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Abstract: 

 This study aims to identify one of the latest methods and policies to fight unemployment in 

the Arab world, an accompaniment style entrepreneurial, which means small and mini just 

ideas and opinions projects accompanied to the fact embodied in fact, The importance of the 

study of the need to activate the accompanying role of entrepreneurial as well as 

highlighting projects mini, which has become play an important role in the developed and 

developing world economies, in terms of being an important tool for economic development, 

the latter helped by the wide spread in most economic areas of the reduction of the 

unemployment rate, increasing the gross domestic product, and achieving balanced regional 

development, especially in light of the political and economic changes experienced by the 

Arab world. 
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 :ملخص

أحدث األساليب والسياسات املتبعة من أجل حماربة البطالة يف الوطن العريب،   هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بأحد 
وهو أسلوب املرافقة املقاوالتية الذي يعىن ويرافق املشروعات الصغرية واملصغرة من جمرد أفكار وآراء إىل حقيقة جمسدة يف الواقع ، 

اليت أضحت تلعب دورا هاما يف  وكذا إبراز املشروعات املصغرةوتنبع أمهية الدراسة من ضرورة تفعيل دور املرافقة املقاوالتية 
االقتصاديات العاملية املتقدمة والنامية، من حيث كوهنا أداة هامة لتحقيق التنمية االقتصادية، فقد سامهت هذه األخرية من 

لناتج الداخلي اخلام، وحتقيق التنمية خالل انتشارها الواسع يف أغلب اجملاالت االقتصادية من التقليص من نسبة البطالة، زيادة ا
 .يف ظل املتغريات السياسية واالقتصادية اليت يعيشها العامل العريب اإلقليمية املتوازنة، خاصة

 .مرافقة، مقاوالتية، مشوعات صغرية ومتوسطة، بطالة :الكلمات المفتاحية

 .jel :J23 , A13, E24 رموز
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 : مقدمة

 العوامل هذه مقدمة ويف .االقتصادي واالجتماعي والتطوير التنمية تعيق كوابح تشكل اليت العوامل من مجلة العريب الواقع يعاين        
 يف متكاملة رؤيا إىل حتتاج مشرتكة شؤون هناك االستثمارات وغريها، ولكن وشح النمو معدالت وضعف السكاين والنمو البطالة تأيت
 شدة من ، وللتخفيف العريب بالشباب يتعلق فيما وخباصة احلالية األزمة وطأة من فالتخفي هبدف متكاملة خطط بوضع القيام سبيل
 مشاريع والدولية على االهتمام بإقامة يقرتح اخلرباء واملنظرون والكثري من التقارير العربية واحمللية فيها، التحكم وحماولة البطالة

 وتفاعله االقتصادية، مؤشراهتا وحتسني التنمية جمال يف كثرية دول اتباقتصادي القطاع هذا حققه ما بعد ومتوسطة، صغرية ومؤسسات
هذه اآلليات  ولوضع. العمل لفرص توفري نسبة أكرب على واستحواذه به، املتواجد االجتماعي احمليط مع والسريع السهل وتكييفه

 اليت الدول وجتارب خربات من االستفادة من بدال املرجوة، األهداف حتقيق تضمن أن شأهنا من اليت املطلوبة بالدقة موضع التنفيذ
 رمسية، أجهزة اإلنفاق وتنصيب وآليات املالية واملوارد املستحقني حتديد يف هبا املعمول اآللية على والتعرف النظام، هذا بتطبيق تقوم

  .جتاهيف هذا اال اخلاص االستثمار كما تشجع العمل، سوق وتنشيط العمالة توظيف برامج إعداد إىل هتدف
ويف هذا اإلطار فإن املقاوالتية وإنشاء املؤسسات حيتل حيزا كبريا من اهتمام احلكومات والعديد من الدول، خاصة مع تزايد 
املكانة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية واملصغرة يف اقتصاديات خمتلف هذه الدول مهما كان مستوى تطورها، والدور الذي باتت تلعبه 

، كما أن الدخول إىل عامل األعمال يعد خطوة مهمة جدا يف حياة الفرد خاصة إذا تعلق .ج التنمية املستقبلية اإلسرتاجتيةيف خمتلف برام
األمر بطرح منتج جديد مبتكر، فحىت لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد ميتلك مهارات وقدرات مقاولية إال أن هناك بعض العراقيل 

ولية، ويكفي أن العديد من اإلحصائيات تشري إىل ان نسبة كبرية جدا من املؤسسات اساره حنو املقاليت ميكن أن توقف أو تأجل م
الصغرية تزول أو خترج من السوق خالل السنوات األوىل من بداية نشاطها وتسجل املؤسسات غري املستفيدة من الدعم واملرافقة 

 .ة يف السنوات األوىل من إنشائها وبداية منوها يعد أمرا ضرورياالنسبة األكرب، وبالتايل فان عملية مرافقتها ودعمها خاص

مامدى أمهية املرافقة املقاوالتية يف النهوض باملشروعات : ومن خالل هذه املعطيات مت طرح اإلشكالية الرئيسية التالية
 دول العربية؟يف ال لصغرية واملتوسطة يف سبيل التقليص من البطالة ا

 .أزمة البطالة في الوطن العربيتشخيص : المحور األول

حيددث بلغددت هددذه املشددكلة د أي التشددغيل  iتعددد قضددية التشددغيل أحددد أهددم التحددديات الدديت تواجدده البلدددان العربيددة بددال اسددتثناء،
يسدي ومكافحة البطالة يف البلدان العربية حدا جيعل منها حمور التنمية ليصبح دعم سياسات التشغيل وختفيض نسبة البطالدة ادددف الرئ

ونظرًا إىل استمرار البطالة يف اقتصاديات البلدان العربية اليت بلغت يف بعض احلاالت معدالت  ii.لكل جهد تنموي، وجمال تعاون عريب
    iii.مثرية للقلق، وأصبحت معاجلة مشكلة البطالة وخلق مناصب عمل أمراً ال مناص منه لتحقيق التنمية املستدمية

مل املهددة لالستقرار االقتصادي ومتاسك اجملتمعات العربية، حيث تعزى البطالة يف الدول العربيدة إىل تعترب البطالة من أهم العوا
أسباب اقتصادية واجتماعية و أخرى سياسية، كما ميكن أن تنتج عن أسباب داخلية أو خارجية، وقد ختتلف أسباب البطالة مدن بلدد 

لسكاين يف كل بلد، وختتلدف يف بعدض األحيدان مدن منطقدة إىل أخدرى داخدل البلدد إىل آخدر وذلك وفقا للهيكل االقتصادي والرتكيب ا
 .الواحدد

ففي الدول العربية ذات االقتصاد املهمش مثل السودان والصدومال والديمن وجيبدويت، يسدود القطداع غدري الرمسدي والتوظيدف الدذايت 
، ومصددر، األردن و تددونا و اجلزائددر و املغددرب، والدديت يتسدددم يف اقتصدداد الكفدداف، أمددا دول االقتصدداد األكثددر تنوعددا والدديت تشدددمل لبنددان
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اقتصادها بفائض العمالة فدال ينمدو االقتصداد بنسدبة تسدمح لده باسدتحداث فدرص عمدل بالنسدب املرجدوة السدتيعاب الدداخلني اجلددد يف 
 iv.تنويع االقتصاد سوق العمل، وهناك أيضا دول جملا التعاون اخلليجي العربية اليت تواجه حتديا خاصا يف سعيها حنو

تفاقددم ظاهدددرة البطالدة يف الدددول العربيددة إىل  2002الصددادر عددن اجلامعدة العربيددة يف " التقريددر االقتصدادي العددريب املوحددد " ويرجددع 
مدل، مجلة من األسباب منهدا مدا يتعلدق باندب العدرض كاملعددالت العاليدة لنمدو السدكان، وبالتدايل تزايدد األعددداد الدداخلني إىل سدوق الع

وادجرة املتزايدة من الريدف إىل املديندة، ودخدول املدرأة هدي أيضدا إىل سدوق العمدل، وضدعف التعلديم اجلدامعي وعددم مواءمتده الحتياجدات 
أما فيما خيض جانب الطلب فدإن مدن أهدم أسدباب تفداقم هدذه املشدكلة معددالت النمدو . السوق ومواصفات الوظائف املعروضة ضمنه

ا االقتصاديات العربية والديت مل تدتمكن مدن خلدق فدرص العمدل ءدا يدتالءم مدع جاندب العدرض، وعددم إبدراز تقددم غري الكافية اليت سجلته
ملمددوع علددى مسددتوى القاعددددة اإلنتاجيددة، باإلضددافة إىل السياسددات االسددتثمارية املنتهجددة  يف بعددض الدددول العربيددة، والدديت ركددزت علددى 

 v.ىل عمالة كبريةاالستثمارات كثيفة رأع املال اليت ال حتتاج إ

مليدددددون نسدددددمة عدددددام      121.332إىل  3220مليدددددون نسدددددمة عدددددام  232.212لقدددددد ارتفدددددع عددددددد سدددددكان الددددددول العربيدددددة مدددددن 
. 2002مدن عددد السدكان عدام % 12.3، وقد شكلت القدوى العاملدة مدا نسدبته %2.11، أي ءعدل سنوي بلغ متوسطه 2002

حيدث تعتدرب نسدبة البطالدة يف الددول العربيدة مدن أعلدى النسدب % 33فدا العدام فقدد بلدغ أما معدل البطالة اإلمجدايل للددول العربيدة يف ن
ة يف العاملية إذا ما استثنيت الدول اليت جتتاحهدا األزمدات السياسدية واحلدروب الدوليدة والنزاعدات احملليدة واألهليدة، وميكدن القدول أن البطالد

عدم كفاءة عملية مجدع املعلومدات يف بعدض الددول، وخصوصدا إذا مت األخدذ الدول العربية هي أعلى مما هي عليه بكثري، وذلك بسبب 
بعدني االعتبدار البطالدة املقنعددة يف األجهدزة واملؤسسدات العموميدة الدديت تسدتوعب مدن األيددي العاملددة أكثدر ممدا حيتاجده ا دداز مدا لدديها مددن 

 vi.أعمال مما يساهم يف خفض اإلنتاجية

ققته االقتصاديات العربية يف السنوات األخرية بفضل ارتفداع أسعار النفط، واإلصدالحات وبالرغم من النمو االقتصادي الذي ح
االقتصدادية الدديت أ زهتددا، فددإن هددذا مل مينددع مددن أن تصددبح البطالددة ظددداهرة شدداملة متددا مجيددع األقطددار العربيددة بعدددما كانددت ظدداهرة يف عدددد 

. توظيددف مدن جددراء عمليدات اخلوصصددة والدديت كاندت كإنعكدداع إلفالسددهخاصدة بعددد تراجددع قددرة القطدداع احلكدومي علددى ال. حمددود منهددا
مليدون  22فحسب تقرير جملا الوحدة العربية التابع جلامعة الدول العربية، فقدد وصدل عددد العداطلني عدن العمدل يف الددول العربيدة إىل 

  vii.عاطل

عية، يتطلب منا التعرف على األدوار الديت جتسددها إن تشخيص وحتليل أزمة البطالة يف الدول العربية ضمن مقاربة الشراكة اجملتم
والدديت اشددرنا إليهددا آنفددا وهددي احلكومددة   The New Governanceالقطاعدات الثالةددة املكونددة لاطددار املعددريف للحكددم اجلديددد

ل للعاطلني عنه، وءدا أن والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، وتقييم هذه األدوار من ناحية الفعالية والتكاملية والتكافئية يف خلق فرص عم
يف االسددتثمار  Private sectorالشددراكة اجملتمعيددة الواقعددة حتددت مظلددة احلكددم الرشدديد تركددز بصددفة رئيسددية علددى دور القطدداع اخلدداص 

واإلنتدداج و تقدددس السددلع واخلدددمات ومددن صددة خلددق مناصددب عمددل، السدديما وأن الشددراكة اجملتمعيددة برجمددت ومت التنظددري دددا حتددت قاعدددة 
فكددار النيوليرباليددة مددن أجددل تنميددة الدددور الددذي يقددوم بدده القطدداع اخلدداص يف دفددع عجلددة النمددو والتنميددة االقتصدداديني علددى حسدداب دور األ

القطدداع العدددام، لددذا فإنندددا يف هدددذه الورقددة سددديتم الرتكيدددز علددى تقيددديم دور هددذا الطدددرف ملدددا لدده مدددن أمهيدددة يف التوصددل إىل إجابدددة  إلشدددكالية 
 . الدراسة

بعددني االعتبددار فرضددية ضددعف اجملتمددع املدددين يف الدددول العربيددة يف عمليددة الرقابددة واحملاسددبة وكددذلك يف تقدددس النصددائح  مددع األخددذ
واإلرشادات واالستشارات لكل من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص من أجل دفع عجلة النمدو االقتصدادي وحتقيدق التنميدة املسدتدمية،  
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ة العربية ضعفا يف صياغة وتنفيذ سياسات وبرامح هدفها تدريب القوى العاملدة وحثهدا علدى املبدادرة كما يظهر اجملتمع املدين يف الساح
واالستثمار وخلدق فدرص عمدل، وهدذا مدا تؤكددده احلالدة اجلزائريدة حيدث يرجدع ضدعف اجملتمدع املددين يف الددول العربيدة و فشدله يف احدتالل 

 الرتتيبدات السياسدية الديت تعتمددها احلكومدات العربيدة مدن أجدل تقلديص دور اجملتمدع موقع مهم ومرمدوق يف التنميدة الشداملة املسدتدمية إىل
املدين مقارنة بدور هذا األخدري يف الددول املتقدمدة، مدن خدالل حماولدة اسدتيعاب منظمدات اجملتمدع املددين واحتواءهدا ضدمن كيدان السدلطة 

ولوجيدة، وهنداك عدائق آخدر حيدول دون قيدام الرأمسدال االجتمداعي بددوره واستخدامها فيما يتوافق مع أهددافها وتطلعاهتدا السياسدية واإليدي
بشكل فعال يف اجلزائر وهو قلة اإلعتمادات املالية اليت ختصصها احلكومة والقطاع اخلاص ملنظمات اجملتمع املدين مما يثبط عملها، كما 

املددين تتصدف باملناسدابتية واالرجتاليدة، إذ ال توجدد أي سياسدة  أن املنهجية اليت تتبعها الدولة اجلزائرية يف التعاطي مع مؤسسدات اجملتمدع
    viii.واضحة إلشراك كل منظمات اجملتمع املدين من أجل تدبري شؤون التنمية الشاملة املستدمية

 :إن معاجلة تفاقم مشكلة البطالة يف الدول العربية ميكن إرجاعها بشكل رئيا إىل ظاهرتني رئيستني مها

علدددى تشدددغيل كافدددة القدددوى العاملدددة بالددددول العربيدددة مدددع االرتفددداع املسدددتمر ألعدددداد ( القطددداع العدددام)اع احلكدددومي تراجدددع قددددرة القطددد -
الدداخلني اجلدددد لسددوق العمدل، حيددث يشددكل القطدداع العدام حاليددا حددوايل ةلدث العدداملني يف البلدددان العربيددة رغدم معاناتدده مددن كددرب 

بيدة غددري قدادرة علدى التوسدع يف سياسددة التشدغيل املتبعدة يف مؤسسداهتا غددري ممددا جعدل احلكومدات العر  ix.احلجدم واففداض اإلنتاجيدة
اإلنتاجية، وهذا ما نتج عنه تراجع لدور الدولة يف لعب دور املوظف الرئيسي لأليدي العاملة السيما وأن لعب هذا الدور يزيدد 

لدنفا معدايري الكفداءة و اإلنتاجيدة السدائدة يف من البطالة املقنعة سيما وأن التوظيدف يف القطداع احلكدومي ال خيضدع التعيدني فيده 
القطداع اخلداص، باإلضدافة إىل فشدل الدولدة يف جتسديد بدرامج تعلديم يف معظدم الددول العربيدة تدتالءم مدع احلاجيدات الفعليدة لسددوق 

 x.العمل، كما أن التكوين والتعليم ال يواكب التطورات التكنولوجية السريعة اجلارية يف العامل
ور الذي يؤديه القطاع اخلاص، وعدم قدرته على حتقيق فرص عمل كافية للبداحثني عدن العمدل يف الددول العربيدة، إذ حمدودية الد -

تشكل القيود املباشرة وغري املباشرة املفروضة على االستثمار مع عددم تدوافر البيئدة االقتصدادية والسياسدية املناسدبة، والدذي شدكل 
باإلضدافة إىل سياسدات االنفتداح االقتصدادي والتعدديالت اديكليدة  xiبدوره بشكل فعال، عائقا أمام تطور القطاع اخلاص وقيامه

اليت كانت بإيعاز ومرافقة صندوق النقد الدويل وما صداحبها مدن تطبيدق لدربامج اخلوصصدة، حيدث ندتج عنهدا تسدريح العديدد مدن 
ومدددن جهدددة أخدددرى، ضدددعف التوجددده حندددو  .العمدددال وفقددددان وظدددائفهم يف الشدددركات واملؤسسدددات العموميدددة سددديما بعدددد خوصصدددتها

املشدددروعات الصدددغرية واملتوسدددطة وعددددم إعطددداء القددددر الكدددايف لالهتمدددام بتنميتهدددا، كمدددا أن نقدددص االسدددتثمارات املوجهدددة لتنميدددة 
االقتصاديات العربية سواء على املستوى الدويل أو الداخلي، حيث يواجه قطداع االسدتثمار يف العدامل العدريب مشدكلتان رئيسديتان 

مدن حجدم االسدتثمارات % 3نقدص االسدتثمار األجندمل املوجده إىل الددول العربيدة والدذي ال يتعددى نسدبة : دان مدن تطدوره مهداحت
األجنبية العاملية، و املشكلة الثانية تتمثل يف هجرة رؤوع األمدوال العربيدة إىل اخلدارج، وعددم مشداركتها يف حتقيدق التنميدة العربيدة، 

   xii.الوطين الذي يتمثل يف اختيار اجملاالت املناسبة اليت يوجه دا االستثمار القوميباإلضافة إىل سوء التخطيط 
لقدد بدذلت احلكومددات العربيدة جهددودا منفددردة هبددف خلددق فدرص عمدل وتشددغيل طالبيده، ولكنهددا الزالدت غدري كافيددة، ففدي مصددر  

للشباب، وقد رصدت احلكومة املصرية دذا الصندوق متركزت هذه اجلهود حول إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية لتوفري فرص عمل 
مبدددالغ كبدددرية ذهبدددت معظمهدددا لتنميدددة املشدددروعات الصدددغرية واملتوسدددطة، ويف سدددوريا مت اسدددتحداث الربندددامج الدددوطين ملكافحدددة البطالدددة ومت 

األعمال وبعض الربامج  ختصيص مبالغ مالية وفرية لتشجيع قطاع األعمال، وبشكل أساسي املشروعات الصغرية واملتوسطة، وحاضنات
 xiii.املتخصصة، واليت كان هدفها عموما تعزيز مقومات اقتصاد السوق االجتماعي وتنمية الطاقات الشابة
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من جهة أخرى، قامت احلكومدة األردنيدة بتوةيدق العالقدات السياسدية واالقتصدادية مدع الددول املسدتوردة لأليددي العاملدة األردنيدة،  
ات احملليددة واخلارجيددة خللددق فدرص العمددل، باإلضددافة إىل تشددجيع سياسدة التوظيددف الددذايت مددن خددالل كمدا عملددت علددى جددذب االسدتثمار 

دعدددم قطددداع املشدددروعات الصدددغرية واملتوسدددطة، والتحفيدددز علدددى العمدددل مدددن خدددالل تقددددس التسدددهيالت املاليدددة مثدددل مدددنح القدددروض لتمويدددل 
درة للدخل

ُ
 xiv.النشاطات امل

صندوق لتدريب وتأهيل الشباب خللق فرص عمل ذايت وذلك ءساعددة جهات أخدرى   كما عملت احلكومة املغربية على إنشاء
، واملتمثدل 3222كاجلمعيات غري الرحبية واملصارف وغريها، ويف اجلزائر فإن التوجه االقتصادي اجلديد الذي تبنته الدولة اجلزائرية مندذ 

كمددا   xv،3221ناعات واملؤسسددات الصددغرية واملتوسددطة يف جويليددةيف توسدديع نطدداق املبددادرة اخلاصددة، أدى إىل إنشدداء وزارة خاصددة بالصدد
اختدذت احلكومددة اجلزائريددة عدددة خطدوات متثلددت يف إنشدداء جلددان يف كددل واليدة لتمكددني الشددباب مددن إجيداد مناصددب عمددل، وإنشدداء جهدداز 

ء مؤسسدات بتمويدل مدن البندوك لادماج املهين للشدباب يف إطدار وزارة العمدل والضدمان االجتمداعي، ولقدد مت حتفيدز الشدباب علدى إنشدا
  xvi.احلكومية

وتعتددرب دول اخللدديج أكثددر الدددول العربيددة وضددعا للخطددط الطموحددة ملعاجلددة مشددكلة البطالددة، حيددث عملددت هددذه الدددول علددى وضددع 
عطدداء حيددث مت إ. ماليددني عامددل 02إجدراءات لتحفيددز القطدداع اخلدداص علددى تشددغيل املددواطنني بدددال مددن العمالددة األجنبيددة، والدديت تقدددر بددد 

فقدد  األولوية يف التشغيل للعمالة الوطنية احمللية اخلليجية مث العمالة من الدول العربية األخرى، وتعد الكويت مثاال واضحا دذا التوجده،
قامت بتبين برامج حمفزة للقطاع اخلاص، ويف البحرين مت وضع خطة من أجل القضاء هنائيا على مشدكلة البطالدة، ويف اإلمدارات قامدت 

ولة بفتح اجملال أمام  القطاع اخلاص من أجل توسيع دائرة التوظيف، ويف السعودية مت تشجيع القطاع اخلاص على فتح فرص العمل الد
أمام السعوديني، وقد أدت هذه السياسات إىل جعل معدالت البطالة يف كدل مدن دولدة اإلمدارات وقطدر والبحدرين والكويدت هدي األقدل 

 xvii.على مستوى الدول العربية

وبالرغم من اجلهود اليت بذلتها معظم الدول العربية من أجل حتفيز القطاع اخلاص وخلق فرص عمل للبطالني، إال أن السياسات 
 xviii-:املتخذة يف هذه الدول قد أغفلت العديد من اجلوانب نذكر منها

لتمكينها مدن اسدتيعاب القدوى العاملدة رسم وتنفيذ برامج لتطوير القطاع اخلاص مع اإلسراع حنو تطوير أسواق العمل يف املنطقة  -
ماليددني عددام  3خاصدة وأن التوقعددات أشدارت إىل أن هندداك إمكانيددة ألن يصدل عدددد الدداخلني اجلدددد ألسددواق العمدل العربيددة حندو 

2030. 
ح تطوير القطاع اخلاص والعمدل بشدكل مدواز حندو الددور الدذي ميكدن أن يقدوم بده القطداع العدام لاسدهام يف ا داز خطدط اإلصدال -

 .االقتصادي و هتيئة املناخ العام املناسب إل احها
سدنويا لتجداوز معددالت البطالدة احلاليدة، ويبددو أن مندو هدذه الددول  0%2يتطلب اقتصاد الدول العربيدة معددالت مندو تصدل إىل  -

سددتثمار سدنويا، غدري أن حتقيدق تلدك املعددالت مدن النمدو االقتصدادي سديكون مدن خدالل تنشديط عمليدة ا %01يصدل فقدط إىل 
 .رؤوع األموال العربية داخل املنطقة العربية
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 .مفاهيم أساسية حول المرافقة المقاوالتية : المحور الثاني

تركز معظم أدبيات التسيري يف دراسة موضوع إنشاء املؤسسة الصغرية على حتليل خمتلف املفاهيم اليت متر هبا عملية اإلنشاء، وذلك    
اصة باملؤسسات الصغرية، لذا فمن خالل هذه الورقة البحثية نوضح مفهوم املرافقة املقاولتية واملؤسسات هبدف حتديد املواصفات اخل

 .املصغرة يف اجلزائر

 .مفهوم عملية المرافقة  -1

 :xixيعترب تعريف املرافقة، وخاصة مرافقة املؤسسة الصغرية أمر معقد حلد ما، ويرجع سبب هذا التعقيد إىل   

 ذا اجملال وتشعبهم؛تعدد الفاعلني يف ه -
  .تنوع أشكال املرافقة، وإجراءات تنفيذها -
، وهو مسؤول "André Letowski" "أندري لوتأوسكي" ويعترب التعريف األكثر مشوال ملهنة املرافقة هو الذي اقرتح من طرف   

جتنيد للهياكل " عرفها على أهنا  يف مذكرة داخلية أعدها، إذ  ده قد"  APCE" عن الدراسات يف وكالة إنشاء املؤسسات بفرنسا 
 .xx"واالتصاالت  والوقت من أجل مواجهة املشاكل املتعددة اليت تعرتض املؤسسة، وحماولة تكييفها مع ةقافة  وشخصية املنشئ

 :أي أن مهنة املرافقة تتعلق بإتباع سريورة تشمل ةالث مراحل هي

 استقبال األفراد الذين يرغبون يف إنشاء مؤسسة؛ -

 دس خدمات تتناسب  وشخصية كل فرد؛تق -

 (.حسب طبيعة املرافقني)متابعة املؤسسة الفتية لفرتة عموًما تكون طويلة  -

 :ماهية المقاولية -2

قبل التطرق إىل التعريف باملقاولية البد من توضيح مفهوم املقاول، إذ تطور هذا املفهوم مع مرور الزمن، ففي فرنسا وخالل العصور     
كانت كلمة املقاول تعين الشخص الذي يشرف على مسؤولية ويتحمل أعباء جمموعة من األفراد، مث أصبح يعين الفرد اجلريء الوسطى  

أما خالل القرنني السادع عشر والسابع عشر فقد كان يعد الفرد الذي يتجه إىل أنشطة .الذي يسعى من أجل حتمل خماطر اقتصادية 
من أوائل املنظرين دذا املفهوم  إذ اعتربه املبدع الذي يقوم بمع وتنظيم وسائل اإلنتاج، هبدف   SayJ.B(1803) ويعترب. املضاربة

بأنه ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو ( 3220)كما عرف شومبرت ااملقاول . 2خلق منفعة جديدة
يف األسواق والصناعات املختلفة تنشأ منتجات ومناذج عمل  "تدمري اخلالقال" "اخرتاع جديد إىل ابتكار وبالتايل فوجود قوى الريادة

 .جديدة، وبالتايل فإن الرياديني يساعدون ويقودون التطور الصناعي والنمو االقتصادي على املدى الطويل

يل اجلديد يتخ: فهو الذي يتكفل حبمل جمموعة من اخلصائص األساسية" Marchesney"و"   Julien"وحسب  كل من     
ولديه ةقة كبرية يف نفسه، املتحما والصلب الذي حيب حل املشاكل وحيب التسيري، الذي يصارع الروتني ويرفض املصاعب والعقبات 

 2وهو الذي خيلق معلومة هامة

 30"ومبدع مقاوم، متمرد،"غري أن املقاول ليا بالشخص اخليايل، وإمنا هو عبارة عن شخصية تتصرف ءفردها وبشكل مستقل     
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على حتويل فكرة جديدة أو  –إذا كان لديه املوارد الكافية  -وعليه فاملقاول هو الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة ،وبشكل مستقل
اخرتاع إىل ابتكار جيسد على ارض الواقع ،باالعتماد على معلومة هامة ،من اجل حتقيق عوائد مالية، عن طريق املخاطرة، ويتصف 

 .و هبذا يقود التطور االقتصادي للبلد .  ما سبق باجلرأة ،الثقة بالنفا، املعارف التسيريية، والقدرة على اإلبداع باإلضافة إىل

 :، وهي33تعددت املقاربات اليت تناولت املقاول من عدة جوانب ولقد    

  :المقاربة الوظيفية -2-1 

، هذا "التطور االقتصادي" قيقي للحقل املقاواليت من خالل نظريتهوهو األب احل" Shumpeter"هذه  املقاربة اليت ميثلها     
 .األخري اعترب  املقاول شخصية حمورية يف التنمية االقتصادية، يتحمل خماطر من أجل اإلبداع، وخاصة خلق طرق إنتاج جديدة

 : المقاربة التي ترتكز على الفرد الهادف إلى إنتاج المعرفة -

ص البسيكولوجية للمقاول مثل الصفات الشخصية والدوافع والسلوك باإلضافة إىل أصودم ومساراهتم واليت ترتكز على اخلصائ   
الضوء على أمهية نظام القيم ودورها يف إضفاء الشرعية وتشجيع أنشطة املقاوالتية كشرط ال غىن عنه  weberاالجتماعية وقد سلط 

 .للتطور الرأمسايل

 : المقاربة العملياتية أو التشغيلية -

 .واليت أظهرت القيود املفروضة على املقاربة السابقة، واقرتحت على الباحثني االهتمام ءاذا يفعل املقاول، وليا شخصه   

الفعل الذي يقوم به املقاول " وكما تعددت تعاريف املقاول تعددت أيضا التعاريف اليت تناولت املقاوالتية ،إذ تعرف على أهنا      
قات خمتلفة وبأشكال متنوعة، فيمكن أن يكون عبارة عن إنشاء مؤسسة جديدة بشكل قانوين، كما ميكن أن والذي ينفذ يف سيا

-Marcel Mauss""3223"على حد قول  32" إذ أنه عمل اجتماعي حبت. يكون عبارة عن تطوير مؤسسة قائمة بذاهتا
3221" 

واملرتكزة على إنشاء ( Entrepreneurship)من  املشتقة ( Entrepreneuriat)وآخرون املقاولية "Beranger"ويعرف 
 :وتنمية أنشطة، فاملقاولية ميكن أن تعرف بطرقتني

 .أو جمموعة من األنشطة والسريورات تدمج إنشاء وتنمية مؤسسة أو بشكل أمشل إنشاء نشاط: على أساس أنها نشاط-    

لق ةروة وتكوين اجتماعي من خالل جماهبة خطر بشكل أي علم يوضح احمليط وسريورة خ: على أ ساس أنها تخصص جامعي-    
 .فردي

حالة خاصة، يتم من خالدا خلق ةروات اقتصادية واجتماعية دا خصائص تتصف " فقد حددها على أهنا "  Alain fayol"أما 
قبل التغيري وأخطار بعدم األكادة أي تواجد اخلطر، واليت تدمج فيها أفراد ينبغي أن تكون دم سلوكات ذات قاعدة تتخصص بت

أما بالنسبة  لا لو ساكسون وخاصة األمريكيون فقد استعملوا املصطلح منذ سنوات .مشرتكة واألخذ باملبادرة والتدخل الفردي 
املقاولية عبارة عن مصطلح : "يوضح بأن Harvardبامعة " Howard Stevenson"التسعينات، إذ  د أن الربوفيسور 

 31"األعمال من طرف أفراد أو منظمات ومتابعتها وجتسيدها يغطي التعرف على فرص
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إذن فاملقاوالتية هي األفعال و العمليات االجتماعية اليت يقوم هبا املقاول، إلنشاء مؤسسة جديدة ، أو تطوير مؤسسة قائمة يف     
و التعرف على فرص األعمال، و متابعتها و إطار القانون السائد، من اجل إنشاء ةروة ،من خالل األخذ باملبادرة، وحتمل املخاطر، 

 .جتسيدها على ارض الواقع

 :ويتضح الفرق بني إنشاء املؤسسات و املقاوالتية من خالل نقاط التوافق و االختالف التالية 

 :  نقاط االتفاق

 .كالمها عبارة عن إنشاء مؤسسة بصفة قانونية -
 .كالمها له نسبة خماطرة -
 .راء إنشائهما منشؤومها يتوقعون ربح من و  -
 .قد تصبح املؤسسة املقاوالتية مؤسسة منطية إذا قلدت منتجاهتا بشكل واسع ، يف ظل عدم تطويرها -

 : نقاط االختالف

 .تتسم املقاوالتية بأهنا إنشاء مؤسسة غري منطية، فهي تتميز باإلبداع  -
 د مرتفعة يف حالة قبول املنتج يف السوق    ارتفاع نسبة املخاطرة يف املقاوالتية ألهنا تأيت باجلديد، وءعدالت عوائ -
 .مقارنة باملؤسسة النمطية اليت تطرح منتجات عادية  –أرباح احتكارية ناجتة عن حقوق االبتكار قبل تقليدها  -
املقاول هذا ما ميكن . تتميز املقاوالتية بالفردية، مقارنة بإنشاء املؤسسات هذه األخرية اليت ميكن إنشاؤها مع جمموعة الشركاء  -

من ممارسة التسيري بشكل مباشر ومستقل بدل االعتماد على جملا لادارة،  وهو ما يسمح له بتجسيد أفكاره على أرض 
 .الواقع

 :مقومات الفكر المقاوالتي -3

لصفات حيتاج املقاول إىل جمموعة مواصفات جتعل منه املقاول الناجح واملسري اجليد، وهذا عن طريق الدمج بني جمموعة من ا    
 :الشخصية والعوامل البيئية، وميكن تقسيم هذه املقومات إىل قسمني

  :11مقومات شخصية -3-1

أي تقدس أفضل أداء والسعي إىل إ از األهداف وحتمل املسؤولية والعمل على االبتكار والتطوير املستمر  :الحاجة إلى اإلنجاز -
 .ضوء معايري قياسية وغري اعتيادية والتمييز، ولذلك فاملقاول دائما يقيم أداءه وإ ازه يف

حيث ميتلك املقومات الذاتية والقدرات الفكرية على إنشاء مشروعات األعمال  وذلك من خالل االعتماد على  : الثقة بالنفس  -
لية، وذلك بسبب الذات واإلمكانيات الفردية وقدرته على التفكري واإلدارة واختاذ القرارات حلل املشكالت ومواجهة التحديات املستقب

 .وجود حالة من الثقة بالنفا واالطمئنان لقدراهتم وةقتهم هبا

 .أي التطلع إىل املستقبل بنظرة تفاؤلية وإمكانية حتقيق مركز متميز ومستويات رحبية متزايدة  :الرؤيا المستقبلية -

إمنا يتحقق من خالل املثابرة والصرب والتضحية  يعتقد املقاولون بأن حتقيق النجاحات وضمان استمراريتها، :التضحية والمثابرة -
برغبات آنية من أجل حتقيق آمال وغايات مستقبلية، ولذلك فالضمانة األكيدة دذه املشروعات إمنا تنبع من خالل اجلد واالجتهاد 

 .والعطاء



 

 

 -المرافقة المقاوالتية كاسلوب فعال للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة-لنعيم، دفرور عبد ا ; شاهد إلياس

 

 JFBE 23 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

سعي باستمرار إلنشاء مشروعات ويقصد هبا االعتماد على الذات يف حتقيق الغايات واألهداف، وال :الرغبة في االستقاللية -
مستقلة ال تتصف بالشراكة خاصة عندما تتوافر لديهم املوارد املالية الكافية، كما يستبعد املقاولون العمل لدى اآلخرين جتنبا حلاالت 

ات اخلاصة يوفر دم إنشاء املؤسس" كما .التحجيم حبيث يتمكنون من التعبري والتجسيد احلقيقي ألفكارهم وآرائهم وطموحاهتم
" الدخل الكايف للمعيشة وحتقيق الثراء ،إىل جانب التحكم يف شؤون العاملني لديهم مما يعطيهم استقاللية يف العمل ،وهذا ما مساه 

Shumpeter " 32"باململكة الصغرية. 

   31: باإلضافة  إىل العديد من املهارات الواجب توفرها يف املقاول الناجح وهي    

وهي تتمثل يف اخلربة، املعرفة، والقدرة التقنية العالية املتعلقة باألنشطة الفنية للمشروع يف خمتلف اجملاالت من : تقنيةالمهارات ال -
 .إنتاج، بيع، ختزين ومتويل وهذه املهارات تساعد يف إدارة أعمال املشروع بدارة

إخل اليت ..ود فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارها، اإلقناعوهي قدرات االتصال، نقل املعلومات استالم، رد :المهارات التفاعلية -
 .حيتاجها املقاول يف حالة حتويل الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط لآلخرين

وتتمثل يف القدرات اليت متكن املقاول من تطوير عالقاته مع مرؤوسيه وزمالئه خلدمة املشروع واملؤسسة بشكل  :المهارات اإلنسانية -
أن هذه العالقات تبين على االحرتام  والثقة والدعم املستمر للعنصر البشري داخل املؤسسة واالهتمام ءشكالته خارج  عام، حيث

 .املؤسسة، وهي قدرات تتعلق باالستجالب والتحفيز واالستمالة لآلخرين واملعاملة احلسنة والتصرف اللبق مع أعضاء املؤسسة

ا ومبادئ علمية يف ميدان اإلدارة واختاذ القرار واحملاكمة املنطقية وحتليل املشكالت وإجياد تتمثل يف اكتساب أس :مهارات فكرية -
 .إخل...العالقات بني املشكالت وأسباهبا وحلودا

أي القدرة على التفكري اجملرد حيال نظرهتم إىل مؤسساهتم اليت تعمل ككل وليا كجزء وان أجزاؤها ووظائفها  :مهارات تحليلية -
ترتابط مع بعضها البعض لتصبح كال يف حميطها، حيث أن هذا اإلدراك يف حد ذاته ختوله تعقيدات العمل احلاصلة أمامه بعد مواجهته 

 .احللول املناسبة أغلبية املشاكل ليتمكن فيما بعد من وضع

 :المقومات البيئية  -3-2

 .يعترب احمليط االجتماعي عنصرا مهما يف الدفع حنو إنشاء املؤسسة نظرا لرتكيبته املعقدة : المحيط االجتماعي -
ن تعمل األسرة على تنمية القدرات املقاوالتية ألبنائها ودفعهم لتبين إنشاء املؤسسات كمستقبل مهين خاصة إذا كا: األسرة -

هؤالء اآلباء ميتلكون مشاريع خاصة عن طريق تشجيع األطفال منذ الصغر على بعض النشاطات وحتمل بعض املسؤوليات 
 .البسيطة

 يدعو الدين اإلسالمي احلنيف إىل العمل وإتقانه وكذا االعتماد على النفا يف احلصول على القوت  :  الدين -

يد من العوامل املؤةرة على التوجه إنشاء املؤسسات، فاجملتمعات البدوية متارع الزراعة تعترب العادات والتقال :العادات والتقاليد - 
 والرعي مع أبنائها أما الصناعات التقليدية واألنشطة التجارية فتتوارةها األجيال، 

عامة واخلاصة، وهيئات الدعم نظرا ألن ةقافة املقاوالتية تنشأ من اجملتمع الذي تنشأ فيه ممثال يف املؤسسات ال: الجهات الداعمة -
 :املرافقة اليت تلعب دورا أساسي يف دفع من كثافة املقاولية ولعل من أهم هيئات الدعم

ANSEJ ,CNAC, ANDI,   حاضنات األعمال، اجلامعة والتعليم ،. 
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 المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في برامج التشغيل في الدول العربية: المحور الثالث

 مشاريع الصغيرة والمتوسطة  مفهوم ال -1

خيتلف تعريف ومفهوم املشاريع الصغرية واملتوسطة من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانياهتا وظروفها االقتصادية واالجتماعية       
سكانية، ومدى توفر طبيعة مكونات وعوامل اإلنتاج، ونوعية الصناعات احلرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة احلديثة، والكثافة ال: مثل

القوى العاملة ودرجة تأهيلها، واملستوى العام لألجور والدخل، وغريها من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية اليت حتدد مالمح وطبيعة 
اض كما وخيتلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو لألغراض اإلحصائية أم لألغراض التمويلية أو ألية أغر . الصناعات القائمة فيها

 .أخرى

وصفوة القول، أن الدول الصناعية والنامية ختتلفان يف تعريف املشاريع الصغرية واملتوسطة مما جيعل من الصعوبة إجراء املقارنة      
تعد بينهما، فاملشاريع اليت تعترب متوسطة يف الدول النامية تعد صغرية يف الدول الصناعية، كما أن املشاريع الكبرية يف الدول النامية 

 .متوسطة يف الدول الصناعية

ويف سبيل مواجهة الصعوبات يف املقارنة درجت العديد من الدول املتقدمة والنامية على تبين تعريف منظمة العمل الدولية واليت       
عامال،  22إىل  30بني عّمال واملشاريع املتوسطة اليت يعمل هبا ما  30تعرف املشاريع الصغرية بأهنا املشاريع اليت يعمل هبا أقل من 

 .تعد مشاريع كبرية 22وما يزيد عن 

 أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة -2

إن بداية االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسطة كان بعد اهنيار األوضاع املالية يف منتصف الثمانينيات يف معظم بلدان العامل،        
فالتغريات اليت شهدها العامل واليت . املؤسسات الكبرية وحىت احلفاظ على املوجودة منهاوخاصة يف عدم قدرته على االستمرار يف إنشاء 

 م عنها حترير التجارة والعوملة فضال عن التقدم يف اإلصالح االقتصادي يف الكثري من الدول العربية زادت من أمهية القطاع اخلاص يف 
توسطة تستطيع أن تساهم يف اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي، وتساهم يف توفري التنمية االقتصادية، لذا فإن املؤسسات الصغرية وامل

وقد ةبتت أمهية هذه املؤسسات اقتصاديا واجتماعيا من . مناصب عمل جديدة، وإعادة إدماج العمل املسرحني من القطاع العام
 xxi.ة، واتضحت نتائجها يف الدول املتقدمةخالل قدرهتا على توزيع النشاط االقتصادي خاصة يف اخلدمات والصناعات التحويلي

 xxii:وترجع أمهية مسامهة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية لألسباب التالية      

سات الكبرية، فهي تعتمد املشاريع الصغرية واملتوسطة على العمالة املكثفة، ومتيل إىل توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة باملؤس -
تلعب دورا مهما يف خلق فرص االستخدام ءا خيفف من حدة الفقر إذ أهنا كثريا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من 

 .األسر الفقرية والنساء الاليت يفتقرن إىل املصادر البديلة للدخل

يف الدول النامية، فهي متيل إىل تبين األساليب اإلنتاجية كثيفة  تسهم املشاريع الصغرية واملتوسطة يف رفع كفاءة ختصيص املوارد -
وكلما توسع نشاط تلك املشاريع يف األسواق غري . العمالة ءا يعكا وضع تلك الدول من حيث وفرة قوة العمل وندرة رأع املال

يف الفرص البديلة مقارنة باألسعار اليت الرمسية أصبحت أسعار عوامل اإلنتاج واملنتجات اليت تتعامل هبا تعكا بصورة أفضل تكال
 .تتعامل هبا املشاريع الكبرية
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تدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة بناء القدرات اإلنتاجية الشاملة، فهي تساعد على استيعاب املوارد اإلنتاجية على مستويات  -
ترتابط فيها الشركات الصغرية واملتوسطة واملتوسطة، وهي  االقتصاد كافة، وتسهم يف إرساء أنظمة اقتصادية تتسم بالديناميكية واملرونة

تنتشر يف حيز جغرايف أوسع من املشاريع الكبرية، وتدعم تطور ومنو روح املبادرة ومهاراهتا وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بني 
 .احلواضر واألرياف

ية اإلنتاجية املستخدمة يف العديد من الصناعات، وبانتشار طريقة كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إىل زيادة معدل تغري التقن  -
اإلنتاج على دفعات أصبح من األمهية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية على أن يركز كل مصنع يف إنتاج عدد قليل 

 .ات معينةمن السلع الدقيقة أو اليت تتطلبها صناعات معينة ملواجهة طلبيات صغرية من سلع أو خدم

 مميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في التشغيل -3

عالوة على دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث متثل جزءا كبريا من قطاع اإلنتاج يف      
صا هبا، فعلى سبيل املثال تعد الصناعات الصغرية واملتوسطة خمتلف الدول سواء املتقدمة أو النامية، وتويل دوال عديدة اهتماما خا

 مفتاح التنمية يف مجهورية ادند وقد أولتها دعما متميزا حىت أطلق عليها باالبن املدّلل للحكومة، وتقدم املشاريع الصغرية واملتوسطة
 xxiii:العديد من املميزات اليت ميكن تلخيصها باآليت

جتها إىل رأع مال كبري أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إىل قدرهتا على اإلنتاج والعمل يف جماالت سهولة تأسيسها نظرا لعدم حا -
 .التنمية الصناعية واالقتصادية املختلفة

توفري فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن اإلنتاجي املستخدم حيث أسلوب اإلنتاج كثيف العمل خفيف  -
تواضع مؤهالت العمالة املطلوبة مما يعزز دورها يف امتصاص البطالة اليت يف األغلب تتصف بتدين مستواها رأع املال، فضال عن 

 .التعليمي واملهين وخاصة يف البلدان النامية

 .نشر القيم الصناعية االجيابية يف اجملتمع من خالل تنمية وتطوير املهارات لبعض احلرف واملهارات -

 .طنني واالستفادة منها يف امليادين االستثمارية املختلفة، بدال من تبذير هذه املدخرات يف االستهالكاستغالل مدخرات املوا -

تغطية الطلب احمللي على املنتجات اليت يصعب إقامة صناعات كبرية إلنتاجها لضيق نطاق السوق احمللية نتيجة الففاض نصيب  -
 .الرأمسايل وخاصة يف الدول النامية الفرد من الدخل القومي أو حملدودية حجم الرتاكم

تعد هذه املشاريع صناعات مغذية لغريها من الصناعات ودا دورها يف توسيع قاعدة اإلنتاج احمللي، حيث تساهم يف تلبية بعض من  -
فادة من خملفات احتياجات الصناعات الكبرية سواء باملواد األولية أو االحتياطية، باإلضافة إىل قدرة هذه املشاريع على االست

 .الصناعات الكبرية

 .ال حيتاج العاملون إىل مستويات عالية من التدريب للعمل يف هذه املشاريع لبساطة التكنولوجيا املستخدمة -

 .توفر منتجات هذه املشاريع جزءا هاما من احتياجات السوق احمللي، مما يقلل من االسترياد -

 .االسترياد واملسامهة يف التصدير يف أحيان كثريةتوفري العملة الصعبة من خالل تعويض  -
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تستطيع مواجهة تغيريات السوق بسرعة بعيدا عن الروتني، حيث تتمتع بقدر من التكييف وفقا لظروف السوق سواء من حيث   -
 .دكمية اإلنتاج أو نوعيته، مما يعين القدرة على مواجهة الصعوبات يف أوقات األزمات االقتصادية وفرتات الركو 

 خمتلف لتمويل توفريها الواجب للسيولة فباإلضافة .واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع التوظيف على تشجع عوامل عدة وهناك      
تراجع  :التالية العناصر يف حصرها ميكن أخرى عوامل  د عام، بشكل املالئم والقانوين االقتصادي واحمليط الالزمة، االحتياجات

وتسريح العمال منها، تشجيع احلكومات لتأسيا مؤسسات صغرية ومتوسطة، كما أن معامل مقاومتها لألزمات  املؤسسات الكبرية
 xxiv.جيد

   أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة -1

دفع عجلة النمو  تواجه املشاريع الصغرية واملتوسطة بعض املشاكل والصعوبات اليت حتد من قدرهتا على العمل ومسامهتها يف     
 xxv:وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي. االقتصادي

  صعوبات تسويقية وإدارية، مثل اففاض اإلمكانيات املالية، عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف املستهلك احمللي واخلارجي
، عدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات ءنتجات وخدمات هذه املشاريع، تفضيل املستهلك احمللي للمنتجات األجنبية املماةلة

احمللية، عدم إتباع األساليب احلديثة يف اإلدارة ونقص املعلومات واإلحصاءات املتاحة لدى هذه املشاريع خاصة فيما يتعلق 
انات باملؤسسات املنافسة وشروط ومواصفات السلع املنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات االجتماعية وغري ذلك من البي

 .واإلحصاءات الالزمة لتسيري أعمادا على الوجه املستهدف
   صعوبات فنية، عادة ما تعتمد هذه املشاريع كما سبق القول على قدرات وخربات أصحاهبا يف العمل بصفة رئيسية، كما أهنا

ؤسسات الكبرية، أو ال تتبع تلجأ عادة إىل استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك املستخدمة يف امل
أساليب الصيانة أو األساليب اإلنتاجية املتطورة اليت تساعدها على حتسني جودة منتجاهتا ءا يتماشى مع املواصفات العاملية يف 

ية كما أن اختيار املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج الالزمة ألعمال هذه املؤسسات قد ال خيضع ملعايري فن. األسواق الدولية
 .وهندسية مدروسة

   صعوبات متويلية، حدود اإلمكانيات املالية، نظرا العتمادها على التمويل الذايت يف غالب األحيان، وتردد بعض املصارف
التجارية يف منح هذه املؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة األجل ما مل تقدم تلك املؤسسات ضمانات، الففاض مدة 

 .كفايته وغريها من العوائق  االئتمان أو لعدم

 الصغرية التمويل للمشروعات منحها عند العربية الدول يف التمويل ملؤسسات االئتمانية األولويات مقدمة يف الضمانات وتأيت       
 للمشروع مانيةاالئت القدرة حتديد يف يعتمدان والبنوك للتنمية االجتماعي الصندوق أن مصر يف ميدانية دراسة أةبتت وقد واملتوسطة،

 املشروع فطبيعة ،%3 بنسبة السداد على فاملقدرة ،%22 بنسبة الضمانات مقدمتها يف تأيت االئتمانية العناصر من جمموعة على
 xxvi.%0.2 بنسبة السمعة أو فالشخصية %3.2بنسبة  املايل فاملركز ،%2 بنسبة

نطاق التمويل املتاح، ضعف االهتمام بدراسات اجلدوى، الرتكيز ضعف : وميكن إرجاع إشكالية التمويل يف الدول العربية إىل      
على الضمانات، طول مدة اإلجراءات، افتقار مؤسسات التمويل إىل اخلربات املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، سياسة سعر 

 xxvii.الالزمة لنشاطهمالفائدة، ضعف نظام الرقابة واملتابعة، افتقار املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل اخلربات 
لذا ينصح عادة يف هذه احلاالت استحداث قسم متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة يف املصارف التجارية يهدف إىل توسيع دائرة      

 املستفيدين من برامج الدعم والتمويل اليت يقدمها املصرف خلدمة اجملتمع وتلبية احتياجات العمالء، والتوجه حنو شرحية أكرب من
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الشباب والشابات اجلادين يف تطوير ذاهتم والذين لديهم طموح يف إقامة مشاريع صغرية ويفتقرون يف ذات الوقت إىل مصادر الدعم 
 xxviii:ومن أهم وظائفه. الالزمة للبدء فيها، ومساندهتم إداريا يف إقامة هذه املشاريع

خلاصة، وتنمية وصقل املهارات املوجودة يف املشارك واليت تؤهله مساعدة الشباب املستثمرين وأصحاب املشاريع يف تأسيا أعمادم ا -
 .ألن يكون صاحب عمل ناجح

توجيه املستثمرين الناشئني حنو أفضل الفرص االستثمارية املتاحة دم وتقييم حاجة السوق لذلك النشاط، وتعليمهم السيطرة بشكل  -
 .أكرب على مواردهم املالية

آلياته وذلك بالتنسيق لتقدس التمويل املناسب والقروض املتوسطة وطويلة األجل لقيام املشاريع، وتقدس  زيادة حجم التمويل وتنويع -
 .فرتات مساح إعادة السداد طويلة نسبيا

 .إتاحة فرصة أكرب لنمو قاعدة جديدة من صغار رجال وسيدات األعمال وتوسيع مساحة تواجدهم يف أنشطة االقتصاد الوطين -

 .م مشاريع صغرية إنتاجية وخدمية، تكون دعامة ومغذية ملا هو قائم من مشاريع كبريةتشجيع قيا -

 .توفري فرص عمل متجددة للشباب والشابات -

 .توعية املستثمرين الناشئني بالتطورات املؤةرة يف جماالت أعمادم وتقدس االستشارات اخلاصة بذلك -

م لتلك املشاريع من شأنه العمل على توفري عمالت أجنبية واملسامهة يف توسيع قاعدة ومما ال شك فيه أن توفري التمويل الالز       
 واالجتماعية االقتصادية وميكن أن تكون مبادرة القمة. املتعاملني مع املصارف وإحداث تغيري نوعي يف القرار االئتماين للمصارف

 لتمويل الالزمة املالية املوارد توفري أجل من خاص حساب إنشاءب ، 2009جانفي19 الفرتة  خالل الكويت يف انعقدت اليت العربية،
 احلساب هذا إدارة مهام إسناد وتقرر. العربية باب جديد إلزالة هذا العائق الدول يف واملتوسطة الصغرية اخلاص القطاع مشاريع ودعم
 احلساب إنشاء على باملوافقة قراراً  العريب وقالصند حمافظي جملا اصدر وقد .واالجتماعي االقتصادي لامناء العريب الصندوق إىل

  xxix.إلطالقه الالزمة الرتتيبات واختاذ العريب، الصندوق قبل من وإدارته اخلاص

وباإلضافة إىل الصعوبات السابقة، اليت تربز تصنيف وظيفي، ميكن النظر أيضا يف مجلة من العوامل احمليطة واملالزمة دذه        
 xxx:هم فرادى أو جمتمعة يف إفشادااملشروعات واليت تسا

 العاطلني عن الشباب معظم إذ يفتقر: المشروعات وإنشاء المبادرة على العمل عن لينالعاط الشباب ورغبة قدرة ضعف -
 املبادرة وروح واحلا االستثماري األعمال يف الفطنة أمهها من األعمال مشروعات لنجاح الضرورية املهارات من العديد إىل العمل

 إىل أنه( 2002)ويف هذا الصدد يشري تقرير التنافسية العربية األخري . األسواق حنو املوجهة واحلياتية األساسية واملهارات فرديةال
 من ارتفعت هذه الفجوة فقد .فيما خيص مؤشر رأع املال البشري .املقارنة ودول العربية الدول بني كبرية فجوة هناك تزال ال

 والتنمية، التنافسية يف البشري املال رأع حمورية على األدلة كل تأكيد ظل يف تقبله يصعب ألداءا هذا إن. 40%إىل  %37
 xxxi.املنشودة التنمية حتقيق على قادر اقتصادي نظام بناء ميكن ال بدونه والذي

 وقت التقارير إىل من وأشارت العديد اخلاص، للقطاع الالزم الدعم العربية األعمال بيئة توفر ال :مناسبة غير أعمال بيئة  -
 عن النامجة والتكاليف املرتفعة، واألعباء التأسيا وتكاليف احلكومية اإلجراءات وطول البريوقراطية بسبب الضائع الشركات
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 للتمويل، املالئم غري والنفاذ املتطور، غري والقطاع املصريف املعقد، الضرائب ونظام اجلمارك، وختليص الرخص على احلصول
 .للشركات الداعمة التحتية ةالبني وضعف

، 2006عام  يف " األعمال أنشطة ممارسة سهولة"مؤشر  يف جيداً  أداءاً  تسجل مل العربية الدول معظم أن إىل اإلشارة  وجتدر      
 وكان السعودية والكويت عدا دولة، 175 أصل من 165 إىل 52 بني ما بيانات عنها توفرت اليت العربية الدول ترتيب وتراوح
 حيث فيها، األعمال أنشطة ممارسة ديب وسهولة يف األعمال لقطاع الداعمة البيئة على عكا .التوايل على 40 و 35 ترتيبهما
 الدول أغلب تعاين يف حني  .املتحدة والواليات وايسالند بعد هونج كونج وسنغافورة وذلك العامل، يف اخلاما الرتتيب ديب سجلت
 .املقارنة دول ءجموعة مقارنة 57% العربية الدول فجوة بلغت متعادل، حيث بشكل وقراطيةالبري  ظاهرة تفشي من العربية

  xxxii.املقارنة دول مع متساو مستوى حققت حيث كلياً  ادوة هذه حتسري اإلمارات واستطاعت
 تدريب الداعمةال برامج  اح مقومات أهم من :الفردية المبادرة روح برفع الخاصة التدريب لبرامج المرتفعة التكلفة -

 املتدربني، حسب نوع أي - املستهدفة للفئة التدريبية االحتياجات مع لتتناسب خصيصاً  تصميمها يتم أن املبادرة لروح
 (التدريب وأساليب حمتويات)الربامج  طبيعة ختتلف املثال، سبيل على . أعمادم وبيئة وطبيعة والثقافية االجتماعية وخلفياهتم
 ومن .ةً املعيل الفقرية للمرأة أو املتعّلم للشباب تلك املطلوبة عن املدارع من املتسربني للشباب الفردية املبادرة روح لرفع ادادفة
 برامج استخدام يغلب التدريب من النوع دذا املخصصة املوارد اخلاصة وحمدودية الربامج تكلفة الرتفاع نظراً  أنه ذكره اجلدير
  .فعاليتها اففاض إىل يؤدي مما املختلفة للفئات الفردية الحتياجاتعلى ا تركز ال واليت عامة تدريب

 حيصل أصحاب أن على الربامج معظم حترص :المطلوب المكثف الفني الدعم توفير في البرامج استمرارية عدم  -
 الستمرارية املتدربنيمع  يتواصل منها القليل أن بيد . العمل بداية يف والتدريبية املالية املساعدات على الشباب املشاريع
 مل املشاريع هذه أن وءا .رقعة أعمادم توسيع و مشاريعهم دوام أجل من الالزمة واملعلومات االستشارات على حصودم

 من االقتصادي النظام يوفرها اليت احلوافز لالستفادة من أسست وإمنا املعنية، الدولة يف طبيعي اقتصادي تطور نتيجة تنشأ
  .أوانه قبل يتوقف أو توفري الدعم يستمر ال عندما فشلها احتمال يزيد غيل،التش زيادة أجل

 فرص وصودا من يقلل الذي التخطيط ضعف من التشغيل حفز برامج من العديد يعاين :قصد غير عن الُمنحازة البرامج  -
 املتعلمني إىل الشباب لوصولل املشروعات الصغرية دعم برامج تسعى املثال، سبيل وعلى .املستهدفة الفئات إىل بكفاءة

 .باألعمال للبدء بسيطاً  رأمسااًل ولو أو احلر العمل يف خربة ميلكون الذين الشباب عن فضالً  الفقرية، الطبقة من والقادرين
 األكثر الشباب فيه يواجه الوقت الذي يف عمرا، واألكرب تعليما األعلى الفئات الربامج هذه من يستفيد ما غالباً  ولكن
 املناطق هتمل و املدن يف ترتكز حفز التشغيل برامج معظم أن كما .الربامج هذه إىل الوصول يف قيةيحق مشاكل اً ضعف
 الربامج كفاءة بتقييم اخلاص امليداين املسح أشار سبيل املثال، فعلى أخرى، بأشكال التشغيل برامج وتنحاز .الفقرية الريفية
 معظم أن الصغرية إىل املشاريع لتنمية الكويتية الشركة به قامت والذي تشغيل، صلفر  املولدة الصغرية للمشروعات الداعمة
 ذلك لضعف ويعزى (للمواطنني الفرص من املائة يف7 )الوافدين  نصيب من مشاريعها كانت من تولدت اليت الفرص

 .التخطيط
 أن شأهنا من كان صغرية مزارع أساع لىع الربنامج ويقوم مشاهبة، مشاكل من مصر يف الصحراء تنمية برنامج ويعاين     
 غرضه عن الربنامج تنازل ولذا الدولة، على وتشكل عبئاً  مكلفة الصغرية املشروعات أن تبني أنه إال التشغيل، فرص من تزيد

 معظم حمليت اخلاص القطاع ألن وذلك) أقل عبئاً  ألهنا تشكل الكبرية الزراعية املشاريع دعم إىل وحتول الرئيسي
 من العربية التشغيل آليات من العديد وتعاين .املال رأع كثيفة أقل لكوهنا عمل فرص تولد أهنا من الرغم على ،(اليفالتك

 االستثمارات جذب سبيل يف األردين االستثمار جملا يقّدمها اليت الضريبية برنامج اإلعفاءات ذلك ومثال مشاهبة، مشاكل
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للشركات  منها أكثر الكبرية للشركات مرتفعة ضريبية حوافز منح قد احلايل فاءاتاإلع نظام أن واملعروف. األعمال قطاع يف
  .للربنامج الرئيسي للهدف وخالفا متوقعاً  كان ما عكا على الصغرية،

 
 :خاتمة 

نت هذه األخرية املرافقة املقاولتية بتقدس اخلدمات الضرورية اليت حيتاجها املقاول واملؤسسة املراد إنشائها، وال سيما إن كا هتتم
صغرية، وتأخذ املرافقة عدة أشكال مثل الدولة واديئات احمللية وأيضا خمتلف اخلرباء االستشاريون الذين يولون اهتماما خاصا دذا 

ومن أبرز مسات املشاريع الصغرية واملتوسطة توفري فرص وظيفية للشباب مما يساهم يف دفع عجلة احلياة   النمط من املؤسسات،
ماعية إىل األمام، إذ أن كل فرد من أفراد اجملتمع اإلنساين عندما يعمل يشعر أنه عضو فعال يف اجملتمع، وأنه مساهم يف التنمية االجت

 .االجتماعية، وبالتايل يهمه احلفاظ على البيئة االجتماعية، وعلى األمن االجتماعي، باعتباره الضمان للحياة االجتماعية السعيدة

من حتليل لواقع سوق العمل العربية وأهم التحديات اليت تواجهها مع الوقوف على  البحث هذا عنه أسفر ما ضوء ويف           
طة أسباب تنامي ظاهرة البطالة اليت تعترب معدالهتا األسوأ بني مجيع دول العامل، وبالنظر لألمهية االقتصادية للمشاريع الصغرية واملتوس

البطالة وخمتلف اآلةار االجتماعية والنفسية واالقتصادية النامجة عنها، فإنه مت طرح هذه اآللية ملا تتمتع  بوصفها آلية العصر يف احلد من
ل به من مزايا يف جمال اإلنتاج واخلدمات اليت حتتم ضرورة وجودها بانب املشاريع الكبرية، كما مت طرح املرافقة املقوالتية كأسلوب فعا

 .عب من دور فعال يف  احها وبقاءها وبالتايل حتقيق استدامة يف التشغيلللنهوض هبذه املؤسسات ملا تل

يف  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تفعيل املرافقة املقاوالتية يف تسهم قد اليت التوصيات من جمموعة تقدس مما سبق ميكن          
 :العربية، نذكر منها سبيل حل  أزمة البطالة يف الدول

أجهزة املرافقة املتواجدة باجلزائر اليت هتدف إىل ترقية إنشاء املؤسسات الصغرية وتطوير أجهزة أخرى مماةلة أو  تشجيع الدولة لكل -
 مكملة دا؛

 .زيادة الوعي بأمهية املشاريع الصغرية واملتوسطة وتوضيح دورها يف التنمية االقتصادية -
 .ع الصغرية واملتوسطة ووضع خطط متويلية دازيادة اهتمام البنوك التجارية باملتطلبات التمويلية للمشاري -
دعوة املصارف التجارية اإلسالمية لتمويل رأع املال العامل للمشاريع الصغرية واملتوسطة كبديل متويلي متوافق مع الشريعة  -

 .اإلسالمية، وذلك من خالل اعتمادات املراحبة أو املشاركة
اخلاصة هبا يف جماالت اإلنتاج والقوى العاملة ورأع املال وغريها هبدف  إجراء مسح دوري دذه املشاريع لتجميع اإلحصاءات -

 .مساعدة اجلهات املسؤولة يف اختاذ القرار املناسب لتطوير هذه املشاريع وتشخيص احتياجاهتا التمويلية املختلفة
 وجتانا تبسيط خالل من العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املشروعات آفاق اتساع على احملفزة التنظيمية البيئة توفري -

 .املشروعات تلك إلقامة الالزمة اإلجراءات
 تعبئة جمال يف أخرى جهة من األهلية واملؤسسات جهة من احلكومي املستوى على العربية البلدان جهود بني الشراكة حتقيق -

 .منتجاهتا وتسويق ، العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية للمشروعات الالزمة التمويلية املوارد وتوظيف
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