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تصىرات معلنات االقتصاد املنسلٌ مبشافظُ شىهاز حنى 
وعالقتها باجتاهاتهن حنى املادَ املشروعات الصغريَ  

 : املصتخلص 
تؼهٌ املؼشٚعات ايصغري٠ ايّٝٛ قٛس اٖتُاّ ايظٝاطات اهلادف١ إىل ؽفيٝ  َديذ ت   

ايبطاي١ يف ايذٍٚ ايٓا١َٝ، ٚتتُٝض ٖزٙ املؼشٚعات با ْتؼاس اؾغشايف، نُا أْٗا تٛفش طيًداا  

ٚخذَات يف٦ات اجملتُع رات ايذخٌ احملذٚد، ٚاييت تظد٢ يًحصيٍٛ عًٝٗيا بعطيداس سخٝصي١     

ٝاا ُٜدذ عًيِ ا قتصياد املٓضييٞ التا تي٘ املةتًفي١ َئ امليٛاد         تتفل َع قذساتٗا ايؼشا١ٝ٥. ْظب ٚ

اييييت نهيئ إٔ تظييِٗ يف تٛطٝيي٘ ايطايبييات مييٛ إقاَيي١ املؼييشٚعات ايصييغري٠، ٚريييو يطبٝديي١    

املداسف ٚاملٗاسات املهتظب١ َٔ املاد٠، إ  إٔ ٖٓاى بد  ايكا٥ُات بايتذسٜع قذ ٜهٕٛ ييذٜٗٔ  

ت ايظًب١ٝ مٛ َياد٠ ا قتصياد املٓضييٞ، ٖٚيزا قيذ ٜهيٕٛ يي٘ أويش يف تصيٛساتٗٔ          بد  ايتصٛسا

ميييٛ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠; ريييا قيييذ ٜييياوش طيييًباا عًييي٢ اطيييتفاد٠ ايطايبيييات أوٓيييا٤ تطبيييٝكٗٔ    

ٚييزا ٜٗيذف ايبحيحل اؿيايٞ إىل ايتديشف       يًُؼشٚعات ايصغري٠ خالٍ املكشس ايدًُيٞ يًُياد٠.  

شٚعات ايصغري٠، َٚظت٣ٛ اػاٖات املدًُيات ميٛ َياد٠    ع٢ً أِٖ تصٛسات املدًُات مٛ املؼ

 ا قتصاد املٓضيٞ، ٚايتحكل َٔ ٚطٛد عالق١ استباط١ٝ بٝٓٗٔ، ٚدٚس طيٓٛات اـي ٠ يف رييو.   

( َدًُيي١ َيئ َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ باملش ًيي١ 30ٚقييذ تهْٛيين عٝٓيي١ ايبحييحل اؿييايٞ َيئ  

 ٞ َكٝيياغ يًهؼيي  عيئ تصييٛسات  اإلعذادٜيي١ الحاف يي١ طييٖٛا . ٚقييذ اطييتةذّ ايبحييحل اؿيياي

َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ مييٛ املؼييشٚعات ايصييغري٠ ، َٚكٝيياغ اػيياٙ َدًُييات ا قتصيياد        

املٓضيٞ مٛ املاد٠. ٚقذ أطفشت ايٓتا٥ج عٔ ٚطيٛد تصيٛسات إهابٝي١ ييذ٣ َدًُيات ا قتصياد       

    ً ٓضييٞ  ُيات ا قتصياد امل  املٓضيٞ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ،ٚٚطيٛد اػاٖيات إهابٝي١ ييذ٣ َد

ٚٚطٛد عالق١ استباط١ٝ َٛطبي١ بيد دسطيات تصيٛسات َدًُيات ا قتصياد املٓضييٞ         ،مٛ املاد٠

ميٛ املؼيشٚعات ايصيغري٠ ٚدسطيياتٗٔ عًي٢ َكٝياغ ا ػياٙ مييٛ املياد٠ ، ٚعيذّ ٚطيٛد فييشٚم          

رات د ي١ إ صا١ٝ٥ تدض٣ يظٓٛات اـ ٠ ملدًُات ملدًُيات ا قتصياد املٓضييٞ يف تصيٛساتٗٔ     

ٚنإ َٔ تٛصٝات ايبححل ضشٚس٠ تطٜٛش  ات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠.مٛ املؼشٚع

ْ يياّ ايتدًييِٝ يف وييٌ َٛطييات اإلصييال  ا قتصييادٟ ايييزٟ ٜؼييٗذٙ اجملتُييع املصييشٟ، ٚإْؼييا٤  

َشانض يًُؼشٚعات ايصغري٠ ؼن إػشاف ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتدًِٝ ، ٚضشٚس٠ إعاد٠ ٖٝهًي١  

اؾاَدييات أٚ َيذاسغ ايتدًييِٝ قبيٌ اؾيياَدٞ يرتطييٝ     ايي اَج ٚاملكييشسات ايذساطي١ٝ طييٛا٤ يف  

 وكاف١ اإلْتا  ٚاملؼشٚعات ايصغري٠ يف احملت٣ٛ ايذساطٞ يتًو املكشسات. 

 ا ػاٙ _املؼشٚعات ايصغري٠  – َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ - تصٛسات ايهًُات املفتا ١ٝ : 

The perceptions of the parameters of home economics in Sohag 
governorate towards small projects and their relation to their 

attitudes towards the materia 
Dr. Laila Mahmoud Mohamed Mezid 

Abstract 
Today small projects are in the focus of attention of policies that 

aim to reduce the rules of unemployment in developed countries 
and these projects distinguished with geographical spread as it also 
provide goods and services to limited income categories in the 
society which seek to get these goods and services with a cheap 
prices to some extent [relatively] to agree with its purchasing 
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ability.Home economy science with its different fields considered 
one of the subjects that contribute in guiding students to establish 
small projects according to acquired knowledge and skills from the 
subject but there are some female teachers maybe have some 
negative conceptions towards the subject of home economy and this 
has an impact in applying the small projects through the practical 
curriculum of home economy [the subject] so, this current research 
aims to know the most important developments of the teachers 
towards small projects and the level of their attitude to home 
economy and to be assured that there is an associative relationship 
between them and the role of their experience years.The current 
research sample consists of 30 [thirty] female teachers of home 
economy in the preparatory stage in Sohag governorate. The 
research uses the following tools:  

 Detection criterion of the developments of home economy 
towards the small projects. 
 The criterion of home economy female teachers attitude 

towards the subject.   
The results:  

 There are positive conceptions of home economy teachers 
towards small projects. 
 There are positive attitudes of home economy teachers towards 

the subject. 
 There is a positive associative relation between degrees of home 

economics conceptions of female teachers towards small 
projects and their degrees on the attitudes criterion towards the 
subject. 
 There are no differences with a statistical significance return to 

the years of experience of home economy in their conceptions 
towards small projects and their attitudes towards the subject. 

The recommendations of the research:  
 The necessity of development of education system through the 

waves of economic repair which Egyptian society witnesses and 
establishes small projects centers under the supervision of the 
ministry of education.  
 The necessity of restructure programs and courses in 

universities and schools pre-university education to consolidate 
[establish] production culture and small projects in the content 
of these courses.  

Keywords: perceptions - home economics parameters – small 
projects _ attitudes. 
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  :ُمكدم 

ٜتظِ ايدصش اؿذٜحل بايتغري ايتهٓٛيٛطٞ ايظشٜع ٚاملتال يل يف ايدذٜيذ َئ    

اجملا ت ٚايتطٛس ايدًُٞ يف ػت٢ َٝادٜٔ اؿٝا٠، إىل  ذ ا ْفتاس املدشيف ايزٟ 

ش١ٜ ع٢ً َش عصٛسٖا; ْتٝت١ ويٛس٠ ا تصيا ت ٚاملدًَٛيات، ايييت     مل تؼٗذٙ ايبؼ

رابن َدٗا اؿٛاطض ايضَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ; را طياعذ عًي٢ وٗيٛس اإلبيذاال ٚا بتهياس      

 ٚا خرتاعات ٚاَتالى املدًَٛات ٚاملدشف١ بظشع١ ػذٜذ٠.

ٚاييييت أصييبحن اٝدٗييا ؼييذٜات تْٝيي١ َٚظييتكب١ًٝ أَيياّ َاطظييات ايتدًييِٝ   

ٝييع َشا ًييٗا َيئ طٗيي١ ٚؼييذٜات اقتصيياد١ٜ َشتبطيي١ باإلْتييا        املةتًفيي١ ظُ

ٚطٛم ايدٌُ َٔ ط١ٗ أخش٣; فعصيب  يضاَياع عًي٢ اؿهَٛيات إعيذاد طٝيٌ َٓيتج        

قيييادس عًييي٢ اطيييتٝدات ٖيييزٙ املظيييتتذات املدشفٝييي١ ايييييت تطايدٓيييا بٗيييا ايتطيييٛسات     

ايتهٓٛيٛطٝييييي١ املتظييييياسع١ خٗٝيييييذاع يًيييييذخٍٛ إىل  ًبييييي١ ايتُٓٝييييي١ ايؼيييييا١ًَ       

 يظٛم املفتٛ .ٚاقتصادٜات ا

ُٜدذ سافذاع أطاطيٝاع يًتُٓٝي١    ٚئ ٜتعت٢ ريو نً٘ إ  َٔ خالٍ ايتدًِٝ، ايزٟ 

ايؼييييا١ًَ ٚاطييييتقُاساع  كٝكٝيييياع يف بٓييييا٤ اإلْظييييإ ٚتُٓٝتيييي٘ ٚؼكٝييييل ايتُاطييييو  

ا طتُيياعٞ ٚتفدٝييٌ  شنيي١ ا قتصيياد، فييايتدًِٝ ٖييٛ ا طييًٛت ٚا دا٠ يتطييٜٛش  

يبؼييشٟ يف ايبٓييا٤ ٚاإلليياص ٚصٜيياد٠  ايؼييدٛت ٚاجملتُدييات ٚتعنٝييذ دٚس ايدٓصييش ا

 اإلْتا .

ٚايت١ُٝٓ الفَٗٛٗا ايؼاٌَ تتطًب ايظٝطش٠ عًي٢ قي٣ٛ ايطبٝدي١ ٚاطيتقُاس     

َٛاسدٖا املتا ١، ٚصٜاد٠ ايكذس٠ اإلْتاط١ٝ، ٚا ستكا٤ الظت٣ٛ املدٝؼي١، َٚئ ويِ    

 ؼشٜش طاقات ا فشاد ٚإَهاْاتِٗ َٚٗاساتِٗ ٚتٛوٝ  قذساتِٗ.

ٓؼيييٛد٠ يًُتتُيييع املصيييشٟ يييئ تتحكيييل يف  ٝيييات      فايٓٗضييي١ اؿكٝكٝييي١ امل 

املظيياٚي١ٝ ا طتُاعٝيي١ يًُييٛاطٔ يف املؼييياسن١ يف عًُٝيي١ ايتُٓٝيي١ املتٛاصييي١ً      

جملتُدييييي٘ ٚيف أدا٤ ٚاطباتييييي٘ ايٛطٓٝييييي١ ٚتفدٝيييييٌ دٚسٙ يف املؼييييياسن١ يف صيييييٓع  

ايكشاسات ايالص١َ ملٛاط١ٗ ايتحذٜات ا قتصاد١ٜ اييت ٜؼٗذٖا اجملتُع املصيشٟ  

ديييات ايدشبٝييي١ ٚايداملٝييي١ عاَييي١ع، ٚعًييي٢ سأغ ٖيييزٙ ايتحيييذٜات       خاصييي١ع ٚاجملتُ

 ايبطاي١.  

ّ ٚاييييت 2011 ٝييحل صادت َؼييه١ً ايبطاييي١ يف َصييش خاصيي١ع بدييذ وييٛس٠ ٜٓيياٜش      

ناْن إ ذ٣ ْتا٥تٗا املباػش٠ ٖشٚت ا طتقُاس ٚإ الم ايدذٜذ َٔ املؼيشٚعات  

 اؾٗياص  ٤إل صيا  ٚفكاع ٪13.5را أد٣ إىل صٜاد٠ ْظب١ ايبطاي١ يتصٌ إىل  ٛايٞ 

 ّ.2014ايدا١َ ٚاإل صا٤ يداّ  يًتدب١٦ املشنضٟ

ْٚ شاع  ٕ ايبطاي١ واٖش٠ ٚاضح١ املدامل، ٚايغايب١ٝ ايد ٢ُ هلزٙ اي اٖش٠ 

تتُقييٌ يف خشهييٞ اؾاَدييات ٚاملداٖييذ ٚاملييذاسغ ايقاْٜٛيي١، ٚ ٝييحل إٕ ايؼييبات       
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 نقًٕٛ قطاعاا نبرياا َٔ  تِ أٜي١ أَي١، ٖٚيِ ف٦ي١ عُشٜي١ َتُٝيض٠ عٜٝٛتٗيا       

ٚقييذستٗا عًيي٢ ايدُييٌ، يييزا فيي ٕ ايبطاييي١ يف ٖييزٙ املش ًيي١ تديي  إٖييذاس طاقييات          

َٚييٛاسد بؼييش١ٜ ت اطييتقُاسٖا يف ايدًُٝيي١ ايتدًُٝٝيي١ دٕٚ إٔ ٜٓييتج عٓٗييا عا٥ييذ     

 (. 50: 2002 ػبٌ بذسإ، 

يزا اطتٛطب ع٢ً ٚصاس٠ ايتدًِٝ ٚصٓاال ايكشاس ايتدًُٝٞ ٚايرتبٜٛد يف َصش 

أٖيييذاف ايتُٓٝييي١ ايؼيييا١ًَ ٚاطيييتقُاسٙ يف إداس٠  تفدٝيييٌ دٚس ايتدًيييِٝ يف ؼكٝيييل

عتًيي١ اإلْتييا  َيئ خييالٍ تييٛطد وكافيي١ اإلْتييا  ٚاملؼييشٚعات ايصييغري٠ ٚريييو      

ُبغٝي١ تُٓٝيي١ َٗيياسات ٚقييذسات ٚطييًٛنٝات ايدُييٌ املٓييتج اـييا  عٓييذ ايغايبٝيي١  

 ايد ٢ُ َٔ املتدًُد. 

يف  إر ُتظيييِٗ وكافييي١ اإلْتيييا  ٚاملؼيييشٚعات ايصيييغري٠ يف إعيييذاد طٝيييٌ ٜؼييياسى  

ؼكٝل اإلصال  ا قتصادٟ، ٚتهظب ا فشاد املٗاسات ايكٝاد١ٜ اؾذٜش٠ بتحٌُ 

املظيي٦ٛي١ٝ فُٝييا بدييذ، ٚتييضٚدِٖ البيياد  اقتصيياد١ٜ ٚإْتاطٝيي١ َٚٗيياسات إداسٜيي١     

إلداس٠ ٚقيييتِٗ َٚييياهلِ ٚقيييذساتِٗ يتحكٝيييل أدٚاسٖيييِ بفاعًٝييي١ يف دفيييع عتًييي١    

  ٝ ِ اإلْتيييا  ٚاملؼيييشٚعات اإلْتيييا  ٚا قتصييياد إىل ا َييياّ ٚرييييو ب ملييياَِٗ الفييياٖ

 ايصغري٠، ٚدساط١ ا تٝاطات ايظٛم. 

ٍِ ًَُٚيٍٛغ يف تُٓٝي١ فهيش ٚعًيِ ٚقيذسات امليتدًُد         ٜٚكّٛ ايتدًِٝ بذٍٚس َٗي

أوٓا٤ دساطتِٗ، ٜٚبصشِٖ بهٝف١ٝ إقا١َ ٚخًو ٚإداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠ َٚا 

ذ٤ يف تتطًب٘ َٔ دساطي١ ايظيٛم ٚانتظيات ايكيذسات ٚاملٗياسات ايالصَي١ قبيٌ ايبي        

 (. 3: 2002تٓفٝز املؼشٚال ايصغري  ل١ً َشتض٢، 

َايا نيبرياا    يف ايٛقن ايزٟ ؼتٌ فٝ٘ قض١ٝ ت١ُٝٓ املؼشٚعات ايصغري٠ اٖتُا

َٔ ايذٍٚ عًي٢ اييش ِ َئ ا خيتالف ايٛاضي  يف اقتصياد ٖيزٙ اييذٍٚ،  ٝيحل إٕ          

ٔ  ٪60املؼشٚعات ايصغري٠ تٛفش ميٛ   ِ  َي ٙ  يف ايٛويا٥    تي ٍ  ٖيز  ليال٤   اييذٚ

ٜدت  ايتٛط٘ مٛ املؼشٚعات ايصيغري٠ القابي١    ريو أطٌ َٚٔ(. 77: 2010 ،فاسٚم

قض١ٝ ق١َٝٛ طذٜش٠ باٖتُاّ ناف١ ايكطاعات ْ يشاا  ٕ املؼيشٚعات ايصيغري٠    

ؼتٌ َها١ْ ١َُٗ يف تؼغٌٝ ايك٣ٛ ايبؼيش١ٜ يف طيٛم ايدُيٌ;  ٝيحل إٕ فيش       

ضاٜيذ يف قطياال   ايدٌُ أَاّ ايؼبات قذ تضا٤ين يف ايكطاعيات اؿهَٛٝي١، بُٝٓيا تت   

 (.  131: 2017ا عُاٍ اؿش٠ ٚقطاال ت١ُٝٓ املؼشٚعات  إ ظإ اؿًيب، 

ٚيكذ لحن ايدذٜذ َٔ ايذٍٚ يف ا طتفاد٠ َئ َضاٜيا املؼيشٚعات ايصيغري٠     

عيئ طشٜييل تبٓٝٗييا هلييزا ايكطيياال عًيي٢ املظييت٣ٛ ايكييَٛٞ نع ييذ ٚطييا٥ٌ ايتُٓٝيي١    

ادٟ يًذٚييي١; فاهلٓييذ ا قتصيياد١ٜ، ٚلييا  ٖييزٙ ايتتيياست يييٝع بايتكييذّ ا قتصيي  

ُاييا يف  ييٌ ايدذٜييذ َيئ َؼييهالتٗا  َييقالع يدبيين املؼييشٚعات ايصييغري٠ فٝٗييا دٚساا َٗ

 (. 330: 2012 ابتظاّ بٓن عبذ اهلل، 
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ْٚ شاع ملا أنذت٘ ايدذٜيذ َئ ايذساطيات عًي٢ أُٖٝي١ املؼيشٚعات ايصيغري٠ يف        

،  تييٛفري فييش  عُييٌ يًةييشهد، ٚايتكًٝييٌ َيئ ْظييب١ ايبطاييي١، ٚصٜيياد٠ اإلْتييا   

ٚسفع َظت٣ٛ املدٝؼ١، ٚصٜاد٠ ايذخٌ ايكَٛٞ َٚٔ بيد تًيو ايذساطيات:  دساطي١     

(، ٚدساط١ َٓياٚس  يذاد ٚ ياصّ    2004(، دساط١ صاحل ايصاحل،  2001إبشاِٖٝ قشّ  

(، 2008(، ٚدساطيي١ ناَييٌ عُييش    2007(، ٚدساطيي١ فاطُيي١ نُيياٍ    2005اـطٝييب  

ساطي١ ليال٤ فياسٚم اؿًييب     (، ٚد2010ٚدساط١ خايذ أبٛ عًٝكي١ ٚأديذ ايقٛاٜبي١     

(، ٚدساطيي١ 2012(، ٚدساطيي١ َٓيياٍ ايذطييٛقٞ  2012(، ٚدساطيي١ ابتظيياّ عبييذ اهلل  2010 

 (.2017(، ٚدساط١ إ ظإ اؿًيب 2014َذ١ْٝ  اَذ  

ٚيف ضيي٤ٛ َييا تكييذّ َٚييا أطييفشت عٓيي٘ تٛصييٝات ايذساطييات ايظييابك١ طييايف١         

تديييشف عًييي٢ اييييزنش تبًيييٛست َؼيييه١ً ايبحيييحل اؿيييايٞ ييييذ٣ ايبا قييي١ ُبغٝييي١ اي   

تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ يف املش ١ً اإلعذاد١ٜ الحاف ١ طٖٛا  مٛ 

إدسانٗيئ يًُؼيييشٚعات ايصييغري٠ ٚعالقتٗيييا باػاٖيياتٗٔ ميييٛ امليياد٠. ٚتكصيييذ     

ايبا ق١ َئ تصيٛسات املدًُيات ميٛ املؼيشٚعات ايصيغري٠ أٟ ايٛقيٛف عًي٢ أٖيِ          

شٚعات ايصييغري٠، ٚػييشٚ  املدتكييذات اييييت وًُٓٗييا املدًُييات  ييٍٛ َفٗييّٛ املؼيي 

ؽطٝطٗا ٚتصُُٝٗا، َٚدٛقات تٓفٝزٖا، ٚأطيع تكيذٜش اؾيذ٣ٚ ا قتصياد١ٜ     

 ٚا طتُاع١ٝ َٓٗا، ٚنزيو أدٚاس ايكا٥ُد عًٝٗا.

  :اإلسصاط باملشكلُ وحتديدها 

تتحذد َؼه١ً ايبححل اؿايٞ يف دساط١ تصيٛسات َدًُيات ا قتصياد املٓضييٞ     

 اػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠. مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚعالقتٗا ب

 ٚقذ ْبع اإل ظاغ الؼه١ً ايبححل اؿايٞ َٔ خالٍ:  

        ٔاستفييياال َديييذ ت ايبطايييي١ بيييد اـيييشهد، ٖٚيييزا َيييا أنذتييي٘ نيييقري َييي

 ايذساطات.
   أُٖٝييي١ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ َٚيييا قيييذ تظيييِٗ بييي٘ يف تُٓٝييي١ َٗييياسات اإلْتيييا

 ايٓٛع١ٝ يذ٣ اـشهد.
 ا قتصاد املٓضييٞ  يٍٛ املؼيشٚعات     ايش ب١ يف ايتدشف ع٢ً تصٛسات َدًُات

 ايصغري٠ ٚعالقتٗا باػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠ اييت ٜكُٔ بتذسٜظٗا. 

 مشكلُ البشح 

عًيي٢ ايييش ِ َيئ إٔ عًييِ ا قتصيياد املٓضيييٞ التا تيي٘ املةتًفيي١ ٚؽصصييات٘   

ُٜدييذ َيئ أنقييش ايتةصصييات اييييت نهيئ إٔ ُتظييِٗ يف تٛطٝيي٘   ايدًُٝيي١ املتٓٛعيي١ 

ؼييشٚعات ايصييغري٠، ٚريييو يطبٝديي١ املديياسف ٚاملٗيياسات     ايطايبييات مييٛ إقاَيي١ امل  

املهتظب١ يف ٖزا ايتةصص;  ٝحل إنظيابِٗ َٗياسات إْتيا  رات ْٛعٝي١ خاصي١،      

ٚريو عٔ طشٜل َدًُات ا قتصياد املٓضييٞ، ا َيش اييزٟ ٜيذفدٗٔ إىل اطيتغالٍ       



 م2018..  أكتوبر                           الثاني عشر العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
170 

تًو املٗاسات يف إْؼا٤ املؼاسٜع ايصغري٠، إ  إٔ ٖٓاى بد  ايكا٥ُات بايتذسٜع 

تهٕٛ يذٜٗٔ بد  ا ػاٖات ايظًب١ٝ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ، ٖٚيزا قيذ    قذ

ٜهٕٛ يي٘ أويش يف تصيٛساتٗٔ ميٛ املؼيشٚعات ايصيغري٠; ريا قيذ ٜياوش طيًباع عًي٢            

اطيييتفاد٠ ايطايبيييات أوٓيييا٤ تطبيييٝكٗٔ يًُؼيييشٚعات ايصيييغري٠ َييئ خيييالٍ املكيييشس   

 ايدًُٞ يًُاد٠.  

ايذساطيييات عًييي٢ ضيييشٚس٠   ْٚ يييشاع مليييا أطيييفشت عٓييي٘ ْتيييا٥ج ٚتٛصيييٝات بدييي   

ا ٖتُييياّ ب يكيييا٤ ايضييي٤ٛ عًييي٢ أُٖٝييي١ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ َييئ خيييالٍ َييياد٠      

ا قتصاد املٓضيٞ ٚدٚسٖا يف  يشغ سٚ  املؼياسن١ ا طتُاعٝي١ ٚايتديإٚ املقُيش      

يف ْفييييٛغ ايطايبييييات  ٝيييياٍ املؼييييشٚعات ايصييييغري٠ ٚعالقتٗييييا بضٜيييياد٠ اإلْتييييا    

    ٞ ٚؼكٝييل ايتُٓٝيي١ ايؼييا١ًَ    ٚؽفييٝ  ْظييب ايبطاييي١ ٚصٜيياد٠ ايييذخٌ ايكييَٛ

يًُتتُع يف اٝع ايكطاعات يف وٌ طٝاطات اإلصال  ايييت تٓؼيذٖا اؿهَٛي١    

(، ٚايييت  2007يف ايٛقن ايشأٖ َٚئ بيد تًيو ايذساطيات دساطي١ فاطُي١ نُياٍ         

أنذت ع٢ً ضيشٚس٠ تُٓٝي١ َٗياسات إداس٠ املؼيشٚعات ايصيغري٠ يطايبيات ػيدب١        

(، ٚاييت أطفشت عٔ 2008دساط١ ناٌَ عاسف  ا قتصاد املٓضيٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ، ٚ

ايذٚس اؿٟٝٛ يتذسٜب ايطايبات املدًُات ؽصص اقتصاد َٓضيٞ عًي٢ َٗياسات   

(، ٚايييييت أٚصييين عًييي٢  2010إداس٠ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠، دساطييي١ ليييال٤ اؿًييييب   

ضيييشٚس٠ اطيييتقُاس َييياد٠ تعوٝيييحل املظيييهٔ إلقاَييي١ ٚتُٓٝييي١ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠،  

(، ٚاييييت أطييفشت عيئ ٚطييٛد عالقيي١ ٚاضييح١ بييد  2012ٞ  ٚدساطيي١ َٓيياٍ ايذطييٛق

ا دا٤ ا نيييادنٞ يطيييالت قظيييِ املالبيييع ٚايٓظيييٝج، ٚاػاٖييياتٗٔ ميييٛ إقاَييي١   

(، ٚايييت أطيفشت عئ    2014املؼشٚعات ايصغري٠، نُا دساطي١ َذْٝي١ بٓين  اَيذ      

ايييذٚس ايبيياسص يًُؼيياسٜع ايصييغري٠ يف تييٛفري عُييٌ ـشهييات ايرتبٝيي١ ا طييش١ٜ،    

(، ٚايييييت اطيييتٗذفن بٓيييا٤ بشْييياَج يتُٓٝييي١ 2017طييي١ إ ظيييإ اؿًييييب  ٚأٜضايييا دسا

َٗييياسات إداس٠ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ يف ضييي٤ٛ ا  تٝاطيييات ايفدًٝييي١ يًطايبيييات     

 املدًُات.

يزا فكذ سأت ايبا ق١ اؿاطي١ املًحي١ إىل ضيشٚس٠ إيكيا٤ ايضي٤ٛ عًي٢ طبٝدي١        

ايصيييغري٠ ايدالقييي١ بيييد تصيييٛسات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ ميييٛ املؼيييشٚعات  

 ٚعالقتٗا باػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠. 

 أهداف البشح 

 ٜظد٢ ايبححل اؿايٞ يتحكٝل ا ٖذاف ايتاي١ٝ: 

  ايتدشف ع٢ً أِٖ تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ ع١ٓٝ ايبححل الحاف ١

 طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠.
   ايتديييشف عًييي٢ َظيييت٣ٛ اػاٖيييات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل

 ١ طٖٛا  مٛ املاد٠.الحاف 
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        ٞايتحكل َٔ ٚطٛد عالق١ استباطٝي١ بيد تصيٛسات َدًُيات ا قتصياد املٓضيي

ع١ٓٝ ايبححل الحاف ١ طٖٛا  ميٛ املؼيشٚعات ايصيغري٠ ٚاػاٖياتٗٔ ميٛ      

 املاد٠. 

       ٔٗايتدييشف عًيي٢ دٚس طييٓٛات اـيي ٠ ملدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ يف تصييٛسات

 يًُؼشٚعات ايصغري٠.

 ٓٛات اـ ٠ ملدًُات ا قتصاد املٓضيٞ يف اػاٖاتٗٔ مٛ ايتدشف ع٢ً دٚس ط

 املاد٠. 

 أشئلُ البشح 

 ٚيف ض٤ٛ َؼه١ً ايبححل نهٔ بًٛس٠ أط١ً٦ ايبححل ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ:  

       ٌَاٖٝيي١ املؼييشٚعات ايصييغري٠، خصا٥صييٗا ايداَيي١، أْٛاعٗييا، أُٖٝتٗييا، عٛاَيي

 لا ٗا، ٚاملٗاسات ايالص١َ إلداستٗا؟
  ًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل الحاف ييي١ َييا َظيييت٣ٛ تصيييٛسات َد

 طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠؟
  َا َظت٣ٛ اػاٖات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ مٛ املاد٠؟ 
        َٛييا ْييٛال ايدالقيي١ ا ستباطٝيي١ بييد تصييٛسات َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ ميي

 املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ؟ 
 ٚم رات د ي١ إ صا١ٝ٥ بد َتٛططات اطتتابات أفشاد ايدٝٓي١  ٌٖ تٛطذ فش

 يٍٛ تصييٛس َدًُييات ا قتصياد املٓضيييٞ مييٛ املؼيشٚعات ايصييغري٠ تدييض٣ إىل    

 َتغري طٓٛات اـ ٠؟
   تٛطذ فشٚم رات د ي١ إ صا١ٝ٥ بد َتٛططات اطتتابات أفشاد ايدٝٓي١ ٌٖ

غري طيييٓٛات ييييٞ ُتديييض٣ إىل َيييت   يييٍٛ اػاٖييياتٗٔ ميييٛ َييياد٠ ا قتصييياد املٓض   

 ؟اـ ٠

 فروض البشح 

  اٍٚ ايبححل اؿايٞ دساط١ ايفشٚض ايتاي١ٝ: 

   تٛطييييذ تصييييٛسات طييييًب١ٝ يييييذ٣ َدًُييييات ا قتصيييياد املٓضيييييٞ عٝٓيييي١ ايبحييييحل

 الحاف ١ طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠. 
   تٛطييييذ اػاٖييييات طييييًب١ٝ يييييذ٣ َدًُييييات ا قتصيييياد املٓضيييييٞ عٝٓيييي١ ايبحييييحل

 الحاف ١ طٖٛا  مٛ املاد٠.
 عالقيي١ استباطٝيي١ بييد تصييٛسات َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ عٝٓيي١           تٛطييذ

 ايبححل الحاف ١ طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠.
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     تٛطيييذ فيييشٚم رات د يييي١ إ صيييا١ٝ٥ يظيييٓٛات اـييي ٠ ملدًُيييات ا قتصييياد  

املٓضيييٞ عٝٓيي١ ايبحييحل الحاف يي١ طييٖٛا  عًيي٢ تصييٛساتٗٔ مييٛ املؼييشٚعات       

 يظٓٛات اـ ٠. ايصغري٠ ُتدض٣
     تٛطيييذ فيييشٚم رات د يييي١ إ صيييا١ٝ٥ يظيييٓٛات اـييي ٠ ملدًُيييات ا قتصييياد  

املٓضيييٞ عٝٓيي١ ايبحييحل الحاف يي١ طييٖٛا  عًيي٢ اػاٖيياتٗٔ مييٛ امليياد٠ ُتدييض٣     

 يظٓٛات اـ ٠.  

 أهنًُ البشح 

 تتُقٌ أ١ُٖٝ ايبححل اؿايٞ فُٝا ًٜٞ:  

      ٍ ٜايا يف فياٍ ا عُيا اؿيش٠ ٚا قتصياد    ٜتٓاٍٚ ايبححل اؿيايٞ َٛضيٛعاا  ٝٛ

املٓضيٞ، يف ض٤ٛ تسا٤ َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ الحاف ١ طٖٛا ، الا ٜظياعذ  

املظيي٦ٛيد ايرتبييٜٛد عًيي٢ اؽييار ايكييشاس ٚتييب  إطييرتاتٝتٝات إهابٝيي١ مييٛ     

تطيييٜٛش َكيييشسات ا قتصييياد املٓضييييٞ يف َيييذاسغ ايتدًيييِٝ ايدييياّ َييئ ْا ٝييي١،   

 ٔ ْا ١ٝ أخش٣. ٚتطٜٛش بشاَج ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُدًُد َ
         ٜشنض ايبححل اؿايٞ ع٢ً ف٦ي١ املدًيِ، ٖٚيٞ عصيب َٗٓي١ ايتدًيِٝ ٚاحمليشى

ا طاطييٞ، فييال طييبٌٝ إلْؼييا٤ َذسطيي١ طٝييذ٠ بييذٕٚ َدًييِ طٝييذ نتًييو فهييشاا    

 رٝضاا. 
    ٜكذّ ايبححل اؿايٞ خًف١ٝ َدشف١ٝ عٔ املؼشٚعات ايصغري٠ تفٝيذ املٗيتُد

ا ٜدُييٌ عًيي٢ تطييٜٛش بييشاَج  بايتييذسٜب املٗيي  يًُدًُييد أوٓييا٤ اـذَيي١، ٚاليي  

 تذسٜب َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ يتهٕٛ أنقش فاع١ًٝ.  
        ٜٛكيذّ ايبحيحل اؿييايٞ َكٝاطايا ملدشفيي١ اػياٙ َدًُيات ا قتصيياد املٓضييٞ  ميي

املييياد٠ اليييا ٜفٝييييذ يف نؼييي  َٛقيييي  املدًُيييات ٚايدُيييٌ عًيييي٢ تديييذٌٜ ٖييييزٙ       

شاف ا ػاٖييات أوٓيييا٤ اـذَيي١ َييئ خييالٍ بيييشاَج ايتييذسٜب ٚطًظيييات اإلػييي    

 املباػش. 
       ٜكذّ ايبححل اؿايٞ َكٝاطاا يًهؼ  عئ تصيٛسات املدًُيات ميٛ املؼيشٚعات

ايصيييغري٠; يًهؼييي  عييئ ْيييٛال ٖيييزٙ ايتصيييٛسات، َٚيييذ٣ استباطٗيييا بايٓ شٜييي١    

ايبٓا٥ٝيي١ يف ايتدًييِٝ ٚايييتدًِ، ُٚتدييذ ٖييزٙ اـطيي٠ٛ عًيي٢ دسطيي١ نييبري٠ َيئ       

يٓؼييشات ا ُٖٝيي١ يف تدييذٌٜ ٖييزٙ ايتصييٛسات َيئ خييالٍ بييشاَج ايتييذسٜب ٚا      

 ايٛصاس١ٜ ٚاملذسط١ٝ.

 أداتا البشح 

 أعذت ايبا ق١ ا داتد ايتايٝتد: 

 .َكٝاغ يًهؼ  عٔ تصٛسات املدًُات مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ 
  .َكٝاغ يكٝاغ اػاٙ َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ مٛ املاد٠ 
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 مصطلشات البشح 

  :َاملشروعات الصغري 

طييتقُاس َٛطيي٘ إلْتييا     ايتدشٜيي  ا صييطال ٞ يًُؼييشٚعات ايصييغري٠:ٖٞ ا   

قيييذد يتحكٝيييل عا٥يييذ ٚسبييي  يصيييا ب٘ ٚعا٥يييذ ْفديييٞ عًييي٢ اجملتُيييع، ٜٚتُٝيييض     

بانفاض  تِ سأغ املاٍ ٚايتهٓٛيٛطٝا ايبظٝط١ املظيتةذ١َ  ليال٤ فياسٚم،    

2010 :280  .) 

ايتدشٜييي  اإلطشا٥ييييٞ يًُؼييييشٚعات ايصيييغري٠: تدييييشف ايبا قيييي١ املؼييييشٚعات   

إىل عذد قًٌٝ َٔ ايداًَد ُٚتذاس َٔ  ايصغري٠ بعْٗا تًو املؼشٚعات اييت تظتٓذ

قبييٌ َايييو أٚ فُٛعيي١ َيئ املييايهد يف ْؼييا  اقتصييادٟ َدييد ـذَيي١ طييٛم     

ايدٌُ ٚتدٛد بايٓفع ٚايفا٥ذ٠ عًي٢ صٜياد٠ اإلْتيا  احملًيٞ ٚصٜياد٠ اييذخٌ ايكيَٛٞ        

 ٚؽفٝ  ْظب١ ايبطاي١ ٚإتا ١ فش  ايدٌُ.

  :االجتاه 

ا طييتدذاد ايدكًييٞ ٚايٓفظييٞ  ٖييٛ  اييي١ َيئ ايتدشٜيي  ا صييطال ٞ يالػيياٙ:

تتهٕٛ يذ٣ ايفشد ْتٝت١ اـ ات ٚاملدياسف ٚاملٗياسات ايييت انتظيبٗا َئ املياد٠،       

ٚاييت ػدً٘ ٜظتتٝب بطشٜك١ إهابٝي١ أٚ قاٜيذ٠ أٚ طيًب١ٝ ػياٙ ٖيزٙ املياد٠       

 (.  1647: 2012 َٓاٍ ايؼاَٞ، 

اب١ تدييشف ايبا قيي١ ا ػيياٙ بعْيي٘ َييذ٣ اطييتت    ايتدشٜيي  اإلطشا٥ييٞ يالػيياٙ: 

ايفييشد  ٝيياٍ َٛضييٛال َدييد باإلهييات أٚ ايظييًب ْتٝتيي١ يتفاعييٌ فُٛعيي١ َيئ  

ايدٛاَييٌ املدشفٝيي١ ايدكًٝيي١ ٚايٓفظيي١ٝ ٚا طتُاعٝيي١ ٚايظييًٛن١ٝ ٚاييييت تتبًييٛس   

 فًُٗا يف خ ات ايفشد َٚٝٛي٘ مٛ ٖزٙ ا ػٝا٤ بايكبٍٛ أٚ ايشف . 

  :َتصىرات املعلنني حنى املشروعات الصغري 

( ايتصييٛسات 1998ٜدييشف قُييذ عييذغ   ٞ يًتصييٛسات:ايتدشٜيي  ا صييطال 

بعْٗا تٗٝا عكًٞ َتدًِ يالطتتاب١ املٛطب١ أٚ ايظايب١ مٛ أػيةا  ٚأػيٝا٤ أٚ   

 َٛاق  يف ايب١٦ٝ ايصف١ٝ أٚ املذسط١ٝ. 

املؼياعش ٚا  اطيٝع ٚا فهياس    ٖٞ فُٛعي١   ايتدشٜ  اإلطشا٥ٞ يًتصٛسات:

اد املٓضييييٞ باملش ًييي١ ا عذادٜييي١ دًُييي١ ا قتصيييمل يف ايبٓٝييي١ املدشفٝييي١ ايٛطذاْٝييي١

بايذسط١ ايييت ؼصيٌ   الحاف ١ طٖٛا   ٍٛ املؼشٚعات ايصغري٠، ٜٚد  عٓٗا 

 ا دا٠ املةصص١ يزيو. عًٝٗا املد١ًُ يف 

 سدود البشح 

 :اقتصييش َٛضييٛال ايبحييحل اؿييايٞ عًيي٢ تصييٛسات َدًُييات     ييذٚد َٛضييٛع١ٝ

ٚعالقتٗيييا ا قتصيياد املٓضييييٞ الحاف يي١ طيييٖٛا  مييٛ املؼيييشٚعات ايصييغري٠     

 باػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠
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 :اقتصشت ع١ٓٝ ايبححل اؿايٞ ع٢ً قاف ١ طٖٛا .  ذٚد طغشاف١ٝ 

 :اقتصشت ع١ٓٝ ايبححل اؿايٞ ع٢ً َدًُات ا قتصياد املٓضييٞ     ذٚد بؼش١ٜ

 ( َد١ًُع.30باملش ١ً اإلعذاد١ٜ الحاف ١ طٖٛا  ٚبًغ عذدِٖ 

 :يبححل خالٍ ايفصٌ اقتصش تطبٝل ايبححل اؿايٞ ع٢ً ع١ٓٝ ا  ذٚد ص١َٝٓ

 2018ّ-2017ايذساطٞ ايقاْٞ َٔ ايداّ ايذساطٞ

 منهر البشح 

ٜتبع ٖيزا ايبحيحل امليٓٗج ايٛصيفٞ ايتحًًٝيٞ، ٜٚكصيذ بي٘ ٚصي  نيٌ َيا ٖيٛ            

نييا٥ٔ َيئ خصييا٥ص أٚ وييٛاٖش َدٝٓيي١، ٚيف ريييو ٜشنييض ايبحييحل عًيي٢ ؼًٝييٌ   

 تصٛسات َدًُات ا قتصياد املٓضييٞ باطيتةذاّ أدا٠ عًُٝي١ أعيذت خصٝصايا هليزا       

ايغيييشض، ٚنيييزا ايتديييشف عًييي٢ اػاٖيييات املدًُيييات عٝٓييي١ ايبحيييحل ميييٛ َييياد٠       

ا قتصيياد املٓضيييٞ، ٚنييزيو ؼذٜييذ ايدالقييات اييييت تٛطييذ بييد املييتغريات، وييِ          

 اطتةال  ايتدُُٝات ٚايٓتا٥ج. 

 جمتنع وعًنُ البشح 

خقييٌ فتُييع ايبحييحل َيئ َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ باملييذاسغ اإلعذادٜيي١       

( َد١ًُ ، ٚت اختٝاس ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ َٔ 349ايغ عذدٖٔ  الحاف ١ طٖٛا ، ايب

 ( َد30.١ًُبٝٓٗٔ، خقًن يف  

 إدراءات البشح 

 ٜظري ايبححل تبداا يإلطشا٤ات ايتاي١ٝ: 

        ،ٞؽطٝط اإلطاس ايداّ يًبحيحل، ٚؼذٜيذ َؼيهًت٘ َٚٓٗتي٘ ٚفشضي٘ ايبحقي

 ٚإطشا٤ات تٓفٝزٙ.
   ًُيات ميٛ املؼيشٚعات    دساط١ ا دبٝات ايدشب١ٝ ٚا طٓب١ٝ  يٍٛ تصيٛسات املد

 ايصغري٠.
  :ٖٞٚ ،بٓا٤ أداتٞ ايبححل 

       َكٝاغ يًهؼ  عٔ تصٛسات َدًُيات ا قتصياد املٓضييٞ ميٛ املؼيشٚعات

 ايصغري٠.
  .َكٝاغ ملدشف١ اػاٖات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ مٛ املاد٠ 

     ايتحكييييل َيييئ صييييذم ٚوبييييات أداتييييٞ ايبحييييحل بدييييذ تطبٝكُٗييييا عًيييي٢ عٝٓيييي١

 ٜالت ايالص١َ.اطتطالع١ٝ، ٚإطشا٤ ايتدذ
     تطبٝييل أداتييٞ ايبحييحل عًيي٢ عٝٓيي١ َيئ َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ الحاف يي١

 طٖٛا ، ٚإطشا٤ املداؾ١ اإل صا١ٝ٥ ايالص١َ.
     فحص تصٛسات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل ٚؼًًٝٗا، ٚؼًٝيٌ اػاٖيات املدًُيات

 ع١ٓٝ ايبححل.
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       ملياد٠،  دساط١ ايدالق١ بد تصيٛسات املدًُيات عٝٓي١ ايبحيحل ٚاػاٖياتٗٔ ميٛ ا

 ٚتكذِٜ ايتفظري ايدًُٞ املٓاطب هلزٙ ايدالق١.
  .ايتدشف ع٢ً دٚس اـ ٠ ع٢ً تصٛسات ٚاػاٖات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل 
    ،تكذِٜ ايتٛصٝات ايد١ًُٝ املٓاطب١ يتحظد تصٛسات املدًُات عٝٓي١ ايبحيحل

 ٚاإلفاد٠ َٔ ايدالق١ املظتةًص١ بايبححل. 

 ٍاإلطار النظر 

 العامــُأ أاىاعهــاأ ت الصــغريَ واصاهصــها أواًل: ماهًــُ املشــروعا

 إلدارتها: أهنًتهاأ عىامل جناسهاأ واملهارات الالزمُ 

َٔ اؾذٜش باييزنش إٔ اييذٍٚ املةتًفي١ ػيٗذت يف ا ْٚي١ ا خيري٠ اٖتُاَياع        

ًَحٛواع بايذٚس اؿٟٝٛ املِٗ يًُؼشٚعات ايصغري٠ يف دعِ صٜاد٠ اييذخٌ ٚسفيع   

ا قتصياد ايكيَٛٞ; ٚرييو مليا هليا َئ دٚس       َظت٣ٛ َدٝؼي١ ا فيشاد َٚئ ويِ دعيِ      

بيياسص يف ٚضييع  تييش ا طيياغ املييادٟ يًتكييذّ ا قتصييادٟ ايييزٟ أصييب  بييذٚسٙ         

 َ ٗشاع طًٝاع يتحكٝل ايُٓٛ ٚايشفا١ٖٝ يف اٝع اجملا ت اؿٝات١ٝ. 

فاملؼييشٚعات ايصييغري٠ يدبيين دٚساع فيياعالع يف اقتصييادٜات ايدذٜييذ َيئ ايييذٍٚ       

ٛ ت ا قتصياد١ٜ ايداملٝي١ ا خيري٠ ْ يشاع ييذٚسٖا      خاص١ع يف وٌ ايتغريات ٚايتح

ايبايغ ا ١ُٖٝ يف صٜاد٠ ٚإداس٠ عت١ً اإلْتا ، ايتؼغٌٝ ٚنظيش  ياطض ايبطايي١،    

 ايذخٌ ٚا بذاال ٚا بتهاس ٚايتكذّ ايتهٓٛيٛطٞ املداصش.

ُٜديذ َصيطً  املؼيشٚعات ايصيغري٠ َئ املصيطًحات ٚاطيد١ ا ْتؼياس،          ٚهلزا 

ٜٚؼٌُ ا ْؼيط١ ايييت تيرتاٚ  بيد َئ ٜدُيٌ ؿظياب٘         نُقش اطتةذاَ٘ َاخشاا،

ٓايا َئ ايدُياٍ، ٚ  ٜكتصيش ٖيزا       اـا  أٚ يف َٓؼع٠ صغري٠ تظتةذّ عذداا َدٝ

املصطً  ع٢ً َٓؼآت ايكطاال اـا ، ٚيهٓ٘ ٜؼٌُ نزيو فُٛعيات اإلْتيا    

 ا طش١ٜ أٚ املٓضي١ٝ   ظد ا طش : د.ت(.

دشبٝيي١ بٗييزا ايٓييٛال َيئ املؼييشٚعات،  ٚتضاٜييذ اٖتُيياّ ايييذٍٚ املةتًفيي١ َٚٓٗييا اي 

نُيييا تضاٜيييذ اٖتُييياّ املٓ ُيييات ايذٚيٝييي١ ايتابدييي١ يًبٓيييو اييييذٚيٞ ٚ ريٖيييا َييئ     

املاطظات بتعٌٖٝ ٚت١ُٝٓ املؼيشٚعات ايصيغري٠ ٚصٜياد٠ قيذستٗا عًي٢ خًيل املضٜيذ        

َييئ فيييش  ايدُيييٌ ٚخاصييي١ع يف اييييذٍٚ ايٓاَٝييي١ َٚييئ بٝٓٗيييا َصيييش.  عييياط         

 (.2002ايؼرياصٟ، 

 َ فيياِٖٝ املؼييشٚعات ايصييغري٠ بتدييذد َدشفٝٗييا ٚفييا تِٗ    ٚتتدييذد ٚتتٓييٛال 

املتٓٛعييي١، فٝصيييدب ؼذٜيييذ تدشٜييي  قيييذد هليييا ٚتشطيييع ايصيييدٛب١ يف تدشٜييي    

املؼشٚال ايصيغري إىل اخيتالف املكصيٛد بهًُي١ صيغري َئ بًيذ  خيش، َٚئ ٚقين           

  خش يف ايبًذ ْفظ٘.



 م2018..  أكتوبر                           الثاني عشر العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
176 

د ٚنهٔ تدشٜ  املؼشٚال ايصغري بعْ٘ "ْؼيا  يي٘ ٖيذف َديد، ٚٚقين، َٚيٛاس      

 (.  280: 2010قذد٠"  لال٤ اؿًيب، 

ٚعشفييين َٓ ُييي١ ايدُيييٌ ايذٚيٝييي١ إٔ َفٗيييّٛ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ "بعْٗيييا      

 (World Bank,1987,p.12)عُاٍ "  10املؼشٚعات اييت ٜدٌُ بٗا أقٌ َٔ 

( إٔ املؼيشٚعات ايصيغري٠ ٖيٞ "ايييت تظيتةذّ      13: 2004ٚتش٣ َاطيذ٠ ايدٝطي١    

ُٜذ  اس َٔ قبٌ املايهد ٚىذّ ايظٛم احمل١ًٝ".عذداع قًٝالع َٔ ايداًَد ٚ

( بعْٗا املؼشٚعات ايييت نتًهٗيا ٜٚيذٜشٖا    2002ٜٚدشفٗا عبذ اؿُٝذ أبٛ ْاعِ  

صييا ب٘ الفييشدٙ يهيئ  تييِ َبٝداتيي٘ قييذٚد٠ داخييٌ ايصييٓاع١ اييييت ٜدُييٌ بٗييا، 

ٚتٓطبل املؼشٚعات ايصغري٠ ع٢ً املطاعِ ٚايٛسػات ايصغري٠ ٚقالت ايبكاي١ 

يصييغري٠ ٚاملشانييض ايطبٝيي١ ٚاملظتؼييفٝات اـاصيي١ ٚأعُيياٍ املكيياٚ ت  ٚاملصيياْع ا

 ٚقالت بٝع املالبع.

ٚهلييييزا تدييييذدت تسا٤ املةتصييييد  ييييٍٛ ؼذٜييييذ َفٗييييّٛ دقٝييييل يًُؼييييشٚعات  

ايصيييغري٠ خٝٝيييضاا هليييا عييئ املؼيييشٚعات ايهيييبري٠، عًييي٢ اييييش ِ َييئ إٔ َفٗيييّٛ          

ٍ، ْٚٛعٝيي١ املؼييشٚعات ؼهُيي٘ َديياٜري عييذ٠، أُٖٗييا  تييِ ايدُاييي١، ٚسأغ املييا      

 (.417: 2012ايتكٓٝات املظتةذ١َ  عض٠ إبشاِٖٝ، 

ٚتؼيييهٌ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ ايٝيييّٛ قيييٛس اٖتُييياّ ايظٝاطيييات ايصيييٓاع١ٝ     

اهلادفيييي١ إىل ؽفييييٝ  َدييييذ ت ايبطاييييي١ يف ايييييذٍٚ ايٓاَٝيييي١، ٚتتُٝييييض ٖييييزٙ    

املؼشٚعات با ْتؼاس اؾغشايف، نُيا أْٗيا تيٛفش طيًداا ٚخيذَات يف٦يات اجملتُيع        

ٝاا تتفيل      رات ايذخ ٌ احملذٚد، ٚاييت تظد٢ يًحصٍٛ عًٝٗيا بعطيداس سخٝصي١ ْظيب

 َع قذساتٗا ايؼشا١ٝ٥.

ٚيزيو ىتً  َفّٗٛ املؼشٚعات ايصغري٠ َٔ دٚيي١ إىل أخيش٣ ٚبايتيايٞ      

ٜٛطيييذ تدشٜييي  قيييذد هليييا نهييئ إٔ ٜطًيييل أٚ ٜٓطبيييل عًييي٢ نيييٌ دٍٚ ايديييامل    

ىتًيي  َفَٗٛٗييا  املةتًفيي١ بييٓفع ايذسطيي١، نييِ أْيي٘ يف ايذٚييي١ ايٛا ييذ٠ قييذ      

عظييييب اخييييتالف ايكطاعييييات ا قتصيييياد١ٜ اييييييت تدُييييٌ بٗييييا، َٚش ًيييي١ ايُٓييييٛ  

ا قتصادٟ ٚايصٓاعٞ بٛط٘ خا  اييت نش بٗا اقتصاد ٖزٙ ايذٚي١، أٟ الد٢ٓ 

إٔ ٖييزٙ املؼييشٚعات ايصييغري٠ تدتيي  صييغري٠ يف َش ًيي١ َييا َيئ َشا ييٌ ايُٓييٛ        

ري٠ أٚ َتٛطيط١ يف  ا قتصادٟ يف ٖزٙ ايذٚي١ ٚنهٔ إٔ تدتي  َؼيشٚعات نيب   

 َش ١ً أخش٣.

ٚع٢ً إوش ريو ف ٕ ٖٓاى ايدذٜذ َٔ املداٜري ٚا طع اييت نهٔ َئ خالهليا   

خٝٝض املؼشٚعات ايصغري٠ عٔ  ريٖيا َئ املؼيشٚعات، َٚئ أُٖٗيا:  تيِ سأغ       

ؾغشايف،  تِ املؼشٚال بايٓظيب١  ااملاٍ، عذد ايداًَد، منط اإلداس٠ املتبع، اجملاٍ 
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ُييٌ بٗييا، َدٝيياس املبٝدييات،  تييِ ا سبييا  ايصيياف١ٝ احملككيي١،        يًصييٓاع١ اييييت ٜد 

 ٚايك١ُٝ املضاف١. 

  :َاخلصاهص العامُ للنشروعات الصغري 

يكطاال املؼشٚعات ايصغري٠ ا١ًع َٔ اـصا٥ص ٚايظُات قيذ تتؼياب٘ فٝٗيا    

َييع بديي  ايكطاعييات، ٚقييذ خٝضٖييا يف رات ايٛقيين عيئ  ريٖييا َيئ ايكطاعييات          

ش  تِ املؼيشٚعات ايصيغري٠ إ  أْٗيا تتُٝيض بديذ٠      ا خش٣، فد٢ً ايش ِ َٔ صغ

خصا٥ص خٝضٖا عٔ  ري َٔ املؼشٚعات ا خش٣، ٚنهٔ تًةٝصيٗا يف ايٓكيا    

  (419: 2012ايتاي١ٝ: عض٠ إبشاِٖٝ، 

 .تتِ إداس٠ ٖزٙ املؼشٚعات َٔ قبٌ املايو ػةصٝاا 
  .ٜتِ أخز س بات املظتًٗهد بدد ا عتباس 
 تُاد ايتةصص يف إْتا  طًد١ َد١ٓٝ.دق١ اإلْتا  ٚطٛدت٘ بظبب اع 
 .نهٔ إقاَت٘ ع٢ً َظا ١ صغري٠ ْ شاا يك١ً ٚطا٥ٌ اإلْتا  املظتةذ١َ 
 .اإلطٗاّ يف سفع املظت٣ٛ املدٝؼٞ يألفشاد 
 .إَها١ْٝ إقاَتٗا يف املٓاطل ايٓا١ٝ٥ ٚايشٜف١ٝ 
  .دسط١ املةاطش٠ فٝٗا ق١ًًٝ 
  ،ٞٚتيٛفش فشصياع اطيتقُاس١ٜ    ُتدذ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚعا٤ يًتهٜٛٔ ايشأمساي

  صحات املذخشات ايصغري٠.
        هلا خاص١ٝ ا ْتؼاس اؾغشايف ريا ٜظياعذ عًي٢ تكًٝيٌ ايتفاٚتيات اإلقًُٝٝي١

 ٚؼكل ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ املتٛاص١ْ.
    أْٗيا تظياعذ عًي٢ صٜياد٠ املبٝديات ٚايتٛصٜيع       196 -195: 2006ٚتش٣ ْاد١ٜ قٛقع )

ٜٚيييادٟ إىل تٛصيييٌٝ ايظيييًع    ريييا ٜكًيييٌ َييئ تهيييايٝ  ايتةيييضٜٔ ٚايتظيييٜٛل    

 يًُظتًٗو بعقٌ نًف١ ره١ٓ.
   ًكيييات تٛصٜيييع يف َٓافيييز ايتٛصٜيييع بيييد  10 -9: 1999ٜٚدت ٖيييا فشٜيييذ سا يييب  )

 املظتًٗو ٚاملؼشٚعات اإلْتاط١ٝ ايضة١ُ. 
    إْٗييا ُتدييذ َصييذساع س٥ٝظيياع يألفهيياس اؾذٜييذ٠  2011ٜٚكييٍٛ عٓٗييا طيياسم املكييذاد )

ا خرتاال تدٛد  فيشاد نياْٛا يف َؼياسٜع     ٚا خرتاعات، ٚإٕ نقري َٔ بشا٤ات

صغري٠ ٚبدذ ايص  ٚاملقابش٠ أصيبحن تًيو املؼيشٚعات ايصيغري٠ َؼيشٚعات      

 نبري٠ ُتظِٗ بطاق١ إْتاط١ٝ عاي١ٝ يف ايٓاتج ايكَٛٞ.  
       تدتُذ ع٢ً تهٓٛيٛطٝا بظٝط١  ري َدكيذ٠، ٚرييو يضيآي١ سأغ املياٍ ٚييذٜٗا

باملش١ْٚ ٚايتهٝي  َيع اي يشٚف     ايكذس٠ ع٢ً تكبٌ ايتغٝري، فٗٞ بزيو تتُٝض

 (.  2010املتغري٠.  ػادٟ صبَّا ، 

ٚيف ضيي٤ٛ َييا طييبل تييش٣ ايبا قيي١ إٔ املؼييشٚعات ايصييغري٠ تتُٝييض بعْٗييا قييادس٠  

عًيي٢ إْتييا  ايظييًع ٚقييادس٠ عًيي٢ ايتصييذٜش، ٖٚييٞ بٗييزا ُتدييذ إ ييذ٣ سٚافييذ تييذعِٝ  

ذ عًيي٢ املؼيياسن١ ا طتُاعٝيي١ يف تُٓٝيي١ ا قتصيياد احملًييٞ ٚايكييَٛٞ  ْٗييا تدتُيي
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سؤٚغ أَٛاٍ أصحابٗا َٚذخشات صغاس املذخشٜٔ يالطيتقُاس; فرتفيع بٗيزا َئ     

َظت٣ٛ َؼاسن١ أفشاد اجملتُع يف ايت١ُٝٓ، ُٚتظِٗ بفاع١ًٝ يف إعذاد طٌٝ َٔ 

املٛاطٓد ايصٓاعٝد َٚٔ وِ تهٜٛٔ فتُيع اقتصيادٟ َتٓياَٞ، ٚتكيّٛ بتًبٝي١      

 املظتًٗهد. ا تٝاطات ا طٛام احمل١ًٝ ٚتًيب س بات ٚا تٝاطات

  :َأاىاع املشروعات الصغري 

 (William,1997,24)صٓ  ٚيِٝ املؼشٚعات إىل أسبد١ أْٛاال، ٖٞ: 

 :املؼشٚعات اييت تتت٘ مٛ ايدُيٌ ٚاإلْتيا ، أٚ صيٓع     َؼشٚعات بٓا١ٝ٥ ٖٞٚ

 ا ػٝا٤ َقٌ صٓاع١ ايصابٕٛ، ٚتشب١ٝ ايذٚاطٔ، ٚايصٓاعات ايغزا١ٝ٥.
 :ت ايتد١ًُٝٝ، ٚايضٜاسات املٝذا١ْٝ، ٜٚهٕٛ َقٌ ايش ال َؼشٚعات اطتُتاع١ٝ

 املتدًِ عضٛاا يف تًو ايش ١ً أٚ ايضٜاس٠.
 :ٖٚيٞ املؼيشٚعات ايييت تظيتٗذف  يٌ َؼيه١ً        َؼشٚعات يف صٛس٠ َؼهالت

 َٔ املؼهالت اييت ٜٗتِ بٗا املتدًُٕٛ َقٌ َؼشٚال تشب١ٝ ا مساى.
 :ُٜكصذ بٗا نظب َٗاس٠ ُٓٝي١  ٖٚٞ املؼيشٚعات ايييت تظيتٗذف ت    َؼشٚعات 

 املٗاسات ايٝذ١ٜٚ أٚ ا طتُاع١ٝ أٚ اؿٝات١ٝ. 

 (:  2007نُا تصٓ  املؼشٚعات  ظب عذد املؼاسند فٝٗا إىل  ع٢ً ايٛاٖٞ، 

 :ُٜطًيب فٝٗيا َئ اٝيع َئ يف  شفي١ ايصي          َؼشٚعات ااع١ٝ ٖٚٞ اييت 

ايكٝياّ بدُيٌ ٚا ييذ; َقيٌ املؼياسن١ يف ا تفييا ت املذسطي١، أٚ إلياص ايٛاطييب       

 املذسطٞ.
 تٓكظِ إىل ْٛعد:  شٚعات فشد١ٜ:َؼ ٖٞٚ 

    ٔايٓٛال ا ٍٚ: ٚفٝ٘ ٜطًب َٔ اٝع املتدًُد تٓفٝز املؼشٚال ْفظي٘، ٚيهي

ٌٌ ع٢ً  ذ٠.  ن
ايٓييٛال ايقيياْٞ: ٚفٝيي٘ ٜكييّٛ نييٌ َييتدًِ بتٓفٝييز َؼييشٚال َدييد َيئ عييذد َيئ      

 املؼشٚعات اييت وذدٖا املدًِ. 

 :  (William)نُا تتص  املؼشٚعات َٔ  ٝحل  تُٗا إىل 

  ٖٚيييٞ املؼييشٚعات ايييييت ٜهييٕٛ هليييا َهييإ وابييين، ٚأٚسام     شٚعات صييغري٠: َؼيي

أي  طٓٝ٘، ٜٚهٕٛ عذد ا فشاد أٚ  50-10سمس١ٝ، ٜٚهٕٛ سأغ َاهلا ٜرتاٚ  بد 

 ايدُاي١ يف  ذٚد مخظ١ أفشاد. 
 :املؼشٚعات ايييت ٜهيٕٛ هليا َهيإ وابين، ٚأٚسام       َؼشٚعات صغري٠ طذاا ٖٞٚ

ت ف طٓٝ٘، ٜٚهٕٛ عذد ا فشاد أٚ  10-5د سمس١ٝ، ٜٚهٕٛ سأغ َاهلا ٜرتاٚ  ب

 ايدُاي١ يف  ذٚد فشدٜٔ.
  :ٖٚيٞ املؼيشٚعات ايييت   ٜهيٕٛ هليا َهيإ وابين،         َؼشٚعات َتٓا١ٖٝ ايصيغش

ٚ  ٜضٜذ سأغ املاٍ فٝٗا ع٢ً مخظ١ ت ف طٓٝ٘، ٜٚكّٛ بٗا صا ب املؼيشٚال،  

ْاا.    ٜٚهٕٛ هلا أٚسام سمس١ٝ أ ٝا
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املؼييشٚعات ايصييغري تانييذ ايبا قيي١ عًيي٢   ٚيف ضيي٤ٛ ايدييشض ايظييابل  ْييٛاال  

أُٖٝييي١ ٚدٚس ٖيييزٙ املؼيييشٚعات يف بٓيييا٤ اقتصيييادٜات اييييذٍٚ املةتًفييي١ ايٓاَٝييي١        

ٚاملتكذَييي١ عًييي٢  يييذ طيييٛا٤، ا َيييش اييييزٟ طييياعذ عًييي٢ تٓٛعٗيييا ٚتديييذدٖا ٚتديييذد  

َظيُٝاتٗا ٚأْٛاعٗيا َيئ دٚيي١ إىل أخيش٣ َٚيئ فتُيع إىل أخيش يف رات ايذٚييي١       

 ايٛا ذ٠  

  الصغريَ: أهنًُ املشروعات 
تتبًٛس أ١ُٖٝ املؼشٚعات ايصغري٠ يف ايذٚس ايزٟ تادٜ٘ يف ا قتصاد ايكيَٛٞ  

َيئ طٗيي١ ٚا طييتكشاس ا طتُيياعٞ َيئ طٗيي١ أخييش٣ طييٛا٤ يف ايييذٍٚ ايٓاَٝيي١ أٚ     

 (125: 2006املتكذ١َ ٜٚتض  ريو َٔ خالٍ ايٓكا  ايتاي١ٝ:  أنٔ عُش، 

  :َاألهنًُ االقتصاديُ للنشروعات الصغري 

ِ املؼييشٚعات ايصييغري٠ يف اؿييذ َيئ َؼييه١ً ايبطاييي١ بييد ايؼييبات،       إر ُتظييٗ

ٚريييو ب هيياد فييش  عُييٌ هلييِ، ٚإهيياد قطيياال قييٟٛ قييادس عًيي٢ املٓافظيي١ َييع           

 املؼشٚعات ايهبري٠، ٚريو َٔ خالٍ َا ًٜٞ:

     اؿيذ َيئ َؼييه١ً ايبطايي١;  ٝييحل ُتدييذ املؼيشٚعات ايصييغري٠ املصييذس ايييش٥ٝع

 يتعَد فش  ايدٌُ. 
 إلْتا  َٔ خالٍ ؼكٝل َؼاسن١ اٝع ػشا٥  اجملتُيع يف  صٜاد٠ َدذ ت ا

 عًُٝيت ا دخاس ٚا طتقُاس اييت ُتظِٗ يف صٜاد٠ اإلْتا  ايكَٛٞ.
      قاسبييي١ ايفكيييش ٚتُٓٝييي١ املٓييياطل ا قيييٌ   ييياع يف ايُٓيييٛ ٚايتُٓٝييي١ باعتبييياس

املؼشٚعات ايصغري٠ تي١ٝ فداي١ ملهافح١ ايفكش َٔ خالٍ ٚصٛهلا إىل صيغاس  

َيئ ايشطيياٍ ٚايٓظييا٤، ٚطييد١ اْتؼيياسٖا يف املٓيياطل ايٓا٥ٝيي١ ا قييٌ  املظييتقُشٜٔ 

   اع يف ايُٓٛ.  
  تًيييييب املؼييييشٚعات ايصييييغري٠ ا  تٝاطييييات ا طاطيييي١ٝ يًُتتُييييع َيييئ  ييييزا٤

 ٚنظا٤.
 .ؼكل املؼشٚعات ايصغري٠ ْٛعاا َٔ ايت١ُٝٓ اإلق١ًُٝٝ املتٛاص١ْ 
  .ؼكٝل املؼاسن١ ٚايتهاٌَ بٝٓٗا ٚبد ا ْؼط١ ا خش٣ 
 ذ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚط١ًٝ  طتقُاس املٛاد ا ٚي١ٝ احمل١ًٝ طيٛا٤ ناْين   ُتد

 خاَات  ري َظتقُش٠ أٚ طًداع ْص  َصٓد١.

   :َاألهنًُ االدتناعًُ للنشروعات الصغري 

    تطٜٛش املؼشٚعات ايتكًٝذ١ٜ; فضالع عٔ أْٗا ؼافظ ع٢ً ا عُياٍ اؿشفٝي١

 َٔ خالهلا. ٚايٝذ١ٜٚ َٔ خالٍ فت  ا بٛات يتؼغٌٝ ايؼبات 
    ؼكٝييل فتُدييات َتطييٛس٠ َيئ خييالٍ تييٛفري فشصيياع عذٜييذ٠ يًدُييٌ يييبد

ايف٦ات اجملتُد١ٝ ٚخاصي١ اإلْياو ٚايؼيبات ٚايٓياص د َئ املٓياطل ايشٜفٝي١        

  ري املاًٖد يالنشا  يف املؼشٚعات ايهبري٠.
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  إعذاد طبك١ َٔ املٛاطٓد ايصٓاعٝد ُٚتظِٗ يف تٛفري طًداع ٚخذَات يف٦ات

ع رات اييذخٌ احمليذٚد ٚايييت تظيد٢ يًحصيٍٛ عًٝٗيا بعطيداس سخٝصي١         اجملتُ

 ْظبٝاع تتفل َع قذساتٗا ايؼشا١ٝ٥.
       ُتظيييِٗ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ يف تُٓٝييي١ املٛاٖيييب ٚا بتهييياسات فٗيييٞ فشصييي١

يإلبذاال ٚا بتهاس  صحات املبيادسات املتُٝيض٠ َئ سٚاد ا عُياٍ رٟٚ ايهفيا٠٤      

 (41: 2009ٚايطُٛ  ٚايٓؼا .  َٝظا٤ طًُٝإ، 

ٚيف ضيي٤ٛ َييا طييبل تييش٣ ايبا قيي١ إٔ املؼييشٚعات ايصييغري٠ فيياٍ  يي  طييذاع       

يف ؼكٝييييل ايغاٜييييات ايفشدٜيييي١ ٚايذٚيٝيييي١ املٓؼييييٛد٠ يالستكييييا٤ بييييايُٓٛ   ٚخصييييب

ا قتصادٟ يًُتتُديات خاصي١ ايٓاَٝي١ ْ يشاع  ْٗيا تظياٜش ايُٓيٛ ٚايتطيٛس َئ          

ٚإداس٠ عتًيي١ خييالٍ فييت  تفييام طذٜييذ٠ يفييش  ايدُييٌ َٚيئ وييِ صٜيياد٠ اإلْتييا      

ا قتصاد إىل املظاسات ايصحٝح١ ٚايظي١ًُٝ املظيتٗذف١ يضٜياد٠ اإلْتيا  ايكيَٛٞ      

ٚؼظييد َظييت٣ٛ َدٝؼيي١ ا فييشاد، ٚتدييذ َيئ طاْييب أخييش فييا ع س بيياع يتُٓٝيي١    

َٗاسات ا فيشاد عًي٢ ا بتهياس ٚاإلبيذاال، نُيا تدُيٌ عًي٢ سفيع ْظيب١ َؼياسن١           

ملةتًف١ خاص١ع ايييت تتطًيب عُايي١    املشأ٠ اييت ُتدذ ْص  اجملتُع يف ا ْؼط١ ا

 ْظا١ٝ٥ َقٌ املؼغٛ ت ٚاملالبع ٚايرتٜهٛ ٚايٓظٝج ٚايتفصٌٝ. 

  :َعىامل جناح املشروعات الصغري 

نُيييا إٔ ٖٓييياى عيييذد َييئ ايدٛاَيييٌ املةتًفييي١ ايييييت ٜتٛقييي  عًٝٗيييا ليييا  أٟ  

( إىل َيا  220: 2004َؼشٚال َٔ املؼشٚعات ايصغري٠، ٚقذ صٓفٗا طاى ٚصي٥ٌُٛٝ   

  :ًٜٞ 

 .فهش٠ املؼشٚال 
  .أطًٛت ايتٓفٝز 
 .َٙا نٝض املؼشٚال عٔ  ري 
 .َظت٣ٛ تطٜٛش املؼشٚال 
 .املدًَٛات َٚذ٣ تٛفريٖا يًُدًَٛات عٔ املؼشٚال ِ ُْ 
 .أطًٛت اإلداس٠ 
 .دساط١ ايظٛم 
 .طٛد٠ املٓتج ٚق١ً ايتهًف١ 
 .ايذعا١ٜ 
   .تٛافش ايظٝٛي١ ٚإداس٠ ايٓكذ١ٜ 

عًي٢ إٔ َئ أٖيِ عٛاَيٌ      (Jeff Collins, 2016)ف نيٛيٝٓض  چٖيزا ٜٚانيذ   

 لا  املؼشٚعات ايصغري٠: 

 .ػٓب اإلفشا  ٖٛ َفتا  إداس٠ املؼاسٜع ايصغري٠ 
 .ٚضع قا١ُ٥ با ػٝا٤ املطًٛب١ 
 .تدٝد َٗاّ نٌ ػةص قا٥ِ ع٢ً املؼشٚال 
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 .ؼذٜذ أٖذاف املؼشٚال 
  .ؼذٜذ َٛعذ ا ْتٗا٤ َٔ املؼشٚال 

ايصيغري٠  بيذ َئ ضيشٚس٠      تش٣ ايبا ق١ أْ٘ يهٞ ٜهتب ايٓتا  يًُؼيشٚعات 

تٛافش عٓاصش ٚعٛاٌَ َٔ بٝٓٗا: ٚضع خط١ اطيرتاتٝت١ٝ يًُؼيشٚال ٜتضي  َئ     

خالهلا سؤ١ٜ ٚسطاي١ املؼيشٚال ٚتٛصيٝ  املؼيشٚال ٚفياٍ ْٚيٛال ْؼيا  املؼيشٚال،        

أٖذاف املؼشٚال ٚأْؼطت٘، َٚٝضاْٝتي٘، َٚهيإ إْؼيا٥٘، ٚايتٛقٝين املٓاطيب يبذ٥ي٘،       

ايٓيياط  املتبييع ايييزٟ ٜؼييتع عًيي٢ املؼيياسن١    ٚعييذد ايديياًَد بيي٘، ٚمنييط اإلداس٠ 

ٚايتدييإٚ ٚاملؼييٛس٠، دساطيي١ اؾييذ٣ٚ ا قتصيياد١ٜ يًُؼييشٚال ٚ تييِ سأغ امليياٍ،   

ٚا سبييا  املتٛقديي١، دساطيي١ ا تٝاطييات ايظييٛم َٚتطًباتيي٘، ٚا طتؼيياسات ايفٓٝيي١    

يبٝييٛت اـيي ٠ ٚايؼييشنات اييييت تييذٜش املؼييشٚعات ايهيي ٣، فضييالع عيئ املٗيياسات    

ٝادٜيي١ ايييالصّ تٛافشٖييا يف َييذٜش املؼييشٚال يهييٞ ٜتٓييا ِ َييع فشٜييل        اإلداسٜيي١ ٚايك

 ايدٌُ يف وٌ َٓاخ صحٞ طًِٝ قا٥ِ ع٢ً ايدالقات اإلْظا١ْٝ ايطٝب١. 

  :َاملهارات الالزمُ إلدارَ املشروعات الصغري 

 ,.Lehman, M)ٚيييُٝٗٔ  (Wood, D., 1995: 100) ييذد نييٌ َيئ ٚٚد 

 ؼشٚعات يف: املٗاسات ايالص١َ إلداس٠ امل (164 :2002

       َٞٗاسات ػةص١ٝ: َقٌ َٗاسات اييتفهري;  ٝيحل  َٗياسات اييتفهري اإلبيذاع– 
 أطايٝب ايكٝاد٠ ايذنكشاط١ٝ ايٓاطح١ ايشػٝذ٠(. –َٗاسات  ٌ املؼهالت 

  .َٗاسات خاص١ بايدالقات ايؼةص١ٝ َقٌ َٗاسات ا تصاٍ ٚايتفاٚض 
  ،ٚاحملاطيييب١ٝ،  َٗييياسات أطاطييي١ٝ: َقيييٌ َٗييياسات ايتةطيييٝط ٚاملٗييياسات املايٝييي١

 ٚايتظٜٛك١ٝ.  

( املٗياسات ايٛاطيب تٛافشٖيا إلداس٠ املؼيشٚعات     75: 2004بُٝٓا  يذد ْبٝيٌ ػيًيب     

ايصييييغري٠ بٓتييييا  تتُقييييٌ يف: ايتٓبييييا باملظييييتكبٌ، ايييييتفهري ا طييييرتاتٝتٞ، فيييئ   

 اإلْصات،  ٌ املؼهالت َٚٗاسات إداس٠ ايٛقن. 

تٛافشٖيييا يف َيييذٜش  ( إٔ املٗييياسات اييييالص2001ّبُٝٓيييا ٜيييش٣ صييي ٟ اييييذَشدا   

املؼيييشٚال ايصيييغري َيييا ًٜيييٞ: ايتةطيييٝط، ايتٓ يييِٝ، ايتٛطٝييي٘، ايكٝييياد٠، ا تصييياٍ،   

 ايشقاب١، إداس٠ ايٛقن، إداس٠ ا صَات،  ٌ املؼهالت ٚا بتهاس١ٜ. 

إٔ َئ أٖيِ املٗياسات ايييت      (Bonnie Biafore, 2013)فُٝا ٜانذ بْٛٞ بٝاٚس 

طيٝط، تٛوٝيل ا ٖيذاف، ٚؼذٜيذ     تظاعذ ع٢ً لا  املؼاسٜع ايصغري٠ ٖٞ: ايتة

املةاطش، تٓ يِٝ املًفيات، تكيذٜش ايٛقين ٚايتهيايٝ ، ٚبٓيا٤ فشٜيل قيٟٛ، ٚطذٚيي١          

 ايدٌُ. 

ٚيف ضيي٤ٛ َييا طييبل تييش٣ ايبا قيي١ إٔ عًُٝيي١ إداس٠ املؼييشٚعات ايصييغري٠ ٖييٞ      

ايد١ًُٝ اييت ٜتِ َئ خالهليا اطيتهُاٍ َؼياسٜع ايؼيشن١ ٚايييت تتضئُ عيذداع         
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هلا َٛاعٝيذ ْٗا٥ٝي١ َٚٝضاْٝي١ وابتي١ قيذد٠ َظيبكاع       َٔ ا ْؼط١ ٚا ػةا  ٚ

 ٝحل ٜتِ ايتةطٝط َٚشاقب١ نٌ تًو ايدٓاصش ٚاؽار اإلطيشا٤ات ايضيشٚس١ٜ   

عٓذ اؿاط١ َٚٔ بٝٓ٘ َٗياسات ايتةطيٝط اؾٝيذ يًُؼيشٚال فامليذٜش ايٓياط  ٖيٛ        

ايييزٟ ٜظييتٓذ يف بٓييا٤ َؼييشٚع٘ عًيي٢ خطيي١ اطييرتاتٝت١ٝ ػييا١ًَ تٛضيي  سؤٜيي١       

 ٚ َصيادس خٜٛيٌ املؼيشٚال، تكيذٜش ايتهًفي١ ايهًٝي١ يًُؼيشٚال،        ٚأٖذاف ٚإطيشا٤ات 

ؼذٜييذ اؾييذٍٚ ايييضَ  يًُؼييشٚال;  ٝييحل َٛاعٝييذ ايبذاٜيي١ ٚايٓٗاٜيي١، ٚؼذٜييذ      

ايدٓاصييش ايبؼييش١ٜ ٚاملادٜيي١ ايالصَيي١ إلخيياّ املؼييشٚال، ٚتشطييٝ  َشا ييٌ تٓفٝييز        

املؼييشٚال، ٚنييزيو اإلداس٠ اؾٝييذ٠ يًُؼييشٚال َيئ أٖييِ ا َييٛس ايالصَيي١ يٓتييا         

عات ايصيييغري٠ فييياإلداس٠ ايظييي١ًُٝ َييئ ايفٓيييٕٛ ايييييت ٜظيييتةذَٗا نيييٌ      املؼيييشٚ

ايٓاطحد يف املؼياسٜع ايٓاطحي١، ٚييزيو فُئ املٗيِ ا عتُياد عًي٢ فٓيٕٛ ا داس٠         

املةتًف١ يًُؼيشٚعات ايصيغري٠ َئ أطيٌ اؿصيٍٛ عًي٢ اييشب  اييزٟ وًيِ بي٘           

 ايهقري َٔ ايٓاغ، ٚأصحات ايؼشنات ٚاملؼاسٜع.

صييياد املٓضييييٞ دٚس يف إنظيييات امليييتدًُد ٚاملتدًُيييات   ٚعًٝييي٘ فييي ٕ ملييياد٠ ا قت 

املٗاسات ايالصَي١ يتعًٖٝيِٗ إلداس٠ َؼيشٚعاتِٗ ايصيغري٠ بٓتيا  ٚرييو ٜيتِ َئ         

خالٍ تذسٜبِٗ ع  ٚس  تذسٜب١ٝ عًي٢ نٝفٝي١ ايتةطيٝط يًُؼيشٚال ٚإداستي٘      

بٓتييا ، فضييالع عيئ عييشض منييار  ملؼييشٚعات صييغري٠ ْاطحيي١ عًيي٢ املييتدًُد          

اد٠ َٓٗيييا ٚتهيييٜٛٔ اػاٖيييات إهابٝييي١ ييييذِٜٗ  ٝييياٍ إداس٠     ٚاملتدًُيييات يالطيييتف 

املؼشٚعات ايصغري٠ ٚتؼيتٝدِٗ عًي٢ املؼياسن١ فٝٗيا ُبغٝي١ ؼظيد َظيتٛاِٖ        

املدٝؼٞ ٚتشطيٝ  ايدُيٌ اؾُياعٞ ٚايتدياْٚٞ ايكيا٥ِ عًي٢ اإلْتيا  ٚاطيتقُاس َيا          

 يذِٜٗ َٔ طاقات بؼش١ٜ َٚدشف١ٝ يف بٓا٤ فتُداتِٗ ٚايٓٗٛض بٗا.

طًل تيٛد ايبا قي١ عيشض أٖيِ أٖيذاف َياد٠ ا قتصياد املٓضييٞ يف         َٚٔ ٖزا املٓ

املش ١ً اإلعذاد١ٜ  ٝاٍ تدًيِ املٗياسات ايالصَي١ يًُؼيشٚعات ٚرييو عًي٢ ايٓحيٛ        

 ايتايٞ  ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتدًِٝ: َهتب َظتؼاس ا قتصاد املٓضيٞ(: 

 .تٓفز بد  ايٛطبات املتها١ًَ 

     طديي١ بظييٝط١ يالطييتةذاّ   تٓفييز املؼييشٚال ايييزٟ قاَيين بتصييُُٝ٘ يتٓفٝييز ق

 املٓضيٞ.
 .تٓفز بد  ا صٓاف اييت تصً  ملٓاطبات كتًف١ 
 .تٓفز بد  ايكطع املًبظ١ٝ ايبظٝط١ باطتةذاّ باتشٕٚ بظٝط 
 .تتذست ع٢ً اطتةذاّ َان١ٓٝ اؿٝان١ 
 .ٍتٓفز ٚط١ًٝ يتتٌُٝ املٓض 
   .ػشت طشم ايدٓا١ٜ با قُؼ١ املةتًف١ 
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    ملنسلــٌ حنــى املشــروعات   ثااًــًا: تصــىرات معلنــات االقتصــاد ا

 الصغريَ: 

ٜكصييييذ بايتصييييٛسات املدتكييييذات اييييييت ؼًُييييٗا املدًُييييات ٚتيييياوش يف أدا٥ٗيييئ   

ايتذسٜظييٞ داخييٌ ايصيي  ايذساطييٞ.ٖٚٓاى ايدذٜييذ َيئ ايذساطييات اييييت تٓاٚييين       

(;  ٝيييحل عقييين ٖيييزٙ  2007َٛضيييٛال ايتصيييٛسات، َٓٗيييا دساطييي١  ٝيييحل ٚايؼيييٛاست    

 ؽصيييص َدًيييِ ايصييي   يييٍٛ ايذساطييي١ تطيييٛس تصيييٛسات ايطًبييي١/ املدًُيييد يف

ايتدًييييِٝ ٚايييييتدًِ، ٚتٛصييييًن إىل اَييييتالى ايطًبيييي١ عٝٓيييي١ ايبحييييحل ملييييضٜج َيييئ  

ايتصيييٛسات ايبٓا٥ٝييي١ ٚايتكًٝذٜييي١  يييٍٛ ايتدًيييِٝ ٚاييييتدًِ، ٚإٔ ٖيييزٙ ايتصيييٛسات  

 تتطٛس َع ايفشق١ ايذساط١ٝ;  ٝحل تصب  أنقش بٓا١ٝ٥ يف ايفشق١ ايشابد١. 

( إىل ايهؼيي  عيئ تصييٛسات   2011نُييا ٖييذفن دساطيي١ ايدًُٝييات ٚاـٛايييذ٠      

َدًُيييييٞ ايدًيييييّٛ باملش ًييييي١ ا طاطييييي١ٝ يف ا سدٕ عييييئ َديييييشفتِٗ ايرتبٜٛييييي١      

ٚراسطياتِٗ ايتذسٜظيي١ٝ، َٚصيادس انتظييات ٖييزٙ املدياسف، ٚاعتُييذت ايذساطيي١    

ع٢ً ؼًٌٝ ايٛوا٥ل، َٚال  ١ عذد َٔ اؿصص ايصف١ٝ يد١ٓٝ َٔ املدًُد، 

باطيتةذاّ صيحٝف١ َكابًي١     ٚبد  املكابالت ايؼةص١ٝ َع ع١ٓٝ َٔ املدًُد

ت ؼهُٝٗا، ٚنؼفن ايٓتا٥ج ٚطٛد تبأٜ يف ايٓتا٥ج يف املدشف١ ايرتب١ٜٛ ييذ٣  

املدًُيييد عٝٓييي١ ايبحيييحل  ظيييب ْيييٛال احملتييي٣ٛ ايذساطيييٞ، ٚخصيييا٥ص ايطيييالت،      

ٚاملدشف١ ايرتب١ٜٛ، ٚايب١٦ٝ ايتد١ًُٝٝ، ٚأٚضحن ايذساط١ إٔ تصيٛسات املدًُيد   

ٚإٔ َٔ أِٖ َصادس تصٛسات املدًُد ايذساط١ تاوش يف راسطاتِٗ ايتذسٜظ١ٝ، 

اؾاَدٝيي١ ٚايتكًٝييذ ٚصَييال٤ املٗٓيي١، ٚأٚصيين ايذساطيي١ بضييشٚس٠ تطييٜٛش بييشاَج    

 إعذاد املدًِ ٚاي اَج ايتذسٜب١ٝ يًُدًُد.  

إٔ املدًييِ ٖييٛ ايييزٟ ٜييذٜش خيي ات    (Botor, 2000)ٚأٚضييحن دساطيي١ بٛتييٛس  

١ ايتدًِ تتٝ  يًُتدًِ ايفشص١ ايتدًِ، ٚيف ٖزا اإلطاس عًٝ٘ ايتعنذ َٔ إٔ ب٦ٝ

يًتدًِ رٟ املد٢ٓ، ٚطشٜك١ تٓفٝز ٖيزا اييذٚس َئ خيالٍ اَيتالى املدًيِ املفياتٝ         

يفٗييِ ْ شٜيي١ ٚراسطيي١ اطييتةذاّ ايتهٓٛيٛطٝييا يف ايتدًييِٝ، ٚأنييذت ايذساطيي١    

ع٢ً إٔ املدًِ اييزٟ ٜيش٣ إٔ تهٓٛيٛطٝيا ايتدًيِٝ َفٝيذ٠، ٚيهئ ييٝع قيادساا عًي٢          

 يباا َا ٜهٕٛ  ري َدتكذ بعُٖٝتٗا. تٛوٝفٗا بايهاٌَ،  ا

( اييت طدن يًتدشف عًي٢ تصيٛسات َدًُيٞ    2011نزيو دساط١  ظإ اؿًٛ  

املذاسغ ا طاط١ٝ ٚايقا١ْٜٛ ٚطًبتٗا مٛ أمنا  ايضغط ايصفٞ يف فًظيطد،  

ٚناْن ْتا٥تٗا إٔ منط ا طًٛت ايدكابٞ ايتظًطٞ ٖٛ ايُٓط ايظا٥ذ، ٚأوٗيش  

 يألطًٛت ايٛقا٥ٞ اإلسػادٟ.  طالت ايتةصص ا دبٞ ًَِٝٗ

( تصييٛسات َدًُييٞ ايرتبٝيي١  2009أٜضاييا نؼييفن دساطيي١ ايطٛايبيي١ ٚاملؼيياع١ً    

اإلطال١َٝ مٛ اييتدًِ اإليهرتْٚيٞ، ٚت تصيٓٝ  تصيٛسات املدًُيد إىل مخيع       
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ف٦ات  ٍٛ ايتدًِ اإليهرتْٚٞ َٔ  ٝحل أُٖٝت٘ َٚدٛقات٘ ٚطيذ٣ٚ ايتيذسٜب بي٘،    

 ١َٝ.َٚال٤َت٘ ملٓاٖج ايرتب١ٝ اإلطال

(، ٚايييييت  اٚيييين ؼذٜيييذ تصيييٛسات  2014نيييزيو دساطييي١ ديييض٠ ايظيييًطاْٞ   

َدًُٞ ايدًيّٛ يظيُات َدًُيٞ ايدًيّٛ يف امليذاسغ ا بتذا٥ٝي١ يف قاف ي١ بابيٌ         

بييايدشام، ٚاطييتةذَن ايذساطيي١ اطييتبا١ْ قظييُن إىل أسبديي١ أبديياد، ٖييٞ: ايظييُات  

ًُٝٝييي١، ايؼةصييي١ٝ يًُدًيييِ، ايتفاعيييٌ ايصيييفٞ، إداس٠ ايصييي ، ٚا ْؼيييط١ ايتد     

ٚتٛصيييًن ايذساطييي١ إىل ٚطيييٛد دسطييي١ عايٝييي١ َييئ ايتٛافيييل يتصيييٛسات املدًُيييات  

ـصا٥ص اؾٛد٠ ايتدًُٝٝي١ ييذ٣ َدًُيٞ ايدًيّٛ، إ  أْي٘ ناْين ٖٓياى بدي          

ا ختالفيييات يف دسطييي١ ايتصيييٛس ييييبد  املُاسطيييات ٚايظيييُات ايالصَييي١ يتدًيييِٝ   

 ايدًّٛ. 

١ تصييٛسات املدًُييد   ٝييحل اصداد يف ايفييرت٠ ا خييري٠ اٖتُيياّ ايبييا قد بذساطيي   

يًتعوري املتضاٜذ هلزٙ ايتصٛسات يف طًٛى املدًُد ٚأدا٥ِٗ ايتذسٜظٞ، فكذ أنذ 

ع٢ً إٔ عٌُ ا فشاد ٜدتُذ ع٢ً أفهاسِٖ ايييت قياَٛا ببٓا٥ٗيا     (Tsai, 200)تظاٟ 

ٚتهٜٛٓٗا طابكعا، َٚٔ ٖٓا في ٕ تصيٛسات املدًُيد تدتُيذ عًي٢ ايٓ شٜي١ ايبٓا٥ٝي١        

ا٤ املدًيِ با فهيياس ٚاملدتكييذات ٚاملفياِٖٝ اييييت تتهييٕٛ يذٜيي٘   ايييت تانييذ استبييا  أد 

 ٜٚدٌُ بٗا يف طًٛن٘ داخٌ ايص . 

إىل إٔ تصيٛسات املدًيِ نهئ     (Chan & Ellott, 2004)ٚرٖيب تؼيإ ٚإييٛت    

تصٓٝفٗا إىل ْٛعد: تصٛسات تكًٝذٜي١ ٚأخيش٣ بٓا٥ٝي١، ٚيف ايُٓيٛر  ايتكًٝيذٟ      

طي١ٝ، يف  يد ٜشنيض يف ايُٓيٛر  ايبٓيا٥ٞ      ٜٓكٌ املدًِ املدًَٛات َئ ايهتيب ايذسا  

عًيي٢ خًييل ب٦ٝيي١ تدًييِ ْؼييط تظييُ  بييايتفهري ايٓاقييذ ٚايتدييإٚ بييد ايطييالت،           

 ٚتتٛفش فٝٗا َصادس َتدذد٠ يًُدشف١.

ٚيف ايُٓٛر  ايبٓيا٥ٞ ٜكيّٛ املدًيِ بيشبط املدياسف اؾذٜيذ٠ باملدياسف ايظيابك١         

ٝايا ْتٝتي١ تفاعًي٘ َيع     بٓفظ٘، ٚيف ٖزا ايُٓٛر  ٜكّٛ املدًيِ بتهيٜٛٔ تصيٛسات٘ را    ت

ايب٦ٝيي١ اـاسطٝيي١، وييِ وصييٌ عًيي٢ َدًَٛييات طذٜييذ٠ ٜشبطٗييا َييع طييابكتٗا أٚ    

( إٔ بدييي  ا فيييشاد  2004ٜكييياّٚ اؾذٜيييذ فٝٗيييا، ٚقيييذ أنيييذ اييييض يب ٚعبٝيييذات        

 ٜشفضٕٛ املداسف اؾذٜذ٠; يهْٛٗا   تكذّ تفظريات َكٓد١.  

أَا عٔ ايدالق١ بد تصٛسات املدًُد ٚأدا٥ِٗ ايصفٞ، فكذ أنذ أٜضاا تؼيإ  

عًي٢ إٔ َدتكيذات املدًيِ تدُيٌ ن طياس عُيٌ        (Chan & Ellott, 2004)ٚإييٛت  

تٛط٘ طًٛى املدًِ ٚراسطات٘ ايصف١ٝ، ٚإٔ َدتكيذات بدي  املدًُيد   تتظيل     

 َع ايُٓٛر  املكبٍٛ ٚتتُٝض بايقبات َٚكا١َٚ ايتغري. 

بذساط١ يبححل أوش بشْياَج تيذسٜيب ٜشتهيض عًي٢ ايبٓا٥ٝي١       (2004)ّ أيٖٛش ٚقا

ع٢ً تصٛسات ايطالت املدًُد ٚدٚس املدًِ يف ايد١ًُٝ ايتد١ًُٝٝ، ٚبدذ ايكٝياغ  

ايبدييذٟ ٚطييذ إٔ تصييٛساتِٗ قبييٌ اي ْيياَج مل تتفييل َييع املٓ ييٛس ايبٓييا٥ٞ، ٚإٔ        
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١ ايبٓا٥ٝي١ ٚغاصي١   تصٛساتِٗ بدذ ايتذسٜب أنقش اتظاقعا َع أفهياسِٖ ايٓ شٜي  

َييع اإلْيياو، ٚأٚصيين ايذساطيي١ بضييشٚس٠ إدخيياٍ بييشاَج تذسٜبٝيي١ بٓا٥ٝيي١ يتُٓٝيي١  

ٝاا.   املدًُد َٗٓ

دساطيي١  ييٍٛ َدتكييذات َدًُييٞ ايدًييّٛ مييٛ     (Tsai, 2002)ٚأطييش٣ تظيياٟ  

ايتدًيييِٝ ٚاييييتدًِ، ٚتٛصيييٌ إىل إٔ أنقيييش َييئ ْصييي  عيييذد املدًُيييد يف ايدٝٓييي١  

تدًِٝ ٚايتدًِ، الد٢ٓ ايتُحٛس  يٍٛ املدًيِ   نتًهٕٛ َدتكذات تكًٝذ١ٜ  ٍٛ اي

 ٚايهتات ٚدٚس املدًِ بصفت٘ ْاقالع يًُدشف١.

  :ًُتصىرات املعلنات يف ظل النظريُ البناه 

ٜييييش٣ َد ييييِ نبتَّييييات ايبٓا٥ٝيييي١ إٔ بٝاطٝيييي٘ ٖييييٛ صييييا ب ايًبٓييييات ا ٚىل يف  

ايٓ شٜيي١ ايبٓا٥ٝيي١، ٖٚييٛ ٜييش٣ إٔ عًُٝيي١ املدشفيي١ تهُيئ يف بٓييا٤ أٚ إعيياد٠ بٓييا٤          

 (. 33: 1992ٛضٛال املدشف١  صٜتٕٛ، َ

ٜٚييزٖب ايبٓييا٥ٕٝٛ إىل إٔ عًُٝيي١ ايييتدًِ تكييّٛ عًيي٢ مخييع عًُٝييات عكًٝيي١،  

 ٖي(:  7 -6ٖي: 1423ٖٞ  ْاصش ايدٜٛؼل، 

 . ٝايته 
 .)املٛا١َ٤  ايتضُد 
 .ِٝ ٓايت 
 .ايتُقٌٝ أٚ ا طتٝدات 
  .ٕايتٛاص 

 ١، ٖٞ:  ٚاْطالقعا َٔ ٖزٙ ايدًُٝات، ٚضدن افرتاضات أطاط١ٝ يًبٓا٥ٝ

 .إٔ ايفشد ٜب  املدشف١ اعتُاداا ع٢ً خ ت٘، ٚ  ٜظتكبًٗا بؼهٌ طًيب 
  إٔ ٚوٝف١ املدشف١ ٖٞ إ ذاو ايتهٝ  َع ايدامل احملظٛغ، فاملدشف١ ٚط١ًٝ

 ٚيٝظن  ا١ٜ، ٖٞ ٚط١ًٝ يتحكٝل ع١ًُٝ املٛا١َ٤ َع ايب١٦ٝ.

ُٜدذ َاسٜٔ  ٚ(Marin, 2000)       أٍٚ َٔ عي  عئ َصيطً  ايتصيٛسات، ٚرنيش

أْٗييا تديي  ا طييتتابات ٚاملديياْٞ اييييت ٜدٓٝٗييا ايفييشد يفٗييِ ايدييامل، ٖٚييٞ بدبيياس٠       

 أخش٣ تفظري املتدًِ يًحكا٥ل املًُٛط١ املدطا٠. 

ٚعٓييذَا ٜٓ ييش إىل تفظييري ايتصييٛسات املدشفٝيي١ يًُدًُييد بصييفتٗا عًُٝيي١       

تدًيييِ بٓا٥ٝييي١، فييي ٕ ايدًُٝيييات ايييييت تيييشتبط ببٓيييا٤ عًُٝييي١ اييييتدًِ يف ايٓ شٜييي١    

ُتدذ عًُٝات أطاط١ٝ يف إخاّ تصٛسات املدًُد ٚتفظريٖا، ٚفُٝا ًٜيٞ   ايبٓا١ٝ٥،

 أِٖ ٖزٙ ايدًُٝات: 

 .٘ايتدًِ ع١ًُٝ بٓا١ٝ٥ ْؼط١ َٚظتُش٠ ٚ شض١ٝ ايتٛط 
  .تتٗٝع يًتدًِ أفضٌ اي شٚف عٓذَا ٜٛاط٘ َؼه١ً أٚ ١َُٗ  كٝك١ٝ 
 .تتضُٔ ع١ًُٝ ايتدًِ ع١ًُٝ تفاٚض اطتُاعٞ إلعاد٠ بٓا٤ املدشف١ 



 م2018..  أكتوبر                           الثاني عشر العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
186 

 ا طاطٞ يًتدًِ رٟ املد٢ٓ ٚطٛد َدشف١ قب١ًٝ.ايؼش   
          تكّٛ ع١ًُٝ اييتدًِ ب  يذاو عًُٝي١ تهٝي  َيع ايضيغٛ  املدشفٝي١ املُاسطي١

عًيي٢ خيي ٠ املييتدًِ. ٚاـيي ٠ ايٛاقدٝيي١ ٖييٞ ايضييغٛ  اييييت تكييع عًيي٢ املييتدًِ،  

 ٚتتحذ٣ ؼكٝل ايتحصٌٝ. 

َٛقفي٘ قيذ   ٚتش٣ ايبا ق١ أْ٘ عٓذَا ٜكع ايفشد يف َٛق  خ ٟ طذٜيذ، في ٕ    

ُٜٓهييش خ اتيي٘ اؾذٜييذ٠، ٚ  وييذو ايييتدًِ اؾذٜييذ، أٚ      ٜهييٕٛ ٚا ييذاا رييا ٜييعتٞ: 

ُٜديييذٍ ايبٓيييا٤ املديييشيف ايكيييا٥ِ، ٜٚيييتِ ؼصيييٌٝ تصيييٛسات طذٜيييذ٠ رات املدٓييي٢، أٚ    

ٜٓظييحب َيئ املٛقيي ، ٚ  ٜٗييتِ الييا ٜتدييشض ييي٘، ٚ  ٜييتِ ايييتدًِ  نفيياض          

 ايذافد١ٝ يًتدًِ. 

 عرضهنا علـِ اخلـءاء وامكنـني    ثالجًا: إعداد أداتٌ البشح و

 لضبطهنا قبل التطبًل: 

 يتحكٝل أٖذاف ايبححل، ت إعذاد ا داتد ا تٝتد: 

         َكٝييياغ يًهؼييي  عييئ تصيييٛسات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ يًُؼيييشٚعات

 ايصغري٠.
  .َكٝاغ يكٝاغ اػاٙ َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ  مٛ املاد٠ 

  :إعداد أداتٌ البشح 

 صىرات: إعداد مكًاط الت 

َيئ أطييٌ ؼكٝييل أٖييذاف ايبحييحل ت إعييذاد َكٝيياغ يًهؼيي  عيئ تصييٛسات        

َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ يًُؼييشٚعات ايصييغري٠، ٚقييذ اػييتٌُ املكٝيياغ عًيي٢        

 والو١ قاٚس:  

( عبييياس٠، تيييذٚس  يييٍٛ أُٖٝييي١ املؼيييشٚعات      17احمليييٛس ا ٍٚ: ٚاػيييتٌُ عًييي٢     

و اطيييتتابات ايصيييغري٠، ٚناْييين اٝيييع ايدبييياسات إهابٝييي١، ٚيهيييٌ عبييياس٠ ويييال  

  ري َٛافك١[.   – ري َتعنذ٠  –]َٛافك١ 

( عباس٠ تيذٚس  يٍٛ أْيٛاال املؼيشٚعات ٚاملٗياسات      11احملٛس ايقاْٞ: ٚاػتٌُ ع٢ً  

ايالصَيي١ هلييا، ٚناْيين بديي  ايدبيياسات إهابٝيي١، ٚبدضييٗا طييًب١ٝ، ٚيهييٌ عبيياس٠     

  ري َٛافك١(.   – ري َتعنذ٠  –والو اطتتابات  َٛافك١ 

( عبياس٠، ٚتيذٚس  يٍٛ ايصيدٛبات ايييت تٛاطي٘       12تٌُ عًي٢   احملٛس ايقايحل: ٚاػي 

املؼيييشٚعات ايصيييغري٠، ٚناْييين اٝيييع ايدبييياسات إهابٝييي١، ٚيهيييٌ عبييياس٠ ويييالو  

  ري َٛافك١(.   – ري َتعنذ٠  –اطتتابات  َٛافك١ 
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  :ضبط املكًاط 

( َدًُيات اقتصياد َٓضييٞ َئ     10ت ايتطبٝل ع٢ً ع١ٓٝ اطيتطالع١ٝ قٛاَٗيا    

 ذسطٔ املظت٣ٛ ايشابع بايتعٌٖٝ ايرتبٟٛ، ٚريو ؿظات: ايطايبات ايالتٞ ٜ

 .صذم املكٝاغ 
 .وبات املكٝاغ 
   .صَٔ تطبٝل املكٝاغ 

  :صدم املكًاط 

 قاَن ايبا ق١ يف ايبححل اؿايٞ بايتعنذ َٔ صذم املكٝاغ بطشٜكتد:

قاَن ايبا ق١ بدشض املكٝاغ يف صٛست٘ ا ٚي١ٝ عًي٢ َئ   صذم احملهُد: 

(، يًحهييِ عًيي٢ َييذ٣ صييال ١ٝ ايدبيياسات َيئ  ٝييحل َييذ٣ 10احملهُييد ٚعييذدِٖ  

اْتُا٤ نٌ عباس٠ إىل احملٛس ايزٟ أدسطين ؼتي٘، ٚإَهاْٝي١ إضياف١ أٚ  يزف أٚ      

تدييذٌٜ بديي  ايدبيياسات، إضيياف١ أٟ َال  ييات أٚ تٛطٝٗييات ٜشْٚٗييا ضييشٚس١ٜ       

يصيييذم املكٝييياغ. ٚطيييا٤ ْتٝتييي١ رييييو إٔ ت تديييذٌٜ ايصيييٝا ١ ايًغٜٛييي١ ييييبد   

( ْظيب ا تفييام ٚعييذد احملهُيد ايييزٜٔ ٚافكييٛا عًيي٢   1ٍٚ  ايدبياسات، ٜٚٛضيي  طييذ 

 صال ١ٝ نٌ عباس٠.

كٝاغ تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ يًُؼشٚعات َ(ْظب اتفام احملهُد ع٢ً عباسات 1طذٍٚ  

 ايصغري٠

 ْظب١ ا تفام عذد املٛافكد سقِ ايدباس٠ ْظب١ ا تفام عذد املٛافكد سقِ ايدباس٠

1 10 1000 21 10 1000 

2 8 0080 22 10 1000 

3 8 0080 23 8 0080 

4 10 1000 24 8 0080 

5 9 0090 25 10 1000 

6 9 0090 26 10 1000 

7 8 0080 27 10 1000 

8 8 0080 28 10 1000 

9 10 1000 29 8 0080 

10 9 0090 30 9 0090 

11 10 1000 31 10 1000 

12 8 0080 32 10 1000 

13 9 0090 33 8 0080 

14 8 0080 34 9 0090 

15 10 1000 35 8 0080 

16 9 0090 36 9 0090 

17 10 1000 37 9 0090 

18 10 1000 38 9 0090 

19 10 1000 39 8 0080 

20 10 1000 40 10 1000 
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ت ايتحكل َئ صيذم ا تظيام اييذاخًٞ     صذم ا تظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ: 

بييد دسطييات املدًُييات عًيي٢ نييٌ يًُكٝيياغ ٚريييو عظييات ايدالقيي١ ا ستباطٝيي١ 

عبييياس٠ ٚايذسطييي١ ايهًٝييي١ يًُكٝييياغ، ٚقيييذ طيييا٤ت اٝيييع َدييياَالت ا ستبيييا         

احملظٛب١ داي١ إ صا٥ٝاع عٓذ َظتٜٛات د ي١ َكبٛي١ نُيا ٖيٛ َيبد يف طيذٍٚ     

 2  :) 

تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ  (َداَالت ا ستبا  بد دسط١ نٌ عباس٠ َٔ عباسات َكٝاغ2طذٍٚ  

 ٚايذسط١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ٚعات ايصغري٠يًُؼش

 َداٌَ استبا  ايدباس٠  ايدباس٠

 بايذسط١ ايه١ًٝ
 َداٌَ استبا  ايدباس٠  ايدباس٠ َظت٣ٛ ايذ ي١

 بايذسط١ ايه١ًٝ
 َظت٣ٛ ايذ ي١

1 00527 0001 21 00547 0001 
2 00731 0001 22 00797 0001 
3 00614 0001 23 00867 0001 
4 00475 0001 24 00516 0001 
5 00354 0005 25 00532 0001 
6 00312 0005 26 00593 0001 
7 00550 0001 27 00524 0001 
8 00842 0001 28 00549 0001 
9 00578 0001 29 00647 0001 
10 00678 0001 30 00595 0001 
11 00597 0001 31 00590 0001 
12 00703 0001 32 00735 0001 
13 00528 0001 33 00731 0001 
14 00548 0001 34 00840 0001 
15 00650 0001 35 00669 0001 
16 00532 0001 36 00544 0001 
17 00478 0001 37 00567 0001 
18 00511 0001 38 0.631 0001 
19 00632 0001 39 0.478 0001 
20 00598 0001 40 00462 0001 

بيد دسطيات املدًُيات عًي٢     ٜتض  َٔ اؾذٍٚ ايظابل إٔ َداَالت ا ستبيا   

نييٌ عبيياس٠ َيئ ايدبيياسات ٚايذسطيي١ ايهًٝيي١ عًيي٢ املكٝيياغ داييي١ إ صييا١ٝ٥ عٓييذ     

 ( را ٜذٍ ع٢ً صذم املكٝاغ. 0001( َٚظت٣ٛ  0005َظت٣ٛ  

  :سصاب ثبات املكًاط 

قاَيين ايبا قيي١ يف ايبحييحل اؿييايٞ بايتعنييذ َيئ وبييات املكٝيياغ بطييشٜكتد:      

 ١٥ ايٓصف١ٝ. َداٌَ أيفا نشْٚباخ، َٚداٌَ ايتتض

( وبات َكٝاغ تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ يًُؼشٚعات ايصغري٠ باطتةذاّ َداٌَ أيفا 3طذٍٚ  

 يهشْٚباخ َٚداٌَ ايتتض١٥ ايٓصف١ٝ

 َداٌَ ايتتض١٥ ايٓصف١ٝ َداٌَ أيفا يهشْٚباخ احملاٚس

 0.90 0.83 احملٛس ا ٍٚ

 0.87 0.82 احملٛس ايقاْٞ

 0.88 0.84 احملٛس ايقايحل

 0.92 0.90 املكٝاغ نهٌ
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ٜتضيييي  َيييئ اؾييييذٍٚ ايظييييابل ختييييع املكٝيييياغ الديييياَالت وبييييات َشتفديييي١  

 باطتةذاّ َداٌَ أيفا يهشْٚباخ َٚداٌَ ايتتض١٥ ايٓصف١ٝ يظبريَإ بشٚإ. 

  :زمن تطبًل املكًاط 

ؿظييات صَيئ تطبٝييل املكٝيياغ، ت  ظييات ا صَٓيي١ اييييت اطييتغشقتٗا اٝييع       

 دٖٔ، ٚناْن نا تٞ:  املدًُات، ٚقظُتٗا ع٢ً عذ

=  10÷ م  175م = 20م + 17م + 12م + 20م + 15م + 13م + 25م + 18م + 20م + 15

 م تكشٜباا.  18أٟ  ٛايٞ  1705

(1ٚبٓييا٤ا عًيي٢ َييا طييبل، أصييب  املكٝيياغ يف صييٛست٘ ايٓٗا٥ٝيي١ ًَحل سقييِ   
(*)
  

عبياس٠ َٛصعي١ عًي٢ والوي١ قياٚس، ٚؼيذد اإلطابي١ عًي٢ ٖيزٙ           40ٜؼتٌُ ع٢ً 

 ييري َٛافكيي١(،  – ييري َتعنييذ٠  –سات ٚفكعييا يقالويي١ اختٝيياسات  َٛافكيي١  ايدبييا

( عبيياس٠، ٚقييٛس أْييٛاال  17ٚاػييتٌُ قييٛس أُٖٝيي١ املؼييشٚعات ايصييغري٠ عًيي٢     

( عباس٠، ٚايصدٛبات اييت تٛاط٘ املؼشٚعات 11املؼشٚعات ٚاملٗاسات ايالص١َ هلا  

 ( عباس٠. 12ايصغري٠  

 صاد املنسلٌ: إعداد مكًاط االجتاه حنى مادَ االقت 

ٖذف املكٝاغ إىل ايتدشف عًي٢ طبٝدي١ اػياٙ املدًُيات ميٛ َياد٠ ا قتصياد        

املٓضيٞ، َٚذ٣ قبٛهلٔ أٚ سفضٗٔ يًُاد٠، ٚقيذ ؼيذدت أبدياد املكٝياغ يف والوي١      

 أبداد، ٖٞ: املهٕٛ املدشيف، املهٕٛ ايظًٛنٞ، املهٕٛ ايٛطذاْٞ. 

 ملٛطب.  ( عباس٠ َا بد ايظايب ٚا40ٚتهٕٛ املكٝاغ َٔ  

    عبييياس٠ يكٝييياغ 13احمليييٛس ا ٍٚ: املهيييٕٛ املديييشيف: اػيييتٌُ ٖيييزا احمليييٛس عًييي٢ )

اؾاْب املدشيف، ٚناْن ايدباسات َا بد ايظايب١ ٚاملٛطب١، ٚيهٌ عباس٠ ويالو  

  ري َٛافك١(. -َرتدد٠ –اطتتابات  َٛافك١ 

     عبييياس٠ يكٝييياغ 12احمليييٛس ايقييياْٞ: املهيييٕٛ ايظيييًٛنٞ: اػيييتٌُ احمليييٛس عًييي٢ )

اْب ايظًٛنٞ، ٚناْن ايدبياسات َيا بيد ايظيايب١ ٚاملٛطبي١، ٚيهيٌ عبياس٠        اؾ

  ري َٛافك١(.   -َرتدد٠  –والو اطتتابات  َٛافك١ 

        عبياس٠ يكٝياغ   15احملٛس ايقايحل: املهٕٛ ايٛطيذاْٞ: ٚاػيتٌُ ٖيزا احمليٛس عًي٢ )

اؾاْب ايٛطيذاْٞ، ٚناْين ايدبياسات َيا بيد ايظيايب١ ٚاملٛطبي١، ٚيهيٌ عبياس٠          

  ري َٛافك١(. -َرتدد٠ –طتتابات  َٛافك١ والو ا

  :ضبط املكًاط 

( َدًُيات اقتصياد َٓضييٞ َئ     10ت ايتطبٝل ع٢ً ع١ٓٝ اطيتطالع١ٝ قٛاَٗيا    

 ايطايبات ايالتٞ ٜذسطٔ املظت٣ٛ ايشابع بايتعٌٖٝ ايرتبٟٛ، ٚريو ؿظات: 

                                                           
(*)

 .  24 -93(، ص ص 1انظر : ملحق رقم )  
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  .صذم املكٝاغ 
 .وبات املكٝاغ 
   .صَٔ تطبٝل املكٝاغ 

  :صدم املكًاط 

٢ً صذم املكٝاغ، ٚايزٟ ٜكصذ َٓ٘ قذستي٘ عًي٢ قٝياغ َيا ٚضيع      يًتدشف ع

 َٔ أطً٘، قاَن ايبا ق١ عظات ايصذم بطشٜكتد: 

قاَن ايبا ق١ بدشض املكٝاغ يف صٛست٘ ا ٚي١ٝ عًي٢ َئ   صذم احملهُد: 

(، يًحهِ عًي٢ َيذ٣ صيال ١ٝ ايدبياسات ْٚتُا٥ٗيا ملكٝياغ       10احملهُد ٚعذدِٖ  

  ٚ  يييزف أٚ تديييذٌٜ بدييي  ايدبييياسات، إضييياف١ أٟ      ا ػييياٙ، ٚإَهاْٝييي١ إضييياف١ أ

َال  ات أٚ تٛطٝٗات ٜشْٚٗا ضشٚس١ٜ يصذم املكٝياغ. ٚطيا٤ ْتٝتي١ رييو إٔ     

( ْظيب ا تفيام   4ت تدذٌٜ ايصٝا ١ ايًغ١ٜٛ يبد  ايدبياسات، ٜٚٛضي  طيذٍٚ     

 ٚعذد احملهُد ايزٜٔ ٚافكٛا ع٢ً صال ١ٝ نٌ عباس٠.

 ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ كٝاغع٢ً عباسات َفام احملهُد ت(ْظب ا4طذٍٚ  

سقِ 

 ايدباس٠

عذد احملهُد ايزٜٔ 

ٚافكٛا ع٢ً 

 صال ١ٝ ايدباس٠

سقِ  ْظب١ ا تفام

 ايدباس٠

عذد احملهُد ايزٜٔ 

ٚافكٛا ع٢ً صال ١ٝ 

 ايدباس٠

 ْظب١ ا تفام

1 8 0080 21 9 0090 

2 9 0090 22 9 0090 

3 10 1000 23 9 0090 

4 10 1000 24 9 0090 

5 8 0080 25 9 0090 

6 9 0090 26 9 0090 

7 10 1000 27 10 1000 

8 10 1000 28 10 1000 

9 10 1000 29 9 0090 

10 10 1000 30 9 0090 

11 10 1000 31 10 1000 

12 8 0080 32 10 1000 

13 9 0090 33 8 0080 

14 8 0080 34 9 0090 

15 10 1000 35 10 1000 

16 9 0090 36 10 1000 

17 10 1000 37 10 1000 

18 10 1000 38 10 1000 

19 10 1000 39 8 0080 

20 10 1000 40 10 1000 

 :ٌصدم االتصام الداال 

ت ايتحكييل َيئ صييذم ا تظييام ايييذاخًٞ يًُكٝيياغ ٚريييو عظييات ايدالقيي١   

ا ستباط١ٝ بد دسطات املدًُات ع٢ً نٌ عباس٠ ٚايذسط١ ايه١ًٝ ع٢ً املكٝياغ،  

طييا٤ت اٝييع َديياَالت ا ستبييا  احملظييٛب١ داييي١ إ صييا٥ٝاع عٓييذ َظييتٜٛات ٚقييذ 

 (: 5د ي١ َكبٛي١ نُا ٖٛ َبد يف طذٍٚ  
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كٝاغ ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ َ(َداَالت ا ستبا  بد دسط١ نٌ عباس٠ َٔ عباسات 5طذٍٚ  

 ٚايذسط١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ

 َداٌَ استبا  ايدباس٠  ايدباس٠

 يه١ًٝبايذسط١ ا
 َداٌَ استبا  ايدباس٠  ايدباس٠ َظت٣ٛ ايذ ي١

 بايذسط١ ايه١ًٝ
 َظت٣ٛ ايذ ي١

1 00527 0001 21 00547 0001 
2 00731 0001 22 00797 0001 
3 00614 0001 23 00867 0001 
4 00475 0001 24 00516 0001 
5 00354 0005 25 00532 0001 
6 00312 0005 26 00593 0001 
7 00550 0001 27 00524 0001 
8 00842 0001 28 00549 0001 
9 00578 0001 29 00647 0001 
10 00678 0001 30 00595 0001 
11 00597 0001 31 00590 0001 
12 00703 0001 32 00735 0001 
13 00528 0001 33 00731 0001 
14 00548 0001 34 00840 0001 
15 00650 0001 35 00582 0001 
16 00613 0001 36 00674 0001 
17 00522 0001 37 00562 0001 
18 00643 0001 38 00693 0001 
19 00602 0001 39 567 0001 
20 00499 0001 40 00510 0001 

ٜتض  َٔ اؾذٍٚ ايظابل إٔ َداَالت ا ستبيا  بيد دسطيات املدًُيات عًي٢      

 صييا٥ٝاع عٓييذ  نييٌ عبيياس٠ َيئ ايدبيياسات ٚايذسطيي١ ايهًٝيي١ عًيي٢ املكٝيياغ داييي١ إ      

 (، را ٜذٍ ريو ع٢ً صذم املكٝاغ.0001( َٚظت٣ٛ  0005َظتٟٛ  

قاَين ايبا قي١ يف ايبحيحل اؿيايٞ بايتعنيذ َئ وبيات         ظات وبيات املكٝياغ:   

 املكٝاغ بطشٜكتد:

(وبات َكٝاغ ا ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ باطتةذاّ َداٌَ أيفا يهشْٚباخ َٚداٌَ 6طذٍٚ  

 ١ايتتض١٥ ايٓصفٝ

 َداٌَ ايتتض١٥ ايٓصف١ٝ َداٌَ أيفا يهشْٚباخ احملاٚس

 0087 0080 احملٛس ا ٍٚ

 0089 0083 احملٛس ايقاْٞ

 0088 0081 احملٛس ايقايحل

 0090 0089 املكٝاغ نهٌ

ٜتض  َٔ اؾذٍٚ ايظيابل ختيع َكٝياغ ا ػياٙ الدياَالت وبيات َشتفدي١        

 ايٓصف١ٝ يظبريَإ بشٚإ. باطتةذاّ َداٌَ أيفا يهشْٚباخ َٚداٌَ ايتتض١٥ 

  :زمن تطبًل املكًاط 

ؿظييات صَيئ تطبٝييل املكٝيياغ، ت  ظييات ا صَٓيي١ اييييت اطييتغشقتٗا اٝييع       

 املدًُات ٚقظُتٗا ع٢ً عذدٖٔ نايتايٞ:  

=  10÷  235م = 25م + 25م + 20م + 20م + 25م + 25م + 20م + 20م + 25م + 30

 م تكشٜباا.2305
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(2ايٓٗا١ٝ٥  ًَحل سقِ  ٚبزيو أصب  املكٝاغ يف صٛست٘
 (*)
 . 

  :ُرابعًا إدراءات تطبًل أداتٌ البشح علِ العًن 

( َذسطييي١ 15ت تٛصٜيييع أداتيييٞ ايبحيييحل عًييي٢ َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ يف      

( َدًُيييي١ َييييقًٔ ايدٝٓيييي١  30إعذادٜيييي١ الحاف يييي١ طييييٖٛا ، ٚاطييييتتات َييييٓٗٔ    

ُيييا ا طاطييي١ٝ يتطبٝيييل أداتيييٞ ايبحيييحل، ٚت تديييشٜفٗٔ باهليييذف َييئ ايبحيييحل، ن 

أطابين ايبا قيي١ عًيي٢ بديي  اطتفظيياساتٗٔ ٚاييييت قييذ تظيياعذٖٔ يف اإلطابيي١ عيئ  

أداتٞ ايبححل. ٚت ٤ٌَ ايبٝاْات َٔ قبٌ املدًُات ٚت إعطيا٤ نيٌ َدًُي١ أداتيٞ     

ايبححل  َكٝاغ ايتصٛسات َٚكٝاغ ا ػاٙ( يإلطاب١ عٔ نٌ َُٓٗا، ٚإلهاد 

تٗٔ مييٛ ا قتصيياد ايدالقي١ بييد تصييٛساتٗٔ ميٛ املؼييشٚعات ايصييغري٠ ٚاػاٖيا   

 املٓضيٞ.  

ٚبدذ ا ْتٗا٤ َٔ إطاب١ عٝٓي١ ايبحيحل عًي٢ ا داتيد قاَين ايبا قي١ ظُدٗيا        

 خٗٝذاا يًُداؾ١ اإل صا١ٝ٥. 

 اتاهر البشح وحتلًلها وتفصريها:  -اامصًا 

يإلطابي١ عيئ أطي١ً٦ ايبحييحل ٚايتحكيل َيئ صيفح١ فشٚضيي٘، قاَين ايبا قيي١      

 با تٞ:  

 ن االل عرض اإلطار النظرٍ. اإلدابُ عن الصؤال األول م 

  :اإلدابُ عن الصؤال الجااٌ للبشح 

يإلطابيي١ عيئ ايظييااٍ ايقيياْٞ يًبحييحل، ْٚصيي٘: "َييا َظييت٣ٛ تصييٛسات َدًُييات   

 ا قتصاد املٓضيٞ ع١ٓٝ ايبححل الحاف ١ طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠".

ت ايتحكييل َيئ صييح١ ايفييشض ا ٍٚ ْٚصيي٘: "تٛطييذ تصييٛسات طييًب١ٝ يييذ٣  

قتصيياد املٓضيييٞ عٝٓيي١ ايبحييحل الحاف يي١ طييٖٛا  مييٛ املؼييشٚعات        َدًُييات ا 

 ايصغري٠". 

ٚيًتٛصييٌ إىل َظييت٣ٛ تصييٛسات َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ مييٛ املؼييشٚعات  

 ايصغري٠، ت  ظات املتٛطط اؿظابٞ ٚا مشاف املدٝاسٟ، ٚبٝاُْٗا نا تٞ: 

ايد١ٓٝ يف َكٝاغ ايتصٛسات مٛ (املتٛطط اؿظابٞ ٚا مشاف املدٝاسٟ يًُدًُات أفشاد 7طذٍٚ  

 املؼشٚعات ايصغري٠

ا مشاف  املتٛطط طٓٛات اـ ٠

 املدٝاسٟ

املتٛطط 

 ايهًٞ

ا مشاف 

 املدٝاسٟ ايهًٞ

ايذسط١ 

 ايد ٢ُ

 120 10040 96040 11014 94048 طٓٛات 10أقٌ َٔ 

 7004 100089 طٓٛات 10أنقش َٔ 

                                                           
(*)

 .   24 -29(، ص ص 4انظر: ملحق رقم )  
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 ٜتض  َٔ اؾذٍٚ ايظابل َا ًٜٞ:  

 ٛ10طيييط اؿظيييابٞ ملظيييت٣ٛ تصيييٛسات املدًُيييات رٚات اـييي ٠ أقيييٌ َييئ  إٔ املت 

(، ٖٚييزا ٜؼييري إىل اَييتالنٗٔ يتصييٛسات إهابٝيي١ عايٝيي١    94048طييٓٛات بًييغ   

 مٛ املؼشٚعات ايصغري٠. 
          100089إٔ املتٛطط اؿظيابٞ ملظيت٣ٛ تصيٛسات املدًُيات ا نقيش خي ٠ بًيغ ،)

ميييٛ املؼيييشٚعات   ٖٚيييزا ٜؼيييري إىل اَيييتالنٗٔ يتصيييٛسات إهابٝييي١ عايٝييي١    

 ايصغري٠.
         96040إٔ املتٛطييط اؿظييابٞ ايهًييٞ يتصييٛسات املدًُييات عٝٓيي١ ايبحييحل بًييغ ،)

ٖٚييزا َييا ٜؼييري إىل اَييتالنٗٔ يتصييٛسات إهابٝيي١ عايٝيي١ مييٛ املؼييشٚعات      

 ايصغري٠.
       ٖٚييٛ َييا  11014إٔ ا مييشاف املدٝيياسٟ يتصييٛسات املدًُييات ا قييٌ خيي ٠ بًييغ ،)

 ٜؼري إىل تؼتن دسطاتٗٔ.  
 ٕٖٚيٛ َيا   7004ا مشاف املدٝياسٟ يتصيٛسات املدًُيات ا نقيش خي ٠ بًيغ         أ ،)

 ٜؼري إىل ػاْع اطتتابات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل. 
    ٖٚيٛ  10040إٔ ا مشاف املدٝاسٟ ايهًٞ يتصٛسات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل بًيغ ،)

 َا ٜؼري إىل ايتؼتن إىل  ذ نبري بد اطتتابات املدًُات.

بيشف  ايفيشض ا ٍٚ ْٚصيي٘: "تٛطيذ تصيٛسات طييًب١ٝ     ٚبيزيو نهئ ايكييٍٛ   

 يذ٣ َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ الحاف ١ طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠". 

ٚبزيو نهٔ صٝا ١ ايفشض بعْي٘: "تٛطيذ تصيٛسات إهابٝي١ ييذ٣ َدًُيات       

 ا قتصاد املٓضيٞ الحاف ١ طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠".

 اْٞ يًبححل. ٚبزيو خن اإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايق

  :تفصري النتاهر 

ٜتضييي  َييئ اؾيييذٍٚ ايظيييابل إٔ قيييذا٢َ املدًُيييات ييييذٜٗٔ تصيييٛسات ميييٛ         

(، ٖٚزا ٜؼيري إىل إٔ قيذا٢َ   7004املؼشٚعات ايصغري٠ بامشاف َدٝاسٟ َكذاسٙ  

املدًُييات عٝٓيي١ ايبحييحل قييذ اَييتًهٔ قييذساا َتُٝييضاا َيئ اـيي ٠ ٚايدًييِ يف فيياٍ      

اتٗٔ َتكاسبي١، ٚعًي٢ دسطي١ َتتاْظي١ يف     املؼشٚعات ايصغري٠; را طدٌ تصٛس

فيياٍ املؼييشٚعات ايصييغري٠، ا َييش ايييزٟ هدًييٗٔ َيياٖالت يكٝيياد٠ فُٛعييات  

عُييٌ باسٜيي١ إلداس٠ َؼييشٚعات صييغري٠ بايتدييإٚ َييع املدًُييات ٚايطييالت، ٚريييو  

 ا َش ايزٟ ْفتكذٙ يف َذاسطٓا.

ٚعٓيييذ تفظيييري ايتصيييٛسات اإلهابٝييي١ ايييييت أٚضيييحن ايٓتيييا٥ج تٛافشٖيييا ييييذ٣  

املدًُات ع١ٓٝ ايبححل، تدتُذ ايبا ق١ ع٢ً ايٓ ش١ٜ ايبٓا١ٝ٥ اييت طيبل اإلػياس٠   

إيٝٗا يف بٓا٤ ايتصٛسات يذ٣ املدًُد،  ٝحل أٚضحن ايبٓا١ٝ٥ إٔ بٓا٤ ايتصيٛسات  

 –ايتٓ ييييِٝ  –املٛا٤َيييي١  -ٜكييييّٛ عًيييي٢ مخييييع عًُٝييييات عكًٝيييي١، ٖييييٞ: ايتهٝيييي  
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يتصٛسات ٜدتُيذ عًي٢ إٔ   ايتٛاصٕ، ٚأٚض  اإلطاس ايٓ شٟ إٔ بٓا٤ ا –ا طتٝدات 

ايفييشد ٜظييد٢ إىل إ ييذاو تهٝيي  َييع ايدييامل احملظييٛغ باملدشفيي١ اييييت تصييب  ٖٓييا 

 ٚط١ًٝ يًتهٝ  َع ايب١٦ٝ. 

ٚٚطٛد تصٛسات إهاب١ٝ يذ٣ ايد١ٓٝ ٜؼري إىل تٛافش ٖزٙ ايدًُٝيات بذسطي١   

عايٝيي١، ٚاؿكٝكيي١ إٔ ٖييزٙ ايٓتٝتيي١ يٝظيين  شٜبيي١ عٓييذَا ْظييتدشض ايدبيياسات   

كٝييياغ املبدييذ يكٝييياغ تصييٛسات املدًُييات عٝٓييي١ ايبحييحل، ٚنهييئ     اييييت ضييُٓٗا امل  

اإلػيياس٠ إىل بديي  ايدبيياسات اييييت تييشتبط بدًُٝييات بٓييا٤ ايتصييٛسات َيئ املٓ ييٛس   

 ايبٓا٥ٞ، ٚريو فُٝا ًٜٞ:  

 ع١ًُٝ ايتهٝ : -1

املؼشٚعات ايصغري٠ َصذس َِٗ يتضٜٚذ ايصٓاعات ايهبري٠ ببد  

 ا تٝاطاتٗا.

 ب َتطًبات ايظٛم احمل١ًٝ.املؼشٚعات ايصغري٠ تٓاط

 ع١ًُٝ املٛا١َ٤: -2

 املؼشٚعات ايصغري٠ ؼذو ْٛعاا َٔ ايتهاٌَ َع املؼشٚعات ايهبري٠.

 تظاعذ املؼشٚعات ايصغري٠ يف ت١ُٝٓ ايكذسات ايزات١ٝ يألفشاد.

 ع١ًُٝ ايتٓ ِٝ: -3

 تدت  َٗاسات ا تصاٍ ايفداٍ َٔ املٗاسات امل١ُٗ يف إداس٠ املؼشٚعات.

 ملٗاسات ايتةطٝط١ٝ ٚايتٓ ١ُٝٝ ضشٚس١ٜ يًكا٥ُد باملؼشٚعات ايصغري٠.ا

 ع١ًُٝ ا طتٝدات: -4

 ْكص بشاَج ايتذسٜب َٔ ايصدٛبات اييت تٛاط٘ املؼشٚعات ايصغري٠.

 ْكص املٗاسات اإلداس١ٜ َٔ صدٛبات إطشا٤ املؼشٚعات ايصغري٠.

 ع١ًُٝ ايتٛاصٕ: -5

 شٚعات ايصغري٠.فِٗ املٗاسات ايالص١َ إلداس٠ املؼ

 املؼشٚعات ايفشد١ٜ أفضٌ َٔ املؼشٚعات اؾُاع١ٝ.

ٚانتظات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل يًتصٛسات اإلهاب١ٝ ايداي١ٝ التٛطط بًغ 

( ٜؼري إىل ؼكٝل ٖيزٙ ايدًُٝيات اـُيع، ايييت أػياس إيٝٗيا ايبٓيا٥ٕٝٛ يف        96048 

 تهٜٛٔ ايتصٛسات، ا َش ايزٟ ٜفٝذ الا ًٜٞ:  

 ت ع١ٓٝ ايبححل إىل بشاَج تذسٜب١ٝ ْ ا١َٝ يت١ُٝٓ تصيٛساتٗٔ   اط١ املدًُا

 ٚتفدًٝٗا.
      ٘ضيييشٚس٠ ت٦ٝٗييي١ أفضيييٌ اي يييشٚف ملٛاطٗييي١ نافييي١ ايصيييدٛبات ايييييت تٛاطييي

 املدًُات يف املذاسغ إلداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠.
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   إتا يي١ ايفشصيي١ يًُدًُييات يف املييذاسغ  نتظييات َديياسف َٓ ُيي١ إل ييذاو

 ايتهٝ  َع خ اتٗٔ ايظابك١.  

 إلدابُ عن الصؤال الجالح للبشح: ا 

يإلطابيي١ عيئ ايظييااٍ ايقايييحل يًبحييحل، ْٚصيي٘: "َييا َظييت٣ٛ اػاٖييات َدًُييات  

 ا قتصاد املٓضيٞ مٛ املاد٠".

ت ايتحكل َٔ صيح١ ايفيشض ايقياْٞ ْٚصي٘: "تٛطيذ اػاٖيات طيًب١ٝ ييذ٣         

 َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ ع١ٓٝ ايبححل الحاف ١ طٖٛا  مٛ املاد٠".

ٔ صييييح١ ايفييييشض ايظييييابل، ت  ظييييات املتٛطييييط اؿظييييابٞ   ٚيًتحكييييل َيييي

 ٚا مشاف املدٝاسٟ، ٚطا٤ت ايٓتا٥ج نُا ًٜٞ:  

يف َكٝاغ ا ػاٙ مٛ  (املتٛطط اؿظابٞ ٚا مشاف املدٝاسٟ يذسطات املدًُات ع١ٓٝ ايبححل8طذٍٚ  

 املاد٠

املتٛطط  طٓٛات اـ ٠

 اؿظابٞ

ا مشاف 

 املدٝاسٟ

املتٛطط 

 ايهًٞ

ا مشاف 

 نهٌ

ايذسط١ 

 ايه١ًٝ

 12 15028 99020 15019 98090 طٓٛات 10أقٌ َٔ 

 16041 99089 طٓٛات 10أنقش َٔ 

 ٜتض  َٔ اؾذٍٚ ايظابل َا ًٜٞ:  

        98090إٔ املتٛطييط اؿظييابٞ  ػاٖييات املدًُييات رٚات اـيي ٠ ا قييٌ بًييغ ،)

 ٖٚزا ٜؼري إىل اػاٖات إهاب١ٝ مٛ املاد٠.
  ٖٞٚييزا 99089 ػاٖييات املدًُييات ا نقييش خيي ٠ بًييغ   إٔ املتٛطييط اؿظيياب ،)

 ٜؼري إىل اػاٖات إهاب١ٝ مٛ املاد٠.
    ٖٚييزا ٜؼييري إىل 99020إٔ املتٛطييط اؿظييابٞ  ػاٖييات ايدٝٓيي١ نهييٌ بًييغ ،)

 اَتالى ايد١ٓٝ نهٌ  ػاٖات إهاب١ٝ مٛ املاد٠.
     ٖٚييٛ َييا 15019إٔ ا مييشاف املدٝيياسٟ  ػاٖييات املدًُييات ا قييٌ خيي ٠ بًييغ ،)

 ٜؼري إىل تؼتن دسطاتٗٔ يف َكٝاغ ا ػاٙ مٛ املاد٠. 
     ٖٚييٛ َييا ٜؼييري 15028إٔ ا ميشاف املدٝيياسٟ  ػاٖييات املدًُييات نهيٌ بًييغ ،)

إىل تؼيييتن دسطيييات املدًُيييات عٝٓييي١ ايبحيييحل يف اطيييتتاباتٗٔ عًييي٢ َكٝييياغ      

 ا ػاٙ مٛ املاد٠.

ذ اػاٖيات طيًب١ٝ   ٚبزيو نهٔ ايكٍٛ بيشف  ايفيشض ايقياْٞ ْٚصي٘: "تٛطي     

 يذ٣ َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ الحاف ١ طٖٛا  مٛ املاد٠".

ٚبييزيو نهيئ صييٝا ١ ايفييشض ايقيياْٞ بعْيي٘: "تٛطييذ اػاٖييات إهابٝيي١ يييذ٣  

 َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ الحاف ١ طٖٛا  مٛ املاد٠".

 ٚبزيو خن اإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايقايحل يًبححل.
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  :تفصري النتاهر 

 تا٥ج ايظابك١ إىل: نهٔ إسطاال ايٓ

       ٚعيييٞ املدًُيييات بكُٝييي١ َييياد٠ ا قتصييياد املٓضييييٞ ٚدٚسٖيييا يف طٛاْيييب اؿٝيييا٠

 املةتًف١.
    دٚس ا قتصييياد املٓضييييٞ يف َظييياعذ٠ ا طيييش٠ عًييي٢  ظييئ اطيييتةذاّ َٛاسدٖيييا

 املتا ١.
 .ٞأ١ُٖٝ ا قتصاد املٓضيٞ يف ْؼش ايٛعٞ ايغزا٥ٞ ٚايتزٚم املًبظ 
  ٚبٓا٤ ػةصٝات أفشاد ا طش٠. اٖتُاّ ا قتصاد املٓضيٞ بت١ُٝٓ 

   :اإلدابُ عن الصؤال الرابع 

يإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايشابع، ْٚص٘: "َا ْٛال ايدالق١ ا ستباط١ٝ بد تصيٛسات  

َدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ مييٛ املؼييشٚعات ايصييغري٠ ٚاػاٖيياتٗٔ مييٛ َيياد٠         

 ا قتصاد املٓضيٞ؟" 

عالق١ استباط١ٝ بيد   ت ايتحكل َٔ صح١ ايفشض ايقايحل ْٚص٘: "  تٛطذ

تصيييٛسات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل الحاف ييي١ طيييٖٛا  ميييٛ      

 املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠". 

ٚيإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايشابع ٚايتحكل َٔ صح١ ايفشض ايقاييحل، ت  ظيات   

قِٝ َداَالت ا ستبا  بد دسطات أفشاد ايد١ٓٝ ع٢ً َكٝاغ تصٛسات َدًُيات  

قتصاد املٓضييٞ ميٛ املؼيشٚعات ايصيغري٠ ٚقياٚسٙ ٚدسطياتٗٔ عًي٢ َكٝياغ         ا 

( قيِٝ َدياَالت   9ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ ٚقاٚسٙ. ٜٚٛض  طذٍٚ  

 ا ستبا  ٚد  تٗا اإل صا١ٝ٥. 

ٞ (قِٝ َداَالت ا ستبا  بد دسطات أفشاد ايد١ٓٝ ع٢ً َكٝاغ تصٛسات َدًُات ا قتصاد املٓضي9طذٍٚ  

 ٚدسطاتٗٔ ع٢ً َكٝاغ ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ ٚقاٚسٙ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚقاٚسٙ 

احملٛس ا ٍٚ  َداَالت ا ستبا 

  املدشيف(

احملٛس ايقاْٞ 

  ايٛطذاْٞ(

احملٛس ايقايحل 

  ايظًٛنٞ(

َكٝاغ ا ػاٙ 

 نهٌ

احملٛس 

 ا ٍٚ

َداٌَ استبا  

 بريطٕٛ 

00643 00572 00499 00584 

 0001 0001 0001 0001 َظت٣ٛ ايذ ي١

احملٛس 

 ايقاْٞ

َداٌَ استبا  

 بريطٕٛ 

00711 00682 00533 00643 

 0001 0001 0001 0001 َظت٣ٛ ايذ ي١

احملٛس 

 ايقايحل

َداٌَ استبا  

 بريطٕٛ 

00567 00604 00487 00573 

 0001 0001 0001 0001 َظت٣ٛ ايذ ي١

املكٝاغ 

 نهٌ

  َداٌَ استبا

 بريطٕٛ 

00653 00637 00601 00676 

 0001 0001 0001 0001 َظت٣ٛ ايذ ي١
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ٜتضيي  َيئ اؾييذٍٚ ايظييابل إٔ قييِٝ َديياَالت ا ستبييا  بييد دسطييات أفييشاد     

ايدٝٓييي١ عًييي٢ َكٝييياغ تصيييٛسات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ ميييٛ املؼيييشٚعات       

املٓضييٞ  ايصغري٠ ٚقاٚسٙ ٚدسطاتِٗ ع٢ً َكٝاغ ا ػاٙ ميٛ َياد٠ ا قتصياد    

(، ٜٚؼييييري ريييييو إىل إٔ ايدالقيييي١ 0001ٚقيييياٚسٙ داييييي١ إ صييييا٥ٝاع عٓييييذ َظييييت٣ٛ   

ا ستباطٝييي١ َٛطبييي١ دايييي١ إ صيييا٥ٝاع بيييد دسطيييات أفيييشاد ايدٝٓييي١ عًييي٢ َكٝييياغ   

تصييييٛسات َدًُييييات ا قتصيييياد املٓضيييييٞ مييييٛ املؼييييشٚعات ايصييييغري٠ ٚقيييياٚسٙ   

 سٙ.ٚدسطاتِٗ ع٢ً َكٝاغ ا ػاٙ مٛ َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ ٚقاٚ

ٚبيييزيو نهييئ ايكيييٍٛ بيييشف  ايفيييشض ايقاييييحل، ْٚصييي٘: "   تٛطيييذ عالقييي١    

استباطٝييي١ بيييد تصيييٛسات َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل الحاف ييي١ 

 طٖٛا  مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠ ".

ٚبييزيو نهيئ صييٝا ١ ايفييشض ايقايييحل بعْيي٘: "تٛطييذ عالقيي١ استباطٝيي١ بييد       

قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل الحاف ييي١ طيييٖٛا  ميييٛ     تصيييٛسات َدًُيييات ا  

 املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠ ". 

 ٚبزيو خن اإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايشابع يًبححل.

  :تفصري النتاهر 

 نهٔ تفظري ٖزٙ ايٓتٝت١ فُٝا ًٜٞ:  

      إٔ تييٛافش تصييٛسات إهابٝيي١ مييٛ املؼييشٚعات ايصييغري٠ يييذ٣ املدًُييات عٝٓيي١

ٜظ٢ُ بتهاَيٌ اـي ٠ ييذ٣ املدًُيات، ا َيش اييزٟ طياعذٖٔ        ايبححل  كل َا 

عًييي٢ إصيييذاس أ هييياّ إهابٝييي١ ميييٛ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠، ٚبايتيييايٞ تهيييٜٛٔ  

 اػاٖات إهاب١ٝ رٝض٠.
    إٔ ٚطييٛد تصيييٛسات إهابٝييي١ ييييذ٣ املدًُييات عٝٓييي١ ايبحيييحل ميييٛ املؼيييشٚعات

ايصييييغري٠ طيييياعذٖٔ عًيييي٢ ؼكٝييييل َضٜييييذ َيييئ ا تصيييياٍ املدييييشيف الٝييييذإ   

ؼييشٚعات ايصييغري٠، رييا  كييل ا  تهيياى أٚ ا ستبييا  ايالػييدٛسٟ يتهييٜٛٔ امل

َؼشٚعات صغري٠، ٚغاص١ يذ٣ املدًُات رٚات اـي ات ايطًٜٛي١، رييو إٔ    

ٝاا مٛ املؼشٚعات ايصغري٠، ٚوذو تهيشاس   ٖاا إهاب تهشاس اـ ٠ وكل اػا

ؼيشٚعات  اـ ٠ بضٜاد٠ املدشف١; را ٜذفع ايفشد يًتصيشف اإلهيابٞ ميٛ امل   

 ايصغري٠، ٖٚٛ املهٕٛ ايظًٛنٞ يالػاٙ.  
   إٔ ٚضٛ  اـ ٠ يف رٖٔ ايكاس  ٜدٌُ ع٢ً ؼذٜذ اػاٙ ٚاض  ٚقٟٛ ييذ٣

ايفييشد;  ٕ ٚ ييذ٠ اـيي ٠ نٝضٖييا عيئ  ريٖييا، ٜٚدُييٌ عًيي٢ إبشاصٖييا، ٚعًيي٢      

استباطٗيا بيياـ ات املؼيياب١ٗ هلييا، َٚيئ وييِ ٜدُييٌ عًيي٢ تهييٜٛٔ اػيياٙ إهييابٞ  

 اٙ. مٛ َٛضٛال ا ػ
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  :اإلدابُ عن الصؤال اخلامض للبشح 

يإلطاب١ عٔ ايظااٍ اـاَع، ْٚص٘: "ٌٖ تٛطذ فيشٚم رات د يي١ إ صيا١ٝ٥ بيد     

َتٛطيييطات اطيييتتابات أفيييشاد ايدٝٓييي١  يييٍٛ تصيييٛس َدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ ميييٛ   

 املؼشٚعات ايصغري٠ تدض٣ إىل َتغري طٓٛات اـ ٠؟".

تٛطييذ فييشٚم رات د ييي١ إ صييا١ٝ٥     ت ايتحكييل َيئ صييح١ ايفييشض ايشابييع: "     

يظييٓٛات اـييي ٠ ملدًُيييات ا قتصيياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحييحل الحاف ييي١ طيييٖٛا  عًييي٢    

 تصٛساتٗٔ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ُتدض٣ يظٓٛات اـ ٠". 

ٚيإلطاب١ عٔ ايظااٍ اـاَع، ٚايتحكل َٔ صح١ ايفشض ايشابع، ت اطيتةذاّ  

تٛطييطات، ٚتتضيي  ْتييا٥ج ٖييزا ايتحًٝييٌ      اختبيياس "ت"، ؿظييات د ييي١ ايفييشٚم بييد امل     

 اإل صا٥ٞ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ: 

(اختباس "ت" ؿظات د ي١ ايفشٚم بد َتٛططات دسطات أفشاد ايد١ٓٝ  ٍٛ تصٛس َدًُات 10طذٍٚ  

 ا قتصاد املٓضيٞ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ تدضٟ إىل َتغري طٓٛات اـ ٠

املتٛطط  ايدذد طٓٛات اـ ٠

 اؿظابٞ

 ا مشاف

 املدٝاسٟ

دسط١ 

 اؿش١ٜ

ق١ُٝ اختباس 

 "ت"

َظت٣ٛ 

 ايذ ي١

 00124 1059 28 11014 94048 21 طٓٛات 10أقٌ َٔ 

 7004 100089 9 طٓٛات 10أنقش َٔ 

ٜتضيي  َيئ اؾييذٍٚ ايظييابل أْيي٘   تٛطييذ فييشٚم رات د ييي١ إ صييا١ٝ٥ بييد       

ؼيشٚعات  َتٛططات أفشاد ايد١ٓٝ  ٍٛ تصيٛس َدًُيات ا قتصياد املٓضييٞ ميٛ امل     

 ايصغري٠ تدض٣ إىل َتغري طٓٛات اـ ٠. 

ٚبزيو نهٔ ايكٍٛ بكبٍٛ ايفشض ايشابع ْٚص٘: "  تٛطذ فشٚم رات د يي١  

إ صييا١ٝ٥ يظييٓٛات اـيي ٠ ملدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ عٝٓيي١ ايبحييحل الحاف يي١    

 طٖٛا  ع٢ً تصٛساتٗٔ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ ُتدض٣ يظٓٛات اـ ٠ ". 

 اب١ عٔ ايظااٍ اـاَع يًبححل.ٚبزيو خن اإلط

  :ُتفصري النتًذ 

نهيئ إسطيياال ٖييزٙ ايٓتٝتيي١ إىل قًيي١ فاعًٝيي١ بييشاَج ايتييذسٜب املٛطٗيي١ مييٛ    

املؼشٚعات ايصغري٠، ٚق١ً اطيتفاد٠ املدًُيات َئ ػياسبٗٔ يف تيذسٜع قتي٣ٛ       

َاد٠ ا قتصاد املٓضيٞ، أض  إىل ريو ق١ً إتا ١ ايفشص١ يتطبٝل ا فهاس ايييت  

  ايٛاقع ايدًُٞ.تًكٝٓٗا يف

  :اإلدابُ عن الصؤال الصادط للبشح 

يإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايظادغ، ْٚص٘: "ٌٖ تٛطذ فيشٚم رات د يي١ إ صيا١ٝ٥    

بييد َتٛطييطات اطييتتابات أفييشاد ايدٝٓيي١  ييٍٛ اػاٖيياتٗٔ مييٛ َيياد٠ ا قتصيياد   

 املٓضيٞ ُتدض٣ إىل َتغري طٓٛات اـ ٠؟".
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ٛطييييذ فييييشٚم رات د ييييي١ ت ايتحكييييل َيييئ صييييح١ ايفييييشض اـيييياَع: "  ت

إ صييا١ٝ٥ يظييٓٛات اـيي ٠ ملدًُييات ا قتصيياد املٓضيييٞ عٝٓيي١ ايبحييحل الحاف يي١    

 طٖٛا  ع٢ً اػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠ ُتدض٣ يظٓٛات اـ ٠".

ٚيإلطابيي١ عيئ ايظييااٍ ايظييادغ ٚايتحكييل َيئ صييح١ ايفييشض اـيياَع، ت  

ْتيا٥ج ٖيزا   اطتةذاّ اختباس "ت"، ؿظات د ي١ ايفشٚم بد املتٛططات، ٚتتضي   

 ايتحًٌٝ اإل صا٥ٞ ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ: 

(اختباس "ت" ؿظات د ي١ ايفشٚم بد َتٛططات دسطات أفشاد ايد١ٓٝ  ٍٛ اػاٖاتٗٔ مٛ َاد٠ 11طذٍٚ  

 ا قتصاد املٓضيٞ إىل َتغري طٓٛات اـ ٠

املتٛطط  ايدذد طٓٛات اـ ٠

 اؿظابٞ

ا مشاف 

 املدٝاسٟ

دسط١ 

 اؿش١ٜ

ق١ُٝ اختباس 

 "ت"

َظت٣ٛ 

 ايذ ي١

 00875 00159 28 15019 98090 21 طٓٛات 10أقٌ َٔ 

 16041 99089 9 طٓٛات 10أنقش َٔ 

ٜتضيي  َيئ اؾييذٍٚ ايظييابل أْيي٘   تٛطييذ فييشٚم رات د ييي١ إ صييا١ٝ٥ بييد       

َتٛططات أفشاد ايد١ٓٝ  ٍٛ اػاٖاتٗٔ ميٛ َياد٠ ا قتصياد املٓضييٞ تديض٣ إىل      

 َتغري طٓٛات اـ ٠.

و نهيئ ايكييٍٛ بكبييٍٛ ايفييشض اـيياَع ْٚصيي٘: "  تٛطييذ فييشٚم رات   ٚبييزي

د يييي١ إ صيييا١ٝ٥ يظيييٓٛات اـييي ٠ ملدًُيييات ا قتصييياد املٓضييييٞ عٝٓييي١ ايبحيييحل        

 الحاف ١ طٖٛا  ع٢ً اػاٖاتٗٔ مٛ املاد٠ ُتدض٣ يظٓٛات اـ ٠". 

 ٚبزيو خن اإلطاب١ عٔ ايظااٍ ايظادغ يًبححل.

  :ُتفصري النتًذ 

مل ُتحييذو تييعورياا يف اػاٖيات املدًُييات عٝٓيي١ ايبحييحل مييٛ  إٕ طيٓٛات اـيي ٠  

     ٌ بتيذسٜع املياد٠ ػيب٘ وابين; ريا       َاد٠ ا قتصياد املٓضييٞ، ٚرييو إٔ طبٝدي١ ايدُي

وييذو أٟ تدييذٌٜ نٝييض املدًييِ ا نقييش خيي ٠، أضيي  إىل ريييو ايشٚتٝٓٝيي١ يف      

 تذسٜع املاد٠. 

 :التىصًات 
     ا قتصييادٟ ايييزٟ  ضييشٚس٠ تطييٜٛش ْ يياّ ايتدًييِٝ يف وييٌ َٛطييات اإلصييال  

ٜؼٗذٙ اجملتُع املصشٟ ٚإْؼا٤ َشانض يًُؼشٚعات ايصغري٠ ؼين إػيشاف   

 ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتدًِٝ.
          ٚضييشٚس٠ إعيياد٠ ٖٝهًيي١ اييي اَج ٚاملكييشسات ايذساطيي١ٝ طييٛا٤ يف اؾاَدييات أ

َذاسغ ايتدًِٝ قبٌ اؾاَدٞ يرتطيٝ  وكافي١ اإلْتيا  ٚاملؼيشٚعات ايصيغري٠      

 ًو املكشسات.يف احملت٣ٛ ايذساطٞ يت
    ،ضييشٚس٠ تٛطٝيي٘ املٓيياٖج ايذساطيي١ٝ يف َشاطييٌ ايتدًييِٝ املةتًفيي١  ا بتذا٥ٝيي١

اإلعذاد١ٜ، ايقا١ْٜٛ ايدا١َ ٚايف١ٝٓ( ميٛ ا ٖتُياّ باملؼيشٚعات ايصيغري٠ يف     

 كتً  ايتةصصات بصف١ٍ عا١َ ٚايرتب١ٝ ا طش١ٜ بصف١ٍ خاص١.
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 ًٝايداّ ٚايف  ع٢ً ضشٚس٠ تذسٜب َدًُات ا قتصاد املٓضيٞ الذاسغ ايتد ِ

 إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚنٝف١ٝ ٚضع خطط ع١ًُٝ هلا.
  ا ٖتُاّ ب عذاد املدًِ/ املد١ًُ املاٌٖ تشبٜٛاع ٚعًُٝاع وكافٝاع ٚتُٓٝت٘ يدٓاصش

وكافييي١ اإلْتيييا  ٚاملؼيييشٚعات ايصيييغري٠، ٚقٝييياد٠ ااعيييات ايٓؼيييا  املذسطيييٞ    

ْتييا  َٚتطًبييات طييٛم   بعْٛاعيي٘ املةتًفيي١، رييا ٜٛانييب ايتطييٛس ٚايُٓييٛ ٚاإل     

 ايدٌُ.
   ضشٚس٠ تٛفري اي اَج ايتد١ًُٝٝ اؾاٖض٠ يؼبات اـشهد ٚف٦ات اجملتُيع

ا خييييش٣ َيييئ خييييالٍ املاطظييييات ايتدًُٝٝيييي١ َٚشانييييض ايتييييذسٜب املٗتُيييي١       

 باملؼشٚعات ايصغري٠.
    ضييشٚس٠ ٚضييع اطييرتاتٝتٝات َتهاًَيي١ يًُؼييشٚعات ايصييغري٠ عًيي٢ َظييت٣ٛ

 د يًكضا٤ ع٢ً َؼه١ً ايبطاي١.قاف ١ طٖٛا  أَاّ ػبات اـشه
      تظييًٝط ايضيي٤ٛ عًيي٢ املؼييشٚعات ايصييغري٠ ايٓاطحيي١ يالطييتفاد٠ َيئ أطييبات

 ايٓتا  حملاٚي١ تدُُٝٗا ع٢ً باقٞ احملاف ات.

 :ُالبشىخ املكرتس 

       منيييٛر  َكيييرت  يتصيييُِٝ بشْييياَج إلداس٠ املؼيييشٚعات ايصيييغري٠ ـشهيييات

ٜيي١، إداس٠ اقتصييادٜات  ا قتصيياد املٓضيييٞ يف أ ييذ ايتةصصييات  ايغييزا٤ ٚايتغز  

 ا طش٠، املالبع ٚايٓظٝج، املظهٔ ٚتعوٝق٘(.
      ْٞٚفدايٝيي١ ٚ ييذ٠ َكرت يي١ يف اجملييا ت ايدًُٝيي١ قا٥ُيي١ عًيي٢ ايييتدًِ ايتدييا

ايٓؼط يف ت١ُٝٓ املٗاسات ايد١ًُٝ مٛ املؼشٚعات ايصغري٠ يتالَٝز املش ًي١  

 اإلعذاد١ٜ.

  :ًُاملرادع العرب 
شب١ٝ يتؼتٝع اإلبذاال ايتهٓٛيٛطٞ، املٓ ١ُ ايدشب١ٝ يًت١ُٝٓ عاط  ايؼرياصٟ، ػاست عامل١ٝ ٚع -

 ّ.2002ايصٓاع١ٝ ٚايتدذٜٔ، املغشت،

(: ايٛعٞ ب ْؼا٤ ٚت١ُٝٓ 2012إبتظاّ بٓن عبذ اهلل ايشصّٚ، ٚطذإ بٓن عبذ ايشدٔ ايدٛد٠   -

، طاَد١ ايضقاصٜل، َصش، ف١ً ن١ًٝ ا داتاملؼشٚعات ايصغري٠ ٚعالقت٘ ببد  املتغريات، 

 (، دٜظُ . 63دذد  اي

(: فاع١ًٝ بشْاَج َكرت  يف َاد٠ املؼشٚال يت١ُٝٓ 2017إ ظإ قُٛد إبشاِٖٝ اؿًيب ٚتخشٕٚ   -

َٗاسات إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠ يذ٣ طايبات ػدب١ ا قتصاد املٓضيٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ، 

 (.188، َصش، ْٜٛٝٛ، ايدذد  ف١ً ايكشا٠٤ ٚاملدشف١

(: تطٛس تصٛسات ايطًب١/ املدًُد يف ؽصص 2010طٌٝ أنشّ ايؼٛاست  إنإ قُذ  ٝحل ٚأ -

 عُإ: ن١ًٝ ا دات ٚايدًّٛ، طاَد١ ايبرتا. دساطات تشب١ٜٛ، َدًِ ايص   ٍٛ ايتدًِٝ ٚايتدًِ، 

اإلطهٓذس١ٜ: داس إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠، َذخٌ ب٦ٝٞ َكاسٕ، (: 2006أنٔ عًٞ عُش   -

 اإلخال .
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تشا١: طشٚس عًٞ إبشاِٖٝ إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠، (: 2004ٌ َاْقٌ  طاى َريٜذٜحل ٚص٥ُٛٝ -

 طشٚس، ايكاٖش٠: داس املشٜ . 

املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاملتٛطط١ ٚدٚسٖا يف ايتؼغٌٝ يف ايذٍٚ  ظد عبذ املطًب ا طش   د.ت(:  -

 . ايدشب١ٝ

املتٛطط١ ع٢ً ايت١ُٝٓ (: أوش املؼشٚعات ايصغري٠ 2010ٚخايذ أبٛ عًٝك١، ٚأدذ قُٛد ايقٛاٜب١   -

َصش، اجمل١ً املصش١ٜ يًذساطات ايتتاس١ٜ، ا طتُاع١ٝ ٚا قتصاد١ٜ يف قاف ١ ايطف١ًٝ، 

 (. 2(، ايدذد  34فًذ  

دساط١ -(: أوش ايتٓ ِٝ اإلداسٟ ع٢ً أدا٤ املاطظات ايصغري٠ ٚاملتٛطط2010١ػادٟ صبَّا    -

طاَد١ فش ات عباغ بظطٝ ، -ٝ تطبٝك١ٝ يبد  املاطظات ايصغري٠ ٚاملتٛطط١ بٛ ١ٜ طط

 ن١ًٝ ايدًّٛ ا قتصاد١ٜ ٚايتتاس١ٜ ٚعًّٛ ايتظٝري. 

 اإلطهٓذس١ٜ: داس املدشف١ اؾاَد١ٝ. ايتدًِٝ ٚايبطاي١، (: 2014ػبٌ بذسإ   -

(: أطايٝب ٚت١ُٝٓ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚاملتٛطط١ يف ا قتصاد اؾضا٥شٟ، 2004صاحل ايصاؿٞ   -

 ايكاٖش٠. املتٛطط١ يف ايٛطٔ ايدشبٞ، اإلطهايٝات ٚتفام ايت١ُٝٓ، ْذ٠ٚ املؼشٚعات ايصغري٠ ٚ

 ايهٜٛن. املٓاٖج  اضشٖا َٚظتكبًٗا، (: 2001ص ٟ ايذَشدا    -

ّ(، إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠ ا طاطٝات ٚاملٛاضٝع املداصش٠، ا نادن١ٝ 2011طاسم املكذاد  -

 ّ.2011ايدشب١ٝ اي ٜطا١ْٝ يًتدًِٝ ايدايٞ، ا سدٕ،

(: أوش تب  َدًُٞ ايدًّٛ ملباد  ايبٓا١ٝ٥ أوٓا٤ تذسٜظِٗ 2004ٍ ايض يب ٖٚاْٞ عبٝذات  طال -

(، 7فًذ  اجمل١ً ا سد١ْٝ يًدًّٛ ايتطبٝك١ٝ، يًُفاِٖٝ ايد١ًُٝ يف ؼصٌٝ ايطًب١، عُإ، 

 . 160 – 147(، 1ايدذد  

ٚت١ُٝٓ املؼشٚعات َاخش دعِ (: َفّٗٛ املؼشٚعات ايصغري٠، 2012عض٠ قُذ إبشاِٖٝ عبذٕٚ   -

 طاَد١ عد مشع(، َصش، َاسغ. –،  ن١ًٝ ايتتاس٠ ايصغري٠

 َٛقع ع٢ً ايٓن.املدًِ ٚطشٜك١ املؼشٚعات، (: 2007عًٞ ايٛاٖيب   -

(: تصٛسات َدًُٞ عًّٛ املش ١ً ا طاط١ٝ 2011عًٞ َكبٌ ايدًُٝات ٚطامل عبذ ايدضٜض اـٛايذ٠   -

طاَد١ املٓاس٠ يًبحٛو ٚايذساطات، .... ٚراسطتِٗ هلا، يف ا سدٕ عٔ َدشفتِٗ ايبٝا ٛط١ٝ ........

 (. 12(، ال  17تٍ ايبٝن، اجملًذ  

(: تصٛسات َدًُٞ املذاسغ ا طاط١ٝ ٚايقا١ْٜٛ ٚطًبتٗا مٛ أمنا  2011 ظإ  ظد اؿًٛ   -

(، ْابًع: ن١ًٝ 15اجملًذ  ف١ً طاَد١ ايٓتا  يألعاو، ايضبط ايصفٞ يف مشاٍ فًظطد، 

 ب١ٜٛ.ايدًّٛ ايرت

(: فاع١ًٝ بشْاَج يف ايرتب١ٝ ا طش١ٜ يت١ُٝٓ َٗاسات إداس٠ 2007فاط١ُ نُاٍ أدذ عًٞ   -

ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ملؼشٚعات ايصغري٠ يذ٣ طايبات ػدب١ ا قتصاد املٓضيٞ بهًٝات ايرتب١ٝ، 

 (، أ ظطع. 9، َصش، ايدذد  باإلمساع١ًٝٝ

إلداس٠ املٓضي١ٝ يت١ُٝٓ َٗاسات إداس٠ (: فداي١ٝ بشْاَج َكرت  يف ا2008ناٌَ عُش عاسف   -

املاخش ايدًُٞ ايظٟٓٛ ايقايحل  تطٜٛش ايتدًِٝ املؼشٚعات ايصغري٠ يطايبات ا قتصاد املٓضيٞ. 

ايٓٛعٞ يف َصش ٚايٛطٔ ايدشبٞ ملٛاط١ٗ َتطًبات طٛم ايدٌُ يف عصش ايدٛمل١، سؤ٣ 

 (. 1، َصش، أبشٌٜ، فًذ  إطرتاتٝت١ٝ(
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اإلطهٓذس١ٜ: املهتب ايدًُٞ ايتذسٜع منارط٘ َٚٗاسات٘، (: 1997 نُاٍ عبذ اؿُٝذ صٜتٕٛ  -

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع. 

ديٌٝ سطاٍ  -ّ(،إداس٠ املؼشٚعات ٚا عُاٍ ايصغري٠ املؼرتن١ اؾذٜذ1999٠فشٜذ سا ب  -

ا عُاٍ ٚاملٗٔ اؿش٠ ٚا طتقُاسات اـاص١ ٚاملؼشٚعات ايصغري٠ ٚاملتٛطط١، َاطظ١ ػبات 

 اؾاَد١، اإلطهٓذس١ٜ.

(: تصٛسات َدًُٞ ايرتب١ٝ 2009قُذ عبذ ايشدٔ ايطٛايب١ ٚفذٟ طًُٝإ املؼاع١ً   -

 (، عُإ. 2(، ايدذد  36اجملًذ  ف١ً دساطات ايدًّٛ ايرتب١ٜٛ، اإلطال١َٝ يًتدًِ اإليهرتْٚٞ، 

 ، داس املظري٠ يًٓؼش: ا سدٕ.2ّ(، إداس٠ املؼشٚعات ايصغري٠،  2004َاطذ٠ ايدٝط١   -

(: املؼاسٜع ايصغري٠ ٚدٚسٖا يف تٛفري فش  عٌُ 2014َذ بٔ قُذ أبٛ عٛف  َذ١ْٝ بٓن  ا -

سطاي١ ـشهات ايرتب١ٝ ا طش١ٜ ٚا قتصاد املٓضيٞ "عًّٛ ا طش٠" يف اؾاَدات ايظدٛد١ٜ، 

 . 123، ال 35ايظدٛد١ٜ، غ-اـًٝج ايدشبٞ

ٚايٓظٝج ٚعالقت٘  (: ا دا٤ ا نادنٞ يطالت قظِ املالبع2012َٓاٍ َشطٞ ايذطٛقٞ ايؼاَٞ   -

املاخش ايدًُٞ ايظٟٓٛ ايدشبٞ ايشابع يه١ًٝ ايرتب١ٝ باػاٖاتِٗ مٛ إقا١َ املؼشٚعات ايصغري٠، 

ايٓٛع١ٝ طاَد١ املٓصٛس٠  إداس٠ املدشف١ ٚإداس٠ سأغ املاٍ ايفهشٟ يف َاطظات ايتدًِٝ ايدايٞ يف 

 (، أبشٌٜ. 3، َصش، فًذ  َصش ٚايٛطٔ ايدشبٞ(

(: دٚس املؼشٚعات ايصغري٠ طذاا ٚايصغري٠ ٚاملتٛطط١ يف 2005اـطٝب   َٓاٚس  ذاد ٚ اصّ -

(، ايدذد 9، اجملًذ  ف١ً إسبذ يًبحٛو ٚايذساطاتايت١ُٝٓ ا قتصاد١ٜ ٚا طتُاع١ٝ يف ا سدٕ، 

 1 .) 

ّ(، ا وش ايتُٟٓٛ يًُؼشٚعات ايصغري٠ املُٛي١ يف وٌ اطرتاتٝت١ٝ 2009َٝظا٤  بٝب طًُٝإ  -

َاطظتري  ري َٓؼٛس٠، ا نادن١ٝ ايدشب١ٝ املفتٛ ١ يف ايذمناسى، ن١ًٝ  ايت١ُٝٓ، سطاي١

 اإلداس٠ ٚا قتصاد، ايذمناسى.

ّ(، املاطظات ايصغري٠ ٚاملتٛطط١: ايٛاقع ٚا فام، ف١ً عًّٛ ا قتصاد 2006ْاد١ٜ قٛقع  -

 ٚايتظٝري ٚايتتاس٠، ايدذد ايشابع عؼش، طاَد١ اؾضا٥ش، اؾضا٥ش.

عُإ: داس ايٓ ش١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ٚتطبٝكاتٗا يف ايتدًِٝ ٚايتدًِ، ٖي(: 1423ؼل  ْاصش بٔ دذ ايدٜٛ -

 ايفهش. 

 ايذَاّ: َهتب١ املًو فٗذ ايٛط١ٝٓ. ابذأ َؼشٚعو ٚ  ترتدد، (: 2004ْبٌٝ قُذ ػًيب   -

(: فاع١ًٝ بشْاَج يتٛوٝ  املٗاسات املظتةذ١َ يف َاد٠ تعوٝحل املظهٔ 2010لال٤ فاسٚم اؿًيب   -

(، 16، َصش، ايدذد  ف١ً عٛو ايرتب١ٜٛ ايٓٛع١ٝقا١َ ٚت١ُٝٓ املؼشٚعات ايصغري٠، ٚػًُٝ٘ إل

 ٜٓاٜش. 

ايكاٖش٠: َهتب١ إداس٠ ٚت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف وٌ اقتصاد ايظٛم، (: 2002ل١ً  ظد َشػ٢   -

 عد مشع.

غ ا بتذا١ٝ٥ (: تصٛسات َدًُٞ ايدًّٛ يظُات َدًِ ايدًّٛ يف املذاس2014ْظشٜٔ دض٠ ايظًطإ   -

(، بغذاد: طاَد١ 17ايدذد  ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ا طاط١ٝ، يف ض٤ٛ َداٜري اؾٛد٠ ايتد١ًُٝٝ، 

 بابٌ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ا طاط١ٝ. 
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