
 

 

  النمو   ذات   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات   تطوير 
  ؟ معها   فلح ي   الذي   ما :  العالي 

من الةو  جمالي الناتج المحلي والتوظيف في العةية لل  من إ ةفز لبيروحوا  التي تشرل  االبية ااعةة اععما وتعتبر المشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة   

تحفز بشررل  أف رر  سرر المتبرع. ولمسرراعةة الولالة اعمريلية للتنمية الةولية على تصررمين اعنشررطة التي  لمسرراعةة   شرراةعة  أهةاف  على حة سرروا  النامية

التجاري اإلصررر ت  التعلين والبيةة وملت  مو االاتصررراةي والمشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة على النمو في اعربات ويأو التوظيف  راجن ملت  الن 

بو رروت  وابين أن ي والتنظيمي والنشرراط التجاري والتنافسرري األر اعبحاج وأجرا متاب ت من ألبرا  تنمية المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة من أج   

لل  من ر السرلانية والسريااية  للمجاةالت والمتاالت النتةية والعناصر  تفسريرا . ويتةن التحلي  أي ر  بشرننهنفي التغيير ولتتةين اعةلة المتاحة    اةعةالنظريات الشر 

   والثغرات في اعةلة وتةاعيات تصمين المشروع.نظريات التغيير 

 
 والتأثير واألدلة لتدخالتا

على الثغرات في   كما يلقي تحليلنا الضوء. دخالتت التالي، يبين بحثنا أن مستوى التأثير يتغير بشكل كبير بين األنواع المختلفة لل 1 الجدولكما لخصنا في 

االعتبار عند تصميم  ويجب على المتبرعين أن يأخذوا تلك العناصر بعين . تأثير التدخالت األخرى تصعبها بشكل أكبر لتحدد بشكل قاطع بحيثقاعدة األدلة 

 .المشروعات
 

التأثير مستوى  فئة التدخل نوع التدخل مستوى الدليل 

  التدريب  قوي  منخفض

 الخدمات االستشارية قوي  مرتفع إدارة األعمال 

مرتفع-مختلط  المنح المتطابقة ضعيف 
 الحصول على التمويل الحصول على قرض  متوسط مرتفع 2

مؤسسة تسجيل ال ضعيف منخفض والضرائب  مؤسسةتسجيل ال   

  السياسات الضريبية واإلدارة  متوسط مرتفع
 الوصول إلى السوق  الروابط التسويقية متوسط مرتفع3

الصادرات ودعمها عزيزت ضعيف مختلط   

 االبتكار  دعم ابتكار المنتج  ضعيف مختلط

 
 توصيات عامة

 

 

 

 بعين فعالية التكلفة خذ
 االعتبار

 

  

 المزيد من األبحاث  يأجر

 

 
قم بتصميم سياق لمشروع  

 محدد

 

 
فلح  نفذ الذي تعرف أنه ي 

 معها
 

المقايضة بين التكلفة  حساب

التأثير المحتمل والعمل  المقدرة و

على اإلضافة إلى قاعدة المعرفة  

 ببيانات أفضل للتكلفة الفعالة. 

نقص : الثغرات في قاعدة األدلة امأل

بواسطة مرحلة دورة حياة   التقسيم

المؤسسة والعمر والحجم وكذلك  

 ؛عمر صاحب المؤسسة وجنسه

 الطرق المثلى الختيار

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 .فعالةالتكلفة الوتحليل  ؛عالية النمو

 لتحدد السياقي بالتحليل ابدأ

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 أعمالهماحتياجات  وأفهم المستهدفة

وعوائق النمو، ثم ضع  الفريدة

 .نظريات التغيير المناسبة

 األدلززة ذات الزتززدخزالت عزلزى ركزز

التي تدعم نتائج   والقوية ةالمتوسززززط

أنظر الجزدول الزذي  )التزأثير المرتفع 

 (يلخص التدخالت واألدلة والتأثير

 إذا تن ترليزه على سياق واحة. ويأو مستوا تنثير ل  نوع من أنواع التةأل  مألتلف ةلي سيااات متنوعة. واة يبةو مستوا تلألص تلك النتاةج إجمالي اعةلة المجمعة من  .1

 النتاةج المتعلتة ب مانات التروض وإعانات التروض مألتلطة أو منألف ة. سطة  بينما تلونبشل  لبير على نمو المشروعات الصغيرة والمتو تةأل  الألاص بالحصو  على ارض وتؤثر اليعتمة هذا التصنيف على نوع  .2

 من مؤسسات رةيسية.بيانات نت  تصح  روابط السوق على الران من أن التنثير مرتفن  يج  أن  .3

 

 الولالة اعمريلية للتنمية الةولية 
 من الشع  اعمريلي

https://www.marketlinks.org/sites/marketlinks.org/files/theories_of_change_-_high-growth_sme_development_5.13.19.pdf
https://www.marketlinks.org/sites/marketlinks.org/files/theories_of_change_-_high-growth_sme_development_5.13.19.pdf


 

 

 األفكار والتوصيات حسب الفئة
حو  تةأل ت تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يلتي هذا التترير ال و  على عةة من التوصيات من أج    باإل افة إلى مراجعة الةلي  الموجوة 

 المتبرعين:
 

 التدريب التجاري والتقني •
 . الفصو  الةراسيةالمعتاةة التي تتن في  ألثر فعالية من التةريبات ألصيص ا والتةري  المصمن االستشاريةألةمات تعتبر ال –
 التةري  على المالياتبينما االبا  ما يؤةي التوظيف عاةة إلى زياةة المبيعات و   يؤةي التةري  التسويتيعلى سبي  المثا   أن يلبي نوع التةري  أهةافك  يج –

 بشل  فعلي.  معة  العمالةإلى تتلي   يؤةياة  مما لتللفةا  في للتحلن إجرا ات إلى
 . التموي يعتبر التةري  الذي يرتبط بالتةأل ت اعألرا باهظ الللفة  لذلك يج  أن يلون مستهةف ويتمتن بنحو مثالي بإملانية الوصو  إلى مباةرات   –

 الخدمات االستشارية •

عنة تصمين  معالجتهنيعتبر وتجن  المألاطر والتيوة على االةتمان( والمعلومات في  ثغراتالتحةية التيوة الحالية التي تعيق استألةان الألةمات االستشارية )أي   -
 البرنامج أمر مهن. 

 المتوافقة المنح •
لية من أج   يج  أن تسعى البرامج إلى تحةية ومعالجة إألفاق )إألفااات( السوق اللامنة وتألفف اعثار الألارجية )مث  انحرافات السوق( وتتيين االحتما -

 ( عنة استألةان المنح المتوافتة. متاب  السلن أو الألةماتبني حا  بالةفن المؤسسات  اامتسوا  اإل افة )أي 

 االئتمان وقوانين الضمان بيانات  •
تعزيز ملات  االةتمان( وتوسين اوانين ال مان لتشم  اعصو  المنتولة التي تؤثر بشل  إيجابي على نمو  ي  األت   البيانات )أي عن طريق أللق أو لتت -

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
 القروض المدعومة  •

مالية على أموا  على اإلاراض تحت اعسعار التجارية  عاةة اوي على ربحية المشروعات  لن تبين ألطوط االةتمان المةعون  حيج تحص  المؤسسات ال  -
 الصغيرة والمتوسطة. 

 ضمانات االئتمان •
 سةاة. يملن أن تساعة  مانات االةتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تنمو بشل  أسرع. للنها ترتبط أي  ا بزياةة مألاطر التتاعس عن ال -
 استألةان جةاو  ال مان:  البنك الةولي عنة  أف   الممارسات التالية منطبق  -

o .اترك تتييمات االةتمان واتألاذ الترار إلى التطاع الألاص 
o لمعةالت التغطية وأألر ملافنة ال مان حتى يتألذ المتترض إجرا ات بألصوص االسترةاة.  ن حةًّا أاصى 
o  بعين االعتبار االستةامة المالية وتتلي  المألاطر إلى أاصى ةرجة.لتنألذ  مانات السعر 
o  .شجن على استألةان أةوات إةارة المألاطر 

 تسجيل المؤسسة •

 على أن إ فا  الطابن الرسمي يؤثر بشل  إيجابي على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  يوجة ةلي  محةوة –

 السياسات الضريبية واإلدارة •

 لتة أثبت تبسيط تلاليف االمتثا  ال ريبي وتتلي  الع   ال ريبي أنه يزية ربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  -

 ال ريبية إلى تحتيق نمو لبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يملن أن تؤةي أي  ا إص حات السياسة  -

 لتمرير إص حات السياسة وتنفيذها. تشل  الةورات المحةوةة لبرنامج الولالة اعمريلية للتنمية الةولية تحةي ا -

 روابط السوق •

 الطل .  –ة  وتلون ألثر فعالية من أل   تةأل ت جان   لتة أثبتت برامج روابط السوق أنها تزية مبيعات وفرص العم  للمشروعات الصغيرة والمتوسط -

 اعساسية لتشم  الحوافر التي تتون على بنا  اةرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  موا مةال البرامج يج  أن تتجاوز -
 تعزيز ودعم الصادرات •

اعلثر فعالية عنةما ترلز على مساعةة المؤسسات على ااتحان اعسواق    التجاريةتتةين االستشارات والتألطيط والبعثات  التي تت من الألةمات المحزمة   تعتبر -
 للن تنثيرها على المةا الطوي  اير وا ح.  –ويملن أن تؤثر بشل  فوري على أربات وعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  –الجةيةة بمنتجات جةيةة 

 دعم ابتكار المنتج •

 معة  العملة لةا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لتة أثبت ةعن ابتلار المنتج أنه يؤثر بشل  إيجابي على  –

(  يحمي حتوق المللية الفلريةموثوق فيه تعتبر أف   الطرق لةعن االبتلار هي عن طريق تحسين بيةة التملين )مث  زياةة الةعن العان ل بتلار أو  مان نظان  –
 .واستهةاف بنا  التةرات لتحسين استألةان المشروعات الصغيرة والمتوسطة للموارة البشرية والمالية وتسهي  الحصو  على تموي 

 يج  أن يفلر المانحين في نماذج الم اعف من أج  المساعةة في أنظمة ابتلار فعالة وذاتية االستةامة.  –

 

 : لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال

 انستازيا ةي سانتوس

 اعمريلية للتنمية الةوليةعالمة ااتصاة بالولالة 

/E3/TRR  

adesantos@usaid.gov 

 للحصو  على التترير باللام  هناأنتر 

لة اعمريلية للتنمية يرجن الف رررر  في ألروج هذه الةراسررررة إلى النور إلى الشررررع  اعمريلي من أل   الولا |2019مايو 

وحةها ةون سررواها المسررؤولية عن محتوياتها وال تعلس   (SSG Advisors, LLC (dba Resonance)تحم  الةولية. وت

ية أو الحلومة اعمريلية. وتن إنتاجها بالتعاون من ملت  الولالة اعمريلية للتنمية الةول هذه الةراسرة بال ررورة وجهات نظر

 التنمية االاتصاةية والتعلين والبيةة وملت  اإلص ت التجاري والتنظيمي.
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