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 مقدمة
  

ن على مدار العقديللمنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماًما خاًصا ومتزايًدا أولت الدول العربية 
ل الدو  فقد شملتها .الماضيين، نظًرا للدور المحوري الذي تلعبه كمحرٍك فعاٍل في االقتصاد وبيئة األعمال

مةال التشريعات القانونية بجانب، ينالالزم بالرعاية عن طريق تقديم التمويل والتدريب  . منظ ِّ
 
 يأتي ضمن نطاق عمل تلك المؤسسات كل ما يقع بين الحرف التقليدية وأعمال االبتكار والذكاءو 

هر والذي ازد والصناعة والتجارة؛ بجانب قطاع الخدمات، قطاعات عديدة مثل الزراعة لوتتخلاالصطناعي، 
 مؤخًرا نتيجة رواج مبادرات تشجيع ريادة األعمال في المنطقة. 

 
في بيئة األعمال في الوطن العربي بما يقارب المنشآت الصغيرة والمتوسطة  مشاركةجاءت نسبة  وقد

 وعلى الرغم من ذلك، فما زالت ،(1)2019لعام  "IMF" % طبًقا آلخر إحصائيات صندوق النقد الدولي90
التي تحول بينها وبين رفع و ؛ نا العربينفي وط ومعوقات العمل بعض الصعوباتتواجه المنشآت  هذه

 عقل المثال، ييفعلى سب تنافسيتها، ومساهمتها في تحقيق معدالت نمو مجدية، وتوفير فرص عمل حقيقية؛
 ت.هذه المعوقا على رأس ،مناسبةٍ  ة، بجانب صعوبة الوصول إلى تمويل بشروطٍ يلو غياب سياسة تنموية شم

 
ويزاد على ما سبق، اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم، الذي عصف باقتصاد كبرى الدول، 

ها وحطم معظم أعمال كبريات المؤسسات العالمية؛ فتسابقت الدول لحماية مؤسساتها حفاًظا على مكتسبات
سسات هو قدرة المؤ حاليا  ما يؤرق أكثر  ه منلعلورغم ذلك، ف .االقتصادية، من خالل حزم الدعم والتحفيز

 الصغيرة والمتوسطة على تحمل تبعات هذه الجائحة، وإلى أي مدى ستصمد في المواجهة. 
 

ه عن التفاوت والتباين الموجود في تعريفات هذ ،قبل أن نخوض في الدراسة ،ويجب علينا التنويه
وإذا  ب األطر القانونية لدول المنطقة،، والتي تختلف حس)متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة( المنشآت

في هذه . و (2)المدفوع مالهاأو رأس حجم أعمالها  ، أوبها عدد العاملينلكان السائد هو تقسيمها إما طبًقا 
 هذه االختالفات. وبغض النظر عن  ع ككلالدراسة نحن نقصد القطا
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 صغيرة والمتوسطة نتيجة تفشيآلثار السلبية التي وقعت على المنشآت الاوتتناول هذه الدراسة 
اجهة الجائحة في أهم قطاعات االقتصاد في المنطقة، وحزم التحفيزات التي اتخذتها الدول من جانبها لمو 

لية المستقبوالوجهات أخيًرا سبل الحماية لتستنج الضوء على بعض القطاعات الواعدة،  لقيكما تالموقف، 
  ة. لهذه المنشآت في ظل تفاقم تداعيات الجائح

 
 العربي الوطن  فيالصغيرة والمتوسطة  المنشآتوضع  - أولا 

  
 ، وحجملهذه المنشآت، وأهم قطاعاتها نبدأ الدراسة بعرٍض موجٍز، نقدم فيه اإلحصائيات العامة

 الدنا،مساهمتها في االقتصادات العربية؛ فكما ذكرنا سابًقا، تحتل هذه المنشآت مكانة هامة ومؤثرة في ب
ل خلق دفع عجلة التنمية من خالت، و وتنويعها ألنها تساعد على تسريع وتيرة األنشطة االقتصاديةوتحديًدا 

 القطاع الرسميساهم "، يWorld Bankفطبًقا إلحصائيات البنك الدولي ". فرص عمل، وتشجيع االبتكار
، ناشئةالالدول ٪ من الدخل القومي في اقتصادات 40الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى  للمنشآت

  .غير الرسمي منها القطاع وتتضاعف هذه النسبة بشكل كبير إذا ما تضمنت
 
% من حجم 90 -% 80ما يتراوح بين  من حيث العدد الصغيرة والمتوسطة ُتشكل المنشآتو 

 وتتراوح ،(3)% في العالم العربي97، وما يفوق "MENA" االقتصاد في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
  .%40 -% 4المنشآت في الناتج المحلي اإلجمالي لدول المنطقة بين هذه مساهمة نسب 

 
فيما يخص القطاعات التي تعمل بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي تشمل معظم األنشطة و 

بيل سفعلى قطاع الصناعة، ثم التجارة، يليهم القطاع الخدمي، وآخرهم الزراعة.  وعلى رأسهااالقتصادية، 
هد ، والمع"CBE"بيانات البنك المركزي المصري ألحدث طبًقا  - ، أتى توزيع هذه المنشآتمصرفي  المثال،

%، 14%، المالبس 38% )صناعات األغذية 51الصناعة  قطاع :كالتالي "EBI" المصرفي المصري 
% )نصفها لتجارة الجملة، والنصف اآلخر للتجزئة(؛ القطاع الخدمي 40؛ قطاع التجارة %(11األثاث 

% من االقتصاد، إال 80الذي يمثل  ،الرغم من حجم هذه المنشآتوعلى ، %(2%، العقارات 3سياحة )ال
 % فقط في الناتج المحلي اإلجمالي.  25أنها تساهم بـأقل من 
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% من الناتج 20 في السعودية كانت نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 2019في عام وأ 
ات، % قطاع العقار 27% تجارية وفندقية، 47 :كالتاليها جاء توزيع نشاطو  المحلي اإلجمالي غير النفطي،

الصغيرة  المنشآتيمثل قطاع ف، أما في اإلمارات% للخدمات المجتمعية. 8% للقطاع الصناعي، و12
 ٪ من86ويوفر وظائف ألكثر من  ،٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة94والمتوسطة أكثر من 

 .لة في القطاع الخاصالقوى العام
 

بين اإلحصائيات أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تُ وتلخيًصا لما سبق،  
فرص لقطاعات االقتصاد في دول المنطقة، فهي تشغل الجزء األكبر من األنشطة اإلنتاجية، بجانب توفيرها 

لدور اهذا لعلى ريادة األعمال واالبتكار، وكان عمل للشباب، وخصوًصا في األعمال والقطاعات التي تعتمد 
لمنشآت حماية هذه اع حكومات دول المنطقة ومثيالتها في العالم إلى فندالفضل في أن تالذي تلعبه المحوري 

 من خالل حزم تحفيزية والتي سنعرضها الحًقا.
 

 ا وعربيااعالميا الصغيرة والمتوسطة  المنشآتعلى  للجائحة القتصاديةاآلثار  - ثانياا
 

 اكبيرً  اتأثرً  دول العالم، يفاآلونة األخيرة، بمختلف قطاعتها  يف الصغيرة والمتوسطة شهدت المنشآت
 كونها غير قادرة على تحمل، لتراجع مستويات الطلب العالمينتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد و 

 ،حيةنخفاض الهوامش الرباألسباب إلى اويرجع أحد أهم  .الكبيرة لمنشآتاب مقارنةً  االقتصاديةالصدمات 
 فعلى سبيل المثال:

  لرابطةا ل% وفقً 50المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى اإلتحاد األوروبي  سارةخبلغ متوسط 
 . األوروبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 الفرنسيالصغيرة المنشآت  اتحاد أطلق "CPMEفرنسا يف % من المنشآت الصغيرة55أن " تحذيًرا ب 
 .في األشهر القليلة القادمة دة باإلفالسدمه

 حالة عدم  يف خالل شهري مايو ويونيو، أيرلندا ي% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ف30 تعسر
 تحسن األوضاع الراهنة.

 ة نفس الفتر مقارنًة ب الصين ي% ف60بنسبة  الشهرية الصغيرة والمتوسطة إيرادات المنشآت انخفضت
 . 2019عام من 
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  ًقف تم و د فق ،أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطةا لدراسة وفق

 قطاع التجارة.% من 30والتي تمثل ما يقارب المغرب  ي% من المنشآت الصغيرة ف83نشاط 
 

صغيرة لن فقد حذرت منظمات رقابية من أن واحدة من بين خمسة منشآت  ،ككل في الوطن العربيو 
ى بعض وتحديًدا علألزمة االفترة الراهنة تداعيات  ينشهد ف. و تصمد حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري 

المطاعم إغالق نتج عنها  يالت ،خاصًة بعد قرارات فرض حظر التجمعاتو التجارة والخدمات،  قطاعات
ى لقو الوظائف وفرص العمل ل خرى فيمالية وأخسائر وما أفضى عنه ذلك من والمتاجر الصغيرة،  يوالمقاه

 العاملة.
 

ثر تأويرجع ذلك إلى  ،قطاع الصناعة أيضاً المنشآت العاملة بعلى م لتخي  تداعيات األزمة  وامتدت
 صناعة،ال يحجم الواردات من المواد الخام المستخدمة ففي  انخفاضنتج عنها  يالت ،حركة التجارة الخارجية

صادرات الواليات  المثال، سجلتفعلى سبيل  ؛العربيجم واردات الوطن تشكل نسبًة كبيرة من ح يوالت
ة والمملك ،ةاإلمارات العربية المتحد دولتيإلى  -من المواد الخام والمنتجات والوسيطة  -المتحدة األمريكية 
؛ وفي مصر، فقد صادرات إلى دول الشرق األوسط وشمال أفريقياال إجمالي% من 55العربية السعودية 

من حجم الواردات،  %80نحو من الصين  ومستلزمات اإلنتاج والسلع الوسيطةغت الواردات الصناعية بل
حلية األمر الذي يؤثر على الصناعات المحلية التي تعتمد على تلك الواردات، وبشكل يصعب توفير بدائل م

 الصنع له في الوقت الحالي. 
 

 أفرادتتشكل من  يالتوهي تلك  قطاع الزراعة،ب العاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفيما يخص
زداد ا كما ،األسمدة والبذورندرة  ، مما أدى إلىمع تأثر حركة التجارةفقد تأثرت هي األخرى،  مزارعين،ال

 ،لكريمكانت تعقد بحلول شهر رمضان اي ، التللمنتجات الزراعيةبعد إلغاء المعارض التسويقية  ءً األمر سو 
الفرصة هذه المنشآت  ألصحابكانت تتيح ف بعض الدول العربية، يرف التجارية فوالمنظمة من قبل الغ

 .تسويق منتجاتهمل
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 المنشآت الصغيرة والمتوسطة انعكاسات األزمة على مستقبل  - ثالثاا
 

ال يمكن ألحٍد أن ينكر ثقل وطأة الجائحة على النظم االقتصادية والصحية واالجتماعية حول العالم،  
 النمو سلبية في معظم دول العالم، وجاءت المؤشرات المنظمات الدولية فيما يخص ل توقعاتفقد أتت ك

 منشآتالعلى الوقع األكبر  للجائحةالتأثيرات المختلفة وقد كان لهذه  .االقتصادية مؤيدة لتلك التوقعات
إلى  ةنطق، األمر الذي دفع حكومات دول المحجمهالمتوسطة بشكل خاص، ال سيما بسبب الصغيرة وا

ص إطالق برامج حماية خاصة، إيماًنا منها بدور هذه المنشآت المحوري في إنعاش االقتصاد، وتوفير فر 
 بيئة األعمال. نشاطات و الفعَّالة في  تهامشاركو العمل، 

 
كان لهذه األزمة بعض االنعكاسات اإليجابية  – األزمات السابقة تاريخفي  وكما هو سائد   - ولكن  

 المختلفة، ويتوجبالقطاعات  علىقطاعات، وسوف نعرض في هذا الجزء لتلك االنعكاسات على بعض ال
آت، األدلة اإلحصائية التي توضح اآلثار المختلفة للجائحة على هذه المنش ةيمحدودعلينا اإلشارة إلى 

ضته لذي فر والهدف من هذا الجزء من الدراسة هو إلقاء الضوء على وجهات المستقبل وفًقا للوضع الحالي ا
ون يا ستك؛ والمؤكد هو أن تطبيقات التكنولوج، فنتناول الخطوط العريضة للقطاعات والصناعات الواعدةاألزمة

 صيًقالليس  في كل قطاعات األعمال رائدة المرحلة القادمة، فهذا التحول نحو اعتماد األدوات التكنولوجية
 . يئة األعمال مستقبالً يمتد ليرسي دعائم تطور ببالمرحلة الحالية فحسب، بل 

 
ية، تمثلت في ول، فقد اتخذت الدول إجراءات حماولما كانت هذه األزمة، أزمة صحية في المقام األ 

، زليإغالق أغلب األنشطة االقتصادية والتجارية، والتأكيد على ضرورة التباعد االجتماعي، والحجر المن
ة  في أنشطة المنشآت العاملة بالصناعمتزايدٍ  وٍ على نحو  ،اضطرابات شديدة األمر الذي أدى إلى حدوث

؛ فأشعلت تلك ة اإللكترونيةُقورنت بتلك التي في مجال التجار ، إذا ما )4(والسياحة على وجه الخصوص
 اإلجراءات فتيل تغيير العالم من حولنا، وتحديًدا بيئة األعمال. 

 
، والذي سيغير ا في العمل عن بعدالحظ ظهور أنماط جديدة غيرت ثوابت بيئة للعمل، تمثل أهمهوي

)تمثل  ولحق ذلك اتساع رقعة منصات التجارة واألعمال اإللكترونية ؛المنظور التقليدي للعمل في المستقبل
ع تضاعف هذا الرقم بنهاية مليارات دوالر، من المتوق 7قيمة سوق التجارة اإللكترونية في العالم العربي 

رواج تطبيقات المعامالت  زاد . وقدمليون شخص( 30بر اإلنترنت عدد المتسوقين ع، فيما يبلغ 2020
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تم االعتماد فيها على منصات  ،المؤسسات التعليمية إلى اعتماد سياسات مشابهةوأيًضا ذهبت المالية؛ 
؛ ولجأت بعض في معظم الجامعات والمدارس ، وساد التعليم عن بعدنترنت وتطبيقاتهاالتواصل عبر اإل

 .ع السياحة إلى إطالق منصات إلكترونية لترويج السياحة االفتراضيةالمؤسسات في قطا
 

تطبيقات نمو  الحظحيث ي القى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية اهتماًما متزايًدا، كما 
والذي جاء ليس فقط كنتيجة للجوء الكثير من المؤسسات  "Cloud Computingالحوسبة السحابية "

 لحقتو لما يفرضه واقع تطور بيئة األعمال وتحولها إلى الرقمنة؛  أيًضا بل ،العمل عن بعدوالشركات إلى 
 % في50" بما يجاوز Zoomأسهم تطبيق "قيمة "، فنجد زيادة Video Conferencingتطبيقات الـ " بها

  .2020مارس 
 

 أعمال المنشآت يرى الخبراء والمحللون استمرار نموففي مجال الصناعات، ، ذلك إلىوباإلضافة 
ت %، المنظفا262والوقائية )زادت المطهرات بنسبة  الطبية والمستلزمات المستحضرات بصناعاتالعاملة 

اش وأشار البعض إلى انتع، فالطلب على منتجاتها أصبح من المتطلبات األساسية في هذه المرحلة؛ %(195
وادي ، والذي جاء نتيجة إلغالق الن%(170 )زيادة بنسبة الشركات العاملة في مجال المستلزمات الرياضية

؛ أما في مجال اللوجستيات، فقد صاحب تحول المستهلكين إلى المنصات المنطقةدول الصحية في 
اطها ، وذلك الرتباإللكترونية، زيادة في الطلب على خدمات اللوجستيات الخاصة بإدارة المخزون والتوزيع

 ية عبر)في المتوسط زادت مبيعات السلع االستهالك تجت عن األزمةالتي ن الوثيق بتغيرات أنماط االستهالك
 .%(50اإلنترنت عالمًيا بما يقارب 

 
كبة تلك المنشآت التي ترفض موا -ن بيئة األعمال حتًما ستتغير، ولن تستطيع أ ،سبق مماستنتج يو 

واعد قستسن  ،أزمة كوروناويرى معظم الخبراء حول العالم أن  ؛االستمرار في سوق العمل -تطورات المرحلة 
ي لعمل فا، وتغير معايير وأعراف جديدة لبيئة األعمال تقوم معظمها على دعائم التكنولوجيا والتحول الرقمي

   جمع أنحاء العالم.  
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 يالصغيرة والمتوسطة فالمنشآت  لدعم يالوطن العربفي دول ال اتخذتها التيالمبادرات واإلجراءات  - رابعاا
 ظل األزمة
 

لغت مجموعة من الحزم التحفيزية التي ب ،أجهزتها المعنية في ممثلة ،حكومات الدول العربيةتبنت 
قليل لتفي محاولة مليار دوالر، وفًقا لبيانات صندوق النقد العربي، وذلك  194 نحو 2020حتى شهر أبريل 

المنشآت الصغيرة لى إ وذهب النصيب األكبر من تلك الحزمعن تداعيات الجائحة، الناتج  الضررحجم 
 .والمتوسطة
 
 على سبيل المثال:و 

  م حزمة بتقدي اقرارً  ،2020 أبريل 21الكويت يوم  يف اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصاديأصدرت
 لبعض الشروط، بهدف تمويل المنشآت افائدة منخفضة وفقً بمعدالت  مالية، تحفيزية، تضمنت تسهيالت

شهر أ 6لمدة و  يمن قبل القطاع المصرف االئتمانيةأقساط التسهيالت تم تأجيل  كما ؛الصغيرة والمتوسطة
 الصندوق % من 80) كما تم تفعيل مبادرة تمويل القرض المشترك؛ تأجيلللمع عدم تحصيل فوائد نتيجة 

 % من البنوك20، وبدون فوائد وفترة سماح لمدة عام واحد الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  .(ُتغطى من ميزانية الدولة %2.5أقصاها بفائدة 

  مكتب، تحت إدارة لبرنامج الضمانات االئتمانية مليارات درهم 3بتخصيص مبلغ  يأبو ظبقامت حكومة 
 لتداعيات األزمةي التصد ي، بهدف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها فلالستثمارظبي  أبو

لى عتأجيل سداد األقساط والفوائد المستحقة لمبادرات مثل ظبي ببعض ا أبو حكومةكما قامت  الراهنة.
، 2020منح فترة سماح تصل إلى ثالثة أشهر حتى نهاية يونيو ، و أي رسوم إضافية بدون  ،القروض

البنك  ضخكما  ؛%50بنسبة تصل إلى  ،المطبقة على الحسابات بدون رصيد ض جميع الرسوميخفوت
 .القطاعهذا بنوك لدعم هم للمليار در  50مبلغ  المركزي اإلماراتي

  قاربقطاع بمبلغ البدعم  ،في مصر المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعاتقام 
، وتساهم هذه ةأألف منش 44تمويل  يهذا الدعم ف وتمثل، 2020الربع األول من في  مليار جنيهمن 

ل فائدة القروض على التشغي بتخفيض ي كما قام البنك المركز  .ألف فرصة عمل 66.5األخيرة في توفير 
 .%5% إلى 8من للمنشآت الصغيرة والمطاعم بقطاع السياحة 
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فس قد انتهجت الكثير من دول المنطقة نواألمر ليس مقصورا على الدول المذكورة أعاله بعينها، ف
ه تبين سالفت الذكر، المعروضة أعال ةثلفاألمالنهج في تقديم الدعم لتلك المنشآت من خالل حزم تحفيزية، 

اعات والمتوسطة في القط ية للمنشآت الصغيرةقة نحو الدفع بآليات وسياسات حماالتوجه العام لدول المنط
 الحيوية.

 
ا الصغيرة والمتوسطة  المنشآتلسياسات واآلليات المقترح تطبيقها للحد من تداعيات األزمة على ا - خامسا

  يالوطن العرب يف
 

عم دجل أمن  - ة أعالهالمذكور  –المتبعة من قبل دول المنطقة  جراءات والسياساتى اإلإل باإلضافة
شهدها الوخيمة، تتطلب هذه المرحلة التي لم يالجائحة مام تداعيات أوالمتوسطة للصمود  ةالصغير  المنشآت

نقاذ إل جأكير خارج النطاق من ن هذا الوقت هو وقت التفأل ة،كثر جرأ أ ة،تطبيق آليات جديد ،العالم من قبل
زيادة و الصغيرة والمتوسطة  المنشآتنعاش قطاع ساهمان في إت ،ويركز هذا التقرير على آليتين فقط. الموقف

 في المنطقة بشكل صحيح. افي حال تنفيذهم - قدرتها التنافسية
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 تطبيق القتصاد التشاركي كأحد آليات تخفيف األعباء المالية .1

 
د في فراعمال واألمساعدة قطاع األل ،لتطبيق آليات جديدة في االقتصاد العربي احافزً  مةأعطت األز 

مرارية الحفاظ على استجل أوإيجاد طرق لتوفير النفقات مع زيادة األرباح من  ،تلك التداعيات خفيف وطأةت
والتي  ةلواعدهم تلك اآلليات اأ ومساعدة االقتصاد القومي بشكل عام، ومن  ،الشركات بشكل خاصعمل 

ثر من نصف سنوي على أكالا للمسح وفقً ف .هي آليات االقتصاد التشاركي ،لى زيادة تفعيل بالمنطقةإتحتاج 
يعتقد العديد من ف ،MYOB Business Monitor"(5)" جريهتوالذي  ،من أصحاب األعمال الصغيرة ألف

 .إيجابي على أعمالهممالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة أن اقتصاد المشاركة له تأثير 
 
للمنشآت حيث يمكن  ،وليس هيكل مغلق ،موارد الشركة كنظام بيئياعتبار يعتمد هذا النهج على و 

ة زمالصغيرة والمتوسطة استخدام آليات االقتصاد التشاركي لتوفير المال على المدى القصير في ظل األ
مع  ذلك عن طريق خلق عالقاتو ا، يًض أويل على المدى الطاستراتيجي واتباع تلك اآلليات كنهج ة، الراهن

 : الطرفين وذلك عن طريق يلاألخرى التي يمكن أن تكون مفيدة لك والمؤسساتاألفراد 
 

  :فمن ،عدجراءات االحترازية المتبعة بالمنطقة وتطبيق منظومة العمل عن بفي ظل اإلمرونة آلية التوظيف 
ن فم .األرباحهامش وزيادة  ،جل توفير نفقات التشغيلأالممكن تغيير آلية التوظيف بتلك الشركات، من 

 في القطاعات التي تستدعي دوام كاملبوبعقد جزئي وليس  ،كثر مرونةأن تكون آلية التوظيف أالممكن 
 ذلك، مما يضمن الكفاءة والمرونة في القيام باألعمال.

 " الستعانة بمصادر خارجية للقيام بالمهامOutsourcing" :كاليفت توفير الصغيرة شركاتلل حيث يمكن 
 ،نقلخدمات الفيما يخص  ،على سبيل المثالعلى هذه االستراتيجية، فالعديد من المهام من خالل االعتماد 

 للشركات صول، كما يمكنأا عن شراء عوًض "، Uber" مثل خدماتهذه  االعتماد على مقدميمن الممكن 
 مثل خدمات باستخدام السكن تكاليف من %50 إلى يصل ما توفرأن  أيًضا والمتوسطة الصغيرة

"Airbnb." 
 مثل مكاتب لمؤسسة،في حالة وجود موارد غير مستغلة با :األصول غير المستغلة بكفاءةالدخل من  تعظيم 

من خالل تأجيرها  أمواالً أن ُتدر  األصول هذه جميعل يمكن ،مستخدمة غير السيارات وقوف أماكن ،إضافية
 ،له ةمن خلق بيئة محفز  ال بد المشاركة، اقتصاد من استفادة أقصى لتحقيق؛ و المشاركة اقتصادتفعياًل آلليات 
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 كل سوق  خصائص اعتباره يف خذأي شامل إطار وذلك إلنشاء ،التحرك سريعً لكل دول المنطقة  حيث تحتاج
 لها ضيتعر  نأ الممكن من التي المخاطر قليلوت، من جهة االقتصادية الفوائد لتعزيزعلى حدة،  دولة

 وهي: ،رئيسية محاور ةربعأ طاراإل هذا ويشمل. من جهة أخرى  المستهلكين
 ةيأعالجة لم ،نموذج حوكمة لإلشراف على أنشطة تلك االقتصادات المشاركة في قطاعاتها المختلفة .أ

 .المستهلكلتعزيز ثقة  ،نشطةمشاكل ناجمة عن تلك األ
ة لقانونيطر لتحديد المسؤولية اأُ مع وضع  ،المتشاركةسواق اللوائح القانونية بين األ يتحقيق التطابق ف .ب

 .حماية المستهلكتضمن 
 وأللمواطنين  ءً سوا ،"الدوام الجزئي /أن تتضمن سياسات العمل الحديثة مفهوم "العمالة لبعض الوقت .ج

 تحديًدا في الدول ذات العمالة الوافدة الكثيفة، مثل دول الخليج. –الوافدين 
 ، وتتناسبنشطة واضحة ومعلنة من خالل الجهات المعنيةئب المتعلقة بتلك األأن تكون سياسات الضرا .د

 .مع واقع نشاط المنشآت
 

 Supply Chain Integration"(6)تكامل سالسل اإلمداد " .2
 

 على ناآل إليها ُينظر استراتيجًيا هدًفا" Supply Chain Managementاإلمداد " سلالس إدارة تعد
 تزدادبيئة  في - المنافسةوقدرة المؤسسات على  ،بقاء فأصبح ،في االقتصاد رئيسي تنافسي عامل أنها

ل يعتمد بشكٍل أساسٍي عليها؛ ويأتي ضمان فاعلية سالس - في ظل تداعيات الجائحة اوتعقيد ديناميكية
 ، وتشمل فوائد هذه النهج:اإلمداد في تحقيق التكامل بين عملياتها ومراحلها المتنوعة

 
 العمالء. رضا وزيادة اإليرادات وزيادة فالتكالي انخفاض -
تكاليف  من والتقليل الجودة، التوريد، ومراقبة عمليات في الوقت وتقليل اإلمداد سلسلة تكاليف تقليل -

اإلضافة ب العالية للمنتجات، التنافسية وضمان الجودة والقدرة والتوزيع، عدة عمليات، أهمها التخزين
 كل الشركاء. قِّبل من الطلب إلى تحسين دقة توقعات

 
 ةثثالب والمتمثلةعاله بالوطن العربي أ  ةتفعيل السياسات المذكور  لياتنعرض آل ،المنطلق هذا ومن

 :محاور رئيسية
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 الستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة .أ

 
ل مثواالستخدام األ التغير التكنولوجي من شأنها استيعابلوائح مرنة تشريعات وقوانين و وضع إن 

سي الرئي الداعم ، ويمثل ذلكلكترونيةخص في منصات التجارة اإلباألة قنيات التكنولوجيا الحديثة والمتمثللت
نه من الممكن تحويل تلك أالعربية، حيث اإلمداد تكامل سالسل لو  ،لسياسات االقتصادات التشاركية

جميع الدول في الوقت  فيجراءات االحترازية المتبعة في ظل اإل خاصةً  ة،لى أسواق متجمعإالمنصات 
ات نشاء المنصإمام أوتذليل العقبات بل  ،ا في دعممً دُ مثل للمضي قُ بالتالي فإنه الوقت األو الراهن، 

 . ةلكترونية التي تجمع دول الوطن العربي تحت مظلة تجارية واحداإل
 

 لوجيةالتكنو ئل عمال والمؤسسات التعليمية الى الوساولجوء قطاع األ ،جراءات االحترازيةونتيجة اإل
 2020صبح عام أ ،ولمواكبة المتطلبات التي يحتمها الوضع الراهن وذلك بالعمل والتعلم عن بعد، ،للتواصل

 سرعات الخامس الجيل شبكات ستوفرف "،Fifth Generation - 5G" لإلنترنتهو عام الجيل الخامس 
خلق الرابع، مما ي الجيل شبكات من رةم 100 بمقدار أسرع بذلك لتجعلها الثانية،/جيجابايت 10 إلى تصل

ساسي طالق المنصات التي ستكون الداعم األإتحوالت جذرية في صناعات بأكملها في المنطقة ويسهل من 
 عمال بالمنطقة.لسياسات تحفيز قطاع األ

 
قة طي المنفن البلدان النامية أال إ ،اا عالميً على الرغم من توقع انتشار تقنيات الجيل الخامس سريعً و 

لتي ة على دو ن اآلمال معلقأ . بيدهالكترونية الستيعابلتطوير بنيتها التحتية اإل طوالأ االعربية ستحتاج وقت
 تصدرت حيث ،الخامس في المنطقة العربية الجيل تكنولوجيا تبني فيرائدتان  بكونهما ،السعوديةو مارات اإل

 ام، وقدالع هذا الخامس الجيل شبكات إطالق في اً عالمي الرابعة وهي االعربية تكنولوجيً  المنطقة اإلمارات
نت " دو" يشركت من كلٍ تجاري  نطاق على بالفعل بتنفيذها بدأ والتي الخامس الجيل استراتيجية اإلمارات دش 

 ."اتصاالت"و
 

بالمنطقة  لكترونيةاإل والتشريعية ولوية في الوقت الراهن هي تطوير البنية التحتيةاأل فإنوبالتالي 
 – ةدعم الدول الرائدحيث من المهم جدا أن تية لالستفادة من الخدمات التي ستخلقها التقنيات الحديثة، العرب

 عماللقطاع األ ةجل ضمان تحقيق ونجاح السياسات الداعمأمن غيرها من الدول العربية  – عالهأ  ةالمذكور 
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تيسر  ةعية وقانونية موحدتشري ةوذلك تحت مظل ،بشكل خاص ةت الصغيرة والمتوسطآوالمنش ،بشكل عام
 جراءات وتحمي حقوق المستخدمين لتلك الخدمات. اإل
 
 الدعم المالي والتشريعي لحاضنات ريادة األعمال .ب

 
 تعتبرو  والمتوسطة، الصغيرة تآدعم المنش يمكنها حيث ،للتنمية حقيقًيا محوًرا األعمال حاضنات تعد

 مادمع اعتفي الوقت الراهن  خاصةً  ،العربي الوطن في المحلية للمجتمعات الذاتي التمويل لمصادر سيلةو 
 من قبل.  ناكما ذكر  الحاضناتاالقتصادات العربية بنسبة ليست بقليلة على تلك 

 
 ا،وتطوره نموها تعيق قد التي المخاطر من للعديد والناشئة الصغيرة الريادية المشروعات تتعرضو 

 تمي ال التي الصغيرة المشاريع نجاح أن الدول من ديدالع فيالبيانات  تشير حيث فشلها، في سهموتُ بل 
 ترعاها التيبين المنشآت  نسبةنفس ال ترتفع بينما ،%10 من أقل نخفض إلىي الحاضنات في رعايتها

 . %61 عن يزيد ما إلى الحاضنات
 
ريع لى مشاإفكار وتعمل على تحويل األ االبتكار،عمال تتبنى ن حاضنات ريادة األأالجدير بالذكر و 

 روعاتالمش ورعاية والتسويقي، اإلداري، المالي، الدعم أنواع جميع توفير خالل رض الواقع، وذلك منأعلى 
 عةمجمو  وإقامة ،مجتمعي دعم شبكة إلى والتوصل المشروع، بدء وتسهيل والنمو، البدء مرحلة في الجديدة

 .والمتميزة الداعمة الخدمات من
 

محلية ودولية تعمل على دعم تلك الحاضنات بالوطن العربي  وبالرغم من وجود مؤسسات ومنظمات
بالدول  ةعوائق عديدتواجه ن تلك الحاضنات أال إوالغرف التجارية بكل دولة،  "،UNIDO" مثل منظمة

 ةمشجعطر التشريعية الوتتمحور تلك المعوقات في ضعف األُ  .جديدة بها تقنيات تطوير دون  ولحُ العربية ت  
ت ف ميزانيالى ضعإ باإلضافة، ةا هشاشة المقومات التقنية كالبينة التحتية التكنولوجييًض أو  والبحث، لالبتكار

  بداللذا  .ية مصادر التمويل، كذلك ندرة الكفاءات بهذا المجالاوعدم كف ،البحث والتطوير بدول المنطقة
 :تعمل على ما يلي أن عامة العربية الدول على حكومات
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  غيرةالص المؤسسات في دعم المساهمة من شأنها التي الحديثة التقنية والمستجدات ر األساليبير وتوفيتطو 
 بشتى الطرق مثل: والمتوسطة

 المالئمة االتكنولوجي -
 جديدة تدريب طرق  -
 الجديدة األسواق حول المعلومات -
 المخاطر المال رأس وتشجيع ،والمصارف الحكومية الجهات قبل من التمويل طرق  -

 
ية، ت في االسواق المحلآمن الخدمات التي من شأنها بقاء ومنافسة تلك المنش غيرهاوهذا فضال عن 

، منها ةر الصغي خاصة تآالمنش لتلك للغاية احرج االذي يعد وقت الراهن الوقت االقليمية والعالمية، خاصة في
 مثل:

 
 الموارد  رلتوفي ة وذلكبالمنطق االتكنولوجي لتطوير قطاع المعنية الجهات إقليمية ودولية بين تحالفات إقامة

 .مجاورة بلدان في المتوفرة التحتية ىوالبن المزايا واستغالل ،الالزمة
 لوجود الفرصة إتاحة . ذلك إنالبعض بعضها عن بمعزل تعمل ال بحيث السياسات تكامل على التركيز 

نين تماشى مع قوات قانونية وبيئة تشريعي إطار إلى يحتاج والمتوسطة الصغيرةوالمنشآت  األعمال حاضنات
 االستثمار بالدول المختلفة.

 اتقطاع التعاون بين وتشجيع ،والجامعات الدولية المنظمات مع تحالفات بإقامة الحاضنات قيام إمكانية 
 األعمال. لريادة والمحفزة المنتجة البيئة لتوفير العالقة، ذات واألطراف األعمال

 
 عربياا ت التشارك والتكاملتحقيق سياسافي  تجاريةالغرف ال اتاتحاد دور .ج

 
تحقيق سياسات دعم في  اورئيسيً  اا محوريً واتحاداتها بالدول العربية دورً  الغرف التجاريةتلعب 

وعية وتأهيل القطاع التجاري للتعامل مع المستجدات لى تإت الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة آالمنش
 ء تلك الغرفتم إنشاالالزمة لمنتسبيها، حيث ومات وتوفير المعل ،والتحديات التي تشهدها األسواق المحلية

ممثلين  همزة الوصل بين التجارحرى ألبافهي  .القطاع الخاصمؤسسات إليجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل 
بالتالي فإنه يقع على عاتق تلك و بالدولة، والجهات المعنية بالنشاط التجاري واالقتصادي  ،عبهم المختلفةشُ في 

، ودعم اإلمدادوسياسات التكامل في سالسل  ،لدعم المعلوماتي لسياسات التشارك في الموارداتقديم الغرف 
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من خالل  ،نسب لعمليات التشارك والتكامليجاد الشركاء المحليين األإت بقواعد البيانات التي تسهل آالمنش
  عنية بالشؤون الرقابية. وبالتعاون مع الجهات الحكومية الم ،ذلكبدارية معنية إو لجان أمنصات الكترونية 

  
رك لسياسات التشا امحليً  اعلى كونها وسيطً فقط  ان دور تلك الغرف ليس مقتصرً أالجدير بالذكر و 

ما يعمل م ،اوعالمي ان يكون هذا الدور إقليميأبنفس الدولة، ولكن من الممكن األعمال صحاب أوالتكامل بين 
مداد الخاصة بها مع وتكامل سالسل اإلالمنشآت تلك سواق جديدة لأوفتح  ،حركة التصدير تنشيط على

إلى حد  التي تقوم بمثل هذا الدور جنبية المشتركةالغرف العربية األدور ذلك من خالل و  ،انبجاأل شركاءال
 .كبير

  
ة في ملفات ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسط دور اتحاد الغرف العربية في دعم كما يبرز

 على التواصل مع أصحاب رؤوس األموال للحصول، من خالل تقديم برامج تدريبية، وتسهيل الدول العربية
لك تن قدرة متعزيز العالقات مع المؤسسات الكبرى العالمية والمنظمات الدولية، مما يزيد و ، رأس المال الالزم

  المنشآت على المساهمة الفع الة في جهود التنمية العربية.
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ا  طريق المستقبلخارطة  - سادسا
  

 يتحتمبما آثار تبعات األزمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اتضحت الصورة كاملة،  عرضبعد 
ه بعض الخطوات التي يمكن أن تستفيد منها هذ بتكريسالمستقبل، طريق علينا اآلن أن نضع نصب أعيننا 

هة جر معطيات النمو من يجهة، وتوف من حدة وقع اآلثار السلبية من للتخفيفالمنشآت الهامة والحساسة، 
 أخرى. 

 
ون التعا تعزيز الترابط بين الدول العربية ممثلة في غرفها التجارية، لمشاركة الرؤى والخبرات وتشجيع .1

 مع المنظمات الدولية في مجاالت الدعم الفني والتقني لتلك المنشآت.
نطقة، من األزمة األخيرة بين دول الم ستراتيجيات إلدارة األزمات، ومشاركة الدروس المستفادةوضع ا .2

 عمللما لهذه الخطط من أهمية في مساعدة المنشآت على المدى القصير والطويل، من خالل نظام 
 ات. رقمي متكامل، للخروج بأقل الخسائر، وبشكل يسهل ويسرع عملية إعادة إحياء األعمال بعد األزم

ت الجها ني والمادي لتيسير هذه العملية، بالتنسيق معتسهيل إجراءات التحول الرقمي وتقديم الدعم الف .3
ن المنشآت  صاحبة االختصاص سواًء كانت حكومات أو شركات ضخمة أو منظمات دولية، والذي ُيمك 

 من إعادة توظيف جهود القوى العاملة بشكل أكثر كفاءة.  
بادل تصال والمشاركة وتل عمليات االهيإنشاء منصات إلكترونية تجمع المنشآت العاملة بكل قطاع لتس .4

 المعلومات، بشكل يعزز كفاءة القطاع ككل. 
 ى بيئةإرساء دعائم االستدامة في نماذج وهياكل المنشآت الجديدة، كي تستوعب التغيرات التي تطرأ عل .5

 العمل. 
ى ضاء علتقليل الوقت وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالتقديم على بدء النشاط، لمحاربة البيروقراطية والق .6

 الفساد.
 العاملة، وخصوًصا تخصيص جزء من الدعم إلى حفظ أجور العاملين، حفاًظا على استمرارية المنشآت .7

 في القطاع الصحي والقطاع الغذائي.
تسهيل إجراءات الحصول على قروض بضمانات بسيطة تتسق مع حجم المنشأة، وإتاحتها بدون فائدة،  .8

 ض واحتساب الفوائد لفترة أطول.أو بفائدة بسيطة، وتمديد آجال سداد القرو 
و دها، أإعفاء المنشآت العاملة في قطاعات االقتصاد اإلنتاجي من االلتزامات الضريبية، أو تأجيل سدا .9

 جدولتها على فترات طويلة.
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م بذلك (، فتساه7توجيه الجزء األكبر من اإلنفاق الحكومي لمنتجات المنشآت المذكورة أعاله في رقم ) .10
 على منتجاتها. في زيادة الطلب

 دمج المنشآت العاملة في القطاعات المحورية في سالسل إمداد الحكومات وكبار الشركات. .11
دعم مدخالت اإلنتاج من خالل تسهيل إجراءات االستيراد وتكاليف التخليص الجمركي، وتخفيض أو  .12

 هذه المنشآت.ل وباألخص على المدخالت اإلنتاجيةإزالة التعريفات المحصلة 
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