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مقدمــة :

تأخذ املشاريع الصغرية واملتوسطة دورا مهما ىف حتقيق األهداف التنموية لأللفية
اجلديدة.حيث تساعـد تلك املشاريع يف التنمية الصناعـية وتساعد على حتقيق منو
اقتـصادي عادل ومتوازن. إن االقتصـاد التنافسي ال يقوم عـلى وجود الشركات
العمالقة والكبرية وحدها فقط، بل وبوجود بيئة جذابة لألعمال الريادية وتوفر شبكة
واسعة ومتنوعة من املوردين من املشاريع الصغرية الكفؤة القادرة على تلبية احتياجات

الشركات الكبرية وغريها من األنشطة التكميلية يف أي من القطاعات االقتصادية. 
باإلضافة إىل ذلك تقوم املشاريع الصغرية واملتوسطة بدور رئيسي يف توفري فرص
العمل، إىل جانب مسامهتها بنصيب كبري يف إمجايل القيمة املضافة وقيامها بتوفري السلع
واخلدمات بأسعار يف مـتناول اليد لشرحية ضخمة من ذوي الدخل احملدود، كما أهنا
قادرة على تدعيم التجديد واالبتكار وإجراء التجارب اليت تعترب أساسية للتغيري اهليكلي

من خالل ظهور جمموعة من رواد األعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. 
فهذه املشاريع متثل حنو 90% من إمجايل الـشركات يف معظم اقتصاديات
العامل، كـما تسهم هذه املشاريع حبوايل 46% من الناتج احمللي العاملي، كما أهنا
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تـوفر ما بني 40% - 80% من إمجايل فرص العـمل، وتساهم بنسبة كبرية يف
الناتج احمللي للعـديد من الدول. فعلـى سبيل املثال تسـاهم املشاريع الصغرية
واملتوسطـة بنحو 85%، 51% من إمجـايل الناتج احملـلي يف كل من إجنلترا
والواليات املتحـدة األمريكية علـى الترتيب. وحيتّل قطـاع املشاريع الصغرية
واملتوسـطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول
اخلليجية، فهي تعترب النمط الغـالب للمشروعات ىف دول جملس التعاون. ويتوقع
هلذه املشاريع أن تكون قـاطرة للنمو االقتصـادي يف هذه الدول خالل العقود
القادمة، وأن تـساهم يف توفري العديد من فرص العـمل الالزمة للزيادة السكانية
املطردة.ويهدف هذا البحث إىل التوصية بـأهم سياسات تنمية املشاريع الصغرية

واملتوسطة ىف دول جملس التعاون.
أوال : مفهوم املشاريع الصغرية :

مصطلح املشاريع الصغرية مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا،ويشمل هذا
املصطلـح األنشطة الىت تتراوح بني من يعمل حلـسابه اخلاص أو يف منشأة صغرية
تستخدم عددًا معينًا من العمال ، وال يقـتصر هذا املصطلح على مشاريع القطاع
اخلاص ومالكها وأصحاب األعمال واملستخدمني ولكنه يشمل كذلك التعاونيات
وجمموعات اإلنتـاج األسرية أو املزنلـية. وجتمع اآلراء على األمهيـة املتعاظمة
للمشروعات الصغرية يف االقتصاد القومي، سواء يف البالد املتقدمة أو النامية، خاصة
يف ظل االحتياج املـتزايد لتوليد فرص العمل املنتجة. وتشري بعض اإلحصائيات إىل
أن املشاريع الـصغرية واملتوسطة متثل حنو 90% مـن إمجايل الشركات يف معظم
اقتصاديات العامل كمـا أهنا توفر ما بني 40% - 80% من إمجايل فرص العمل،
وتساهم بنـسبة كبرية يف الناتج احمللى للعديد من الدول . فعلى سبيل املثال تساهم
املشاريع الصغـرية واملتوسطة بنحو 85% ، 51% من إمجاىل الناتج احمللى يف كل
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من إجنلترا والـواليات املتحدة األمريكية على الترتيب)1(. وخيتلف تعريف ومفهوم
املشاريع الصغرية واملتوسطة من دولـة ألخرى وفقا الختالف إمكانياهتا وظروفها
االقـتصادية واالجتماعيـة مثل درجة التصنيع وطبيعـة مكونات وعوامل اإلنتاج
الصناعي ونوعية الصناعات احلرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة احلديثة ، والكثافة
السكانية، ومدى توفـر القوى العاملة ودرجة تأهـيلها، واملستوى العام لألجور
والدخل وغريها مـن اجلوانب االقتصادية واالجتمـاعية اليت حتدد مالمح وطبيعة
الصناعات القـائمة فيها. كـما وخيتلف التعريف وفقـا للهدف منه ، وهل هو
لألغراض اإلحصائية أم لألغراض التـمويلية أو ألية أغراض أخرى. وتشري دراسة
قامت هبا منظمة العمل الدولية عن املـشاريع الصغرية واملتوسطة بوجود أكثر من
25 تعـريفًا خمتلفًا يف 25 بلدًا أجريت عليهـا الدراسة)2( ، باإلضافة إىل تباين يف
التعريف بني املنظمات الدولية واإلقليمية. فالبنك الدويل يعتمد تعريفا للمشروعات
الصغرية بـأهنا هي الىت يعمل هبا حىت 50 عاماًل وإمجايل األصول واملبيعات حىت 3
ماليني دوالر ، واملشاريع املتناهية الصغر حىت 10 عمال واملبيعات اإلمجالية السنوية
حىت 100 ألف دوالر، وإمجـاىل األصول حىت 10 آالف دوالر،بينمـا املشاريع
املتوسطـة حىت 300 عامل وإمجاىل األصول واملبيعات حىت 10 ماليني دوالر)3(.
بينما ووفقا ملـصادر مؤمتر األمم املتحدة للتنمـية والتجارة ، يتم تعريف املشاريع
الصغرية بأهنا تلك الىت يعمل هبا من 20-100 فرد، واملتوسطة تلك اليت يعمل هبا
من 101 إىل 500 فـرد ،  أيضا قسم تصنيف املشاريع الصغرية واملتوسطة إىل فئة
الـشركات الصغرية وهي اليت يعمل هبا 100 عامل فأقل، وفئة الشركات املتوسطة
الـيت يعمل هبا من 100 عامل وأقل من 1000 عـامل)4(. وتعرف منظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( املشاريع الصغرية بأهنا تلك املشاريع اليت يديرها
مالك واحد يتكفل بكامل املسؤولية ويتراوح عدد العاملني فيها ما بني 10 _ 50
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عاماًل)5(. أما منظـمة العمل الدولية فتعرف املشـاريع الصغرية بأهنا املشاريع اليت
يعمل هبا أقل من 10 عمال واملشـاريع املتوسطة اليت يعمل هبا مابني 10 إىل 99

عاماًل ، وما يزيد عن 99 يعد من املشاريع الكبرية)6( .
وتوجد عدة معايري لتعريف املشاريع الصغرية )مثل معيار العمالة، رأس املال،
القيمة املضافة، ...( وقد تستخدم تعـريفات وفقًا للخصائص الوظيفية مثل نوع
اإلدارة أو التخصص أو أسالـيب اإلنتاج أو اجتاهات الـسوق، ويعترب التعريف
ضـروريًا لتقدمي اخلدمات واحلوافز املشجعة ملساندة هذه املشاريع وزيادة كفاءهتا.
ولتحديد تصنيف واضح جيب توفر عدة عوامل، منها توفر املعلومات ودقتها، البناء
اهليكلي للمشروعات حسب األنشـطة املختلفة، وخطط دعم ومساندة املشاريع

االقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط ال يعترب أمرًا يسريًا. 
وتندرج أنواع املشاريع الصغرية يف ثالثة أنواع رئيسية:

_ األعمال األولية واليت تشمل خمتلف األعمال الزراعية.
_ الصناعات الـتحويلية، عند قيام املشروع بـاستخدام املواد األولية أو أية قيمة

مضافة باعتماد اآلالت واملعدات اليت لديه.
_ مشروعات اخلدمات واليت تشمل املهن احلرة والتجارة واالستشارات وغريها. 

ثانيا : املشاريع الصغرية ىف دول جملس التعاون : 
جتدر اإلشارة إىل أنه ىف الـدول اخلليجية يتم استخـدام أكثر من معيار ىف
التعـريف الواحد للمشروعـات الصغرية واملتوسطة، وتتـباين تعاريف املشاريع
الصغرى والصغرية واملتـوسطة وميكن التعرض إىل الـتعاريف املعتمدة ىف بعض

البلدان اخلليجية ىف اجلدول رقم )1(:
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اجلدول رقم )1(
بعض التعاريف املعتمدة ىف البلدان اخلليجية

املصدر: منظـمة العمل العريب ، املشاريع الصغرية واملتوسطـة كخيار للحد من البطالة وتشغيل
الشباب ىف الدول اخلليجية، مـؤمتر العمل العريب، الدورة اخلامسة والثالثون، شرم الشيخ /
مجهورية مصر العربية، 23  فرباير/ شباط  - 1 مارس / آذار 2008  ، ص ص15-13 .
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ثالثا : األهداف االستراتيجية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ىف دول جملس
التعاون :

وتتمثل أهم األهداف االستراتيجية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ىف دول
اجمللس فيما يلي)7( : 

1 _ حتقيق توازن هيكل النشاط اإلنتاجي: يعاين هيكل النشاط اإلنتاجي يف معظم
الدول اخلليجية، من خلل يف جسم االقتصاد الوطين بسبب غياب قاعدة قوية
يستند عليها من مشروعات صغرية ومتوسطة. وحيث يتمثل اهليكل الصناعي
يف عدد من الصناعات أو املشاريع املتـوسطة اخلاصة احملدودة التنوع، وإن
كانت كثرية العدد نسبيا، فتبقى القاعدة من املشاريع الصغرية واليت بإمكاهنا
إحداث التنويع والتـرويج لألنشطة الكربى أو املتوسطة حمدودة ، إذ تسيطر

املشاريع احلرفية والصغرية جدا، على معظم القطاع اخلاص.
2 _ تنويع وتوسيع تشكيلة املنتجات وخدمات اإلنتاج يف اهليكل االقتصادي.

3 _ العمل كصناعات داعمة لألنشطة الكبرية واملتوسطة.
4 _ توفري فـرص العمل احلقيقية املنتجة ومكافحة مشكلة البطالة: تتميز املشاريع
الصغرية واملـتوسطة بقدرهتا العالية على توفري فرص العمل. ونضيف هنا، أن
تكلفة فرصة العمل املتولدة يف املشروعات الصغرية منخفضة جدا مبا يناسب
الدول النامية فضال عن قدرهتا العالية على استيعاب وتوظيف العمالة نصف

املاهرة أو حىت غري املاهرة. 
5 _ استثمار وتعظيم املدخرات احملليـة: إن حترير االقتصاد والعوملة وحترير قوى
العرض والـطلب، متهيدا ملشاركة القطاع اخلاص ورؤوس األموال يف التنمية
احمللية ال ميكن أن تستمـر وتنمو إال من خالل منح الفرص لألفراد واجملتمع
إلحداث تراكم رأمسايل لتطوير اجملتمع واألفراد، ولنقل األفراد من شرحية أقل
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دخال إىل شرحية أعلى دخال. و املشاريع الصغرية واملتوسطة هي األقدر على
إحداث هذا التراكم الرأمسايل واحلراك االجتماعي املنشود. 

6 _ استخدام التكنولوجيا احمللية: لقد ثبت أن املشاريع الصغرية واملتوسطة تعيش
وتنمو باستعمال تكنولوجيا حملية فقط دون احلاجة إىل اللجوء إىل تكنولوجيا
متطورة مـكلفة. إذ أن هذه املشاريع تـتميز مبهارهتا بـاستخدام اخلامات

واملنتجات احمللية مبا يعود بالفائدة على االقتصاد الوطين. 
7 _ املسامهة يف حتـقيق سياسة إحالل الواردات: إن التخطيط لتنمية املشروعات
الصغرية واملتوسطة، إلنتاج ما يتطلبه السوق احمللي، هلو من األهداف الوطنية
األساسية اليت تساهم يف إحالل الواردات وقد تتمكن من تنمية الصادرات إذا

حتققت هلا املنافسة الدولية. 
8 _ تنمية نشاط إعادة التصدير: لقد برهنت بعض الدول أن نشاط إعادة التصدير
اليت اعتمدت علـيه لتحقيق هنضتها الصناعية أخذ دورًا كبريًا وناجعًا يف هذا
املضمار. فقد استغلت هذه الدول خدماهتا احمللية كمستلزمات للتصنيع ومن

مث للتصدير. 
9 _ نشر القيم الصناعية اإلجيابية: بّينت الدراسات واملسوحات أن قدرة املشاريع
الصغرية واملتوسطة - وخصوصا الصنـاعية منها - على االنتشار والتوسع
اجلغرايف تساهم يف تعميق ونشر القيم أو املبادئ الصناعية اإلجيابية اليت تتمثل
باملفاهيم التاليـة: إدارة الوقت، اجلودة، اإلنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم

العمل، املبادرة واالبتكار. 
10 _ املسامهة يف حتقيق استراتيجية التنمية احلضرية أو املكانية: تضع دول عديدة
خططًا للتنمية املكانـية أو احلضرية، وذلك هبدف توزيع السكان على أكرب
مساحة ممكنة وختفـيف الضغط على بعض األماكن املأهولة واملدن الكبرية.
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ولتحقيق هذا، يتـوجب تأمني الشروط التالـية: فرص عمل جديدة، سلع
وخـدمات وأماكن للسكن. ومن الواضح أن املـشاريع الصغرية واملتوسطة
وخصوصا الصناعية منها متثل آلية ضرورية هلذه األنشطة وتساهم يف تأسيس

واستمرارية هذه األماكن العمرانية.
رابعا : عقبات تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون :

تواجـه املشاريع الصغرية واملتـوسطة يف دول جملس التعـاون جمموعة من
العقبات، أمهها)8( :

_ فشل السوق، مازال الوصول إىل اخلدمات املالية صعبًا، نظرا لالشتراطات الىت
البد من توافرها للحصول على القروض، كما سبقت اإلشارة ىف املبحث الثاىن.
_ العـوائق املؤسسية، نظـرا لتعقيد اللوائح الىت حتكم إنـشاء وتشغيل املشاريع
الصغـرية، فإن أغلبها يفضل العمل خارج القـطاع املنظم، ويعمل هذا كعقبة
إضافية أمام املشاركة النشطة هلذه املشاريع وحيد من إمكانيات إقامة روابط مع

املشاريع األكرب.
_ العوائق الفنية،على الرغم من أن هناك إمجاعًا على ضرورة تقدمي املساعدات الفنية
لتحسني كفاءة املشاريع الـصغرية ، إال أن ما يقدم من مساعدات فنية ىف هذا

اجملال يعد ضئيال جدا.
_ العوائق التعليمية، هناك أعداد متزايدة من خرجيى اجلامعات واملدارس الثانوية ممن
يتجهون للعمل ىف املشاريع الصغرية،وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى التعليم
يؤدى إىل حتسني املعرفة وإتاحـة الفرص أمام أصحاب األعمال إال أن التعليم
واملناهج التعليميـة ال متد أصحاب األعمال الواعدين باملهارات اإلدارية والفنية
الالزمة ،األمر الـذى يستدعي ضرورة تطويـر هذه املناهج وربطها باخلربات
العلمية،وإدخال التدريب القائم على التوجه إىل السوق حىت ميكن تعزيز النمو.
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_ العوائق الثقافية،مازالت املفاهيم الثقافية السائدة يف عديد من اجملتمعات اخلليجية
تـصور الوظيفة احلكـومية على أهنا املالذ املثـايل من حيث األمان واالحترام
االجتماعى، األمر الـذي يشكل عقبة يف طريق أصـحاب املشاريع الصغرية
وخاصة النساء، مع العلم أن هناك أنشطة ميكنها أن تستغل املهارات الىت تنفرد
هبا اإلناث )مثل الرباعة ىف األعمال اليدوية والفنية، وأعمال الكمبيوتر ومهارات
السكرتارية مثال(. وميكن من خالل محلة توعية قومية، إضافة إىل التعليم املالئم
والتدريب السليم ودعم نظم املعاشات اكتساب املشاريع الصغرية للطابع الرمسي
وأن حيظى العاملون ىف تلك املشاريع باالحترام الذي حيظى به موظفو احلكومة،
ودفع أعداد متزايدة من اإلنـاث لعمل مشروعات صغرية أو مـتناهية الصغر

حلساهبن.
_ قلة األراضى املتاحة للمشروعـات الصغرية وارتفاع تكلفتها: تعاين عديد من
الدول اخلليجية من  قلـة األراضي املناسبة إلقامة املشاريع الصغرية واليت تكون
قريبة من األسواق الكبرية، فإنه غالبـا ما يقنع صغار أصحاب املشاريع بإقامة
مقار أعماهلم ىف املناطق السكنية، حيث يتمكنون من سرعة التوريد إىل األسواق
واحلصول على العمال.وهناك كثـري من املشاريع غري املسجلة رمسيا،نظرا ألن

املباين الىت يقيمون هبا مشروعاهتم ليست مسجلة أيضا.
يالحظ أن التمويل يعترب أحد أهم العقبات اهليكلية اليت ما زالت تواجه املشاريع
الصغرية واملتوسـطة يف دول جملس التعاون.وعلى الـرغم من أن عديدًا من الدول
اخلليجية قد أنشأت مصارف متخصصة للتـنمية الصناعية ولالستثمار )السعودية(،
ومؤسسات خمتلفـة لإلقراض امليّسر، مثل صندوق التـنمية الصناعي السعودي، أو
املؤسسات الرائدة والـداعمة، كمؤسسة حممد بن راشد يف اإلمارات لدعم مشاريع
الشباب وبرنـامج متويل املشاريع الوطنية النـاشئة )طموح( ومنتدى رواد األعمال
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والغرف التجارية لتشكل رافدًا للمـشاريع الصغرية، ومؤسسات متخصصة لضمان
القروض وبعضها  يقّدم ضمانات تصل إىل 50% من القرض املقّدم من املصرف.

وعلى الرغم من أن البنوك تعترب أفضل اجلهات املرشحة لتقدمي اخلدمات املالية
للمشروعـات الصغرية، إال أن واقع جتارب العديد من الدول اخلليجية ، تشري إىل
عـدم إقدام البنوك على التوسع يف إقراض املـشاريع الصغرية واملتوسطة لعدد من

األسباب لعل أمهها)9(:
1 _ ارتفاع تكلفة إقراض املشاريع الصغرية :

نظرا لـعدم تعامل العديد من املشاريع الصغرية مع اجلهاز املصريف فإنه يصبح
لزاما عليه أن يقـوم بعملية تسويق إجيابية وواسعة النطاق الستهداف العمالء بدال
من انتظارهم، فضال عن تكاليف هـذه العملية، فتكلفة التقومي واإلشراف تكون
أكثر ارتفاعًا عـن املعتاد نظرا ألن العديد من املـشاريع الصغرية نادرا ما حتتفظ
بالدفاتر والبيـانات املالية املطلوبة. عـالوة على ذلك، فإن القروض الىت تطلبها

املشاريع الصغرية تكون صغرية باملقارنة بالتكاليف الثابتة للبنك.
2 _ ارتفاع خماطر إقراض املشاريع الصغرية :

غـالبا ما ينظر للمشروعات الصغرية علـى أهنا غري جديرة بالثقة االئتمانية،
فغالبا ما ال ميتلك أصحاهبـا القدرة على التقدم بدراسات اجلدوى وخطط العمل
الىت يقدمهـا العمالء الكبار، إضافة إىل ذلك، فإن املشاريع الصغرية تفتقر الضمان
الذي يكفل استرداد البنوك للقروض.وحىت إن وجد هذا الضمان ىف بعض احلاالت
احملدودة، فإن اإلجراءات القضائية البطـيئة واملكلفة حتول دون إقدام البنوك على
إقراض املشاريع الصغرية،نظرا الرتفاع التكلفة الثابتة حليازة هذه الضمانات للوفاء
بالقروض، وخاصة إذا أخـذنا ىف االعتبار ضآلة قيمـة تلك الضمانات ىف حالة

القروض الصغرية بالنسبة لتكلفة حيازهتا.
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3 _ عدم مالءمة املعايري والشروط املتبعة ىف إقراض املشاريع الصغرية :
حيث تضع البنـوك العديد من املعايري والشروط اليت جيب توافرها يف املشاريع اليت
ميكن أن حتصل على متويل، وال تتناسب هذه املعايري والشروط غالبًا مع طبيعة وخصائص
املشاريع الصغـرية. فمثال تستخدم العديـد من البنوك عدة أساليـب لتقومي مصداقية
عمالئها، منها فحص السـجل االئتماين،وتقومي املشاريع، وتقـومي الضمانات.وبصفة
عامة،يرتفع مستـوى تقومي الضمانات اليت تطلبها البنوك للقيام بإقراض عمالئها الكبار.
عالوة علـى عدم قيام البنوك بتطوير قـدرات التسويق والتقومي واإلشراف على إقراض
املشاريع الصغرية واليت ال تـتمتع بالثقل املؤسسي للشـركات الكبرية، فإن العديد من
شروط إقراض املشاريع الصغرية تتطلب ضرورة اقـتراض مبالغ كبرية نسبيا،كما يتعني
عليها إثبات مصـداقيتها لالقتراض ىف ظل معايري تقومي االئتـمان غري املناسبة السائدة،

إضافة إىل إحجام البنوك عن التعامل يف قروض ترى أهنا مرتفعة املخاطر.
خامسا : سياسات تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون)10(: 

تشـري التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغرية، وكما هو موضح يف
اجلدول رقم )2( اىل أنه جيب وجود منهج واضح وأهداف حمددة لتنمية املشاريع
الصغرية وأن يتم وضع سـياسات تنمية املشاريع الصغرية يف اإلطار األمشل اخلاص
بالسياسات االقتصادية للدولة. ويف هذا اخلصوص هناك بعض املتطلبات األساسية،
ال سيما فيما يتـصل بالبناء املؤسسي الالزم لـوضع سياسات املشاريع الصغرية

وتتضمن هذه املتطلبات مايلى :
أّوال : وضع خطة قومية طويلة األجل لتـنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف
الدول اخلليجيـة مبا يضمن تكـاملها وحيّقق الترابـط بني هذه املشاريع
واملشاريع الكربى سواء على مستوى القطر أو على املستوى القومي، حيث
تشري التجارب الدولـية الناجحة يف جمال املشاريع الصغرية إىل أنه البّد من
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وضع منهج واضح وأهداف حمددة لتنمية املشاريع الصغرية، وأن يتم وضع
سياسات تنميـة املشاريع الصغرية يف اإلطار األمشل اخلـاص بالسياسات
االقتصـادية للدولة. ويف هذا اخلصوص هنـاك بعض املتطلبات األساسية،
السيما فيما يتصل بالبناء املؤسسي الالزم لوضع سياسات املشاريع الصغرية

وتتضمن هذه املتطلبات ما يلي)11(: 
1 _ نشر الفهم الواقعي لإلمكـانيات االقتصادية للمشروعات الصغرية، وإشراك
مجيع اجلهات املعنية يف ذلك، إذ ميكن للضغوط السياسية أن تؤدي إىل نتائج
مدمرة بالنسبة إىل وضع سياسات املشاريع الصغرية. ومن مث فإّن الفصل بني
الوهم واحلقيقة فيما يتعلق مبختلف املوضوعات املتصلة هبذه املشاريع، مبا يف
ذلك دورها يف خلق الـوظائف وتشغيل الشباب وحـديثي التخرج وأيضا
دورهـا يف حماربة الفقر، يشكل مطلبا أساسيـا لصياغة السياسات ووضعها
بشكل سليم. وميكن حلمالت التوعية العامة املخططة واملنفذة بشكل جيد أن

تأخذ دورًا إجيابيًا يف هذا الصدد.
2 _ احملافظة على التكامل الوثيق بني سياسات وبرامج تنمية املشاريع الصغرية وبني
الـتوجه العام للسياسة االقتصادية، حيث إنه يف ظل االفتقار إىل هذا التكامل
يوجد خطر من أن تكون احملـصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات ال يقّدم
النتائج املرجوة منه خلدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة االقتصاد بأكمله
بوجه عام، وعلى ذلك فإنه جيب إحداث نوع من التعديل على استراتيجيات
التنمية االقتصادية الستيعاب قضية تنمية املشاريع الصغرية وخمتلف اخلدمات

والسياسات املطلوبة لتنمية هذه املشاريع.
3 _ زيادة استقرار البنية املؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراهتا، حيث جيب
التأكيد على أنه مبجرد زيادة فعاليـة البنية املؤسسية وتنشيطها مبا يسمح هلا
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بتمثيل املشاريع الصغرية بفاعلية بإدراجها هي وخماوفها يف عملية صنع القرار.
وينبغي أن متنح هذه اآللية بعض الوقت كي تعمل بدون إعاقة، وكي تتشكل
وتترسخ بالتايل يف شكل نظام، وسيعطيها ذلك يف املقابل مزيدا من املصداقية

يف عيون اجلمهور وخمتلف املنتفعني.
كما جيب أن تعتمد على عدد من األسس هي:

_ استهداف إنشاء التـجمعات الصناعية، جيب أن يـستهدف أي برنامج فعال
للمشروعات الصغرية إنـشاء جتمعات صناعية تـضم جمموعات كبرية منها،
وخاصة تلك اليت هلا روابط إنتاج أفقية أو رأسية. وتعترب مواقع هذه التجمعات
أنسب مكان الستقبال ونشـر التكنولوجيات اجلـديدة والتدريب وأساليب
التسويق، فضـال عن أن السياسات اجلديدة ستصبح أمامها فرصة أكرب للنجاح
يف هذه التجمعات، نظرا لتـخصص كل منها يف نشاط إنتاجي معني، وهو ما
يسهل انتشار املعرفة واملهارات على نطاق اجملتمع. وتؤكد نتائج التحليل الكمي
أن املشاريع الصغرية اليت تعمل يف هذه التجمعـات تكون أكثر إنتاجا وجناحا
بسبب سهولـة بث أساليب اإلنتاج اجليدة. هـذا باإلضافة إىل أن التجمعات
تشكل بيئة مواتية لتشجيع املنافسة واالبتكار والنمو بني املشاريع الصغرية نظرا
ألهنا تساعد يف حتقيق دفعة قوية، ويف الوصول إىل املوارد، ويف إجياد شركاء يف
مشاريع األعمـال، وىف احلصول على معلومات اسـتراتيجية.هذا عالوة على
االستفادة من التدخالت اليت تـتخذها احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين لصاحل
هذه التجمعات واليت تـنصرف آثارها يف الواقع إىل املناطق الصناعية والتجارية

ومناطق اخلدمات احمليطة بالتجمعات .
_ استهداف القطاعات الفرعية الواعدة، لضمان احلصول على نتائج إجيابية لربامج
خدمات األعمال، ينبغي استخدام قواعد بيانات لتحديد القطاعات االقتصادية
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الفـرعية الواعدة ووضع أدوات دعم هلذه القطـاعات. وميكن قياس إمكانات
القطاعات املختـلفة طبقا ملعايري معينة مثل: إمكـانات النمو املرتفع للتشغيل،
القدرة على إنتاج سلع تصـديرية، العمل كصناعات مغـذية ناجحة وتطوير
احلرف اليدوية التقليدية وإدخال خدمات أو صناعات جديدة. وتقوم البحوث
اجلارية بعمل تقومي لقطاعات الصناعـات التصديرية الناشئة طبقا لثالثة معايري

رئيسية .
_ تعميم مراكز خدمات األعمال لتجمعات املشاريع الصغرية، تتعثر إمكانات منو
املشاريع الصغرية بسـبب اخنفاض مستوى اجلودة وتدّني املعايري البيئية وضعف
إمكانات احلـصول على التمويل والوصول لألسـواق األكثر اتساعا لسلعها،
وميكن زيادة اإلنتاجية عن طريق هذه املراكز اليت تقدم الدعم املايل وغري املايل.

ثانيا : إجياد نوع من الترابط واالتصال بني املنظمات واهليئات املسؤولة عن تنمية
املشاريع الصغرية واملتـوسطة يف دول جملس التعاون هبدف تطوير وحتديث
أساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل اخلربات بني األعضاء

يف جماالت تنمية املشاريع الصغرية وغريها.
ثالثـا : إنشاء بنك بدول جملـس التعاون مشترك لـلمشروعات الصغرية أو
مؤّسسة متويل خليجية للعـمل على تعبئة املوارد التمويلية وتنظيم تدفقاهتا

لفائدة أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة وفق خطة معينة لألولويات.
رابعا : إنشاء احتاد بدول جملس التعاون للمشاريع الصغرية واملتوسطة يعمل على
تنمية وتطوير وتنسيق عمل أعضائه يف جمال تنمية وتطوير املشاريع الصغرية
بدول جملـس التعاون وتعظيم قدراهتـا التنافسية وتـوثيق الروابط بينهما
واإلسهام يف حتقيق التـكامل االقتصادي بني دول اجمللس، من خالل إنشاء

عدد من املنظمات التابعة لالحتاد مثل :
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 هيئة بدول اجمللس للمواصفات املوحدة يستفيد منها أصحاب املشاريع الصغرية
واملتوسطة يتم متويلها بفرض رسم معني على الصادرات والواردات.

 صـندوق لتنمية صادرات املشاريع الصغرية واملتوسطة على مستوى دول اجمللس
يقوم بتمويله احتاد املصارف بدول اجمللس.

 مـنظمة خليجية لتدريب أصحاب املشـاريع الصغرية واملتوسطة لتوفري األيادي
العاملة بدول اجمللس املاهرة الالزمة خلدمة هذه املشاريع.

 شركة بدول اجمللس لضمان صادرات املشاريع الصغرية واملتوسطة على مستوى
دول اجمللس، وتفعيل دور شـركات التأمني بدول اجمللـس مبا خيدم املشاريع

الصغرية واملتوسطة، وإنشاء مؤسسات بدول اجمللس حلماية املستثمر الصغري.
 شركة بدول اجمللس تكون مهمتها التسويق ملنتجات املشاريع الصغرية واملتوسطة

سواء يف الداخل أو اخلارج، وتوفري اخلربات الالزمة لذلك.
خامسا : دراسـة إمكانية إنشاء بورصـة بدول اجمللس للمشروعات الصغرية
واملتوسطة وضرورة دراسة التجارب الدولية وأفضل املمارسات يف جماالت
مماثلة للتعرف على إمكانية تطبيقها يف دول اجمللس ومن مث إصدار تشريعات
جديدة لتقدمي هذه اخلدمات للمشاريع الصغرية وتقدمي املساعدة الفنية وبناء
القدرات. فقد تـرغب اجلهات اليت توفر رأس املال من خالل املشاركة يف
امللكيـة تصفية استثماراهتـا كي تعيد استثمارهـا يف جمموعة جديدة من
املشاريع الصغرية القابلة للنمو، وىف هذه املرحلة، حيتمل أن تصبح املشاريع
الصغرية السابقة شـركات عامة ناضجـة عن طريق التخلي عن وضعها
كملكية خـاصة، وميكن أن يتم ذلك من خالل طرح أسهمها يف البورصة
أو من خالل الطرح املبدئي لألسهـم على اجلمهور. وقد قامت عديد من
الدول، مثل فرنسا وأملانيا وبريطانيا بتصميم بورصات خاصة للمشروعات
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الصغرية تالفيـا للمعوقات اليت قد تثين املشاريع الصغرية عن القيد يف سوق
األوراق املـالية مثل التكاليف العالية لاللتزام مبتطلبات التسجيل يف السوق.
وتتسم بورصات املشاريع الصغرية بنظام لوائح أبسط، يتطلب رفع قدر أقل
مـن التقارير، مّما يقلل من تكلفة االلتـزام به. وتوفر هذه البورصات ذات
التصميـم اخلاص طريقا للخروج من خالل الـطرح املبدئي لألسهم على

اجلمهور ملستثمري القطاع اخلاص.
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اجلدول رقم )2(
أهم االجراءات والتدخالت لتنمية قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة

من واقع التجارب الدولية
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سادسا: االستنتاجات واملقترحات :
1 _ االستنتاجات :

توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية : 
1 _ خيتلف تعريف ومفهوم املشـاريع الصغرية واملتوسطة من دولة ألخرى وفقا

الختالف إمكانياهتا وظروفها االقتصادية واالجتماعية .
2 _ تتنـوع معايري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني معيار العمالة، رأس
املال، القيمة املضـافة، وتستند دول اجمللس يف تعريفها للمشروعات الصغرية
واملتوسطة علـى حجم العمالة، وحجم رأس املال، وحجم املبيعات، إال أن

معيار العمالة يعترب األكثر استخدامًا.
3 _ تتيح هذه املشاريع فرصا كبرية للعمالة مبستويات متدرجة من املهارات بتكلفة
رأمساليـة منخفضة، وبذلك تكفل امتصـاص قوى العمل مبختلف مهاراهتا

ومبستويات إنتاجية خمتلفة. 
4 _ يعد التمـويل امليسر عامال مهمـا لرفع القدرة التنافسـية لقطاع املشاريع
الصغرية،وعلى الـرغم من أن متويل املشـاريع الصغرية وقروض رأس املال
العامل تسد جزءًا مهما من الفجـوة التمويلية فإن تأثريها على تعزيز القدرة
التنافسية لقطاع املشاريع الصغرية وإتاحة اجملال له لالنتقال إىل األنشطة عالية

القيمة هو تأثري شديد احملدودية. 
5 _ ميّثل التمويل أحد أهم العقبات اهليكلية اليت ما زالت تواجهها املشاريع الصغرية

واملتوسطة يف دول اجمللس .
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2 _ املقترحـات :
أّوال : وضع خطة وطنية طويلة األجل لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دول
اجمللـس، مبا يضمن تكاملها وحيّقق الترابط بني هذه املشاريع واملشاريع الكربى

سواء على مستوى القطر أو على املستوى اخلليجي.
ثـانيا : إجياد نوع من الترابط واالتصال بني املنظمات واهليئات املسؤولة عن تنمية

املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دول اجمللس .
ثالثا : إنـشاء بنك يف دول اجمللس مشترك للمشروعات الصغرية أو مؤّسسة متويل
خليجية، للعمل على تعبئة املوارد التمويلية وتنظيم تدفقاهتا لفائدة أصحاب

املشاريع الصغرية واملتوسطة وفق خطة معينة لألولويات.
رابعا : إنشاء احتاد لدول اجملـلس للمشاريع الصغرية يعمل علـى تنمية وتطوير
وتنسيق عمل أعضائـه يف جمال تنمية وتطويـر املشاريع الصغرية وتعظيم
قـدراهتا التنافـسية وتوثيق الـروابط بينها واإلسهـام يف حتقيق التكامل
االقتصادي بني دول اجمللس ، من خالل إنشـاء عدد من املنظمات التابعة

لالحتاد .
خامسا : دراسـة إمكانية إنشـاء بورصة بدول اجمللس للـمشروعات الصغرية
واملتوسطة وضرورة دراسة التجارب الدولية وأفضل املمارسات يف جماالت
مماثلـة للتعرف على إمكـانية تطبيقهـا يف دول اجمللس، ومن مث إصدار
تشريعات جديدة لتقدمي هذه اخلدمات للمشاريع الصغرية وتقدمي املساعدة

الفنية وبناء القدرات. 
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مرفق رقم )1(
مصفوفة مبدئية لتحليل السياسات

 _ 110 _

مستقبل املـشاريع الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون                       حسني عبد املطلب األسرج



تابع مرفق رقم )1(
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تابع مرفق رقم )1(
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تابع مرفق رقم )1(
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تابع مرفق رقم )1(
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