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  في مجال تنميةالناجحة بعض التجارب الدولية 
  وتطوير المشاريع الصغيرة المتوسطة

  - في فلسطين  نماذج يمكن االحتذاء بها-

  :مقدمة
 بين االقتصاديين فـي بدايـة القـرن    Economies of scaleسادت نظرية وفورات الحجم 

ولم ينظر إلى   .  قدرة على خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للشركات        العشرين لما لها من   
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها على لعب دورا رئيسيا في التنمية االقتـصادية      
ألي دولة، وركزت الدراسات االقتصادية في حينها على أهمية هذه المشاريع فقط من حيـث               

  .وتخفيف حدة الفقرقدرتها على خلق فرص العمل 
بعد الحرب العالمية الثانية بدا االقتصاديون يدركون الدور المتميـز الـذي لعبتـه المـشاريع                
الصغيرة والمتوسطة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في الدول التي ُهزمت فـي الحـرب                

  . كاليابان والمانيا وايطاليا-العالمية الثانية
ين أكَّد االقتصاديون مرة ثانيـة علـى أهميـة المـشاريع            وفي الثلث األخير من القرن العشر     

الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول بعد معاناة الشركات الكبرى وتعرضها لعدة أزمات            
  :كان نتيجتها

انخفاض فرص العمل في الدول الصناعية بـسبب إدخـال التكنولوجيـا الحديثـة واآلالت         .1
نسان، وقد أثبتت المشاريع الصغيرة قـدرتها علـى         المؤتمة إلى المصانع والتي حلت محل اإل      

استيعاب البطالة والتخفيف من حدتها، الن هذه المشاريع تستخدم التقنيات البـسيطة واأليـدي              
  .العاملة بشكل كثيف

من نتائج التغيرات التكنولوجية السريعة أنها تؤدي إلى التغيير المستمر في الطلـب علـى                .2
لحاجة إلى تخصص المنشأة في إنتاج سلع محدودة ومتميـزة،          المنتجات الجديدة، بحيث دعت ا    

ليس بإمكان أي منشأة أن تتميز في إنتـاج كـل           والتي تتمتع فيها المنشأة بميزة تنافسية، ألنه        
 !شيء

 سرعة التطور التكنولوجي في عصرنا الحاضر إلى زيادة معدل تغير التقنية اإلنتاجية             أدت .3
ة تشكل عائقا كبيرا أمـام مواكبـة التقـدم التكنولـوجي        المستخدمة، فأصبحت المصانع الكبير   

 السريع، وذلك بسبب الكلفة العالية التي يتطلبها شراء تكنولوجيا جديدة ذات قدرة إنتاجية عالية،             
ا في السوق، مما زاد من الحاجة إلى إقامـة مـصانع            ئهبقامن اجل تعزيز قدرة الشركة على       
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تع بمرونة وقدرة عالية على التغيير السريع، إلعـادة         متأصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية، وت     
 . تكييف اإلنتاج استجابة للتغير السريع في احتياجات وأذواق المستهلكين

 الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في           مشاريعوتلعب ال 
ك لدورها الفعال في حـل جملـة مـن          دول العالم المتقدمة منها والنامية على حٍد سواء، وذل        

المشاكل التنموية في مقدمتها امتصاص العمالة الزائدة والتخفيف من حدة البطالـة، ومعالجـة              
 الصغيرة والمتوسطة فرص عمـل واسـعة        مشاريعمشكلة الفقر وزيادة الدخول، حيث توفر ال      

في تعبئة المـدخرات    جدا، نظراً لصغر حجم رأس المال المستثمر فيها، وبذلك تساهم بفعالية            
  .المحلية، وتوظيفها في عملية التنمية االقتصادية

 الصغيرة والمتوسطة أيضا في عملية تنمية األقاليم النائية، لما تتميز به مـن              مشاريعوتساهم ال 
قدره على إقامة أنشطة إنتاجية ال مركزية في المناطق الريفية لما تتميـز بـه مـن خاصـية                   

واجد قوة العمل، وهي بذلك تحقق نوعاً من العدالة في توزيع عائـد             االنتشار والتوطن حيث تت   
وألنها ال تحتـاج إلـى أمـوال        . التنمية االقتصادية، من خالل تحقيق التوازن اإلقليمي للتنمية       

ضخمة أو تقنيات معقدة فإنها تالءم الكثير من الدول النامية التي يفتقر كثير منهـا إلـى هـذه          
  .المقومات

 العملية للصناعات الصغيرة في بعض الدول المتقدمـة إن الحاجـة تقتـضي              وتظهر التجارب 
من المشاريع، وذلك انطالقا من الدور الحيوي لهذه الصناعات في تحقيق            وجود مثل هذا النوع   

األهداف االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول، مما دعا الكثير من الدول للقيام ببرامج متعـددة              
 وتؤكد تجارب العديد من الدول، مثل اليابان والصين والهند وغيرها من            .مشاريعلتنمية هذه ال  

الدول األسيوية، أن دعم وتشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة قد حقق طفرة نوعية             
  . ملحوظة على المستويين االقتصادي واالجتماعي لهذه الدول
الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات  ىووصل االهتمام بهذا النوع من المشاريع في بعض الدول إل

والهنـد وسـريالنكا وبـنغالدش      ا  صغيرة والمتوسطة كما حصل في فرنس     خاصة بالمشاريع ال  
  .وماليزيا على سبيل المثال

وتختلف النـسبة مـن     . من إجمالي المشاريع في العالم    % 95وتشكل المشاريع الصغيرة نسبة     
على أساسه تصنيف هذه المنشآت، مع األخـذ         أخرى بسبب اختالف المعيار الذي يتم        إلىدولة  

بعين االعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلـدان الـصناعية المتقدمـة               
ففي . العمالةومقارنة بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث معياري حجم رأس المال             

، نرى أن سـقف رأس المـال للمـشاريع          الواليات المتحدة واليابان وبلدان االتحاد األوروبي     
 مليون دوالر، مع أكثر من مائة عامل، في حـين أن معظـم المـشاريع    20الصغيرة يتجاوز  
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 ألـف   50 - 20الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال في الواحدة منهما بـين              
 عامل إلى   100وتصل نسبة المنشآت التي توظف اقل من        .  عامل 20 -1دوالر، وعمالة بين    

فـي  % 95فـي اليابـان، و    % % 97في االتحاد األوروبي، و   % 99.5في أمريكا،   % 98.2
من إجمـالي   % 39.2وفي الواليات المتحدة ، تحديداً، استوعبت المنشآت الصغيرة         . بريطانيا

. من الناتج اإلجمالي المحلي للقطاع الخاص     % 50العاملين في القطاع الخاص، وأسهمت بنحو       
في تـايوان ،    % 56في الصين،   % 60همة المشاريع في إجمالي الصادرات نحو       وبلغت مسا 

  .في كوريا % 43في هونج كونج و% 70
وكما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة األولى على المـشاريع               

مجـرد  الصغيرة والمتوسطة، وليس على المشاريع الكبيرة كما يعتقد البعض، والتـي كانـت              
العتماد اليابان على المـشاريع   وكان .شركات تجميع لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

من عدد المشاريع في اليابان وتشغل حـوالي        % 99.7التي تمثل حوالي    (الصغيرة والمتوسطة   
من إجمالي القوى العاملة، وتساهم في النـاتج المحلـي          % 82 يشكلون نسبة    ، مليون عامل  40

 أن انخفضت نسبة البطالة وزاد اإلنتاج وتحققت مـشاركة ومـساهمة            )%80بنسبة  اإلجمالي  
األفراد واألقاليم المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي، وبمعدالت تراكم لرأس المال يتناسب مع             

  .التي تشهدها اليابان التنمية
وتشكل . ادية للصين وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ األهمية في التنمية االقتص         

.  الرعاية والحماية لهذه المـشاريع     أشكالمحور النشاط االقتصادي الصيني، وتقدم الدولة كل        
٪ مـن اإلنتـاج     60ويقدر الخبراء الصينيين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشارك بنسبة          

  . ٪ من القوى العاملة في الصين75الصناعي للصين، ويعمل فيها ما يقرب من 
 مليون مـشروع،    10وقت الحاضر، يبلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من          وفي ال 

  .من العدد الكلي للمشاريع االقتصادية في الصين % 99تشكل نحو 
من مجموع العمالة في أوروبـا      % 80و  % 55وتضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بين       

اهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي فتبلـغ       أما من حيث مس   . الغربية واليابان والواليات المتحدة   
  .في الواليات المتحدة األمريكية% 45في ألمانيا و % 48في اليابان، % 65نسبة 
 مـن مجمـوع المنـشآت،       %98.2عامل نسبة    100ل المشاريع التي يعمل بها اقل من        وتشك

لمـشاريع  بينما تـشكل ا   . من مجموع األيدي العاملة في االقتصاد األمريكي      % 39.2وتوظف  
 العاملة  األيديمن مجموع   % 58.7، وتوظف   %99.5عامل نسبة    100التي يعمل بها اقل من      

  .األوروبيفي دول االتحاد 
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مـن  % 99.8 عامل إلى نحـو      50أما في فلسطين فتصل نسبة المنشآت التي توظف اقل من           
عـدا  (مـن القـوى العاملـة       % 76مجموع المنشآت العاملة في االقتصاد الفلسطيني، توظف        

من القيمة المضافة المتولـدة محليـا،       % 71، وتساهم بنسبة    )اإلسرائيليالعاملين في االقتصاد    
من إجمالي تعويـضات    % 68من التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت، و       % 67وتشكل نسبة   

من هذه المنشآت فـي قطـاع الخـدمات، و          % 72وتعمل  . العاملين في االقتصاد الفلسطيني   
  .تعمل في قطاع الزراعة% 7.5 الصناعة واإلنشاء، و في قطاع% 20.5
: المشاريع الصغيرة والمتوسطةتعريف  

يختلف تعريـف المـشاريع   . والمتوسطة الصغيرة وموحد للمشروعات تعريف محدد ال يوجد 
الصغيرة والمتوسطة من دولة ألخرى وفقـا الخـتالف إمكانياتهـا وظروفهـا االقتـصادية               

مكونات وعوامل اإلنتاج، ونوعية الصناعات القائمة، وحجم السكان،        واالجتماعية، مثل طبيعة    
ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام لألجور والدخل، النـاتج المحلـي              

وغيرها من الجوانب االقتصادية واالجتماعيـة التـي        ... اإلجمالي وحجم االستيراد والتصدير   
كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منـه، وهـل هـو           . دولةتحدد مالمح التطور االقتصادي لل    

  .لألغراض اإلحصائية أم لألغراض التمويلية أو ألية أغراض أخرى

ويعتمد اختيار الدولة ألي معيار من هذه المعايير لتصنيف هذه المشاريع، على عامل او أكثر               
  :من العوامل التالية

  غيرة والمتوسطةسياسات الحكومة التي تشجع إقامة المشاريع الص .1
 درجة التطور االقتصادي والتقدم التكنولوجي للدولة .2
 مدى الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في مسيرة التنمية االقتصادية .3
 حجم السوق المحلي وحجم أنشطة االستيراد والتصدير .4

 :المعايير المستخدمة في تصنيف المشاريع
أخرى ومـن   إلى نسبية تختلف من دولةهي كلمات لها مفاهيم " متوسطة" و"صغيرة"ان كلمة 

 الدراسات الصادرة عـن معهـد واليـة    إحدى فقد أشارت. داخل الدولة في قطاع آلخر حتى
  .1دولة  (75) في والمتوسطة الصغيرة للمشروعات تعريفاً) 55(جورجيا بأن هناك أكثر من 

لتمييز بين المشاريع،   التعاريف، فإن معظم الدول تستخدم معيار عدد العمال ل        هذه  مع اختالف   و
، كما في معيار   األسعارلسهولة قياس هذا المعيار، وألنه معيار ثابت وموحد ال يرتبط بتغيرات            

وتستخدم بعض الدول معيـار حجـم رأس المـال المـستثمر او             . حجم رأس المال المستثمر   

                                                 
   الدروس المستفادة-بعض التجارب الدولية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .بن داودية. محمد راتول، أ. د 1.
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ـ        . المعيارين معا للتمييز بين المشاريع     معـدل  : لأال إن بعض الدول تستخدم معايير أخرى مث
عـدا  (دوران المبيعات، الحصة السوقية للمشروع، رأس المال المسجل، قيمة األصول الثابتة            

المستخدمة في اإلنتاج، قطاع  )Horse power( ، القوة التشغيلية للماكينات)األراضي واألبنية
، فالمشروع الذي يعتبر صغيرا في قطـاع  Sphere of activityالعمل أو النشاط االقتصادي 

  .وهكذا.. الصناعة قد يكون كبيرا في قطاع الخدمات أو الزراعة
  :التصنيفات الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ن دولة وأخرى بناءاً على اخـتالف درجـة         بيالصغيرة والمتوسطة   مشاريع  يختلف تصنيف ال  
 دولة الـى    التطور الصناعي والتكنولوجي في هذه الدولة او تلك، واختالف األهمية النسبية من           

  : للمعايير المستخدمة في تصنيف هذه المشاريعأخرى
   :اليابان. 1

  : في الحاالت التاليةتدخل المشاريع االقتصادية في تصنيف مشاريع صغيرة او متوسطة
 

   رأس المال المستثمر
 في األصول الثابتة

  عدد العمال
 ..اقل من 

  النشاط االقتصادي

 الصناعة  300    مليون ين100

 تجارة الجملة  100 مليون ين 30

 تجارة التجزئة 50  مليون ين10

  المشاريع المتناهية الصغر
 الصناعة   عامل20اقل من  

 تجارة التجزئة  عمال5اقل من  

 عامل تعتبر 500 مليون دوالر، واقل من 20 اقل من –الواليات المتحدة األمريكية . 2
 مشاريع صغيرة

:كوريا .3  

ررأس المال المستثم  النشاط االقتصادي عدد العمال 
 مليون دوالر فـي     6.7اقل من   

 الصناعة التحويلية  300اقل من   األصول الثابتة

  التعدين، والبناء، والمواصالت 300   مليون دوالر2.5
ــن  ــون دوالر 1.6 – 1م  ملي

 وحسب نوع قطاع الخدمات
 حسب نوع   200 – 30من  

 قطاع الخدمات
  الخدمات 

مالعدد الع المبيعات  الزراعة 
200اقل من   مليون 16اقل من  األسماكصيد    
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50اقل من   مليون دوالر 4اقل من   الغابات والمزارع
 

  عامل في قطاع الخدمات50 عامل في الصناعة، واقل من 100اقل من : استراليا. 4
  عامل250اقل من : فرنسا. 5
في قطاع الخدمات عامل 50 عامل في الصناعة، اقل من 500اقل من : كندا. 6  
) مليون دوالر6.5( مليون رنجت 25 عامل، واقل من 150اقل من : ماليزيا. 7  
 عمال، ومجموع قوة 9تعتبر مشاريع صغيرة تلك التي اقل من ): بورما سابقا(ماينمار . 8

    . حصان 3الماكينات ال يزيد عن 
 ومتوسطة عندما يعمل بها  عامل،20 -1تعتبر المشاريع صغيرة اذا عمل بها من : الفلبين. 9

 .  عامل99-21من 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي توظف : البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. 10

. عامل في الدول المتقدمة500 عامل في الدول النامية، واقل من 50اقل من   
-10 :لـصغيرة  عمال، ا  9 اقل من    - الصغر المشاريع المتناهية : دول االتحاد األوروبي  . 11

  . عامل500-100 عامل، 100
  : UNIDOمنظمة التنمية الصناعية العالمية . 12

تصنف المشاريع حسب معيار عدد العمال،  وحسب التطور االقتصادي لمجموعـة البلـدان،              
  .الدول النامية والدول المتقدمة

التصنيف عدد العمال
  الدول المتقدمة صغيرة  99اقل من 

    متوسطة 100-499
    كبيرة  عامل500أكثر من 

  
  الدول النامية متناهية الصغر  1-4

   صغيرة  5-19
    متوسطة 20-99
    كبيرة  100 من أكثر

  : الصغيرة في الدول العربيةمشاريعتعريف ال. 13
  :قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعريف لهذا المفهوم على النحو التالي

عمال ورأسمالها المستثمر في األصول  5 يعمل بها أقل - Micro رة جداً المشاريع الصغي-
   دوالر أمريكي5000اقل من ) عدا األرض واألبنية ورأس المال العامل(الثابتة 
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 عامالً، ورأسمالها المستثمر في االصول 15-6من   يعمل بها-Small الصناعات الصغيرة 
  . دوالر15000الثابتة اقل من 
-15000 عامالً، وتستثمر من 50-15 يعمل فيها من - Mediumتوسطة الصناعات الم

   دوالر في األصول الثابتة25000
الدول المتقدمة والدول النامية في تعريـف المـشاريع الـصغيرة            بين   ختالفالمن المالحظ ا  

والمتوسطة، مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشاريع التي يقل عدد العـاملين              
 عامل في اليابان وكوريا     300 عامل في أمريكا ودول أوروبا الغربية واقل من          500فيها عن   

   .الجنوبية تعتبر مشاريع صغيرة، بينما تعتبر هذه المشاريع كبيرة جدا بالنسبة للدول النامية
  :سمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المشاريع بعض السمات يمكـن      فان لهذه    رغم عدم وجود تعريف واضح متفق عليه بين الدول        
  :أن تميزها عن باقي المشاريع، يمكن إجمالها فيما يلي

 والتخطيط والتسويق، وفي احيـان      اإلدارةفي مجال    طابع الفردية    أنشطتهايغلب على    .1
   والعامليناإلدارةاخرى تكون عائلية من حيث 

، وهـو   بساطة الهيكل التنظيمي، حيث االدارة المباشرة من قبل صـاحب المـشروع            .2
 المسؤول عن التخطيط واالنتاج والتسويق

تتصف بصغر حجم راس المال، وتعتمد على المدخرات الشخـصية او المـدخرات              .3
 العائلية في تمويل المشروع

 بساطة التكنولوجيا المستخدمة، وتواضع مؤهالت للعاملين .4
تتمتع بقدر كبير من سرعة التكيف مع تغيرات السوق مـن حيـث كميـة اإلنتـاج                  .5

عيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في اوقـات االزمـات وفتـرات              ونو
 الركود االقتصادي

تواضع مستوى جودة منتجاتها، مقابل انخفاض مستوى اسعارها، وهي بـذلك تكـون          .6
 .عامل جذب للفئات من ذوي الدخل المحدود او المتدني

 بالنـسبة  األكثـر مالئمـة   التركيز، وهي اإلستراتيجية إستراتيجية تتبع هذه المشاريع .7
 ضمن المشروع وضع بإستراتيجية التركيز يقصد حيث والمتوسطة، الصغيرة للمشاريع
  .2المنتجات من محدد بنوع االهتمام أو جغرافية معينة، مناطق أو محددة، سوق آليات

  :أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

                                                 
  م2006 - الجزائر– قسنطينة -منتوري جامعة-بوداح  الجليل  عبد-والمتوسطة الصغيرة المشروعات يف اإلستراتيجية مفهوم . 2
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 على اهمية هذه المشاريع     اجمعت هانأ في حين ان هناك اختالف كبير ومتفاوت بين الدول اال         
ومحركا ، حيث تعتبر العمود الفقري      إرساء ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية    ودورها في   

باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة االنتاجية مـن ناحيـة،          ذا االقتصاد،    ه في تنمية  أساسيا
لذلك أولت دول كثيـرة هـذه       . ية أخرى والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناح       

المشاريع اهتماماً غير عاديا وملفتا للنظر، خصوصاً في العقود األربعة الماضية، وقدمت لهـا              
العون والمساعدة بمختلف السبل، ووفرت لها العديد من التسهيالت واإلعفاءات وساعدتها على            

ا من منافسة المنتج األجنبـي مـع        تطوير إنتاجها وتحديثه وفتح أسواق تصديرية لها، وحمايته       
التركيز على التطوير في الشكل والمضمون واالرتقاء بفن اإلنتـاج واالهتمـام بالتخـصص              

ونتج عن هذا االهتمام نمو واسع في أعداد المشاريع والمنشآت          . لتحقيق وزيادة المزايا النسبية   
  . الصغيرة في مختلف دول العالم

لى كونها مجرد طاقة إنتاجية مولدة للدخل وفرص العمل         وال تقتصر أهمية هذه الصناعات ع     
انها تعمل على زيادة الناتج القومي االجمالي واحالل الواردات وتقليل وتخفيف العجز في             بل  

  . .الميزان التجاري
  :وتبرز أهمية هذه المشاريع في التنمية االجتماعية من خالل

  خفض معدالت الفقر والبطالة -
 لية اإلنتاجية وتوفر لها االستقالل االقتصاديإشراك المرأة في العم -

 يتلعب دورا في تحفيز المشاركة الشعبية في بناء االقتصاد الوطن -

فـي تـوفير    ان توفير الفرص للمواطنين للحصول على الدخل يساعد المـواطنين            -
المأكل والملبس والخدمات الصحية والتعليميـة، وتقـضي         االحتياجات األساسية من  

 . ريمة وأعمال العنف، وتخلق مجتمعا أكثر أمانا واستقراراعلى أسباب الج

   :في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دور
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيـة            

  :من خالل
 مشكلة اقتصادية لها أبعاد اجتماعيه ، وهيعمل وحل مشكلة البطالة توفير فرص •

 المال، والهجرة غير الشرعية للدول  اللجوء لألساليب غير المشروعة لكسب:مثل خطيرة

النفسية، وكذلك تأخر سن الزواج لدى  والعنف واالكتئاب والمشاكل األخرى، والتطرف
 .بسبب عدم وجود دخل ثابت الشباب،

، لكونها تنتشر في  على مستويات االقتصاد كافةاجيةتساعد على استيعاب الموارد اإلنت •
 وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين ،حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة
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 األقل حظاً في النمو والتنمية وتدني الدخل وارتفاع معدالت ، وهيالحواضر واألرياف
 .البطالة

 وتكبح جماح ، السوق المحليتزيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حدة المنافسة في •
 الكبيرة، وتحد من قدرتها على التحكم في األسعار، من خالل شاريعز االحتكاري للمركّتال

   .طرح منتجات بأسعار معقولة تنافس منتجات الشركات الكبيرة
تحقيق العدالة في توزيـع   لهذه المشاريع في أنها تعمل على ألهمية االجتماعيةوتكمن ا •

 .السكان مية االجتماعية المتوازنة بين مختلف فئاتوالتن ،الثروة

  تحويل األفكار االستثمارية إلى مشاريع قائمة وبرأس مال منخفض نـسبيا،           تعمل على  •
وتفتح مجاالً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، وبذلك تعمل على تحفيـز             

 .روح المبادرة والريادة في المجتمع

وابط الخلفية واألمامية بين الـصناعات القائمـة، وبـين القطـاع            تعمل على إنشاء الر    •
 . الصناعي والقطاعات االقتصادية المختلفة

تحل هذه المشاريع محل المشاريع الكبيرة التي أجبرت على الخروج من السوق خالل              •
وخالل فترات الركود االقتـصادي، تعمـل هـذه         . االضطرابات واألزمات االقتصادية  

، لما لهذه المشاريع من قدرة على "Shock Absorberاّص للّصدمات م"المشاريع كـ 
البقاء واالستمرار في االقتصاديات المضطربة وغير المستقرة، في الوقت الذي قـد ال             

 . تصمد فيه المشاريع الكبيرة وتخرج من السوق

مكـن أن  تؤدي دورا تكميليا في تعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات الكبيرة، ألنها ي        •
تنتج أجزاء او تجميع مكونات المدخالت الوسيطة، وتقديم الخدمات بتكلفـة أقـل مـن               

 .نظيراتها األكبر حجما

انها نقطة االنطـالق    . تؤدي دورا هاما في عملية التنمية الصناعية واالقتصادية للدولة         •
ـ      . للتنمية في البلدان التي ترغب في التصنيع       لعا فالصناعات الصغيرة يمكن أن تنتج س

لالستهالك المحلي من خالل استخدام التكنولوجيا البسيطة التي تعتمـد علـى الكثافـة              
 .العمالية

 تعتبر عامالً مساعداً لالستقرار االجتماعي واالقتصادي في الدولة •

 استغالل المخلفات الزراعية والصناعية، التي يؤدي عدم        على الصغيرة   مشاريعتعمل ال  •
 التي تستخدم مخلفـات الـورق والكرتـون         مشاريعمثل ال  ،استغاللها إلى تلوث البيئة   

والبالستيك والكاوتشوك والزجاج والمعادن ومخلفات الزيوت، مما يـؤدي إلـي رفـع             
 مشكلة التلوث البيئي القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة وحل
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  : المشاريع الصغيرة والمتوسطةمزايا وخصائص
  طاع اإلنتاج في مختلف الدول سواءرة والمتوسطة جزءا كبيرا من قتمثل المشاريع الصغي

  ادية واالجتماعية، حيث تولي دوالأو النامية، لدورها في تحقيق التنمية االقتصمنها المتقدمة 
  . عديدة اهتماما خاصا بها، وتعد بمثابة مفتاح التنمية في هذه الدول

  : يمكن تلخيصها كاآلتي،ن المميزاتوتتميز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعديد م
توفر فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة، وذلك لطبيعة الفن اإلنتاجي المستخدم حيث  -

 .أسلوب اإلنتاج كثيف العمل قليل رأس المال

نظراً لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير فغالباً ما : بساطة التكنولوجيا المستخدمة   -
 نولوجي المستخدم غير متقدم نسبياً، كما يتسم بمحدودية األدوات واآلالتالتك يكون المستوى

المستخدمة، فضال عن تواضع مؤهالت العمالة وتدني مستويات التدريب المطلوبة مما يعزز 
دورها في امتصاص البطالة، التي في األغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني 

تاج العاملون إلى مستويات عالية من التدريب للعمل في هذه ال يحف. وخاصة في البلدان النامية
  .المشاريع

ألصحاب  بأنماط ملكية أكثر جاذبية تعتمد في الغالب على المدخرات الشخصية مما يربطها -
 .المدخرات الصغيرة وهى الملكية الفردية أو العائلية أو شركات األشخاص

فأ للموارد وللمواد الخام عن طريق رفع على االستخدام األمثل واألك المشاريعهذه قدرة  -
 االقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة  القيمة

اإلدارة والملكية والعمل حيث يكون صاحب المشروع  يتميز المشروع الصغير بالجمع بين -
 .العامل وأفراد أسرته هو نفسه مدير المشروع وهو نفسه

 قليلة نظرا لمحدودية رأسمالها، فهي تنتج كميات المال سرعة دوران رأس -

 .بمرونة مع متغيرات السوق سهولة التكيف والقدرة على التفاعل -

هم، وفي مشاريعأصحابها على االبتكارات الذاتية في  التطوير واالبتكار وذلك الرتفاع قدرة -
 .مشاريعإلى هذه ال من االبتكارات% 52اليابان يعزي 

  ، مما يساهم في خفض التكلفة اإلنتاجيةاالعتماد على الموارد المحلية األولية -

حيث تساهم في تلبية بعضاً من احتياجات       ،   الكبيرة مشاريعمع ال إقامة ترابطات أمامية وخلفية      -
الصناعات الكبيرة سواء من المواد األولية او بعض القطع والمكونات، وكذلك تقديم الخـدمات              

خدام منتجات الصناعات الكبيرة من الـسلع       التشغيلية، ومن جهة ثانية، تقوم هذه المشاريع باست       
الجاهزة او السلع الوسيطة أو شبه المصنعة، إلنتاج منتجات نهائية، أو تقوم بتسويق منتجـات               
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 التشابك القطاعي بين فـروع اإلنتـاج وبـين المنـشآت الـصغيرة               ويعدّ .الصناعات الكبيرة 
 .والمتوسطة والكبيرة أحد معايير التقدم االقتصادي

 . في توليد القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي اإلجماليامساهمته -

استغالل مدخرات المواطنين واالستفادة منها في الميادين االستثمارية المختلفة، بدال من تبذير  -
 .هذه المدخرات في االستهالك، أو تخزينها في البيوت

 الصنع تساهم في تلبية احتياجات      لمواد األولية المتاحة محليا إلنتاج سلع تامة      االستغالل األمثل ل   -
 استيرادها من الخارج، مما يقلل من حجم        وبذلك تحل محل السلع التي يتم     وأذواق المستهلكين،   

 . الميزان التجاريض العجز في بالتالي خفاالستيراد، و

 .إجمالي الصادراتتوفير العملة الصعبة، من خالل إحالل الواردات والمساهمة في  -

حلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجها لضيق نطاق تغطية الطلب الم -
 .الطلب عليها وضعف امكانيات التصديرنخفاض الالسوق المحلي، او 

 تبعا التكييف ة عالية على، حيث تتمتع بقدر مواجهة تغييرات السوق بسرعةقدرتها على -
 يعني القدرة على مواجهة لظروف السوق، سواًء من حيث كمية اإلنتاج أو نوعيته، مما
 .الصعوبات في أوقات األزمات االقتصادية وفترات الركود

 مـشاريع فالكثير من ال  . للمشاريع الكبيرة اللبنة األولى   والمتوسطة  تشكل المشاريع الصغيرة     -
 صغيرة ثم أخذت في التطور      مشاريعالعمالقة حاليا، كانت قد بدأت في أولى مراحلها في شكل           

ر المساعدات سواء كانت فنية أو تمويلية       وتوف بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة     أخذهامع   والنمو،
هـذه   والهيئات المختـصة، مكّنـت       الدولةمؤسسات  من قبل   او تدريبية   أو إدارية أو تسويقية     

وخير مثال على ذلـك شـركة       .  الكبيرة الحجم  مشاريع نحو ال  االنطالقتطور و ال من مشاريعال
بيـل  :  اثنـين   بشخصين دأتبكانت قد    تبر اليوم من اكبر شركات العالم،      التي تع  ميكروسوفت

 .جيتس وزميل له وفي إحدى زوايا البيت

  :  الكبيرة بمجموعة من الخصائص من أهمهامشاريع الصغيرة عن المشاريعال وتتميز
 الـصغيرة والمتوسـطة   مشاريعانخفاض حجم رأس المال الالزم لخلق فرصة العمل في ال   -

، مقارنـة    مما يجعلها قادرة على توفير فرص عمل برأس مال قليل          ، الكبيرة مشاريعلمقارنة با 
 .بالمشاريع الكبيرة التي يتطلب اقامتها رؤوس اموال كبيرة

المرونة والقدرة على التكيف والتأقلم بسرعة مع التغيرات المستمرة في السوق المحلي  -
 القدرة الكبيرة على التكيُّف تنعكس على هذه. والدولي، والتي يمكن القتصاد ما أن يتعرض لها

، كبيرةتكاليف تكبد أرض الواقع في سهولة نقل مكان المصنع من مكان إلى آخر دون 
والتحول بسرعة من نمط إنتاجي آلخر بما يتالءم مع توجهات السوق المحلية، بينما تحتاج 
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 التعامل مع تكنولوجيا المشاريع الكبيرة إلى وقت أطول من أجل التحول إلى إنتاج جديد أو
 . حديثة

 الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على تحمل األزمات المالية واالقتصادية مشاريعأن ال -
 الصغيرة والمتوسطة على إعادة مشاريعالعالمية مقارنة بالشركات الكبيرة، بسبب قدرة ال

قيام العديد من الشركات،  فقد أدت األزمة المالية العالمية إلى .اإلنتاجيالهيكلة وتعديل المسار 
من ذات الحجم الكبيرة بتسريح أعداد كبيرة من عمالها، وأثبتت المشاريع الصغيرة قدرتها على 

 . الكبيرةمشاريعاستيعاب العمال المسرحين من ال

 فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتمّيز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد مشاريعتستخدم هذه ال -
ى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكّبد الدول التي تعان

 .، كما في المشاريع الكبيرةتكاليف رأسمالية عالية

التي تفتقر الى البنى التحتية الجيدة، األمر   إقامتها في األماكنبإمكانية مشاريعتتمّيز هذه ال -
التي ال والمناطق العمرانية الجديدة ة  المناطق الريفيالذي يساعد على انتشارها الجغرافي في

وتحقيق التنمية  على تقليل التفاوتات اإلقليميةبالتالي مما يساعد تغري المنشآت الكبيرة، 
 .المكانية المتوازنة، وخدمة األسواق المحدودة

  للمشاريع الكبيرةأي اهتمامتخدم هذه المشاريع اسواقا محددة قد ال تشكل  -

 الدخل المحدود، والتي تسعى للحصول عليها للفئات من ذوياً  سلعمشاريعتوفر هذه ال -
 األمر يتطلب التنازل بعض الشيء توإن كان(بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية 

  ).عن اعتبارات الجودة
الن مالك المشروع هو مديره إذ  اإلدارية،اتخاذ القرارات  بسهولة مشاريعتتمّيز هذه ال -

 كونها ذات مشاريعت اإلدارية والفنية والتسويقية، وهذه الصفة غالبة على هذه اليتولى العمليا
 حيث تتعدد المستويات اإلدارية ، الكبيرةمشاريعال على عكسطابع أسرى في أغلب األحيان، 

 .اإلداري يأخذ وقتاً طويالً القراراتخاذ مما يجعل  ،كثر معها مراكز اتخاذ القراراتوي

بميزة تنافسية عالية في الحاالت عن المشاريع الكبيرة  الصغيرة والمتوسطة تتمتع المنشاتكما 
 :التالية

 العمل وسيطرته صاحب المباشر لاإلشراف بسبب ، سلع تتطلب دقة عاليةإنتاجعند . 1
  .اإلنتاجيةالكاملة على العملية 

 شرائح  عند اإلنتاج لتلبية احتياجاتأوعندما يكون حجم الطلب قليل على السلعة، . 2
  .محددة من السوق، او عند اإلنتاج حسب طلب الزبون
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عندما يكون هناك فائضا في العمالة وندرة في رأس المال، الن هذه المشاريع كثيفة . 3
 .العمل، وتستخدم التكنولوجيا البسيطة وغير مكلفة

ي تلعبه وقد بدأت حكومات بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء تعي أهمية الدور الذ
مساندة هذه بالحكومات هذه وبالتالي بدأت .  الصغيرة والمتوسطة في اقتصادياتهامشاريعال
 مشاريع من خالل وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح والتي تساعد المشاريعال

  .الصغيرة والمتوسطة على االزدهار والعمل في بيئة اقتصادية صحية
ضعف في بعض المجـاالت التـي        والمتوسطة، تعاني من  رة  المشاريع الصغي وبالمقابل فان   

  :تتفوق فيها المشاريع الكبيرة، مثل
علـى تحقيـق وفـورات الحجـم     مـشاريع الـصغيرة والمتوسـطة    عـدم قـدرة ال   -

Diseconomies of scale   بسبب صغر حجم إنتاجها بالمقارنة مع المشاريع الكبيـرة، ممـا 
 .صغيرة والمتوسطةيرفع من تكاليف اإلنتاج في المشاريع ال

، للمـشاريع الـصغيرة   Poor managerial skillsضـعف المهـارات اإلداريـة     -
متعدد المهام، حيث   والمتوسطة العتمادها على شخص واحد إلدارتها يكون في الغالب مالكها،           

  . والتمويليةوالتسويقيةواإلنتاجية يقوم بكافة المهام اإلدارية 

عـن  % 3-%2لهذه المشاريع بنسبة تترواح بـين       ارتفاع نسبة الفائدة على القروض       -
 .، الن كلفة تنفيذ القرض الصغير ال تقل كثيرا عن كلفة تنفيذ القرض الكبيرالمشاريع الكبيرة

توفر وع، الن أصول المشروع الصغير ال       ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشر      -
 إليه بعد فترة من تشغيله من اجل        الضمان الكافي للحصول على التمويل المطلوب اذا ما احتاج        

 .االستمرار في العملية اإلنتاجية

 والتجهيـزات   عدم التزامها بمتطلبات الحفاظ على البيئة، الرتفاع تكلفة شراء المعدات          -
 .الالزمة لذلك

  املشاريع الصغرية واملتوسطة يف فلسطني
  :تعريف

بسبب عدم وجود تعريف    ة   في فلسطين صعوبات كبير    تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة   
، فهناك اجتهادات عديدة من مختلف المؤسسات في صـياغة وتبنـي            شروعاتموحد لهذه الم  

وتبـرز أهميـة    .  لهذه المشروعات  تعريف موحد، إال أنها لم ترق إليجاد تعريف وطني موحد         
  تـشجيع اقامـة    التعريف الوطني باعتباره مدخالً مهماً وشرطاً مسبقاً قبل الشروع بخطـوات          

  . وتنمية وتطوير هذا النوع من المشاريع
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، والتعامل الشكلي مـع     الداعمةحكومية  السياسات  على غياب ال  وقد أثر غياب التعريف الموحد      
، وعدم ايالئها أيـة     هذه المشاريع من جانب مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية         

ض غـر لتـستخدم    الـوطني     وزارة االقتصاد  نجد أن  ف .أهمية جوهرية تذكر بهذا الخصوص    
للمشاريع الصناعية اعتمادا على قيمة رأس المال       فحسب التصنيف التالي    الترخيص الصناعي   

  .ين فيهالما، وبغض النظر عن عدد العالمستثمر
  دوالرالف  50 المال المستثمر اقل من رأسعندما تكون قيمة : مشاريع صغيرة ومتوسطة. 1
  دوالر دوالر  50 رأس المال المستثمر اكثر من عندما تكون قيمة: مشاريع كبيرة. 2

فقط في االقتصار عند الترخيص على طلب ويكمن الفرق بين هذين النوعين من المشاريع 
 الف دوالر، ودراسة جدوى 50 للمشاريع التي يقل راسمالها عن أوليةجدوى اقتصادية 

   ! الف دوالر50 عن رأسمالهاتفصيلية للمشاريع التي يزيد 
التصنيف التالي لألغراض اإلحصائية دم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يستخو

  . للمشاريع االقتصادية اعتمادا على حجم العمالة
   عمال4-1يعمل بها من : مشاريع صغيرة جدا

   عامل19-5 يعمل بها من   :مشاريع صغيرة
   عامل49-20 يعمل بها من  :مشاريع متوسطة
   عامل50ا أكثر من  يعمل به    :مشاريع كبيرة

ولغرض حصول أصحاب المشاريع على العضوية في الغرف التجارية، تعطي الغرف 
التجارية التصنيف التالي للمشاريع وفقا لحجم رأس المال المستثمر، وتتحدد تبعا لذلك درجة 

  :العضوية وبالتالي رسوم العضوية
  دينار أردني  15000  رأسمالها اقل من:  مشاريع صغيرة-الدرجة الثالثة 
   دينار أردني50000 – 15000  رأسمالها بين:  مشاريع متوسطة-الدرجة الثانية 
   دينار أردني150000-50000  رأسمالها بين:  مشاريع كبيرة-الدرجة األولى 

   ألف دينار150000  رأسمالها أكثر من:  مشاريع كبيرة-الدرجة الممتازة 
  :المتوسطة في فلسطين والمشاريع االقتصادية الصغيرة توزيع

 منشأة، تشكل المشاريع الصغيرة  80,699يبلغ عدد المشاريع االقتصادية المسجلة رسميا نحو 
 :وتتوزع على األنشطة االقتصادية التالية% 99.5والمتوسطة منها نسبة 

 %7: المشاريع الزراعية. 1

  %20.5 )صناعات استهالكية، ونسيجية وحرفية(المشاريع الصناعية  .2

والسماسرة والخدمات المالية ووكاالت  تجارة الجملة والتجزئة الوكالء: (الخدمات مشاريع . 3
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 %72.5 -) والتأمين والخدمات الفندقية وخدمات النقل السياحة

من مجموع المشاريع % 99.8 عامل إلى نحو 50وتصل نسبة المشاريع التي توظف اقل من 
من إجمالي % 89.2 عامل يشكلون نسبة  286000 العاملة في االقتصاد الفلسطيني، وتوظف

من القيمة المضافة المتولدة محليا، % 71القوى العاملة في االقتصاد الفلسطيني، وتساهم بنسبة 
من إجمالي تعويضات % 68من التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت، و % 67وتشكل نسبة 

  .العاملين في االقتصاد الفلسطيني
  :صغيرة والمتوسطة لالقتصاد الفلسطينيأهمية المشاريع ال

إضافة إلى الميزات التي توفرها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القتصاديات مختلف الدول، 
فان هذه المشاريع تضيف ميزات أخرى مهمة لالقتصاد الفلسطيني، والتي تكمن في الحلول 

منها االقتصاد الفلسطيني، التي يمكن ان تقدمها هذه المشاريع للمشاكل المزمنة التي يعاني 
  :3والمتمثلة فيما يلي

غياب االستقرار السياسي واألمني في المنطقة، وسيطرة إسرائيل على المعابر والحدود  .1
 .الفلسطينية مع مصر واألردن، وتحكُّمها الكامل في عملية تدفق السلع من والى فلسطين

تطور االقتصاد الفلسطيني اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية التي تهدف الى عرقلة  .2
 .وإبقاءه تابعا ومرتبطا باالقتصاد اإلسرائيلي

الحصار واالغالقات المستمرة على مختلف المناطق الفلسطينية، يحد من حرية الحركة  .3
 .والتنقل، ويؤدي الى تعطل مسار الحياة اليومية، وتراجع االداء االقتصادي

من األيدي العاملة في % 26تصل الى نسبة ارتفاع نسبة البطالة الجزئية والكلية والتي  .4
االقتصاد الفلسطيني، وما يتمخض عنها من مشاكل اجتماعية مثل زيادة حدة الفقر، 

عام % 34وارتفاع نسبة األسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر والتي وصلت الى 
  . م2006

 12ة الواردات لقترة العجز المزمن في الميزان التجاري الفلسطيني، حيث بلغ متوسط قيم .5
 مليون دوالر، بينما وصل متوسط قيمة الصادرات 2300نحو ) م2006-1995من (سنة 

اما .  مليون دوالر1960 مليون دوالر، فكان متوسط العجز هو 340: لنفس األعوام
 مليون دوالر، 2496م، فقد وصل الى 2006العجز في الميزان التجاري الفلسطيني لعام 

 مليون دوالر، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات لنفس 2835الواردات حيث بلغت قيمة 
  .أمريكي دوالر 339العام الـ 

                                                 
  أسامة نوفل:  مراجعة - 2001حمدي الخواجا، آامل المنسي : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في فلسطين تأليف . 3
  



   يف فلسطنيمناذج ميكن االحتذاء هبا – مية وتطوير املشاريع الصغرية املتوسطةيف جمال تنالناجحة عض التجارب الدولية ب  
  
 

 17

، حيث يشكل حجم التبادل اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيني باالقتصاد ألقسرياالرتباط  .6
 .من قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية% 90 من أكثر إسرائيلالتجاري مع 

اد على مصادر الدخل المتأتية من الخارج، سواء من عوائد العمل في ارتفاع درجة االعتم .7
داخل إسرائيل أو من المساعدات الخارجية، مما يرفع حساسية االقتصاد الفلسطيني 

  . للتقلبات الخارجية
 الزراعة والصناعة في تكوين الناتج المحلي -تراجع مساهمة قطاعات اإلنتاج المادي  .8

  . ا على استيعاب العمالة الفلسطينيةاإلجمالي، وتراجع قدرتهم
 .تراجع قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على خلق فرص عمل .9

تسارع نمو الدين العام الفلسطيني وارتفاع عبء تراكم الدين العام الخارجي وتزايد  .10
 صعوبة خدمته 

االعتماد في تكوين اإليرادات العامة على مصادر اإليرادات الخارجية، وخاصة الضرائب  .11
 .ير المباشرة، واألهم من ذلك االعتماد على إسرائيل في تحصيلهاغ

 .ارتفاع النفقات الجارية وتراجع اإلنفاق التطويري .12
إن وضع السوق الفلسطينية الحالية التي تتصف بعدم االستقرار، وعدم القدرة على التخطيط 

لها من أهمية حقيقية المستقبلي لفترات طويلة تضيف ميزة جديدة لنهج المشاريع الصغيرة، لما 
  : االقتصادية في فلسطين، والمتمثل فيما يلي في دفع عجلة التنمية

فخالل فترات الحصار المحكم وصعوبة التحرك والتنقل بين مختلف مناطق الضفة  -
الغربية، والتي أدت إلى إغالق أو تعطل المشاريع الكبيرة عن العمل، استطاعت المشاريع 

وبات، والعمل في أسوأ الظروف لتلبية احتياجات المواطنين الصغيرة مواجهة هذه الصع
  .وخاصة من السلع االستهالكية

العمل الفلسطيني  مساهمة هذه المشاريع في استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق -
باستمرار، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة، وتخفيف حدة الفقر في المجتمع 

تعتبر مالذا للعمالة الفلسطينية التي يلفظها االقتصاد اإلسرائيلي بشكل الفلسطيني، كما انها 
 . مستمر

 من - يغلب عليها التمويل الذاتي –تشجع كل المبادرات الفردية الريادية باستثمارات قليلة  -
خالل القدرة على تعبئة المدخرات العائلية لذوي الدخل المحدود في االستثمار المنتج بدالً 

 . في البيوتمن ادخارها
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 تزيد من درجة االكتفاء الذاتي من خالل توفير العديد من السلع التي تلبي احتياجات السوق -
الفلسطيني، والتي تحل محل السلع المستوردة، وتخفف بالتالي من العجز في الميزان 

 .التجاري، وتقلل من درجة التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي
ي ظل الظروف السياسية غير المستقرة في فلسطين عامل أساسي لالستقرار االجتماعي ف -

 والمنطقة العربية 
 واالجتماعية المختلفة وسيلة لدمج وتفعيل دور المرأة في األنشطة االقتصادية -
قدرتها على التشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وخريجي الجامعات والمعاهد وتلبي رغباتهم  -

 .في تحقيق طموحاتهم ورفع مستوى معيشتهم

  : المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطينخصائص
من إجمالي المشاريع العاملة في % 90.5 عمال نسبة 5 تشكل المشاريع التي توظف اقل من -

وهذا الحجم الصغير للمشاريع الالفت للنظر يعكس في الواقع عدم . االقتصاد الفلسطيني
ة غير المستقرة فان هذه وفي ظل هذه البيئ. االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة

  !المشاريع تكافح من اجل البقاء وليس من اجل التطور
 تنتج معظم هذه المشاريع منتجا واحدا فقط، مما يحد من إمكانية توزيع المخاطر،  وهذا -

  يرفع من حساسيتها للتقلبات االقتصادية 
من % 32سبة  يشكل العاملون من غير اجر في المشاريع الصغير والمتناهية الصغر ن-

  .إجمالي العاملين في هذا القطاع
 تهيمن الملكية العائلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصل هذه النسبة إلى نحو -

في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما تقل هذه النسبة في المشاريع المتوسطة % 67
لكية القائمة على الشراكة وبنسبة بمعنى آخر تسود هذه المشاريع الم. فقط% 37وتصل إلى 

63.%  
من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المدخرات الشخصية إلقامة المشروع، % 80تعتمد  -

 .وتغطية المصاريف التشغيلية

ضعف الترابطات األمامية والخلفية بين المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث أن  -
  .ها مباشرة إلى المستهلكمن هذه المشاريع تبيع منتجات% 70
من المشاريع الصناعية المتوسطة على أساس التعاقد من الباطن مع الشركات % 22يعمل  -

 .الكبرى في مجال إنتاج الملبوسات والجلود والمواد الغذائية
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من إجمالي عدد المشاريع الصناعية % 97تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة  -
من إجمالي عدد المشاريع العاملة في القطاع % 99عات التحويلية، و العاملة في قطاع الصنا

 .الصناعي ككل

من إجمالي عدد العاملين في القطاع % 82توظف المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو  -
 الصناعي

: المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بكثافة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي تتركز -
من مجموع % 60الصناعات الغذائية وصناعة األثاث، وتشكل ما نسبته الصناعات النسيجية، 

، بينما تقل كثيرا المشاريع المتخصصة في إنتاج السلع المشاريع العاملة في القطاع الصناعي
 .الوسيطة

 ) عدد العمال/أي قيمة رأس المال الثابت في اآلالت والمعدات(من حيث الكثافة الرأسمالية  -
 :لصغيرة والمتوسطة كما يليتصنف المشاريع ا

  دوالر؛ 2650 -كثافة رأسمالية متدنية  •

  دوالر؛8161 - كثافة رأسمالية متوسطة  •

  . دوالر16.022 -كثافة رأسمالية عالية  •
  :المشاكل التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

 : الماكرو-على صعيد االقتصاد الكلي) أ

 من جانب مشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم ايالئها االهتمام الكافيغياب الوعي بأهمية ال -
  .الجهات الرسمية، وبالتالي الغياب شبه التام للسياسات او البرامج الداعمة لهذه المشاريع

عدم اعتماد تصنيف رسمي موحَّد لهذه المشاريع، وتضارب هذه التصنيفات بين جهة  -
 وأخرى

 صناعة األلبسة والجلود إلى حد كبير على االقتصاد وخاصةالمشاريع الصناعية اعتماد  -
من خالل التعاقد من الباطن مع الشركات اإلسرائيلية، األمر الذي جعلها  اإلسرائيلي، 

 .اإلسرائيلي عرضةً لتقلبات االقتصاد

المنافسة الشديدة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة، ويرجع ذلك إلى الحرية  -
يراد من السوق اإلسرائيلي والخارجي، وأحيانا باألساليب غير المشروعة المطلقة لالست

التي تواجهها منتجات المشاريع الصغيرة، مثل اإلغراق والتهرب من الضرائب وتهريب 
 .المنتجات الفاسدة أو رديئة الجودة إلى األراضي الفلسطينية

دادها بصورة تلقى قبوالً عاماً وإع عدم الزام المنتجات والسلع الفلسطينية بمتطلبات الجودة، -
 .من المستهلك المحلي والخارجي



   يف فلسطنيمناذج ميكن االحتذاء هبا – مية وتطوير املشاريع الصغرية املتوسطةيف جمال تنالناجحة عض التجارب الدولية ب  
  
 

 20

 ضعف الدور الذي تلعبه المؤسسات المساندة، مثل مؤسسات التمويل، والتدريب لتنمية -

 .قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

المشجعة لالستثمار الصناعي بشكل عام وللصناعات الصغيرة والمتوسطة  غياب السياسات -
الفلسطينية لمتطلبات  عدم مالئمة األنظمة الضريبية المطبقة في المناطقو. بشكل خاص

 .، وخاصة للصناعات الصغيرة والمياكروتشجيع االستثمار

التصدير لتلك  نقص المعلومات المتوفرة حول األسواق العربية، وفرص وإمكانيات -
، ات الفلسطينيةاألسواق، والغياب الكلي لدور الملحقين التجاريين في السفرات والممثلي

 . التصدير لهذه الدولوإمكانياتبالتعريف بالمنتج الفلسطيني، 

ناعة تامة بجودة تفضيل المستهلك الفلسطيني للمنتجات األجنبية لما ترسخ في ذهنه من  ق -
 .السلع المستوردة

حول العمل  الشباب تانعدام ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني، التي تعمل على استقطاب -
 .انتظار الوظائف الحكومية من  بدالً،حرال

 : المايكرو–على صعيد االقتصاد الجزئي ) ب

ضعف الخبرات اإلدارية والتسويقية، واالعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية  .1
 .بشكل رئيسي في غالبية مراحل المشروع

إلنتاجية تكنولوجيا بسيطة، ومحدودية الطاقة ا زيادة تكلفة اإلنتاج، بسبب استخدام .2
 المستغلة، وتدني المستوى الفني للعاملين، وارتفاع تكاليف نقل السلع والخدمات والمواد األولية

 .الالزمة للمشاريع الصناعية، وبالتالي عدم تحقيق أيَّة وفورات اقتصادية

ميسرة واعتماد غالبية المشاريع على التمويل بشروط صعوبة الحصول على قروض  .3
 .الذاتي البسيط

طلب ترخيص، دراسة جدوى، مخططات : (د متطلبات الترخيص الصناعي وتشملتعد .4
 إيجار ملكية مصدق او عقد إثباتموقع ومساحة، رخصة حرف وصناعات، سجل تجاري، 

  قدرهارسوم ترخيصع كما يتم دف .)األمالكصاحب ( ملكية من المؤجِّر إثباتمصدق مع 
 ) عن طريق البنك شيكل200

 . وضعف الصادراتسوق الداخلياالرتباط الوثيق بال .5

والمواد الخام   كاآلالت والمعدات،عدم توفر المعلومات عن أسواق مستلزمات اإلنتاج .6
 .التي تستخدمها هذه المشاريع

قصور مصادر التمويل وإحجام المؤسسات التمويلية عن توفير التمويل الالزم إلقامة  .7
 تهاوتشغيل مثل هذه المشاريع وبشروط تالءم وضعها وقدرا
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ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، ألنها تشتريها بكميات  .8
  لهذه المواد Supply chainصغيرة، وبسبب تعدد سلسلة التوريد 

االعتماد على السوق اإلسرائيلي في توفير المستلزمات اإلنتاجية وحتى قطع الغيار  .9
 .وخدمات الصيانة، مما يزيد من تكاليف اإلنتاج

  : بعض النماذج من التجارب الدولية
رغم أن معظم التجارب الدولية في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلتقـي              
من حيث المبدأ في اإلقرار بدور هذه المشاريع في تحقيق التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة،               

ئمة لنموها، كما تلتقي أيضاً بكونهـا       وحاجة هذه المشاريع ذاتها إلى الرعاية وتوفير البيئة المال        
لكـل دولـة    ذلك ف مع  وتجارب نجحت في تحقيق أهدافها في ظل الظروف الخاصة بكل دولة،            

  . تجربة تميزها عن تجارب الدول األخرى
وفيما يلي نستعرض بعضاً من التجارب للعديد من لتوضح لنا كيف استطاعت هذه الدول تنمية               

المتوسطة، وذلك لالستفادة من هذه التجارب في تنمية هذا القطاع           الصغيرة و  مشاريعوتطوير ال 
الهام تنمية حقيقية وشاملة، مع محاولة تطبيق ذلك في فلسطين، مـع األخـذ فـي االعتبـار                  

  :الظروف الخاصة التي يمّر بها االقتصاد الفلسطيني
  :تجربة اليابان. 1

 الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنـى  يعمشاراليابانية في مجال إقامة وتنمية ال تعتبر التجربة
التجارب العالمية وهي بمثابة نموذج يمكن ان يحتذى به من قبل كل الدول الراغبة في تنميـة                 

  .اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة والفقر من جهة أخرى
هي وضـع   والمتوسطة في اليابان  الصغيرةمشاريعوكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير ال

 الصغيرة والمتوسطة ومنح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم        مشاريعتعريف واضح ومحدد لل   
 الـصغيرة   مـشاريع ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبهـا بتـشجيع ال           

 الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على الـدعم المباشـر مـن            مشاريعوتعتمد ال . والمتوسطة
 يتجلى في توفير المساعدات الفنيـة والتمويليـة واإلداريـة والتـسويقية لهـذه               والذيالدولة،  

، وحمايتها من اإلفالس بالسماح لها بالحصول على قروض بـدون فوائـد وبـدون               مشاريعال
  .  ضمانات

 Japaneseإنشاء الهيئة اليابانيـة للمـشاريع الـصغيرة والمتوسـطة     تم م 1999في عام و

Corporation for Small and Medium-Scale Enterprises  كهيئة تنفيذية لـسياسات 



   يف فلسطنيمناذج ميكن االحتذاء هبا – مية وتطوير املشاريع الصغرية املتوسطةيف جمال تنالناجحة عض التجارب الدولية ب  
  
 

 22

 الـصغيرة   مـشاريع الدولة الخاصة بهذه المشاريع، التي تهدف الـى تـوفير المـساعدات لل            
  -:والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق

 الـصغيرة   مـشاريع إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم الالزم لل         -
  .والمتوسطة

إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكوميـة ان يكـون نـصيب الـشركات                -
  .من قيمة المناقصة% 30الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 

ـ    تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة       - مان القـروض   ، وايجاد نظام ض
  Credit Guarantee Corporation  الصغيرة والمتوسطة وتقوم بهمشاريعالمقدمة لل

 من خـالل التـأمين علـى        مشاريعوتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من ال        -
مجموعـة   ، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة الصغيرة خوفا من مخاطر اإلفالسمشاريعال

 بقسط تأميني يـدفع     ةلتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهم    من المؤسسات المالية وا   
ـ    مشاريعشهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية ال      بـسداد ديـون    ة   الصغيرة والمتوسطة الياباني

  .المشروع الصغير المتعثر
 الصغيرة والمتوسطة يقـوم بهـا       مشاريع برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بال      إعداد -

  . صغيرة المشاريعبال معهد خاص
 الصغيرة على غزو األسواق الدوليـة       مشاريعقيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع ال       -

  ومعاونتها على تسويق منتجاتهابمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية 
 مـشاريع لل يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحـة الفرصـة   -

 .ةالصغيرة للحصول على العقود الحكومي

اإلعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظـام ضـريبي               -
 الـصغيرة، ونظـام   مـشاريع االستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة فـي ال  يشجع على

  . يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية ضريبي آخر
لصغيرة والمتوسطة إلى اإلنتاج بجـودة عاليـة         ا مشاريعوقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو ال      

 الصغيرة  مشاريع الكبرى على إنتاج ال    مشاريعتبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد ال       
  .بدالً من استيرادها من الخارج

 الصغيرة  مشاريعع ال  الكبيرة على التكامل م    مشاريعتشجيع ال على   وقد عملت الحكومة اليابانية   
  . والعمالمشاريعومعدات وتنظيم العالقة بين أصحاب ال تحديث ما لديها من آالت ووالمتوسطة
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هذا وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصناعة في اليابان ان أصبحت الصناعات              
عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة            تتخلى  الكبيرة  

  .وفر أكبر في تكلفة اإلنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلىلها قق أكثر تخصصا، مما يح
 Small and) " الـصغيرة والمتوسـطة  مشاريعاألساسي لل القانون"وقد نص القانون المسمى 

Medium Enterprise Basic Law)  ، الـصغيرة مـشاريع والذي يعتبر بمثابة دسـتور لل  
 الصغيرة ومحاولـة    مشاريعتي تواجه ال  القضاء على كافة العقبات ال    والمتوسطة، على ضرورة    

  . تذليلها
 الصغيرة والموسطة تعمل من خالل أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها            مشاريعكما أن ال  

 الـصغيرة   مشاريعوذلك من خالل وكالة ال    ،  بالمساعدات الفنية والخبرة االستشارية والتمويلية    
التابعـة لـوزارة االقتـصاد     (Small and Medium Enterprise Agency) والمتوسطة

  .  الصغيرة والمتوسطة في اليابانمشاريععن تنمية ال وهي الجهة المسؤولة والتجارة والصناعة
  : تجربة كوريا الجنوبية.2

كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها االقتصادية يعانى من التخلف والركود، حيـث كـان               
  :يتسم بخصائص من أهمها

 .الكوري على سلعة تصديرية واحدة وهى األرزاعتماد االقتصاد  -

  عجز دائم في الميزان التجاري، وكان ُيغطى من المساعدات األمريكية  -
 .ندرة الثروات المعدنية بها -

 . ضيق المساحة القابلة للزراعة -

 .معاناتها من الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر -

 عمالة غير مؤهلة وغير مدربة -

  وانعدام االستقرار الوظيفي بطالة عمالية عالية، -

 م1962عام $ 87نصيب الفرد من الدخل القومي لم  يتجاوز الـ  -

الشعب الكوري كان مصاباً باإلحباط وعدم الثقة بالنفس والـشعور بالدونيـة والفقـر               -
 واإلتكالية والمحسوبية واالرتشاء من اجل التوظيف

   ال توجد قاعدة صناعية وال تتوفر مهارات في الصناعة -
  االعتماد في المعيشة على المساعدات األجنبية -

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة جزءا ال يتجزأ من االقتصاد الكوري، ويصل 
من المجموع الكلي للمشاريع % 99.80 مليون منشأة، تشكل نسبة 3عددها حاليا الى أكثر من 

 12.04 مليون عامل من أصل 10.480العاملة في كافة القطاعات االقتصادية، وتوظف نحو 
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وتمثل . م2003من مجموع القوى العاملة في كوريا عام % 87مليون عامل، أي نحو 
من مجمل المشاريع العاملة في الصناعة % 99.4المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا نحو 

  .من إجمالي القيمة المضافة المتولدة في هذا القطاع% 52,8التحويلية، وتساهم بنحو 
ذ بداية السبعينات تحولت الحكومة الكورية من تركيز سياستها على الصناعات الخفيفة كثيفة من

العمل الى الصناعات الثقيلة والكيماوية، بسبب تآكل حصة كوريا من التصدير نظرا للمنافسة 
 وبما إن تشجيع إقامة الصناعات الثقيلة. من قبل الدول النامية في أسواق المنتجات كثيفة العمل

والكيماوية يتطلب وجود صناعات مساندة متطورة جيدا، أصبح تخلّف الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة بمثابة نقطة اختناق في مجريات عملية التنمية الصناعية، لذا كثفت الحكومة 

جهودها منذ أواسط السبعينات لتشجيع هذه المشاريع التي نمت وتطورت خالل هذه الفترة ، 
التعاقد من الباطن مع الشركات الكبيرة، التي عملت كمورد لهذه بسبب اتساع صفقات 

لقد أصبح تطوير الصناعات . الشركات الحتياجاتها من المكونات والقطع الالزمة للصناعة
الثقيلة والكيماوية غير ممكن تطبيقه بدون تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم 

وكانت األجزاء . ضرورية الالزمة للصناعات الثقيلةبإنتاج القطع والمكونات واألجزاء ال
والمكونات الرئيسية ذات الصلة بإنتاج المنتجات النهائية تنتج تحت الرقابة المباشرة من قبل 

  .شركات التجميع الكبرى
وقد وفرت الحكومة العديد من الحوافز لهذه الصناعات، منها اإلعفاءات الضريبية، وسياسة 

ئد مميزة وتخفيضات ضريبية للسنوات األولى من عمر المشروع، القروض بمعدالت فوا
اعفاءات او تخفيضات جمركية على الواردات التي ال تنافس الصناعة المحلية، مثل المعدات 

  .الرأسمالية، والقطع واألجزاء، والمواد الخام، ودفع بدل اهتالك األصول اإلنتاجية
لصناعات الكبيرة، بدأت الحكومة بالتركيز على وهكذا، فمن اجل تطوير الصناعات المساندة ل

تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خالل توفير برامج وحوافز متعددة 
  . للمساعدة

وبفضل سياسات الدعم المتنوعة ازداد أعداد المشاريع الجديدة بشكل مستمر خالل عقد 
فقد ). 1960s(ذ بداية عقد الستينات التسعينات وتغيرت الريادة وبيئة االعمال بشكل مثير من

بثت الحكومة الروح الريادية لدى المواطنين وحثتهم على خلق إعمال جديدة، وهيأت البيئات 
وقد تغيرت ايضا سلوكيات النخبة . المناسبة واألجواء المالئمة للمشاريع الريادية الجديدة

مل في الشركات الكبرى او فقد كان يفضل هؤالء الشباب سابقا الع. المتعلمة من الشباب
القطاعات الحكومية كوظائف دائمة لهم، لكن تغير الوضع اليوم، فقد ازداد بشكل ملحوظ اعداد 

الشباب الراغبين في العمل بمشاريع خاصة بهم او في المشاريع الصغيرة او المتوسطة 
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وعدم االستقرار ويعزى السبب في االقبال على اعمال الريادة هو البطالة العمالية . الواعدة
  .الوظيفي

في االقتصاد الكوري ككل، ) SMEs(كما يعزى زيادة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 Knowledge-basedالى تحول االقتصاد الكوري نحو االقتصاد المعتمد على المعرفة 

economy وسياسات الدعم الحكومية لمشاريع التكنولوجيا ذات المخاطرة العالية ،Venture 

businesses .  
ومن هنا وضعت الحكومة الكورية في ذلك الوقت مجموعة من الخطط االقتصادية بدأتها 

  ).1962(بخطة التنمية االقتصادية الخمسية األولى عام 
 مشاريعوكان أهم ما يميز خطط التنمية الكورية في مطلع الستينيات هو ارتباطها بتنمية ال

  :تيالصغيرة والمتوسطة حيث قامت باأل
، يهدف إلى 1961 أنشاء بنكا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أول أغسطس-

 الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم قروض وتسهيالت مشاريعدعم األنشطة االقتصادية لل
ائتمانية بالعمالت المحلية واألجنبية، باإلضافة إلى تقديم الخدمات االستشارية في األعمال 

  .  يةاإلدارية والفن
 Small and Medium Industrial انشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة -

Promotion Corporation م، وهي منظمة شبه حكومية، تقوم بتشجيع ودعم 1978 في عام
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، خدمات 

كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة في .  والمعلومات، وخدمات التدريبفي االدارة والتسويق
 الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم مهمتها مشاريعوضع السياسات االقتصادية المرتبطة بتنمية ال

 الصغيرة والمتوسطة، مشاريععلى تحديث وسائل اإلنتاج وتقوية األنشطة التعاونية بين ال
  .  الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصديروإنشاء مدن صناعية، وتوجيه

م بسن قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة 1975 قامت الحكومة عام -
 Small and Medium-sized Enterprises Sub-contracting Promotionوالمتوسطة 

Act .  
ت الصناعة التحويلية  كان من أهم اإلجراءات التي اتخذت هو تخصيص منتجات بعض قطاعا

. واعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة
فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من 

ع الكورية وتزود المشاري. المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة
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من احتياجاتها من األجزاء والمكونات % 60الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة بنحو 
 .الالزمة لصناعاتها

م من اجل 1981 عام - سّن قانون تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة -
يع الصناعية تأمين التشغيل الدائم لهذه المشاريع، من خالل الشراء الحكومي لمنتجات المشار

وفقا لهذا القانون، فان الحكومة والمنظمات العامة كانت مطالبة بعمل . الصغيرة والمتوسطة
 .خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

م، والذي يتم بموجبه 1983 برنامج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام -
شاريع الواعدة كل عام، والتي لديها إمكانيات عالية للنمو والتطوير،  من الم1000اختيار 

ويساهم هذا . وتقدم لها مختلف الحوافز والتسهيالت، وتحاط بمزيد من الرعاية والعناية
البرنامج في النمو السريع لهذه المشاريع بسبب المنافسة فيما بينها، حيث تحرص كل منشأة أن 

 . لتي تختار كل عامتكون من بين األلف منشأة ا

، ومن ونفذتها من وقت آلخر تبنتها كوريا الجنوبية اإلجراءات والسياسات التي وقد تباينت
 أثبتتالتي  واإلجراءات أكثر السياسات ولكن ،مرحلة إلى أخرى من التطور االقتصادي للدولة

  :كفاءة وفاعلية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن اعتبارها كما يلي
 Export Promotion Schemes برامج تشجيع التصدير -

وضعت الحكومة السياسات واتخذت اإلجراءات من اجل تشجيع صادرات هذه المشاريع، 
، من Export Support Centersفقد أقيمت مراكز دعم التصدير . وكذلك شركات التصدير

الوكالة الكورية لتشجيع كما تم إنشاء . اجل تسهيل صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقد . Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)التجارة واالستثمار

ساهمت هذه الوكالة في تشجيع األنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في األسواق 
  .الخارجية

 : تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيا جديدة-

ر المعوقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيات وتسويقها هو من إحدى اكب
وتحاول الحكومة الكورية مساعدة هذه المشاريع للحصول على . االفتقار الى رأس المال الالزم

األموال الالزمة من السوق المالي بسهولة أكثر لتطوير تكنولوجيتها وتسويقها من خالل عمل 
  .ته تقدير قيمة هذه التكنولوجيابرنامج للمساعدة مهم

، "Technology Appraisal and Guarantee Program"وطبقا لهذا البرنامج والمسمى 
تقوم المؤسسات المتخصصة في تقييم التكنولوجيا، بتقييم التكنولوجيا التي طورتها المشاريع 

بعد ذلك تقوم . الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تضمن هذه المؤسسات قيمة هذه التكنولوجيا
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 المؤسسات المالية بمنح القروض لهذه المشاريع، اعتمادا على نتائج التقييم التكنولوجي 

Technology Assessment.  
  : الدعم المالي-

 Korea Credit Guaranteeم انشاء الصندوق الكوري لضمان القروض1976تم في عام 
Fund Credit لتي تعاني من االفتقار الى ضمان ، لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا

  . للقروض لتمكينها الحصول على راس المال المطلوب للقيام بالمشروع
  : الحوافز الضريبية-

  :الحوافز الضريبية التي تمنحها الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل ما يلي
 خارج إعفاء أو تخفيض ضريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تقام -

  .مناطق المدن، وفي المناطق الريفية
في نهاية السنة األولى من اقامة المنشأة، % 50تخفيض قيمة ضريبة الدخل بنسبة  -

 . سنوات5ولمدة 
بلغت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات الكورية لألعوام 

يمة صادرات المشاريع الصغيرة وقد بلغت ق. سنويا في المتوسط% 39.7م نحو 1988-2004
 أضعاف ما كانت 4م، أي بزيادة تعادل 2004 مليار دوالر عام 90.385والمتوسطة نحو 

  .م1988عليه صادراتها عام 
م، 2004ومن حيث التوزيع النسبي لصادرات المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة في عام 

،  الماكينات ومعدات %32.5لى نسبة فقد استحوذت االلكترونيات والمنتجات الكهربائية ع
، الحديد %12.5، المنتجات الكيماوية %14.7، الصناعات النسيجية %15.8المواصالت 

  %. 10.8 .. أخرى، %4.0، البالستيك والمطاط والجلود %9.7والفوالذ والمنتجات المعدنية 
  :اندونيسياتجربة . 3

ا حيث يرتفع معدل الزيادة السكانية والقوى       اندونيسي البطالة هي مصدر القلق األكبر في        تعتبر
 الكبيرة يحـول دون تمكـين هـذه    مشاريعمعدالت النمو لل إال أن انخفاض. العاملة بوجه عام

 في الوقت الذي أصبح القطاع الزراعي أيضاً ،العاملة المتزايدة الصناعات من استيعاب القوى
  .عمل كافية غير قادر على خلق فرص

  .ت الصغيرةآالمنش سيا بعض السياسات لتطويرلذلك اتخذت اندوني
الصناعات الصغيرة والحرفية والـصناعات الزراعيـة    تحسين قدرة هذه المنشات في مجال- 

  .التجارة وبيوت
  .إلي األسواق العالمية وزيادة الفرص التسويقية زيادة وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة- 
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  . مشاريعال توفير التمويل لهذه -
 .والتنظيمية ة اإلمكانيات اإلداريةتقوي -
 والشراكة تقوية شبكات العمل -

  :التجربة الهندية. 4

تعتبر التجربة الهندية من التجارب القديمة التي ارتبطت بداياتها برؤية المهاتما غانـدي تجـاه             
 مقاومة االحتالل البريطاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفة االعتماد على الـذات اقتـصادياً             

واستمر اهتمـام   . وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خالل تبني فكرة المشاريع الصغيرة         
الحكومة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بعد االستقالل، وكان المهاتما غاندي يـردد دائمـا              

 . جميل..، أي كل ما هو صغير"Small is beautiful"مقولة االقتصادي األلماني شوماخر 

 الصغيرة والمتوسطة أهم الموضوعات التي تعني الحكومة مشاريعتنمية الويشكل تشجيع و
ويرجع هذا االهتمام إلى رغبة الحكومة في . الهندية، وبالتالي السياسة الصناعية القومية فيها

تشجيع هذه النوعية وتنميتها كإحدى الوسائل التي تواجه البطالة والفقر الذي يعانى منه السواد 
فالصناعات الصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد . ب الهندياألعظم من الشع

 مكاناً بارزاً في االقتصاد مشاريعقطاع الزراعة مباشرة، ومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من ال
  .الهندي

وقد نجحت الهند في تنمية القطاع الصناعي وتنويع المنتجات الصناعية، من خالل التركيز 
لصغيرة كثيفة العمالة والتي ال تحتاج إلى رأس مال كبير، وهو توجه يتفق مع على المشاريع ا

ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى الموارد المالية إضافة إلى مشكلة الزيادة الكبيرة في 
  .السكان

ومما يدلل على نجاح التجربة الهندية هو خلق عدد أكبر من فرص العمل، وخفض معدالت 
 الصغيرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد القطاع الزراعي مشاريع أصبحت الالبطالة حيث

من اإلنتاج الصناعي % 50مباشرة، من حيث توليد فرص العمل، وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 
 مكاناً مشاريعومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من ال.  مليون عامل17الهندى، وتوظف نحو 
  .نديبارزاً في االقتصاد اله

 ألف 65 التي ال تتجاوز تكاليفها االستثمارية مشاريع الصغيرة في الهند بالمشاريعوتعرف ال
.  ألف دوالر750 المتوسطة فهي التي ال تتجاوز تكاليفها االستثمارية مشاريعدوالر، اما ال

  .  ماليين وحدة صناعية3ويضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من 
   الدعم الحكوميأشكال
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لقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلور في عدة 
  : محاور من أهمها

 سلعة استهالكية تقوم بإنتاجها 80قراًرا بتخصيص  حيث أصدرت الحكومة: الحماية. 1
نات أكبر منها ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيا الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛

بتصنيع  وفي نفس الوقت سمحت الحكومة للصناعات الكبيرة. واالستقرار وبالتالي الحماية
يساهم في  من منتجاتها للخارج مما% 50السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 

تحسين وضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في 
 . العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجياتاألسواق

 الصغيرة للحصول على قروض ائتمان مشاريعأتاحت الحكومة المجال أمام ال: التمويل. 2
بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة الالزمة لها وبآجال 

 .مختلفة

في مقدمتها التدريب وتطوير مهارات اإلدارة  ومشاريعال توفير البنية األساسية لتلك. 3 
المجمعات الصناعية، فضالً عن المساعدة في عنصر التسويق، والربط  والتكنولوجيا؛ وإقامة

بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات 
رص المتاحة من خالل من خالل توفير البيانات والمعلومات والف  الكبرى،مشاريعمغذية لل

 .قاعدة بيانات متكاملة

إدارة "تتولى الحكومة اإلشراف على هذا القطاع ومتابعته من خالل جهاز خاص يسمى . 5
، الذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية في مجال تنمية، "الصناعات الصغيرة والريفية

عالج هذا الجهاز مشاكل الصناعات وي.  في االقتصاد الهندى،مشاريعوتعظيم دور مثل هذه ال
الصغيرة والمتوسطة، من خالل إعادة صياغة القوانين والسياسات الخاصة بالصناعات 

  . الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المادي والفني لها
كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفير الخدمات لها والقيام بعمليات التدريب، 

شاء محطات اختبار الجودة، ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا الالزمة فضالً عن إن
  . ودراسات الجدوى المتخصصة

 الصغيرة، وتحسين مشاريعأنشأت الحكومة صندوقًا للمساعدة في تطوير تكنولوجيا ال. 6
ر،  مليون دوال50مستوى العمالة وتقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات رصدت له 

وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى 
تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، وهذا بال شك أكثر جدوى بالنسبة لالقتصاد 

  .القومي في األجلين القصير والطويل
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عات الصناعية الضخمة،  الصغيرة من خالل إقامة المجممشاريعتوفير البنية األساسية لل. 7
التي تشمل شبكات توزيع الكهرباء والمياه واالتصاالت والصرف الحي ومراقبة التلوث، 

  .وإنشاء الطرق والبنوك والمواد الخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية
 الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسيا مشاريعوضع نظام لإلعفاءات الضريبية على أنشطة ال. 8

يمة رأس المال المستثمر، بحيث تقل نسبة اإلعفاء الضريبي تدريجيا مع الزيادة التدريجية مع ق
  .في رأس مال المشروع الصغير

كما تقدم الحكومة العديد من المزايا واإلعفاءات الضريبية وخدمات معينة للمشاريع الصغيرة، 
تحقيق التوازن في التنمية التي تقام في مناطق محددة، لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، و

  .بين كافة أقاليم الدولة
 الكبيرة مشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث ألزمت المشاريعخلق نوع من التكامل بين ال. 9

  .  الصغيرة والمتوسطةمشاريعبتقديم كافة المعلومات المتاحة لل
اك في تصنيع وتم االتفاق مع الشركات الحكومية على إن تقوم الصناعات الصغيرة باالشتر

% 25من المعدات الهندسية المتوسطة، % 45من األجزاء في المعدات الهندسية الثقيلة، % 30
  .من المنتجات االستهالكية% 40من وسائل النقل، و 

 :أمريكا تجربة. 5

الواليات المتحدة األمريكية سياسة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية لدعم  لقد انتهجت
 وقد وضعت أمريكا تعريفاً لهذه المنشآت مختلفاً باختالف النشاط. لصغيرةالمنشآت ا وتشجيع

 .الذي تعمل فيه المنشأة

والبرامج االستراتيجية لتحقيق التطور في قطاع المنشآت  وقد اتخذت أمريكا العديد من الخطط
 : الصغيرة منها

 إدارة: رة مثلإنشاء العديد من المنظمات الحكومية لمساعدة وتطوير المنشآت الصغي. 1

 وهي مؤسسة حكومية انشأت عام Small Business Administration الصغيرة مشاريعال
وتهدف إلى مساعدة  الصغيرة مشاريعم، وتختص بتنفيذ السياسة القومية إلقامة وتنمية ال1953

وتقوم هذه االدارة .  األمريكيين إلقامة وتشغيل مشاريع صغيرة ناجحةمشاريعأصحاب ال
في تقديم   الصغيرة بالخدمات االستشارية والمساعدات المالية، ويساعدمشاريع البتزويد

فالقرض المباشر يتم بواسطة إدارة .  بشكل مباشر او غير مباشرمشاريعلهذه ال القروض
المباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى،   الصغيرة نفسها، أما القرض غيرمشاريعال

 .إدارة المنشآت الصغيرة من% 90ولكنها مضمونة بنسبة 

 .%20 الصغيرة تصل الى مشاريعمنح إعفاءات ضريبية لل .2
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استشارات  المعاهد والجامعات حيث تعمل على تقديم .مراكز تطوير المنشآت الصغيرة. 3
 .وحلقات نقاش وتدريب وغيرها

لكترونية لتشجيع زيادة المشاريع الصغيرة في التجارة اإل إنشاء برنامج في وزارة التجارة. 4
وكان لهذا النشاط اثر في زيادة . تنتشر في جميع أنحاء أمريكا  مركز105حيث يتبع هذا القسم 

 .الصغيرة عدد المنشآت

  :ويتمثل دورها فيما يلي 
 الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط مشاريعمنح القروض لل •

  .معقولة وميسرة
  .يع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية الصغيرة فى بمشاريعمساعدة ال •
  . القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعيةمشاريعمنح قروض لل •
 الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط مشاريعمنح القروض لل •

  .معقولة وميسرة
   الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدراليةمشاريعمساعدة ال •

  . الصغيرة فى تسويق منتجاتها وتصديرها للخارجمشاريعالمساعدة  
 الحاليين والمتوقعين، من مشاريعتطوير وتنمية المهارات اإلدارية والفنية ألصحاب ال •

  خالل توفير برامج تدريبية
تقوم اإلدارة بترخيص وتنظيم شركات االستثمار الخاصة، التي تعنى بتقديم القروض  •
  .ة الصغيرة والمتوسطمشاريعلل
 صغيرة مشاريعدعم المرأة ومساعدة األقليات من أجل زيادة مشاركتهم في ملكية  •

  .ومتوسطة
 الصغيرة والمتوسطة مشاريعوللتوسع في توفير المساعدات اإلدارية واالستشارية ألصحاب ال

في جميع الواليات على حد سواء، أقامت إدارة الهيئة مركزا في كل والية، باإلضافة إلى 
ة ريادية عامة أو خاصة تقوم برعاية هذا المركز وإدارة برامجه، كما قامت وجود مؤسس

 مشاريعالهيئة بتأسيس مكاتب للقطاع الخاص ليجمع بين موارد القطاع الخاص وموارد إدارة ال
الصغيرة، لزيادة فعالية برامج الهيئة، خاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب اإلداري والنشرات 

ة إلى قيامها بالمساعدة في الحصول على عقود حكومية وعقود من الباطن اإلرشادية، باإلضاف
  . من خالل برامجهامشاريعوالقيام بتمويل صادرات هذه ال

  :السودان. 6
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وفي السودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة 
  . افة إلى توفير مدخالت اإلنتاج، باإلضمشاريعتتبع البنك لجلب المعدات لهذه ال خاصة

فرع  وقام بنك فيصل اإلسالمي السوداني بتقديم امتيازات للصناعات الصغيرة؛ منها تخصيص
االستشارات  لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، مع قبول الضمانات الشخصية، وتقديم

، وتوزع نمط مشاريعال الفنية واالقتصادية والمحاسبية مجانا، وعقد دورات تدريبية ألصحاب
  .للتمويل بالمشاركة %12  للتمويل بالمرابحة و%88التمويل به بين 

  :تجربة مصر. 7
 م من خالل البرنامج1991بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 

عام  وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى. المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة
منها   مليون دوالر أميركي،450 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 86 أكثر من 1998

  .)المنزلية مشاريع األسر المنتجة والمشاريع( ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم 45

المشاريع التي قام الصندوق   بالمائة من إجمالي53 األخيرة حوالي مشاريعوبلغت نسبة هذه ال
وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات .  مليون دوالر 18ب بتمويلها بمبلغ يقار

  .مؤسساتها حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة فيالجامعية 
كبيراً في تحقيق  وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دوراً

 الصغيرة والمتوسطة التي مشاريع تمثل الالتنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء، حيث
من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع % 99 عامل حوالي 50تقوم بتوظيف أقل من 
من % 80 الصغيرة والمتوسطة بما ال يقل عن مشاريعويساهم قطاع ال. الخاص غير الزراعي
وسطة حوالي ثلثي قوة العمل  الصغيرة والمتمشاريعويعمل في قطاع ال. إجمالي القيمة المضافة
  .بالقطاع الخاص ككل

 الحكومة المصرية إلى بذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع والذي تتمثل في وقد دفع ذلك

  :اآلتي
خالل برامج  مساهمة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات الحرفية والصغيرة من .1

 .التمويل الميسرة

المصرفي للمنشآت الصغيرة بواسطة  ن اإلتمانم% 50تقديم برنامج ضمان بنسبة   .2
 .شركة ضمان مخاطر اإلئتمان المصرفي

مجموعة من أستاذة جامعة حلوان جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين  أسس .3
 .تقديم الدعم المالي والمعنوي لهؤالء الشباب تعمل على



   يف فلسطنيمناذج ميكن االحتذاء هبا – مية وتطوير املشاريع الصغرية املتوسطةيف جمال تنالناجحة عض التجارب الدولية ب  
  
 

 33

ك فيصل اإلسالمي بنك مصر، البنك األهلي، بن(التجارية  تقدم العديد من البنوك  .4
قروضاً لمساعدة المنشآت الصغيرة من خالل برامج  (المصري، بنك ناصر االجتماعي

 .التمويل الرأسمالي وتمويل التشغيل

مشكلة البطالة  م وذلك للمساهمة في حل1991إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية عام  .5
أساساً لتنمية والذي يعتبر من أهم برامجه تنمية المنشآت حيث أصبح هذا الصندوق 

حيث يقدم كافة المساندة الفنية والمالية . قاعدة المنشآت الصناعية الصغيرة
 واالستشارية، وقد حقق ذلك من خالل التضامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كالبنوك

 .التجارية

  :تجربة الكويت. 8
 :الصغيرة والتي منها لقد بذلت في الكويت العديد من الجهود لدعم المنشآت

 51حيث مولت الشركة . م1997الصغيرة عام  اء الشركة الكويتية لتقوية المنشآتإنش .1
 مليون 10,5برؤوس أموال قدرها  م في مختلف القطاعات2002مشروعاً حتى عام 

 .دينار كويتي

 50محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي بقيمة  م بإنشاء1998إصدار قانون عام  .2
تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة  دف دعم عاماً به20مليون دينار ولمدة 

 .الكويتية

للصناعة على تعريف الصناعة الصغيرة وعلى ضوء هذا التعريف  عملت الهيئة العامة .3
وقد ضمت هذه . التي يمكن منحها لهذا النوع من المنشآت حددت مجموعة من المزايا
 مثل قسم الدعم الصناعي التنظيمية التي تعني بالصناعة الهيئة العديد من الوحدات

الصناعات الصغيرة والحرفية والتي تتبع إدارة الترويج  والترويج واإلعالم وقسم تنمية
   .الصناعي والدعم

  : تجربة بنغالديش. 9
واحدة من أعظم التجارب المصرفية التي خاضتها الدول حيث تم " بنك الفقراء"تعتبر تجربة 

ك بهدف منح قروض للفقراء بدون ضمان لمساعدتهم  تأسيس بنك الفقراء، وذل1976في عام 
  . صغيرة تدر عليهم دخالً يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشيةمشاريععلى إقامة 

 صغيرة مشاريعوتقوم فكرة بنك الفقراء أساساً على منح الفقراء قروضا متناهية الصغر لعمل 
التوظيف الذاتي للفقراء "ى مبدأ أن يتكسبون منها ويسددون ديونهم على أقساط، ويقوم البنك عل
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،  ويقوم على فكرة "ساعد الناس كي يساعدوا أنفسهم"، وكذلك مبدأ "أساس لعملية التنمية
  .االرتقاء بالفقير ومساعدته على بناء نفسه وتنمية حياته

  :تجربة إيطاليا. 10
لمنـشآت الـصغيرة    تعتبر إيطاليا أبرز دول االتحاد األوروبي التي تضم أكبر عدد من ا                 

فهـذه  . وتتميز التجربة اإليطالية بسمة خاصة ترتبط بتعريف المشاريع الصغيرة        . والمتوسطة
المشاريع عبارة عن مجموعة متخصصة من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة فـي             

 وتقوم بتصنيع منتج معين، بحيـث تعمـل المنـشآت المـشاركة فـي             ،منطقة جغرافية معينة  
 عملية اإلنتاج إلى     وتقسيم ،وعة الواحدة على أساس التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها        المجم

بحيث تكون كل مجموعة، أو منشأة في المجموعة مسؤولة عن واحدة من تلك             مراحل محددة،   
وزارة الصناعة التي تعنى    :  ويتم دعم المنشآت الصغيرة من قبل جهات عديدة مثل            .المراحل

ير الحكومية الخاصة بتطوير المنشآت الصغيرة وتنسيق األنشطة القومية وتـوفير      بوضع المعاي 
المساعدات المالية، وكذلك وزارة البحث العلمي التي تعني بالجوانب المتعلقة باألبحاث العلمية            

    .والتطبيقية وتطوير وسائل اإلنتاج
من الشركات % 45ولدى . يتسيطر المشاريع الصغيرة على البنية اإلنتاجية لالقتصاد اإليطال

ففي ألمانيا وفرنسا . بيو عمال أو أقل، وهذه النسبة أكبر مرتين من المعدل األور10اإليطالية 
 20وتساهم الشركات التي تشغّل أقل من %. 30وفي بريطانيا % 20النسبة هذه ال تتعدى 

أما عدد . من القيمة المضافة في الصناعة والخدمات غير المالية% 42عامل في تحقيق 
بينما % 20 عامل موظف في ايطاليا فال تتعدى 500الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 

  %.33تصل نسبة مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى 
  :التمويل

تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب 
  :الطور الذي تمر فيه

  .يتم عادة من قبل العائلة المالكة: ر التأسيسطو .1
 .يتم ذاتيا من خالل األرباح المستثمرة: طور النمو األولي .2

يمكن للمالك أن يقترض األموال من المصارف، مستعينا : طور النمو المتسارع .3
 مثال Confcommercioببعض المنظمات التي تساعده في تقديم الكفاالت كمنظمة 

 . المالمما يخفض تكلفة رأس

   :لمشاريع الصغيرة والمتوسطةلقروض ضمان ال
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.  ال يتجزأ من عملية التنميةاًإن االهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم جزء
 تأسست لذلك. والتمويل المالي هو من أهم معوقات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 كبديل عن تقديم الضمانات ،د القروضغايتها ضمان سدافي ايطاليا مؤسسات أخرى وسيطة 
 .التي يعجز أصال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تقديمها

 :السعوديةتجربة . 11

 :لقد نفذت السعودية العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ن برنامج قروض البنك يعطي البنك قروضاً بدون فائدة ضم: بنك التسليف السعودي •
  .  الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم،المهنية

يكفل المنشآت الصغيرة التي ال يتجاوز حجم : برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة •
  .  مليون ريال للحصول على قروض20مبيعاتها 

امج المؤسسة العامة للتدريب التقني برامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة ومنها بر •
وتمول المؤسسة المشاريع . والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة

.  ألف ريال200الصغيرة التي يرغب الشباب في إقامتها في حدود رأس مال ال يتجاوز 
ريبية في  وإلحاق أصحابها في دورات تدمشاريعويتم التمويل بعد إجراء دراسات جدوى لل

  . مجال عملهم وفي مجال االستثمار
إضافة إلى هذه القنوات الرسمية هناك العديد من القنوات الخيرية الخاصة ومنها على سبيل 
المثال صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز، وصندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع 

ركة عبد اللطيف جميل  مليون ريال ممول بالكامل من قبل ش100الصغيرة، ورأسماله 
 أشخاص، وقيمة 10 الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن مشاريعويمول الصندوق ال. المحدودة

  .  سنوات5 - 3 تسدد خالل ، ألف ريال100القرض للمشروع الواحد ال تتجاوز 
  : تجربة سنغافورة.12

 مـشاريع جـات ال   الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً وهاما في دعم وسـد احتيا          مشاريعلعبت ال 
 الـصغيرة   مـشاريع  بتـوفير المـساعدات الماليـة لل       يالكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافور     

والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من األسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبيـر مـن    
  .البنوك األخرى

تنـشيط التجـارة    وقد تجلى التعاون الواضح واالهتمام من قبل الحكومة فـي إنـشاء قـسم ل              
والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن األسواق الدوليـة،             
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كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجـارة واألسـواق الدوليـة               
  .واحتياجاتها

*-*-*  

  :التوصيات
ر المشايع الصغيرة والمتوسـطة،  لتجارب مختلف الدول في تنمية وتطوي    من خالل استعراضنا    

كبيرة من قبـل المؤسـسات      حظيت برعاية   يمكن القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد        
 التشريعات وصياغة السياسات التـي حققـت لهـا االسـتقرار            بإصدار،  ماتالحكوالمحلية و 

روض الالزمـة    بالق بإمدادها التي تقوم    واألجهزةإنشاء المؤسسات   و والتطور،   ووالحماية والنم 
  . واإلفالسمن التعثر ومساعدتها على تسويق منتجاتها، وحمايتها 

 مـن   اإلعفـاء وقد انتهجت هذه الدول عدة سياسات لدعمها تتمثل علـى وجـه الخـصوص               
فنيـة  ل الى التدريب والتأهيـل واالستـشارات ا       باإلضافةالضرائب، والنظم التمويلية المساندة،     

  .واالقتصادية
من حيـث التـشغيل واإلنتـاج،        على مستوى العالم     قائمة األهمية لمشاريع  اهذه  لقد تصدرت   

في ظـل الظـروف غيـر    بمرونة مع متغيرات السوق  وسهولة التكيف والقدرة على التفاعل
سياسـات  االعتبار عند وضع  المستقرة التي تعيشها فلسطين، األمر الذي يجب ان يؤخذ بعين

، ال تستطيع هذه المشاريع النمـو       أولىسطين، فمن ناحية    االقتصادية واالجتماعية في فل   التنمية  
لها في ظل التطورات العالمية وانفتاح األسواق الدولية        المباشر  والتطور بدون الدعم الحكومي     

وسيادة مبادئ المنافسة وآليات السوق الحرة، ومن ناحية اخرى، فهي تعمل على توفير فرص              
عي في غاية األهميـة خاصـة فـي ظـل اسـتخدام      العمل والحد من البطالة، وهو بعد اجتما   

تغطية الطلب المحلي على    قدرتها على    فضالً عن    ،الصناعات الحديثة للتكنولوجيا قليلة العمالة    
  . المنتجات، وإحالل الواردات، وتوفير العملة الصعبة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات

لمشاريع وتذليل كافة الصعوبات التـي       من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه ا        أصبحلذا  
  .تواجهها لتفعيل دورها في عملية التنمية االقتصادية

ومن خالل استعراض التجارب الناجحة للعديد من الدول، تم االستفادة منها في صياغة بعض              
مـن  و تساهم بشكل او بآخر بتنمية وتطوير هـذه المـشاريع،     أن التي من الممكن     ،التوصيات

  : أهمها ما يلي
 صياغة السياسات   لايالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة االهتمام الجدي والفعال، من خال         .1

والقوانين المالئمة، بحيث تشجع اقامة مثل هذه المشاريع، باعتبارها بارقة االمل لالقتصاد            
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 التي يعاني منها، وعلى راسها مـشكلة البطالـة، التـي            األزماتالفلسطيني للخروج من    
 . العاملةاأليديمن مجمل % 26 قياسية تقدر بـ اماأرقوصلت الى 

تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشـرة لهـذه للمـشاريع الـصناعية الـصغيرة                .2
  . والمتوسطة، لتحفيزها وتعزيز قدرتها التنافسية

إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها اإلقراضية للمشاريع الصناعية الصغيرة            .3
وإعطـاء فتـرات    الصناعية،  ة، من خالل تخفيض أسعار الفائدة على القروض         والمتوسط

 نظرا لمساهمة المشاريع الصناعية في استيعاب البطالة وزيادة اإلنتاج وتقليل           ،سماح أطول 
 .الواردات، وتوفير العمالت الصعبة

ـ             .4 دد إنشاء صندوق لضمان القروض، بحيث يساهم في تذليل المعيقات المتعلقة بارتفاع وتع
الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقـروض، باإلضـافة لتقديمـه كـضمانات للجهـات              

م بإنشاء صندوق   1976 قامت عام     فمن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد، انها       .المقرضة
 التـي تعـاني مـن       حكومي لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة،      

ام المؤسسات التمويلية، من خالل دفع تأمين من قبل         االفتقار إلى تقديم ضمان للقروض أم     
  المقترض يساوي نسبة محددة من قيمة القرض

 بتجربة مصر في تشجيع إنشاء الشركات الداعمة ألنشطة المشاريع الـصغيرة            األخذيمكن   .5
والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيرى، التي تعد احد الوسائل التي يمكـن للمـشاريع              

سطة أن تحصل من خاللها على رأس المال الالزم للمشروع، حيث يقـوم             الصغيرة والمتو 
بشراء المعدات ثم يؤجرها إلى المقترضين، وذلـك        ) شركة او مؤسسة، او بنك    (الُمقرِض  

من خالل عقود تأجير تمويلي تحدد طريقة الدفع ويحتفظ المقترض بملكية األصل، وفـي              
يع صاحب المشروع تملك األصـل مقابـل        ، يستط ) سنوات 5-3(نهاية مدة التأجير، مثالً     

 25.7وقد بلغ اجمالى القيمة التراكمية لعقود التأجير في مـصر نحـو             . سداد مبلغ محدد  
 وحتـى نهايـة عـام       1995مليار جنيه منذ صدور القانون الخاص بهذا النشاط في عام           

   .هذه الفكرةمثل تبنى  يأنالفلسطيني صندوق االستثمار ويمكن . م2008

 إلقامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خالل خلق البيئة اإليجابية المشجعة            تبنِّي .6
 الضريبية لفتـرة  اإلعفاءاتحوافز تشجيعية إلنجاحها، وعلى رأسها  هذه المشاريع، وتقديم

 ) سنوات6-3(محددة 

مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية، من خالل التعاقدات مـن             .7
باطن مع الشركات التي يرسي عليها العطاء، وتحديد نسبة معينة من قيمة العطاء تلـزم               ال
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هذه (الشركة بتوريد احتياجاتها من المشاريع المسجلة رسميا كمشاريع صغيرة او متوسطة            
 ).من قيمة العطاء% 30النسبة ال تقل في اليابان عن 

. فس المشاريع الصغيرة والمتوسطة   عدم السماح للشركات الكبيرة بممارسة نشاط ثانوي ينا        .8
فمثال تقوم شركة االتصاالت الفلسطينية ببيع األجهزة االلكترونية كنشاط ثانوي لنـشاطها            
الرئيسي وهو تقديم خدمات االتصاالت، وهي بذلك تنافس المشاريع الصغيرة والمتوسـطة            

 ).تجربة الهند. ( األجهزة فتضر بمصالحهاهذهالتي تعمل في مجال بيع 
وسطة، ويمكن األخذ بتجربة كوريـا      جيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمت       تش .9

م بسن قانون تشجيع التعاقد مـن       1975هذا الصدد، حيث قامت الحكومة الكورية عام        في  
الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تم بموجبه تخصيص منتجـات بعـض             

رها منتجات للتعاقد من البـاطن للمـشاريع الـصغيرة          قطاعات الصناعة التحويلية واعتبا   
فكانت الشركات الكبيـرة مطالبـة ان تحـصل علـى           . والمتوسطة مع الشركات الكبيرة   

احتياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها           
 .في الشركات الكبيرة

عة، في سبيل إيجاد السياسات القادرة علـى        مراجعة وتقييم السياسات االقتصادية المتب     .10
 .حماية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

ـ     توفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهـارات العـاملين           .11 غيرة صفـي المـشاريع ال
 .والمتوسطة

او حتى وزارة خاصة بها كـوزارة المـشاريع الـصغيرة           إنشاء مؤسسة او هيئة حكومية       .12
 . لرعاية هذه المشاريع نظرا الهميتها االقتصاديةفي سريالنكاوالمتوسطة 

الهيئـة الكوريـة للمـشاريع الـصغيرة        ( انها أنشأت بهذا الصدد   ومن تجربة كوريا الجنوبية      
 بدعم هذه المشاريع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهـات             تهتمالتي  ) والمتوسطة

حد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطـوير  الحكومية المعنية من خالل جهاز وا  
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على االستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا             

أثبتت عبر التجربة أنها أكثر قدرة من المشاريع الكبيـرة   المجال، ال سيما وان هذه المشاريع قد
 وتكـون مهمـة هـذه    .قنية واألزمات والتقلبات االقتصاديةالت على الصمود في وجه المتغيرات

 :الهيئة ما يلي

o  االطالع على تجارب الدول األخرى في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واالستفادة من
 . تجاربهم في تنمية وتطوير هذا القطاع
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o قتصادية العاملة في للمشاريع اال والمالية واإلدارية والتسويقية المجانية تقديم المشورة الفنية
   .االقتصاد الفلسطيني، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

o  للترويج وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة بشكل دائمالمتخصصة إقامة المعارض المحلية 
  .، والبيع على اساس العروض المستمرة، للترويج للمنتجات الوطنيةوالمتوسطة

o ة في تسويق منتجاتها من خالل االشتراك في المعارض مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسط
وإيجاد المؤسسات التي تقوم بتزويد هذه المشاريع بالمعلومات الالزمة عن المحلية والدولية، 

األسواق الخارجية، والدول المحتملة لصادرات هذه المشاريع، من خالل تفعيل دور الممثليات 
تعريف البلدان التي تعمل بها على الصادرات التجارية الفلسطينية في الخارج، لتقوم ب

  .الفلسطينية، ودراسة فرص التصدير لهذه البلدان
o               ،إخضاع المنتجات الوطنية لمتطلبات الجودة، حتى تكون قادرة على منافسة الـسلع المـستوردة

 .على أساس السعر والجودة

o         حتى ولو كانت أسـعارها      الزام المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها من السلع المنتجة محليا ،
  .مرتفعة قليالً

o              تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجاالت التي تحتاجها المشاريع الصغيرة بصفة خاصة :
معلومات عن مصادر المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والدول المنتجـة لـآلآلت والمعـدات               -

 إلى معلومات عن احتياجات الـسوق،  إضافة الالزمة إلقامة أّية صناعة، واألسعار التقريبية لها،
ومصادر التمويل وفرص المـشاركة فـي المعـارض العربيـة           واألسواق المحتملة للتصدير،    

 قامت بإنشاء الوكالـة الكوريـة لتـشجيع         أنهاومن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد       . والدولية
وقـد  . Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)التجارة واالستثمار

ساهمت هذه الوكالة في تشجيع األنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي األسـواق              
 .الخارجية

o                 توفير خدمات بتكلفة رمزية في مجال دراسـات الجـدوى االقتـصادية والخـدمات اإلداريـة
 .والتدريبية والتسويقية واالستشارية، التي تحتاجها هذه المشاريع

o    مشروع من المشاريع الواعدة سنويا وعلى مستوى الوطن، وتمييزهـا           100-50اختيار أفضل 
عامال منافسا ومـشجعا للمـشاريع      ذلك  عن بقية المشاريع، وتقديم الحوافز المناسبة لها، ليكون         

 .األخرى على اإلبداع والتميز، حتى تكون من ضمن المشاريع التي تحظى بهذه الحوافز

تي تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعمـل     الجمعيات التعاونية ال   إقامةتشجيع   .13
على إيجاد قوة تفاوضية كبيرة لهذه المشاريع، لممارسة الضغط على المؤسـسات الماليـة             

ــاج    ــستلزمات اإلنت ــاعي لم ــشراء الجم ــسرة، وال ــشروط مي ــروض ب ــنح ق .                   لم
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 الصغيرة والمتوسطة، تقوم    ومن تجربة مصر بهذا الصدد ان الجمعيات التعاونية للمشاريع        
، وتقوم بـدورها بإقراضـها للمـشاريع        %2باالقتراض من بعض البنوك بفائدة مقدارها       

وتستخدم الفرق في نسبة الفوائد وهي      %. 4الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة مقدارها      
ويشرف على هذه الجمعيات متطوعين مـن أسـاتذة         . في تغطية مصاريف اإلقراض   % 2

، ويقومون بتقييم دراسات الجدوى، ويقـدمون االستـشارات الفنيـة واإلداريـة         الجامعات
والتسويقية لهذه المشاريع، والدورات التدريبية المجانية الصـحاب المـشاريع المنتـسبين            

 .للجمعية

 إشاعة وتعزيز ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني ونشر الوعي العلمي المنظم حول .14

قررات ريادة األعمال في المناهج المدرسـية او جعلهـا متطلـب            أهمية الريادة بإدخال م   
لإلسهام فـي   .. ، وجعل منهج ريادة األعمال جزءا ال يتجزأ من المنظومة التعليمية          جامعي

بناء ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع الفلسطيني، خاصة بين قطاع الشباب على أسـس               
قادرين  د الوطني، من خالل تخريج شبابعلمية، وليكون العمل الحر إحدى ركائز االقتصا

على المبادرة والخلق ال انتظار فرصة العمل في القطاع العام، بل تحويلهم من عبء يثقل               
كاهل المجتمع إلى صناع فرص عمل ومبدعين ومنتجين ومعتمدين على أنفسهم، يحققـون             

 .من خاللها طموحاتهم وآمالهم التي ينشدونها
 

*-*-*  
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