجيا، م
تقوم دائرة الخدمات . المواصفات، تقييم المطابقة، والجودة

الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتزويد 
الصناعة وقطاع الخدمات باالستشارات واإلرشادات 
المجانية في مجال المطابقة لمتطلبات دخول السوق في 

 أو للمصدرين الفلسطينيين الراغبين باستهداف فلسطين،
 بالتالي توفر خدمات المؤسسة إطاراًو. األسواق الخارجية

للشراكة مع الصناعة لترويج الجودة وتسهيل تلبية متطلبات 
  ) www.psi.gov.ps. (سواقدخول األ

  
 وهي مؤسسة : فاتن–الفلسطينية لإلقراض والتنمية 

على تسهيل ولوج المؤسسات مستقلة ال تبتغي الربح تعمل 
الفلسطينية الصغيرة جداً إلى خدمات التمويل من خالل 
مجموعات ضمان االستثمار والقروض الشخصية بهدف 
تدعيم اقتصاد الرياديين  الفلسطينين باألخص النساء، وذلك 

 )www.faten.org. (للمساهمة بتخفيف البطالة
  

 
 

 :المصادر
 

UNCTAD, Palestinian Small and Medium-sized Enterprises: Dynamics and Contribution to                       ١.  
Development, New York and Geneva, 2004 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), Small and Medium Enterprise Survey, 2000 –              ٢.       
Main results, 1999 
 
Palestinian Federation Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, ٣.                                                    
 http://www.pal-chambers.com/federation/page١١.html 
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   قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– دولة قطر قطرية لمالمح
  
  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر

  
المؤسسات الصغيرة   

  الحجم
المؤسسات المتوسطة 

  الحجم
المؤسسات الكبيرة 

  الحجم
  ١٠٠أكثر من   ٩٩ و١٠بين   ٩ و١بين   )عامل(العمالة 

  
  :ويةبرامج واالستراتيجيات التنمال

تقديراً منها إلمكانيات المبادرات الفرديـة والعمالـة فـي          
الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أعطت دولة قطر       
اهتماماً مساوياً لتشجيع الصناعات الصـغيرة والمتوسـطة        
الحجم من خالل مشاركة القطاع الخـاص فـي التنميـة           

وبغية تشجيع استثمار القطـاع الخـاص فـي         . الصناعية
منشـأة   الصغيرة والمتوسطة الحجم تـم بنـاء         المؤسسات
 البنـى التحتيـة والخـدمات       ا لهذه الصناعات فيه   ةصناعي
باإلضافة إلـى   .  في سلوى إحدى ضواحي الدوحة     ،الالزمة

ذلك، إن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي        
تستخدم في منتجاتها  إنتاج الهيدروكربون أصبحت مكّونـاً      

وتم مؤخراً افتتاح منطقة صـناعية      . التنّوعمهماً في جهود    
 مشـروع   ١٢٠ومن المتوقع أن تؤمن     . جديدة في الدوحة  

  .استثمار لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم كمرحلة أولى
  

 دائرة التنمية الصناعية في قطر بدراسـة ومراقبـة          وتقوم
. المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومنحها التـراخيص      

م القطاع الخاص وإسداء النصح في ما       كما لها عالقة بتقيي   
يتعلق بأفكار حول مشاريع معينة مقترحة، وتقوم بالتنسيق        
مع مؤسسات منخرطة في التنمية الصناعية كالبنك القطري        

  .للتنمية الصناعية والشركة القطرية للصناعات التحويلية
  

  : الشركة القطرية للصناعات التحويلية
ة وغرفة تجارة وصـناعة     أنشأتها كل من الحكومة القطري    

قطر لتعزيز المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم،         
والصناعات القادمة عبر تحفيـز وتشـجيع دور القطـاع          

وقـد القـى    . الخاص واستثماراته في التنمية الصـناعية     
البرنامج نجاحاً مهماً وُأتيح له تمويالت ملحوظـة لتنميـة          

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
  :نمية الصناعية القطريبنك الت

ويهدف إلى لعب دور فّعـال فـي التنميـة االقتصـادية            
والصناعية في دولة قطر، وذلك عبر المساعدة على تنّوع         
قاعدتها الصناعية، وخاصة من خالل تعزيـز المشـاريع         

وباإلضافة . الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويلها    
مد، يساعد البنك   إلى تأمين القروض المتوسطة والطويلة األ     

الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبـر تقـديم الخـدمات         
  .االستشارية

  
  :شركة قطر لالستثمارات النسائية

 كشـركة مسـاهمة، ويتشـاركها       ١٩٩٨أنشئت في العام    
وهـي  . مجموعة من نساء قطر والبنك الوطني القطـري       

صول على المتطلبات المالية    تهدف إلى مساعدة النساء للح    
انخـراطهن فـي إدارة     بعمل تجاري وتحسـين     لالنطالق  
شـارية  كما تؤمن الشركة خـدمات است     .  الخاصة أموالهن

لذين يرغبون باالنطالق بمبادرات    لمستثمرين محتملين أو ل   
  .تجارية

  
  :منتدى سيدات األعمال

بعد الحصـول علـى     ٢٠٠٠تم عقد هذا المنتدى في العام       
يكـون  موافقة غرفة تجارة وصناعة قطر، التي قررت أن         

وهدف المنتـدى إلـى     . المنتدى بمثابة إحدى لجان الغرفة    
تعزيز دور النساء القطريات في اتخاد قراراتهم الخاصـة         
في ممارسة األنشطة التجارية واالقتصـادية، وتشـجيعهم        
للمساهمة الفعالة في إنشاء األعمـال التجاريـة الصـغيرة         

  .الحجم واألنشطة الِحرفية

 
 

  :المصادر
  

 مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء بشؤون اإلعالم، -، دولة اإلمارات العربية المتحدة"غيرة والمتوسطةالمشاريع الص .١
 .٢٠٠٥ فبراير/شباط

٢. Industrial Development in Qatar, Department of Industrial Development, 2001                  
  . htm.qatar/casestudies/csd/sustdev/esa/org.un.www://http             
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   قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– جمهورية اللبنانيةمالمح قطرية لل
  
 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان

  ت المتوسطة الحجمالمؤسسا  المؤسسات الصغيرة الحجم  مؤسساتالتعريف 

  ٩ و٥بين   ٤ و١بين   )عامل(العمالة 

  

  :رقامأفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

من % ١قل من أال ومن ضمنهم المالكين و عّمعشرةل من تقوم بتشغيل أقمن المؤسسات الصناعية % ٩٥كثر من إن أ
سيطرة المؤسسات جزئياً نية للمؤسسة وتاريخ تأسيسها  الحالة القانووتوضح.  عامل١٠٠ثر من أكية لديها المؤسسات الصناع

، وما يقارب نصف هذه الشركات كانت قد فردية الشركات الصناعية شركات من% ٨٥، كانت ١٩٩٨ففي العام . الصغيرة
  .١٩٩٨ في العام ٥,٢ الى ١٩٩٤عامل في العام ٦,٤ وقد تناقص معدل حجم الشركات من. ١٩٩٠تأسست بعد العام 

  

 )١٩٩٨  لعامالمسح الصناعي(ي الصناعة عبر النشاط االقتصادي ة ف االقتصادية الرئيسالمؤشرات
عدد 

  المؤسسات
  
  

عدد العاملين العاملةىالقو جور والرواتباأل
(٠٠٠$)  

 

ة المضافةمالقي
  لنشاط االقتصادي ا  ($٠٠٠)

  عمال٤-١: ١الفئة  ٣٤٧،٢٥٦ ١٥٩،٩٤٧ ٢٠،٧٨١ ٤٣،٧٤٧ ١٦،٢٢٣
 من نسبة مجموع الصناعات ٪٢٠,٣٥ ٪٣٢,٤٨ ٪٢٦,٤٣ ٪٣٨,٣٤ ٪٧٣,٦٩
  عمال٩-٥: ٢الفئة  ٣٠٤،٠٧١ ٩٨،٩٤٩ ٢١،١٥٥ ٣٠،٨٢٣ ٤،٧٣٨
 من نسبة مجموع الصناعات ٪١٧,٨٢ ٪٢٠,٠٩ ٪٢٦,٩٠ ٪٢٧,٠١ ٪٢١,٥٢
  عمال١٩-١٠: ٣الفئة ١٣٤،٩٣٣ ٢٩،٠٢٩ ٦،٣٩٦ ٨،١٢٠ ٦١٧
 صناعاتمن نسبة مجموع ال ٪٧,٩١ ٪٥,٩٠ ٪٨,١٣ ٪٧,١٢ ٪٢,٨٠
  عمال٣٤- ٢٠: ٤الفئة  ١٤٩،٦٦٠ ٢٤،٣٢٥ ٤،٩٧٧ ٥،٥٦٥ ٢١٩
 من نسبة مجموع الصناعات ٪٨,٧٧ ٪٤,٩٤ ٪٦,٣٣ ٪٤,٨٨ ٪٠,٩٩
 عامل ٤٩- ٣٥: ٥الفئة  ٩٦،١٨٢ ١٦،٤٤٤ ٣،١١٤ ٣،٣٠٩ ٧٨

 من نسبة مجموع الصناعات ٪٥,٦٤ ٪٣,٣٤ ٪٣,٩٦ ٪٢,٩٠ ٪٠,٣٥
  عامل٥٠اكثر من : ٨، ٧، ٦ةالفئ ٦٧٤،٧٠٤ ١٦٣،٧٢٥ ٢٢،٢٢١ ٢٢،٥٤٤ ١٤١
 من نسبة مجموع الصناعات ٪٣٩,٥٣ ٪٣٣,٢٥ ٪٢٨,٢٦ ٪١٩,٧٦ ٪٠,٦٤
١١٤،١٠٨ ٢٢،٠١٦ ١،٧٠٦،٨٠٩ ٤٩٢،٤٢٠ ٧٨،٦٤٠  المجموع

  العائلة والعمال ما عدا العمالة الموسميةادفرون وأمالكال -١
  العمالة الدائمة-٢
 جور االجتماعيةجور والرواتب ما عدا األأل ا-٣
 

  :البرامج واالستراتيجيات التنموية
 

هناك العديد من البرامج التي تدعم المؤسسات الصغيرة 
"  بدءانشطة الحجم والتي تغطي مجموعة من األوالمتوسطة

التمويل لى إ،  التجاريةعمالبالتدريب للمبتدئين في األ
والموجودة، بناء القدرات للمؤسسات الجديدة و، الصغير

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  إلى دعم الضافةًإ
مصادر التمويل المتوفرة لتنمية تتمثّل و .اًاليفنياً وم

  :ؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ما يليالم
  .القروض من النظام المصرفي •

 المالية عبر المصارف القروض والمعونات •
الصناعي، السياحي، : خمسة قطاعات(المركزية 

والقطاع  المعلوماتولوجيا تكنالزراعي، قطاع 
 .)الِحرفي

ية أو المؤسسات برامج التمويل من البلدان األجنب •
 Europeanوروبي  األقروض بنك االستثمار(

Investment Bank (EIB)ي ا للصناعة قطاع
بنك الخطة المالية للتصدير مع الووالسياحة، 

 تمويل  للمساعدة علىاالسالمي للتنمية
 .)الصادرات
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مع حق (بات القبض بحسم ساالتأجير وشراء ح •
لم يتم تطوير التشريعات ): هدونالرجوع أو من 

لكن بعض المؤسسات تؤّمن التأجير وشراء بعد 
 .محدودةحسابات القبض وفقاً ألسس 

 .و المصارف االستثماريةالمؤسسات المالية أ •
 .القروض الصغيرة •

  
في المؤسسة العامة (IPU)  إن وحدة تشجيع االستثمارات

 هي قيد التطوير  (IDAL) لبنانستثمارات في لتشجيع اال
اآلن بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

(UNIDO)عطاء المؤسسات الصغيرة ، وتهدف إلى إ
في لبنان حالياً والمتوسطة الحجم الجديدة والموجودة 

هم المنظمات ومن أ .سهلةإمكانية الحصول على قروض 
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المالعاملة في مجال تنمية

  :الحجم، ما يلي
  

 فريق المؤسسات الصغيرة –وزارة االقتصاد والتجارة 
   :والمتوسطة الحجم

ن هذا الفريق ملزم بتنسيق جميع مكونات برامج الدعم إ
وهو . غيرة والمتوسطة الحجمالمتكاملة للمؤسسات الص

تعلّق يما   بتنسيق الجهود مع القطاع الخاص فييضاًملزم أ
وتكمن . المتوسطة الحجم في لبنانالمؤسسات الصغيرة وب
هم مسؤوليات هذا الفريق في تسهيل خلق بيئة تمكينية أ

بنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافةً إلى للمؤسسات الل
 في خلق استراتيجيات وسياسات مناسبة لخدمة هذه فعاليته
ؤسسات  برنامج الدعم المتكامل للمويتكّون. تالمؤسسا

 ١٧، بمنحة ثة أجزاءالصغيرة والمتوسطة الحجم من ثال
المساعدة على : ، وهيوروبي االتحاد األمليون يورو من

لمؤسسات الصغيرة طار عمل لسياسات تنمية اتأسيس إ
والمتوسطة الحجم؛ المساعدة على تطوير شبكة دعم 

  خطة القرض المضمونزويد التجارية؛ وتعمالخدمات األ
برنامج الدعم المتواصل  الويضم. ضافيةر اإلبالمصاد
  .)إلسيم (الصناعي األوروبي للتحديث  اللبنانيللمركز

  
  : كفاالت

لى مساعدة المؤسسات وهي شركة لبنانية مالية تهدف إ
لصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى تمويل المصارف ا

توسطة  تزود المؤسسات الصغيرة والمالتجارية، كما أنها
على دراسات عملية من " ت القروض بناءالحجم بكفاال

مسألة وهي تعالج .  تظهر حيوية تأثير خطة العملشأنها أن
المتقدمين لكفاالت القروض التي من المفترض ان تعطيها  
البنوك اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ؤسسات الصغيرة العاملة في لبنان، وتستهدف كفاالت الم
حد القطاعات  التي تعود إلى أوالمتوسطة الحجم

الصناعة، الزراعة، السياحة، الحرف اليدوية : االقتصادية
  .التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة

  
تضمن كفاالت االستفادة من القروض من نسبة الفائدة و

عت هذه المعونات للتخفيف من أثر ِضوقد و. والمعونات
قتراض القطاع سب الفوائد العالية في لبنان الناتجة عن اِن

 بتمويل إعانات ِنسب الفوائد،  الخزينة اللبنانيةوتقوم. العام
.  بإدارتها البنك المركزي في لبنانفي حين يقوم

lb.com.kafalat.www 
  

 )ESFD(الصندوق االقتصادي واالجتماعي للتنمية 
)٢٠٠٦-٢٠٠٢(:  

روبي للحد من ومويل االتحاد األس هذا المشروع بتتأس
 ومنظمة اًتلقائيو  مستقالً جعل التمويَلالفقر في لبنان، وقد

 الصندوق ويعّد. دائمة في لبنان خالل تمثل المشروع
 لشركة الشمال  مشروعوَلأاالقتصادي واالجتماعي للتنمية 
وقد .  في لبنان(NSCE)والجنوب لتبادل المستشارين 

شاء صندوق انية بالتزامها بدعم إنكومة اللبنصرحت الح
واجتماعي لبناني للتنمية ليتولى إدارة تمثيل اقتصادي 

هدف ويكون  .مشروع الوطنيين المعتمدين للحد من الفقر
 تقليص فرص التركيز على المجموعات  الرئيسالصندوق

وخلق  من ناحية، القليلة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
عائدات وتطوير وصول السكان وتكوين ال فرص العمل

 البسيطة على أسس المستهدفين إلى الخدمات األّولية
  . من ناحيٍة أخرىمستدامة

  
 ق االقتصادي االجتماعي للتنميةم مكونات الصندومن أه

 في المناطق المحرومة والمحافظة عليهاخلق فرص العمل 
من االئتمان للمؤسسات الصغيرة عبر أخذ االحتياطات 

اء القدرات ن بنإ. صغيرة جداًدخل للمؤسسات النشاء الوإ
عمال الفرديين يعتبر ولرجال األ لتلك المؤسسات الدقيقة

وستلعب العديد من البنوك .  في هذه المكوناتاًساسيأ عامالً
كشركاء ووسطاء لتوجيه " ية دوراوالمنظمات غير الحكوم

جراءات تقّدم اإل. لمستفيدينلى ا إدارة خطوط االئتمانإو
ية إلى المؤسسات الخدمات المالية وغير المالصغيرة ال

لنشاطات االقتصادية المستدامة  لالصغيرة والصغيرة جداً
وتؤمن خدمات .  الحد من الفقرفي" ملحوظا" تلعب دوراو

.لمؤسسات المدعومة ل واستدامةًعمال حيويةًتنمية األ

 
 

  :المصادر
Ministry of Industry, Industrial Survey 1998 breakdown (www.industry.gov.lb)     ١.                               
International Labor Organization:       ٢ .                                                                                                  
  http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/program/lebanon/topic٦.htm 
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ترآيبة عمالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - عام 
٢٠٠١/٢٠٠٠

عامل واحد
٥٧٪

عمال ٤ - ٢
٤١%

أآثر من ٥ عمال
٢٪

تركيبة رأس المال الثابت في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم - عام ٢٠٠٠/٢٠٠١

١٠٠ - ٥٠ 
الف ج.م
٣%

أقل من ١٠ 
آالف ج.م
٧٣٪

 الف  ٥٠ - ١٠
ج.م
٢٣%

أآثر من ١٠٠ 
اآلف ج.م
١٪

  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– جمهورية مصر العربيةمالمح قطرية ل
 

  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر
اوز مليون  عامل وبرأس مال مدفوع ال يتج٥٠بأقل من " اقتصاديا"  هي مؤسسة تمارس نشاطا الحجمالمؤسسة الصغيرةإن 

  .هي أي مؤسسة يعمل فيها شخص أو أكثر من العائلة من المنزل  أو الصغيرة جداًصغرالمؤسسة األ. جنيه مصري
إلى أن تعريف ، )٢٠٠٤(في مصر  جيةعن منتدى البحوث االقتصادية بوزارة التجارة الخار"  مؤخراتأشارت دراسة صدر
وما زال . مرتبطة بالصناعة ما حٍدهي إلى  مؤسسة الى أخرى، والحجم تختلف من والصغيرة والمتوسطة المؤسسات الدقيقة

لى الممتلكات  إضافةً المال إما تستخدم لتصنيف وتعريف القطاع هي حجم العمالة ورأس" س التي غالباسبأن اُأل" واضحا
  .الثابتة

المؤسسات الصغيرة   
  جداً

المؤسسات الصغيرة 
  الحجم

المؤسسات المتوسطة 
  الحجم

الحد األقصى لرأس المال   -  حجم العائدات
 مليون جنيه ١المدفوع 
  مصري

-  

شخص أو أكثر من العائلة   العمالة
  في المنزل

  -   عامل أو أقل٥٠

 
 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمةلاتركيبة عم

 
 من مجموع المؤسسات وغالبية المؤسسات في %٩٩تشكل 

ذ تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم القطاع العام، إ
قطاع غير من المؤسسات الخاصة في ال% ٩٩,٧". مهما" دورا

وتختلف . من العمالة في القطاع الخاص% ٧٥الزراعي و
تركيبة المؤسسات بحسب القطاعات حيث يزداد عدد العاملين 

  .ات الصناعيةالمؤسسفي 
 أو أكثر ما يقارب ل المؤسسات التي توظف خمسة عمالتمث
تمثل المؤسسات التي توظف و. من المؤسسات الصناعية% ٨
صة ما بين نسبة أقل في القطاعات األخرى خا عمال أو أكثر ٥

متواجدة في المؤسسات الوفي كل قطاع، لدى . الموزعين
 التباين الريفي ويظهر.   عدد أقل من العاملينالمناطق الريفية

% ٦٠  تقومفي قطاع الخدمات حيث" الحضري أكثر وضوحا
يف أقل من عامل واحد، توظب من المؤسسات العاملة في الريف

  .في المناطق الحضرية% ٣١مقابل 
  

  :تركيبة رأس المال الثابت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 

 ألف جنيه ١٠من ادت بامتالكها أقل نسبة المؤسسات التي أف
في % ٧١مقابل % ٧٥مصري أعلى في المناطق الحضرية 

  .المناطق الريفية
% ٣مقابل % ٥(كثر في المناطق الحضرية مؤسسات أويوجد 

 ألف جنيه مصري من رأس ٥٠لديها ما يزيد عن ) في الريف
 نسبة أعلى من المؤسسات العاملة في وأفادتالمال الثابت، 
لف جنيه  أ٥٠ و١٠ها ما يتراوح بين ية بأن لديالمناطق الريف

ي وأفادت المؤسسات العاملة في القطاع الزراع. مصري
ن وإ. وتجارة الجملة بامتالكها كمية أكثر من رأس المال الثابت

لف  أ١٠٠لديها رأس مال ثابت يزيد عن نسبة المؤسسات التي 
نما هي أقل من بالتعاقب بي% ٦و% ٧قطاعين المذكورين في ال
  .خرىقطاعات األفي ال% ٢
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تركيبة المبيعات في المؤسسات الصغيرة 
   :والمتوسطة الحجم

  
ن مبيعاتها السنوية تفيد بأ من كل مؤسستين  فقطواحدة

مصري، وشكّلت نسبة لف جنيه  أ٥٠ و١٠تراوح بين ت
 ٥٠ت يتراوح بين دل مبيعافادت بمعالمؤسسات التي أ

 فادت المؤسسات العاملة في، كما أ%٢٢  ألف١٠٠و
% ٢٩فادت اطق الريفية بمعدل مبيعات سنوي أقل، وأالمن

من المؤسسات العاملة في المناطق الريفية بمعدل مبيعات 
  .في المناطق الحضرية% ٤٢ثر مقابل  ألف جنيه وأك٥٠

 أعلى في قطاع نسباً معدالت المبيعات السنوية وأظهرت
منها إلى أنها حققت عائدات % ٢٩، حيث أشارت الزراعة
يأتي قطاع الصناعة ثر، و ألف جنيه مصري وأك١٠٠تعادل 

 ألف جنيه ١٠٠بعائدات % ٢١في المرتبة الثانية بنسبة 
إذ وتنخفض النسب في قطاعات أخرى، . ثرمصري وأك

في تجارة الجملة % ٥ بالتجزئة وفي قطاع البيع% ١٧تبلغ 
  .في قطاع الخدمات% ٣و
  

  :البرامج واالستراتيجيات التنموية
  
ومة المصرية مسودة سياسية وطنية لتطوير طرحت الحك 

. ١٩٩٨المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العام 
وشكلت هذه الوثيقة محاولة لتعريف النقاط العريضة التي 
يمكنها صياغة سياسات حكومية متكاملة لتنمية المؤسسات 

وعرفت الوثيقة القيود المالية  .الصغيرة والمتوسطة الحجم
 والمتوسطة التي تواجه المؤسسات الصغيرةوغير المالية 

تطلبات تطوير الحجم في مصر، كما نظرت في م
وقامت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر، 

 بعض الدالئل الواسعة االنتشار والتوصيات، باقتراح 
توصيات سياسية قوية لمعالجة القيود المالية واستخالص 

ت الصغيرة والمتوسطة وغير المالية التي تواجه المؤسسا
لدعم المؤسسات وقد تم وضع العديد من الخطط . الحجم

  .الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر
  

   : االجتماعي للتنميةالصندوق
 الدعم للمؤسسات وهي إدارة السياسة الرئيسة لتقديم

 كمبادرة مشتركة ما بين ١٩٩١ عام ت تأسسالصغيرة وقد
األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج  والبنك الدولي الحكومة

 صالح االقتصادي علىبهدف تخفيف األثر البيئي لإل
.  واالرتقاء بالتنمية االقتصادية في المناطق المختلفةالمجتمع

 مكتب إقليمي، وهو ٢٦جتماعي للتنمية ولدى الصندوق اال

الجهات المانحة الثنائية و على التمويل من الحكومةحصل ي
، وتقدر ميزانية الصندوق فاألطراف والمتعددة األطرا

والمتوسطة االجتماعي للتنمية لالرتقاء بالمؤسسات الصغيرة 
  .  مليار جنيه مصري١,٢ ب٢٠٠٥الحجم في العام 

(www.sfdegypt.org) 
 

  :(ABA) جمعية رجال أعمال إسكندرية
  

 المشروع الصغير ١٩٩٠  العام بدأت هذه الجمعية في
 األعمال الصغيرة الصغير جداً، الذي هدف إلى تنميةو

وتضّمن .  المالية وغير الماليةعبر الخدماتوالصغيرة جداً 
ى إضافة إل والتدريب التقني  التجاريةعمالخير األاأل

" برة ناجحة جداكخهذه الجمعية ت برواعتُ. المساعدة التقنية
  .الصغيرةالتجارية عمال في مجال تنمية األ

  
ة الحجم في الصغيرة والمتوسطتنمية المؤسسات  وحدة

  : وزارة المالية
  

 أسست الحكومة وحدة تنمية المؤسسات الصغيرة 
ن من  لبناء بيئة تمكّ والمتوسطة الحجم في وزارة المالية

 الصغيرة والمتوسطة الحجم في بقاء على المؤسساتاإل
 مالية من تنمية سياساتإلى  وهدفت هذه الوحدة .مصر

توسطة الحجم من  والمن المؤسسات الصغيرةتمكّشأنها أن 
 أهم أنشطة هذه الوحدة ومن. االنضمام إلى القطاع الرسمي

مشروع تنمية سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "هو 
  شروع شراكةوهو م )SMEPol("  والصغيرة جداًالحجم

 .مع الحكومة المصرية 
 

تمان المصرفي للمشروعات ئشركة ضمان مخاطر اال
  :)CGC( الصغيرة

  
 كشركة مصرية قطاع ١٩٨٩  العام الشركة فيتأسست هذه 

خاص، بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة لحل مسألة 
ف شركة ضمان ضمانات القروض بشكل جزئي، وتعّر

لمؤسسات الصغيرة بانشاء تلك ااالئتمان المصرفي 
 ٧و  ألف٤٠لتي تثمر رأس مال يترواح بين المؤسسات ا

 االقتصادية وتستطيع جميع القطاعات. مليون جنيه مصري
الشركة وتقدم . نينى الضاِمقطاع التجارة االنضمام إلما عدا 

قبل م من من قيمة القرض المقيَّ% ٥٠ الضمانات لغاية
  . الصغيرةمصر تجاري للمؤسسات

  
 

  :المصادر
Ministry of Trade, MSME Definition Study, 2004       ١.  
Ministry of Economy, Egypt Economic Census, (2000/2001) & (2001/2002)    ٢.  
Ministry of Foreign Trade, 2004          ٣.  
Ministry of Finance, The Small and Medium Enterprises Development Unit: www.sme.gov.eg  ٤.  

   org.sfdegypt.www :الصندوق االجتماعي للتنمية
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      قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم– مملكة العربية السعوديةمالمح قطرية لل 
  

  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السعودية
  

المؤسسات الصغيرة   تعريف المؤسسات
  جداً

المؤسسات الصغيرة 
  الحجم

المؤسسات المتوسطة 
  مالحج

ريـال  ( حجم العائدات 
  )سعودي

   ماليين٥بين مليون و  ألف ومليون٢٠٠بين    ألف٢٠٠

  ١٠٠ و٢٥بين   ٢٥ و١٠بين   ١٠ و١بين   )عامل( العمالة
 

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أرقام
 

 العربية السعودية بما في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة
 منشأة تجارية مسّجلة في المملكة ٣٩١،٠٠٠وتشير التقديرات الحالية إلى أنه من أصل . أنه ال يوجد قاعدة بيانات واحدة موّحدة

من اليد % ٧٥وتستوعب هذه المؤسسات حوالي . مصنفة كمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة جداًمؤسسة  ٣٧٤،٠٠٠
 شركة تستخدم أكثر من عشرة عمال ١٧،٠٠٠فحوالي ". السعودة "ما يعكس التقّدم المحدود الحاصل في مجالالعاملة األجنبية 

ويبلغ عدد المصانع المرخصة باستثمار ثابت قيمته أكثر من مليون . وبالتالي عليها المساهمة في صندوق الضمان االجتماعي
اسي أقل من عشرة ماليين ريال سعودي وتستخدم بين عشرة ومئة  ويبلغ رأس مال غالبيتها األس٣،٠٠٠ريال سعودي أقل من 

، واليوم ١٩٩٩ مليون في العام ٦,١٦ إلى ١٩٧٠ مليون في العام ١,٨٣وقد ارتفع معدل العمالة في القطاع الخاص من . عامل
  %.٨٥,٩تبلغ نسبة العمالة 

  
  :ة العربية السعوديةللشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكأساسية مؤشرات اقتصادية 

  الشركات الصغيرة الحجم  الشركات الكبيرة الحجم  
   ريال سعودي١٥٨،٠٠٠   ريال سعودي٤٨٦،٠٠٠  البيع لكل عامل

  ٤,٤  ١٤,٢  إجمالي سلم المبيعات
  ٥,٤  ١٨,٧  عائدات األصول

  ٨,٥  ١٤,٣  السعودة
فرص العمل لكل مليـون ريـال       

  مستثمر
٢٨,٣  ١,٠  

  
 من مجموع المؤسسات المسّجلة في ٢٠٠١-٢٠٠٠ بين العامين ٢٤،٨٥٣صغيرة الحجم في المملكة بلغ مجموع المؤسسات ال

 ١٩أي التي تضم من واحد إلى (مما يعني أن المؤسسات الصغيرة . ٢٩،٥٦٩المنظمة العامة للضمان االجتماعي والتي تبلغ 
 إلى ٢٠التي تضم من (المؤسسات المتوسطة الحجم أما . من مجموع المؤسسات العام العاملة في المملكة% ٨٤,١تمثّل ) عامل
وبالتالي تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . من المجموع العام% ٥,٩ مما يشكل نسبة ١،٧٥٢فيبلغ مجموعها )  عامل٥٩

 وقد تم عكس اهتمام الحكومة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من مجموع عدد المؤسسات في المملكة% ٩٠الحجم 
وهي تركّز على دور هذه المؤسسات في ) ٢٠٠٤-١٩٩٩(في خطة التنمية الرابعة، واستمر هذا االهتمام في الخطة السابعة 

  .تحقيق أهداف الخطة



٢٢ 

 

  :البرامج واالستراتيجيات التنموية
  

برنامج كفالة  -صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  :التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 
البنى التحتية االقتصادية، أوكلت الحكومة بغية تقوية 

صندوق التنمية الصناعية السعودي مهمة صياغة السياسات 
والتدابير التي تهدف إلى تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة 

ثم وضع البرنامج إلغالق الهوة وحل . والمتوسطة الحجم
مسألة التقصير في السوق السعودي وبالتالي مساعدة 

ة والمتوسطة الحجم على الحصول على المؤسسات الصغير
ثم تم . التمويل المالئم من خالل تقليص أخطار التسليف

.  مليون ريال سعودي٢٠٠وضع البرنامج برأس مال 
 مليون في حين ساهمت ١٠٠وساهمت وزارة المالية ب

ويكمن عمل البرنامج . مصارف محلية أخرى بباقي المبلغ
لمالية لتقليص الخطر األّولي بتأمين الضمانة للمؤسسات ا
% ٧٥فيضمن البرنامج . المتأتي عن اإلقراض لهذا المجال

من مبلغ القرض بمقابل كفاالت تتضمن رهن األصول 
  .الثابتة للمؤسسة لصالح المؤسسة المقِرضة

  
  
 
  
  
  

 
  ): SEDI(المعهد السعودي لتطوير أصحاب العمل 

 
ن وهو يبرز كمركز موارد لتنمية المبادرات الفردية بي

الشباب السعودي للبدء بأعمال تجارية جديدة وتكوين 
استراتيجية نمو إبداعي لألعمال التجارية المتواجدة في 

وتتضمن نشاطات المؤسسة التدريب واالستشارة . المملكة
والبحث في مجال المبادرات الفردية وبناء القدرات 
المؤسسية لدى المهنيين المنخرطين في تنمية المؤسسات 

 والمتوسطة الحجم وفي استراتيجيات تنمية هذه الصغيرة
  .المؤسسات

  
  ):HRDF(صندوق تنمية الموارد البشرية 

 
انتقل الصندوق إلى برنامج جديد لمساعدة رجال المجتمع 
السعودي ونسائه في التعرف على فرص عمل ووضع 
الخطط لألعمال التجارية، واالنطالق بمؤسساتهم الصغيرة 

برنامج التدريب لتطوير أصحاب ومن شأن . الخاصة بهم
العمل أن يخلق روح المجازفة، وسيركّز على استراتيجيات 

  . االنطالق باألعمال التجارية للشباب السعودي العامل
وتأتي الخطة ضمن إطار عمل إتفاقية ثالثية األطراف بين 
صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد السعودي لتطوير 

. نولوجيا المعلومات واالتصاالتأصحاب العمل والفلك لتك
وهي مصمَّمة لتشجيع المواطنين الشباب على البدء 

  .بمشاريع جديدة في اإلقليم الشرقي

  
  

  :المصادر
  Rawdan, Ismail & Al-Kibbi, Jamal; Small and Medium Enterprise Development:    ١.  
  A vision for action in Saudi Arabia, World Bank, Riyad, 2001. 
  Council of Saudi Chambers:                     ٢.  
  http://www.saudichambers.org.sa/page.asp?s_contentid=١٠١٢&tid=٤&cid=٧٤  
  Saudi Industrial Development Fund:          ٣.  
  http://www.sidf.gov.sa/English/SIDF-estab/SMEs.doc_cvt.htm 
  http://www.sidf.gov.sa/          ٤.  
  http://www.saudinf.com/main/y٧٩٤٣.htm        
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   قطاع المؤسسات الصغيرة واإلنتاجية–مالمح قطرية لجمهورية اليمن 
  
 :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اليمن

  
المؤسسات الصغيرة   

  جداً
المؤسسات الصغيرة 

  الحجم
طة المؤسسات المتوس

  الحجم
  ٥٠ و١٠بين   ٩ و٥بين   ٤ و١بين   )عامل(العمالة 

  
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أرقام

: تعتمد استراتيجية اليمن وخطة عملها التعريفات التالية
 تي تضم بينالمؤسسات الصغيرة جداً هي المؤسسات ال

، بما فيهم المالكين يكونون لديهاأربعة أشخاص، وشخص 
أما المؤسسات الصغيرة فهي تلك التي تضم .  فيهالينالعاِم

 اتبين خمسة وخمسين عامالً بما فيهم أصحاب المؤسس
تمييز أيضاً ضمن المؤسسات لويمكن ا. العاملين فيها

الصغيرة جداً  بين المؤسسسات األصغر أي التي تضم 
عامالً أو اثنين، والمؤسسات األكبر التي تضم بين ثالثة 

في بعض فقد يمكن االستفادة من هذا التمييز وأربعة عمال، 
  .المواضع

، أجرت شركة بايزالين للخدمات المالية ٢٠٠٢في العام 
 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ٣١٠،٠٠٠مسحاً أظهر أن 

 ٤٨٥،٠٠٠الحجم في اليمن تعمل على توظيف أكثر من 
). من اليد العاملة االقتصادية% ١٢ما يشكل نسبة (شخص 

سات هي مؤسسات توظيف ذاتي من هذه المؤس% ٧٢و
، فمعظمها مؤسسات معيشية، يملكها )عامل واحد(

وبالنسبة . األشخاص أصحاب الدخل المنخفض أو الفقراء
لهذه المؤسسات يشكّل المال النقدي األداة األساسية في 
. التحويالت اليومية، ألن الخدمات المالية ليست متاحة

ئاً واستثماراً قليالً وبالتالي تشهد هذه المؤسسات نمواً بطي
  .وفرص إبداع محدودة 

الذي يتضمن صناعة المواد  (بالنسبة لقطاع الصناعة
من % ٩٧، يملك القطاع الخاص )المستخرجة ما عدا النفط

 فرصة ١١٥،٥٢٩ويؤمن ) ٣٣،٩٦٦حوالي (منشآته 
من هذه المنشآت هي مؤسسات صغيرة % ٩٥. عمل

 ما يشكل نسبة الحجم يعمل فيها بين عامل وأربعة، أي
من فرص العمل وتساهم هذه المؤسسات بحوالي % ٥٤,٧
وتوظف . من القيمة المضافة لهذا القطاع% ٢٤,٤

المؤسسات المتوسطة الحجم من خمسة إلى تسعة عّمال، 
من مجموع المنشآت الصناعية، % ٣,٧وهي تشكل حوالي 

من القيمة % ٥,٢ ومن فرص العمل% ٧وتساهم بحوالي 
أما المؤسسات األكبر التي تشكل . اعةالمضافة للصن

 عمال، فتساهم بحوالي ١٠فقط وتوظف أكثر من % ١,٢
من % ٧٠,٤من فرص العمل وتساهم بحوالي % ٣٨,٣

  .القيمة المضافة للتصنيع

 :البرامج واالستراتيجيات التنموية
 برنامجاً يقدم ١٤، كان لليمن ٢٠٠٤في نهاية العام 

 برنامجاً كان ١٣ن بينها المساعدة المالية الصغيرة، وم

يتلقى الدعم المالي والفني من الصندوق االجتماعي للتنمية،  
  .وبرنامج واحد تلقّى الدعم الفني

  
 عتبـر برنـامج  ي :صغروحدة تنمية المنشآت الصغيرة واأل

هم برامج الصندوق   أ من   صغرتنمية المنشآت الضغيرة واأل   
ـ  المساعدة إلىاالجتماعي للتنمية حيث يهدف       خلـق   ى عل

فرص عمل وتوفير أنشطة مدرة للدخل للفقـراء وزيـادة          
       نح قـروض   دخلهم من خالل توفير الخدمات المالية مثل م

 وتوفير خدمات مالية أخرى مثـل       ،صغيرة أو صغيرة جداً   
تعمـل  و. االدخار عبر جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات     

مالية مثل التدريب   الالوحدة أيضاً على توفير الخدمات غير       
 للجهات غيـر الحكوميـة أو ألصـحاب         يسالبناء الؤسَّ و

ويظهـر مـن هـدف      . المشروعات الصغيرة واألصـغر   
البرنامج أنه يسعى للتأثير المباشر في الوضع االقتصـادي         
لألسر الفقيرة، وذلك عبر توفير الخدمات المالية التي تمكن         
الفقراء من زيادة دخلهم وتحسين قدرتهم علـى اسـتغالل          

 .لموارد التموي
 والتي هـي     واألصغر تعمل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة    

أحد الوحدات ذات الطابع التنموي المتفرعة من الصـندوق         
  :ساسيينأاالجتماعي للتنمية على محورين 

  
تقوم االستراتيجية فـي هـذا        :تنمية المنشآت الصغيرة  • 

القطاع على توفير الخدمات المالية عبر المؤسسات المالية        
ثل البنوك، وتقديم الخدمات غيـر الماليـة عبـر          القائمة م 

   ).جمعيات في الغالب(المنظمات غير الحكومية 
  
يستهدف هـذا الجانـب مـن        : تنمية المنشآت األصغر  • 

الوحدة تطوير المشروعات الصغيرة جداً واألنشطة الفردية       
كالجمعيـات  (حكومية  الالمدرة للدخل عبر المنظمات غير      

كما تسعى الوحدة فـي     ). قتصاديذات الطابع التنموي اال   
 إلى تطوير مثل هذه المؤسسات المحليـة        اًهذا الجانب أيض  

لكي تقدم الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات        
  .رة للدخلالصغيرة جداً واألنشطة الفردية المِد

) ١=php?id.contents/smed/org.yemen-sfd.www://http(  
 

منظمة غير  هي :صغرمؤسسة التضامن للتمويل األ
 للربح، تسعى لتقديم خدمات التمويل هادفة غيرحكومية 

شاء مؤسسة إنيأتي و. صغر المستدامة للفقراء في اليمناأل
 بعد ،٢٠٠٥ يونيو/في حزيرانصغرالتضامن للتمويل األ

ل الذي قام به الصندوق  سنوات من العم٥حوالي 
االجتماعي للتنمية مع عدد من الشخصيات والجمعيات في 



٢٤ 

 

 برنامج -١: محافظة عدن، حيث تم دمج البرامج التالية
 -٢؛  جمعية المرأة العدنية- االدخار واالقراض بالمعال

 جمعية الوفاء -برنامج االدخار واالقراض بالشيخ عثمان
ة للدخل بدار ّرة المِدنشط برنامج تنمية األ-٣؛ والنسوية
تسعى المؤسسة لتقديم خدمات مالية و.  جمعية الثريا- سعد

  .مناسبة لعمالئها
)http://www.sfd-yemen.org/smed/newsd.php?n_no=١٥(  
  

  :شراكة مؤسسات القطاع الخاصل) MENA(برنامج 
فـي الـيمن،    ) IFC(يكمن هدف المؤسسة الدولية للتمويل      

 لشراكة  MENA خالل برنامج    الذي تسعى إلى تحقيقه من    
مؤسسات القطاع الخاص، في تنمية قطاع خاص فّعال مع         
الحفاظ على تأثير عاٍل على قطاع المؤسسـات الصـغيرة          
والمتوسطة الحجم، وضـمان تنميـة القـدرات المحليـة          

وقد تم تصميم برامج المساعدة الفنية التابعـة        . واستدامتها
لخـاص   لشراكة مؤسسـات القطـاع ا      MENAلبرنامج  

وتركـز  . للمساعدة على تحفيز نمـو القطـاع الخـاص        
  :النشاطات في األساس على ما يلي

  .تعزيز البيئة المالئمة لألعمال التجارية .١
 .تطوير األسواق المالية .٢
تقوية قطاع المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة        .٣

 .الحجم
 .بلورة الشراكات بين القطاعين العام والخاص .٤

ة، تسـاعد   ص كمحرك للتنمي  ومن خالل تفعيل القطاع الخا    
 البلدان كاليمن لتشجيع خلق فرص      المؤسسة الدولية للتمويل  

العمل، ورفع مستويات الـدخل وتسـريع عجلـة النمـو           
  ).org.worldbank.www://http(. االقتصادي الوطني

 
ي تم تأسيسها ف :وحدة تنمية المؤسسات صغيرة الحجم

 لتكوين نواة المنظمة المصرفية األولى في ١٩٩١العام 
وجاء . تمويل المؤسسات الصغيرة الحجم في الجمهورية

  :لمساهمة والمشاركة في ما يليهدفها ل
 .تشجيع إقامة المؤسسات صغيرة الحجم •
 .خلق فرص عمل جديدة •
بناء المصانع والمؤسسات التي من شأنها تشجيع  •

 .لواردات محل احّلأن ت
وير الخبرات اإلدارية والفنية للمستثمرين تط •

 .الصغيري الحجم
 .دعم نشاطات الجمعيات النسائية •

يعمل التمويل من خالل هذه الوحدة عبر تأمين القروض 
وتوجيهها، أو صناديق االئتمان، للمكونات األساسية لكل 

ورأس المال وتشكل هذه اآللية . مؤسسة صغيرة الحجم
إنتاج وفقاً لما هو مطلوب لعملية يتم تقديره العامل الذي 

  .واحدة
http://www.yemeninfo.gov.ye/ENGLISH/ECONOMY/

Develop.htm) 
  

هي واحدة من بين ثالث مؤسسات من مؤسسات و :أوائل
مم المتحدة التمويل األصغر في اليمن، يدعمها صندوق األ

الذي يؤمن له برنامج ) UNCDF(لتنمية رأس المال 
  . المساعدة الفنية٢مايكروستارت 
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