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ٌص ُمَلخَّ

ُة الَكِلَماُت الِمْفَتاِحيَّ
ِغيَرُة. ُر، الُقُروُض الصَّ وِريُّ الُمَحرَّ َماُل السُّ ِغيَرُة، الشَّ ِغيِر، الَمَشاِريُع الصَّ ْمِويِل الصَّ َساُت التَّ ُمَؤسَّ

والُمَتَناِهــي  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ ــُة  يَّ أََهمِّ َتــْزَداُد 

فــي  ِغيــَرُة  الصَّ الَمَشــاِريُع  َخْلِفهــا  ومــن  َغــِر  الصِّ

ُمْخَتِلــِف  ــِة فــي  ــِة واالْجِتَماِعيَّ االْقِتَصاِديَّ ْنِمَيــِة  التَّ

ِبَحْيــُث  َمــِة،  والُمَتَقدِّ منهــا  اِمَيــِة  النَّ الَعاَلــِم  ُدَوِل 

َدْعــِم  َرِئيًســا فــي  َعاِمــًلا  الَمَشــاِريُع  َباَتــْت هــذه 

ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ وفــي َدْعــِم ُمْخَتِلــِف  اِتــِج الَمَحلِّ النَّ

ِباالْقِتَصــاِد  َلــِة  الصِّ َذاِت  ــِة  االْقِتَصاِديَّ ــَراِت  الُمَؤشِّ

ــِم  ْع ــي الدَّ ــا ف ــن َدْوِرَه ــَك ع ، َناِهي ــيِّ ــيِّ والُجْزِئ الُكلِّ

َما  ِســيَّ ال  الُمْســَتْهَدَفِة  الِبيَئــاِت  فــي  االْجِتَماِعــيِّ 

ــِة  يَّ ــاُت اأَلَشــدُّ َفْقــًرا، واْنِطالًقــا مــن هــذه اأَلَهمِّ الِبيَئ

َتْأِثيــِر  ِلِدَراَســِة  ــُة  الِعْلِميَّ الَوَرَقــُة  هــذه  َتْســَعى 

فــي  َغــِر  الصِّ والُمَتَناِهــي  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

فــي  ــِة  واالْجِتَماِعيَّ االْقِتَصاِديَّــِة  ْنِمَيــِة  التَّ

ِر.  الُمَحــرَّ ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ

مــن  الَوَرقــُة  َتْنَطِلــُق  الَهــَدِف  هــذا  وِلَتْحقيــِق 

غيــِر والُمَتناهــي  ْمويــِل الصَّ الَفْرضّيــِة الّتاليــِة: »ِللتَّ

ْنميــِة  التَّ َتْحقيــِق  فــي  َرئيــٌس  َدْوٌر  الِصَغــر 

ــماِل  الشَّ فــي  واالْجِتماعّيــِة  االْقِتصادّيــِة 

ِر«، والْخِتبــاِر ِصّحــِة هــذه الَفْرضّيــِة  ــوريِّ الُمَحــرَّ السُّ

اْعَتَمــَدْت هــذه الَوَرقــُة الَمْنَهــَج االْســِتْنباطيَّ ِبَأداَتْيــِه 

ِة  ــدَّ ــُة ِلِع ــذه الَوَرَق ــْت ه ــِل، وَخَلَص ْحلي ــِف والتَّ الَوْص

ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ ْوُر الَهــامُّ ِللتَّ هــا الــدَّ اْســِتْنَتاَجاٍت أََهمُّ

االْقِتَصــاِديِّ  ْعــِم  الدَّ فــي  ِغيــَرِة  الصَّ وللَمَشــاِريِع 

، ِإَضاَفــًة  ــوِريِّ ــَماِل السُّ واالْجِتَماِعــيِّ ِلِمْنَطَقــِة الشَّ

َمَبــاِدِئ  علــى  الُمْعَتِمــِد  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ ِلــَدْوِر 

ــي  ــِر ف ــِغ اأَلَث ــٍق َباِل ــي َتْحِقي ــالِميِّ ف ــاِد اإِلْس االْقِتَص

ــُة  راس ــِت الدِّ ــا َخَلَص ــِة، كم َراَس ــلِّ الدِّ ــِة َمَح الِمْنَطَق

أَْيًضــا إلــى أَنَّ اْفِتتــاَح 50,000 َمْشــُروٍع َصغيــٍر فــي 

150,000 ُفْرصــِة  ــُر  ُيَوفِّ ِر  الُمَحــرِّ ــوريِّ  ــماِل السُّ الشَّ

َعَمــٍل ُمباِشــرٍة و 52,500 ُفْرصــِة َعَمــٍل َغْيــِر ُمباِشــرٍة، 

ــُض ِنْســبَة الِبطالــِة فــي الِمْنَطقــِة َمَحــلِّ  َكمــا ُيَخفِّ

الَمشــاريِع  الَعــَدِد مــن  33%، وذاُت  إلــى  راســِة  الدِّ

اإِلْجمالــيِّ  الَمَحّلــيِّ  الّناِتــِج  فــي  زيــادًة  ُق  َســُيَحقِّ

، َكمــا َســَيْدَعُم  ِبقيمــِة 150,000,000 ُدوالٍر أَْمريكــيٍّ

ُمْســَتَوى  وَيْرَفــُع  ُدوالٍر،  ِمْلُيــوِن   60 ب  الّصــاِدراِت 

ُدوالِر   3,000 إلــى  ُدوالٍر   300 مــن  الّســاِئِد  ْخــِل  الدَّ

َســَنوّيًا.
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َمٌة ُمَقدِّ

ْمِويــِل الُمَتَناِهــي  ِغيــِر والتَّ ْمِويــِل الصَّ َبــَدأَْت ِفْكــَرُة التَّ

اِت الَقــْرِن الَماِضــي،  ُهــوِر فــي َخْمِســيِنيَّ َغــِر ِبالظُّ الصِّ

فــي  ِإلَّا  َتْطِبيِقــيٍّ  ِلِإَطــاٍر  ْل  َتَتَحــوَّ َلــْم  َهــا  أَنَّ ا  ِإلَّ

ُمْنــُذ ذلــك  الَقــْرِن، وَبــَدأَْت  اِت مــن َذاِت  ــْبِعيِنيَّ السَّ

فــي  َغــَدْت  ــى  َحتَّ واالْنِتَشــاِر،  ــِع  َوسُّ ِبالتَّ الَوْقــِت 

ــِة  ِئيَس ــِل الرَّ ْمِوي ــاِدِر التَّ ــَدى َمَص ــيِّ ِإْح ــِت الَحاِل الَوْق

ِم أو فــي  ــدِّ ــِم الُمَتَق ــِم َســَواٌء فــي الَعاَل فــي الَعاَل

ِئيــُس لهــذا االْنِتَشــاِر  الرَّ ــَبُب  اِمَيــِة، والسَّ النَّ َوِل  الــدُّ

ــِذي  َجــاِح الَّ ِر الُمَتَســاِرِع ِمْقــَداُر النَّ َطــوُّ الَواِســِع والتَّ

ــَراِت  ْمِويــِل هــذه علــى الُمَؤشِّ َســاُت التَّ َفْتــُه ُمَؤسَّ َخلَّ

ــَراِت  ُمَؤشِّ وعلــى  ــِة،  يَّ والُكلِّ ــِة  الُجْزِئيَّ ــةِ  االْقِتَصاِديَّ

َســاُت  ــِرُن ُمَؤسَّ ــِة الُمْســَتَداَمِة، وَتْقَت ْنِمَي ــِة والتَّ ْنِمَي التَّ

َغــِر ِبالَمَشــاِريِع  ِغيــِر والُمَتَناِهــي الصِّ ْمِويــِل الصَّ التَّ

ــا،  ُعْضِوّيً اْرِتَباًطــا  َغــِر  الصِّ والُمَتَناِهَيــِة  ِغيــَرِة  الصَّ

َفُوُجــوُد أَيٍّ منهــا َيْلَزُمــُه ُوُجــوُد اأُلْخــَرى، وِبالِقَيــاِس 

أَنَّ  َنِجــُد  الُكْبــَرى  ــِرَكاِت  والشَّ الَمَشــاِريِع  علــى 

علــى  واِضًحــا  اْعِتَمــاًدا  َتْعَتِمــُد  ــِرَكاِت  الشَّ هــذه 

َســاُت  الُمَؤسَّ ُمَهــا  ُتَقدِّ ِتــي  الَّ ــِة  الَماِليَّ الِخْدَمــاِت 

ــِة  َجاِريَّ ــوِك التِّ ــي الُبُن ــُة ف َل ــُة الُمَتَمثِّ ْقِليِديَّ ــُة التَّ الَماِليَّ

ــِرَكاِت الُكْبــَرى  وُبُنــوِك االْســِتْثَماِر، فــال ُيْمِكــُن ِللشَّ

ْخَمــِة أَْن َتْعَمــَل فــي َمْعــِزٍل عــن  والَمَشــاِريِع الضَّ

ــِة، وَذاُت اأَلْمــِر َيْنَطِبــُق  ْقِليِديَّ ــِة التَّ َســاِت الَماِليَّ الُمَؤسَّ

َغــِر  الصِّ والُمَتَناِهَيــِة  ْغــَرى  الصُّ الَمَشــاِريِع  علــى 

ــَرِة  ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــع ُمَؤسَّ ــا م ــي َعالَقِتَه ف

َغــِر. الصِّ والُمَتَناِهَيــِة 

االْقِتَصــاِديَّ  اأَلَثــَر  أَنَّ  هنــا  ِباالْهِتَمــاِم  َوالَجِديــُر 

ِغيَرُة ومن  ــِذي َتَرَكْتــُه الَمَشــاِريُع الصَّ واالْجِتَماِعــيَّ الَّ

ِغيــَرِة ال َيِقــلُّ فــي  ْمِويــِل الصَّ َســاُت التَّ َخْلِفهــا ُمَؤسَّ

ــِة،  َم َوِل الُمَتَقدِّ ــِة عــن َنِظيــِرِه فــي الــدُّ اِمَي َوِل النَّ الــدُّ

ــِة فــي هــذا الَمَجــاِل  ْوِليَّ َجــاِرِب الدَّ فالَعِديــُد مــن التَّ

َتْحِســيِن  َســاِت فــي  الُمَؤسَّ ــَة هــذه  َفاِعِليَّ أَْثَبَتــْت 

ــِة، َففــي  ــِة واالْجِتَماِعيَّ ــَراِت االْقِتَصاِديَّ واِقــِع الُمَؤشِّ

ُدَوٍل َعِديــَدٍة وفــي ِظــلِّ ُظــُروِف الَفْقــِر -والَفْقــِر 

َســاُت مــن ِإْحــَداِث  َنــْت هــذه الُمَؤسَّ الُمْدِقــِع- َتَمكَّ

ــَتْهَدَفِة  ــِة الُمْس ــِع الِبيَئ ــي واِق ــوٍظ ف ــٍن َمْلُح َتَحسُّ

ــُن  ــوِر ُيْمِك ــذا الَمْنُظ ــن ه ــا، وم ــا واْجِتَماِعّيً اْقِتَصاِدّيً

ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ علــى  الِمْعَيــاِر  هــذا  ِإْســَقاُط 

اْقِتَصــاِديٍّ  واِقــٍع  مــن  ُيَعاِنــي  ــِذي  الَّ ِر،  الُمَحــرَّ

َســاِت  ِئ، َفُيْمِكــُن ِلُمَؤسَّ ــيِّ واْجِتَماِعــيٍّ ُيوَصــُف ِبالسَّ

ــٍة  َنْوِعيَّ َنْقَلــٍة  ِإْحــَداِث  مــن  ِغيــَرِة  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

وَتْحِســيٍن َحِقيِقــيٍّ فــي واِقــِع هــذه الِمْنَطَقــِة، 

ــُدوِن ُرًؤى  ــوَر ِب ــَر النُّ ــُن أَْن ُيْبِص ــِد ال ُيْمِك ْأِكي ــذا ِبالتَّ وه

ــاٍت  آِليَّ وْفــَق  َتْطِبيًقــا  َتْنَعِكــُس  واِضَحــٍة  ــٍة  َنَظِريَّ

ــَة  ُخُصوِصيَّ ُتَراِعــي  الَمَعاِلــِم  واِضَحــٍة  ــٍة  َتْنِفيِذيَّ

ــَة، لذلــك  ــَة واالْقِتَصاِديَّ ــوِريِّ االْجِتَماِعيَّ ــَماِل السُّ الشَّ

ــُة ِبُمَناَقَشــِة اأَلْبَعــاِد  ــُة الِعْلِميَّ َســَتْهَتمُّ هــذه الَوَرَق

ــَرِة  ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــوِم ُمَؤسَّ ــةِ ِلَمْفُه َظِريَّ النَّ

ــِة  واالْجِتَماِعيَّ ــِة  االْقِتَصاِديَّ ْنِمَيــِة  التَّ فــي  وَدْوِرهــا 

ُيْمِكــُن  ــا  َتْنِفيِذّيً َنُموَذًجــا  الَوَرَقــُة  َتْقَتــِرُح  والِحًقــا 

ــَة  ــٍة َتَتَنــاَوُل َكْيِفيَّ ــَل َخاِرَطــَة َطِريــٍق َمْبَدِئيَّ أَْن ُيَمثِّ

ــَماِل  الشَّ فــي  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ ِفْكــَرِة  َتْطِبيــِق 

ِر. ــوِريِّ الُمَحــرَّ السُّ
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ُل  الَمْبَحُث اأَلوَّ
ِغيِر ْمِويِل الصَّ َساِت التَّ الَمْفُهوُم الَعامُّ ِلُمَؤسَّ

ــي  ــِر والُمَتَناِه ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاُت التَّ َس ــَتِمدُّ ُمَؤسَّ َتْس

ــامِّ  ــوِم الَع ــن الَمْفُه ــامَّ م ــا الَع ــِر َمْفُهوَمَه َغ الصِّ

َهــا َتْخَتِلــُف  ا أَنَّ ــِة، ِإلَّ ْقِليِديَّ ْمِويــِل التَّ َســاِت التَّ ِلُمَؤسَّ

ــَراِئِح الُمْســَتْهَدَفِة  َعْنَهــا فــي َمَواِضــِع َشــتَّى، َكالشَّ

ــاِت  َماَنــاِت وآِليَّ وَمْبــَدأ الَعَمــِل وُطــُرِق اإِلْقــَراِض والضَّ

َلــِة،  الصِّ َذاِت  الَمَواِضيــِع  مــن  وَغْيِرَهــا  ْحِصيــِل  التَّ

َقاُطَعــاِت  ْغــِم مــن التَّ فُهنــا ُيْمِكــُن الَقــْوُل علــى الرَّ

ْمِويــِل  َســاُت التَّ ِتــي َتْشــَتِرُك فيهــا ُمَؤسَّ الَواِســَعِة الَّ

ا  ِإلَّ ــِة  ْقِليِديَّ التَّ ــِة  الَماِليَّ َســاِت  الُمَؤسَّ مــع  ِغيــِر  الصَّ

َجَواِنــِب  مــن  أَْوَســَع  ُتْعَتَبــُر  االْخِتــالِف  َجَواِنــَب  أَنَّ 

ِبالَهــَدِف  ــُل  َيَتَمثَّ اأَلْبــَرَز  االْخِتــالَف  وَلَعــلَّ  االتَِّفــاِق، 

وَلَعــلَّ  ِغيــِر،  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ِبُمَؤسَّ الَمُنــوِط 

ِئيــَس فــي ُظُهــوِر  ــَبَب الرَّ ــُل السَّ اْخِتــالَف الَهــَدِف ُيَمثِّ

ــاِر  ــِم اإِلَط ــا ِلَفْه ــِل، وَتْعِميًق ْمِوي ــن التَّ ــْوِع م ــذا النَّ ه

ْمِويــِل هــذه َســَنَتَناَوُل فــي  َســاِت التَّ الَعــامِّ ِلُمَؤسَّ

بهــذه  الُمْرَتِبــَط  َظــِريَّ  النَّ الَجاِنــَب  الَمْبَحــِث  هــذا 

ِبَأْســَباِب  ُمــُروًرا  َتْعِريِفــِه  مــن  َبــْدًءا  َســاِت  الُمَؤسَّ

ــاِت َعَمِلــِه، علــى أَْن َيُكــوَن  ُظُهــوِرِه وَخَصاِئِصــِه وآِليَّ

ْطِبيِقــيِّ  َظــِريُّ َمْدَخــًلا للَجاِنــِب التَّ هــذا اإِلَطــاُر النَّ

وَخاِرَطــَة َطِريــٍق فــي أَيِّ َمْشــُروٍع َتْطِبيِقــيٍّ فــي 

ِر. ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ الشَّ
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ِغيِر ْمِويِل الصَّ ًلا: َتْعِريُف التَّ أَوَّ

1 .7bNIY/https://cutt.us :اِبِط ْمِويِل، ُمَتاٌح على الرَّ ُة ِللتَّ اَبُة الَعَرِبيَّ  الَبوَّ

2 .http://www.sanabelnetwork.org :اِبِط ِة )َسَناِبل(، ُمَتاٌح على الرَّ ْمِويِل اأَلْصَغِر للُبْلَداِن الَعَرِبيَّ َشَبَكُة التَّ

ــان، . 3 ــُة ُأمِّ ُدْرَم ــِعيد –َمَحلَّ ــي َس ــَتِفيِديَن ِبَأِب ــوِل الُمْس ــيِن ُدُخ ــي َتْحِس ــِر ف ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِريِع التَّ ــُر َمَش ــى. أََث ــِب، ُمَن ي ــر الطِّ  بابك

ْكُنوُلوْجَيــا، ُيوْنُيــو 2014مـــ ص4. ــوَداِن للُعُلــوِم والتِّ َجاِمَعــُة السُّ

، 2005م، ص1.. 4 ْوليُّ ِر، الَبْنُك الدَّ َطوُّ ْمويُل اأَلْصَغُر، َنماِذُج النَّجاِح اآلِخَذُة في التَّ  الُبُنوُك التِّجارّيُة والتَّ

ِغيَرِة، َمْنُشوَراُت َجاِمَعُة ِدَمْشَق، 2008م، ص 21.. 5  الَخْيُر، َطاِرق & َرَمَضان، ِريم. َتْمِويُل الَمْشُروَعاِت الصَّ

ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  ِللتَّ الَمْمُنوَحــُة  َعاِريــُف  التَّ ُد  َتَتَعــدَّ

ــذه  ــُر ه ــَكاٍن َحْص ــِة ِبَم ُعوَب ــن الصُّ ــُن م ــُث ُيْمِك ِبَحْي

َهــا  ا أَنَّ ِدَهــا ِإلَّ ْغــِم مــن َتَعدُّ ْعِريَفــاِت، وعلــى الرَّ التَّ

ــمَّ  ــوِرُد أََه ــي ُن ــا َيِل ــى، وفيم ــْوَل َذاِت الَمْعَن ــُدوُر َح َت

ْمِويــِل  ــُة للتَّ ــُة الَعَرِبيَّ اَب َعاِريــِف: إذ َتْعِرُفــُه الَبوَّ هــذه التَّ

ــُدوَدٍة  ــٍر َمْح ــَرى ِلُأَس ــُروٍض ُصْغ ــُم ُق ــُه َتْقِدي ــى أَنَّ عل

َهــا َقــاِدَرٌة علــى الَعَمــِل، وذلــك ِبَهــَدِف  ْخــِل، وَلِكنَّ الدَّ

ــٍة أو َتْنِمَيِة  ُمَســاَعَدِتها علــى الَبــْدِء في أَْنِشــَطٍة إِْنَتاِجيَّ

ْمِويــِل  َفْتــُه َشــَبَكُة التَّ ْغــَرى)1(، وَعرَّ َمَشــاِريِعِهم الصُّ

ــُه َتْقِديــُم  ــِة )َســَناِبل( علــى أَنَّ اأَلْصَغــِر للُبْلــَداِن الَعَرِبيَّ

ْحِويــالِت  َخــاِر والتَّ ــٍة َكاالْئِتَمــاِن واالدِّ ِخْدَمــاٍت َماِليَّ

ْخــل  ــِه للُفَقــَراِء وِلــَذِوي الدَّ ْأِميــِن الُمَوجَّ ــِة والتَّ الَماِليَّ

ــُه ُحْزَمــٌة  الَمْحــُدوِد)2(، كمــا َتــمَّ َتْعِريُفــُه علــى أَنَّ

ــِة َتْهــِدُف ِلَتْمِكيــِن َمْحــُدوِدي  مــن الِخْدَمــاِت الَماِليَّ

َجــاِل  الرِّ مــن  الَعَمــِل  علــى  الَقاِدِريــَن  ْخــِل  الدَّ

اِزِم  الــلَّ الَمــاِل  َرْأِس  الُحُصــوِل علــى  َســاِء مــن  والنِّ

ــِة)3(، فمــن هــذه  ْوَرِة االْقِتَصاِديَّ ُخــوِل فــي الــدَّ ِللدُّ

ِة ِنَقــاٍط  ــاِبَقِة ُيْمِكــُن ُمالَحَظــُة ِعــدَّ َعاِريــِف السَّ التَّ

هــا أَنَّ ُجْمُهــوَر الُمْســَتِفيِديَن مــن  ُمْشــَتَرَكٍة أََهمُّ

ِغيــِر ُهــم الُفَقــَراُء ِإَضاَفــًة  ْمِويــِل الصَّ ِخْدَمــاِت التَّ

ــِف  ــِة الَمَصاِري ــٌه ِلَتْغِطَي ــَل ُمَوجَّ ْمِوي ــذا التَّ ــى أَنَّ ه إل

ِغيــَرِة، وال َتْشــَمُل الَمَصاِريــَف  ــِة للَمَشــاِريِع الصَّ الَماِليَّ

َتْعِريًفــا  الَباِحــُث  َيْقَتــِرُح  وعليــه  َة،  االْســِتْهالِكيَّ

ِغيــُر ُجْمَلــٌة مــن  ْمِويــُل الصَّ ِغيــِر، »التَّ ْمِويــِل الصَّ ِللتَّ

الَِّتــي  َطــاِق  النِّ الَواِســَعِة  ــِة  الَماِليَّ الِخْدَمــاِت 

بهــذا  ــٌة  ُمْخَتصَّ ــٌة  َماِليَّ َســاٌت  ُمَؤسَّ ُمَهــا  ُتَقدِّ

ــُه ِخْدَماِتهــا لأَلْفــَراِد  ْمِويــِل وُتَوجِّ ــْوِع مــن التَّ النَّ

ْوَرِة  ولأُلَســِر الَفِقيــَرِة ِبَهــَدِف َدْمِجِهــم فــي الــدَّ

َســاُت  الُمَؤسَّ هــذه  َتْســَعى  وال  االْقِتَصاِديَّــةِ 

ِة«. االْســِتْهالِكيَّ الَمَصاِريــِف  ِلَتْمِويــِل 

َتْجِرَبــًة  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َتْجِرَبــُة  ُتْعَتَبــُر  وُعُموًمــا 

ْغــِم مــن ُظُهوِرَهــا  َحِديَثــَة الَعْهــِد ِنْســِبّيًا فعلــى الرَّ

أَنَّ  ا  ِإلَّ الَماِضــي  الَقــْرِن  ُمْنَتَصــِف  فــي  َكِفْكــَرٍة 

ــا ِإلَّا في  ِغيــِر لم َتْبــَدْأ ِفْعِلّيً ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ُمَؤسَّ

اِت الَقــْرِن الَماِضــي، َكَبْنــِك غراميــن فــي  َســْبِعيِنيَّ

بنغالديــش وَبْنــِك ُســول فــي بوليفيــا وَبْنــِك راكيــات 

ــِل  ْمِوي ــاُت التَّ َس ْت ُمَؤسَّ ــَتَمرَّ ، واْس ــَيا)4( ــي ِإْنُدوِنيْس ف

ــْت  ــى وَصَل ــوِّ َحتَّ ُم ــِر ِبالنُّ َغ ــي الصِّ ــِر والُمَتَناِه ِغي الصَّ

ــْد  ــِم، وَق ــْوَل الَعاَل ــٍة َح َس ــن 10,000 ُمَؤسَّ ــَر م ِلَأْكَث

َناَعــِة ِبَشــْكٍل َرْســِميٍّ فــي  ــَراُف ِبهــذه الصِّ َتــمَّ االْعِت

ِل لإِلْقــَراِض  َعــاِم 1997م مــن ِخــالِل الُمْؤَتَمــِر اأَلوَّ

فــي  ُعِقــَد  ــِذي  الَّ َغــِر  الصِّ والُمَتَناِهــي  ِغيــِر  الصَّ

واِشــْنُطن وَحَضــَر هــذا الُمْؤَتَمــَر أَْكَثــُر مــن 2,900 

ــِع ُمْســَتْقَبًلا  ــًة)5(، ومــن الُمَتَوقَّ ــٍل عــن 137 َدْوَل ُمَمثِّ

ِغيــِر والُمَتَناِهــي  الصَّ ْمِويــِل  التَّ ِصَناَعــُة  َتْشــَهَد  أَْن 
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ــا. ــا وَعُموِدّيً ــًدا ُأُفِقّيً ــًعا ُمَتَزاِي ــِر َتَوسُّ َغ الصِّ

اأَلْســَباِب  َتْحِديــُد  ُهَنــا  ْكــِر  ِبالذِّ الَجِديــِر  ومــن 

ْمِويــِل،  التَّ مــن  ــْوِع  النَّ هــذا  ِلُظُهــوِر  الُموِجَبــِة 

ــٍد  ــاُء ُبْع ــْأِنَها ِإْعَط ــن َش ــَباِب م ــذه اأَلْس ــُة ه فَمْعِرَف

ِغيــِر، ِإَضاَفــًة  ْمِويــِل الصَّ ــِة التَّ َجِديــٍد ِلَفْهــِم َماِهيَّ

َعاِريــِف الُمْرَتِبَطــِة بهــذا  ِلَتْوِضيــٍح أَْكَثــَر ُشــُموًلا ِللتَّ

َدَفــَع ِصَناَعــَة  ــِذي  الَّ ِئيــُس  الرَّ ــَبُب  ْمِويــِل، َفالسَّ التَّ

َســاِت  الُمَؤسَّ ِإْهَمــاُل  ُهــوِر  ِللظُّ ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

ــًة  ــِم، ِإَضاَف ــْوَل الَعاَل ــَراِء َح ــِة للُفَق ْقِليِديَّ ــِة التَّ الَماِليَّ

ــَراَء ال َيْصُلُحــوَن  َســاِت أَنَّ الُفَق ــِة هــذه الُمَؤسَّ ِلَقَناَع

َغْيــُر  َكْوُنُهــْم  ــٍة  َماِليَّ ِبِخْدَمــاٍت  الْســِتْهَداِفِهم 

َفْقَرُهــْم  أَنَّ  ا  ِإلَّ ِإَضاَفــًة  ــَداِد  السَّ علــى  َقاِدِريــَن 

علــى  ُمْقَتَرَضــٍة  َمَباِلــَغ  أَيِّ  ِلِإْنَفــاِق  َيْدَفُعُهــْم 

االْعِتَقــاَداِت  هــذه  ُكلُّ  ِة،  االْســِتْهالِكيَّ َحاَجاِتِهــم 

ِغيَرِة، َمْنُشوَراُت َجاِمَعُة ِدَمْشَق، 2008م، ص 108.. 1 الَخْير، َطاِرق & َرَمَضان، ِريم. َتْمِويُل الَمْشُروَعاِت الصَّ

ــِب  ِلَتَجنُّ ــَة  ْقِليِديَّ التَّ ــَة  الَماِليَّ َســاِت  الُمَؤسَّ َدَفَعــت 

ِخْدَماِتَهــا  َقاِئَمــِة  مــن  واْســِتْبَعاِدِهْم  الُفَقــَراِء 

ى ِلِزَيــاَدِة َتَعاَســِة الُفَقــَراِء  ــِذي أَدَّ ــِة، اأَلْمــُر الَّ الَماِليَّ

ِة َعَوِزِهــْم، فهــذه اأَلْســَباُب وَغْيُرَهــا  وِزَيــاَدِة ِحــدَّ

ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ْت ِلُظُهــوِر ِفْكــَرِة ُمَؤسَّ أَدَّ

الِخْدَمــاِت  مــن  ُجْمَلــٍة  َتْنِظيــِم  علــى  وَعَمِلهــا 

ِبَهــَدِف  للُفَقــَراِء  وَتْوِجيِههــا  َعــِة  الُمَتَنوِّ ــِة  الَماِليَّ

َصِغيــَرٍة،  َمَشــاِريَع  اْفِتَتــاِح  علــى  ُمَســاَعَدِتِهم 

ُل مــا َتَبْلــَوَرْت ِبَشــْكٍل َرِئيــٍس  وَلَعــلَّ هــذه الِفْكــَرَة أَوَّ

ُيوُنــس  ــد  ُمَحمَّ الُبُروِفيُســور  ِذْهــِن  فــي  وَواِضــٍح 

ــَك  ــِه َبْن ــالِل َتْأِسيِس ــن ِخ ــك م ــش، وذل ــي َبْنَغالِدي ف

غراميــن َعــاَم 1976م وِلَيْبــَدأ الَمْشــُروُع على أََســاٍس 

 ،)1( َل َعــاَم 1983م إلــى َبْنــٍك َرْســِميٍّ َتْجِريِبــيٍّ وَتَحــوَّ

ِظيــِر فــي  وَنَجــَح هــذا الَبْنــُك َنَجاًحــا ُمْنَقِطــَع النَّ

ــالَن  ــُك ُبْط ــذا الَبْن ــَت ه ــَراِء وأَْثَب ــِع الُفَق ــيِن واِق َتْحِس

َلــِة ِبــَأنَّ الُفَقــَراَء َغْيــُر  ــاِبَقِة َذاِت الصِّ الَقَناَعــاِت السَّ
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ــِة. الَماِليَّ ِبالِخْدَمــاِت  الْســِتْهَداِفِهْم  ُمَناِســِبيَن 

ِغيرِ ْمِويِل الصَّ َساِت التَّ َثاِنًيا: َخَصاِئُص ُمَؤسَّ

ــِة، وهــذه الَخَصاِئــُص  ْقِليِديَّ ــِة التَّ َســاِت الَماِليَّ ُزَهــا عــن الُمَؤسَّ ٍة ُتَميِّ ْمِويــِل ِبَخَصاِئــَص ِعــدَّ َســاُت التَّ ــُز ُمَؤسَّ َتَتَميَّ

ــِة َعَمِلَهــا أَْيًضــا وفــي  ــْل َتْلَعــُب َدْوًرا َرِئيًســا فــي آِليَّ َســاِت َفَقــْط، َب ْمِييــِزيِّ لهــذه الُمَؤسَّ ــِب التَّ ــُط ِبالَجاِن ال َتْرَتِب

ِتَهــا وُعْمــِق أََثِرَهــا، َففــي َحــاِل ِغَيــاِب هــذه الَخَصاِئــِص أو َتَراُجــِع َدْوِرَهــا َســَيْنَعِكُس  َتْحِديــِد ُمْســَتَوى َفاِعِليَّ

ْوِر الُمَنــاِط بهــا، وفيما  اأَلْمــُر ِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر علــى الــدَّ

َيْأِتــي أََهــمَّ هــذه الَخَصاِئــِص.

ِة ْرَعُة في َتْقِديِم الِخْدَماِت الَماِليَّ 1.   السُّ

ــَر  ــا ِلَأْكَث ــاُج أَْحَياًن ــْد َتْحَت ــُة َق ْقِليِديَّ ــاُت التَّ َس َفالُمَؤسَّ

ــِل ال  ــِة للَعِمي ــِم الِخْدَم ــي َتْقِدي ــتِّ ف ــْهٍر للَب ــن َش م

َما ِخْدَمــاُت اإِلْقــَراِض، وذلــك ِلَضــُروَرِة ِدَراَســِة  ِســيَّ

ــِه  ــِة وُقْدَرِت ــِه الَماِليَّ ــِد ُمالَءَمِت ــِل وَتْحِدي ــفِّ الَعِمي ِمَل

َبْيَنمــا فــي  ــَداِد وَغْيِرهــا مــن الَقَضاَيــا،  علــى السَّ

الَفْتــَرُة  ُتَعــدُّ هــذه  ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ

ــِة،  ْقِليِديَّ َســاِت التَّ ُمْنَخِفَضــًة للَغاَيــِة ُمَقاَرَنــًة ِبالُمَؤسَّ

ُلَهــا ِقيَمــُة الُقــُروِض  ِة اْعِتَبــاَراٍت، أَوَّ وذلــك َتَبًعــا ِلِعــدَّ

ا ِإَضاَفــًة ِلَواِقــِع الُفَقــَراِء الُمَتَدنِّي  الُمْنَخِفَضــِة ِنْســِبّيً

ــَل.  ِوي ــَل الطَّ ْأِجي ــا التَّ ــُل َداِئًم ــِذي ال ُيْحَتَم الَّ

َطُة 2.   اإِلْجَراَءاُت الُمَبسَّ

ــَدِة  ــُة الُفَقــَراِء َيْنِفــُروَن مــن اإِلْجــَراَءاِت الُمَعقَّ َفَغاِلِبيَّ

َمــاِذِج  النَّ َتْعِبَئــِة  فــي  ِخْبَرِتِهــْم  ِلَعــَدِم  ِإَضاَفــًة 

ــَراِض  ــاِت اإِلْق ــِة ِبَعَمِليَّ ــوِر الُمْرَتِبَط ــن اأُلُم ــا م وَغْيِرَه

ــِل  ْمِوي ــاِت التَّ َس ــى ُمَؤسَّ ــُب عل ــك َيِج ، لذل ــِديِّ ْقِلي التَّ

ــِل  ــا وَتْقِلي ــيِط ِإْجَراَءاِتَه ــى َتْبِس ــُل عل ــِر الَعَم ِغي الصَّ

ــى  ــُروِض إل ــِح الُق ــِة ِلَمْن اِزَم ــِة اللَّ وِتيِنيَّ ــاِت الرُّ َب الُمَتَطلَّ

ــُر  ْنَيــا، َكــْوُن أَيِّ َتْعِقيــٍد ِإَضاِفــيٍّ َقــْد ُيَؤثِّ ُحُدوِدَهــا الدُّ

ــوِل.  ــِق الُوُص ــِة وُعْم ْغِطَي ــَبِة التَّ ــى ِنْس ــْلًبا عل َس

َماَناِت 3.   َبَساَطُة الَكَفاالِت والضَّ

َســاُت  ــُز بهــا ُمَؤسَّ ِتــي َتَتَماَي َقــاِط الَّ وهــذه ِإْحــَدى النِّ

ــِة  الَماِليَّ َســاِت  الُمَؤسَّ عــن  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

ــِة َتْطُلــُب  ْقِليِديَّ َســاِت التَّ ــُة الُمَؤسَّ ، َفَغاِلِبيَّ ــةِ ْقِليِديَّ التَّ

علــى  للُمَواَفَقــِة  َدًة  ُمَحــدَّ وَكَفــاالٍت  َضَماَنــاٍت 

ــا َرْهًنــا  َماَنــاُت ِإمَّ اإِلْقــَراِض، وَقــْد َتُكــوُن هــذه الضَّ

َبــاُت  ًة، وهــذه الُمَتَطلَّ ــا أو َضَماَنــاٍت َشــْخِصيَّ َعَقاِرّيً

ــن  ــَك ع ــا َناِهَي ــَراُء َتْقِديُمه ــَتِطيُع الُفَق ــا َيْس ــاِدًرا َم َن

ْمِويِل  َســاُت التَّ َعــَدِم اْمِتالِكِهــْم لهــا، لذلــك َفُمَؤسَّ

ٍة  َشــْخِصيَّ ِبَضَماَنــاٍت  َتْكَتفــي  مــا  َعــاَدًة  ِغيــِر  الصَّ

ــيٍّ مــن الُمْقَتــِرِض أو ِباالْعِتَمــاِد  ــٍد َخطِّ َتْنَحِصــُر ِبَتَعهُّ

ُجــوِء إلــى  ــِة أو ِباللُّ يَّ علــى ُســْمَعِتِه فــي الِبيَئــِة الَمَحلِّ

ــِة.  الَجَماِعيَّ َماَنــاِت  الضَّ

ُج في االْقِتَراِض  َدرُّ 4.   التَّ

ِغيــِر ال َتُقــوُم َعــاَدًة ِبَمْنــِح  ْمِويــِل الصَّ َســاُت التَّ َفُمَؤسَّ

ٍة،  ِل َمــرَّ ِقيَمــِة الَقــْرِض َكاِمَلــًة للُمْقَتــِرِض فــي أَوَّ

فَغاِلًبــا مــا َيِتــمُّ َتْجِزَئــُة الَقــْرِض علــى ُدُفَعــاٍت ُتْمَنــُح 

ُج  ــَدرُّ ــٍة ُمَتَســاِوَيٍة وَمْحــُدوَدٍة، وهــذا التَّ ِبَفَواِصــَل َزَمِنيَّ
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ــِد مــن أَنَّ الُمْقَتــِرَض َقد اْســَتْخَدَم  َأكُّ َيْهــِدُف إلــى التَّ

ــْت  ــِذي َقِبَل ــُه والَّ ــِن َعْن ــَدِف الُمْعَل ــي الَه ــْرَض ف الَق

ــُه.  ــُه وَتْمِويَل ْمِويــِل َتْغِطَيَت َســُة التَّ ُمَؤسَّ

5.   الُقْرُب من الَعِميِل

ْمِويــِل  َســاِت التَّ وُيْقَصــُد بهــذا الُقــْرِب ِقَيــاُم ُمَؤسَّ

ٍة للُعَمــالِء فــي  ــٍة أو ُأْســُبوِعيَّ ِغيــِر ِبُمَتاَبَعــٍة َيْوِميَّ الصَّ

ِتــي َقاَمــْت  ِغيــَرِة الَّ َتْنِفيِذِهــْم ِلَمَشــاِريِعِهم الصَّ

َســُة ِبَتْمِويِلَهــا، وهــذه الُمَتاَبَعــُة َتْهِدُف  هــذه الُمَؤسَّ

ــُط  الَمْشــُروِع كمــا هــو ُمَخطَّ ــدِ مــن َســْيِر  َأكُّ للتَّ

اِمــُن  الضَّ هــو  الَمْشــُروِع  َنَجــاِح  َكــْوُن  وذلــك  َلــُه 

الَحِقيِقــيُّ الْســِتْرَداِد ِقيَمــِة الَقــْرِض الَمْمُنــوِح. 

ِة يَّ 6.   َفْهُم الِبيَئِة الَمَحلِّ

ــا  ــا َبْينه ــُن فيم ــِر َتَتَباَي ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاُت التَّ َس َفُمَؤسَّ

َباُيــِن واالْخِتــالِف َكــْوُن  َتَباُيًنــا واِضًحــا، وَســَبُب هــذا التَّ

َســِة  ــِة َتْفــِرُض علــى الُمَؤسَّ يَّ َخَصاِئــِص الِبيَئــِة الَمَحلِّ

َياَســِة  السِّ عــن  َتْخَتِلــُف  ــٍة  َتْمِويِليَّ ِسَياَســٍة  َبــاَع  اتِّ

ــاِل  ــِبيِل الِمَث ــى َس ــَرى، فعل ــاٍت ُأْخ ــي ِبيَئ ــِة ف َبَع الُمتَّ

ــِة  يِفيَّ الرِّ الِبيَئــاِت  فــي  ــُة  الَماِليَّ الِخْدَمــاُت  َتْمَتــاُز 

ِغيــَرِة والُمَتَناِهَيــِة  الَمَشــاِريِع الصَّ ِبَتْرِكيِزَهــا علــى 

وَتْرِبَيــِة  َراِعــيِّ  الزِّ ِبالَعَمــِل  َلــِة  الصِّ َذاِت  َغــِر  الصِّ

ِة  َســاِئيَّ ــِة النِّ ــاِت َذاَت الَغاِلِبيَّ ــاِت، كمــا أَنَّ الِبيَئ الَحَيَواَن

َلــِة  الصِّ َذاِت  الَمَشــاِريِع  علــى  ِبَتْرِكيِزَهــا  َتْمَتــاُز 

ِة َكَمَشــاِغِل الِخَياَطــِة وَغْيِرهــا.  َســاِئيَّ ِبالَمَشــاِريِع النِّ

ِة َبَكاِت االْجِتَماِعيَّ 7.   االْعِتَماُد على الشَّ

ِلالْعِتَمــاِد  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاُت  ُمَؤسَّ َتِميــُل 

باالْقِتــَراِض  وُيْقَصــُد   ، الَجَماِعــيِّ اإِلْقــَراِض  علــى 

الَجَماِعــيِّ َمْنــُح الَقــْرِض ِلَمْجُموَعــٍة مــن اأَلْشــَخاِص 

ُمْشــَتَرٍك  ِبَشــْكٍل  ِســيَن  والُمَؤسِّ الُمَتَضاِمِنيــَن 

ــا، والَهــَدُف مــن هــذا االْقِتــَراِض  َمْشــُروًعا َجَماِعّيً

َماَنــاِت  ــَداِد وَتْعِزيــِز الضَّ ــِة السَّ الَجَماِعــيِّ َتْعِزيــُز َقاِبِليَّ

الَمْأُخــوَذِة. 

8.   اْسِتْخَداُم َحَواِجِز اإِلْقَراِض

َســاِت  ُمَؤسَّ اْمِتَنــاُع  اإِلْقــَراِض  ِبَحَواِجــِز  وُيْقَصــُد 

ــِح أَيِّ ُقــُروٍض َجِديــَدٍة ِلَأيِّ  ِغيــِر عــن َمْن ْمِويــِل الصَّ التَّ

ــَز  ــِح َحَواِف ــًة ِلَمْن ــَداِد، ِإَضاَف ــن السَّ ــٍر ع ــٍل ُمَتَأخِّ َعِمي

الَبــاِب  َفْتــِح  ِخــالِل  مــن  للُمْلَتِزِميــَن  ٍة  َتْشــِجيِعيَّ

للُحُصــوِل علــى ُقــُروٍض َذاِت ِقَيــِم أَْعَلــى فــي َحــاِل 

َدِة.  ــَراِت الُمَحــدَّ ــَداِد وفــي الَفَت ــِل ِبالسَّ ــَزاِم الَعِمي الِت

الُت َفاِئَدٍة ُمْرَتِفَعٍة 9.   ُمَعدَّ

ِغيــِر اْعِتَمــاُد  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ َْغِلــُب علــى ُمَؤسَّ

الِت  ِبُمَعــدَّ ُمَقاَرَنــًة  ُمْرَتِفَعــٍة  َفاِئــَدٍة  الِت  ُمَعــدَّ

ْمِويــِل  َســاِت التَّ ــِل ُمَؤسَّ ــَدِة الُمْعَتَمــَدِة مــن ِقَب الَفاِئ

الُت الَفاِئــَدِة فــي هــذه  ، ِإْذ َتِصــُل ُمَعــدَّ ــةِ ْقِليِديَّ التَّ

َســاِت إلــى 30% فــي َبْعــِض الَحــاالِت، وَتْبِريــُر  الُمَؤسَّ

َســاِت  الِت الُمْرَتِفَعــِة فــي َكــْوِن ُمَؤسَّ هــذه الُمَعــدَّ

ْحِفيــِز  التَّ ِنَظــاِم  علــى  َتْعَتِمــُد  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ
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ْأِثيــِر والُوُصــوِل. الِت الُمْرَتِفَعــِة فــي ِزَيــاَدِة ُعْمــِق التَّ ِلُعَمالِئهــا ِإَضاَفــًة ِلُمَســاَعَدِة هــذه الُمَعــدَّ

ِغير ْمويِل الصَّ َساِت التَّ ُة ُمَؤسَّ يَّ َثاِلًثا: َأَهمِّ

ِ
ــُة  يَّ ــْزَداُد هــذه اأَلَهمِّ ــِم، وَت ــِف ُدَوِل الَعاَل ِغيــِر فــي ُمْخَتِل ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ــُة الَمُنوَطــُة ِبُمَؤسَّ يَّ ــْزَداُد اأَلَهمِّ َت

ــَرَز  ــِة فــي الِبيَئــاِت الَفِقيــَرِة، وِفيَمــا َيِلــي ُنــوِرُد أَْب يَّ اِمَيــِة، وُعُموًمــا ُيْمِكــُن ُمالَحَظــُة هــذه اأَلَهمِّ َوِل النَّ فــي الــدُّ

ْطِبيَقاُت، َجاِمَعُة ُأمِّ ُدْرَمان، 2010م.. 1 َماِذُج والتَّ وَداِن –الَمْفُهوُم، النَّ ْمِويُل اأَلْصَغُر في السُّ ِجْبِريل َحاِمد أَْحَمد، َصاِلح. التَّ

ــان، . 2 ــُة ُأمِّ ُدْرَم ــِعيد –َمَحلَّ ــي َس ــَتِفيِديَن ِبَأِب ــوِل الُمْس ــيِن ُدُخ ــي َتْحِس ــِر ف ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِريِع التَّ ــُر َمَش ــى. أََث ــب، ُمَن يِّ ــر الطَّ بابك

ْكُنوُلوْجَيــا، ُيوْنُيــو 2014م ص4. ــوَداِن للُعُلــوِم والتِّ َجاِمَعــُة السُّ

ْمِويــِل  َســاِت التَّ ــَة ُمَؤسَّ يَّ ــُح أََهمِّ ِتــي ُتَوضِّ َقــاِط الَّ النِّ

ــِر. ِغي الصَّ

1.   ُمَعاَلَجُة ُمْشِكَلِة الِبَطاَلِة

ِقَبــِل  مــن  َلــُة  الُمَموَّ ِغيــَرُة  الصَّ َفالَمَشــاِريُع 

ِغيــِر َتْعَمــُل علــى َتْوِفيــِر  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ُمَؤسَّ

ــِة  ــي الِبيَئ ــَراِء ف ــن الُفَق ــٍر م ــَدٍد َكِبي ــٍل ِلَع ــَرِص َعَم ُف

َلــِة  الُمَموَّ الَمَشــاِريِع  ــِة  َغاِلِبيَّ َكــْوُن  الُمْســَتْهَدَفِة، 

الِعَماَلــِة  َكِثيَفــَة  ِبَكْوِنَهــا  َتْمَتــاُز  ْمِويــِل  التَّ بهــذا 

ْكُنوُلوْجَيــا، لذلــك فهــي َتْحَتــاُج ِلَعــَدٍد  ُمْنَخِفَضــَة التِّ

َنــت الَمَشــاِريُع  ــاِل، وفــي هــذا اإِلَطــاِر َتَمكَّ مــن الُعمَّ

ــِل  ْمِوي ــاِت التَّ َس ــِل ُمَؤسَّ ــن ِقَب ــُة م َل ــَرُة الُمَموَّ ِغي الصَّ

ــن  ــاِرُب م ــا ُيَق ــٍل ِلَم ــَرِص َعَم ــِر ُف ــن َتْوِفي ــِر م ِغي الصَّ

ــاِت  ــي الِوالَي ــِة ف ــَوى الَعاِمَل ــوِع الُق ــن َمْجُم 56% م

 %35 و  الِهْنــِد  فــي   %87 و  ــِة،  اأَلْمِريِكيَّ ِحــَدِة  الُمتَّ

ــُن  ُتَبيِّ الُمْرَتِفَعــُة  َســُب  النِّ فهــذه   ،)1( اأُلْرُدنِّ فــي 

ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ وِبَشــْكٍل َجِلــيٍّ ُقــْدَرَة ُمَؤسَّ

الَعاِلَيــِة علــى ُمَعاَلَجــِة ُمْشــِكَلِة الِبَطاَلــِة.

يِّ اإِلْجَماِليِّ اِتِج الَمَحلِّ 2.   ِزَياَدُة النَّ

َلــِة مــن  الُمَموَّ ِغيــَرِة  الصَّ الَمَشــاِريِع  َكــْوُن  وذلــك 

َتْعَمــُل علــى  ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ التَّ َســاِت  ِقَبــِل ُمَؤسَّ

ِة  االْســِتَفاَدِة الُقْصــَوى مــن الَمــَواِرِد الُمَتاَحــِة الَبَشــِريَّ

ــيِّ  الَمَحلِّ اإِلْنَتــاِج  ِقيَمــِة  مــن  َيِزيــُد  ِبَمــا  ــةِ  يَّ والَمادِّ

 ، ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ اِتــِج الَمَحلِّ اِلــي ِزَيــاَدُة ِقيَمــِة النَّ وِبالتَّ

ُتْســِهُم  ــِة  اأَلْمِريِكيَّ ِحــَدِة  الُمتَّ الِوالَيــاِت  َففــي 

اِتــِج  ِغيــَرُة ِبِنْســَبِة 38% مــن ِقيَمــِة النَّ الَمَشــاِريُع الصَّ

ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ وفــي اأُلْرُدنِّ ب 30% وفــي ُتْرِكَيا  الَمَحلِّ

ــُح ِمْقــَداَر ُمَســاَهَمِة  بـــ 35%)2(، وهــذه اأَلْرَقــاُم ُتَوضِّ

ــِة  ــَراِت االْقِتَصاِديَّ ْمِويــِل فــي َتْحِســيِن الُمَؤشِّ هــذا التَّ

. ــةِ يَّ الُكلِّ

َفاْنِخَفــاُض  ْشــِغيِل:  التَّ ُمْســَتَوى  َرْفــُع   .3

ــيِّ  اِتــِج الَمَحلِّ ُمْســَتَوى الِبَطاَلــِة واْزِدَيــاُد ِقيَمــِة النَّ

ْشــِغيِل  اإِلْجَماِلــيِّ مــن َشــْأِنَها ِزَيــاَدُة ُمْســَتَوى التَّ

الَكاِمــِل  ْشــِغيِل  التَّ ُمْســَتَوى  مــن  واالْقِتــَراِب 

ــَراِت  الُمَؤشِّ هــذه  َكــْوُن  ــِة،  يَّ الَمَحلِّ الِبيَئــِة  فــي 
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َتْرَتِبــُط اْرِتَباًطــا وِثيًقــا ِباْســِتْغالِل الَمــَواِرِد الُمَتاَحــِة 

ِة.  والَبَشــِريَّ ــةِ  ِبيِعيَّ الطَّ

َخَراِت 4.   َتْفِعيُل الُمدَّ

َخــاَر  االدِّ ــُز  ُتَحفِّ ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاُت  فُمَؤسَّ

فــي الِبيَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة مــن ِخــالِل َمْنــِح َفَواِئــَد 

ا ِإَضاَفــًة ِلَدْوِرَهــا فــي  َذاِت ِنَســٍب ُمْرَتِفَعــٍة ِنْســِبّيً

ــِة  ْوَرِة االْقِتَصاِديَّ ــدَّ ــي ال ــَراِت ف َخ ــذه الُمدَّ ــاِل ه ِإْدَخ

ــذه  ــا أَنَّ ه ــُت ُهن اِف ــَراِض، واللَّ ــاَدِة اإِلْق ــالِل ِإَع ــن ِخ م

ــْت  ــا َكاَن ــاَر الَبِســيَط َمْهَم َخ ــُز االدِّ َســاِت ُتَحفِّ الُمَؤسَّ

ْقِليــِديِّ ال  ْمِويــِل التَّ َســاِت التَّ ِقيَمُتــُه، َبْيَنَمــا فــي ُمَؤسَّ

ا،  َخــَراِت الُمْرَتِفَعــِة ِنْســِبّيً َعاُمــُل ِإلَّا مــع الُمدَّ َيِتــمُّ التَّ

ــِة  ــَراِت الَفْرِديَّ َخ ــًرا مــن الُمدَّ ــا ُيْبِقــي ِقْســًما َكِبي ِممَّ

ــُة ُتَعاِلُجَهــا  ــِة، وهــذه الَقِضيَّ ْوَرِة االْقِتَصاِديَّ َخــاِرَج الــدَّ

ــٍة.  ــِر ِبَفاِعِليَّ ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاُت التَّ َس ُمَؤسَّ

ِة ْزَعِة االْسِتْهالِكيَّ 5.   الَحدُّ من النَّ

ــُن الُفَقــَراُء  ــُة الَبِســيَطُة ال َيَتَمكَّ َخــَراُت الَفْرِديَّ َفالُمدَّ

َيْدَفُعُهــْم  ــا  ِممَّ منهــا  االْســِتَفاَدِة  مــن  َعــاَدًة 

ــِل  ْمِوي ــاُت التَّ َس ــِتْهالِك، َفُمَؤسَّ ــي االْس ــا ف إِلْنَفاِقَه

هــذه  ِإْدَخــاِل  علــى  الُفَقــَراَء  ــُز  ُتَحفِّ ِغيــِر  الصَّ

ِخــالِل  مــن  ــِة  االْقِتَصاِديَّ ْوَرِة  الــدَّ فــي  َخــَراِت  الُمدَّ

َكاَنــْت  مهمــا  َخــَراٍت  ُمدَّ َفــَأيُّ  اإِلْنَتــاِج،  َتْحِفيــِز 

َصِغيــَرًة َســَتِجُد َطِريَقَهــا إلــى ُســوِق الَعَمــِل، اأَلْمــُر 

ــُه ُيِتيــُح  الِت االْســِتْهالِك َكْوُن ــُل مــن ُمَعــدَّ ــِذي ُيَقلِّ الَّ

ــِر.  َغ ــِغ الصِّ ــِر والَباِل ِغي ــِتْثَماِر الصَّ ــاَم االْس ــَة أََم الُفْرَص

6.   َدْعُم الَمَشاِريِع الَكِبيَرِة

َســاِت  ُمَؤسَّ َتَعاُمــِل  َعــَدِم  مــن  ْغــِم  الرَّ علــى 

ا أَنََّهــا  ِغيــِر مــع الَمَشــاِريِع الَكِبيــَرِة ِإلَّ ْمِويــِل الصَّ التَّ

ُم لهــا َدْعًمــا َغْيــَر ُمَباِشــٍر مــن ِخــالِل الَمَشــاِريِع  ُتَقــدِّ

َعــٍة  ــًة وِنْصــَف ُمَصنَّ ِليَّ ُم َمــَوادَّ أَوَّ ِتــي ُتَقــدِّ ِغيــَرِة الَّ الصَّ

ِغيــَرُة فــي مثل  للَمَشــاِريِع الُكْبــَرى، فالَمَشــاِريُع الصَّ
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ــِتيَراِد. ــَة ِلالْس ــُل الَحاَج ــا ُيَقلِّ ــَرى، ِممَّ ــِة الُكْب َناَع ــالِت الصِّ ــِر ُمْدَخ ــي َتْوِفي ــُب َدْوًرا ف ــِة َتْلَع ــذه الَحاَل ه

ِغيَرُة َراِبًعا: الَمَشاِريُع الصَّ

ِة . 1 ــُة اإِلْســِتراِتيِجيَّ ، َمَجلَّ ــَطِة فــي ِبَنــاِء االْقِتصــاِد الَوَطِنــيِّ ِغيــَرِة والُمَتَوسِّ َســاِت الصَّ  بوَشــَرف، ِجياللــي وآَخــُرون. َدْوُر الُمَؤسَّ

ــُد: 4، العــدد: 6، ص 173. ْنِمَيــِة، الَجَزاِئــر، الُمَجلَّ والتَّ

ِغيــَرِة . 2 َقاتهــا، َمْرَكــز الَمْشــُروَعاِت الصَّ ــَطُة أهّمّيتهــا وُمَعوِّ ِغيــَرُة والُمَتَوسِّ الَمْحــُروق، َماِهــر َحَســن وآَخــُروَن. الَمْشــُروَعاُت الصَّ

ــان، 2012م، ص2. ــَطِة، اأُلْرُدّن، َعمَّ والُمَتَوسِّ

ــَرِة . 3 ِغي ــُروَعاِت الصَّ ــُل الَمْش ــِم«،« َتْمِوي ــي الَعاَل ــا ف ُره ــَطِة وَتَطوُّ ــَرِة والُمَتَوسِّ ِغي ــاِت الصَّ َس ــُة الُمَؤسَّ ــَماِعيِل. »ماهيَّ ــْعَبان، ِإْس َش

ــُر،2003م، ص 63. ــَطِة، الَجَزاِئ ــَرِة والُمَتَوسِّ ِغي ــاِت الصَّ َس ــي الُمَؤسَّ ــِتْثَماِر ف ــراَكِة واالْس ــر الشَّ ــوَرات َمْخَب ــَطِة«، َمْنُش والُمَتَوسِّ

َغــِر  الصِّ والُمَتَناِهَيــُة  ِغيــَرُة  الصَّ الَمَشــاِريُع  ُتْعَتَبــُر 

ْمِويــِل  َســاِت التَّ ــةَ فــي َتَواُصــِل ُمَؤسَّ اأَلَداَة الِفْعِليَّ

ِغيــِر مــع أَْفــَراِد الِبيَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة، ِإَضاَفــًة  الصَّ

ــُق  ــا َتْحِقي ــن ِخالِلَه ــمُّ م ــي َيِت ِت ــيَلَة الَّ ــا الَوِس ِلَكْوِنَه

ُوُجــوِد  َفِبــُدوِن  َســاِت،  الُمَؤسَّ هــذه  أَْهــَداِف 

َســاِت  ــُة ُمَؤسَّ ِغيــَرِة َتْنَعــِدُم َفاِعِليَّ الَمَشــاِريِع الصَّ

اْســِتْهالِكيٍّ  ِلَعاِمــٍل  ُل  وَتَتَحــوَّ ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

ــٍز، وفــي الُعُقــوِد اأَلِخيــَرِة مــن الَقْرِن الِعْشــِريَن  ُمَحفِّ

َشــِهَدْت  والِعْشــِريَن  الَحــاِدي  الَقــْرِن  وِبَداَيــة 

ــي  ــا ف ــاًرا واِضًح ــَرِة اْزِدَه ِغي ــاِريِع الصَّ ــُة الَمَش ِصَناَع

أَْثَبَتــْت  َبْعَدَمــا  َما  ِســيَّ ال  الَعاَلــِم،  ُدَوِل  ُمْخَتِلــِف 

ــَراِت  ــِع الُمَؤشِّ ــيِن واِق ــي َتْحِس ــًة ف ــًة ُمْرَتِفَع َفاِعِليَّ

ِلَدْوِرَهــا  ِإَضاَفــًة  ــِة  يَّ والُكلِّ ــِة  الُجْزِئيَّ ــةِ  االْقِتَصاِديَّ

ــِة  ْنِمَي ــِة والتَّ ــِة االْجِتَماِعيَّ ْنِمَي ــِل التَّ ــي َتْفِعي ــامِّ ف الَه

ــاِت  ــن اأَلَزَم ــِد م ــوٍل للَعِدي ــاِد ُحُل ــَتَداَمِة وِإيَج الُمْس

. ــةِ واالْقِتَصاِديَّ ــةِ  االْجِتَماِعيَّ

ــُن  ــَرِة َفُيْمِك ِغي ــاِريِع الصَّ ــِف الَمَش ــوِص َتْعِري َوِبُخُص

ــْت  ــي َتَناَوَل ِت ــِف الَّ َعاِري ــَراِت التَّ ــوِد َعَش ــُة ُوُج ُمالَحَظ

ــَد َخَصاِئِصهــا، َبْعُضهــا َيَتَقاَطــُع  َتْوِصيَفهــا وَتْحِدي

وَبْعُضهــا  َفــاِت  والصِّ الَخَصاِئــِص  َبْعــِض  فــي 

َباُيــِن  اآلَخــُر َيَتَباَيــُن َتَباُيًنــا واِضًحــا، وَمــَردُّ هــذه التَّ

اِمَيــِة  النَّ َوِل  الــدُّ بيــن  َعاِريــِف  التَّ اْخِتــالِف  فــي 

ِحــَدِة  الُمتَّ اأُلَمــِم  َمــِة  ِلُمَنظَّ فَوْفًقــا  َمــِة،  والُمَتَقدِّ

ــُة  ِغيــَرُة هــي تلــك الُمْنَشــِآُت اإِلْنَتاِجيَّ الَمَشــاِريُع الصَّ

ِتــي َيْعَمــُل ِبَهــا َبْيــَن 15- 19 َعاِمــًلا  ــُة الَّ أو الِخْدِميَّ

اِمَيــِة، َبْيَنَمــا َيْبُلــُغ الَعــَدُد فــي  َوِل النَّ وذلــك فــي الــدُّ

ــُك  ــا الَبْن ، أَمَّ ــًلا)1( ــلَّ مــن 99 َعاِم ــِة أََق َناِعيَّ َوِل الصِّ ــدُّ ال

َهــا  أَنَّ علــى  ِغيــَر  الصَّ الَمَشــاِريَع  ُف  َفُيَعــرِّ ْوِلــيُّ  الدَّ

ــلَّ  ــى أََق ــِغيِلَها إل ــاُج ِلَتْش ــي َتْحَت ِت ــِآُت الَّ ــك الُمْنَش تل

ــُة  ْوِليَّ َمــُة الَعَمــِل الدَّ ُف ُمَنظَّ مــن 50 َعاِمــًلا)2(، وُتَعــرِّ

ِغيــَرَة علــى أَنََّهــا وَحــَداٌت َصِغيــَرُة  الَمَشــاِريَع الصَّ

ــُف  وَتَتَألَّ وِخْدَمــاٍت،  ِســَلًعا  ُع  وُتــَوزِّ ُتْنِتــُج  الَحْجــِم 

لِحَســاِبِهْم  َيْعَمُلــوَن  يَن  ُمْســَتِقلِّ ُمْنِتِجيــَن  مــن 

الُبْلــَداِن  مــن  ــِة  الَحَضِريَّ الَمَناِطــِق  فــي  الَخــاصُّ 

اِمَيــِة، وَبْعُضهــا َيْعَتِمــُد علــى الَعَمــِل مــن َداِخــِل  النَّ

ــاًلا  ــِة، وَبْعُضهــا اآلَخــُر َقــْد َيْســَتْأِجُر ُعمَّ ــَراِد الَعاِئَل أَْف

يــَن، وُمْعَظُمهــا َتْعَمــُل ِبــَرْأِس َمــاٍل َثاِبــٍت  وِحَرِفيِّ

َصِغيــٍر أو ُربََّمــا ِبــُدوِن َرْأِس َمــاٍل َثاِبــٍت)3(.

ــْكٍل  ــُح وِبَش ِض ــاِبَقِة َيتَّ ــاِت السَّ ْعِريَف ــذه التَّ ــن ه فم

فــي  َتْخَتِلــُف  ِغيــَرَة  الصَّ الَمَشــاِريَع  أَنَّ  َجِلــيٍّ 

ــِة، وَتْشــَتِرُك  َناِعيَّ ــِة والصِّ اِمَي َوِل النَّ ِتَهــا بيــن الــدُّ َماِهيَّ

ــاِض  ــاِل وِباْنِخَف ــَدِد الُعمَّ ــِة َع ــا بَمْحُدوِديَّ ــا بينه فيم

ــِة الُمْســَتْخَدَمِة فــي  ْقِنيَّ ْكُنوُلوْجَيــا والتِّ ُمْســَتَوى التِّ

اِلــَي  ْعِريــَف التَّ اإِلْنَتــاِج، وعليــه َفــِإنَّ الَباِحــَث َيْقَتــِرُح التَّ

ِغيــَرُة هــي  ِغيــَرِة، »الَمَشــاِريُع الصَّ للَمَشــاِريِع الصَّ

تلــك الُمْنَشــِآُت الَِّتــي َيْمِلُكهــا وُيِديُرهــا َأْفــَراٌد 

ــوَن ِلِحَســاِبِهم الَخــاصِّ ُدوَن االْســِتَعاَنِة  َيْعَمُل

َرْأِس  فــي  وَتْعَتِمــُد  ــٍة،  َخاِرِجيَّ ــٍة  يَّ َفنِّ ِبِخْبــَراٍت 

ــِريِّ  ــِر الَبَش ــى الُعْنُص ــٍس عل ــْكٍل َرِئي ــا ِبَش َماِله

الِبيَئــِة  فــي  ُمْنَتَجاِتهــا  ُق  وُتَســوِّ  ، اِتــيِّ الذَّ
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ــةِ وَغاِلًبــا مــا َيُكــوُن ُمِديــُر الَمْشــُروِع هــو َنْفُســُه الَماِلــَك«. يَّ الَمَحلِّ

ِغيَرِة َزاُت الَمَشاِريِع الصَّ َخاِمًسا: َخَصاِئُص وُمَميَّ

ــذه  ُل ه ــكِّ ــاِريِع، وُتَش ــن الَمَش ــا م ــن َغْيِرَه ــا ع ُزَه ــاٍت ُتَميِّ ــَص وَصَف ِة َخَصاِئ ــدَّ ــَرُة ِبِع ِغي ــاِريُع الصَّ ــاُز الَمَش َتْمَت

 ، ــيِّ ــى االْجِتَماِع ــِويِّ وَحتَّ ْنَم ــاِديِّ والتَّ ــا االْقِتَص ــِب َدْوِره ــي َلِع ــاِريِع ف ــذه الَمَش ــا له ــًلا َرِئيًس ــُص َمْدَخ الَخَصاِئ

ا  ــِة ِإلَّ َناِعيَّ اِمَيــِة والصِّ َوِل النَّ ِغيــَرِة َبْيــَن الــدُّ ْســِبيِّ فــي َمْفُهــوِم الَمَشــاِريِع الصَّ ْغــِم مــن االْخِتــالِف النِّ وعلــى الرَّ

ِتــي  ــَماِت الَّ ِة، وِفيَمــا َيِلــي أََهــمَّ الَخَصاِئــِص والسِّ ــَزاِت اأَلَساِســيَّ ِئيَســِة والُمَميِّ َهــا َتْشــَتِرُك فــي الَخَصاِئــِص الرَّ أَنَّ

ِغيــَرُة عــن َغْيِرَهــا مــن الَمَشــاِريِع والُمْنَشــآِت. ــُز ِبَهــا الَمَشــاِريُع الصَّ َتَتَميَّ

1.   ِصَغُر الَحْجِم

ــَرٍة  ــاَحاٍت َكِبي ــاُج ِلِمَس ــَرُة ال َتْحَت ِغي ــاِريُع الصَّ فالَمَش

وَمَجاُلــُه  ِغيــِر  الصَّ الَمْشــُروِع  َفَنَشــاُط  إلْنَشــاِئَها، 

ُمْنَخِفًضــا. ُيْعَتَبــُر  الُجْغَراِفــيُّ 

ُة َعَدِد الَعاِمِليَن 2.   ِقلَّ

ِغيــَرُة َعــاَدًة مــا ُتــَداُر مــن ِقَبــِل أَْفَراِد  فالَمَشــاِريُع الصَّ

ــٍة، كمــا أَنَّ  ــٍة َخاِرِجيَّ ــٍد َعاِمَل اأُلْســَرِة ُدوَن الَحاَجــِة ِلَأْي

ِلِإْنَشــاِئَها  اِزَمــَة  اللَّ ــَة  والَقاُنوِنيَّ ــَة  اإِلَداِريَّ اإِلْجــَراَءاِت 

ــاَطِة. ــُهوَلِة والَبَس ــاُز ِبالسُّ َتْمَت

وِق الُمْسَتْهَدِف 3.   َضآَلُة السُّ

مــن  الُمْســَتْهَدَفُة  اأَلْســَواُق  َتْنَحِصــُر  َمــا  َفَغاِلًبــا 

ــِة  يَّ ــَواِق الَمَحلِّ ــي اأَلْس ــَرِة ف ِغي ــاِريِع الصَّ ــِل الَمَش ِقَب

ــاِج  ــِم اإِلْنَت ــع َحْج ــُب م ــا َيَتَناَس ــك ِبَم ــَرِة، وذل ِغي الصَّ

ا. الُمَتَواِضــِع ِنْســِبّيً

4.   اْنِخَفاُض َرْأِس الَماِل

اِبــِت  الثَّ الَمــاِل  َرْأَس  َيْشــَمُل  االْنِخَفــاُض  وهــذا 

ُل َرْأُس الَمــاِل الَبَشــِريِّ الُعْنُصــَر  والُمَتــَداَوِل، ِإْذ ُيَشــكِّ

ِئيــَس فــي ِإْنَتــاِج هــذه الَمَشــاِريِع، وهــذا ال َيْعِنــي  الرَّ

ِنْســَبَتُه  وَلِكــنَّ   ، َتــامٍّ ِبَشــْكٍل  الَمــاِل  َرْأِس  ِغَيــاَب 

ــاِريِع  ــًة بالَمَش ــًة ُمَقاَرَن َي ــُر ُمَتَدنِّ ــُروِع ُتْعَتَب ــي الَمْش ف

والَكِبيــَرِة. ــَطِة  الُمَتَوسِّ

5.   الَعَواِئُد ُمْنَخِفَضٌة وَمْضُموَنٌة

ِإذ أنَّ اْنِخَفــاَض ِنْســَبِة َرْأِس الَمــاِل فــي الَمْشــُروِع 

اِلــي اْنِخَفــاُض  ــُم اْنِخَفــاَض اإِلْنَتــاِج وِبالتَّ ِغيــِر ُيَحتِّ الصَّ

ِغيــَرِة  الصَّ الَمَشــاِريِع  َعَواِئــِد  ــُة  َفَغاِلِبيَّ الَعَواِئــِد، 

ــَرِة  ــِة اأُلْس ــدِّ َحاَج ــي ِلَس ــِة َتْكف اِمَي ــَداِن النَّ ــي الُبْل ف

ِخُر،  ــِة ِإَضاَفــًة ِلَتْوِفيــِر َدْخــٍل ِإَضاِفــيٍّ َبِســيٍط َيدَّ الَماِليَّ

ُه الْنِخَفاِض ُمْســَتَوى  وَضَمــاُن َتْحِقيــِق الَعَواِئــِد َمــَردَّ

َهــا هذه الَمَشــاِريُع. ِتــي َتْعَمــُل فــي ِظلِّ الُمَخاَطــَرِة الَّ

ِة 6.   الَجْمُع َبْيَن اإِلَداَرِة والِمْلِكيَّ

الُمِديــُر  َذاُتــُه  هــو  ِغيــِر  الصَّ للَمْشــُروِع  َفالَماِلــُك 

الَمَشــاِريَع  هــذه  ُيْعِطــي  َمــا  وهــذا  والَعاِمــُل، 

ًة ُمْرَتِفَعــًة ِلَناِحَيــِة اتَِّخــاِذ الَقــَراَراِت ِإَضاَفــًة  اْســِتْقالِليَّ

ــُع بهــا هذه  ِتــي َتَتَمتَّ ِلُمْســَتَوى الُمُروَنــِة الُمْرَتِفَعــِة الَّ

الَمَشــاِريُع.

ِف مع االْحِتَياَجاِت َكيُّ 7.   ُسُهوَلُة التَّ

ْكُنوُلوْجَيا  ِغيَرُة ُتْعَتَبُر ُمْنَخِفَضَة التِّ َفالَمَشاِريُع الصَّ

ُمْرَتِفَعَة 

َأْقُلَم مع  ٍة التَّ ا ُيِتيُح لها وِبُسُهوَلٍة َتامَّ الِعَماَلِة، ِممَّ

ِة. ْسِويِقيَّ َراِت التَّ الُمَتَغيِّ
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ُة وَجْوَدُة اإِلْنَتاِج 8.   ِدقَّ

ِجُهــوَن  َيتَّ اأَلْفــَراِد  ــَة  َغاِلِبيَّ أَنَّ  إلــى  ُه  َمــَردُّ وذلــك 

ِتــي َلُهــْم ِفيَهــا ِخْبــَرٌة  للَعَمــِل فــي الَمَشــاِريِع الَّ

أَْم  ــًة  ِخْدِميَّ َمَشــاِريَع  أََكاَنــْت  َســَواٌء  ُمْســَبَقٌة، 

ــا َيْنَعِكــُس ِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر علــى َجــْوَدِة  ــًة ِممَّ ِإْنَتاِجيَّ

اإِلْنَتــاِج.

ْنِمَيِة  9.   الُمَساَهَمُة في َتْحِقيِق َعَداَلِة التَّ

االْقِتَصاِديَِّة

ــِرَكاُت  ــُز الَمَشــاِريُع الُكْبــَرى والشَّ َفَغاِلًبــا َمــا َتَتَركَّ

َدٍة ِضْمــَن  ــٍة ُمَحــدَّ ِئيَســُة فــي َمَناِطــَق ُجْغَراِفيَّ الرَّ

ْنِمَيــِة  التَّ ِلَتَراُجــِع  َيُقــوُد  ــِذي  الَّ اأَلْمــُر  ْوَلــِة،  الدَّ

ِلَباِقــي  ــُة  االْجِتَماِعيَّ َخْلِفهــا  ومــن  ــةِ  االْقِتَصاِديَّ

ــَة،  ــَة والَخاِرِجيَّ اِخِليَّ ــُز الِهْجــَرَة الدَّ الَمَناِطــِق، وُيَحفِّ

ِغيــَرُة َدْوًرا فــي َتْحِقيــِق  وُهَنــا َتْلَعــُب الَمَشــاِريُع الصَّ

َكْوُنهــا  ــِة  االْقِتَصاِديَّ ْنِمَيــِة  ِللتَّ ــِة  ْوِزيِعيَّ التَّ الَعَداَلــِة 

َتْســَتْهِدُف الَمَناِطــَق اأَلَشــدَّ َفْقــًرا واأَلَقــلَّ ُحُظوًظــا 

ــِة. واالْجِتَماِعيَّ ــِة  االْقِتَصاِديَّ ْنِمَيــِة  التَّ فــي 
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ِغيَرِة َساِدًسا: اأَلَثُر االْقِتَصاِديُّ للَمَشاِريِع الصَّ

ــَمَل  اُه ِلَيْش ــدَّ ــْل َيَتَع ، َب ــْرِديِّ ــاِد الَف ــَراِت االْقِتَص ــى ُمَؤشِّ ــَرِة عل ِغي ــاِريِع الصَّ ــاِديُّ للَمَش ــُر االْقِتَص ــُر اأَلَث ال َيْقَتِص

ــي  ــا، وف ــَة أَْيًض ــَراِت االْجِتَماِعيَّ ــاَل الُمَؤشِّ ــاِديُّ ِلَيَط ْوُر االْقِتَص ــدَّ ــذا ال ــى ه ، وَيَتَناَم ــيِّ ــاِد الُكلِّ ــَراِت االْقِتَص ُمَؤشِّ

ــِة  اِمَي َوِل النَّ ــدُّ ــِم أَْجمــع فــي ال ــاِبَقِة َتَناَمــى َدْوُر هــذه الَمَشــاِريِع علــى ُمْســَتَوى الَعاَل ــَرِة السَّ ــوِد اأَلِخي الُعُق

َوِل، وَتَجــاَوَزْت فــي الَعِديــِد مــن اأَلْحَيــاِن ُقــْدَرَة  ، ِبَحْيــُث َباَتــْت َرِديًفــا َرِئيًســا الْقِتَصــاِد اأَلْفــَراِد والــدُّ ــةِ َناِعيَّ والصِّ

ــِة،  ــَراِت االْقِتَصاِديَّ ــِع الُمَؤشِّ ــِز واِق ــِة وَتْعِزي ْنِمَي ــِة التَّ ــِع َعَمِليَّ ــِد وَدْف ــِق الَعَواِئ ــى َتْحِقي ــَرى عل ــِرَكاِت الُكْب الشَّ

ــَرِة. ِغي ــَر االْقِتَصــاِديَّ للَمَشــاِريِع الصَّ ــِرُز اأَلَث ــي ُتْب ِت ــاِط الَّ َق ــمَّ النِّ ــُن أََه ــي ُنَبيِّ ــا َيْأِت وِفيَم

يــِل لإِلْعــالِم . 1 ــِة، ُمَحاَضــَرٌة ُمْلَقــاٌة ِبَمْرَكــِز النِّ نمَيــِة االْقِتصاِديَّ ِغيــَرُة وَدْوُرهــا فــي َتْحِقيــِق التَّ ُســَلْيَمان، َســْرَحان. الَمْشــُروَعاُت الصَّ

https://cutt.us/ni5hv :اِبــط ــْيِخ )ِمْصــر(، 2016م، ُمَتــاٌح علــى الرَّ ِبَكْفــِر الشَّ

ِغيــَرِة . 2 َســاِت الصَّ ــِة، ِدَراَســُة َحاَلــِة الُمَؤسَّ ْنِمَيــِة االْقِتصاِديَّ ــَطِة فــي َتْحِقيــِق التَّ ِغيــَرِة والُمَتَوسِّ خَيــاري، ميــَرة. َدْوُر الَمْشــُروَعاِت الصَّ

ــوم  ــِة وُعُل ــوِم التجاريَّ ــِة والُعُل ــوِم االْقِتصاِديَّ ــُة الُعُل يَّ ــتيٍر، ُكلِّ ــاَلُة َماِجس ــي 2012/2007م، ِرَس ــِة ُأمِّ الَبَواِق ــَطِة بِوالَي والُمَتَوسِّ

ــُر(، 2013م، ص48-44. ــِن مهيــدي )الَجَزاِئ ْســِييِر، َجاِمَعــُة الَعَربــيِّ ْب التَّ

يِّ اإِلْجَماِليِّ اِتِج الَمَحلِّ 1.   َدْعُم النَّ

ــِد  ــاَدِة الَعَواِئ ــاِج وِزَي ــِز اإِلْنَت ــِق َتْحِفي ــن َطِري ــك ع وذل

َوِل علــى الَمَشــاِريِع  ــُة الــدُّ َقــِة، وَتْعَتِمــُد َغاِلِبيَّ الُمَحقَّ

ــَراِتها  ُمَؤشِّ ُمْخَتِلــِف  َدْعــِم  فــي  ِغيــَرِة  الصَّ

ــيُّ  الَمَحلِّ اِتــُج  النَّ ومنهــا  ــةِ  يَّ الُكلِّ ــةِ  االْقِتَصاِديَّ

الَمَشــاِريُع  ُتْســِهُم  َفَرْنَســا  ففــي   ، اإِلْجَماِلــيُّ

ــيِّ  ــيِّ اإِلْجَماِل ــِج الَمَحلِّ اِت ــن النَّ ــَرُة ب 61,8% م ِغي الصَّ

.)1(%27,1 ِبِنْســَبٍة  الَياَبــاِن  وفــي 

2.   َدْعُم الِقيَمِة الُمَضاَفِة

ُمَباِشــٍر  وِبَشــْكٍل  ُتْســِهُم  ِغيــَرُة  الصَّ فالَمَشــاِريُع 

َكــْوُن  الُمَضاَفــِة  الِقيَمــِة  َدْعــِم  فــي  ــاٍل  وَفعَّ

 ، ِإْنَتاِجــيٍّ َطاَبــٍع  َذاَت  ِغيــَرِة  الصَّ الَمَشــاِريِع  ــِة  َغاِلِبيَّ

ــيٍّ علــى َتْحِويــِل  فهــي َتْعَتِمــُد ِبَشــْكٍل ِشــْبِه ُكلِّ

أو  َعــٍة  ُمَصنَّ َمــَوادَّ  إلــى  ــِة  ِليَّ اأَلوَّ الَخــاِم  الَمــَوادِّ 

مــن  َعاِلَيــًة  ِنَســًبا  ــُق  ُيَحقِّ ــا  ِممَّ َعــٍة  ُمَصنَّ ِنْصــِف 

َســِبيِل  علــى  َفَرْنَســا  َففــي  الُمَضاَفــِة،  الِقيَمــِة 

ِغيــَرُة ِبَمــا ُيَقــاِرُب  الِمَثــاِل ُتْســِهُم الَمَشــاِريُع الصَّ

ــِة وفــي  يَّ مــن 42,9% مــن الِقيَمــِة الُمَضاَفــِة الُكلِّ

َيْنَطِبــُق علــى  اأَلْمــِر  58,8% وَذاُت  ِبِنْســَبِة  ِإيَطالَيــا 

ــاِريُع  ــاِهُم الَمَش ــِر ُتَس ــي الَجَزاِئ ــِة، فف اِمَي َوِل النَّ ــدُّ ال

َرْفــِع  فــي   %98,73 ِبِنْســَبِة  ــُة  َراِعيَّ الزِّ ِغيــَرُة  الصَّ

ــع  ــِه م ــالِل ُمَقاَرَنِت ــن ِخ ــك م ــِة وذل ــِة الُمَضاَف الِقيَم

.)2( ــيِّ الَمَحلِّ الَعــامِّ  الِقَطــاِع 
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3.   الَحدُّ من ُمْشِكَلِة الِبَطاَلِة

ــِة  االْقِتَصاِديَّ الَمَشــاِكِل  أَْبــَرِز  مــن  الِبَطاَلــُة  ُتْعَتَبــُر 

َمــِة  الُمَتَقدِّ َوِل  الــدُّ ــُة  َغاِلِبيَّ منهــا  ُتَعاِنــي  ِتــي  الَّ

ِتــي َغاِلًبــا ال َتْنَجــُح  اِمَيــِة علــى َحــدٍّ َســَواٍء، والَّ والنَّ

ــُة، وهــي َتْرَتِبــُط ِبَشــْكٍل  ْقِليِديَّ َمَعهــا الُحُلــوُل التَّ

ــا  ــيِّ ِممَّ ــِويٍّ فــي االْقِتَصــاِد الَمَحلِّ ــٍل ُبْنَي ُمَباِشــٍر ِبَخَل

ا  ــْيَطَرِة عليهــا، ِإلَّ ــُب ُخَطًطــا َطِويَلــَة اأَلَمــِد ِللسَّ َيَتَطلَّ

ــًة لهــذه  ُم ُحُلــوًلا ِفْعِليَّ ِغيــَرَة ُتَقــدِّ أَنَّ الَمَشــاِريَع الصَّ

اْســِتيَعاِب  علــى  ُقْدَرِتَهــا  ِخــالِل  مــن  الُمْشــِكَلِة 

َوِل  ــدُّ ــَة ال ــَع َغاِلِبيَّ ــا َدَف ــذا َم ــِة، وه يَّ ــِة الَمَحلِّ الِعَماَل

ــذه  ــِة ه ــي ُمَعاَلَج ــاِع ف ــذا الِقَط ــى ه ــاِد عل ِلالْعِتَم

ــِة  اأَلْمِريِكيَّ ِحــَدِة  الُمتَّ الِوالَيــاِت  َففــي  الُمْشــِكَلِة، 

ــْكٍل  ــَداُر ِبَش ــي ُت ِت ــَرِة الَّ ِغي ــاِريِع الصَّ ــَدُد الَمَش ــَغ َع َبَل

ــاٍل مــن َخــاِرِج اأُلْســَرِة  َفــْرِديٍّ وُدوَن ُوُجــوِد أَيِّ ُعمَّ

َمْشــُروٍع،  ِمْلُيــوَن   22 مــن  أَْكَثــَر  2018م  َعــاَم 

ــُف هــذه الَمَشــاِريُع أَْكَثــَر مــن 49,2% مــن  وُتَوظِّ

أَْي  الِبــالِد  فــي  الَعاِمَلــِة  الُقــَوى  َعــَدِد  ِإْجَماِلــيِّ 

ــُر  َمــا ُيَقــاِرُب مــن 120 ِمْلُيــوِن ُفْرَصــِة َعَمــٍل، وُتَوفِّ

ــَراَوُح بيــن 60 - 65% مــن  ا َتَت وَظاِئــَف َجِديــَدًة َســَنِوّيً

ِإْجَماِلــيِّ الَوَظاِئــِف الَجِديــَدِة َســَنِوّيًا، َففــي َعــاِم 

أَْكَثــَر  ِغيــَرُة  الصَّ الَمَشــاِريُع  ــَرت  وفَّ َفَقــْط  2015م 

ــه أَنَّ أَيَّ  ــكَّ ب ــا ال َش ــٍة)1(، وِممَّ ــوِن وِظيَف ــن 1,9 ِمْلُي م

ــُن مــن َتْوِفيــِر  ــٍة ُأْخــَرى ال َتَتَمكَّ ِسَياَســٍة اْقِتَصاِديَّ

ــُرُه الَمَشــاِريُع  ــِذي ُتَوفِّ ُفــَرِص الَعَمــِل ِبالِمْقــَداِر الَّ

ــذه  ــُس له ِئي ــَبُب الرَّ ــَلْفَنا فالسَّ ــا أَْس ــَرُة، وكم ِغي الصَّ

ــُل فــي َكْوِنهــا ُمْنَخِفَضــَة  الَمْقــِدَرِة الُمْرَتِفَعــِة َيَتَمثَّ

الِعَماَلــِة. َكِثيَفــَة  ْكُنوُلوْجَيــا  التِّ

1. Small Business Statistics | Chamber of Commerce. Retrieved 30 October 2020, from https://bit.ly/2RsPYcl

ِة، َمْرِجٌع َساِبٌق، ص 44.. 2 ْنِمَيِة االْقِتصاِديَّ َطِة في َتْحِقيِق التَّ ِغيَرِة والُمَتَوسِّ خَياري، ميَرة. َدْوُر الَمْشُروَعاِت الصَّ

اِدَراِت 4.   َدْعُم الصَّ

ــي  ــٍر ف ــْكٍل ُمَباِش ــَرُة ِبَش ِغي ــاِريُع الصَّ ــاِهُم الَمَش َُس

ــِة مــن ِخــالِل َدْعِمَهــا  ْوَل َجــاِريِّ ِللدَّ ــَزاِن التِّ َدْعــِم الِمي

االْســِتيَراِد  علــى  االْعِتَمــاِد  وَتْقِليــِل  ــاِدَراِت  ِللصَّ

ــِف  ــِة أو ِنْص َع ــَوادِّ الُمَصنَّ ــَبِة للَم ْس ــَواٌء ِبالنِّ ــك َس وذل

الِمَثــاِل  َســِبيِل  علــى  الَجَزاِئــِر  َففــي  َعــِة،  الُمَصنَّ

ِغيــَرُة ِبِنْســَبِة 2,08% مــن  ُتَســاِهُم الَمَشــاِريُع الصَّ

ِنْصــِف  الَمــَوادِّ  َمَجــاِل  فــي  ــاِدَراِت  الصَّ ِإْجَماِلــيِّ 

 807 ِبَأْكَثــَر مــن  ِقيَمُتَهــا  ُر  ُتَقــدَّ ِتــي  َعــِة والَّ الُمَصنَّ

الَمــَوادِّ  َمَجــاِل  وفــي   ، أَْمِريِكــيٍّ ُدوالٍر  ِمْلُيــوِن 

ــِة َســاَهَمْت َذاُت الَمَشــاِريِع ِبِنْســَبِة %0,24  الِغَذاِئيَّ

ــوِن ُدوالٍر  ُر ب 94 ِمْلُي ــا ُيَقــدَّ ــاِدَراِت ِبَم ــِة الصَّ مــن ِقيَم

.)2( َســَنِويٍّ ِبَشــْكٍل  وذلــك  أَْمِريِكــيٍّ 

ِغيــَرُة ال ُيْمِكــُن أَْن َتْنَجــَح وأَْن َتُقــوَم  فالَمَشــاِريُع الصَّ

ــْم  ــا ِإَذا َل ــا واْقِتَصاِدّيً ــاأَلْدَواِر الُمَناَطــِة بهــا اْجِتَماِعّيً ِب

ــذه  ــْوُن ه ــِر، َك ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــْق ِبُمَؤسَّ َتَتَراَف

َناَعــِة َدْوَر  ْســَبِة لهــذه الصِّ َســاِت َتْلَعــُب ِبالنِّ الُمَؤسَّ

ِئيــُس  ــُز الرَّ ْســَبِة للِجْســِم، فهــي الُمَحفِّ ِم ِبالنِّ الــدَّ

ــَماِح  السَّ فــي  اأَلَهــمَّ  الَعاِمــَل  ِلَكْوِنهــا  ِإَضاَفــًة 

عــن  َناِهَيــَك  َناَعــِة  الصِّ هــذه  ِبُدُخــوِل  للُفَقــَراِء 

ــَرِة  ِغي ــِة الصَّ ــَراِت الَماِليَّ َخ ــِل الُمدَّ ــي َتْحِوي ــا ف َدْوِرَه

وَنْقِلَهــا مــن الِقَطــاِع االْســِتْهالِكيِّ إلــى الِقَطــاِع 

ــُل ُعْقــَدَة الَوْصــِل  َســاُت ُتَمثِّ ، فهــذه الُمَؤسَّ اإِلْنَتاِجــيِّ

ــِة  َخــَراِت وبيــن الِعَماَلــِة الَفْرِديَّ ــةِ بيــن الُمدَّ االْقِتَصاِديَّ

ْوَرِة  والــدَّ ِغيــَرِة  الصَّ الَمَشــاِريِع  وبيــن  ِجَهــِة  مــن 

ــَرى. ــٍة ُأْخ ــن ِجَه ــةِ م االْقِتَصاِديَّ
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اِني  الَمْبَحُث الثَّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ ِغيِر في الشَّ ْمِويِل الصَّ َساِت التَّ ُأُفُق وُفَرُص ُمَؤسَّ

ــُز . 1 ــّي آْســيا )اإلســكوا( وَمْرَك ــُة لَغْرِب ــُة واالْجِتماعّي ِحــدِة االْقِتصادّي ــِم الُمتَّ ــُة اأُلَم ــَد َثمانــي َســَنواٍت مــن الَحــْرِب، َلْجن ُســْوريا َبْع

https://cutt.us/ZJfYg :ــِط اِب ــى الرَّ ــاٌح عل ــدروز، 2020م، ُمت ــانت أن ــِة س ــي جاِمع ــورّيِة ف ــاِت السُّ َراس الدِّ

2 .https://cutt.us/riuZ0 :اِبِط ورّيُة، ُمتاٌح على الرَّ الَمْكَتُب الَمْرَكزيُّ لإِلْحصاِء، الُجْمُهورّيُة الَعَربّيُة السُّ

الَعْشــِر  ــَنَواِت  السَّ ِخــالَل  ُة  ــوِريَّ السُّ اأَلْزَمــةُ  ت  أَدَّ

يَن  ــوِريِّ ــِر ُمْخَتِلــِف َجَواِنــِب َحَيــاِة السُّ ــاِبَقِة إلــى َتَأثُّ السَّ

ــِة  ِة ُمــُروًرا ِباالْقِتَصاِديَّ َبــَدأَ مــن الَجَواِنــِب اإِلْنَســاِنيَّ

ْغــِم مــن َكــْوِن  ــة، وعلــى الرَّ ة واالْجِتَماِعيَّ َياِســيَّ َفالسِّ

ــْكٍل  ــُج ِبَش ــْدُرُس وُتَعاِل ــاِبَقِة َت ــَراِت السَّ ــذه الُمَؤشِّ ه

ــا  ــع َبْعِضَه ــُل م ــا َتَتَداَخ َه ا أَنَّ ــٍل ِإلَّ ــَتِقلٍّ وُمْنَفِص ُمْس

َفمــن  وَعِميــٍق،  ُعْضــِويٍّ  وِبَشــْكٍل  ْأِثيــِر  التَّ ِلَناِحَيــِة 

ِة  اإِلْنَســاِنيَّ ــَراِت  الُمَؤشِّ َفْصــُل  ِبَمــَكاٍن  ُعوَبــِة  الصُّ

أو  ــِة  االْقِتَصاِديَّ َنِظيَرِتَهــا  عــن  ِة  ــوِريَّ السُّ لأَلْزَمــِة 

ــُل  ُتَمثِّ َجِميًعــا  فهــي   ، ــةِ االْجِتَماِعيَّ أو  ِة  َياِســيَّ السِّ

وِبَشــْكٍل  ــُر  ُتَؤثِّ ِتــي  والَّ ِة  ــْلِبيَّ السَّ اأَلْزَمــِة  َمْفــَرَزاِت 

ِريــَن وَناِزِحيــَن  يَن َكُمَهجَّ ــوِريِّ ُمَباِشــٍر علــى واِقــِع السُّ

يــَن.  يِّ َمَحلِّ اٍن  وُســكَّ

ــا ال َشــكَّ ِبــِه أَنَّ الَجاِنــَب االْقِتَصــاِديَّ لأَلْزَمــِة  َوِممَّ

ــَراِت،  ــْلِبيِّ َباِقــي الُمَؤشِّ ــِرِه السَّ ِة َيُفــوُق ِبَتْأِثي ــوِريَّ السُّ

ــِه وِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر،  ــُر ِب ــَراِت َتَتَأثَّ ــِة الُمَؤشِّ َكــْوُن َغاِلِبيَّ

ْخِطيــُط ِلَتْحِســيِن وُمَعاَلَجــِة  فمــن َغْيــِر الُمْمِكــِن التَّ

َياِســيِّ  ــى السِّ الَجاِنــِب اإِلْنَســاِنيِّ أو االْجِتَماِعــيِّ وَحتَّ

ــِة  ــَراِت االْقِتَصاِديَّ ــُوِر الُمَؤشِّ ــِع وَتَدْه ــلِّ َتَراُج ــي ِظ ف

، ال  ــيِّ والُجْزِئــيِّ يــَن الُكلِّ ِعيَدْيــِن االْقِتَصاِديِّ علــى الصَّ

ــُه اأَلْزَمــُة علــى  َفْت ــِذي َخلَّ ــاِر الَّ َم َما أَنَّ َحْجــَم الدَّ ِســيَّ

ــِة  واإِلْنَتاِجيَّ ــِة  االْقِتَصاِديَّ ــِة  ْحِتيَّ التَّ الِبْنَيــِة  َصِعيــِد 

 ، َتــامٍّ ِبَشــَلٍل  ــوِريُّ  السُّ االْقِتَصــاُد  أََصــاَب  ِة  ــوِريَّ السُّ

ــكوا«  ــَدِة »اإلس ِح ــِم الُمتَّ ــِة اأُلَم ــِر َلْجَن ــا ِلَتْقِري فَوْفًق

ُر ب 422 ِمْلَيــاَر  ــُة ُتَقــدَّ ُة االْقِتَصاِديَّ ــوِريَّ فالَخَســاِئر السُّ

ــِة  ــاِئِر االْقِتَصاِديَّ ــُر الَخَس ــُل أَْكَب ــيٍّ وَتَتَمثَّ ُدوالٍر أَْمِريِك

َناَعــِة  والصِّ واإِلْســَكاِن  ْفــِط  النِّ ِقَطــاِع  فــي 

، وَوْفــَق َمْكَتــِب اإِلْحَصــاِء فــي ُحُكوَمــِة  َراَعــِة)1( والزِّ

َتَراَجــَع  ــيَّ  الَمَحلِّ اِتــَج  النَّ َفــِإنَّ  ــوِريِّ  السُّ َظــاِم  النِّ

َة اأَلْزَمــِة َعــاَم  ــا َكاَن عليــه َعِشــيَّ ِبِنْســَبِة 58% َعمَّ

َئ  ــيِّ 2011م)2(، وَراَفــَق هــذا الَواِقــَع االْقِتَصــاِديَّ السَّ

يَن، فَوْفًقــا  ــوِريِّ اْنِعــَكاٌس ُمَباِشــٌر علــى واِقــِع السُّ

الَفْقــِر  َل  ُمَعــدَّ َفــِإنَّ  ِحــَدِة  الُمتَّ اأُلَمــِم  َمــِة  ِلُمَنظَّ

ــِل  ْخ ــَتَوى الدَّ ــا أَنَّ ُمْس ــاَوُز 80% كم ــوْرَيا َيَتَج ــي ُس ف

ــى إلــى َمــا ُدوَن 300 ُدوالٍر أَْمِريِكــيٍّ  ــَنِويِّ َيَتَدنَّ السَّ

ــِة َفــِإنَّ  ْوِليَّ َمــِة الَعَمــِل الدَّ َســَنِوّيًا)1(، وَوْفًقــا ِلُمَنظَّ

َل الِبَطاَلــِة في ُســوْرَيا َيَتــَراَوُح َبْيــن %70-50)2(،  ُمَعــدَّ

ــَلِل  ــُق ِمْقــَداَر الشَّ ــَراِت َتــُدلُّ وُتَوثِّ َفــُكلُّ هــذه الُمَؤشِّ

ــوِريِّ  ــِذي َحــلَّ ِباالْقِتَصــاِد السُّ والَواِقــِع الَمْأَســاِويِّ الَّ

ــَتَوى  ــى ُمْس ِة أو عل ــوِريَّ ــِة السُّ ْوَل ــَتَوى الدَّ ــى ُمْس عل

ــا َزاَد فــي َتْعِقيــِد الَمْشــَهِد االْقِتَصاِديِّ  اأَلْفــَراِد، وِممَّ
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الَعــاِم َعــَدُم اتَِّضــاِح ُأُفــِق َحــلٍّ ِسَياِســيٍّ أو اْقِتَصاِديٍّ 

ــَد  َياِســيَّ الُمَعقَّ ــًة أَنَّ الَمْشــَهَد السِّ ُمْرَتَقــٍب َخاصَّ

اْنَعَكــَس وِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر علــى الَواِقــِع االْقِتَصــاِديِّ 

ُمالَحَظُتــُه  ُيْمِكــُن  َمــا  وهــذا   ، والَخــاصِّ الَعــامِّ 

ِبُوُضــوٍح وِبَشــْكٍل َجِلــيٍّ مــن ِخــالِل ُحــَزِم الُعُقوَبــاِت 

ــَل  ِتــي َتَحمَّ ــوِريِّ والَّ َظــاِم السُّ ِتــي ُفِرَضــْت علــى النِّ الَّ

ــوِريُّوَن فــي ُمْخَتِلــِف الَمَناِطِق  َة السُّ ــْلِبيَّ َتِبَعاِتهــا السَّ

ــِر ُمَباِشــٍر، ُكلُّ  ِة َســَواٌء ِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر أو َغْي ــوِريَّ السُّ

ــن  ــَث ع ــت الَبْح ــاِت أَْلَزَم ــَراِت والُمْعَطَي ــذه الُمَؤشِّ ه

ــُن مــن الَواِقــِع االْقِتَصــاِديِّ  ــٍة ُتَحسِّ ُحُلــوٍل اْقِتَصاِديَّ

ــُس ِلَواِقــٍع اْقِتَصــاِديٍّ ِبِعيــِد الَمــَدى،  ، وُتَؤسِّ الَحاِلــيِّ

ِغيــَرِة فــي َتْعِزيِز  ــُة الَمَشــاِريِع الصَّ يَّ وُهَنــا َتْظَهــُر أََهمِّ

ِحــدِة، 13 مــارس 2019م، ُمتــاٌح . 1 ــي الَحــدَّ اأَلْدَنــى فقــط، أَْخبــاُر اأُلَمــِم الُمتَّ االْحِتياجــاُت فــي ُســوْريا هاِئلــٌة والُمســاَعداُت ُتغطِّ

https://cutt.us/RGuLn :ــِط اِب ــى الرَّ عل

2 .https://cutt.us/wqQtO :اِبِط ِة، َبَياَناُت الَعَمِل، ُمَتاٌح على الرَّ ْوِليَّ َمُة الَعَمِل الدَّ ُة، ُمَنظَّ وِريَّ ُة السُّ ُة الَعَرِبيَّ الُجْمُهوِريَّ

ــَراِتِه  ــيِن ُمَؤشِّ ــوِريِّ وَتْحِس ــاِديِّ السُّ ــِع االْقِتَص الَواِق

ِر،  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َما فــي َمَناِطــِق الشَّ ال ِســيَّ

ــْن  ــَرَة َل ِغي ــِه أَنَّ هــذه الَمَشــاِريَع الصَّ ــا ال َشــكَّ ِب وِممَّ

ــْم  َجــاُح مــا لــْم ُتَدعَّ ــوَر وَلــْن ُيْكَتــَب َلَهــا النَّ ُتْبِصــَر النُّ

ــيَّ  ــاَء الَماِل ــُر الِغَط ــٍر ُتَوفِّ ــٍل َصِغي ــاِت َتْمِوي َس ِبُمَؤسَّ

َعــِة  ــِة الُمَتَنوِّ ــْر ُحْزَمــًة مــن الِخْدَمــاِت الَماِليَّ َلَهــا وُتَوفِّ

ــا  ــَواِل وَغْيِرَه ــِل اأَلْم ــَراِض وَتْحِوي ــاِر واإِلْق َخ ــَن االدِّ َبْي

مــن الِخْدَمــاِت، وهــذا مــا َسُنَناِقُشــُه ِباْســِتَفاَضٍة 

َجــاِح  النَّ ِلُفــَرِص  ِقيــَن  ُمَتَطرِّ الَمْبَحــِث،  هــذا  فــي 

ــًة  ــاٍت َتْنِفيِذيَّ َعــِة وُمْقَتَرِحيــَن آِليَّ َقــاِت الُمَتَوقَّ والُمَعوِّ

َظــِريِّ  ُتِعيــُن علــى َتْحِويــِل الِفْكــَرِة مــن ِنَطاِقَهــا النَّ

. ــيِّ ْطِبيِق ــيِّ التَّ ــِب الَعَمِل ــى الَجاِن إل
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ُر؟ وِريُّ الُمَحرَّ َماُل السُّ ًلا: َما الشَّ أَوَّ

ــاٌح علــى . 1 ــر 2016م، ص2، ُمت راســاِت، ُأُكُتوب ــُز ُجُســوٍر للدِّ ــِة، َمْرَك ْرِكيَّ ياســِة التُّ ــاراِت السِّ ــراِت: َزَخــٌم ِإضافــيٌّ لِخي ــُة ِدْرِع الُف َعَمِلّي

https://cutt.us/exbLx :اِبــِط الرَّ

ــاِت، 23 . 2 راس ــراَن للدِّ ــُز ِعْم ــِة، َمْرَك ــِق الُمعاَرض ــي َمناِط ــِر ف ــي الُمَبكِّ ــاِذ التَّعاف ــٍة إِلْنق ــَوٍة الِزم ــِم« كُخْط ــيِق الّناِع ْنس ــُبُل »التَّ ُس

https://cutt.us/nYnYQ :ســبتمبر 2020م، متــاح علــى الرابــط

3 .https://cutt.us/N4aK0 :اِبِط ْعِم، ُنوَفْمبر 2017م، ص37، ُمتاٌح على الرَّ  َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ

َراَســاْت، 29 ُأُغْســُطس 2016م، . 4 َعــاُت، َمْرَكــُز الَجِزيــَرِة ِللدِّ َوقُّ ــَياُق، والتَّ ــاُت، والسِّ ــُة فــي ُســوْرَيا: الَخْلِفيَّ ْرِكيَّ ُة التُّ ــُة الَعْســَكِريَّ الَعَمِليَّ

https://cutt.us/cLRjh :اِبــِط ُمَتــاٌح علــى الرَّ

ُة إلــى اْشــِتَعاِل الِبــالِد ِبِصَراَعــاٍت  ــوِريَّ ت اأَلْزَمــةُ السُّ أَدَّ

ْت إلــى َتَشــْرُذِم  ــٍة أَدَّ ــَراٍف ُمْخَتِلَف ــَن أَْط ٍة َبْي َعْســَكِريَّ

ــٍة  ــالِت َخاِرِجيَّ ِة وأَْفَضــْت ِلَتَدخُّ ــوِريَّ الُجْغَرافيــا السُّ

ــٍة، واْنَتَهــى الَمَطــاُف  ــٍة وَدْوِليَّ ٍة ِإْقِليِميَّ مــن ُدَوِل ِعــدَّ

ٍة  ــدَّ ــوِرَيٍة ِع ــٍة ُس ــَق ُجْغَراِفيَّ ــوِر َمَناِط ــى ُظُه ــا إل ِبَه

ــِق  ــٍة، َكالَمَناِط ــٍة وَدْوِليَّ ــوِذ ُدَوٍل ِإْقِليِميَّ ــُع ِلُنُف َتْخَض

َتْخَضــُع  ِتــي  الَّ ِة  ــْرِقيَّ الشَّ ِة  ــَماِليَّ والشَّ ِة  ــْرِقيَّ الشَّ

ــا  ــِة الَمْدُعوَمــِة أَْمِريِكّيً ِلَســْيَطَرِة الَفَصاِئــِل الُكْرِديَّ

َتْحــَت  الِبــالِد  وَغــْرِب  وَجُنــوِب  وَســِط  وَمَناِطــِق 

ا  ــوِريِّ الَمْدُعــوِم ُروِســّيً َظــاِم السُّ اِت النِّ َســْيَطَرِة ُقــوَّ

ــْيَطَرِة  ــُة ِلَس ُة الَخاِضَع ــَماِليَّ ــُق الشَّ ــا، والَمَناِط وِإيَراِنّيً

ــَها  ــى َرْأِس ِة وعل ــوِريَّ ــِة السُّ ــِل الُمَعاِرَض ــِض َفَصاِئ َبْع

ــا)1(، وقــد  ــوِريُّ الَمْدُعــوِم ُتْرِكّيً الَجْيــُش الَوَطِنــيُّ السُّ

َعِقــَب  ــَة  الَحاِليَّ َخِريَطَتــُه  ــوِريُّ  السُّ ــَماُل  الشَّ أََخــَذ 

ٍة واِســَعٍة اْنِطالًقــا  ــٍة َعْســَكِريَّ ِقَيــاِم ُتْرِكَيــا ِبَعَمِليَّ

ــِة فــي َعــاِم 2016م ِبَهــَدِف  ْرِكيَّ مــن اأَلَراِضــي التُّ

ــى  ــِة وعل ــن الِمْنَطَق ــِة م ــاِت اإِلْرَهاِبيَّ ْنِظيَم ــْرِد التَّ َط

، وَهَدَفــْت أَْيًضــا  َرْأِســَها َتْنِظيــُم َداِعــَش اإِلْرَهاِبــيُّ

َيْت  وُســمِّ ــِة  االْنِفَصاِليَّ ــِة  الُكْرِديَّ الَفَصاِئــِل  إِلْبَعــاِد 

الُفــَراِت)2(،  ِدْرِع  ــِة  ِبَعَمِليَّ آَنــَذاَك  ــُة  الَعَمِليَّ هــذه 

ــا  ــِة، وِفيَم َراَس ــذه الدِّ ــُة به ــُة الَمْعِنيَّ ــي الِمْنَطَق وه

ــَة  يُمْغَراِفيَّ والدِّ ــَة  الُجْغَراِفيَّ الَخَصاِئــَص  َيُخــصُّ 

ِمَســاَحُتَها  َفَتْبُلــُغ  َراَســِة  الدِّ َمَحــلِّ  للِمْنَطَقــِة 

ــذه  اِن ه ــكَّ ــَدُد ُس ــُغ َع ــا َيْبُل ــْم²، َكَم ــَة 4,000 َك ُقَراَب

َة  ــُن ِعــدَّ الِمْنَطَقــِة 1,5 ِمْلُيــوِن َشــْخٍص)3(، وَتَتَضمَّ

ــاب  ٍة كجرابلــس وعفريــن والَب ــُدٍن َرِئيِســيَّ ــَداٍت وُم َبْل

الُقــَرى  َكِبيــٍر مــن  ِلَعــَدٍد  ِإَضاَفــًة  وِإْعــَزاز وَغْيِرَهــا 

َطــاَق  النِّ ُل  ُتَشــكِّ الِمْنَطَقــُة  وهــذه  والَبْلــَداِت، 

َراَســِة، وُهَنــا  يُمْغَراِفــيَّ لهــذه الدِّ الُجْغَراِفــيَّ والدِّ

ــوِريِّ  ــَماِل السُّ ــَح الشَّ ــى أَنَّ ُمْصَطَل ــاَرُة إل ــُدُر اإِلَش َتْج

ــوِريِّ ِبالَكاِمــِل  ــَماِل السُّ ِر ُيِشــيُر أَْحَياًنــا ِللشَّ الُمَحــرَّ

ــي  ــِة َنْعِن ــذه الَوَرَق ــي ه ــْب، وف ــِة ِإْدِل ــع ُمَحاَفَظ م

ــي  ِت ــَق الَّ ِر الَمَناِط ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ــِق الشَّ ِبَمَناِط

ــِة ِدْرِع الُفــَراِت فيهــا َعــاَم 2016م،  َتــمَّ َتْنِفيــُذ َعَمِليَّ

ِضْمــَن  َزاَلــْت  َمــا  ِإْدِلــْب  ُمَحاَفَظــِة  َكــْوُن  وذلــك 

ــٍة أَْن  ــي أَيِّ َلْحَظ ــُن ف ِة وُيْمِك ــَكِريَّ ــاِت الَعْس الَعَمِليَّ

ــَأٍة  َتْشــَهَد َتْصِعيــًدا َعْســَكِرّيًا َكِبيــًرا، َفهــي َغْيــُر ُمَهيَّ

ُدُخــوٍل  ِلَأيِّ  وال  َحِقيِقــيٍّ  اْقِتَصــاِديٍّ  َنَشــاٍط  ِلَأيِّ 

ــٍة أو َغْيِرَهــا. َســاٍت َماِليَّ ِلُمَؤسَّ

بهــذا  الُمْرَتِبَطــِة  ِبالَخَصاِئــِص  ــُق  َيَتَعلَّ وِفيَمــا 

ُل  ــكِّ ــَلْفَنا ُيَش ــا أَْس ــِذي كم ــيِّ والَّ ــاِع الُجْغَراِف الِقَط

اِحَيِة  ــَة لهــذه الَوَرَقــِة، فهــو مــن النَّ الُحــُدوَد الَمَكاِنيَّ

َفاُهَمــاُت  ِة َبــاَت أَْمــًرا واِقًعــا َفَرَضْتــُه التَّ َياِســيَّ السِّ

ِتــي  ُة الَّ ــُة الَعْســَكِريَّ ، َفالَعَمِليَّ ــةُ ْوِليَّ ــةُ والدَّ اإِلْقِليِميَّ

َياِســيَّ  ــوِريِّ َشــْكَلُه السِّ ــَماِل السُّ أَْفَضــْت ِلَأْخــِذ الشَّ

والُجْغَراِفــيَّ الَحاِلــيَّ مــا َكاَنــْت ِلَتِتــمَّ َلــْوال َتَواُفَقــاٌت 

َواُفَقــاُت مــن َشــْأِنَها  ، وهــذه التَّ ــٌة)4( ــٌة وَدْوِليَّ ِإْقِليِميَّ

ــاٍت  ــًأى عــن أَيِّ َتَجاُذَب ِإْبَقــاُء هــذه الِمْنَطَقــِة فــي َمْن

الَقِصيــِر  الَمــَدى  فــي  ٍة  َعْســَكِريَّ أو  ٍة  ِسَياِســيَّ
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ا  ِنْســِبّيً اْســِتْقَراًرا  ُيْعِطيَهــا  ــِط، وهــو مــا  والُمَتَوسِّ

ِبِإْحــَداِث  يٍّ  ِجــدِّ ِبَشــْكٍل  ْفِكيــُر  التَّ ُيْمِكــُن  ِبَحْيــُث 

ــٍة وَتْطِويــِر الَواِقــِع االْقِتَصــاِديِّ  ــاٍت اْقِتَصاِديَّ َعَمِليَّ

. الَحاِلــيِّ

ــِة ِلِمْنَطَقِة  ــُق ِبالَخَصاِئــِص االْقِتَصاِديَّ ــا ِفيَمــا َيَتَعلَّ أَمَّ

ــِق  ــي الَمَناِط ــو َكَباِق ِر فه ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ الشَّ

اَبُع  ِة َيْطَغــى علــى َنَشــاِطِه االْقِتَصــاِديِّ الطَّ ــوِريَّ السُّ

ــاِت  ــوِب والُبُقوِليَّ ــُة الُحُب ــِه ِزَراَع ــُب َعَلْي ، وَتْغُل ــيُّ َراِع الزِّ

َفَقــْد  الِمْنَطَقــِة،  هــذه  فــي  الُمْثِمــَرِة  واأَلْشــَجاِر 

أَْلــِف   35 ب  ِبالَقْمــِح  الَمْزُروَعــُة  الِمَســاَحُة  َرت  ُقــدِّ

 ، ُطــنٍّ أَْلــِف   110 ب  ُر  ُيَقــدَّ َســَنِويٍّ  وبِإْنَتــاٍج  ِهْكَتــاٍر 

أَْلــِف   84 ُر ب  ــِعيِر ُتَقــدَّ والِمَســاَحُة الَمْزُروَعــُة ِبالشَّ

 ،)1( ُر ب 200 أَْلــِف ُطــنٍّ ِهْكَتــاٍر وبِإْنَتــاٍج َســَنِويٍّ ُيَقــدَّ

كمــا ُتْنِتــُج َمِديَنــُة ِعْفِريــْن وْحَدَهــا مــا َيِزيــُد عــن 

ــاِن َســَنِوّيًا، وُتْنِتــُج 270 أَْلــَف  مَّ 14,400 ُطــنٍّ مــن الرُّ

ــِت)2(. ْي ــن الزَّ ــنٍّ م ُط

أَنَّ  ا  ِإلَّ َراِعــيِّ  الزِّ اَبــِع  الطَّ َغَلَبــِة  مــن  ْغــِم  الرَّ وعلــى 

َناِعــيَّ َلــُه ُحُضــوٌر ِنْســِبيٌّ فــي هــذه  الِقَطــاَع الصِّ

ــِة ِدْرِع الُفــَراِت،  َما َبْعــَد اْنِتَهــاِء َعَمِليَّ الِمْنَطَقــِة ال ِســيَّ

ــاِم 2016م  ــُذ َع ــاُح 142 َمْشــُروًعا ُمْن ــمَّ اْفِتَت ــُث َت َحْي

علــى  َتْعَتِمــُد  ُتَهــا  َغاِلِبيَّ 2020م،  َعــاِم  ــى  وَحتَّ

الَمَشــاِريِع  علــى  وِقْســٌم  ــِة  الِغَذاِئيَّ َناَعــاِت  الصِّ

ــةِ الَبِســيَطِة َكِصَناَعــِة اأَلْحِذَيــِة واأَلَواِنــي  َناِعيَّ الصِّ

ــعَ االْقِتَصــاِديَّ  اَب ا أَنَّ الطَّ ــِة)3(؛ ِإلَّ واأَلْســالِك الَكْهَرَباِئيَّ

الَمِعيَشــِة  ُمْســَتَوى  َتَراُجــِع  إلــى  ُيِشــيُر  الَفــْرِديَّ 

1 .https://cutt.us/N4aK0 :اِبِط ْعِم، ُنوَفْمبر 2017م، ص37، ُمتاٌح على الرَّ َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ
ْعِم، َمْرِجٌع ساِبٌق، ص38.. 2 َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ
ِة، . 3 َراَســاِت اإلْســِتَراِتيِجيَّ ــِر فــي َمَناِطــِق الُمَعاَرَضــِة، ِعْمــَران ِللدِّ َعافــي الُمَبكِّ اِعــِم« َكُخْطــَوٍة الِزَمــٍة ِلِإْنَقــاِذ التَّ ْنِســيِق النَّ ُســُبُل »التَّ

https://cutt.us/Bt0uB :ــِط اِب ــاٌح علــى الرَّ 23 ِســْبَتْمِبر 2020 م، ُمَت
ِحــدِة، 13 مــارس 2019م، ُمتــاٌح . 4 ــي الَحــدَّ اأَلْدَنــى فقــط، أَْخبــاُر اأُلَمــِم الُمتَّ االْحِتياجــاُت فــي ُســوْريا هاِئلــٌة والُمســاَعداُت ُتغطِّ

https://cutt.us/RGuLn :ــِط اِب ــى الرَّ عل
ــرق . 5 ــُة، َمَرْكــُز َمســاراِت الشَّ ــُة واالْجِتماعّي ياســّيُة واالْقِتصادّي الُتهــا السِّ ــِة: َتحوُّ ْركّي ــْيَطرِة التُّ ــه. عفريــن َبْعــَد السَّ ــر اللَّ ــو، َخْي الِحْل

https://cutt.us/rVBFq :ــِط اِب ــى الرَّ ــاٌح عل ــو 2019م، ص 4، ُمت ــاِت، 10 ُيوْلي راس ــِط للدِّ اأَلْوَس

ــِة  ــِة الُمْرَتِفَع ــِب الِبَطاَل ــٍر ِبِنَس ــْكٍل ُمَباِش ــًرا ِبَش ُمَتَأثِّ

ــِم  ْغ ، وعلــى الرَّ ــَدنٍّ ــِة ِبُمْســَتَوى ُدُخــوٍل ُمَت والُمْقَتِرَن

ــُق  ُتَوثِّ ٍة  َرْســِميَّ ــاٍت  ِإْحَصاِئيَّ ُوُجــوِد  َعــَدِم  مــن 

ُمْســَتَوَياِت الِبَطاَلــِة والَفْقــِر فــي هــذه الِمْنَطَقــِة 

ــِة ُتِشــيُر إلــى  َحِفيَّ َقاِريــِر الصَّ ا أَنَّ الَعِديــدَ مــن التَّ ِإلَّ

ــيِّ  ــن ِإْجَماِل ــاَوُز 90% م ــٍع َتَتَج ــٍر ُمْرَتِف الِت َفْق ــدَّ ُمَع

)4(، وهــذا مــا َدَفــَع الَعِديــَد مــن  يــنَ يِّ اِن الَمَحلِّ ــكَّ السُّ

ــِة  يَّ ــْرَطِة الَمَحلِّ ــَباِب ِلاللِتَحــاِق فــي ُصُفــوِف الشُّ الشَّ

ُفْرَصــًة  َلْت  َشــكَّ ِتــي  الَّ َحِة،  الُمَســلَّ الَفَصاِئــِل  أو 

ــيًطا،  ــْو َكاَن َبِس ــٍل وَل ــى َدْخ ــوِل عل ــَباِب للُحُص ِللشَّ

ُر  ًة ُتَقــدَّ ــُة َتْمَنــُح َرَواِتــَب َشــْهِريَّ يَّ ــْرَطُة الَمَحلِّ َفالشُّ

ــا،  ــٍة ِبَمــا ُيَعــاِدُل 50 ُدوالًرا أَْمِريِكّيً ب 400 ِليــَرٍة ُتْرِكيَّ

َحِة َيْحُصــُل الُمَقاِتُلــوَن علــى  وفــي الَفَصاِئــِل الُمَســلَّ

 ،)5( ــيٍّ ــاِدُل 100 ُدوالٍر أَْمِريِك ــا ُيَع ــٍة ِبَم ــَرٍة ُتْرِكيَّ 800 ِلي

ــُدلُّ علــى الَواِقــِع  ــِة َت ــُة للَغاَي َي َفهــذه اأُلُجــوُر الُمَتَدنِّ

الَمَناِطــِق  فــي  يَن  ــوِريِّ ِللسُّ ي  الُمَتــَردِّ الَمِعيِشــيِّ 

ِذيــَن  ُكــوِر الَّ ْســَبِة ِللذُّ َرِة، هــذا ِبالنِّ ِة الُمَحــرَّ ــَماِليَّ الشَّ

َحِة َمــالًذا مــن الَفاَقــِة  وَجــُدوا فــي الَفَصاِئــِل الُمَســلَّ

اأَلَراِمــُل  َما  ِســيَّ ال  َســاِء  ِللنِّ ْســَبِة  ِبالنِّ ــا  أَمَّ والُجــوِع، 

والَيَتاَمــى َفــال ُحُظــوَظ َلُهــْم فــي هــذه الَبَداِئــِل 

هــذه  ُكلُّ  ِبالَمَخاِطــِر،  والَمْحُفوَفــِة  الُمَتَواِضَعــِة 

ــِس  ْب ــاًلا ِللَّ ــُرُك َمَج ــْكٍل ال َيْت ــُد وِبَش ــاِت ُتَؤكِّ الُمْعَطَي

ــٍة  ــٍة ِلَمَشــاِريَع اْقِتَصاِديَّ ِبــَأنَّ الِمْنَطَقــَة ِبَحاَجــٍة َماسَّ

َســاِء وِإْبَعــاِد  ــَباِب والنِّ َقــاِدَرٍة علــى اْســِتيَعاِب الشَّ

ــي  ــْم ف َحِة وَدْمِجِه ــلَّ ــاِل الُمَس ــن اأَلْعَم ــَباِب ع الشَّ

ــِة. االْقِتَصاِديَّ ْوَرِة  الــدَّ
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ِغيِر في ُسوْرَيا  ْمِويِل الصَّ َساِت التَّ َثاِنًيا: َواِقُع ُمَؤسَّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ والشَّ

، ُيونيــو 2008م، ص7، . 1 ْولــيِّ ، َمْجُموعــُة الَبْنــِك الدَّ ْولــيِّ ْمويــِل الدَّ ســُة التَّ َغــِر، ُمَؤسَّ ْمويــِل الُمتناهــي الصِّ ُســوْريا: َتْقييــُم ُســوِق التَّ

https://cutt.us/GJu1Y :اِبــِط ُمتــاٌح علــى الرَّ

ــُد . 2 ــِة & الَمْعه ــارِة الخاِرجّي ــاِد والتِّج ــْوريا، َوزارُة االْقِتص ــي ُس ــرِة ف ِغي ــاريِع الصَّ ــْوَل الَمش ــيٌّ َح ــٌر ِختاِم ــا. َتْقري ــر، رامي ــْلمان َصْق َس

https://cutt.us/EatD1 :ــِط اِب ــى الرَّ ــاٌح عل ــل 2017م، ص40، ُمت ــِة، أَْبري ــإِلدارِة العاّم ــيُّ ل الَوَطن

ــُد . 3 ــِة & الَمْعه ــارِة الخاِرجّي ــاِد والتِّج ــْوريا، َوزارُة االْقِتص ــي ُس ــرِة ف ِغي ــاريِع الصَّ ــْوَل الَمش ــيٌّ َح ــٌر ِختاِم ــا. َتْقري ــر، رامي ــْلمان َصْق َس

ــِة، َمْرِجــٌع َســاِبٌق، ص41. ــإِلدارِة العاّم الَوَطنــيُّ ل

ِغيــِر فــي  ْمِويــِل الصَّ التَّ َســاِت  َتْجِرَبــُة ُمَؤسَّ ُتْعَتَبــُر 

ا ُمَقاَرَنــًة  ُســوْرَيا ِبَشــْكٍل َعــامٍّ َحِديَثــَة الَعْهــِد ِنْســِبّيً

ــَمْح  ــْم َيْس ــوِريُّ َل ــوُن السُّ ــاِوَرِة، فالَقاُن َوِل الُمَج ــدُّ ِبال

ــاِم  ــي َع ــِر ِإلَّا ف ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــِل ُمَؤسَّ ِبَعَم

َتَناِمًيــا  َســاُت  الُمَؤسَّ هــذه  وَشــِهَدْت  2007م)1(، 

َعــاِم  فــي  ِة  ــوِريَّ السُّ اأَلْزَمــِة  َبــْدِء  ــى  َحتَّ واِضًحــا 

اْزِدَهــاًرا  ِغيــَرُة  الصَّ الَمَشــاِريُع  وَشــِهَدت  م،   2011

ــوِق  ــِة فــي السُّ يَّ واِضًحــا، ِإْذ َبَلــَغ َعــَدُد الُمْنَشــِآِت الُكلِّ

ُمْنَشــَأًة، وَبَلَغــْت   619,000 2008م  َعــاَم  ِة  ــوِريَّ السُّ

ِتــي َيْعَمــُل ِبَهــا َعاِمــٌل واِحــٌد  ِنْســَبُة الَمَشــاِريِع الَّ

َكَمــا  الُمْنَشــِآِت،  َعــَدِد  ِإْجَماِلــيِّ  مــن   %67 َفَقــْط 

أَْكَثــُر  ِبَهــا  َيْعَمــُل  ِتــي  الَّ الَمَشــاِريِع  ِنْســَبُة  َبَلَغــْت 

ــا  ــاٍل 32% َبْيَنَم ــن 10 ُعمَّ ــلَّ م ــٍد وأََق ــٍل واِح ــن َعاِم م

ــُر  ــا أَْكَث ــُل ِبَه ــي َيْعَم ِت ــِآِت الَّ ــَبُة الُمْنَش ــْغ ِنْس ــْم َتْبُل َل

ا 0,7%)2(، وفــي ِظــلِّ ِغَيــاٍب َتــامٍّ  ــاٍل ِإلَّ مــن 10 ُعمَّ

ُســوِق  ِبِقَيــاِس  الُمْرَتِبَطــِة  ِة  ْســِميَّ الرَّ لإِلْحَصــاَءاِت 

ِغيِر  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ َلــِب علــى ِخْدَمــاِت ُمَؤسَّ الطَّ

مــن  أَْكَثــَر  ُوُجــوِد  إلــى  ُتِشــيُر  اِت  ْقِديــرَ التَّ أَنَّ  ا  ِإلَّ

ــِر  ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ ــِة ِلِخْدَم ــٍل ِبَحاَج ــوِن َعِمي ِمْلُي

ــذه  ــُم ه ــمَّ َتْقِدي ــاِم َت ــي َذاِت الَع ــاَم 2008م وف َع

الِخْدَمــاِت ِلَأْكَثــَر مــن 41,500 َعِميــٍل)3(، وَشــِهَدْت 

ا مــن  َحــاّدً َتَراُجًعــا  ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ التَّ َســاُت  ُمَؤسَّ

اأُلوَلــى  ــَنَواِت  السَّ ِخــالَل  واالْنِتَشــاُر  الَعــَدُد  َحْيــُث 

ِة ِلَتُعــوَد وَتْنَتِشــَر وَلــْو َكاَن  ــوِريَّ مــن ُعْمــِر اأَلْزَمــِة السُّ

فــي  ــًة  َخاصَّ 2014م،  َعــاِم  َبْعــَد  ِنْســِبيٍّ  ِبَشــْكٍل 

ــوِريُّ  َظــاُم السُّ ِتــي ُيَســْيِطُر عليهــا النِّ الَمَناِطــِق الَّ

وَبــَدأَْت  الَمَعــاِرِك  ُة  ِحــدَّ ِبَهــا  اْنَخَفَضــْت  ِتــي  والَّ

ا.  َتْشــَهُد اْســِتْقَراًرا ِنْســِبّيً

ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ِبُمَؤسَّ ــُق  َيَتَعلَّ ِفيَمــا  ــا  أَمَّ

ِر فهــي َغْيــُر َمْوُجــوَدٍة  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ فــي الشَّ

علــى  اْنَعَكــَس  مــا  وهــذا   ، الَحاِلــيِّ الَوْقــِت  فــي 

ِغيــَرِة فــي هــذه الِمْنَطَقــِة  اْنِتَشــاِر الَمَشــاِريِع الصَّ

الِت  ــَر علــى ِزَيــاَدِة ُمَعــدَّ ــِة، وُكلُّ هــذا أَثَّ الُجْغَراِفيَّ

َراَســَة ِبَشــْكٍل  ــُم الدِّ الَفْقــِر والِبَطاَلــِة، وهــذا ُيَحتِّ

ــِة  ــاِئِل الَمْطُلوَب ــاِت والَوَس ــي اآلِليَّ ــٍق ف يٍّ وَعِمي ــدِّ ِج

ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ َعَمــِل  وَتْفِعيــِل  ِلَتْأِســيِس 

ومــن  ِر  الُمَحــرَّ ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ فــي  ِغيــِر  الصَّ

الَمَشــاِريِع  وَتْشــِغيِل  َتْأِســيِس  َدْعــُم  َخْلِفهــا 

َغــِر. الصِّ والُمَتَناِهَيــِة  ِغيــَرِة  الصَّ
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ِغيِر في  ْمِويِل الصَّ َساِت التَّ َماُت َنَجاِح ُمَؤسَّ َثاِلًثا: ُمَقوِّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ الشَّ

ــَدِف  ــٍر ِبَه ــٍل َصِغي ــاِت َتْمِوي َس ــيِس ُمَؤسَّ ــَبًة ِلَتْأِس ــًة ُمَناِس ِر ِمْنَطَق ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ــُق الشَّ ُل َمَناِط ــكِّ ُتَش

ــَة  ــَة واالْجِتَماِعيَّ ــَراِت االْقِتَصاِديَّ َســاِت أَْن َتْدَعــَم الُمَؤشِّ ِغيــَرِة، فمــن َشــْأِن هــذه الُمَؤسَّ َدْعــِم الَمَشــاِريِع الصَّ

ْمِويــِل  َســاِت التَّ ُل ُمْرَتَكــَزاِت َنَجــاِح ُمَؤسَّ ِتــي ُتَشــكِّ َمــاِت الَّ ــُن أََهــمَّ الُمَقوِّ فــي هــذه الِمْنَطَقــِة، وِفيَمــا َيْأِتــي ُنَبيِّ

ِغيــِر. الصَّ

ا، والَمْقُصــوُد هنــا ِباالْســِتْقَراِر الَعْســَكِريِّ َعــَدُم . 1 ا َعْســَكِرّيًا وِسَياِســّيً ِر اْســِتْقَراًرا ِنْســِبّيً ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َتْشــَهُد ِمْنَطَقــُة الشَّ

ــًة َكَتْفِجيــَراٍت واْغِتَيــاالت وَغْيِرَهــا. ــًة َداِخِليَّ ــاٍت أَْمِنيَّ َهــا َتْشــَهُد َعَمِليَّ ٍة ُكْبــَرى فــي الِمْنَطَقــِة، وَلِكنَّ ــاٍت َعْســَكِريَّ ُوُجــوِد َعَمِليَّ

2 .https://cutt.us/N4aK0 :اِبِط ْعِم، ُنوَفْمبر 2017م، ص37، ُمتاٌح على الرَّ َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ

َماِل  ْسِبيُّ في َمَناِطِق الشَّ 1.   االْسِتْقَراُر النِّ

ِر وِريِّ الُمَحرَّ السُّ

َمــاِرَس  فــي  الُفــَراِت  ِدْرِع  ــِة  َعَمِليَّ اْنِتَهــاِء  فَبْعــَد 

َرُة ِبِفْعــِل هــذه  2017م َشــِهَدت الَمَناِطــُق الُمَحــرَّ

وَعْســَكِرّيًا  ــا  أَْمِنّيً ا-  -ِنْســِبيَّ اْســِتْقَراًرا  ــِة  الَعَمِليَّ

ــاَدًة  ــُة ِزَي ــذه الِمْنَطَق ــِهَدْت ه ــا َش ــا، كم وِديُمْغَراِفّيً

الِهْجــَرِة  َنِتيَجــَة  اِن  ــكَّ السُّ َعــَدِد  فــي  َدًة  ُمَضَطــرِّ

ــا وَعْســَكِرّيًا)1(، َفَعــَدُد  ًة أَْمِنّيً ِإَلْيهــا َكْوُنهــا ُمْســَتِقرَّ

ــن  ــُد ع ــا َيِزي ُر بم ــدَّ ــا ُيَق ــِق َحاِلّيً ــذه الَمَناِط اِن ه ــكَّ ُس

ُل  ُيَشــكِّ االْســِتْقَراُر  َشــْخٍص)2(، َفهــذا  ِمْلُيــوِن   1,5

ــِة ال  ــذه الِمْنَطَق ــي ه ــاِريَع ف ــِم ِلَأيِّ َمَش ــَل َدْع َعاِم

ــا  َفَه ــن َخلَّ ــِر وم ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاُت التَّ َس َما ُمَؤسَّ ــيَّ ِس

ِغيــَرَة. الصَّ الَمَشــاِريَع 

َساِت َتْمِويٍل  2.  ُخُلّو الِمْنَطَقِة من ُمَؤسَّ

َصِغيَرٍة

ِر ِلُوُجــوِد  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َْفَتِقــُر ِمْنَطَقــُة الشَّ

ــِة  ــا ِلَثَقاَف ــُر أَْيًض ــٍر، وَتْفَتِق ــٍل َصِغي ــاِت َتْمِوي َس ُمَؤسَّ

َشــْأُن  هــذا  فــي  َشــْأُنَها  ِغيــَرِة،  الصَّ الَمَشــاِريِع 

ــيُس  ــُر َتْأِس ــك ُيْعَتَب ــَرى، لذل ِة اأُلْخ ــوِريَّ ــِق السُّ الَمَناِط

َســاِت َتْمِويــٍل َصِغيــٍر فــي هــذه الِمْنَطَقــِة ُذو  ُمَؤسَّ

ُحُظــوِظ َنَجــاٍح ُمْرَتِفَعــٍة َكــْوُن الِبيَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة 

ِبَحاَجــٍة لِمْثــِل هــذه الِخْدَمــاِت. 
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ُع على الِخْدَماِت ُمْرَتِفٌع َلُب الُمَتَوقَّ 3.  الطَّ

ِخْدَمــاِت  علــى  َلــَب  الطَّ ِبــَأنَّ  الَقــْوُل  ُيْمِكــُن 

ــوِريِّ  ــَماِل السُّ ِغيــِر فــي الشَّ ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ُمَؤسَّ

ــِة  ْقِريِبيَّ التَّ الِقيَمــِة  وِلَتْقِديــِر  ُمْرَتِفــٌع،  ِر  الُمَحــرَّ

ــُه وعلــى  َلــِب ُيْمِكــُن الَقــْوُل ِبَأنَّ َعــِة لهــذا الطَّ الُمَتَوقَّ

ــِة َيْبُلــُغ 1,5  اِن الِمْنَطَقــِة الَمْعِنيَّ اْعِتَبــاِر أَنَّ َعــَدَد ُســكَّ

ِمْلُيــوِن َشــْخٍص، وعلــى اْعِتَبــاٍر أَنَّ ِنْصَفُهــْم َباِلــٌغ 

ــي  ــَن ِلَتَلقِّ ِئي ــَدَد الُمَهيَّ ــِإنَّ َع ــِل َف ــى الَعَم ــاِدٌر عل وَق

أَْلــَف   750  = %50  * 1,5 ــِة َســَيْبُلُغ  الِخْدَمــاِت الَماِليَّ

 %60 الِبَطاَلــِة  ِنْســَبَة  أَنَّ  اْعِتَبــاٍر  وعلــى  َشــْخٍص، 

ــا فــي ِســَياِق هــذه الَوَرَقــِة َفَســَيُكوُن  كمــا أَْوَضْحَن

ــِة كالّتالــي: ــُع علــى الِخْدَمــاِت الَماِليَّ َلــُب الُمَتَوقَّ الطَّ

َفهــذا  َشــْخٍص،   450,000  =  %60  *  750,000  

ــِة  ــَبِة للِمْنَطَق ْس ا ِبالنِّ ــِبّيً ــا ِنْس ــُر ُمْرَتِفًع ــُم ُيْعَتَب ْق الرَّ

ــُع  الُمَتَوقَّ َلــُب  َفالطَّ َراَســِة،  الدِّ َمَحــلِّ  ــِة  الُجْغَراِفيَّ

َنَجــاِح  َرَكاِئــِز  أََحــَد  ُل  ُيَشــكِّ ــا  ِممَّ ا  ِنْســِبّيً ُمْرَتِفــٌع 

ِغيــِر.  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ

1 .https://cutt.us/N4aK0 :اِبِط ْعِم، ُنوَفْمبر 2017م، ص37، ُمتاٌح على الرَّ َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ

ْعِم، َمْرِجٌع ساِبٌق، ص38.. 2 َتْقريُر دينمو ِدْرُع الُفراِت، َوْحدُة َتْنسيِق الدَّ

ِغيَرِة َباِت إَِقاَمِة الَمَشاِريِع الصَّ ُر ُمَتَطلَّ 4.  َتَوفُّ

ــِل  ْمِوي ــاُت التَّ َس ــِرُن ُمَؤسَّ ــاِبًقا َتْقَت ــَلْفَنا َس ــا أَْس فَكَم

ــا،  ُعْضِوّيً اْرِتَباًطــا  ِغيــَرِة  الصَّ ِبالَمَشــاِريِع  ِغيــِر  الصَّ

َمْرُهــوٌن  َســاِت  الُمَؤسَّ هــذه  َتْأِســيِس  َفَنَجــاُح 

ِغيــَرِة، وِمْنَطَقــُة  َمــاِت الَمَشــاِريِع الصَّ ــِر ُمَقوِّ ِبَتَوفُّ

َمــاِت  ُمَقوِّ ُكلَّ  َتْمَتِلــُك  الُمَحــّرر  ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ

َما تلــك  ِغيــَرِة، ال ِســيَّ َتْأِســيِس وَنَجــاِح الَمَشــاِريِع الصَّ

ــذه  ــِة له ــِة الَمْطُلوَب ِليَّ ــَوادِّ اأَلوَّ ــِر الَم ــُة ِبَتَوفُّ َق الُمَتَعلِّ

ــاِت كمــا  َراَع ــٌة ِبالزِّ ــُة َغِنيَّ الَمَشــاِريِع، فهــذه الِمْنَطَق

ــًة، َفِإْنَتــاُج هــذه الِمْنَطَقــِة َيْبُلــُغ  ُل ُســوًقا َهامَّ ُتَشــكِّ

ــن  ــنِّ م ــِف ُط ــِعيِر و 110 أَْل ــن الشَّ ــنِّ م ــِف ُط 200 أَْل

ــُد  ــا َيِزي ــا م ــن وْحَدَه ــُة عفري ــُج َمِديَن ــِح)1(، وُتْنِت الَقْم

ــَف ُطــنٍّ  ــُج 270 أَْل ــاِن وُتْنِت مَّ عــن 14,400 ُطــنِّ مــن الرُّ

ُل  ُتَشــكِّ الُمْنَتَجــاُت  )2(، فهــذه  ْيُتــوِن  الزَّ َزْيــِت  مــن 

َكَتْعِليــِب  ِغيــَرِة  الصَّ للَمَشــاِريِع  ــًة  َهامَّ ُمْدَخــالٍت 

ــِة  َراِعيَّ الُخَضــاِر والَفَواِكــِه َناِهيــَك عــن الَمَشــاِريِع الزِّ

الَبِســيَطِة وَمَشــاِريِع َتْرِبَيــِة الَحَيَواَنــاِت وَغْيِرَهــا مــن 

َناِعــيِّ  َراِعــيِّ والصِّ َلــِة ِبالَعَمــِل الزِّ الَمَشــاِريِع َذاِت الصِّ

الَبِســيِط.
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َساِت َتْمِويٍل َصِغيٍر  َراِبًعا: َمَناِفُع َتْأِسيِس ُمَؤسَّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ في الشَّ

ٍة  ــٍة واْجِتَماِعيَّ ِغيَرُة ُجْمَلــَة َمَناِفــَع اْقِتَصاِديَّ ِغيــِر وِمــن َخْلِفهــا الَمَشــاِريُع الصَّ ْمِويــِل الصَّ َســاُت التَّ ُم ُمَؤسَّ ُتَقــدِّ

ــِة  يَّ ــاِت الَمادِّ ــِة الِخْدَم ــالِف ُجْمَل ــِع ِباْخِت ــِر الُمَتَوقَّ ْأِثي ــُق التَّ ــُة وُعْم ــُف َدَرَج ِر، وَتْخَتِل ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ِللشَّ

َســاِت وُفُروِعَهــا  َســاُت ِإَضاَفــًة ِلُمْســَتَوى اْنِتَشــاِر هــذه الُمَؤسَّ ُمها هــذه الُمَؤسَّ ِتــي َســُتَقدِّ ــةِ الَّ ْمِويِليَّ والتَّ

ــِة  الَمَناِفــِع االْقِتَصاِديَّ أََهــمَّ  ــُن  ُنَبيِّ َيْأِتــي  ــا، وِفيَمــا  ــا وَعُموِدّيً ُأُفِقّيً ــِع ِخْدَماِتَهــا  وُعْمــِق ُوُصوِلَهــا وَتَوسُّ

ــِة. َراَس ــلِّ الدِّ ــِة َمَح ــي الِمْنَطَق ــِر ف ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــِة ِبُمَؤسَّ ــةِ الَمُنوَط واالْجِتَماِعيَّ

. 1  Pratama, A. SMEs as the Backbone of Southeast Asia’s Growing Economy.  31 October 2020,  Retrieved 10 April 
2020, from https://bit.ly/2RvqlHX 

ْعِميــِر، 6 . 2 ْوِلــيُّ لإِلْنَشــاِء والتَّ ــاِمِل، الَبْنــُك الدَّ ُمــوِّ الشَّ ــَطِة ِلَمْشــُروِع النُّ ِغيــَرِة والُمَتَوسِّ َغــِر والصَّ ــًة الصِّ َتْنِمَيــة الَمْشــُروَعاِت ُمَتَناِهَي
ــُر 2013م. َفْبَراِي

. 3 Pratama, A. SMEs as the Backbone of Southeast Asia’s Growing Economy. April 2019,  Retrieved 31 October 2020, 
from https://bit.ly/2RvqlHX 

يِّ اإِلْجَماِليِّ اِتِج الَمَحلِّ ِزَياَدُة النَّ  .1

ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ َشــْأِن  فِمــن 

اِتــِج  النَّ ِزَيــاَدِة  فــي  ُمَباِشــٍر  وِبَشــْكٍل  الُمَســاَهَمُة 

ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ وذلــك مــن ِخــالِل الَمَشــاِريِع  الَمَحلِّ

ُلها، فهــذه الَمَشــاِريُع َتْعَمــُل  ِتــي َســُتَموِّ ِغيــَرِة الَّ الصَّ

ُمْســَتَوى  وِزَيــاَدِة  ــيِّ  الَمَحلِّ اإِلْنَتــاِج  َتْحِفيــِز  علــى 

ــى  ، فعل ــيِّ ــاِد الَمَحلِّ ــي االْقِتَص ــامِّ ف ــِغيِل الَع ْش التَّ

ــي  ــَرُة ف ِغي ــاِريُع الصَّ ــاِهُم الَمَش ــاِل ُتَس ــِبيِل الِمَث َس

ُدَوِل َجُنــوِب َشــْرِق آْســَيا ِبِنْســَبٍة َتَتــَراَوُح بيــن 30 - 

)1(، وهــذا  ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ اِتــِج الَمَحلِّ 53% مــن ِقيَمــِة النَّ

ِر،  ــوِريِّ الُمَحرَّ ــَماِل السُّ اأَلْمــُر َذاُتــُه َيْنَســِحُب علــى الشَّ

وِبَشــْكٍل َعــامٍّ ُيْمِكــُن الَقــْوُل ِإنَّ ُكلَّ َمْشــُروٍع َصِغيٍر 

ِبَشــْكٍل وَســِطيٍّ  ــَنِويِّ  السَّ ِإْنَتاِجــِه  ِقيَمــُة  َتَتــَراَوُح 

ــالَل  ــُن ِخ )2(، وُيْمِك ــيٍّ ــاِرُب 3,000 ُدوالٍر أَْمِريِك ــا ُيَق بم

ــٍر  ــٍل َصِغي ــِة َتْمِوي َس ــيِس ُمَؤسَّ ــى ِلَتْأِس ــَنِة اأُلوَل السَّ

ِر مــن َتْمِويــِل 50,000  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ فــي الشَّ

َعــُة  الُمَتَوقَّ ــُة  اإِلْجَماِليَّ الِقيَمــُة  َفَتُكــوُن  َمْشــُروٍع، 

ــيِّ  اِتــِج الَمَحلِّ ِلُمَســاَهَمِة هــذه الَمَشــاِريِع فــي النَّ

ُدوالٍر   150,000,000  =  50,000  *  3,000 اإِلْجَماِلــيِّ 

. أَْمِريِكــيٍّ

ْصِديِر َدْعُم التَّ  .2
اِتــِج  وهــذا اأَلْمــُر َيْرَتِبــُط ِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر ِبِزَيــاَدِة النَّ
ا َبْعَد َتْحِقيِق  ْصِديُر ال َيِتــمُّ ِإلَّ ، َفالتَّ ــيِّ اإِلْجَماِلــيِّ الَمَحلِّ
ْصِديــِر  ، ومــن َشــْأِن التَّ ــيِّ ــوِق الَمَحلِّ االْكِتَفــاِء فــي السُّ
ــِتْقَراِرَها  ــُم اْس ــِة وَدْع يَّ ــِة الَمَحلِّ ــِة الُعْمَل ــُم ِقيَم َدْع
ــَبِة  ــِض ِنْس ــاِريِّ وَتْخِفي َج ــَزاِن التِّ ــِم الِمي ــًة ِلَدْع ِإَضاَف
ــُة علــى ُقــْدَرٍة  ْوِليَّ َجــاِرُب الدَّ ، وَتــُدلُّ التَّ َجــاِريِّ الَعْجــِز التِّ
ــا  ــن َخْلِفه ــِر وِم ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــٍة ِلُمَؤسَّ َعاِلَي
ــاِدَراِت،  ــِة الصَّ ــاَدِة ِقيَم ــى ِزَي ــَرُة عل ِغي ــاِريُع الصَّ الَمَش
ِغيــَرُة فــي ُدَوِل َجُنــوِب َشــْرِق آْســَيا  فالَمَشــاِريُع الصَّ
ُتْســِهُم بمــا َيَتَراَوُح َبْيــَن 10- 30% من ِقيَمــِة َصاِدَراِت 
ْمِويــِل  َســاِت التَّ َوِل)3(، لذلــك ُيْمِكــُن ِلُمَؤسَّ هــذه الــدُّ
ــُم  ــَرُة َدْع ِغي ــاِريُع الصَّ ــا الَمَش ــن َخْلِفه ــِر وم ِغي الصَّ
ِر وَدْعــُم  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َصــاِدَراِت ِمْنَطَقــِة الشَّ
ــِة، وِبَنــاًء علــى أَنَّ الَمَشــاِريَع  يَّ اْســِتْقَراِر الُعْمَلــِة الَمَحلِّ
ــَنِة اأُلوَلــى ُتْنِتــُج -َكَمــا  ــَط ِلَتْمِويِلهــا فــي السَّ الُمَخطَّ
، وعلــى اْفِتــَراِض  أَْســَلْفَنا- 150 ِمْلُيــوَن ُدوالٍر أَْمِريِكــيٍّ
ــِة  ــِة َحاَج ُه ِلَتْغِطَي ــُيَوجَّ ــِج َس اِت ــذا النَّ ــن ه أَنَّ 60% م
 ، ــِة، َيْبَقــى 40% َكَفاِئــٍض َتْصِديــِريٍّ يَّ ــوِق الَمَحلِّ السُّ
ــِريِّ  ْصِدي ــِج التَّ اِت ــَة النَّ ــَأنَّ ِقيَم ــْوُل ِب ــُن الَق ــك ُيْمِك وِبذل
 60  =  %40  *  150,000,000 َيْبُلــُغ  الَمَشــاِريِع  ِلهــذه 

ا. ــٌع ِنْســِبّيً ــٌم ُمْرَتِف ــوَن ُدوالٍر، وهــو َرْق ِمْلُي
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ُمَعاَلَجُة ُمْشِكَلِة الِبَطاَلِة  .3

ِبَطاَلــٍة  مــن  ُر  الُمَحــرَّ ــوِريُّ  السُّ ــَماُل  الشَّ ُيَعاِنــي 

َســِب  ــْي 60%، فمــع هــذه النِّ ــٍة َتِصــُل ِلَحَواَل ُمْرَتِفَع

ــِة مــن ِإيَجــاِد  ْقِليِديَّ الُمْرَتِفَعــِة ال ُيْمِكــُن للَوَســاِئِل التَّ

ــاِت  َس ــُن ِلُمَؤسَّ ــا ُيْمِك ــٍة، بينم ــٍة وَجْذِريَّ اَل ــوٍل َفعَّ ُحُل

الَمَشــاِريُع  َخْلِفهــا  ومــن  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

ــذه  ــٍة له ــوٍل ِفْعِليَّ ــاِد ُحُل ــِهَم ِبِإيَج ــَرُة أَْن ُتْس ِغي الصَّ

ِلَعــَدِد  ــُط  الُمَخطَّ ْقــُم  الرَّ َكاَن  َفــِإَذا  الُمْشــِكَلِة، 

ــَنِة  ُل ِخــالَل السَّ ِتــي َســُتَموَّ ِغيــَرِة الَّ الَمَشــاِريِع الصَّ

ــاِر أَنَّ ُكلَّ  ــُغ 50,000 َمْشــُروٍع، وعلــى اْعِتَب ــى َيْبُل اأُلوَل

ُر ُفــَرَص َعَمــٍل ِلَحَواَلــْي 3 أَْفــَراٍد مــن  َمْشــُروٍع َســُيَوفِّ

ــِل  ــَرِص الَعَم ــيَّ ِلُف ــَدَد اإِلْجَماِل ــِإنَّ  الَع ــَرٍة، َف ُكلِّ ُأْس

ــُة  ْمِويِليَّ التَّ َســاُت  الُمَؤسَّ هــذه  ُرَها  َســُتَوفِّ ِتــي  الَّ

ِغيــَرُة َســَيْبُلُغ 50,000 * 3 = 150,000  والَمَشــاِريُع الصَّ

َغْيــِر  الَعَمــِل  ُفــَرِص  عــن  َناِهيــَك  َعَمــٍل،  ُفْرَصــِة 

ــِة  ــا َيْعِنــي اْنِخَفــاَض ُمْســَتَوى الِبَطاَل الُمَباَشــَرِة، ِممَّ

فــي الِمْنَطَقــِة ِلَمــا ُيَقــاِرُب 33% َكَمْرَحَلــٍة ُأوَلــى، 

وَذِلــك مــع أَْخــِذ ُفــَرِص الَعَمــِل َغْيــِر الُمباِشــرِة الَّتــي 

غيــرُة بَعْيــِن االْعِتبــاِر. ُتولُِّدهــا الَمشــاريُع الصَّ

ــُة  ــرُة والُمَتناهّي غي ــاِريُع الصَّ ــُد الَمش ــا ُتولِّ ــا م فغاِلًب

َغــِر ُفــَرَص َعَمــٍل َغْيــِر ُمباِشــرٍة ُتعــاِدُل 35% مــن  الصِّ

، وبالّتالــي َفــِإنَّ  َحْجــِم ُفــَرِص الَعَمــِل الُمباِشــِر)1(

ــماِل  ــِر الُمباِشــرِة فــي الشَّ َحْجــَم ُفــَرِص الَعَمــِل َغْي

ــَيْبُلُغ: ــوريِّ س السُّ

َغْيــِر  َعَمــٍل  ُفْرَصــِة   52,500  =  %35  *  150,000

ُمباِشــرٍة، وبالّتالــي َســَيُكوُن ِإْجمالــيُّ ُفــَرِص الَعَمــِل 

الُمباِشــرِة: وَغْيــِر  الُمباِشــرِة 

150,000 + 52,500 = 202,500 ُفْرَصــِة َعَمــٍل، والَّتــي ِمن 

َشــْأِنها َتْخفيُض ِنْســبِة الِبطالِة مــن 60% إلى %33.

اِبــِط: . 1 ، ُنوَفْمبــر 2015م، ص94، ُمتــاٌح علــى الرَّ ْولــيِّ ْمويــِل واأَلْســواِق، َمْجُموعــُة الَبْنــِك الدَّ ْولّيــُة الَمْعِنّيــُة بالتَّ الُمماَرســاُت الدَّ

https://cutt.us/mPam7

ُة 4.   الَمَناِفُع االْجِتَماِعيَّ

ْمِويــِل  َســاِت التَّ ال َتْقَتِصــُر الَمَناِفــُع الُمْرَتِبَطــُة ِبُمَؤسَّ

ِر ِبالَجاِنــِب االْقِتَصــاِديِّ  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ فــي الشَّ

ــُة ِلَأيِّ  ــِرُن الَمَناِفــُع االْقِتَصاِديَّ َفَقــْط، َفَغاِلًبــا مــا َتْقَت

وَحِقيَقــُة   ، االْجِتَماِعــيِّ ِبالَجاِنــِب  ــٍة  َحِقيِقيَّ َتْنِمَيــٍة 

ِر أو  ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ــي الشَّ ــَواٌء ف ــُه َس ــِر أَنَّ اأَلْم

ــٍة  فــي َغْيــِرِه مــن الَمَناِطــِق َفــِإنَّ ِلَأيِّ َتْنِمَيــٍة اْقِتَصاِديَّ

ًة َتْظَهُر ِبَشــْكٍل آِنيٍّ أو ُمْســَتْقَبِليٍّ  َمَفاِعيَل اْجِتَماِعيَّ

ــِة ِبَشــْكٍل  ــِة الَعامَّ ــَراِت االْجِتَماِعيَّ ــُر فــي الُمَؤشِّ وُتَؤثِّ

ــا ال َشــكَّ فيــه أَنَّ الَواِقــَع  ُمَباِشــٍر أو َغْيــِر ُمَباِشــٍر، وِممَّ

ــوِريِّ أَْرَخــى  ــَماِل السُّ االْقِتَصــاِديَّ الُمَتَدْهــِوَر فــي الشَّ

 ، ِبِظالِلــِه علــى الَواِقــِع االْجِتَماِعــيِّ وِبَشــْكٍل َحــادٍّ

للَفَصاِئــِل  االْنِضَمــاِم  إلــى  ــَباِب  الشَّ ُلُجــوَء  وَلَعــلَّ 

َدْهــُوِر االْجِتَماِعــيِّ  ــَكاِل التَّ ــَرَز أَْش ــُل أَْب َحِة ُيَمثِّ الُمَســلَّ

 ، االْقِتَصــاِديِّ َدْهــُوِر  ِبالتَّ ُمَباِشــٍر  ِبَشــْكٍل  ــِر  الُمَتَأثِّ

ــي  ِت ــِة والَّ ــِة الُمْرَتِفَع ــَتَوَياِت الِبَطاَل ــن ُمْس ــَك ع َناِهي

َمــِة  َتُقــوُد إلــى اْنِتَشــاِر الَجِريَمــِة والَجِريَمــِة الُمَنظَّ

ــْوُل  ــا، لذلــك ُيْمِكــُن الَق ــاِت وَغْيِرَه ــاَرِة الَمْمُنوَع وِتَج

ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ ــَة فــي  االْقِتَصاِديَّ ْنِمَيــَة  التَّ ِبــَأنَّ 

ــِل  ْمِوي ــاٍت ِللتَّ َس ــَداِث ُمَؤسَّ ــن ِإْح ــَة ع اِتَج ِر النَّ ــرَّ الُمَح

الَواِضــَح علــى  االْجِتَماِعــيَّ  أََثــَرُه  َســَيْتُرُك  ِغيــِر  الصَّ

ــَباِب  الِبيَئــِة الُمْســَتْهَدَفِة مــن ِخــالِل اْســِتْقَطاِب الشَّ

ْوَرِة  ِبالــدَّ وَدْمِجِهــْم  َحِة  الُمَســلَّ الَفَصاِئــِل  مــن 

ــةِ َناِهَيــَك عــن َفْتــِح الَمَجــاِل  ــةِ اإِلْنَتاِجيَّ االْقِتَصاِديَّ

ْوَرِة، وذلــك َكــْوُن  َســاِء فــي هــذه الــدَّ ِلِإْشــَراِك النِّ

ــى  ــاِل عل َج ــاِء وِللرِّ َس ــُه ِللنِّ ــَرِة ُتَوجَّ ِغي ــاِريِع الصَّ الَمَش

َســاِء فــي َبْعــِض  ٍة ِللنِّ ــٍة ِنْســِبيَّ َحــدٍّ َســَواٍء، مــع أَْفَضِليَّ

ــاالِت. الَح
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ِغيــَرِة فــي  ْمِويــِل والَمَشــاِريِع الصَّ َســاِت التَّ ُل الَمَناِفــُع الَمْذُكــوَرُة ُكلَّ الَمَناِفــِع الُمْرَتِبَطــِة ِبُمَؤسَّ ال ُتَشــكِّ

ْقِميِّ  ، وِفيَمــا َيِلي َســُنوِرُد هــذه الَمَناِفــَع ِبَشــْكِلَها الرَّ ــُل الَمَناِفــَع اأَلْبــَرَز واأَلَهــمَّ َهــا ُتَمثِّ ، َلِكنَّ ــوِريِّ ــَماِل السُّ الشَّ

ــِة  َراَســِة وَتْمِكيًنــا مــن َتْحِديــِد الَمْنَفَعــِة الَحِقيِقيَّ اِلــي وذلــك ِبَهــَدِف َتْســِهيِل الُمَقاِرَنــِة والدِّ فــي الَجــْدَوِل التَّ

ِغيــَرِة. َســاِت والَمَشــاِريِع الصَّ لهــذه الُمَؤسَّ

َعُة بعد الُمَباَشَرِة  الِقيَمُة الُمَتَوقَّ ُة    الِقيَمُة الَحاِليَّ ُر         الُمَؤشِّ

ِة                  في الِمْنَطَقِة االْقِتَصاِديَّ

50,000     0 ِغيَرةِ   َعَدُد الَمَشاِريِع الصَّ

150 ِمْليوَن ُدوالر     0 اِتُج اإِلْجَماِليُّ للَمَشاِريِع   النَّ

60 ِمْليوَن ُدوالر     0 ُة    ْصِديِريَّ الُمَساَهَمُة التَّ

33% كَمْرَحَلٍة ُأوَلى    %70 – 50 ُمْسَتَوى الِبَطاَلةِ   

3,000 كَمْرَحَلٍة ُأوَلى 300 ُدوالٍر    َنِويِّ   ْخِل السَّ ُمْسَتَوى الدَّ

150 أْلَف ُفْرَصِة َعَمٍل ُمباِشٍر،      - ُفَرُص الَعَمِل     

و52,500 ُفْرصِة َعَمٍل َغْيِر ُمباِشرٍة          

َراَســِة، الَمْصــَدُر: مــن ِإْعــَداِد الَباِحــِث  ِغيــِر َمَحــلِّ الدِّ ْمويــِل الصَّ َســاِت التَّ َعــُة لُمَؤسَّ جــدول 1: الَمَناِفــُع الُمَتَوقَّ

َوِل اأُلْخــَرى اْعِتَمــاًدا علــى الَمَراِجــِع الَمْذُكــوَرِة أَْعــالُه وِقَياًســا علــى َتَجــاِرِب الــدُّ
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اِلُث  الَمْبَحُث الثَّ
ِغيُر...  ْمِويُل الصَّ وِريُّ والتَّ َماُل السُّ الشَّ

ٌع ُطُرٌق َتْنِفيِذيٌَّة وَأَثٌر ُمَتَوقَّ

ــيِّ والُجْزِئيِّ ِبَخَصاِئــِص الِبيَئِة  ــيِّ الُكلِّ َيْرَتِبــُط أَيُّ َمْشــُروٍع اْقِتَصــاِديٍّ علــى ُمْخَتِلــِف ُمْســَتَوَياِت االْقِتَصاِد الَمَحلِّ

ــا  ــُروٍع َم ــَح أَيُّ َمْش ــُن أَْن َيْنَج ــا، وال ُيْمِك ــا وَقاُنوِنّيً ا وِديُموْغَراِفّيً ــّيً ــا وِسَياِس ــا واْجِتَماِعّيً ــَتْهَدَفِة اْقِتَصاِدّيً الُمْس

ــوِريِّ َفــِإنَّ اأَلَثــَر  ــَماِل السُّ ِغيــَر فــي الشَّ ْمِويــَل الصَّ َلــْم َيْأُخــْذ هــذه الَخَصاِئــَص ِبَعْيــِن االْعِتَبــاِر، وِفيَمــا َيُخــصُّ التَّ

ِة َتَســاُؤالٍت، َهْل َيْمَنــُح اإِلْقــَراُض ِلَأيٍّ َكاَن؟  ِغيــَرِة َيْرَتِبــُط ِبِعــدَّ االْقِتَصــاِديَّ واالْجِتَماِعــيَّ ِلَتْمِويــِل الَمَشــاِريِع الصَّ

ــَداِد؟  ــَزاِم الُمْقَتِرِضيــَن ِبُشــُروِط السَّ ــاُت الِت ــِة أَيِّ َمْشــُروٍع؟ مــا َضَماَن ْمِويــِل ِبَتْغِطَي َســاُت التَّ َهــْل َتُقــوُم ُمَؤسَّ

ِر االْســِتَداَمَة  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ ِغيــِر فــي الشَّ ْمِويــِل الصَّ َســاُت التَّ ــَق ُمَؤسَّ َهــْل مــن الُمْمِكــِن أَْن ُتَحقِّ

ْمِويــِل  َســاُؤالِت ُتْعَتَبــُر َمْشــُروَعًة، وَحِقيَقــُة اأَلْمــِر أَنَّ اأَلَثــَر االْقِتَصــاِديَّ واالْجِتَماِعــيَّ ِللتَّ ــَة؟ ُكلُّ هــذه التَّ الَماِليَّ

ْمِويــِل  َد َمْنــِح التَّ ــَذاَجِة االْعِتَقــاُد أَنَّ ُمَجــرَّ َســاُؤالِت، فِمــن السَّ ِغيــِر َيْرَتِبــُط ِبَشــْكٍل ُمَباِشــٍر ِبِإَجاَبــِة هــذه التَّ الصَّ

ِغيِر  ْمِويــِل الصَّ ُق اأَلَثــَر الَمْطُلــوَب، َففــي َبْعــِض الَحــاالِت مــن َشــْأِن التَّ َظــِر عــن ُوُجــوِه اإِلْنَفــاِق َســُيَحقِّ ِبَغــضِّ النَّ

َراَســِة  ْمِويــِل ِبالدِّ ا فــي َحــاٍل َلــْم ُتْعَنــى َطَلَبــاُت التَّ َل أََثــًرا َســْلِبّيً ُر ِلُيَشــكِّ َعــَدُم ِإْحــَداِث أَيِّ أََثــٍر، ال َبــْل َقــْد َيَتَطــوَّ

ــاِت اإِلْقــَراِض  ُص هــذا الَمْبَحــَث ِلِدَراَســِة آِليَّ ــْرِح َســُنَخصِّ اِزِم والَكاِفــي، واْنِطالًقــا مــن هــذا الطَّ واالْهِتَمــاِم الــلَّ

َراَســِة واْســِتَناًدا ِلَتَجــاِرَب  ــِة وذلــك اْســِتَناًدا ِلَخَصاِئــِص الِمْنَطَقــِة َمَحــلِّ الدِّ ْنِفيِذيَّ الُمْقَتَرَحــِة وُطُرِقَهــا التَّ

ِتَهــا وَضْعِفَهــا. ــٍة واالْســِتَفاَدِة مــن ِنَقــاِط ُقوَّ ــةٍ وَدْوِليَّ يَّ َمَحلِّ
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ًلا: اْخِتَياُر الَمَشاِريِع الَواِجِب َتْمِويُلها أَوَّ

َتَكاِليــِف  ِلَتْغِطَيــِة  اْقِتــَراٍض  ِبَطَلَبــاِت  ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ التَّ َســاِت  ِلُمَؤسَّ ُم آالُف اأَلْشــَخاِص  َيَتَقــدَّ َعــاَدًة مــا 

ــاِت  َلَب ــذه الطَّ ــِع ه ــى َجِمي ــُة عل ــاِت الُمَواَفَق َس ــذه الُمَؤسَّ ــى ه ــي عل ــْل َيْنَبِغ ــَرِة، َفَه ِغي ــاِريِعِهْم الصَّ َمَش

اْنِطالًقــا مــن َمْبــَدِأ الَعَداَلــِة والُمَســاَواِة، أَْم أَنَّ ُهَنــاَك ُشــُروًطا واِجَبــًة والِزَمــًة فــي الَمْشــُروِع الُمْزَمــِع َتْمِويُلُه؟ 

َســاِت  ــَل َجِميــِع الَمَشــاِريِع واِجــٌب علــى ُمَؤسَّ ــَأنَّ َتْمِوي ــاُد ِب ــُه مــن الَخَطــِأ الَجِســيِم االْعِتَق ــِر أَنَّ ــُة اأَلْم َحِقيَق

ــِة ِبَكاِمِلَهــا،  يَّ َســِة وعلــى الُمْقَتــِرِض وعلــى الِبيَئــِة الَمَحلِّ ْمِويــِل، فهــذا اأَلْمــُر َســَيْنَعِكُس َســْلًبا علــى الُمَؤسَّ التَّ

ــَداِد  َل؛ ِلَأنَّ َخَســاَرَتَها َســَتْعِني َعْجــَز الُمْقَتــِرِض عــن السَّ ــُع الَفَشــِل لهــا ال َيِجــُب أَْن ُتَمــوَّ فالَمَشــاِريُع الُمَتَوقَّ

ــَك عــن  ــِرِض َناِهَي ــِة للُمْقَت َمِنيَّ ــِة والزَّ يَّ ــِة والَمادِّ ــًة ِلَخَســاَرِة الَمــَواِرِد الَماِليَّ َســِة، ِإَضاَف ــي َخَســاَرُة الُمَؤسَّ اِل وِبالتَّ

ِغيــِر ِدَراَســُة َطَلَبــاِت  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ــِة، لذلــك علــى ُمَؤسَّ يَّ ْســَبِة للِبيَئــِة الَمَحلِّ ــِة ِبالنِّ يَّ َخَســاَرِة الَمــَواِرِد الُكلِّ

ــي  ــا ال َيْعِن ــاِح، وُهَن َج ــي النَّ ــُروِع ف ــَرِص الَمْش ــِد ُف ــٍة وَتْحِدي يَّ ــٍة وَفنِّ ــاٍن اْقِتَصاِديَّ ــِل ِلَج ــن ِقَب ــٍة م ــِل ِبِدقَّ ْمِوي التَّ

ــِة  يَّ ــِل الَفنِّ َفاِصي ــُر َبْعــِض التَّ ــَراِض َتْغِيي ــِب االْقِت ــُب مــن َطاِل ــْد ُيْطَل ــا، َفَق ــِل أَْن َيُكــوَن َرْفًضــا َتاّمً ْمِوي ــَض التَّ َرْف

ُد الُمَواَفَقــُة علــى َطَلَبــاِت  فــي الَمْشــُروِع للُمَواَفَقــِة َعَلْيــِه أو َتْغِييــُر الَمْشــُروِع ِبالَكاِمــِل. وِبَشــْكٍل َعــامٍّ ُتَحــدَّ

ــى  ــُة عل ــُن الُمَواَفَق ــا ُيْمِك ــاِل َتَواُفِرَه ــي َح ــي ف ِت ــِة والَّ يَّ ــِة والَفنِّ ــُروِط االْقِتَصاِديَّ ــن الشُّ ــٍة م ــَراِض ِبُجْمَل االْقِت

ــاِت. َب ــُروِط والُمَتَطلَّ ــُن أََهــمَّ هــذه الشُّ ــي ُنَبيِّ ْمِويــِل، وِفيَمــا َيِل التَّ
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1.   الَجْدَوى االْقِتَصاِديَُّة

َيَنــاَل  ِلَكــْي  َصِغيــٍر  َمْشــُروٍع  أَيِّ  فــي  ُيْشــَتَرط 

ــا،  ــا اْقِتَصاِدّيً ــوَن ُمْجِدًي ــَة أَْن َيُك ْمِويِليَّ ــَة التَّ الُمَواَفَق

الَمَصاِريــَف  َتُفــوُق  اإِليــَراَداُت  َكاَنــت  َحــاِل  َففــي 

ــا  اْقِتَصاِدّيً ُمْجــٍد  الَمْشــُروَع  ِبــَأنَّ  الَقــْوُل  ُيْمِكــُن 

َتْمِويِلــِه.  علــى  الُمَواَفَقــُة  ُيْمِكــُن  اِلــي  وِبالتَّ

ْصِريِف 2.  َتَواُفُر َأْسَواِق التَّ

ــِف ُمْنَتَجــاِت الَمَشــاِريِع  ــَواٍق ِلَتْصِري ــُر أَْس ــُر َتَواُف ُيْعَتَب

ِئيَســِة ِلَنَجــاِح هــذه  َبــاِت الرَّ ِغيــَرِة أَحــَد الُمَتَطلَّ الصَّ

الُمَواَفَقــِة  علــى  ُحُصوُلَهــا  اِلــي  وِبالتَّ الَمَشــاِريِع 

ــِر،  ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــاِت التَّ َس ــِل ُمَؤسَّ ــن ِقَب ــةِ م ْمِويِليَّ التَّ

َراُجــِع  ِر وفــي ِظــلِّ التَّ ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َففــي الشَّ

ــَتَوى  ــي ُمْس ــيِّ وف ــَتَوى الَمِعيِش ــي الُمْس ــادِّ ف الَح

الَمَشــاِريُع  ــَز  ُتَركِّ أَْن  َيِجــُب  ــاِئَدِة  السَّ ُخــوِل  الدُّ

ِة  ــِة واأَلَساِســيَّ ُروِريَّ ِغيــَرُة علــى الُمْنَتَجــاِت الضَّ الصَّ

ــْكِل َتْضَمــُن  ــاِت، وِبهــذا الشَّ وَتْبَتِعــُد عــن الَكَماِليَّ

ــُق فــي هــذه الَحاَلــِة  ــَر أَْســَواٍق ِلُمْنَتَجاِتَهــا وُتَحقِّ َتَوفُّ

اأَلَثــَر االْقِتَصــاِديَّ الَمْطُلــوَب. 

ِة ْشِغيِليَّ َباِت التَّ 3.   َتَواُفُر الُمَتَطلَّ

ــُة الُعْنُصــَر اأَلَهــمَّ فــي هــذه  ِليَّ ُل الَمــَوادُّ اأَلوَّ وُتَشــكِّ

ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ ِمْنَطَقــِة  وفــي  َبــاِت،  الُمَتَطلَّ

ــُة  الَحَيَواِنيَّ والُمْنَتَجــاُت  ــُة  َراِعيَّ الزِّ الَمــَوادُّ  ُل  ُتَشــكِّ

َتْأِســيُس  ُيْمِكــُن  اِلــي  وِبالتَّ وْفــَرًة،  اأَلْكَثــَر  الَمــَوادَّ 

ــاِت أو  ــِة الَحَيَواَن ــى َتْرِبَي ــوُم عل ــَرٍة َتُق ــاِريَع َصِغي َمَش

ــْكِل ُيْمِكــُن أَْن َتْضَمــَن  ــٍة، وبهــذا الشَّ َمَشــاِريَع ِزَراِعيَّ

ْمِويــِل. الُحُصــوَل علــى التَّ

الَعَواِمــِل  أََهــمَّ  الَمْذُكــوَرُة  َبــاُت  الُمَتَطلَّ ُل  ُتَشــكِّ

ْمِويــِل، وهــذه  اِزِم َتَواُفُرَهــا للُحُصــوِل علــى التَّ الــلَّ

ــِة  يَّ َبــاُت َتْعَتَبــُر وكمــا أَْســَلْفَنا َباِلَغــَة اأَلَهمِّ الُمَتَطلَّ

واالْجِتَماِعــيِّ  االْقِتَصــاِديِّ  اأَلَثــِر  َتْحِقيــِق  ِلَناِحَيــِة 

هــذه  مــن  أَيٍّ  ِغَيــاِب  َحــاِل  َففــي  الَمْنُشــوِد، 

هــذه  علــى  َســْلًبا  اأَلْمــُر  َســَيْنَعِكُس  َبــاِت  الُمَتَطلَّ

ــاِت  َس ــى الُمَؤسَّ ــَن وعل ــى الُمْقَتِرِضي ــاِريِع وعل الَمَش

ــَماُل  الشَّ ُهَنــا  وهــي  الُمْســَتْهَدَفِة  الِبيَئــِة  وعلــى 

ُر. الُمَحــرَّ ــوِريُّ  السُّ





61

َثاِنًيا: اإِلْقَراُض الَجَماِعيُّ وَأَثُرُه على َقاِطِني 
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ الشَّ

ُيْقَصــُد ِباإِلْقــَراِض الَجَماِعــيِّ ُحُصــوُل َمْجُموَعــٍة مــن اأَلْفَراِد ِبَشــْكٍل ُمْشــَتَرٍك علــى ِقيَمــِة الَقــْرِض الَمْطُلوَبِة، 

ــْكُل مــن االْقِتــَراِض ِلَضَمــاِن  ــَداِد، وَيْهــِدُف هــذا الشَّ ِبَحْيــُث َيُكوُنــوَن ُمَتَضاِمِنيــَن فــي االْســِتَفاَدِة وفــي السَّ

َتْعِميــِم الَفاِئــَدِة علــى أَْكَبــِر َعــَدٍد ُمْمِكــٍن من اأَلْفــَراِد، ِإَضاَفــٌة ِلِإَتاَحــِة الُفْرَصــِة أََمــاَم الُمْقَتِرِضيَن ِلالْســِتَفاَدِة 

ــَماِل  ــَة فــي الشَّ يُمْغَراِفيَّ ــَة الدِّ ــِة، وِفيَمــا َيُخــصُّ الِبيَئ ــَراِد الَمْجُموَع ــَن أَْف ــِة َبْي ــِة الُمْخَتِلَف يَّ مــن الَمَهــاَراِت الَفنِّ

ــَة الَمَشــاِريِع الُمْمِكــِن َتْأِسيُســَها فــي  ــِة َنِجــُد وِبُوُضــوٍح أَنَّ َغاِلِبيَّ يَّ ــِة الَمَحلِّ ِرَهــا ِبالِبيَئــِة االْقِتَصاِديَّ ــوِريِّ وَتَأثُّ السُّ

، وهــذه الَمَشــاِريُع َتْحَتــاُج ِبَطِبيَعــِة الَحــاِل ِلَعــَدٍد  هــذه الِمْنَطَقــِة َتْنُحــو ِلَأْن َتُكــوَن َذاَت َطاَبــٍع ِزَراِعــيٍّ أو َرَعــِويٍّ

ــا َيْعِنــي َنَجــاَح هــذه الِفْكــَرِة. ــاِل، ِممَّ ِليَن والُعمَّ مــن الُمَشــغِّ

ِغيَرِة، َمْنُشوَراُت َجاِمَعُة ِدَمْشَق، 2008م، ص 108.. 1 الَخْير، َطاِرْق & َرَمَضاْن، ِريْم. َتْمِويُل الَمْشُروَعاِت الصَّ

ــِك  ــُس َبْن ــد ُيوُنــس ُمَؤسِّ ــَر الُبُروِفيُســور ُمَحمَّ َوُيْعَتَب

الَعاَلــِم،  فــي  اإلْقــَراِض  هــذا  َراِئــُد  هــو  غراميــن 

َعــَدِم َطَلــِب  َمْبــَدُأ هــذا اإلْقــَراِض علــى  وَيُقــوَم 

َلِكــنَّ  ــَداِد،  ِللسَّ ــٍة  َقاُنوِنيَّ أو  ــٍة  يَّ َمادِّ َضَماَنــاٍت  أَيِّ 

َثاِنَيــًة أو للُحُصــوِل علــى  ًة  َمــرَّ ُجــوَء ِلالْقِتــَراِض  اللُّ

أَيِّ ِخْدَمــٍة مــن ِخْدَمــاِت الَبْنــِك َمْرُهــوٌن ِبَتْســِديِد 

اِريــِخ االْئِتَماِنــيِّ للَمْجُموَعــِة  ــاِبَقِة وِبالتَّ الُقــُروِض السَّ

اإلْقــَراِض  مــن  ــْوُع  النَّ هــذا  وَيْشــَتِرُط  الُمْقَتِرَضــِة، 

الُمْقَتِرَضــِة  الَمْجُموَعــِة  َعَناِصــِر  ــِة  َكافَّ ُشــُموَل 

ــٌد  ــٌر واِح ــَع ُعْنُص ــاِل اْمَتَن ــي َح ــيِّ ف ْمِويِل ــِر التَّ ِبالَحْظ

ــُز أَْعَضــاَء الَمْجُموَعــِة  ــَداِد، فهــذا اأَلْمــُر ُيَحفِّ عــن السَّ

ــا، ِإَضاَفــًة الْخِتَيــاِر  ــِر َماِلّيً ــَداِد عــن الُعْنُصــِر الُمَتَعثِّ ِللسَّ

ِباأَلَماَنــِة  َلــُه  ُيْشــَهُد  ــْن  ِممَّ الَمْجُموَعــِة  َعَناِصــِر 

ــُروِع  ــاِح الَمْش ــَق َنَج ــُن َتْحِقي ــا َيْضَم ــَزاِم)1(، ِممَّ وااللِت

اِلــي َتْحِقيــُق أََثــِرِه االْقِتَصــاِديِّ  ِتــِه وِبالتَّ وَضَمــاَن َفاِعِليَّ

الَمَشــاِريِع  َتْمِويــَل  ِإنَّ  ِبــِه.  الُمَنــاِط  واالْجِتَماِعــيِّ 

ِر  ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ ــِة فــي الشَّ ِغيــَرِة الَجَماِعيَّ الصَّ

ْعــِم االْقِتَصــاِديِّ واالْجِتَماِعــيِّ  ُل َتْوِســَعًة ِللدَّ ُيَشــكِّ

ــْكَل مــن  ــِة، َكَمــا أَنَّ هــذا الشَّ يَّ ــِه للِبيَئــِة الَمَحلِّ الُمَوجَّ

الَمَشــاِريِع َيْفَتــُح الَمَجــاَل أََمــاَم هــذه الَمَشــاِريِع 

ــَطٍة  ــاِريَع ُمَتَوسِّ ــَتْقَبًلا ِلَمَش ِل ُمْس ــوُّ َح ــَرِة ِللتَّ ِغي الصَّ

ــًة  ُل َلِبَن ــكِّ ــي ُيَش اِل ــَرٍة، وِبالتَّ ــِرَكاٍت َصِغي ــا ِلَش والِحًق

. ًة ِلِبَنــاِء اْقِتَصــاٍد َحِقيِقــيٍّ ُمْســَتْقَبِليٍّ أََساِســيَّ

َمْنــِح  ــَع فــي  َوسُّ التَّ أَنَّ  إلــى  اإِلَشــاَرُة  َتْجــُدُر  َوُهَنــا 

ــٍة ِلَواِقــِع  ــٍة واْحِتَراِفيَّ ــَراِض ُدوَن ِدَراَســٍة َحِقيِقيَّ االْقِت

َل  ْمِويــِل مــن َشــْأِنِه أَْن ُيَشــكِّ ــِة ِللتَّ اِلَب الَمَشــاِريِع الطَّ

ــِة، لذلــك  يَّ ــًة وَخَســاَرًة للَمــَواِرِد الَمَحلِّ َخَســاَرًة َتْمِويِليَّ

ــاِر وِإيالِئَهــا  ــِن االْعِتَب ْقَطــِة ِبَعْي َيْنَبِغــي أَْخــُذ هــذه النُّ

َجــاِرُب  التَّ ُد  وَتَتَعــدَّ اِزَمــَة،  واللَّ الَكاِفَيــَة  ــةَ  يَّ اأَلَهمِّ

ــِد مــن  ــُت َفَشــَل الَعِدي ــي ُتْثِب ِت ــةُ الَّ ْوِليَّ ــةُ والدَّ يَّ الَمَحلِّ

ِغيــِر فــي َتْحِقيــِق أَيِّ أََثــٍر  ْمِويــِل الصَّ َســاِت التَّ ُمَؤسَّ

، ال َبــْل فــي َبْعــِض الَحــاالِت  ِإيَجاِبــيٍّ أو اْجِتَماِعــيٍّ

ِة فــي  ْزَعــِة االْســِتْهالِكيَّ النَّ َتْعِزيــِز  َســاَهَمْت فــي 
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الَهْيَئــِة  َتْجِرَبــَة  َنْذُكــُر  وُهَنــا   ، ــيِّ الَمَحلِّ الُمْجَتَمــِع 

ــُة  ــذه الَهْيَئ ــُل ه ــِة، وُتَمثِّ ــِة الِبَطاَل ــِة ِلُمَكاَفَح الَعامَّ

ِغيــِر  ْمِويــِل اأُلَســِريِّ الصَّ َســةٍ َتْخَتــصُّ ِبالتَّ َل ُمَؤسَّ أَوَّ

2001م  َعــاِم  فــي  َســْت  َتَأسَّ َحْيــُث  ُســوْرَيا  فــي 

َظــاِم الَماِلــيِّ  ــِة ِلِإْصــالِح النِّ ــِة الُحُكوِميَّ ِضْمــَن الُخطَّ

َمــُة  وُمَنظَّ ُة  ــوِريَّ السُّ الُحُكوَمــُة  وُتْعَتَبــُر  آَنــَذاَك، 

ــا،  ــِة َلَه َل ــاِت الُمَموَّ ــَرِز الِجَه ــن أَْب ــَدِة م ِح ــِم الُمتَّ اأُلَم

ــُط الُقــُروِض الَمْمُنوَحــِة َمــا ُيَعــاِدُل  وَيْبُلــُغ ُمَتَوسِّ

َمــت الَهْيَئــُة ِخْدَماِتَهــا  ، وَقدَّ 1,500 ُدوالٍر أَْمِريِكــيٍّ

ــةَ ِلَأْكَثــَر من 50,000 ُأْســَرٍة ُســوِرَيٍة)1(، وعلى  ْمِويِليَّ التَّ

ا أَنَّ  ــَن ِإلَّ ــِد للُمْقَتِرِضي ــَدِد الَجيِّ ــذا الَع ــن ه ــِم م ْغ الرَّ

الَهْيَئــَة الَمْذُكــوَرَة َفِشــَلْت فــي َتْحِفيــِز اإِلْنَتــاِج فــي 

ــِة  ــُروِض الَمْطُلوَب ــَة الُق ، ِإْذ ِإنَّ َغاِلِبيَّ ــوِريِّ ــوِق السُّ السُّ

ــا  َه ــَرٍة َلِكنَّ ــٍة َصِغي ــاِريَع ِإْنَتاِجيَّ ــِة َمَش ُم ِلَتْغِطَي ــدُّ ُتَق

َتْنَتِهــي فــي الَجاِنــِب اإِلْنَفاِقــيِّ االْســِتْهالِكيِّ َحْيــُث 

ِغيَرِة، َمْنُشوَراُت َجاِمَعِة ِدَمْشَق، 2008م، ص 412.. 1 الَخْير، َطاِرق & َرَمَضان، ِريم. َتْمِويُل الَمْشُروَعاِت الصَّ

ــاِريِع  ــى الَمَش ــاِق عل ــوَن ِباإِلْنَف ــِزم الُمْقَتِرُض ــْم َيْلَت َل

ــا  ّيً َفنِّ َفَشــًلا  ُل  ُيَشــكِّ اأَلْمــُر  وهــذا  بهــا،  ِح  الُمَصــرَّ

ُمَطاَلَبــٌة  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاُت  للَهْيَئــِة، َفُمَؤسَّ

ْمِويــِل  التَّ وَرِبــِط  للَمَشــاِريِع  ــٍة  َمْيَداِنيَّ ِبُمَتاَبَعــٍة 

ِح ِبــِه.  ِبااللِتــَزاِم ِباإِلْنَفــاِق علــى الَمْشــُروِع الُمَصــرَّ

الَمَشــاِريَع  َيْســَتْهِدُف  َتْمِويــٍل  أَيِّ  علــى  لذلــك 

ــِزَم  ِر أَْن َيْلَت ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ــي الشَّ ــَرَة ف ِغي الصَّ

َيْنَتِهــي  ال  ِبَحْيــُث  للَمَشــاِريِع  ــٍة  َمْيَداِنيَّ ِبُمَتاَبَعــٍة 

اأَلْســَواِق  فــي  َمــِة  الُمَقدَّ ِبالُقــُروِض  الَمَطــاُف 

ِإْفــَراُغ  َشــْأِنِه  مــن  ــِذي  الَّ اأَلْمــرُ  ِة  االْســِتْهالِكيَّ

ــًة ِلَخَســاَرِة  ــِويِّ ِإَضاَف ْنَم ــا التَّ ــُروِض مــن ُمْحَتَواَه الُق

الِت  ْمِويــِل َناِهَيــَك عــن ِزَيــاَدِة ُمَعــدَّ َســاِت التَّ ُمَؤسَّ

ُيَعاِنــي  ــِذي  الَّ ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ فــي  ــمِ  َضخُّ التَّ

ُمْرَتِفَعــٍة. ــٍم  َتَضخُّ الِت  ُمَعــدَّ مــن  أََساًســا 
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ْشغيلّيُة  ثاِلًثا: الِكفايُة المالّيُة والتَّ
غيِر ْمويِل الصَّ ساِت التَّ في ُمَؤسَّ

َغــِر ِبَشــْكٍل ُمباِشــٍر  غيــِر والُمَتناهــي الصِّ ْمويــِل الصَّ ســاِت التَّ ْشــغيلّيُة ِلُمَؤسَّ َتْرَتِبــُط الِكفايــُة المالّيــُة والتَّ

َتهــا الّلاِزمــَة َســَيُكوُن َمِصيُرهــا  ســاُت الَّتــي ال ُتْعطــي االْســِتدامَة المالّيــَة أََهّميَّ ِتها، فالُمَؤسَّ باْســِتْمراريَّ

ــوِق، وهــذا مــا َيْنَعِكــُس َســْلًبا علــى البيئــِة الُمْســَتْهَدفِة، فاالْســِتْمرارّيُة المالّيــُة هــي َمْقِدرُة  الُخــُروَج مــن السُّ

ْعــِم، وَتْرَتِبــُط  ْمويــِل علــى َتْغطيــِة كاّفــِة َمصاريِفهــا ُدوَن االْعِتمــاِد علــى الِهبــاِت المالّيــِة والدَّ ســاِت التَّ ُمَؤسَّ

ســاُت  االْســِتْمرارّيُة المالّيــُة ِبالفاِئــدِة الَمْرُجــّوِة علــى ُمْســَتَوى البيئــِة الُمْســَتْهَدفِة، فِعْنَدمــا َتْحــِرُص الُمَؤسَّ

ْمويلّيــِة لأَلْفــراِد، وِلهــذا َفــِإنَّ  ِتها المالّيــِة َفِإنَّهــا َتْكُفــُل ِبذلــك اْســِتْمراَر َتْقديــِم الِخْدمــاِت التَّ علــى اْســِتْمراريَّ

ســِة في  ُر َســْلًبا علــى كاِمــِل البيئــِة، كمــا أَنَّ َتهــاُوَن الُمَؤسَّ ــداِد َســُيَؤثِّ ــَر أَيِّ َفــْرٍد عــن السَّ ــَر أَيِّ َقــْرِض أو َتَأخُّ َتَعثُّ

ْمويلّيــِة ِبَقــْدِر مــا  ــُروِط التَّ ــُروِط الّلاِزمــِة لإِلْقــراِض َيُضــرُّ ِبالبيئــِة، َفِبَقــْدِر مــا َتُكــوُن صاِرمــًة فــي َتْطبيــِق الشُّ الشُّ

ويــِل. ــِط والطَّ َيْنَعِكــُس إيجاًبــا علــى البيئــِة علــى الَمــَدى الُمَتَوسِّ

ــًة  ــاٍت مالّي ــِر ِهب َغ ــِة الصِّ ــِر والُمَتناهي غي ــِل الصَّ ْموي ســاُت التَّ ــى ُمَؤسَّ ــرِة َتَتَلقَّ ــاِت الَفقي ــِد مــن البيئ فــي الَعدي

ــي  ــِتْمراَر َتَلّق ــِل، ِإّلا أَنَّ اْس ْموي ــاِت التَّ ــي َعَملّي ــا ف ــَدِف َدْعِمه ــاِت ِبَه ــن الُحُكوم ــِة وم ْولّي ــاِت الدَّ س ــن الُمَؤسَّ م

راخــي فــي َتْطبيــِق َمعاييــِر االْســِتْمرارّيِة المالّيــِة، وِلهذا  ســاِت ِللتَّ ْعــِم المالــيِّ َقــد َيُقــوُد ِإدارَة هــذه الُمَؤسَّ الدَّ

 ، ْعــِم المالــيِّ ــَل َتْقديــِم الدَّ ســاِت َقْب ــدَّ مــن َفــْرِض ُشــُروٍط واِضحــٍة مــن الِجهــاِت الماِنحــِة علــى الُمَؤسَّ ال ُب

ــَق  ْعــِم وَتَحقُّ ســاِت عــن الِهبــاِت والدَّ دٍة أَن َتْســَتْغنَي هــذه الُمَؤسَّ ومــن الَمْطُلــوِب وِخــالَل َفْتــرٍة ُمَحــدَّ

ــي  ــُح ف ــد ُتْفَتَت ــٍر َق ــٍل َصغي ــِة َتْموي س ــى أَيِّ ُمَؤسَّ ــِحُب عل ــُر َيْنَس ــذا اأَلْم ــغيلّيَة، وه ْش ــَة والتَّ ــَة المالّي الِكفاي

ْمويلّيــِة ُيَعــدُّ مــن الُمســاَعداِت لأَلْفــراِد اْعِتقــاٌد  ــُروِط التَّ راخــَي فــي الشُّ ، فاالْعِتقــاُد ِبــَأنَّ التَّ ــوريِّ ــماِل السُّ الشَّ

غيــِر  ْمويــِل الصَّ ســاِت التَّ خاِطــٌئ ِبالُمْطَلــِق، وُيْمِكــُن الُوُقــوُف علــى َحقيقــِة واِقــِع االْســِتْمرارّيِة المالّيــِة ِلُمَؤسَّ

ــُن فيمــا َيلــي أََهــمَّ هــذه اأَلَدواِت: َغــِر مــن ِخــالِل ِعــّدِة َمعاييــَر وأََدواٍت مالّيــٍة وَغْيــِر مالّيــٍة، ُنَبيِّ والُمَتناهــي الصِّ
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اتّيُة ْشِغيلّيُة الذَّ 1.   الِكفاَيُة التَّ

َرجــَة  الدَّ وَتقيــُس  ِمَئوّيــٍة،  َكِنْســبٍة  وُتْحَســُب 

الَمصاريــَف  ْشــغيليُّ  التَّ ْبــُح  الرِّ ِبهــا  ُيَغّطــي  الَّتــي 

ســُة  ْشــغيلّيَة، وفــي حــاِل َتجــاُوِز 100% فالُمَؤسَّ التَّ

اْرَتَفــَع  مــا  وُكلَّ ــدٍة،  َجيِّ َتْشــغيلّيٍة  ِبِكفايــٍة  ــُع  َتَتَمتَّ

اْرَتَفــَع ُمْســَتَوى االْســِتْقراِر المالــيِّ  مــا  ْقــُم ُكلَّ الرَّ

الُوُصــوِل  ُعْمــُق  َيــْزداُد  وِبالّتالــي  ســِة،  للُمَؤسَّ

ــا  ُأُفقّيً مــِة  الُمَقدَّ الِخْدمــاِت  ُمْســَتَوى  وَيْرَتِفــُع 

القيمــِة عــن  َتَدّنــي هــذه  ــا، وفــي حــاِل  وَعُمودّيً

ســُة ُتعانــي مــن اْرِتفــاِع الَمصاريــِف  100% فالُمَؤسَّ

دٌة  ُمَهــدَّ فهــي  ْشــغيليِّ  التَّ ْبــِح  الرِّ واْنِخفــاِض 

ــوِق، وَتْجــُدُر  ِبالَخســارِة وِبالّتالــي الُخــُروُج مــن السُّ

ــغيلّيِة  ْش ــِة التَّ ــِة الِكفاي ــاَع قيم ــى أَنَّ اْرِتف ــارُة إل اإِلش

إلــى  ُيشــيُر   %100 َفــْوَق  َكبيــرٍة  ِبقيمــٍة  الّذاتّيــِة 

ســَة  ُرُســوٍم وأَْربــاٍح اْســِتْثنائّيٍة ِمّمــا قــد َيُقــوُد الُمَؤسَّ

ــوِق َنتيجــَة ُنُفــوِر الُمْســَتفيديَن  إلــى الُخــُروِج من السُّ

ُســوِم والَفواِئــِد ُمْرَتِفعــًة للغايــِة،  منهــا َكــْوَن الرُّ

ِبالقاُنــوِن  الّذاتّيــُة  ْشــغيلّيُة  التَّ الِكفايــُة  وُتْحَســُب 

الّتالــي:

ــغيليُّ /  ْش ــُح التَّ ْب ــُة = )الرِّ ــغيلّيُة الّذاتّي ْش ــُة التَّ الِكفاي

ْشــغيلّيُة( / 100 الَمصاريــُف التَّ

الِكفايــُة الَمالّيــُة الّذاتّيــُة: َوُتْحَســُب َكِنْســبٍة ِمَئوّيــٍة، 

ْشــغيليُّ  ْبُح التَّ َرجــَة الَّتــي ُيَغّطــي ِبهــا الرِّ وَتقيــُس الدَّ

هــذه  ــُن  وُتَبيِّ لــَة،  الُمَعدَّ ْشــغيلّيَة  التَّ الَمصاريــَف 

ــِف  ــي الَمصاري ــوِب ف ــِر الَمْطُل ْغيي ــَدى التَّ ــبُة َم ْس النِّ

ــي: ــوِن الّتال ــُب ِبالقاُن ــراداِت، وُتْحَس ــع اإلي ــواَزَن م ِلَتَت

ْبــُح  )الرِّ  = الّذاتّيــُة  الَتْشــغيلّيُة  الِكفايــُة 

100 ْشــغيلّيُة( /  التَّ ْشــغيليُّ / الَمصاريــُف  التَّ
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اِبُع الَمْبَحُث الرَّ
ِغيِر في  َظاُم الَمْصِرِفيُّ اإِلْسالِميُّ واإِلْقَراُض الصَّ النِّ

ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ الشَّ

ــن  ــِم م ْغ ــى الرَّ ــِم، وعل ــي الَعاَل ــِة ف ــِة الَهامَّ ــِة الَمْصِرِفيَّ ــَد اأَلْنِظَم ــالِميُّ أََح ــيُّ اإِلْس ــاُم الَمْصِرِف َظ ــُر النِّ ُيْعَتَب

َظــاِم  ــا ِللنِّ ــُه َيْنُمــو ِبُســْرَعِة ِلَيْغــُدَو ُمَناِفًســا َحِقيِقّيً ِة ِإْذ ال َيَتَجــاَوُز ُعْمــُرُه الَخْمَســَة ُعُقــوٍد َفِإنَّ ْســِبيَّ َحَداَثِتــِه النِّ

ــِع  ــا 2,43 ِمْلَيــاِر ُدوالٍر أَْمِريِكــيٍّ ومــن الُمَتَوقَّ ِة َحاِلّيً ، وَتْبُلــَغ ُأُصــوُل الَمَصــاِرِف اإِلْســالِميَّ ْأِســَماِليِّ الَمْصِرِفــيِّ الرَّ

ــِم  ــْوَل الَعاَل ِة َح ــالِميَّ ــاِرِف اإِلْس ــالِء الَمَص ــَدُد ُعَم ــُغ َع ــاٍم 2023م)1(، وَيْبُل ــوِن ُدوالِر َع ــى 3,8 ِتِريْلُي ــَل إل أَْن َتِص

ــَنَواِت والُعُقــوِد  َظــاِم االْقِتَصــاِديِّ فــي السَّ ــِع أَْن َيْنُمــَو هــذا النِّ أَْكَثــَر مــن 100 ِمْلُيــوِن َعِميــٍل)2(، ومــن الُمَتَوقَّ

ــِم ِإَضاَفــًة ِلَنَجاِحــِه الَحِقيِقــيِّ فــي َضَمــاِن ُحُقــوِق  الَقاِدَمــِة َمْدُفوًعــا ِبَعــَدِد الُمْســِلِميَن الَكِبيــِر فــي الَعاَل

ــِة  ــاِت الَغِنيَّ َبَق ــِة الطَّ ــِديِّ ِبَمْصَلَح ْقِلي ــَماِليِّ التَّ ْأِس ــِل الرَّ ْمِوي ــاِم التَّ ــَل اْهِتَم ــِة ُمَقاِب ــَراِئِح االْجِتَماِعيَّ ــِة الشَّ َغاِلِبيَّ

ِغيــِر  ْمِويــِل الصَّ ــَراِئِح الَفِقيــَرِة، وَيَتَقاَطــُع َجْوَهــُر االْقِتَصــاِد اإِلْســالِميِّ مــع َجْوَهــِر التَّ وَتَجاُهــٍل ِشــْبِه َتــامٍّ ِللشَّ

َظاَمْيــِن َيْدُعــَواِن ِلَتْشــِجيِع ِإَقاَمــِة الَمْشــُروَعاِت واْقِتَســاِم الَمَخاِطــِر وَضــُروَرِة  ِبَدَرَجــٍة َكِبيــَرٍة، َفــِكال النِّ

ــُر  ــٍة ُيْعَتَب ــٍة وَعْيِنيَّ ــاٍت َماِليَّ ــُدوِن َضَماَن ــَراَض ِب ، وَلَعــلَّ اإِلْق َشــاِط االْقِتَصــاِديِّ الَعــامِّ ــَراِء فــي النَّ ُمَشــاَرَكِة الُفَق

ــى  ــُه وعل ا أَنَّ ــِر، ِإلَّ ــِل الَمَخاِط ــي َتَحمُّ ــالِميِّ ف ــيِّ اإِلْس ــاِم الَمْصِرِف َظ ــِتَراِك النِّ ــِة اْش ــى َكْيِفيَّ ــا عل ــاًلا واِضًح ِمَث

ْمِويِل  َظــاُم الَمْصِرِفــيُّ اإِلْســالِميُّ َفــِإنَّ اْنِتَشــاَرُه فــي َمَجــاِل التَّ ِتــي َيْمِلُكَهــا النِّ ــِة الَّ ْمِويِليَّ ْغــِم مــن اأَلَدَواِت التَّ الرَّ

ــاَوُز  ــِل ال َتَتَج ْمِوي ــن التَّ ــْوَع م ــذا النَّ ــالِء ه ــَدُد ُعَم ــُدوًدا، َفَع ــا َزاَل َمْح ــَرِة َم ِغي ــُروَعاِت الصَّ ــِم الَمْش ــِر وَدْع ِغي الصَّ

ِغيــِر َحــْوَل الَعاَلــِم)3(، وَهــَذِه  ْمِويــِل الصَّ ُل 0,5% مــن َحْجــِم ُســوِق التَّ 380 أَْلــِف َعِميــٍل َحــْوَل الَعاَلــِم ِبَمــا ُيَشــكِّ

ــى اآلَن إلــى ُمْســَتَوى  َغــِر لــم َيــْرَق َحتَّ ِغيــُر والُمَتَناِهــي الصِّ ْمويــُل اإِلْســَلاِميُّ الصَّ َيــٌة للَغاَيــِة، فالتَّ ْســَبُة ُمَتَدنِّ النِّ

ــن  ــَد م ــُك الَعِدي ــُه َيْمَتِل ــع أَنَّ ، م ــالِميُّ ــيُّ اإِلْس ــاُم الَمْصِرِف َظ ــا النِّ ُمَه ــي ُيَقدِّ ِت ــِة الَّ ْقِليِديَّ ــِة التَّ ــاِت الَماِليَّ الِخْدَم

ــاِت الُمْســَتْهَدَفِة. ــِر فــي الِبيَئ ــِغ اأَلَث ِتــي ُيْمِكــُن مــن ِخالِلَهــا ِإْحــَداٌث أَْبَل اأَلَدَواِت الَّ

َراَســاِت، 19 ُنوَفْمِبــَر 2019م، . 1 ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ فــي الَعاَلــِم فــي َعــاِم 2023م، َمْرَكــُز الَجِزيــَرِة ِللدِّ 3,8 ِتِريْلُيوَنــات ُدوالٍر ُأُصــوُل التَّ
https://cutt.us/ZP8rS :اِبــِط ُمَتــاٌح علــى الرَّ

َراَســاِت . 2 ــِة، ِإَداَرُة الدِّ ْنِمَيــِة االْجِتَماِعيَّ ــَة وَدْوَرَهــا َجْوَهــِريٌّ فــي َتْحِقيــِق التَّ ْقِليِديَّ ُة َيُفــوُق ُنُمّوَهــا الَمَصــاِرَف التَّ  الَمَصــاِرُف اإِلْســالِميَّ
https://cutt.us/gixgL :اِبــِط ــِة، الَعــَدُد 427، ُمَتــاٌح علــى الرَّ ــِة التَِّحــاِد الَمَصــاِرِف الَعَرِبيَّ والُبُحــوِث فــي اأَلَماَنــِة الَعامَّ

ــُة . 3 َيــاٌت، َمَجلَّ َغــَر فــي الِعــَراِق: واِقــٌع وَتَحدِّ ْمِويــُل اإِلْســالِميُّ ِلْلَمْشــُروَعاِت الُمَتَناِهَيــِة الصِّ يــد. التَّ جِّ الَعاِنــي، ُأَســاَمة َعْبَدالمِّ

https://cutt.us/4kJ4k :اِبــِط يــْز، 11 ُنوَفْمِبــَر 2017م، ُمَتــاٌح علــى الرَّ زِّ َجاِمَعــِة الَمِلــِك َعْبَدالعِّ
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ِغيِر  ْمِويِل اإِلْسالِميِّ الصَّ َلُب على التَّ ًلا: الطَّ أَوَّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ في الشَّ

ــٌة علــى ِقَطــاِع . 1 ْمِويــِل اأَلْصَغــِر اإِلْســالِميِّ وآَفــاُق َتْطِويــِرِه فــي ِفَلْســِطيَن، ِدَراَســٌة َتْطِبيِقيَّ ــد ُمْصَطَفــى. واِقــُع التَّ َغاِنــم، ُمَحمَّ

https://cutt.us/SFMpW :اِبــِط َة، 2010 م، ص 31، ُمَتــاٌح علــى الرَّ َغــزَّ

ــالِميِّ  ــِل اإِلْس ْمِوي ــاِت التَّ ــى ِخْدَم ــُب عل َل ــر الطَّ ُيْعَتَب

ــَدُد  ــا َع ُلَه ــَباٍب، أَوَّ ِة أَْس ــدَّ ــَة ِع ــا َنِتيَج ــِر ُمْرَتِفًع ِغي الصَّ

وَحاَجُتُهــم  الَعاَلــِم  َحــْوَل  الَكِبيــَر  الُمْســِلِميَن 

ــِريَعِة  َتَتَناَســُب مــع َمَبــاِدِئ الشَّ ــٍة  ِلِخْدَمــاٍت َماِليَّ

ُتِشــيُر  ــَة  الَمْيَداِنيَّ ْقَصاَءاُت  فاالْســتِ ِة،  اإِلْســالِميَّ

ِذيــَن  إلــى اْرِتَفــاٍع واِضــٍح فــي ِنْســَبِة الُمْســِلِميَن الَّ

ِغيــَر الَقاِئــَم علــى ُأُســِس  ْمِويــَل الصَّ ُلــوَن التَّ ُيَفضِّ

َتْبُلــُغ  ِفَلْســِطيَن  َففــي  ِة،  اإِلْســالِميَّ ــِريَعِة  الشَّ

ٍة  ِإْســالِميَّ ِبُشــُروٍط  ْمِويــَل  التَّ َيْخَتــاُروَن  ِنْســَبُة مــن 

عــن  اأَلْفــَراِد  مــن   %32 َيْمَتِنــُع  اأُلْرُدنِّ  وفــي   %61

ال  َكْوُنهــا  ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ِلُمَؤسَّ ُجــوِء  اللُّ

ــوْرَيا  ــي ُس ِة وف ــالِميَّ ــِريَعِة اإِلْس ــَكاَم الشَّ ــي أَْح ُتَراِع

ــَة ِهــَي  يِنيَّ أَنَّ اأَلْســَباَب الدِّ اأَلْفــَراِد  43% مــن  َيــَرى 

َعاُمــِل مــع  ِئيــُس فــي ِإْحَجاِمِهــْم عــن التَّ ــَبُب الرَّ السَّ

ــِة الَقاِئَمــِة علــى  ْقِليِديَّ ِغيــِر التَّ ْمِويــِل الصَّ ِخْدَمــاِت التَّ

ــٌر مــن الُمْســِلِميَن  ، َفِقْســٌم َكِبي ــِة)1( ْبِويَّ ــَدِة الرَّ الَفاِئ

ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ مــع  َعاُمــَل  التَّ ــُل  ُيَفضِّ

َر  ــوِريَّ الُمَحــرَّ ــَماَل السُّ ، وِفيَمــا َيُخــصُّ الشَّ اإِلْســالِميِّ

ــُة  ــَرِة، َفالَغاِلِبيَّ ــِه َذاُت الِفْك ــُق َعَلْي ــُر َتْنَطِب ــو اآلَخ فه

ــاِحَقُة مــن َقاِطِنــي هــذه الِمْنَطَقــِة َيِديُنــوَن  السَّ

ُنــوَن  ُمَتَديِّ لَكْوِنِهــْم  ِإَضاَفــًة  اإِلْســالِميِّ  يــِن  ِبالدِّ

ْمِويــِل  ُز ُفــَرَص َنَجــاِح التَّ ِبالِفْطــَرِة، وهــذا َمــا ُيَعــزِّ

الَوْقــِت  َذاِت  فــي  ُض  وُيَقــوِّ ِغيــرِ  الصَّ اإِلْســالِميِّ 

علــى  الَقاِئــِم  ْقِليــِديِّ  التَّ ْمِويــِل  التَّ َنَجــاِح  ُفــَرَص 

ــوَن  ُل ــْت ِنْســَبُة مــن ُيَفضِّ ــِإَذا َكاَن ــِة، َف ْبِويَّ ــَدِة الرَّ الَفاِئ

 %43 ُســوِرَية  ُعُمــوِم  فــي  اإِلْســالِميَّ  ْمِويــَل  التَّ

ْســَبُة أَْعَلــى فــي  ــِع أَْن َتُكــوَن هــذه النِّ َفمــن الُمَتَوقَّ

ــِة  ْزَع ــَة النَّ ِر َنِتيَج ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ ــِة الشَّ ِمْنَطَق

ــاِئَدِة. السَّ ــةِ  يِنيَّ الدِّ
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ِغيِر ْمِويِل اإِلْسالِميِّ الصَّ َثاِنًيا: َأَدَواُت التَّ

ْمِويــِل  َبَعــِة فــي التَّ ِغيــِر َذاِتَهــا الُمتَّ ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ الصَّ َســاُت التَّ ِبُعَهــا ُمَؤسَّ ــي َتتَّ ِت ْمِويــِل الَّ ــُغ التَّ ــُر ِصَي ُتْعَتَب

ــى  ــِقُطَها عل ــَة وُيْس ــَغ الَعامَّ َي ــَحُب الصِّ ــْل َيْس ــِه، َب ــٍة ِب ــٍغ َخاصَّ ــُر ِبِصَي ِغي ــُل الصَّ ْمِوي ُد التَّ ــرَّ ــال َيَتَف ، َف ــاِديِّ الَع

ْمِويِل  ــُز ِبَهــا ِصَيــُغ التَّ ِتــي َتَتَميَّ ــا ُيَســاِعُد فــي َنَجــاِح هــذا اأَلْمــِر ِمْقــَداُر الُمُروَنــِة الَعاِلَيــِة الَّ ِغيــِر، وِممَّ ْمِويــِل الصَّ التَّ

ــِة، وهــو مــا َيْنَعِكــُس ِإيَجاًبــا علــى  ْمِويِليَّ َهــاِت التَّ َوجُّ َأْقُلــِم مــع ُمْخَتِلــِف التَّ ِتــي َتْســَمُح َلــُه ِبالتَّ اإِلْســالِميِّ والَّ

ِتــي مــن الُمْمِكــِن  ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ الَّ ــُن أََهــمَّ ِصَيــِغ التَّ َغــِر، وِفيَمــا َيِلــي ُنَبيِّ ِغيــِر والُمَتَناِهــي الصِّ ْمِويــِل الصَّ التَّ

ِغيــِر. ْمِويــِل الصَّ ِإْســَقاُطَها علــى التَّ

اِنَيــُة، ص41، 40.. 1 ْبَعُة الثَّ ــان، 2007، الطَّ َفاِئــِس، َعمَّ ِة، َداُر النَّ اِت الَمَصــاِرِف اإِلْســالِميَّ ــاِمُل فــي َعَمِليَّ يــم. الشَّ رِّ ِإرِشــيد، َمْحُمــود َعْبَدالكِّ

2 .https://cutt.us/zCxF3 :اِبــِط ات، 2009م، ُمَتــاٌح علــى الرَّ ، َمْوِقــُع ِإْســالِميَّ ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ ، َســْيف ِهَشــام. ِصَيــُغ التَّ  َصَبــاح الَفْخــِريِّ

1.   الُمَضاَرَبُة
 ، ْمِويِل اإِلْســالِميِّ ُتَعــدُّ الُمَضاَرَبــُة مــن أََهــمِّ ِصَيــِغ التَّ

ــِن  ــن َطَرَفْي ــٌد بي ــا »َعْق َه ــى أَنَّ ــُة عل ُف الُمَضاَرَب ــرَّ وُتَع

ُيَشــاِرُك  واآلَخــُر  الَمــاَل  أََحُدُهَمــا  ُم  ُيَقــدِّ أَْكَثــَر،  أو 

ــًة علــى َنِصيــِب  ــاُق ِبَداَي ــمَّ االتَِّف ِبُجْهــِدِه، علــى أَْن َيِت

َعــِة«)1(، وفــي َحــاِل  ُكلِّ َطــَرٍف مــن اأَلْرَبــاِح الُمَتَوقَّ

الَخَســاَرَة  ُل  الُمَمــوِّ ــَرُف  الطَّ ــُل  َيَتَحمَّ الَخَســاَرِة 

ــِل الُمَضــاِرِب ِبَعَمِلــِه َخَســاَرَة  ــَة ُمَقاِبــَل َتَحمُّ الَماِليَّ

ُجْهــِدِه مــا لــم َيْثُبــْت أَنَّ الَخَســاَرَة َكاَنــْت َنِتيَجــَة 

ــِل  ــي َتْمِوي ــُة ف يَغ ــذه الصِّ ــاُع ه َب ــُن اتِّ ــاٍل، وُيْمِك ِإْهَم

يَغــُة  الصِّ هــذه  وُتْعَتَبــُر  ِغيــَرِة،  الصَّ الَمْشــُروَعاِت 

ــْوُن  ــك َك ــِر، وذل ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــي التَّ ــا ف ــَر َنَجاًح أَْكَث

ــُد  َأكُّ ــا التَّ ــِة بإْمَكاِنَه َل ِة الُمَموَّ ــالِميَّ ــِة اإِلْس َس الُمَؤسَّ

مــن َوْجــِه االْســِتْثَماِر وِدَراَســِة ُفــَرِص َنَجاِحــِه، ِبَحْيــُث 

وِفيَمــا  الَخاِســَرِة،  الَمَشــاِريِع  َتْمِويــِل  عــن  َتْبَتِعــُد 

ــُة  يَغ ــذه الصِّ ِر فه ــرَّ ــوِريَّ الُمَح ــَماَل السُّ ــصُّ الشَّ َيُخ

ِة  ِعــدَّ َتْمِويــِل  فــي  َباُعَهــا  اتِّ ُيْمِكــُن  ــةُ  ْمِويِليَّ التَّ

ا أَنَّ الَعِديــَد مــن  ِغيــَرِة، ِإلَّ أَْشــَكاٍل مــن الَمَشــاِريِع الصَّ

ــذه  ــاِع ه َب ــَدَم اتِّ ــُل َع ِة ُتَفضِّ ــالِميَّ ــاِت اإِلْس َس الُمَؤسَّ

ــْكٍل  ــَن ِبَش ــَزاِم الُمْقَتِرِضي ــَدِم الِت ــَة َع ــِة َنِتيَج يَغ الصِّ

ِح عنهــا أو  َداِئــٍم ِبالَعَمــِل فــي الَمَشــاِريِع الُمَصــرَّ

ــا َيُقــوُد هــذه  ِتِهــْم فــي الَعَمــِل، ِممَّ يَّ ِلَعــَدِم ِجدِّ

َســاِت ِلَخَســاَرِة َرْأِس َماِلَهــا فــي الَعِديــِد مــن  الُمَؤسَّ

ا ُمَقاَرَنــًة  يَغــُة َتَتَراَجــُع ِنْســِبّيً الَحــاالِت، َفهــذه الصِّ

ِة اأُلْخــَرى.  َيــِغ اإِلْســالِميَّ ِبَباِقــي الصِّ
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2.   الُمَشاَرَكاُت

واالْخِتــالُف  الُمَضاَرَبــِة،  مــن  َقِريَبــٌة  ُصــوَرٌة  وِهــَي 

َيِتــمُّ  الُمَضاَرَبــِة  َحاَلــِة  فــي  ــُه  أَنَّ بينهمــا  ِئيــُس  الرَّ

الَمــاِل  َصاِحــِب  ِقَبــِل  مــن  الَمــاِل  َرْأِس  َتْقِديــُم 

الَمــاِل  َرْأَس  َفــِإنَّ  الُمَشــاِرَكِة  فــي  بينمــا  وْحــَدُه، 

ــا  َرَفْيــِن)2(، وَتُكــوُن الُمَشــاَرَكُة ِإمَّ ُم مــن الطَّ ُيَقــدَّ

ْمِليــِك، وُتْعَتِبــُر هــذه  َثاِبَتــًة أَْو ُمَتَناِقَصــًة ُمْنَتِهَيــًة ِبالتَّ

ِتــي ُيْمِكــُن أَْن َتْنَجــَح ِبَشــْكٍل  َيــِغ الَّ يَغــُة مــن الصِّ الصِّ

ِة  ِلِعــدَّ وَذِلــَك  ِغيــَرِة  الصَّ الَمَشــاِريِع  فــي  واِضــٍح 

َهــا أَنَّ ُمَشــاَرَكَة الَعِميــِل ِبُجــْزٍء مــن  أَْســَباٍب، أََهمُّ

اِلــي  َتــُه فــي الَعَمــِل وِبالتَّ يَّ َرْأِس الَمــاِل َيْضَمــُن ِجدِّ

َلــِة، ِإَضاَفــًة ِلَأنَّ  َســِة الُمَموَّ َيْضَمــُن ُحُقــوَق الُمَؤسَّ

َفــٍق َعَلْيَهــا  يَغــَة َتْنَتِهــي َبْعــد َفْتــَرٍة ُمتَّ هــذه الصِّ

ــُه  أَنَّ كمــا  ِغيــِر،  الصَّ ِلْلَمْشــُروِع  الَعِميــِل  ِبَتْمِويــِل 

َســِة  الُمَؤسَّ اْســِم  اْســِتْخَداُم  ِلْلَعِميــِل  ُيْمِكــُن 

ا ِخــالَل َتْســِويِقِه ِلْلُمْنَتَجــاِت، وُيْمِكــُن فــي  َتْســِويِقّيً

يَغــِة  ِر اْســِتْخَداُم هــذه الصِّ ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ الشَّ

ِة أَْنَمــاٍط مــن الَمَشــاِريِع، َكَمَشــاِريِع  فــي َتْمِويــِل ِعــدَّ

َتاَجــاِت  النِّ َتْصِنيــِع  َمَشــاِريِع  أَْو  َســاِء  ِللنِّ الِخَياَطــِة 

ــِة وَغْيِرَهــا مــن الَمَشــاِريِع الُمْرَتِبَطــِة ِبالِبيَئــِة  الَحَيَواِنيَّ

َراَســِة.  َمَحــلِّ الدِّ

ــْلَطاِن . 1 ــَطِة، َجاِمَعــُة السُّ ــَرِة والُمَتَوسِّ ِغي ــِة الَمْشــُروَعاِت الصَّ ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ فــي َتْنِمَي ِلــب، َدْوُر التَّ اأَلْســَرج، ُحَســْين َعْبدالُمطَّ

ــِرُب،2012م، ص10. ــَلْيَمان، الَمْغ ــْوالي ُس َم

، َمْرِجٌع َساِبٌق.. 2 ْمِويِل اإِلْسالِميِّ َصَباح الَفْخِرّي، َسْيف ِهَشام. ِصَيُغ التَّ

ْمِويُل ِباإِلَجاَرِة 3.   التَّ

َهــا  ِبَأنَّ ِة  ــْرِعيَّ الشَّ اِحَيــِة  النَّ مــن  اإِلَجــاَرُة  ُف  ُتَعــرَّ

ــْذِل  ــٍة ِلْلَب ــوَدٍة َقاِبَل ــٍة َمْقُص ــى َمْنَفَع ــٌد الِزٌم عل َعْق

َمْعُلــوٍم)1(،  َبُعــوٍض  َمْعُلوَمــٍة  ٍة  ِلُمــدَّ واإِلَباَحــِة 

اِت  ــِة الُمَعــدَّ ــُل ِمْلِكيَّ ــمُّ َنْق ــِة َيِت يَغ ففــي هــذه الصِّ

ــِل  ْمِوي ــِة التَّ َس ــن ُمَؤسَّ ــَرى م ــاِج اأُلْخ ــاِئِل اإِلْنَت أو وَس

الَعِميــِل،  أو  الُمْســَتِفيِد  إلــى  ِغيــرِ  الصَّ اإِلْســالِميِّ 

ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ ِصيَغــَة  َســاُت التَّ وَتْســَتْخِدُم ُمَؤسَّ

يَغــُة ُتْعَتَبــُر  ــِك وهــذه الصِّ َملُّ ْأِجيــِر مــع الَوْعــِد ِبالتَّ التَّ

ِغيــَرِة، وَيِتــمُّ  ــٍر ِلْلَمَشــاِريِع الصَّ ُمَناَســَبًة ِبَشــْكٍل َكِبي

ــى  ــاِق عل ــِق االتَِّف ــن َطِري ــِل ع ــِة ِلْلَعِمي ــُل الِمْلِكيَّ َنْق

ــِل  ــَداٍد َكاِم ــَد َس ــَتْأِجِر َبْع ــِن للُمْس ــِة الَعْي ــِد ِهَب َعْق

َفــِق عليهــا، وُيْمِكــُن َتْمِويــُل الَعِديــِد  اأُلْجــَرِة الُمتَّ

يَغــِة  ِغيــَرِة مــن ِخــالِل هــذه الصِّ مــن الَمَشــاِريِع الصَّ

ْســَوِة مــع  َكِشــَراِء َماِكيَنــاِت الِخَياَطــِة وَتْأِجيِرَهــا ِللنِّ

ــًة.  ــَرِة َكاِمَل ــَداِد اأُلْج ــَد َس ــِك َبْع ْمِلي ــٍد ِبالتَّ َوْع
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ْمِويُل باالْسِتْصَناِع: التَّ  .4

علــى  َصاِنــٍع  مــع  َعْقــٌد  ــُه  ِبَأنَّ االْســِتْصَناُع  ُف  َُعــرَّ

ــوِد  ــن ُعُق ــو م ــِة وه مَّ ــي الذِّ ــٍن ف ــْيٍء ُمَعيَّ ــٍل َش َعَم

ــٌد ُيْشــَتَرى  ــُه َعْق ُف اْصِطالًحــا علــى أَنَّ ــرَّ ــوِع، وُيَع الُبُي

ــا ُيْصَنــُع ُصْنًعــا َيْلَتــِزُم  بــه فــي الَحــالِّ َشــْيٌء ِممَّ

عنــده  مــن  ِبَمــَوادَّ  َمْصُنوًعــا  ِبَتْقِديِمــِه  الَباِئــُع 

ــِة  َس ٍد، وِلْلُمَؤسَّ ــدَّ ــٍن ُمَح ــٍة وَثَم ــاٍف َمْخُصوَص ِبَأْوَص

ــِة  ــِع ِقيَم ــَها ِلَدْف ــيِط َنْفِس ــوَم ِبَتْوِس ــِة أَْن َتُق الَماِليَّ

الَعِميــِل،  مــن  َبــَدًلا  اِنــِع  ِللصَّ َعــِة  الُمَصنَّ ــْلَعِة  السِّ

ــُك ِبَبْيِعَهــا  ْصِنيــِع َيُقــوُم الَبْن وَبْعــَد االْنِتَهــاِء مــن التَّ

ِلَعِميِلــِه ُمَقاِبــَل مــا َدَفَعــُه فــي َتْصِنيِعَهــا َزاِئــَد 

ــِة أَْن َتْخــِدَم  ْمِويِليَّ يَغــِة التَّ ِرْبــٍح)2(، وُيْمِكــُن لهــذه الصِّ

َســِة  ِغيــَرَة مــن ِخــالِل ِقَيــاِم ُمَؤسَّ الَمَشــاِريَع الصَّ

ــاِج  ــِة َتَكاِليــِف َتْصِنيــِع ُخُطــوِط اإِلْنَت ْمِويــِل ِبَتْغِطَي التَّ

ومــن َثــمَّ َبْيُعَهــا ِلْلَعِميــِل مــع ِإَضاَفــِة َهاِمــِش ِرْبــٍح، 

َكَتْمِويــِل َمَشــاِريِع َتْعِليــِب الُخَضــاِر وَتْغِليِفَهــا أو 

أََدَواِت َتْصِنيــِع اأَلْلَبــاِن واأَلْجَبــاِن وَغْيِرَهــا. 

الُمَزاَرَعُة  .5

وِهــَي  اإِلْســالِميِّ  ْمِويــِل  التَّ ِصَيــِغ  ِإْحــَدى  وِهــَي 

ــُر أََحُدُهَمــا ُمْســَتْلَزَماِت  ُمَشــاَرَكٌة َبْيــَن َطَرَفْيــِن ُيَوفِّ

ــِتْزَراِع اأَلْرِض،  ــي اْس ــُر ف ــَل اآلَخ ــى أَْن َيْعَم ــِة عل َراَع الزِّ

ــا عــن  يَغــِة أَمَّ وُيْمِكــُن االْســِتَفاَدُة مــن هــذه الصِّ

اأَلْرِض  ِبِشــَراِء  ْمِويــِل  التَّ َســِة  ُمَؤسَّ ِقَيــاِم  َطِريــِق 

ــٍة من  وَدْفِعَهــا ِلْلُمَزاِرِعيــَن ِلْلَعَمــِل بهــا ُمَقاِبــَل ِحصَّ

ْمِويِل  َســُة التَّ اإِلْنَتــاِج، واأَلْكَثــُر ُشــُيوًعا أَْن َتُقــوَم ُمَؤسَّ

َراَعــِة مــن ُبــُذوٍر وَشــَبَكاِت َريٍّ  ِبَتْوِفيــِر ُمْســَتْلَزَماِت الزِّ

ــُع  ــاِج ُتْدَف ــن اإِلْنَت ــٍة م ــَل ِحصَّ ــَزاِرِع ُمَقاِب ــا ِلْلُم وَغْيِرَه

يَغــُة مــن أَْنَجــِح  َنْقــًدا ِعْنــَد الَجْنــِي، وُتْعَتَبــُر هــذه الصِّ

ــُة  ــِة، وِمْنَطَق َراِعيَّ َما فــي الَمَناِطــِق الزِّ ــِغ ال ِســيَّ َي الصِّ

ــًة  ِر ُتْعَتَبــُر ِمْنَطَقــًة ِزَراِعيَّ ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ الشَّ

يَغــُة فــي َتْوِفيــِر  ِباْمِتَيــاٍز وُيْمِكــُن أَْن َتْنَجــَح هــذه الصِّ

ــَن. اِحي ــَرٍة ِلْلَفلَّ ــٍة َصِغي ــاِريَع ِزَراِعيَّ َمَش

مــن  ِتــي  الَّ اإِلْســالِميِّ  ْمِويــِل  التَّ ِصَيــُغ  َتْنَحِصــُر  ال 

ــا  ــِر ِبَم ِغي ــِل الصَّ ْمِوي ــي التَّ ــِتْخَداُمَها ف ــِن اْس الُمْمِك

َيِغ  ُق ِلَأَهمِّ هــذه الصِّ َطــرُّ َســَبَق ِذْكــُرُه، وَلِكْن َتــمَّ التَّ

ْمِويــِل  ِغيــِر والتَّ ْمِويــِل الصَّ ــًة فــي التَّ وِلَأْكَثِرَهــا َفاِعِليَّ

ــِغ ِإْحــَداُث  َي َغــِر، ومــن َشــْأِن هــذه الصِّ ُمَتَناِهــي الصِّ

ــَماِل  َتْغِييــٍر َحِقيِقــيٍّ علــى الَواِقــِع االْقِتَصــاِديِّ ِللشَّ

ــن  ــًعا م ــواًل واِس ــى َقُب ــا َتْلَق ِر َكْوُنه ــرَّ ــوِريِّ الُمَح السُّ

َتَعاِليــَم  ِباْعِتَباِرَهــا ال ُتَخاِلــُف  يــنَ  يِّ اِن الَمَحلِّ ــكَّ السُّ

ــِة. ــذه الِمْنَطَق ــي ه ــاِئِد ف ــالِميِّ السَّ ــِن اإِلْس ي الدِّ
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ِغيِر  ْمِويِل اإِلْسالِميِّ الصَّ اُت َتْفِعيِل التَّ َثاِلًثا: آِليَّ
ِر وِريِّ الُمَحرَّ َماِل السُّ في الشَّ

َجــاُح  ــُه النَّ ــَب َل ــْن َيْكُت ِر َل ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َســاِتِه فــي الشَّ ــِر وُمَؤسَّ ِغي ــِل اإِلْســالِميِّ الصَّ ْمِوي ــَل التَّ ِإنَّ َتْفِعي

ــٍة واِضَحــٍة، ِبَحْيــُث ُتْفِضي هــذه الُخَطُط  ــٍة َذاِت َجــَداِوَل َزَمِنيَّ ــِة َعَمــٍل وَوْضــِع ُأُســٍس َتْنِفيِذيَّ ِبــُدوِن ُوُجــوِد ُخطَّ

ــْدُء  ــُن الَب ــِة، وُيْمِك ــذه الِمْنَطَق ــي ه ــِل ف ــى الَعَم ــِر عل ِغي ــالِميِّ الصَّ ــِل اإِلْس ْمِوي ــاِت التَّ َس ــِز ُمَؤسَّ ــى َتْحِفي إل

ــِة  ــِة والَعاَلِميَّ ِة اإِلْقِليِميَّ ــالِميَّ ــاِرِف اإِلْس ــع الَمَص ــِل م َواُص ــى التَّ ــُل عل ٍة َتْعَم ــالِميَّ ــٍة ِإْس ــٍة َتْمِويِليَّ ــِكيِل َهْيَئ ِبَتْش

ــوِريِّ  ــَماِل السُّ ِغيــِر وَتْشــِجيِعها الْفِتَتــاِح ُفــُروِع َلَهــا فــي الشَّ ْمِويــِل الصَّ ِتــي َتْمَتِلــُك ُفُروًعــا ِللتَّ َما تلــك الَّ ال ِســيَّ

ــِة؛ كمــا ُيْمِكــُن َتْأِســيُس ُصْنــُدوٍق  ــِة والَحَضِريَّ يِفيَّ َعــاِت الرِّ َجمُّ ــَة التَّ ــي هــذه الُفــُروُع َغاِلِبيَّ ِر، ِبَحْيــُث ُتَغطِّ الُمَحــرَّ

ِغيــَرِة  ــُدوُق ِبَتْمِويــِل الَمَشــاِريِع الصَّ ْن اْســِتْثَماِريٍّ ِبُمَســاَهَمِة َمْجُموَعــٍة مــن ِرَجــاِل اأَلْعَمــاِل َيْخَتــصُّ هــذا الصُّ

ــُث  ٍة، ِبَحْي ــْرِعيَّ ــٍة وَش ــٍة اْقِتَصاِديَّ ــَراِف َلْجَن ــُدوُق ِبِإْش ْن ــذا الصُّ ــوُن ه ، وَيُك ــِل اإِلْســالِميِّ ْمِوي ــِغ التَّ ــن ِخــالِل ِصَي م

ِغيــِر  ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ الصَّ ْنِفيــِذ الُمالِئَمــِة ِلَتْفِعيــِل التَّ ــاِت الَعَمــِل والتَّ ْجَنَتــاِن علــى اْقِتــَراِح آِليَّ َتْعَمــُل َهاَتــاِن اللَّ

ــِة الُمْســَتْهَدَفِة. ــاِت الِبيَئ َب مــن ِخــالِل ُمَتَطلَّ
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ُخالَصٌة واْسِتْنَتاَجاٌت
اِلَيِة: َقاِط التَّ نها في النِّ ُة ِلُجْمَلٍة من االْسِتْنَتاَجاِت ُنَبيِّ َخَلَصْت هذه الَوَرَقُة الِعْلِميَّ

راســِة،  الدِّ َفْرضّيــِة  ِصّحــِة  ِإْثبــاُت  َتــمَّ   .1

غيــِر َدْوٌر  غيــِر والُمَتناهــي الصَّ ْمويــِل الصَّ »ِللتَّ

االْقِتصادّيــِة  ْنميــِة  التَّ َتْحقيــِق  فــي  َرئيــٌس 

ِر«.  ــرَّ ــوريِّ الُمَح ــماِل السُّ ــي الشَّ ــِة ف واالْجِتماعّي

غيــِر  الصَّ ْمويــِل  التَّ ســاُت  ُمَؤسَّ َتْدَعــُم   .2

ــراِت االْقِتصادّيــَة الُكّلّيــَة  َغــِر الُمَؤشِّ والُمَتناهــي الصِّ

 50,000 فاْفِتتــاُح  ِر،  الُمَحــرَّ ــوريِّ  السُّ ــماِل  الشَّ فــي 

َمْشــُروٍع مــن َشــْأِنِه َرْفــُع ُمْســَتَوى َدْخــِل اأَلْفــراِد 

إلــى 3,000 ُدوالٍر أَْمريكــيٍّ َســَنوّيًا، ِإضافــًة ِلَتْوفيــِر 

52,500 ُفْرصــِة  150,000 ُفْرصــِة َعَمــٍل ُمباِشــرٍة و 

ُمباِشــرٍة. َغْيــِر  َعَمــٍل 

غيــِر  الصَّ ْمويــِل  التَّ ســاُت  ُمَؤسَّ َتْدَعــُم   .3

ــراِت االْقِتصادّيــَة الُكّلّيــَة  َغــِر الُمَؤشِّ والُمَتناهــي الصِّ

 50,000 فاْفِتتــاُح  ِر،  الُمَحــرَّ ــوريِّ  السُّ ــماِل  الشَّ فــي 

ــيِّ  ــِج الَمَحّل ــادًة فــي الّناِت ــُق زي ــٍر ُيَحقِّ َمْشــُروٍع َصغي

ُدوالٍر  ِمْلُيــوِن   150 ِبقيمــِة  للِمْنَطقــِة  اإِلْجمالــيِّ 

ُدوالٍر،  ِمْلُيــوِن   60 ب  الّصــاِدراِت  وَدْعــَم   ، أَْمريكــيٍّ

ِإضافــًة ِلَتْخفيــِض ُمْســَتَوى الِبطالــِة مــن 60% إلــى 
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والَمَشــاِريُع  ِغيــُر  الصَّ ْمِويــُل  التَّ ــُل  ُيَمثِّ  .4

ــِة  الَعَمِليَّ َراِفَعــاِت  ــًة مــن  ُمِهمَّ َراِفَعــًة  ِغيــَرُة  الصَّ

ــةِ َذاِت الُبْعــِد االْقِتَصــاِديِّ واالْجِتَماِعــيِّ فــي  ْنَمِويَّ التَّ

ِر، وُتَســاِهُم هذه الَمَشاِريُع  ــوِريِّ الُمَحرَّ ــَماِل السُّ الشَّ

َبْيــَن  ــِة  والَحَضاِريَّ ــِة  ْنَمِويَّ التَّ الَفْجــَوِة  َتْقِليــِل  فــي 

َوِل  ــدُّ ــَن ال ــٍة وَبْي ــن ِجَه ِر م ــرَّ ــوِريِّ الُمَح ــَماِل السُّ الشَّ

الُمَجــاِوَرِة. والَمَناِطــِق 

والَمَشــاِريُع  ِغيــُر  الصَّ ْمِويــُل  التَّ ُل  ُيَشــكِّ  .5

ــَماِل  ِللشَّ ــًة  َهامَّ ــًة  اْقِتَصاِديَّ ُفْرَصــًة  ِغيــَرُة  الصَّ

َما أَنَّ هــذه الِمْنَطَقــَة ُتَعاِنــي  ِر، ال ِســيَّ ــوِريِّ الُمَحــرَّ السُّ

ــاِريَع  ــَة لَمَش ــٍح، وِبَحاَج ــاِديٍّ واِض ــٍف اْقِتَص ــن َضْع م

َكَهــِذِه. َصِغيــَرًة 

ــا  َهاّمً َرِديًفــا  اإِلْســالِميُّ  االْقِتَصــاُد  ُيْعَتِبــُر   .6

ــوِريِّ  ــَماِل السُّ ِغيــِر فــي الشَّ ْمِويــِل الصَّ وَرِئيًســا ِللتَّ

َذاَت  ُتْعَتَبــُر  الِمْنَطَقــَة  هــذه  أَنَّ  َما  ِســيَّ ال  ِر  الُمَحــرَّ

هــذه  اُن  ُســكَّ وَيِميــُل  واِضَحــٍة  ٍة  ِإْســالِميَّ ِصْبَغــٍة 

. يــِن اإِلْســالِميِّ َبــاِع َتَعاِليــِم وُأُصــوِل الدِّ الِمْنَطَقــِة التِّ

ِغيــِر  الصَّ ْمِويــِل  التَّ َســاِت  ُمَؤسَّ ــعَ  َتَمتُّ ِإنَّ   .7

ــَراِت  َأْقُلــِم مــع ُمَتَغيِّ اِزَمــِة ِللتَّ ِبالُمُروَنــِة الَكاِفَيــِة واللَّ

ــا  واْجِتَماِعّيً ــا  اْقِتَصاِدّيً الُمْســَتْهَدَفِة  الِبيَئــِة 

ــا مــن َعَواِمــِل َنَجاِح  ُل َعاِمــًلا َهاّمً ــا ُيَشــكِّ وِديُمْغَراِفّيً

ُل َرِديًفــا َرِئيًســا ِلِزَيــاَدِة  َســاِت وُيَشــكِّ هــذه الُمَؤسَّ

الُمْســَتْهَدَفِة. الِبيَئــِة  فــي  ْمِويــِل  التَّ هــذا  َتْأِثيــِر 



ُنها فيما َيلي: ْوصياِت ُنَبيِّ ُم هذه الَوَرقُة ُجْملًة من التَّ َوِبناًء على االْسِتْنتاجاِت الّساِبقِة ُتَقدِّ

غيــرِة، وَتْقديــِم ِخْدمــاٍت  ــوريِّ ِلَنْشــِر َثقافــِة الَمشــاريِع الصَّ ــماِل السُّ ِإْنشــاُء َهْيئــة اْســِتْثمارّيٍة فــي الشَّ  .1

َتْدريبّيــٍة وِإْرشــادّيٍة لأَلْفــراِد. 

 ، ــوريِّ ــماِل السُّ ــي الشَّ ــِة ف ــِر اإِلْقليمّي غي ــِل الصَّ ْموي ــاِت التَّ س ــُروٍع ِلُمَؤسَّ ــاِح ُف ــرِة اْفِتت ــويُق ِلِفْك ْس التَّ  .2

ــماِل  َغــِر في الشَّ غيــِر والُمَتناهــي الصِّ ْمويــِل الصَّ ْقليدّيــِة ِلُفــُروٍع ُمْخَتّصــٍة ِبالتَّ ْمويــِل التَّ ســاِت التَّ واْفِتتــاِح ُمَؤسَّ

. ــوريِّ السُّ

َما الَعاِمَلــُة فــي َمَجــاِل  ــِة ال ِســيَّ ــِة والَعاَلِميَّ ِة اإِلْقِليِميَّ َواُصــِل مــع الَمَصــاِرِف اإِلْســالِميَّ َضــُروَرُة التَّ  .3

ِر.  الُمَحــرَّ ــوِريِّ  السُّ ــَماِل  الشَّ فــي  ُفــُروٍع  الْفِتَتــاِح  َمَعَهــا  ْنِســيُق  والتَّ ِغيــِر،  الصَّ ْمِويــِل  التَّ

ــِة  ِر ُيْعَنــى ِبَقِضيَّ ــوِريِّ الُمَحــرَّ ــَماِل السُّ َضــُروَرُة ُوُجــوِد ُصْنــُدوٍق اْســِتْثَماِريٍّ ِإْســالِميٍّ فــي ِمْنَطَقــِة الشَّ  .4

. ْمِويــِل اإِلْســالِميِّ ِغيــَرِة اْعِتَمــاًدا علــى ِصَيــِغ التَّ َتْمِويــِل الَمَشــاِريِع الصَّ
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الَمَراِجُع والَمَصاِدُر

الُكُتُب

ــاِمُل فــي  يــم. الشَّ رِّ رِشــيد، َمْحُمــود َعْبَدالكِّ  .1

ــان،  َفاِئــِس، َعمَّ ِة، َداُر النَّ ــاِت الَمَصــاِرِف اإِلْســالِميَّ َعَمِليَّ

اِنَيــُة. الثَّ ْبَعــُة  الطَّ  ،2007

َتْمِويــُل  ِريــم.  َرَمَضــان،   & َطــاِرق  الَخْيــر،   .2

ِغيــَرِة، َمْنُشــوَراُت َجاِمَعُة ِدَمْشــَق،  الَمْشــُروَعاِت الصَّ

. 2008م

ْمِويــُل  التَّ َصاِلــح.  أَْحَمــد،  َحاِمــد  ِجْبِريــل   .3

َمــاِذُج  النَّ الَمْفُهــوِم،   – ــوَداِن  السُّ فــي  اأَلْصَغــُر 

2010م. ُدْرَمــان،  ُأمِّ  َجاِمَعــُة  ْطِبيَقــاُت،  والتَّ

وآَخــُروَن.  َحَســن  َماِهــر  الَمْحــُروق،   .4

ُتهــا  يَّ أَهمِّ ــَطُة  والُمَتَوسِّ ِغيــَرُة  الصَّ الَمْشــُروَعاُت 

ِغيــَرِة  الصَّ الَمْشــُروَعاِت  َمْرَكــُز  َقاُتهــا،  وُمَعوِّ

2012م. ــاُن،  َعمَّ  ، اأُلْرُدنُّ ــَطِة،  والُمَتَوسِّ

َقاِريُر ُة والتَّ اُت الِعْلِميَّ الَمَجلَّ

ْمِويــِل  ِلــب، َدْوُر التَّ اأَلْســَرج، ُحَســْين َعْبِدالُمطَّ  .1

ِغيــَرِة  الصَّ الَمْشــُروَعاِت  َتْنِمَيــِة  فــي  اإِلْســالِميِّ 

ــْلَطاِن َمــْوالي ُســَلْيَمان،  ــُة السُّ ــَطِة، َجاِمَع والُمَتَوسِّ

2012م. الَمْغــِرُب، 

ْمِويــِل  ــُر َمَشــاِريِع التَّ يــِب، ُمَنــى. أََث َباَبْكــر الطِّ  .2

ــي  ــَتِفيِديَن ِبَأِب ــوِل الُمْس ــيِن ُدُخ ــي َتْحِس ــِر ف ِغي الصَّ

ــوَداِن  السُّ َجاِمَعــُة  ُدْرَمــان،  ُأمِّ  ــُة  –َمَحلَّ َســِعيد 

2014م. ُيوْنُيــو  ْكُنوُلوْجَيــا،  والتِّ للُعُلــوِم 

َســاِت  بوَشــَرف، ِجياللي وآَخــُروَن. َدْوُر الُمَؤسَّ  .3

 ، ــَطِة في ِبَنــاِء االْقِتصــاِد الَوَطِنيِّ ِغيــَرِة والُمَتَوسِّ الصَّ

ــُد: 4،  ــُر، الُمَجلَّ ــِة، الَجَزاِئ ْنِمَي ِة والتَّ ــِتراِتيِجيَّ ــُة اإِلْس َمَجلَّ

.6 العــدد: 

َتْقريــُر دينمــو ِدْرُع الُفــراِت، َوْحــدُة َتْنســيِق   .4

ــِط:  اِب ْعــِم، ُنوَفْمبــر 2017م، ص37، ُمتــاٌح علــى الرَّ الدَّ

https://cutt.us/N4aK0

ــْيَطرِة  ــه. عفريــن َبْعــَد السَّ الِحْلــو، َخْيــر اللَّ  .5

واالْقِتصادّيــُة  ياســّيُة  السِّ الُتهــا  َتحوُّ ْركّيــِة:  التُّ

اأَلْوَســِط  ــرق  الشَّ َمســاراِت  َمَرْكــُز  واالْجِتماعّيــُة، 

علــى  ُمتــاٌح   ،4 ص  2019م،  ُيوْليــو   10 راســاِت،  للدِّ

https://cutt.us/rVBFq اِبــِط:  الرَّ

ِغيــَرِة  َخَيــاري، ميــَرة. َدْوُر الَمْشــُروَعاِت الصَّ  .6

ــِة،  االْقِتصاِديَّ ْنِمَيــِة  التَّ َتْحِقيــِق  ــَطِة فــي  والُمَتَوسِّ

ــَطِة  ــَرِة والُمَتَوسِّ ِغي ــاِت الصَّ َس ــِة الُمَؤسَّ ــُة َحاَل ِدَراَس

بِوالَيــِة ُأمِّ الَبَواِقي 2012/2007م، ِرَســاَلُة َماِجْســِتير، 



ــِة  التجاريَّ والُعُلــوِم  ــِة  االْقِتصاِديَّ الُعُلــوِم  ــةُ  يَّ ُكلِّ

مهيــدي  بــن  الَعَربــّي  جاِمَعــُة  ْســيير،  التَّ وُعُلــوِم 

2013م. )الَجَزاِئــر(، 

ِغيــَرُة  ُســَلْيَمان، َســْرَحان. الَمْشــُروَعاُت الصَّ  .7

ــِة، ُمحاَضَرٌة  نمَيــِة االْقِتصاِديَّ وَدْوُرهــا فــي َتْحِقيِق التَّ

ــْيِخ )ِمْصــُر(،  يــِل لإِلْعــالم بَكْفــِر الشَّ ُمْلَقــاٌة بَمْرَكــِز النِّ

https://cutt.us/ni5hv :اِبــِط 2016م، ُمَتــاٌح علــى الرَّ

اِعــِم« َكُخْطــَوٍة الِزَمــٍة  ْنِســيِق النَّ ُســُبُل »التَّ  .8

ــِة،  ــِق الُمَعاَرَض ــي َمَناِط ــِر ف ــي الُمَبكِّ َعاف ــاِذ التَّ ِلِإْنَق

ِســْبَتْمِبَر   23 ِة،  اإلْســِتَراِتيِجيَّ َراَســاِت  ِللدِّ ِعْمــَراُن 

https://cutt.us/Bt0uB :ــِط اِب ــى الرَّ ــاٌح عل 2020م، ُمَت

َســاِت  ــُة الُمَؤسَّ َشــْعَبان، ِإْســَماِعيل. »ماِهيَّ  .9

ُرهــا فــي العاَلــِم«،«  ــَطِة وَتَطوُّ ِغيــَرِة والُمَتَوسِّ الصَّ

ــَطِة«،  والُمَتَوسِّ ِغيــَرِة  الصَّ الَمْشــُروَعاِت  َتْمِويــُل 

واالْســِتْثماِر  ــراَكِة  الشَّ َمْخَبــر  َمْنُشــوراُت 

ــَطِة،  والُمَتَوسِّ ِغيــَرِة  الصَّ َســاِت  الُمَؤسَّ فــي 

2003م. ، ِئــُر ا لَجَز ا

ِصَيــُغ  ِهَشــام.  َســْيف  الَفْخــِرّي،  َصَبــاح   .10

2009 م،  ات،  ِإْســالِميَّ َمْوِقــُع   ، اإِلْســالِميِّ ْمِويــِل  التَّ

https://cutt.us/zCxF3 اِبــِط:  الرَّ علــى  ُمَتــاٌح 

ِلَكْســِر  ِغيــُر  الصَّ ْمِويــُل  التَّ َباِســل.   ، الَعِلــيُّ  .11

َحْلَقــِة الَفْقــِر الُمْفَرَغــِة، الَجَمــُل ِبَمــا َحَمــَل، 2016 م، 

https://cutt.us/MbPBt اِبــِط:  الرَّ علــى  ُمَتــاٌح 

ْمِويــُل  التَّ يــد.  جِّ َعْبَدالمِّ ُأَســاَمة  الَعاِنــي،   .12

فــي  َغــَر  الصِّ الُمَتَناِهَيــِة  ِلْلَمْشــُروَعاِت  اإِلْســالِميُّ 

ــُة َجاِمَعــِة الَمِلــِك  َيــاٌت، َمَجلَّ الِعــَراِق: واِقــٌع وَتَحدِّ

ــِط:  اِب ــاٌح علــى الرَّ ــَر 2017 م، ُمَت ، 11 ُنوَفْمِب يــزْ زِّ َعْبَدالعِّ

4kJ4k/https://cutt.us

ــوْرَيا:  ــي ُس ــُة ف ْرِكيَّ ُة التُّ ــَكِريَّ ــُة الَعْس الَعَمِليَّ  .13

َعــاُت، َمْرَكــُز الَجِزيــَرِة  َوقُّ ــَياُق، والتَّ ــاُت، والسِّ الَخْلِفيَّ

علــى  ُمَتــاٌح  2016م،  ُأُغْســُطس   29 َراَســاْت،  ِللدِّ

https://cutt.us/cLRjh اِبــِط:  الرَّ

َعَمِلّيــُة ِدْرِع الُفــراِت: َزَخــٌم ِإضافــيٌّ لِخيــاراِت   .14

راســاِت، ُأُكُتوبــر  ــِة، َمْرَكــُز ُجُســوٍر للدِّ ْرِكيَّ ياســِة التُّ السِّ

https://cutt.us/ :اِبــِط 2016م، ص2، ُمتــاٌح علــى الرَّ

exbLx

ــِل  ْمِوي ــُع التَّ ــى. واِق ــد ُمْصَطَف ــم، ُمَحمَّ َغاِن  .15

اأَلْصَغــِر اإِلْســالِميِّ وآَفــاُق َتْطِويــِرِه فــي ِفَلْســِطيَن، 

ــاٌح  َة، 2010 م، ُمَت ــزَّ ــٌة علــى ِقَطــاِع َغ ِدَراَســٌة َتْطِبيِقيَّ

https://cutt.us/SFMpW اِبــِط:  الرَّ علــى 

هــا  ُنُموُّ َيُفــوُق  ُة  اإِلْســالِميَّ الَمَصــاِرُف   .16

ــَة وَدْوُرهــا َجْوَهــِريٌّ فــي َتْحِقيــِق  ْقِليِديَّ الَمَصــاِرَف التَّ

َراَســاِت والُبُحــوِث فــي  ــِة، ِإَداَرُة الدِّ ْنِمَيــِة االْجِتَماِعيَّ التَّ

ــَدُد  ــِة، الَع ــاِرِف الَعَرِبيَّ ــاِد الَمَص ــِة التَِّح ــِة الَعامَّ اأَلَماَن

https://cutt.us/gixgL اِبــِط:  الرَّ علــى  ُمَتــاٌح   ،427
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ُة الَمَواِقُع اإِلِلْكُتُروِنيَّ

هاِئلــٌة  ُســوْريا  فــي  االْحِتياجــاُت   .1

ــاُر  ــط، أَْخب ــى فق ــدَّ اأَلْدَن ــي الَح ــاَعداُت ُتغطِّ والُمس

ُمتــاٌح علــى  2019م،  13 مــارس  ِحــدِة،  الُمتَّ اأُلَمــِم 

https://cutt.us/RGuLn اِبــِط:  الرَّ

ِحــَدُة: َتَفاُقــُم أَْزَمــِة الُجــوِع فــي  اأُلَمــُم الُمتَّ  .2

 ،DW ــُع ــِر، َمْوِق ــطِّ الَفْق ــَت َخ ــِة َتْح ــوْرَيا و90 ِبالِمَئ ُس

https://cutt. :ــِط اِب ــى الرَّ ــاٌح عل ــو 2020م، ُمَت 26 ُيوْنُي

 us/Uqu18

البنــوك التجاريــة والتمويــل األصغــر، نمــاذج   .3

النجــاح اآلخــذة فــي التطــور، البنــك الدولــي، 2005م.

َمــُة  ُمَنظَّ ُة،  ــوِريَّ السُّ ــُة  الَعَرِبيَّ ــُة  الُجْمُهوِريَّ  .4

ــِط: اِب ــاٌح علــى الرَّ ــاُت الَعَمــِل، ُمَت ــِة، َبَياَن ْوِليَّ الَعَمــِل الدَّ

https://cutt.us/wqQtO 

اِبِط:  ْمويــِل، ُمَتــاٌح علــى الرَّ ــُة للتَّ اَبــُة الَعَرِبيَّ الَبوَّ  .5

7bNIY/https ://cutt .us

َغــِر  الصِّ ُمَتَناِهَيــِة  الَمْشــُروَعاِت  َتْنِمَيــُة   .6

ــاِمِل،  ــوِّ الشَّ ُم ــَطِة ِلَمْشــُروِع النُّ ــَرِة والُمَتَوسِّ ِغي والصَّ

ــُر 2013م. ْعِميــِر، 6 َفْبَراِي ْوِلــيُّ لإِلْنَشــاِء والتَّ ــُك الدَّ الَبْن

ُســْوريا َبْعــَد َثمانــي َســَنواٍت مــن الَحــْرِب،   .7
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