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 تجارب دولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة
 جامعة سبها           الدين بكر نور بوعلي أ

 جامعة مصراته            قرين بوسالمة محمد أ
 الملخص 

ال تنمية في مج الناجحة التجارب الدولية مجموعة من عرض   ىإل الدراسةتهدف هذه     
 ةإستراتيجيمن نتائجها في وضع االستفادة  أوجه  و  ،والمتوسطةوتطوير المشروعات الصغرى 

ولتحقيق ذلك تم عرض تجارب سبع  في ليبيا، من المشروعات هذا النوعشاملة لتنمية و تطوير 
 : مجموعتين إلى وتم تقسيمها  ،دول لها خبرة طويلة في هذا المجال

 .ألمانيا، و واليابان ،األمريكيةالواليات المتحدة  :وهي ،تضم ثالث دول متقدمة :ىاألول
 ،الجزائر ،السعودية ،مصر :وهي ،ةمنها دول نامي ، ثالثدول أربعتضم  :المجموعة الثانية

 كوريا الجنوبية. وهي ،ودولة واحدة متحولة
وجود تشابه كبير بين تلك الدول فيما يتعلق بالدوافع وراء  إلىنتائج الدراسة  أشارتو     

والخطط  ،تعريفها معايير المستخدمة فيالو  ،االهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة
المشروعات الصغرى والمتوسطة  هتمام بتنميةلال ؛والسياسات المتبعة من قبل تلك الدول

نشاءو  ،قانوني وتشريعي خاص بها إطارفي وضع  المتمثالن وتطويرها، التنمية والتطوير  ا 
وتوفير التمويل الالزم عن طريق  ،وتقديم الدعم لهاعليها  لإلشرافمؤسسات حكومية هيئات و 

تقديم كذلك  ،مؤسسات تمويل وضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة إنشاء
  والتدريب.  ،التسويقيةو  ،داريةوالمسائل الفنية واإل ،سات الجدوى الدعم واالستشارات في مجال درا

  مقدمة -1
 ، لمعرفة نقاط القوة واالستفادة منها ؛تقييم الخطط والسياسات السابقة علىيعتمد التخطيط السليم     

  همـــــــــتجارب اءــــــــأخطادة من ـــــستفلال ؛ن و اآلخر  ر من حيث انتهىــــي التفكيـف ء  دالبــو  ،هاونقاط الضعف لتجنب
 . ونجاحاتها

تنمية وتطوير المشروعات  التخطيط في مجالعلى هذه القاعدة العامة في مجال التخطيط تنطبق     
 ،Small and Medium-sized Enterprise (SME) Development) ) الصغرى والمتوسطة

تجارب  أوخطط  يأ عدم وجود في حالة اآلخرينتجارب  أو ،الخطط السابقةتطلب تقييم ي الذي بدوره
 سابقة في هذا المجال. 

على  وتطويرها في مجال تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة يةتجارب الدولكثرة الهذا وتدل     
 دولة؛  ةأليفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  تلعبه تلك المشروعات الذيالدور الكبير  أهمية

من تقريبا  (%95- 90%)ما نسبته تشكل من الناحية االقتصادية فالمشروعات الصغرى والمتوسطة 
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وذلك حسب  ى،أخر  إلىن هذه النسبة تختلف من دولة مع العلم بأ ،عدد العدد المشاريع في العالم إجمالي
)األسرج،  ،(2010)الصوص، المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات الصغرى والمتوسطة فيها 

 القوى من  (%60 -%50)من  هذه المشروعات كما توظف ،(2008)غياط و بوقموم،  ،(2010
من الناتج المحلي العالمي  (%46)تساهم فيما نسبته و  ،(2006)المحروق و مقابلة، العاملة في العالم 

 .(2006)الحسيني،  (%40)في الناتج الصناعي العالمي تها كما بلغت نسبة مساهم ،(2010)األسرج، 
كما  ،من ثلثي عدد الشركات أكثروحدها تشكل المشروعات الصغرى والمتوسطة  قدمةفي الدول المت    

العمود الفقري للقطاع الخاص واالقتصاد  تمثلو  ،اإلجماليمن الناتج المحلي  (%50)تساهم بما نسبته 
 . (Poutziouris, 2009)االجتماعي الذي يلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية 

فهو دور مهم ال الدول النامية المشروعات الصغرى والمتوسطة في  تلعبهبالدور الذي فيما يتعلق  ماأ    
المشروعات الصغرى والمتوسطة ما نسبته  لالصين تشك فيف ها في الدول المتقدمة،اتيقل عن نظير 

رب ايق ويعمل فيها ما ،الصناعي اإلنتاجمن  (%60)تشارك بنسبة و  ،من إجمالي عدد الشركات (99%)
  العاملة. القوى من  (75%)

من المشاريع  (%94.3)مارات العربية المتحدة تشكل تلك المشروعات ما نسبته دولة اإلفي و     
من الناتج  (%75)وتساهم بحوالي  ،العاملة القوى من  (%62)وتوظف نحو  ،االقتصادية في الدولة

  .(2013)عنبة،  (2010)الصوص،  ،(2010)األسرج،  اإلجماليالمحلي 
 القوى  من (%33)وتوظف  ،المشروعات إجماليمن  (%90)تمثل تلك المشروعات  (مصر)وفي     

 .(2006)دوابة،  (%40) اإلجماليوتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي  ،العاملة
ت آالمنش إجماليمن  (%72( و)%85)كما تبلغ نسبة المشروعات الصغرى والمتوسطة نسبة     

 .(2006)الكبيسي، على التوالي  (السعودية)و (ماليزيا)االقتصادية في 
 وتساهم بنسبة ،مشروع (160000)يبلغ عدد المشروعات الصغرى والمتوسطة  (الجزائر)وفي     
 .(2006)ارميص، عامل  (800000)وتوظف  ،اإلجماليمن الناتج المحلي  (53.16%)

 ،توظف المشروعات الصغرى والمتوسطة ضعف عدد العاملة في المشروعات الكبيرة (كينيا)في     
 .(Nichter & Goldmark, 2009) اإلجماليمن الناتج المحلي  (%40)وتساهم بنسبة 

تبلغ نسبة عدد و  ،عدد الوحدات االقتصادية إجماليمن  (%93)تمثل تلك المشروعات  (تونس)وفي     
)سوق األوراق  (%30) اإلجماليوكما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي  ،(%25)العاملين فيها 

 .المالية الليبي، بال(
 إلى ( األهمية االقتصادية للمشروعات الصغرى والمتوسطة من حيث نسبتها 1يوضح جدول رقم )    

ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي لعينة  ،وحصتها في توفير فرص العمل ،تإجمالي عدد المنشآ
 وذلك على النحو التالي: ،من الدول
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 ( لعينة من الدولSMEالصغرى والمتوسطة)( يوضح األهمية االقتصادية للمشروعات 1) جدول رقم
 الناتج المحلي اإلجمالي SMEمساهمة  SMEنسبة العمالة في   SMEنسبة  الدولة

 %33 %45 %85 سترالياأ
 %75 %62 %94.30 اإلمارات العربية

 %53.16 - - الجزائر
 %33 %27 %85 السعودية
 %60 %75 - الصين

 %50 %60 %96 الواليات المتحدة
 - %84 %95 اليابان
 %48 %77 %96 ألمانيا
 %30 %59.40 %99.9 بريطانيا
 %30 %25 %93 تونس

 - %88.40 %99.9 كوريا الجنوبية
 - - %72 ماليزيا
 %40 %33 %90 مصر

عدد  إجمالي ىإلمن نسبة عالية  الصغيرة والمتوسطة ما تشكله تلك المشروعات إلى باإلضافة    
للحد من مشكلة البطالة والظواهر االجتماعية  االقتصاد الكلي وتوفيرها لفرص عمل المشاريع على مستوى 

بعدد من الخصائص  فهي تتميز -اإلجماليفي الناتج المحلي  ةومساهمتها الكبير  ،المصاحبة لها السلبية
  ومن أهمها: ،والتي تميزها عن المشروعات الكبيرة

  نتجات المشاريع الصناعية تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي لبعض م مغذيةصناعات تعتبر
 .مع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى أو، الكبيرة

 بالمشاريع  نةاالستثمارية مقار  هاتكاليف وانخفاض ،تعتمد بنسبة كبيرة على المواد الخام المحلية
 .الكبيرة

   توفير  إلىمما يؤدي  ؛رادهاين استم الوسلع وسيطة بدتسد حاجة السوق المحلي من مكونات
 .توازن في الميزان التجاري  إحداثوبالتالي  ،العملة الصعبة

  واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،واالختراع اإلبداعتعمل على تشجيع المبادرة و. 
 منطقة  إلىورفع مستوى المعيشة في الريف وتحويله  ،مباشر على التنمية الريفية تأثير لها

 .إنتاجية
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 األخرى  اتــــــاألزمادية وغيرها من ـــــــــــاالقتص األزماتهة التحديات و ــــــــــتتميز بالمرونة في مواج
 (2006)الحسيني،  روف المحيطة بهاـــالظ ا تقتضيـــــــهيكلتها بم إعادةريق سرعة ــــــــــعن ط

(Lin, 1998) .  
 األكاديمييناالهتمام بموضوع تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة من قبل  نأكما     

ه المشاكل والصعوبات التي تواج ىإلبل  ؛االقتصادية أهميتها إلىفقط  اوصناع القرار ليس راجع
عدم  يأ ،المشاكل القانونية :والمتمثلة في ،التنمية االقتصاديةرض طريقها في المساهمة في تحقيق توتع

 ،وعدم توفر الضمانات الكافية ،تمويليةال تسويقيةالو  داريةواإلفنية المشاكل الو  ،ينظمهاوجود قانون 
  ومشاكل التدريب. 

والمتوسطة وذلك من  الصغرى منذ وقت ليس ببعيد باالهتمام بالمشروعات  بدأتوالتي  ،في ليبيا    
وهي نسبة  (،%30) (2001)بلغت نسبة البطالة فيها في سنة  ،خالل تبني مجموعة من السياسات

وفي  ،(%8)بلغت نسبة البطالة في مصر السنة نفسها ففي ،بالمقارنة بالدول العربية األخرى  مرتفعة
)عنبه،  .(%19) المغرب فيو  ،(%18, %15) األردنوفي  ،(%16.6) تونسوفي  ،(%15)سوريا 
2013). 

عدد المشروعات  إجمالي إلىمن نسبة  المتوسطةو تشكله المشروعات الصغرى  اممن حيث  ماأ    
( فهي 1998)لسنة  التعديننظمة العربية للتنمية الصناعية و الم إحصائيات ىإلالصناعية في ليبيا طبقا 

في المشروعات عدد العاملين لنسبة بال ،(%29.3)حيث بلغت  بالمقارنة بالدول العربية األخرى؛ قل نسبةأ
فيما يتعلق بمساهمة و  ،(%40.3)هي و  األخيرةليبيا في المرتبة الثالثة ما قبل  تأتي المتوسطةالصغرى و 

)مخمير  (%35)بنسبةيأتي ترتيب ليبيا في المنتصف تلك المشروعات في الصادرات الصناعية التحويلية 
 .(2010عبدالحليم، و 

عدد المشروعات  إجمالي إلىالمتوسطة الصناعية ( نسبة المشروعات الصغرى و 2رقم )يوضح جدول     
 .عية مقارنة بالدول العربية األخرى مساهمتها في الصادرات الصناو  ،نسبة العاملين فيها ،الصناعية

ليبيا بالمقارنة مع  المتوسطة فيالمشروعات الصغرى و  تظهر المؤشرات السابقة مدى ضعف أداءو      
دراسة وتقييم تجارب الدول األخرى؛ بهدف للنهوض بتلك المشروعات يستلزم األمر و  الدول األخرى،

تطوير المشروعات الصغرى التي اتبعتها لتنمية و  ستراتيجياتاالستفادة من الخطط والسياسات واإل
 ه الدراسة.الذي يعتبر هدف هذ، و والمتوسطة 
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بالمقارنة بالدول  ( في ليبياSME( يوضح وضع المشروعات الصغرى و المتوسطة الصناعية)2جدول رقم)
  العربية األخرى 

 في الصادرات الصناعية SMEمساهمة  SMEنسبة العمالة في   SMEنسبة  الدولة
 %68.1 %60.2 %77.8 األردن
 - %23.8 %55.9 اإلمارات
 %9.2 %72.5 %81.2 البحرين
 - - %55.6 الجزائر
 %5.2 %38.4 %67 السعودية
 - %52.4 %67 العراق
 %12.2 %62 %80.5 الكويت
 %74.1 %74.3 %80.6 المغرب
 - %63.9 %70.6 اليمن
 %77.3 %71.1 %76.6 تونس
 %75.8 %61.3 %76.4 سوريا
 21.9 %58.1 %44.6 عمان
 - %56.4 %48.5 فلسطين
 %39.8 %60.6 %88.8 قطر
 - %66.9 %78.5 لبنان
 %35 %40.3 %29.3 ليبيا
 %54.7 %54.4 %71.6 مصر

المتوسطة الذي تقوم به المشروعات الصغرى و الدور الكبير  من خالل العرض السابق يتضح مدى    
 -من الدول الذي دفع الكثير و ، النامية أوسواء في الدول المتقدمة  ،في دعم عملية التنمية االقتصادية

ساؤل بطرح الت -ومنها ليبيا من االهتمام بتلك المشاريع ىاألولزالت في المراحل  الدول التي ماوخصوصا 
 هو: و  ،لهذه الدراسة األولالذي يعتبر التساؤل و  ،التالي

 المتوسطة؟مشروعات الصغرى و تطوير الات التي تبنتها تلك الدول لدعم و ما هي الخطط و السياس
السياسات اختالف بين الدول من حيث الخطط و هل هناك عن السؤال الثاني لهذا الدراسة فهو:  ماأ    

 ؟المتوسطةدعم وتطوير المشروعات الصغرى و  التي تبنتها في
في  األخرى التي اعتمدت عليها الدول  األساسية السياساتالدراسة في معرفة  هذه  يتمثل هدفو     

استخالص و  ،القواسم المشتركة فيما بينهاو  ،الصغرى والمتوسطةمجال تنمية وتطوير المشروعات 
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االستفادة من تجارب الدول  تعميم خرآبمعني  ،تخدم الواقع الليبيفعاليتها و  أثبتتالتي  اآللياتو  األساليب
 . المتوسطةاألخرى الرائدة في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى و 

 :اختبار الفرضية التالية البحث إلىهذا  يسعىو     
 المتوسطة.تي تتبنها الدول في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى و يوجد تشابه في السياسات ال   
اعتمدت عليها  التي األسسذلك لمعرفة و  ؛إلى عرض تجارب الدول األخرى لكون الدراسة تهدف  نظرا  و

النوع من الدراسات  فإن المنهج العلمي الذي يخدم هذا ،شتركة فيما بينهاالقواسم المتجارب تلك الدول و 
المنهج الوصفي )هو المتوسطة في هذه الدراسة( ظاهرة معينة )المشروعات الصغرى و التي تدرس 

خصائصه،  أهمبيان هج البحثية بوصف الواقع كما هو، و حيث يسمح هذا النوع من المنا (؛المقارن 
جراءو   ،(2005)الدرويش، غنية، و شالبي، البيانات من هذا الواقع ذلك عن طريق جمع المقارنات، و  ا 

 .(1995)التير، 
تجارب  (3)ثالث  ،دول (7سبعة )من  عينة الدول التي سيتم عرض تجاربها في هذه الدراسةتتكون     
تم  أساسه على الذيالمعيار و  ،ألمانياو  ،اليابان ،األمريكيةالواليات المتحدة  :هيو  ،لدول متقدمة منها

فالدول الثالثة  ؛اإلجماليالمقاس عن طريق الناتج المحلي و ، ياتهاحجم اقتصاد كبرالدول هو  اختيار هذه
طبقا لتصنيف البنك الدولي  دول المتقدمةلمن حيث حجم االقتصاد بالنسبة ل األولىتعتبر سابقة الذكر 

 تجاربها يمكن االحتذاء ، و رائدة في مجال التخطيط االقتصادي تعتبر دوالأنها كما  ،صندوق النقد الدوليو 
 بها.
ب وراء ـــالسب، و مصرو  ،السعوديةو  ،الجزائر :وهي ،دول ناميةمنها ثالث الباقية ف األربعةالدول  ماأ    

 ( يةالسعود)و (الجزائرـ)ليبيا، فكبير بين ظروف تلك الدول وظروف الاختيار تلك الدول هو التشابه 
 ،هي النفطو  أساسيةيعتمد على سلعة واحدة  اأحادي ايعتبر اقتصاد همامن اقتصاد كلو  دوال نامية،تعتبران 
االقتصادي،  اإلصالح إلىجراءات التي تهدف اإلو  الخططبمجموعة من  منهما قيام كل إلى باإلضافة

السعي لالنضمام و  ،وتطويرها ةالمتوسطالمشروعات الصغرى و  نميةتو  ،القيام بعملية الخصخصة :منها
 .منظمة التجارة الدولية إلى
االقتصادية التي مرت بها و  فهو التشابه الكبير في المراحل السياسية (مصر)السبب وراء اختيار  ماأ    

نظام و  ،الحقبة االستعمارية بعدة مراحل وهي: فمن الناحية السياسية مرت الدولتان ،مصركل من ليبيا و 
المراحل االقتصادية  ماأ ،مرحلة التحول نحو الديمقراطية أخيراو  ،حكم العسكري المرحلة و  ،الحكم الملكي

على القطاع  أساسياالعتماد بشكل فكانت المتزامنة بطبيعة الحال مع المراحل السياسية و  نللدولتي
فتح و  ،سوق بعدها مرحلة التوجه نحو اقتصاد الو  ،التأميم وسيطرة القطاع العامتلتها مرحلة  ثم ،الخاص
 اع العام. فقها من عمليات خصخصة القطاما ر قطاع الخاص و ال أمامالمجال 

تصنيفها من  التي تغير   (كوريا الجنوبية)فهي ضمن عينة الدراسة  اختيارهابعة التي تم االدولة السو     
جال تنمية الخطط التي تبنتها في ممعرفة السياسات و  هوالسبب وراء اختيارها و  ،متقدمة إلىدولة نامية 
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 متقدمةدولة  إلىير تصنيفها من دول نامية يتغ ساعدتها فيو  ،المتوسطةر المشروعات الصغرى و تطويو 
    اقتصاديا.

 ير المشروعات الصغرى و المتوسطةو تنمية و تطتجارب الدول المتقدمة في مجال  -2
في  سواءالمتوسطة تطوير المشروعات الصغرى و نمية و خالل عرض التجارب الدولية في مجال ت    

واألسس  ،تنمية تلك المشروعاتلى الدوافع وراء االهتمام بدعم و أو النامية سيتم التركيز عالدول المتقدمة 
)تعريف  المتوسطةل في تصنيفها للمشروعات الصغرى و تلك الدو  لبتستخدم من قالمعايير التي  أو

تطوير تلك جل دعم و من أ تبنيها تم البرامج التيو  األساليبالخطط و  ،المتوسطة(المشروعات الصغرى و 
  وذلك على النحو التالي: هاتقييم نتائج إلي باإلضافة ،المشاريع

 التجربة األمريكية: 2-1
 :الدوافع 2-1-1

  بالمشروعات الصغرى  ااهتمام تــأولي ــالت األولــــــىدول ــــــمن ال ةـــــــاألمريكيدة ــــــات المتحــــــبر الواليــــــتعت    
 ،اتيالثالثينخالل فترة  األمريكيظروف التي مر بها االقتصاد الناتج عن وهذا االهتمام  ،المتوسطةو 
من انتشار للبطالة  ترتب عليها ماثر الصدمة النفطية و عينيات على أالسبوفترة  ،الكساد العظيم فترةهي و 

فالس  و  ،بين الشباب تلك الظروف انتهجت الواليات  ثارآوللتغلب على  ،الكبرى العديد من الشركات  ا 
المتوسطة في دعم و المؤسسات الصغرى  إشراك إلىمجموعة من السياسات الهادفة  األمريكيةالمتحدة 
  .األمريكياالقتصاد 

 :التعريف 2-1-2
يدار من ماله و  رأسيمول الذي المشروع  :بأنهيعرف المشروع الصغير  األمريكيةفي الواليات المتحدة    

 ( 9)ماله  رأسال يتجاوز و  ،(مالك المشروع هو المدير أي) معدودين أشخاص أوقبل شخص واحد 
 منطقة محلية واحدة في يعملو  ،عامل (250)ال يزيد عدد العاملين فيه عن و  ،أمريكيماليين دوالر 

 .(2006)ارميص، 
 السياسات:الخطط و  2-1-3

دعم المشروعات الصغرى جل ي انتهجتها الواليات المتحدة من أمن ضمن الخطط والسياسات الت    
 :(2006)المحروق و مقابلة،  (2006)عبدالخالق،  ،(2010)الصوص،  المتوسطةو 
التي تم  (  Small Business Administration) (SBM)دارة المشروعات الصغرى مؤسسة إ إنشاء -

طريق تقديم ذلك عن و  ،مشاريع صغرى ناجحة إنشاءمساعدة في ال إلىتهدف و  ،(م1953)عام  هاإنشاؤ 
نوعين: مساعدات مالية مباشرة  إلىفالمساعدات المالية تنقسم  مالية،ال مساعداتالستشارات الفنية و الا

مساعدات مالية غير مباشرة عن طريق و  ،ن قبل مؤسسة المشروعات الصغرى تقديم قروض معن طريق 
    .أخرى مؤسسات مالية 
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في مجال تشجيع المشروعات الصغرى و  دعم إلىيهدف  األمريكيةتأسيس برنامج تابع لوزارة التجارة  - 
 .لكترونية ارة اإلالتج
  .عمالاألالوطنية لحاضنات  الجمعية إنشاء -
قامةة قطاع التعليم في عملية تدريب و مشارك - المشروعات الصغرى  ألصحابحلقات نقاش ندوات و  ا 
 المتوسطة.و 

 .(%20)نسبة  إلىيصل  اضريبي إعفاءالمتوسطة منح المشروعات الصغرى و  -
 :األمريكيةتقييم التجربة  2-1-4

المتوسطة يتضح في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى و  األمريكيةمن خالل عرض التجربة     
 : العناصر التاليةفي هذا المجال ترتكز على  األمريكيةمن قبل الحكومة  تباعهاان السياسة التي تم بأ
 المتوسطة.ودقيق للمشروعات الصغرى و  واضحتحديد  -1
دارة هي مؤسسة إو  ،المتوسطةر المشروعات الصغرى و وتطوي إلنشاءبرامج و  أجهزةعدة  إنشاء -2

 ،عمالاألجمعية حاضنات و  ،برنامج المشروعات الصغرى التابع لوزارة التجارةو  ،الصغرى المشروعات 
 مؤسسة ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغرى.و 
دارةح المجتمع في برنامج االستثمار و جميع شرائ شراكإ -3  .المتوسطةو  الصغرى المشروعات  ا 
 إبراممساعدتها على و  ،لخدمات االستشارية والتسويقيةتقديم او  إقراضالدعم من  أنواعتقديم كافة  -4

 ضريبية. إعفاءاتمنحها و  ،والجهات الحكومية األجهزةالعقود وصفقات مع 
المشروعات القائمة  ألصحابدورات تدريبية  إقامةن طريق عالتركيز على تنمية الموارد البشرية  -5
 مراكز التدريب.التنسيق مع الجامعات والمعاهد و ذلك ب، و إقامتهاالمتوقع و 

المتوسطة: في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغرى و  األمريكيةالنتائج التي حققتها التجربة من     
نه من أي أ ،من فرص العمل سنويا (%80) إلى (%60)في خلق ما نسبته  ة تلك المشروعاتساهمم

 .اصغير  ايدير مشروع أو الخاص يوجد واحد يعمل عمالألامن العاملين في قطاع  بين  كل اثنين
 (21.9أي ) ،جديدةالعمل ال من فرص (%93.5) خلقت المشروعات الصغرى  (م1989)منذ عام     

 األجورنسبة   ،فرصة عمل يوميا (4000)بمعدل  ، أي(2008) إلى (1989) من سنةمليون فرصة 
نسبة و  ،مرتبات القطاع الخاص إجماليمن ( %44.3)تشكل المرتبات المدفوعة من قبل تلك المشاريع و 

، (%52.6)نسبة مساهمتها في مبيعات قطاع التجزئة و  ،(%50) اإلجماليمساهمتها في الناتج المحلي 
 (375) قيمته تصدر ماو  ،(%24.8) اإلنتاجيمبيعات القطاع و  ،(%46.8)اع الجملة قط مبيعاتو 

مرة  (13)عدد براءات االختراع الخاصة بالمشروعات الصغرى تزيد بمعدل لك كذ ،بليون دوالر سنويا
متوسط و  ،مليون دوالر سنويا (3.6)السنوية فقد بلغ  اإليراداتمتوسط  ماأ ،مقارنة بالشركات الكبرى 

التجارة  عن طريقبلغت نسبة مبيعاتها  أيضا  ،سنة (12)معدل االستمرارية في مزاولة النشاط 
 .(%22.6) لكترونيةاإل
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تطوير المشروعات دعم و  في مجال األمريكيةالتجربة يجابية التي حققتها بالرغم من النتائج اإلو     
خصوصا بعد و  ،التي تواجه تلك المشروعاتديات ال زالت هناك بعض التح إال أنه؛ المتوسطةالصغرى و 

المشروعات الصغرى  أصحابالسائد بين  التأكدالمتمثلة في حالة عدم و  ،(2008)المالية في  األزمة
استمرارية تلك تأثيرها السلبي على كل من معدالت النمو و و  ،األمريكيمستقبل االقتصاد ن بشأ المتوسطةو 

 .المشروعات
صعوبة في  تواجهمن تلك المشروعات  (%55) نتواجه تلك المشاريع أمن التحديات التي و     

الئتمان من المصارف األمريكية شددت معايير منح ا (%75)ن أ حيث ،الحصول على االئتمان
 .المتوسطةللمشروعات الصغرى و 

الذاتية ويل مصادر التمو  األجلاعتماد تلك المشروعات على التمويل قصير فإن من التحديات لك كذو     
 ،Small Business Administration)) انخفاض حجم التمويل المقدم منو  ،في تمويل نشاطها

 .قروض مصرفية يأمن تلك المشروعات لم تتحصل على  (%46) نأ إلى باإلضافة
 األمريكيةالمتوسطة في الواليات المتحدة واجه المشروعات الصغرى و التي ت األخرى من التحديات و     

    (National Small Business Association, 2009) مين الصحيالتأهي ارتفاع تكاليف الطاقة و 
(Entrepreneur, 2013).   

 :التجربة اليابانية 2-2
 :الدوافع 2-2-1

مية تنإلى تهدف  جيةيإستراتسياسات ا و المتقدمة التي وضعت خططن الدول ـدة مــــــواح اليابانر ـــتعتب    
ن له األثر االنمو االقتصادي الذي حدث في اليابان ك نأكما  المتوسطة،الصغرى و  تطوير المشروعاتو 

النمو االقتصادي  هذاحيث دفع  ،المتوسطة فيهالصغرى و تطوير المشروعات ااألكبر على تنمية و 
المتوسطة صناعة جزء كبير من ات كبيرة الحجم للشركات الصغرى و لشركاأوكلت ن أالمتسارع هناك ب

  المتوسطة. توفير فرص عمل للمشاريع الصغرى و  إلى أدى األمر الذي ،المنتجات التي تحتاجها
 التعريف: 2-2-2

 ين،لعدد العام، و المال رأس :هما ،معيارين أساسعلى  الصغرى  يتم تعريف المشروعات في اليابان    
عدد العاملين به ، و قلأ أو مليون  (300) ماله رأسكان  إذا ايعتبر المشروع صغير  اإلنتاجيقطاع الففي 

عدد العاملين أقل، و  أو مليون  (100) رأسمالهكان  إذافي قطاع تجارة الجملة و  ،قلأ أوعامل  (300)
 (50) رأسمالهكان  إذا اصغير يعتبر المشروع في قطاع تجارة التجزئة  ماأ ،قلأ أوعامل  (100)فيه 
 إذا افي القطاع الخدمي يعتبر المشروع صغير و  ،( عامال50د العاملين ال يتجاوز )عدأقل، و  أو مليون 
 Economist) عامل (100) ون العاملين فيه ال يتجاوز و  ا،مليون (50)ال يتعدى  رأسمالهكان 

Intelligence Unit, 2010).  
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 السياسات:الخطط و  2-2-3
المتوسطة على الركائز التالية و  الصغرى تنمية المشروعات السياسة اليابانية في مجال دعم و ترتكز     

  :(2010)الصوص،  ،(2006)الكبيسي، 
تابع لوزارة التجارة الخارجية  المتوسطةمكتب للمشروعات الصغرى و  إنشاءتم  م(1984)في عام  -
تقديم المساعدات  إلىيهدف و  ،داريةلخبراء في المجاالت التقنية واإلويضم مجموعة من ا ،الصناعةو 

يجادو  ،المتوسطةو  التي تواجه المشروعات الصغرى المعوقات حصر المشاكل و ل ؛المجانية الحكومية  ا 
 خربآالمتوسطة المشروعات الصغرى و  أصحابتعريف  يهدف المكتب إلىكما  ،لهاالحلول المناسبة 

قامةوذلك من خالل عقد ندوات و  وطرقه، اإلنتاج أساليبالتطورات في   دورات تدريبية لهم. ا 
تنفيذ سياسات الدولة ل ؛المتوسطةيئة اليابانية للمشاريع الصغرى و اله إنشاءتم  (1999)في عام  -

  .لك المشروعاتت بدعم وتنمية الخاصة
 : تقييم التجربة اليابانية 2-2-4

المتوسطة هو ل دعم وتطوير المشروعات الصغرى و من المالحظ على التجربة اليابانية في مجا    
، صر التدريبالتركيز على عنو  ،مريكية من حيث توفير التمويلحد كبير مع التجربة األ إلىها هتشاب

حصول على إعفاء الو  ،مشتريات والعقود الحكوميةالا عطائها حصة من مجال التسويق، و وتوفير الدعم في 
 توفير ضمان ضد مخاطر عدم سداد القروض.و  ،ضريبي

 المتوسطةالتجربة اليابانية في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغرى و من النتائج التي حققتها و     
كما بلغت نسبة العاملين بها  ،(%99.7)عدد الشركات  إجمالي إلىنسبة تلك المشروعات بلغت : هي
عن  الناتجةنسبة القيمة المضافة بينما  ،(%51.1)نسبة مساهمتها في قيمة الصادرات و  ،(70.2%)

 . (%53.8)تلك المشروعات بلغت 
  انخفاض   إلىإال أنها أدت  بالرغم من المساهمة اإليجابية للمشروعات الصغرى والمتوسطة اليابانية    

ن كان أبعد  ،(2001-1999)خالل الفترة ما بين  (%3.1) مؤشر تأسيس المشروعات الجديدة إلى
 (%4.5) إغالق المشروعات القائمة إلى مؤشر ارتفاع  و  ،(1978-1975)خالل الفترة ما بين ( 5.9%)

اجهة  يدالن على مو  ،(1978-1975)خالل الفترة  (%3.8)ن كان ، بعد أ(2001-1999)خالل الفترة 
 المعوقات التي تؤثر سلبا على أدائها ودورها في دعم االقتصاد الياباني.تلك المشروعات بعض المشاكل و 

(Small and Medium sized enterprises Agency ،2013) . 
   :التجربة األلمانية 2-3
 الدوافع: 2-3-1

حالة و  ،الثمانينياتفي كنتيجة طبيعية الزمة  ألمانياالمتوسطة في بدأ االهتمام بالمشروعات الصغرى و     
 .(2010)مخمير و عبدالحليم،  انهيار الكثير من المؤسسات الصناعية الكبرى و  ،الكساد االقتصادي

 :التعريف 2-3-2
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 روع ــــــــفالمش ،وسطةـــــالمتروبية لتحديد المشروعات الصغــرى و يستخدم تعريف المفوضية األو  ألمانيافي     
ال و  ،( مليون يورو2)قل من مبيعاته السنوية أ، و ( عاملين10)قل من يوظف أ المتناهي في الصغر

 ،( عامال50) ل عدد العاملين به عنيقالمشروع الصغير  أما مليون يورو، (2) أصولهيتجاوز مجموع 
 وبالنسبةماليين يورو،  (10) أصولهال يتجاوز مجموع و  ،يورو ( ماليين10سنوية ال تتعدى )مبيعاته الو 
 مليون  (50)حجم مبيعاته ال تتجاوز و  ،( عامال250عن )فيه يقل عدد العاملين فمشروع المتوسط لل

  .(European Commission, 2012)  يورو مليون  (43)قل من أ أصولهمجموع و  ،يورو
  :السياساتالخطط و  2-3-3
ما المتوسطة و وتشجيع المشروعات الصغرى دعم  إطارفي  ألمانيا اتخذتهاالخطوات التي  أهممن     
 :(2006)الكبيسي، يلي 
توسطة واإلدارة المالصغيرة و  تبالمنشآفيما يخص باتخاذ القرارات المتعلقة  مشتركة إستراتجية تباعا -

والعاملين  ،المنشآت أصحاب   :من اكل المشتركة التخاذ القرارات كلفي وضع الهي يشاركو  ،الجماعية لها
 وخططبرامج بالقيام على المتوسطة إلى مساعدة المنشآت الصغرى و هذه الخطوة تهدف و  ،الحكومة  و  ،بها

واستخدام التكنولوجيا  ،اإلنتاج أساليبتطوير و  ،برامج التدريب :مثل ،دارية والماليةتفوق إمكانيتها اإل
جراءاتو  ،استمرارية العمالةضمان و  ،للموارد األمثلاالستغالل و  ،الحديثة السالمة المتبعة في الصحة و  ا 
 .ساعات العملو  األجوروالمرونة في  ،العمل

مكونات السلعة الواحدة في منطقة  إنتاجحيث يتم  ،المناطق الصناعية أوالتجمعات  إستراتيجية تباعا -
الصغرى الخدمات الصناعية الالزمة لها بين المشروعات يتم توزيع تلك المكونات و  بأن ،صناعية واحدة

 الموجودة في المنطقة الصناعية.
تقدم لها الدعم و  ،الصغرى والمتوسطةلمشروعات على ا اإلشرافتنظيم و ال مؤسسة حكومية تتولى إنشاء -

 الالزم.
منح االئتمان للمشروعات الصغرى المتخصص في و  ،األلمانياتحاد مصارف االدخار  إنشاء -
 المتوسطة.و 
المشاريع  إلقامة األفكاركز البحثية في مجال تبني االمر التعاون مع الجامعات و  إستراتيجية تباعا -

  االبتكار.و يد في مجاالت التجد ،الجديدة
  .ودعمها المتوسطةت الصغرى و آصادرات المنش  يعتشج -
 تقييم التجربة األلمانية:  3-2-4

 إلى المتوسطة نسبة عدد المشروعات الصغرى و  فاع  ارت :األلمانيةالتي حققتها التجربة من النتائج     
عنها بالمقارنة بالدول المضافة الناتجة  القيمة  و  ،عدد العاملين فيهاارتفاع  و  ،عدد الشركات إجمالي

على استخدام  ألمانياز المشروعات الصغرى في يترك إلىويرجع السبب في ذلك  األخرى، األوروبية
 . (European Commission, 2012) االستثمار حجم زيادةو  ،والتدريب ،تكنولوجيا الحديثةال
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 : وتطويرها المتوسطةالنامية في مجال تنمية المشروعات الصغرى و  الدول تجارب -3

عات تطوير المشرو ن الدول النامية في مجال تنمية و في هذا الجزء سيتم عرض تجارب لمجموعة م    
برامج التي تبنتها تلك الو  ألساليبالخطط وا ،تعريفالو  ،الدوافع :وذلك من حيث ،المتوسطةالصغرى و 

 وذلك على النحو التالي:  ،التجاربتقييم نتائج تلك ريع, و تطوير تلك المشامن أجل دعم و  ؛الدول
 التجربة المصرية:  3-1
 الدوافع:  3-1-1

لدعم وتشجيع المشروعات  ؛تعتبر مصر من الدول النامية التي تبنت مجموعة من السياسات    
خدمات في الوتوسيع تشكيلة المنتجات و تنويع جل تعظيم دورها في وذلك من أ ؛الصغرى والمتوسطة
حداثو  ،تنمية المدخرات المحليةو  ,المصري الهيكل االقتصادي  تعظيم استخدام و  ،التراكم الرأسمالي ا 

 والمساهمة في ،تنمية الصادراتالواردات و  إحالللمساهمة في تحقيق سياسة لكذلك و  ،الخامات المحلية
توفير و  ،ام التكنولوجيا المحليةاستخدو  ،وتحقيق التنمية المكانية ،وحل مشكلة البطالة ،توفير فرص العمل
 .(2006)االسرج، المشروعات الكبرى  نشطةألالصناعات الداعمة 

 : التعريف 3-1-2
وعات متناهية صول الثابتة لتعريف المشر تم استخدام معيار عدد العاملين وقيمة األيفي مصر     

 (  4) ( إلى1)فالمشروع متناهي الصغر يتراوح عدد العاملين فيه من  والمتوسطة، ،والصغرى  ،الصغر
إلى  (5)من  فيعمل فيهالمشروع الصغير أما  ( ألف جنيه مصري،25)قل وقيمة أصوله الثابتة أ ،عمال

المشروع المتوسط عدد ، و مصري جنيه  لفأ (100( و)25)الثابتة ما بين  أصولهقيمة و  ،( عامال49)
 إلىجنيه  لفأ (100)بين  الثابتة ما أصولهوقيمة  ،عامل (99) إلى (50)ما بين  يتراوحالعاملين فيه 

 .)البندي، بدون( مليون جنيه (2)
 الخطط والسياسات:  3-1-3

المتوسطة دور المشروعات الصغرى و ات التي تم تبنيها في مصر لدعم وتحفيز السياسو  ططمن الخ    
)الكبيسي،  )البندي، بدون( (2006)االسرج،  (2006)عبدالخالق،  يلي مافي تحقيق التنمية االقتصادية 

)مخمير و عبدالحليم،  (2013)عنبه،  (2006)الحسيني،  (2006)المحروق و مقابلة،  (2006
2010):  

خصصة للمشاريع الصناعية متدارة إ نشأأالذي و  (،بنك التنمية الصناعية) إنشاءتم  (1947)في عام  -
 بهدف النهوض بالصناعات المصرية بصفة عامة. ؛الحرفيينالصغرى و 

حيث يبلغ عدد المشاريع  ،الدراسات الفنية للمشاريع الصغرى  بإعدادتقوم الهيئة القومية للتصنيع  -
بتكاليف ( فرصة عمل و 20000)وتوفر حوالي  ،مشروعا (19000)المتوسطة المسجلة لديها الصغرى و 

 . مصري مليار جنيه  (2)استثمارية حوالي 
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مصر الذي يعتبر نقطة البداية في و  (،الصندوق االجتماعي للتنمية) إنشاءتم  (1991)في عام  -
  .المتوسطةلالهتمام بالمشاريع الصغرى و 

هي: برنامج وتنميتها المتوسطة شروعات الصغرى و المرامج التي يتبعها الصندوق لدعم من البو     
برنامج مراكز التقنية  ،الصغيرة عمالاألبرنامج مركز تنمية و  ،الحاضنات الصناعيةو  ،عمالألاحاضنات 

مغذية لتوفير المعلومات الفنية برنامج تنمية الصناعات الو  ،النوعية في مجاالت اقتصادية متنوعة
 .برنامج تنمية حقوق االمتياز التجاري و  ،االقتصادية الصحيحةو 
الهدف منه و  ،وله فروع في جميع المحافظات ،(1999)جهاز لتنمية المشاريع الصغرى في عام  إنشاء -
نشاءو  ،تنمية المشاريع القائمة فعليا هو جدوى وتقديم دراسات ال إعدادذلك عن طريق مشاريع جديدة، و  ا 

 تشجيعية. بأسعارقروض 
بدعم من ، (المشروعات الصغرى  أعمالالجمعية المصرية لحاضنات ) إنشاءتم  (1995)في عام  -

بين الصندوق االجتماعي تعاون الب عمالاألحاضنات  إنشاء حيث يتم ،صندوق التنمية االجتماعية
التحتية  البنيةذلك في المناطق التي تتوفر فيها و  ،اإلعمالالجمعية المصرية لحاضنات للتنمية و 
   الجامعات. :مثل،مراكز تقديم الخدمات و  ،األساسية

 مصارف مصرية (9)بمساهمة و  ئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرةالشركة لضمان مخاطر ا إنشاء -
تقوم الشركة ، هذا و المشروعات الصغيرة إقراضذلك بهدف تشجيع الجهات الممولة على و  ،مينوشركة تأ
التسهيل لتغطية  أومن رصيد القرض  (%1) تتقاضىو  ،( من قيمة التمويل المطلوب%50)بتغطية 

 دارية.المصروفات اإل
الذي و  ،(قانون تنمية المنشآت الصغيرةـ)( والمسمى ب141) رقمقانون  إصدارتم  (2004) عامفي  -

 :القانون هذا ومن المزايا التي منحها  ،القانوني المنظم لتلك المشروعات اإلطاريعتبر 
بيعها بسعر ستثمار للمشروعات الصغيرة و المتاحة لالالشاغرة و  األراضيمن  (%10) تخصيص   *

 التكلفة.
مستلزماتها من المشروعات من  (%10)وحدات اإلدارة المحلية بشراء ات والهيئات و الوزار  إلزام *

 الصغيرة.
 (200)صاحب المشروع متناهي الصغر مبلغ و  ،( جنيه500)يسدد صاحب المشروع الصغير مبلغ   *

 ومقابل الخدمات التي تقدم من كافة الجهات الحكومية. ،حساب الرسومتحت  أقصىجنيه كحد 
التمويل من الحصول على  تمكينهاالمتوسطة بهدف لمشروعات الصغرى و لبورصة النيل  إنشاء  -

 السندات.و  األسهم إصدارعن طريق وذلك الالزم، 
 تقييم التجربة المصرية: 3-1-4

للمشروعات الصغرى وجود عدد من المؤسسات الداعمة  يتضح التجربة المصرية عرض من خالل     
جهاز تنمية المشروعات  ،الهيئة القومية للتصنيع ،تنميةاالجتماعي للصندوق ال :هيو  ،والمتوسطة



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،     تجارب دولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة  
 

88 
 

تمان المصرفي للمشروعات مين مخاطر االئشركة تأ ،عمالاألالجمعية المصرية لحاضنات الصغرى, 
به  يقوم في مجال تنمية تلك المشروعات األكبرالدور  نأغير بورصة النيل؛ و  ،الصغرى والمتوسطة

جمعيات تمويل المشروعات الصغرى يقدم الدعم الفني ألغلب و حيث يمول  ،الصندوق االجتماعي للتنمية
صصة في تمويل مال العديد من الشركات المتخ رأسكما يساهم الصندوق في  ،متناهية الصغرو 

 المتوسطة. المشروعات الصغرى و 
ديم التمويل عن تق ازال عازفيال فخاصة المصارف الخاصة القطاع المصرفي و دور فيما يتعلق ب ماأ    

عدم توفر البنية  :من بينها ،األسبابمجموعة من  ىإلهذا العزوف راجع و  ،للمشروعات الصغرى 
وضعف  ،عدم توفر الموارد البشريةو  ،شبكة الفروع الواسعة المالئمة لطبيعة هذا النشاطو  األساسية

لنسبة مخاطر عالية في توقع المصارف  إلى باإلضافة ،تلك المشروعاتلم التمويل يالمعرفة بكيفية تقد
 . التعامل مع المشروعات الصغرى 

لتنمية من الجهات الداعمة  للتنمية الكنديةو  األمريكيةالوكالة  :مثل ،الهيئات الدولية أيضا تعتبرو هذا     
  .(2010)الهئية العامة للرقابة المالية،  المتوسطة في مصرودعم المشروعات الصغرى و 

نمية وتطوير المشروعات الصغرى يجابية التي حققتها التجربة المصرية في مجال تاإلنتائج ال منو     
والتي ،  (2008)مؤسسة بالنت فينانس، ليه نتائج الدراسة التي قامت بها المتوسطة هي ما توصلت إو 

 من أن الرغم ب ،يجابي على نموهاأثر إ له لتمويل الممنوح للمشاريع متناهية الصغرا أن أوضحت
العينة  فرادأباقي و  من عينة الدراسة اعتمدوا على التمويل متناهي الصغر في تمويل مشروعاتهم (38%)

 اعتمدوا على التمويل الذاتي )المدخرات(.  
الذين تحصلوا على التمويل من مؤسسات التمويل  األشخاص نتائج الدراسة إلى أن أشارتكما     

الذي ترتب عليه تحسن  األمر، (%25)شهرية تزيد في المتوسط عن  ارباحأمتناهي الصغر حققوا 
 ،الرعاية الصحية مستوى و  ،األبناءتعليم و  ،األسرةعلى  اإلنفاق مستوى  ارتفاعمن حيث  ،المعيشة مستوى 

 حد كبير إلىن برنامج التمويل متناهي الصغر ساهم أنتائج الدراسة إلى  أشارتفقد ذلك  إلى باإلضافة
ا من مصادر اكتساب كما تعتبر تلك المشروعات مصدر  توسيع القائم منها،خلق مشروعات جديدة و  في

       بر بمثابة مراكز للتدريب.تتع يأ ،المهاراتالخبرات و 
ن خاص بتنمية قانو  إصدارالتي حققتها التجربة المصرية هو  خرى ألا يجابيةمن النتائج اإلو     

، ومنحه مجموعة من المزايا والئحته التنفيذية لتنظيم تلك المشروعات، المتوسطةالمشروعات الصغرى و 
لزام  و  ،المتوسطةللمشروعات الصغرى و  أراض   تخصيص   :وهي الجهات الحكومية بشراء جزء من  ا 

ضريبية للمشروعات  أو تأمينيةمزايا  يأ على ملتلم يشنه أ إال ،الصغرى مستلزماتها من المشروعات 
 الصغرى.

المشرعات الصغرى  أصبحتن أيجابية التي حققتها التجربة المصرية بترتب على كل النتائج اإلهذا و     
تساهم بما نسبته والتي  ،ت الصناعيةآعدد المنش إجماليمن  (%98)المتوسطة تشكل ما نسبته و 
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حجم استثمارات القطاع  إجماليمن  (%39)نسبة استثماراتها تشكل و  ،من الناتج الصناعي (59%)
 (%36( و)%47)في القطاع الصناعي  األجورنسبة مساهمتها في هيكل العمالة و كما بلغت  ،الصناعي

   .  (2006)االسرج، على التوالي 
ا التجربة المصرية في مجال دعم وتنمية المشروعات يجابية التي حققتهالنتائج اإل الرغم منوب    

الصعوبات التي تحد من قدراتها على من المشاكل و  ازالت تواجه عدد ام أنها إال ؛المتوسطةالصغرى و 
الصعوبات في الجتماعية وتتمثل تلك المشاكل و ال في تحقيق التنمية االقتصادية، و فاع المساهمة بشكل

 :(2013)عنبه،  ،(2006)االسرج، 
ور العديد من ظه ىإل أدىمما  ؛المتوسطةيف رسمي موحد للمشروعات الصغرى و عدم وجود تعر * 

 ارات المختلفة التي تعني بشؤونها.الوز و  األجهزةالمالية لدى دارية و اإل المشاكل
عدم  ىإل أدىعدم وجود تنسيق بينها و  ،المشرفة على المشروعات الصغرى والمتوسطة تعدد الجهات  *

 تطور هذا القطاع بشكل ملموس.
 د.مشروع جدي إلنشاء الموافقاتالحصول على بدارية فيما يتعلق جراءات الحكومية واإلد اإليتعق*  
 دة المنتجات.انخفاض جو التدريبي والتكنولوجي و نقص الدعم الفني و *  
 .االستشارات الفنيةنقص خدمات البحوث والتطوير و  * 
 باإلضافة إلى ارتفاع تكاليفه. ،صعوبة الحصول عليه من القنوات الرسميةنقص التمويل و   *
 إقراضها.ارتفاع مخاطر و  ،المشروعات الصغرى  إقراضالشروط المتبعة في مة المعايير و عدم مالء * 
 دخول السوق.صعوبة تسويق المنتجات والخدمات و *  
 ارتفاع سعر الضريبة.   *
 .مناسبة أماكنفي و  ،معقولة بأسعار األراضيعدم توافر * 
يفضل الشباب من  الذيو  ،سيادة الفكر الوظيفي الحكوميلنتيجة  ؛بين الشباب لمنظميا غياب الفكر* 

     مضمونة العائد عن العمل ذي المخاطر.خالله الوظيفة 
 : التجربة الجزائرية 3-2
 : الدوافع 3-2-1

دراكا منها و  ،على النفط أساسيالتي يعتمد اقتصادها بشكل لجزائر واحدة من الدول النامية و تعتبر ا     ا 
تنويع ى إلتهدف  التي  ،جراءات العمليةاإلمن السياسات و تخذت الجزائر جملة بنفاذ ذلك المورد الطبيعي ا

 جراءاتواإل حيث كان من ضمن تلك السياسات صادية،توسيع القاعدة االقتو  ،غير النفطمصادر الدخل 
 .(2008)غياط و بوقموم،  المتوسطةو  الصغرى تنمية المشروعات االهتمام بتطوير و 

 : التعريف 3-2-2
، وهي: مشاريع متناهية في أنواعثالثة  إلىتصنف المتوسطة في الجزائر المشروعات الصغرى و     

 مشاريع متوسطة.و  ،ومشاريع صغيرة ،الصغر
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 يتعدى  الو  ،أشخاص (9) ىإل (1)المشروع الذي يعمل به من  :بأنهيعرف المشروع متناهي الصغر     
 .د.ج مليون ( 10)الصافية  رباحهأتجاوز تال و  ،مليون د.ج (20) اإلجمالية إيراداتهمجموع 

 إيراداته إجمالييزيد ، و شخص (49) إلى (10)المشروع الصغير هو المشروع الذي يوظف من و     
 مليون د.ج. (100)السنوية ال يتجاوز  رباحهأصافي و  ،( مليون د.ج200)السنوية عن 

 إيراداتهتتراوح و  ،عامال (250) ىإل (50)المشروع الذي يعمل به من  بأنهيعرف المشروع المتوسط و     
مليون  (500( و)100)السنوية ما بين  رباحهأصافي ملياري د.ج, و  إلىمليون  (200)السنوية ما بين 

 .(2011)ناصر و محسن،  د.ج
  السياسات:الخطط و  3-2-3

لية التي اتخذتها الجزائر لدعم وتطوير المشروعات الصغرى جراءات العمالخطوات واإلفيما يلي نذكر     
 :(2008)غياط و بوقموم،  ،(2006)عبدالخالق، المتوسطةو 
 ألصحاباالستشاري والتي تقدم الدعم الفني والمالي و  ،الشبابالوكالة الوطنية لدعم تشغيل  إنشاء -

 المتوسطة.و  الصغرى المشاريع 
اتخاذ قرارات تقييم المشاريع االستثمارية و  ىإلوتهدف الوكالة  ،ستثماراتالترقية ادعم و  ةالكو  إنشاء -

لغاءو  ،األجانبساواة بين المستثمرين المحليين و الم ىإل باإلضافة ،رفض تلك المشاريع أوبقبول  التمييز  ا 
نشاءو  ،الخاصبين القطاع العام و   بإصدارشباك موحد على هيئة وكالة وطنية لتطوير االستثمار تقوم  ا 

 تضم كل الهيئات التي لها عالقة باالستثمار.و  ،التراخيص
 المتوسطة.لترقية المؤسسات الصغرى و  التوجيهي قانون  إصدار -
المصغرة, حيث يقوم بضمان القروض التي تمنحها صندوق الضمان المشترك للقروض  إنشاء -

لصندوق يضمن فا المتوسطة،المشروعات الصغرى و  ىإل خرى ألالمؤسسات المالية ارف التجارية و المصا
المؤسسات المالية المشتركة فيه في حالة عدم قدرة المشروع ( من قيمة القرض وفوائده للمصارف و 85%)

 على سداد القرض.
 على صندوق الضمان المشترك  باإلشرافي تقوم ــــــالتو  ،لتسيير القرض المصغرالوكالة الوطنية  إنشاء -

 من حيث توطيد العالقات مع المؤسسات المالية. ،للقروض المصغرة وذلك
التي تطلبها  الذي يقدم الضماناتو  ،دوق ضمان قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطةصن إنشاء -

بهدف الحصول على  ؛المتوسطةمن المشاريع الصغرى و  ى خر أللمؤسسات المالية ااالمصارف التجارية و 
 قروض.

والمساعدات  ،( التي توفر األماكنعمالأ المتوسطة )حاضنات مشاتل للمؤسسات الصغرى و  إنشاء -
 الخدمات الالزمة إلقامة المشاريع.و 
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   تقييم التجربة الجزائرية: 3-2-4
ت وكاال إنشاءبدرجة كبيرة على  اتركيز كان منصبالن أالسابق للتجربة الجزائرية يتبين من العرض     

وذلك في الجوانب الفنية  ،المتوسطةروعات الصغرى و ـــم والمساندة للمشهيئات حكومية تقدم الدعو 
 توجيهي لترقية المؤسسات الصغرى قانون ال إصدار إلى باإلضافة ،ى خر األ االستشاراتواإلدارية والمالية و 

 المتوسطة.و 
حيث زاد  ،المتوسطةلمشروعات الصغرى و فهي زيادة عدد اعن النتائج المتحققة من تلك التجربة  ماأ    

مشروع سنة  (312959) إلى (م1994)مشروع في سنة  (26212)عدد تلك المشروعات من 
الذي ترتب عليه زيادة  األمر ؛مشروع خالل عقد من الزمن (286747)بزيادة مقدارها  يأ ،(م2004)

صلت تلك النسبة في حيث و  اإلجماليمساهمتها في الناتج المحلي و  ،عدد العاملين في تلك المشاريع
 .(%75.4) إلى (1999)سنة 
قدرة المشروعات الصغرى المعوقات التي تحد من المشاكل و بعض  توجدزالت  ماف وبالرغم من هذا    
ت التي تواجه المعوقاالمعوقات مع المشاكل و المشاكل و تتشابه تلك و  ،أهدافهاالمتوسطة على تحقيق و 

 : ثل تلك المشاكل فيتتمو ، المتوسطة في مصرالمشروعات الصغرى و 
 .األجلخصوصا التمويل طويل و  ،نقص التمويل *  
 روعات.المش إلقامةوالعقارات الالزمة  األراضيعدم توافر   * 
 .أو تعقيدها جراءات اإلدارية والتنفيذيةفترة اإل وطول *  
 المتوسطة.انات حول وضع المشروعات الصغرى و البيالنقص في المعلومات و  * 
      .(2008)غياط و بوقموم،  غياب الثقافة المؤسسية ،التكنولوجيريبي و التدنقص الدعم الفني و  * 
 :السعوديةالتجربة  3-3
 الدوافع: 3-3-1

عتبارا من الخطة ا المتوسطة في السعودية من قبل الدولة االهتمام بالمشروعات الصغرى و  أبد    
 ، (2000 -1995) ،(1995-1990د في الخطتين التاليتين )، وز ي(1990-1985الخمسية الرابعة )

، توفير فرص عمل للشبابالشاملة، و التنمية و  تلك المشروعات في تحقيق النمو أهميةعلى  أكدتاحيث 
نتاجو  ،من البطالة المقنعة أصالتخفيف الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية التي تعاني و  سلع  ا 

تنويع القاعدة و  ،ديةاقتصا أسسعلى  إنتاجهاوخدمات ضرورية ال تستطيع المشروعات الكبيرة 
 األمر تشجيع روح العمل التجاري،و  ،للدخل رئيسيتقليص االعتماد على النفط كمصدر و  ،االقتصادية

المالية  المساعداتتوفير  ىإلتهدف  التي السياساتمن خالل وضع الخطط و دعمها الذي يستلزم 
 (2010)مخمير و عبدالحليم،  ،(2002)الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة،  االستشارية والفنيةو 

 .(2013)عنبه، 
 التعريف:  3-3-2
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فالمشروع الصغير  ،المال رأسعدد العاملين و  أساسعلى في السعودية  صغرى ف المشروعات الر  تع    
)الكبيسي، مليون ر.س  (10)ماله عن  رأسال يزيد و  ،( عامال40فيه عدد العاملين عن )ال يزيد 
2006). 

 السياسات: و  الخطط 3-3-3
هتمام بتنمية المشروعات الصغرى السعودية في مجال اال هاالسياسات التي انتهجتو  الخطط من    

 :(2013)عنبه،  (2010)مخمير و عبدالحليم،  ،(2006)الكبيسي،  تي اآل المتوسطةو 
تقديم المشورة المشروعات الصغيرة ومتابعتها و  إقراضمهمتها  ،وحدة بصندوق التنمية الصناعية إنشاء -

 الفنية لها.
مراكز التدريب لفئة الحرفيين وخريجي معاهد و  األجلتقديم بنك التنمية السعودي قروضا متوسطة  -

 مشروعات صغيرة. إقامةالراغبين في 
 .(البنك الزراعي العربي السعودي) طريق ا عانات حكومية للمزارعين عنو  تقديم قروض -
يع في مختلف المجاالت مشار  إلنشاءدراسات الجدوى االقتصادية تقديم الخدمات االستشارية و  -

 .(الدار السعودية للخدمات االستشارية)ها عد  التي ت  و  ،الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها
  التيو  ،في مجال دعم وتنمية وتطوير دور المشروعات الصغرى  األكاديمية األبحاثالدراسات و  إعداد -

 العلمية بالجامعات. األقسامتعدها مراكز البحوث و 
 إلى (5)التكاليف مع فترة سداد تتراوح ما بين  إجماليتقريبا من  (%50) إلىمنح قروض تصل  -
 .من قيمة القرض (%2.5)قيمتها  إداريةمقابل رسوم  ،سنوات (10)
وكذلك الكهرباء  ،رمزي  إيجارالمشاريع الصغرى مقابل  إلقامة أراضر يتوفو  ،منح إعفاءات ضريبية -
 مدعومة. بأسعارالمياه و 
طريق تحديد  تقييد الواردات عنو  ،بالنسبة للمشتريات الحكومية األجنبيتفضيل المنتج المحلي على  -

 رفع الرسوم الجمركية.الكميات المستوردة و 
 المشروعات الصغرى. أصحابمبادرين و توفير التدريب المجاني لل -
 تقييم التجربة السعودية:  3-3-4

تطوير المشروعات دعم و ن سياسات الدولة في مجال أمن خالل عرض التجربة السعودية يالحظ ب    
مؤسسات هيئات و  إنشاء وأ يتم إصدار قوانين لمو  ،رت فقط على توفير بعض المزاياالصغرى اقتص

ومية هيئات حكو ، قانوني ينظم عمل تلك المشاريع إطار إيجاد :مثل ،االهتمام بتلك المشاريع ولىتت
 عمالأ حاضنات و  ،تمويلهاسسات مالية متخصصة في مؤ و  ،المتوسطةتشرف على المشاريع الصغرى و 

 لتلك المشروعات.  اإلقراضصندوق ضمان مخاطر و 
المتوسطة في السعودية نقص الخبرة لدى ومن المشاكل األخرى التي تواجه المشروعات الصغرى و     

دراسات و  ،الفنيةماتية و المعلو والتسويقية و  التمويليةو  داريةاإلمجاالت التلك المشروعات في  أصحاب
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 (2010)مخمير و عبدالحليم،  ،(2002)الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، الجدوى االقتصادية 
 .(2013)عنبه، 

   جنوبية:التجربة كوريا  3-4
 ع:الدواف 3-4-1

ق كانت تصنف ضمن الدول النامية ففي الساب ،اقتصاديا ةمن الدول المتحول (الجنوبيةكوريا )تعتبر     
وتعاني من نقص الموارد الطبيعة  ،األرزهي سلعة زراعية واحدة و  إنتاجاقتصادها يعتمد على و 
فيما  أنها إال في الخمسينات؛ ةالكوريالتخلف التي خلفتها الحرب ومشاكل الفقر والبطالة و  االقتصاديةو 

مجموعة من الخطط والسياسات لتطبيقها  إلىهذا راجع و  ،تصنف ضمن الدول المتقدمة أصبحتبعد 
 ،االقتصادي والتنمية االقتصادية المستدامة اإلصالحهو  ياألساسالتي كان هدفها و  ،البرامج االقتصاديةو 

البرامج والسياسات و  الخطط تلك المتوسطة من ضمنتنمية وتطوير المشروعات الصغرى و  تحيث كان
لىمن القرن الماضي و  اتيمنذ فترة الستين (كوريا الجنوبية)حكومة ها التي انتهجت  الوقت الحاضر ا 

(Sung-Youn ،2011).  
 التعريف:  3-4-2

دد الجنوبية والذي يعتمد على معيار ع المتوسطة في كوريايختلف تعريف المشروعات الصغرى و     
تلك المشروعات. ففي قطاعات  إليهباختالف نوع القطاع الذي تنتمي  يراداتالعاملين ورأس المال واإل

 بأنهاالمتوسطة والفنادق تعرف المشروعات الصغرى و  ، والنقل، والمعادن، والبناء، والتجزئة،اإلنتاج
( 8)ال يزيد عن  اإلنتاجيةالمال للمشروعات  رأسو  ،ملعا (300)قل من التي توظف أ المشروعات
 (30)الفنادق ال يزيد عن التجزئة و  ،( بليون ايون 3يزيد عن )البناء ال والنقل والمعادن و  بليون ايون،

الصحة تعرف و  ،السينمائي اإلنتاجو  األفالمصناعة ، و بالنسبة لقطاعات الصيد ماأبليون ايون. 
 رأسال يزيد ( عامل و 200قل من )توظف أالتي  المشروعات :بأنهاالمشروعات الصغرى و المتوسطة 

المتوسطة الخدمات تعرف المشروعات الصغرى و . وفي قطاع تجارة الجملة و بليون ايون  (20)مالها عن 
-Sung)بليون ايون  (10) ال يتعدى رأسمالهاو  ،عامل (100)قل من : المشروعات التي توظف أبأنها

Youn, 2011).   
 السياسات: الخطط و  3-4-3  

نمية وتطوير المشروعات في مجال ت (كوريا الجنوبية)من الخطوات التي اعتمدت عليها تجربة     
 :يليما  (2010)الصوص،  (Sung-Youn ،2011)المتوسطة الصغرى و 

 المتوسطة.الصغرى و مصرف متخصص لتمويل الصناعات  إنشاء -
 .المتوسطةهيئة تشجيع الصناعات الصغرى و  إنشاء -
 .المتوسطةلتشجيع المشروعات الصغرى و من الباطن التعاقد قانون  إصدار -



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،     تجارب دولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة  
 

94 
 

من المشاريع الصغرى المؤسسات العامة على شراء جزء من مستلزماتها قانون يلزم الحكومة و  إصدار  -
 ذلك كتشجيع لها.و  ؛والمتوسطة

الدعم  ذلك كخطة ضمن برنامج( مشروع واعد، و 1000) ألفضلالتسهيالت الالزمة تقديم الحوافز و  -
 المتوسطة.المخصص للمشاريع الصغرى و 

 المتوسطة.المشروعات الصغرى و  صادراتبهدف تشجيع  ؛االستثمارمراكز وكالة كوريا للتجارة و  إنشاء -
 .التكنولوجياتوفير التمويل للمشاريع التي تعتمد على تطوير  -
 .المتوسطةالمشاريع الصغرى و  إقراضصندوق لضمان مخاطر  إنشاء -
 في السنة  (%50)خل بنسبة تخفيض ضريبة الدو ، حديثا هاإنشاؤ منح إعفاء ضريبي للمشاريع التي تم  -

 سنوات. (5)لمدة  تستمرو  ،األولى
 تقييم التجربة الكورية: 3-4-4

التي ارتكزت على مجموعة من الخطوات و  ن بأنهاييتب (كوريا الجنوبية)من خالل العرض لتجربة     
 هي: ، و ن تصنيفها في ثالث مجموعاتيمك

 ،اإلنتاج ،إنشاء مؤسسات وهيئات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في مجاالت: التمويل األولى:
 التجديد.دعم االبتكار و  ،التدريب ،التسويق

 تنظم عمل تلك المشاريع.: إصدار القوانين والتشريعات التي تشجع و الثانية 
 الحوافز.  : تقديم مجموعة من التسهيالت و الثالثة 

ى سياسات دعم المعتمدة علاالقتصادية في )كوريا الجنوبية( و  التي حققتها خطط التنميةمن النتائج     
( إلى %7تراوح ما بين )نمو ي معدل تحقيق االقتصاد الكوري  :المتوسطة هيالمشروعات الصغرى و 

 .(1996)التنمية االقتصادية في عام واالنضمام إلى منظمة التعاون و  ،( سنويا8%)
وخلق  صغرى والمتوسطة في زيادة اإلنتاجمشروعات الساهمت المن القرن الماضي في الستينات     

 باإلضافة إلى زيادة حجم الصادرات.  ،فرص عمل
 في تحقيق التنمية االقتصادية.  في السبعينات ساهمت مع الشركات الكبرى و     
القدرة على الصناعة و ات ساهمت في تحسن هيكل يحتى منتصف التسعينوفي فترة الثمانينات و     

 طورات التكنولوجية.التكيف مع الت
، التجديدفي مجال االبتكار و  ةالرائد)كوريا الجنوبية( تعتبر الوقت الحاضر  في أواخر التسعينات إلى   

 . (Sung-Youn ،2011) )الضمان االجتماعي( السالمة االجتماعيةوأسست شبكة الضمان و 
 الخالصة:  -4 

ض تجربة كل دولة في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة بشكل بعد استعرا    
الخطط  ،التعريف ،ن حيث الدوافعذلك مض القواسم المشتركة فيما بينها و عر  أالن نايمكن مستقل
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مكانيةو  ،المشاكل التي تواجه ،النتائج ،السياساتو  نمية وتطوير لت إستراتيجيةوضع ل االستفادة منها ا 
 وذلك على النحو التالي: ،المتوسطة في ليبياالمشروعات الصغرى و 

 :الدوافع 4-1
الهتمام بتنمية وتطوير  أهميةالدوافع  أكثريعتبر دافع خلق فرص العمل للحد من مشكلة البطالة من     

الوضع  تأثير يأتيبينما  ،حد سواءالنامية على متقدمة و المتوسطة بالنسبة للدول الالمشروعات الصغرى و 
 دافع كال من يأتيفيما يتعلق بالدول النامية  ماأ ،في المرتبة الثانية بالنسبة للدول المتقدمة االقتصادي

تحقيق التنمية  ،المدخرات المحليةاستغالل الموارد و  ،ة االقتصاديةتوسيع القاعدو  ،تنويع مصادر الدخل
 عد دافع توفير فرص العمل. المكانية في المراتب التالية ب

 التعريف: 4-2
دمة في تعريف المشروعات المعايير المستخ أكثرالمال من  رأسيعتبر معيار عدد العاملين و     

نو  ،الصغرى والمتوسطة ذلك حسب أخرى، و  إلىالمال يختلف من دولة  رأسحجم كان عدد العاملين و  ا 
 ظروف كل دولة.

 طط والسياسات:الخ 4-3
 ة ـــالمتوسطدعم وتطوير المشروعات الصغـــــرى و  الذي حققته تجارب العديد من الدول في مجال النجاح   

د بها لوضع التي يمكن االسترشا، و السياسات التي تبنتها تلك الدولهو حصيلة مجموعة من الخطط و 
 :التالي المتمثلة فيو  ،المتوسطة في ليبيابرنامج متكامل يدعم ويطور المشروعات الصغرى و 

 إصدارالمتمثل في ل المشروعات الصغرى والمتوسطة، و تشريعي منظم لعمقانوني و  إطارتوفير  -
وتحديد اإلجراءات  ،وضع تعريف محدد يحدد مالمحها ومجاالتها من حيث ،لها منظمةالوائح اللو  القوانين

توفير الحماية الالزمة لها من خالل و  ،التقاضيو  ،التمويلو  ،الالزمة للحصول على التراخيص الخطواتو 
 قانونية خاصة. إجراءات

هي دعم المشروعات الصغرى  األساسيةمهمتها  ،غير حكومية أومؤسسات حكومية هيئات و  إنشاء -
، لمشروعات فيما يتعلق بالنواحي اإلدارية والفنيةالصعوبات التي تواجه تلك اليل تذو  ،وتنميتها المتوسطةو 
جراءو   تجمعات صناعية.مناطق و  إقامة إلى باإلضافة ،دراسات الجدوى  ا 
فائدة منخفضة  بأسعاربتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة و مؤسسات مالية متخصصة  إنشاء -

 المالية التي تتعرض لها تلك المشروعات. األزماتوالمساهمة في حل المشاكل و  ،وشروط ميسرة
بهدف تشجيع  ؛المتوسطةان الممنوح للمشروعات الصغرى و تمصناديق ضمان مخاطر االئ إنشاء -

 .إقراضهاالمؤسسات المالية على 
 ،ت الصغرى والمتوسطة على تسويق وتصدير منتجاتهامساعدة المشروعا جهات تتولى إنشاء -
  المتوسطة.يات الحكومية للمشروعات الصغرى و مشتر الالعقود و تخصيص جزء من و 
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 ،العاملين بهاالمشاريع و  أصحابمهارات واالستشارات تهتم برفع كفاءة و دريب مراكز للت إنشاء -
 البيانات.وتوفير المعلومات و  ،االستشارات اإلدارية والفنيةتقديم  إلى باإلضافة

 أصحابهي عبارة عن مؤسسات تنموية تعمل على دعم المبادرين من و  ،عمالاألحاضنات  إنشاء -
هذه  تأسيسعلى  مشروعات إلنشاءين ال تتوافر لديهم الموارد الكافية لذالمشروعات الطموحة ا

إلى تطوير هذه المشروعات وزيادة دعما يؤديان توفير بيئة متكاملة تقدم خدمات و ذلك بو  ،المشروعات
 كفاءتها االقتصادية.معدالت نموها و 

شاريع بأسعار إلقامة الم المتمثلة في تخصيص أراض   ،تقديم مجموعة من الحوافز التشجيعية  -
 اتصاالت. األساسية لها من كهرباء ومياه و  توفير البنية باإلضافة إلى ،مخفضة

 تمتد لعدة سنوات. المتوسطة إعفاءات ضريبية على الدخلكما يتم منح المشاريع الصغرى و     
المنتجات  عضب من الحوافز التشجيعية األخرى للمشاريع الصغرى والمتوسطة هو اقتصار صناعة    

لزام الشركات الكبرى  ،عليهما    على التعاقد مع الشركات الصغرى لتوفير أجزاء من مكونات إنتاجها.وا 
 النتائج. 4-4

ج التي حققتها تجارب الدول األخرى في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى النتائ أهممن     
خلق ة حجم االستثمارات و ما ترتب عليه من زياد، و عدد المشاريع إجمالي إلىالمتوسطة: زيادة عددها و 

 ،التجديدواالختراعات واالبتكارات و  ،اإلجماليالناتج المحلي و  ،المساهمة في زيادة الصادرات ،فرص عمل
 المهارات.اكتساب الخبرات و و  ،التطور التكنولوجي

 المشاكل:  4-5
 أومن المشاكل التي تواجه المشروعات الصغرى و المتوسطة بصفة عامة سواء في الدول المتقدمة 

الطاقة، والمواد  أسعار :مثل ،ارتفاع تكاليف التشغيلو  ،النامية هي صعوبة الحصول على التمويل
 باإلضافة ،اقانوني و تشريعي ينظمه إطارعدم وجود وتختص الدول النامية بمشاكل  .اإليجاراتالخام، و 

تلك  إلقامةوعدم توفر الحوافز التشجيعية  ،جراءات الحكوميةتعقيد اإلو  ،عدم و جود تعريف محدد إلي
   تفضيل العمل في القطاع العام.و  ، لرائدياو غياب التفكير  ،المشروعات

 
 لمراجعا
قطار المنشات الصغرى و توطينها في األ تنفيذ البرامج الرائدة في مجال (. المعوقات المادية التي تعترض2006سامة عبدالخالق. )أ

 .(1) الموارد البشريةالعربية. 

(. التجربة الجزائرية في تطوير و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في 2008شرف غياط، و محمد بوقموم. )أ

 .(1) نيىةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانوالتنمية. 

 (.4) مجلة البحوث اإلدارية(. إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية. 2006أشرف محمد دوابه. )

ستقبلية الرؤية المتوسطة. اليب جديدة لتنمية و تطوير المنشأت الصغيرة و المس(. أ2002الصناعية بمحافظة جدة. ) الغرفة التجارية

 .م(2020ه)1440ي حتى عام لالقتصاد السعود



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،     تجارب دولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة  
 

97 
 

  تقرير عن صناعة تمويل االصغر في مصر.(. 2010الهئية العامة للرقابة المالية. )

إلدارية و المالية االبحث العلمي في العلوم (. 2005بشير محمد عاشور الدرويش، المهدي الطاهر غنية، و البهلول عمر شالبي. )

 ي(. طرابلس: المكتب الوطني للبحث و التطوير.)المجلد االول سس و المفاهيم و المناذجاأل

 . مجلة الباحث(. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول العربية. 2010حسين عبد المطلب األسرج. )

 . هرام االقتصاديكتاب اإليرة في مصر. (. مستقبل المشروعات الصغ2006ج. )حسين عبدالمطلب االسر

االقتصاد (. تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية. 2011سليمان ناصر، و عواطف محسن. )

 الجزائر. –، غرداية اإلسالمي ، الواقع ورهانات المستقبل

نماذج  –ة بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة المتوسط(. 2010سمير زهير الصوص. )

 قلقيلية: وزارة االقتصاد الوطني. ا في فلسطين.بهيمكن االحتذاء 

  سوق المشروعات الصغرى و المتوسطة.وراق المالية الليبي. )بال(. سوق األ

 ثرها في التنمية االقتصادية مصر نموذجا.غيرة و أصدي. )بدون(. المشروعات الحمد البنعاصم عبدالنبي أ

الموارد (. مشكلة البطالة بين الشباب في البالد العربية و دور الصناعات الصغيرة في معالجتها. 2006عبد الرزاق الكبيسي. )

 (.1) البشرية

دور الصناعات الصغيرة و المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة (. 2010عبدالعزيز جميل مخمير، و احمد عبدالفتاح عبدالحليم. )

 دارية.ة: المنظمة العربية للتنمية اإلهرالقا بين الشباب في الدول العربية.

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة (. مدى تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. 2006علي سالم ارميص. )

 ،. الجزائر.و المتوسطة في الدول العربية

عمان: مركز المشروعات  هميتها و معوقاتها.أطة المشروعات الصغيرة ة المتوس(. 2006يهاب مقابلة. )ماهر حسن المحروق، و إ

 الصغيرة و المتوسطة.

(. دور الصناديق و مؤسسات التمويل في تنمية الموارد البشرية في مجال الصناعات الصغرى. 2006محمد عبدالسالم الحسيني. )

 .(1)الموارد البشرية

 )المجلد الثالثة(. طرابلس: الجامعة المفتوحة. يسس البحث االجتماعمقدمة في مبادئ و أ(. 1995مصطفى عمر التير. )

 مصر. –القاهر: مؤسسة بالنيت فاينانس  أثر التمويل متناهي الصغر في مصر دراسة مسحية.(. 2008مؤسسة بالنت فينانس. )

 دارية.ة اإلهرة: المنظمة العربية للتنميالقا دارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي.إ(. 2013هالة محمد لبيب عنبه. )

 Economist Intelligence Unit( .2010 .)SME in Japan A new growth driver? 1-23 :Microsoft 

Entrepreneur( .2013 .)www.entrepreneur.com/sbe/glance/index.htmi .Small business at a Glance 

European Commission. (2012). ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures.../performance-

review/. Retrieved from Enterprise and Industry. 

Lin, C. Y.-Y. (1998). Success Factors of Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan: An Analysis of 

Cases. Journal of Small Business Management. 

National Small Business Association( .2009 .)Small Business by the Numbers. National Small Business 

Associatio. 



 2015مجلة دراسات األقتصاد واألعمال، العدد األول، يونيو،     تجارب دولية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة  
 

98 
 

Nichter, S., & Goldmark, L. (2009). Small Firm Growth in Developing Countries. World Development 

(9). 

Oh Sung-Youn( .2011 .)http://www.colombo-plan.org/colombo-

plan_sitearchives/resources/reports/ppsd/07072011_22072011/SmallAndMediumEnterprisesInKore

a.pdf.  

Poutziouris, P. Z. (2009). The Views of Family Companies on Venture Capital: Empirical Evidence 

from the UK Small to Medium-Size Enterprising Economy. Family Business Review (3). 

Schmemann, M. (2008). Enterprises by size class -overview of SMEs in the EU. EUROPEAN 

COMMISSION. 

Small and Medium sized enterprises Agency( .2013 .)www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline .

Small and Medium sized enterprises Agency 

 

 


