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مللص الة تالللاا نللأ الجةر ًعللة الية يللة مالتعرطللا مجة عللة مللص ال للا

التأ جميم فج طح اإلشكالية الة ط عة
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Abstract
Despite of the significance of the strategic analysis for the several economic
institutions and its multifarious implements, it is still difficult for the institutions
employing all these implements. However, the own peculiarity of each institution,
especially the Small and medium-sized enterprises ones, leads to realize this
significance. In this regard, the current essay sheds light on the strategic analysis,
some of its related concepts, and issues that are related to the junior and intermediate
institutions with a focus on such institutions in Yemen; exposing some points that aim
to explain the problematic stated for the present issue.
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مقدمة

اتللت مج التحلي ل استللتراجيجأ نللأ اتتللاؤ اع ل الة تالللاا الم يللر نللأ ال ساللاا الةتحللم للب

ااتشر صلى ت ية المفه فذلو للم ائم التأ لةالترا فال ترا يألد الة تالاا مص عدل
فاظل ار ساتشلاً فج تللت الة تاللاا الول ير فالةت تلبة نللأ ا،تولا ااا فه العللالب ن لم رللرا
الحاجلة ستلت ماج ا فاا التحليل استلتراجيجأ نلأ يلألد الة تاللاا لدتلتما م رلا نلأ التبل عر
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
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ال عأ فالمةأ يألد الة تاللاا ف،لم اتلت مج تك لر نلأ اللمفه التلأ اعتةلم ،ل اج ا،تولا يا عللى
يألا ال

مص الة تالاا

فلةعرنة ممخ اتت ماج م فاا التحلي استتراجيجأ نأ الجةر ًعلة الية يلة تل حافه اإلجاتلة علص
التالاؤه الرئيالأ اسجأ:
حد تستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن أدوات التحليل االستراتيجي؟
إلى أي ٍ

فاستئلة المرعية اآلجية:

 مايأ مبرإ مع ،اا اتت ماج يألد ات فاا؟ -مايأ ات فاا التأ جالت ممرا؟

 ي ج ج الة تالاا الو ير فالةت تبة نأ اليةص تعةلية التحلي استتراجيجأ ؟ مايأ ال رامج فالة تالاا التأ جمعب الة تالاا الو ير فالةت تبة نأ اليةص؟فمص مج اإلجاتة على يألد التالاؤسا فطع ا المرطياا اسجية:

 جالت مج الة تالاا الو ير فالةت تبة الية ية تعم م فاا التحلي استتراجيجأ ي ال مع ،اا نأ طرعر ،ياج الة تالاا الو ير فالةت تبة لل ياج تعةلية التحلي ذاجيا؟ ي ال م فاا صتتٌ ممت ف غيريا نأ اليةص -ي ال جراا ،ليلة جما ،امت بمعب الة تالاا مص عده ،يامرا تعةلية التحلي

أهداف البحث:

ترلمو ال حلإ صللى التبللري تيةيلة التحليل استلتراجيجأ لعةل الة تاللاا الول ير فالةت تللبة
صطانة لةعرنلة ميةيلة يلألد الة تاللاا لد،تولا الية لأ فط يعلة عةل فم تاللاا التة عل لرلألد

الة تالاا نأ اليةص
الكلمات المفتاحية:
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اليةص – برامج فم تالاا جة ع الة تالاا لو ير فالةت تبة نأ اليةص
مفهوم التحليل االستراتيجي:

اخعأل ممر ج التحلي استتراجيجأ مل ااا م تلمة جع

سعتدو الةجاه الألي اع ى ت ت فاتيماو

الةرجل ل م للص ف اًئل ل ت فالرؤع للة الةعت للم نيل ل لتحليل ل اتائجل ل فجمال لليريات الي للإ عرنل ل

Michel

 Marchesnayتخال م ا فاتلل ضا للحول ه عللى ًؤعلة شلاملة الل ه الة تاللة فمحيبرلا فيلألا
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ملص علده اًتلة الاليلة فماللت لية لمل م رلا

اليمنية.

) Marchesnay Michel, 2004, p24

كة للا ع للرو تخال ل عةلي للة صجل لراح ال حل ل ا عل للى بيئ للة اتعة للاه الت للأ جعةل ل نير للا الة ظة للة فعل للى
الة ظةة امالرا مص مج

ياغة استتراجيجأ ) Jim Downey, 2007, p 3

أهمية التحليل االستراتيجي:

جعت للر عةليللة التحليل استللتراجيجأ عةليللة يامللة جللما اظل ار لةللا ج ممل مللص ن ائللم للة ظةللة فالتللأ
اةكص صجةالرا تةا تلأ:
 -جالاعم عةلية التحلي استتراجيجأ نأ جحمتم ًتالة الة ظةة فميمانرا

 التحليل استللتراجيجأ الةالللتةر لل يئللة الماعليللة للة ظةللة اجعل استللتراجيجييص علللى معرنلةائةة تك ما برا مص ا ا  ،اةكص ج يمرا فمفج طعؤ اجب معالجترا
 التحليل استللتراجيجأ الةالللتةر لل يئللة ال اًجيللة للة ظةللة اجع ل استللتراجيجييص علللى فعللأائلب تلالمر

الةتااللة ممامرلات فالتلأ اةكللص اتلت ةاًيات فىلأللو تالترمتلماا التلأ اجلب التعامل

معرا فم اجرترا تمعالية

تليبيص ت ما علأت 2007ت

) 36

 -االاعم على ج ويص الة اً الةتاالة فجحمتم طري اتت مامرا

 جحمتللم مللا االللةى تال للمً الةةيللز للة تالللة فالتللأ جعللرو علللى مارللا ال للمًاا فالةل اً التللأجةتلمرا الة تالة فالعةلياا الت ميألاة الةالت ممة نأ ج يؤ جلو ال مًاا فاإلمكاايلاا إلاجلاإ
اتيماو

 -جحمتم المر

الةتاالة التأ س جالتبيت الة تالة اغت امرا نلأ ال ،لت اللرايص تالل ب علمج

ج نر الحم الةبل ب مص اإلمكااياا فالة اً فال راا فضالتالأ اتلت عا يا
2002ت

ال بلاميص مالةلمت

) 73

أهداف التحليل االستراتيجي

جح للم مي للماو التحليل ل است للتراجيجأ م للص ع للده جحليل ل ال يئ للة الةحيب للة فالاج للة ال ال للماا

الة تلم للة صل للى اتائجل ل الاطل ل ار فمال للت د ب

للمرا م للر اً لل ي للاج تل ل ت في للال مجة ع للة م للص

اتيماو التأ جالعى الة ظةاا لتح ي را مص عده التحلي استتراجيجأ م را:

 جحمتم الة ،ؤ الت انالأ مص عده اتتمشاو الةت يراا الةت ،عة نأ ال يئة الةحيبة ج لي الالة عمج التخكم فع ور الة اطر التأ ج اج الة ظةاا عده ماليرجرا جحمتم اتيماو استتراجيجية فنلالمة اإل اً العلياالعدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017
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 جحمتم الةتبل اا الرئيالية ل جاح الة ظةة نأ جح ير ميمانرا جةكلليص الة ظةللاا مللص ًتللب ال بللج استللتراجيجية فض لرامج العة ل الة ات ل ة ل للةا ًنللتمعمسا ات اح اس،توا ي نلأ طل ح الةحلم اا الةاللت لية

الج يلمي ،اتلب مالةلمت 2009ت

)23
ً -اتة فجحلي الع ام الة ر فالحاتلةة نلأ اججلاد ماللاً الة ظةلة الحلالأ فالةاللت لأ

الحالي أ ندح الالصت 2006ت

)120

 المشللؤ عللص مللمخ جح يللر ات اح ن للأ الة تالللةت فمللمخ مدئةللة الة تالللة لةحيبرللاب إعمي اًعصت 2005ت
 -الحو ه على

)83
ل ً فاطلحة فشلاملة لل طلعية الحاليلة للة ظةلةت ملص علده جل نير ىلب

كانأ مص الةعل ماا التأ جتةيز تالشة لية فمو مة الالب ًجة ميةيترا تال الل ة للة تاللة
ج ضأ نا اةت 2016ت

)43

 ال ح للإ عل للص التبل ل ً نل للأ ماشل للبة الة تال للة فالتب ل ل ً نل للأ ج جراجر للا الحاليل للة فالةةك ل للةمالت د

بلج

جةعةت 2014ت

)7

مص الةةكص م ج تلؤ اتيلماو الةرجل ملص عةليلة التحليل اإلتلتراجيجأ تلاعتدو ال االة

مللص العةليللةت فلم رللا س ج للرن عللص اب للاي اتي للماو الة للألى ً ت مللت اإلتلل ا عل للى الحالللة
ال ا ة لم م ظةة
خصائص التحليل اإلستراتيجي

لأليةي للة ال ال للة التلللأ جتةتل للت بر للا عةلي للة التحليل ل استل للتراجيجأت نل ل

لر للا مجة ع للة مل للص

ال وائص سبم مص ج نريا نيرا ميةرا:
 اجب على عةلية التحلي استتراجيجأ م جم-

مدئةة لألتس ال ظرعة

للاًمة فلمللص مراللة للللتةكص مللص اإلالاطللة تك ل ال طللعياا الةةك للةت فجتةاشللى مللت ى ل

جب ًاا الةحيج
 -اتتمش للانية لم للأ ج ل ل

للمش للؤ ع للص الع امل ل الةمت للاحت ف الو للر التحليل ل ن للأ صط للاً

طيرت فيألا ما اع أ الترىيز على مر ة الة تالة
 -شاملة ففاطحة فج مج اتائج التحلي تشك جيم ففاطح

)83
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 -ممت الةت مص اليإ التشجيت على الحل اً لل

اليمنية.

ل ه صللى اتيلماوت تالتحليل الةعةلر لمل

الع ام الريكلية فغيريات التأ لرا فً فم ر تل أ مف صاجابأ على تير فاة الة ظةة
 م رجية فج يةت تال ظر صلى التحلي الألي ت ى على يألا ال الرت فال ،ت الةتلاح فالةل اًالةت نر ت لرلألا نرل اكتاللب طلاتت مرفالةت فاللماا )ت نليةكص ملص صطلانة الةت يلراا م طل
ال ح للإ مف جزفع للمد بم اًت للاا اكل ل

2014ت

)6

بلج ل ل جةع للةت

لر للا ج للخ ير م اش للر عل للى ات للائج التحليل ل

 است للتة ارًعة جعت للر عا للية مرة للة ج للما ن للأ التحليل ل ت فس ج تو للر عل للى العةل ل اليل ل مأالتمتيكللأ ن للجت ب ل اةتللم جخ يريللا للعة ل فالةعل مللاا الة م ل م رللا جحاللليص الة ،للؤ الت انالللأ
للة ظةللة فنر للرا فم اً يللات صط للانة للةعل م للاا الراجعللة ع للص ال يئللة الماعلي للة فال اًجي للة
)39

ج ضأ نا اةت 2016ت

أدوات التحليل االستراتيجي:

ي ال مجة عة مص م فاا التحلي استتراجيجأ التأ جالت ممرا الة ظةاا م را:
 -تحليللل منوتللات البيلللة العامللة نمللو

 :PESTاليللإ ج ل ج الة تالللة نللأ يللألا التحلي ل

تاتللت ماج ميللب الع ا للر الةك اللة لرللا م ل ال يئللة الالياتللية فال اا ايللة الش لرع

نل للاتز ت 2015ت

) 6ت ال يئل للة اسجتةاعيل للة فال انيل للة الة رضل للأ ع ل للمالمتاحت

ال يئلة اس،توللا اة العللاًو اا اللةت 2000ت
2002ت

ت للةت محلللب

 )116ت

)80ت ال يئللة التم ل جيللة ال بللاميص مالةللمت

)63

 -تحليلللل البيللللة الصلللنااية ) الخاصلللة ى تملللو

القلللو الخمللل

 : 1تتة ل ل الر للمو

اتتاتللأ مللص جحليل بيئللة الول اعة نللأ جحمتللم ًجللة جاذبيتل للة تجلليص الحللالييص فالةتل ،عيصت
فع وم تجاذبية الو اعةت صمكااية جح ير ًضح نأ الول اعة م اتلا تالعائلم ط عل اتجل عللى

استللت ةاً الللألي اةكللص جح ي ل ب اتللبة الةشللاًىيص نيرللات فعة ل يللألا الةمر ل ج مالللم الةللمعدا
اتتاتللية ل لراً استللت ةاً ن للأ مت ل اي الة للتج ص ًعللس ع للمالرالةصت الةرتللأ جةللاه ال للمتصت

2006ت

 )153ف اعت للر يللألا ال ة ل ذن امتللما ل ة ل ذن Porter

لل ل خ ال ةللست في ل

تل ل للص ال يئل للة ال ا ل للة للة تالل للة فيل للأ مجة عل للة الع ام ل ل التل للأ ج ل للت نل للأ الل للمف جعل للامدا

الة تالللةت فع تلللؤ جخ يريللا مللص م تالللة صلللى معللرخت فعةكللص للة تالللة الر،اتللة عليرللا اال ل يات
فالتللخ ير نيرللا الش لرع

ت للةت محلللب نللاتز ت 2015ت

العدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017

 )7ن اإلطللانة لل ةللس ال ل خ التللأ
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الم يا ب ًجر جب صطانة جخ ير الاللباا العاملة ال مل ذ الالياتلأ) فاللألي للب تمًجل بل ًجر نلأ
تت اب صتمت ل جية مرج بة برؤعت اللي رالية لد،تولا ) فلملص لل مكااتل نلأ ال ل خ

اة ذج

الت انالية تي ا،توا
 -تحليلللل  :SWOTاليللإ اش للة الع ا للر الت للأ م للص الةةك للص م ج نري للا ال يئ للة الماعلي للة

فال اًجية فيأ ا ا ال

فال عؤ تال ال ة لل يئة الماعلية اليلإ تتبللب ملص الة تاللة جعزعلز

ا للا  ،جرللا فالعة ل علللى ج لي ل ا للا طللعمرات فالمللر
تحيإ جالت

الة تالة المر

فالترمتللماا تال ال ل ة لل يئللة ال اًجيللةت

الةتاالة ممامرا فجتدنى الترمتماا الةحتةلة

 -التحليلللل تاسللللتخدام سلسلللللة القيمللللة :ف ،للم عرنر للا بل ل ًجر تخار للا مجة ع للة مرج ب للة م للص

ال شاطاا التأ جم

طرفًعة ل لر الاللت فال مماا مص اتت ماج الة ا اتفلية فل ااة جالليب

الة تج صلى الةالترلو ال رائأت فعرنرلا  Dayعللى مارلا الةرلاًاا فالةل اً الةبل ضلة لت ميلأل ىل

مص ماشبة الة ظةة إلاواه الة تجاا مف ج ماب ال مماا ع ر م انأل التالل عر ت تلؤ إع لب
ج اًت 2009ت

)4

 4 1أهمية تحليل سلسلة القيمة

اةكص جل يص ميةية تلاللة ال يةة تاآلجأ:

م علر ال اجز للمع ه مماج الة اناليص م

التحكب نأ  ،اا الت إعت فغيريا

ب جحلي ط يعة فامتلما ال يئلة الت انالليةت لتحمتلم الة ،لت الة اتلب لرلا ملص علده معرنلة
اتتعا الة تلمة لرألد ال يئة الت انالية مالةيمد مالميةت 2009ت

) 117

فًغب اتيةية التأ جمتال را تلاللة ال يةةت صسّ مارا:

 م ا م جرللة اتاتللا اح ل اتاشللبة الماعليللة للة تالللة مةللا ،للم تللمع صلللى عللمج اسيتة للاجبتخ يراا الةحيج ال اًجأ

 -الترىيلز علللى م للمم ج ملليم التمللاليؤ نللأ ىانللة الةالللت عاات مةللا اعيللر عةليللة اإلبللما نللأ

الة تالة عا ة نأ جب عر الة تجاا مالةيمد مالميةت 2009ت

) 117

 4 2أهداف سلسلة القيمة

ي ال العمتم مص اتيماو لاللاللة ال يةة م را:
 -صاتللان ىةيللاا مللص اإلاتللان مف ج للماب ال للمماا مللص عللده جمام ل اتاشللبة اعل الة ظةللة

فضالتعاف مت اتطراو اتعرخ
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 -الترىي للز عل للى إع للا مو لللحة ىل ل اتطل لراو العامل للة ع للص طرع للر ص اً فًض للج اش للاطاا

الاللاللة الملية مص مجرزي الة ا اتفلية صلى الةالت مميص ال رائييص

 م العة طةص الاللاللة الملية للو اعة ت ي صلى جب عر تدت ،يةة ج انالية ليح لرالحو ل ه علللى اتللائج صاجابيللةت مللص عللده جعظلليب ،يةللة الة ظةللاا الةشللترىة طللةص الاللاللللة
الملية

 -صعما م ران عة مشترل للعةل ملت الةجرلزعص فالزضلائصت مةلا االلاعم نلأ اج لاذ ال ل ارًاا

الت للأ جالللاعم عل للى ااج للاإ ال شللاطاا الت للأ جل ل ي صل للى ااتللان الة تج للاا الت للأ جح للر الاج للاا
الةالللترلو فجحمتللم الجرللاا التللأ تلليتب العة ل معرللا تشللك مت ا ل عللص طرعللر عةليللاا ذاا
ماشللبة نعالللة فاتللت ماج جم ل جيللا الةعل مللاا لللمعب العد،للاا بلليص اتط لراو الةتراتبللة طللةص

الاللاللة الملية ت تؤ إع ب ج اًت 2009ت

)4

 4 3منوتات سلسلة القيمة

فعتب ج اليب ماشبة الة تالة ىةا تلأ:
 -1األتشطة األولية أو األساسلية :فيلأ مجة علة ملص اتاشلبة التلأ جل ي صللى التشلكي

الةا ي للة تج مف ال ممة فجت ةص:

 -اإلمللداد الللداخلي :يل مجة عللة اتاشللبة الةرج بللة ت للةا فج لزعص فج

للي الةللمعدا

الدإمة للعةلية اإلاتاجية

 -اإلتتا  :مجة عة اتاشلبة الةرج بلة تالعةليلة اإلاتاجيلة فجح عل الةلمعدا صللى م تجلاا

نأ شكلرا ال رائأ

 -اإلمداد الخارجي :مجة عة اتاشبة الةرج بة تجةت فج لزعص فالت إعلت الةلا ي ملص الة لتج

صلى الةالترلو

 -التسويق والتوزيع :مجة عة اتاشبة الةرج بة تالتزفعم تال تائ التلأ اةكلص ملص عدلرلا

جحميز الةالترلو على شراح م تجاا الة تالة

الخدمات :مجة عة اتاشبة الةرج بلة بت لماب علمماا لتلمعيب فالةحانظلة عللى ،يةلة الة تجلاات
فالةتة لة متاتا نأ عمماا ما تعم ال يت ).مالةيمد مالميةت 2009ت

)115

 -2األتشللللطة المسللللاتدة ) الداامللللة ى :في للأ اتاش للبة الت للأ جل ل نر الة للمعدا مف الريكل ل

اتتاتأ للعةي تالشك الألي تمعب فعالر ال ياج تاتاشبة اتتاتية تاتتةراًت فجت ةص:
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 -البنى األساسية التحتية :التأ جت ةص ع ا ر اإل اً ت الت بليج استلتراجيجأت الشلئ

ال اا ايةت التة ع فالةحات ة فغيريا مص اتاشبة اتعرخ

 -إدارة المللللوارد البشللللرية :فجت للةص الةل ل اً ال شل لرعة اعل ل الة ظة للة ى للالتعييصت الت للمًعب

فاللتخيي فغيريا مص اتاشبة

 -التطوير التكنولوجي :فجت ةص اتاشبة ال ا ة بتوةيب الة تج فجحالي ت فىأللو صاجلا

مف جحاليص البرع ة التأ ج جز برا م تلؤ اتاشبة نأ تلاللة ال يب
 -التجهيزات :في ال شلا ال لا

صلى ص اً العةي

تعةليلة جل نير الةلمعدا فالةشلترعاا فطلةا ج

الج يمي ،اتب محةمت 2009ت

) 32

ليلرا

أدوات التحليل اإلستراتيجي األخر

ي لال العمتلم مللص ات فاا فال ةلاذن التللأ اةكلص اتلت مامرا نللأ مجلاه التحليل استلتراجيجأت اليللإ
جالتعيص اإل اً تعم مص ات فاا ابلر عليرا متاليب التحلي ت فمص اتتلاليب الشلائعة نلأ جحليل

اتتراجيجية الة ظةة:

 -1طرع ة ال ب
 -2متل ب جحلي الةحمظة
 -3متل ب جحلي المج
 -4م فاا التحلي استتراجيجأ الشام

الحةوأ ااياهت 2009ت

) 10

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن:
مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :جتالب الة تالاا الول ير فالةت تلبة تالتع يلم

فعمج اسجالاي في لال العمتلم ملص الةملاييب التلأ جماللت مج الاليلا ملص  ،ل م تللؤ اللمفه فالريئلاا
العامللة نللأ يللألا الةجللاهت ج تلللؤ تللاعتدو للرفو ى ل فلللةت فعةك للا م اال ل م عللمج صمكاايللة
ل ه صلللى جعرعل

ال

م الللم للة تالللاا الول ير فالةت تللبة لجةلللة مللص اتتل اب جتة ل ميةرللا

نيةا تلأ:

 الماًي بيص جرىي ة  ،خ اإلاتان الةةيز لد،توا العالةأ
 اعتدو ال شا الو اعأ
 جعم معاتير التو يؤ
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 اع للتدو ًج للة ال ةل ل
2012ت

،رعش للأ محة للم اتع للرت ب إع للم عو للاجت طي للأ ع للماللبيؤ ت

)3

لأللو س ت جم جعرع
اك ل

م الم للةشاًعت الو ير فالةت تبة اةكص م اعتةم علي ت نلاسعتدو ،لم

تللاعتدو الةكللا فمجللاه ال شللا مف ًجللة ال ة ل

المفه الةت ممة ا تلؤ ع نأ المفه ال اميلةت بل لمل

ا،توا يات ىةلا م اسعلتدو اكل
اك

اليمنية.

نالةشللرف الو ل ير تال ال ل ة س،توللا
فللة جعرعل

علا

برلا تحاللب ط يعلة

ملص اليلإ ط يعلة ال شلا فالةجلاه اللألي جعةل نيل ت بل ،لم

اسعتدو طةص مجاه العة ال االم

،م جعرو الةشاًعت الول ير فالةت تلبة عللى متلاؤ الجلب الة جل اا مف علم العةلاه مف ًمؤ
الةللاه مف الة يعللاات صس م يللألا التعرعل

عدلرا
،م اك

تلليك

مص م،مج التعرعماا التأ ج افلت يألا ال

،ا ل ار علللى الزافعللة التللأ اظللر للةشللرف مللص
ي جعرع

ب م ال  ) 1989اللألي اعلرو

الةشرف مف العة الو ير على ما العةل اللألي تلتب ص اًجل ملص  ،ل م لحات ت فعحةل البلاتت
الش ولأت فعتةتلت تحجلب

ل ير تالول اعة مف ال مملة التلأ ت تةللأ صليرلات فععتةلم عللى الالل ي

الةحلللأت مي نللأ الة ب للة التللأ تت اجللم نيرللات فس تزعللم مًتللةال عللص  50ملللؤ فسً الةرللملأ

عاتم مالةم ت 2009ت

) 15

كةللا جللب جعرعمرللا مللص  ،ل لج للة اتمللب الةتحللم للت ةيللة الول اعية
اعةا محةم ت 2012ت

 ) UNIDOىللاآلجأ :بللص

)5-4

 -الة تالة الو ير يأ التأ اعة برا مص  15صلى  19نر ا

 الة تالة الةت تبة يأ التأ اعة برا مص  20صلى  99نر ا الة تالة الم ير يأ التأ اعة برا مك ر مص  99نر امصللادر تمويللل المؤسسللات الصللغيرة والمتوسللطة :ص الحللمتإ عللص موللا ً التة ع ل لة تلللؤ
الةشللاًعت استللت ةاًعة نللأ م تلللؤ ال باعللاا اس،توللا اة تللتب ال ظللر ل ل مللص عللم إفااللات فيللألا

اشة الة تالاا الو ير فالةت تبة ع م الحمتإ عص الةعلاتير التلأ تلتب اسعتةلا عليرلا ع لم
التمر،ة بيص موا ً التة ع الة تلمةت لمص مص الةةكص جحمتم موا ً التة ع لرلألد الة تاللاا
نأ الةوا ً التالية:
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 -االدخللارات الشخصللية :فيللأ ع للاً عللص التة عل الة للمج مللص

جمل عص الةشللرف مف ع للم الاجللة الةشللرف للت تللت اليللإ ا ل ج

للاالب الةشللرف نللأ بمااللة

للاالب الةشللرف بتح عل تعللم

ممدك ل ل ل ممل للة الةشل للرف فال ل للاجج عل للص ممع ارج ل ل الش ول للية فجعتةل للم الة تالل للاا الو ل ل ير

فالةت ت للبة تش للك ى ي للر عل للى ي للألا الةو للمً ى ال ل م للمج م للص

للاالب الةش للرف فس احت للان

ل ل للةاااا مف صج ل لراحاا للحو ل ل ه علل لليرص صطل للانة صلل للى ى ا ل ل ال ل لّ ه مل للمعراا عاطلل للة صلل للى
ا تت ةاًاا م تجة تمع طةص يألا الةومً الةمعراا العائلية فالتأ احو عليرا مص امس
العائلة فلرا امس مةيزاا الةمعراا الش وية
البنوك التجارية :جة ح ال ل التجاًعة التة ع الدإج لم ملص ابل ل تل اح منل ار مف م تاللاا

تة تلللؤ ما اعر للا فمالجامرللا طالة للا التزمللت تجةي للت متبل للاا مل ل ح التة علل فالةح للم مللص  ،ل ل

ال وت ص عم ا ى ي ار مص ال رفض الش وية التلأ م حترلا ال ل ل تنل ار ى لرفض ش ولية ،لم
ذي للت لتة عل مشللرفعاا

ل ير ت صسّ م شللرف ال ل ل التجاًعللة لةل ح ال للرفض ،للم س جللتدحج

فمتبل للاا فط يعللة اشللا الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبة فعةكللص جمالللير محمف اللة مالللايةة
ال ل ل التجاًعللة الةرعوللة نللأ ج ل نير التة ع ل الللدإج للةشللرفعاا الو ل ير فالةت تللبةت تعللم

ع ام م را :الةحرفي ماير الالص ف م ابل اترابت 2006ت

)6

ًجة الة اطر الةورنية الةرج بة ت ،راض الةشاًعت الو ير فالةت تبة



اًجما



عمج ،مً يألد الةشرفعاا على ج نير ال ةاااا الت ليماة الدإمة للحول ه عللى التة عل
الللدإجت فيللألد ال للةاااا جعت للر مللص ميللب متبل للاا الحو ل ه علللى اسئتةللا مللص ال ل ل
التجاًعة



الجب مًضاح ال و التأ ،م جتخ ر تمع اًجما الملمة اإل اًعة إل،راض الةشرفعاا الو ير



جحيللز ال ل ل التجاًعللة لوللالح الةشللرفعاا الم يللر ت اليللإ ت جللم بي رللا نللأ مغلللب اتاليللا
ًفاتللج فموللالح مشللترىةت فجخعللأل يللألد الللرفاتج شللك اإل اً الةشللترىة فالةلميللة الةشللترىةت
فالوم اا الةشترىة ىأللو



في ل للال ع ام ل ل معل للرخت جتة ل ل نل للأ عل للمج فج ل ل

معاملل للة جم ل لليلية للةشل للرفعاا الو ل ل ير

فالةت تللبة مللص ال ل ل التجاًعللةت ت ل اح نللأ تللعر المائ للم مج نتل لراا الالللما ت صط للانة صل للى
طللعؤ ع للر الة شللغا الو ل ير نللأ مجللاه ص اً اتعةللاهت فعللمج الم اًاللة المانيللة تختللاليب
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التال ل عرت فع للمج تللدمة الريك ل التة ل علأ لر للألد الة شللغا مةللا اجعلل ًمؤ الةللاه الة للمن
الظاير نأ الةيزااية طئيد جحال ا للةالاحلة ال رع ية
فعلي ت جتج ال ل التجاًعة على اتغلب اح ج جي اسئتةا للةشرفعاا الم يلر ت فغال لا ملا
تترىز يألا نأ مجاه الحالاتاا الجاًعة الةمت ةت فال رفض ال مية الةجةعةت فىديةا ماللترمو

اظ ار لتماأ مالت خ الة اطر نيرةا

فمللص الةةكللص ج طلليح مت ل اب صالجللاج ال ل ل عللص جة ع ل الةشللرفعاا الو ل ير فالةت تللبة نللأ

اآلجأ :جةاه اليات 2012ت

)26-23

م ع للمج مدئة للة مع للاتير اإل،ل لراض للةش للرفعاا الول ل ير  :الي للإ ج للت ال ل ل ل العمت للم م للص
الةعللاتير فالشللرف التللأ اجللب ج انريللا نللأ الةشللرفعاا التللأ اةكللص م جحو ل علللى جة ع ل فس

جت اتب يألد الةعاتير فالشرف غاليا مت ط يعة فعوائص الةشرفعاا الو ير

ب طللعؤ الرياكل التة عليللة للةشللرفعاا الول ير فالةت تللبة :اليللإ ج للت ال ل ل العمتللم
مص ال الب فالة شراا الةالية الةالت رجة مص الةراكز الةالية للة تالاا م

اال ة الةورفناا

لإلت ار اا فمعمسا الرضحية صلى غير ذلو مص الة شراا اسئتةااية في ما س اةكص جل نرد غال لا
نللأ جلللو الة تالللاا لتحمت للم الج للماً اسئتةاايللة فمللص للب ع للزفو جلللو ال ل ل عللص جة علل جلللو

الةشرفعاا

ا طللعؤ ال للةاااا :جعللم ال للةاااا مللص ميللب ع ا للر م ل ح اسئتةللا نللأ ال ل لت فنللأ
ال ا،ت العةلأ س جت انر لمخ الة تالاا الو ير فالةت تبة ال ةاااا الدإمة للتة ع
ا عمج ااتظاج الالجدا الةحات ية :جعتةم ال ل نأ م ح اسئتةا على ًاتة الاللجدا

الةاليللة فالحالللاتاا ال تاميللة الة تظةللة فالةعتةللم مللص مراجعللأ الحالللاتاا الةعتةللمتص فيل مللا س

تتل انر نللأ غال يللة الة تالللاا الول ير فالةت تللبة فالتللأ ام ل غال يللة م للحابرا عللمج صمالللال
نلاجر م تظةللة ل للعؤ اإلمكاالاا فاا مللاض الجللب ال شللا ت فعكتملأ م للحابرا ت مالللال تللجدا
صالوائية ش وية

ن عمج ال مً على صعلما مللؤ ائتةلااأ :جمت لم العمتلم ملص الة تاللاا الول ير فالةت تلبة

لل للر الةو لرنية فال للمً علللى صعللما ملللؤ ائتةللااأ اةكللص ج ماة ل صلللى ال ل ل للحو ل ه علللى
التة عل الللدإجت اليللإ اعللم صعللما ذلللو الةلللؤ فن للا لألعلراو الةوللرنية الوللحيحة مللص الةعللاتير
الرامة للحو ه على التة ع
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ًاتاا جلمفخ تلليةة فم طل عية :ملص ميلب متبل لاا ال ل ل لةل ح اسئتةلا

ح عمج فج

اًتل للة جل للمفخ للةشل للرف الةبل ل ل ب جة عل ل ل فغال ل للا س ج جل للم لل للمخ الة تالل للاا الو ل ل ير

فج ل ل

فالةت تبة ًاتاا جمفخ تالةالت خ الةبل ب اظ ار سًجما جملمة صعما يا
خ اًجمللا

ًجللة الة للاطر  :جتال للب غال يللة الة تالللاا الولل ير فالةت تللبة تاًجمللا

ًجللة

الة للاطر اظ ل ار لب يعللة جم ع رللا فالتللأ جعتةللم نللأ ال ال يللة علللى ش ل ص فاالللم مف عائلللة فاالللم

صطانة صلى طعؤ الةراكز الةالية مةا اش ّك عائ ا مماج ،ياج ال ل بتة ع جلو الةشرفعاا
اًجمللا مت للعاً المائللم عل للى ال للرفض :جع للم مت للعاً المائ للم فش للرف ت للما ال للرفض م للص
الةع ،للاا الرئيالللية إل ،للاه الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبة علللى الحو ل ه علللى التة ع ل مللص
ال ل

ذ عمج مدئةة

يغ التة ع ال مية الت ليماة

ً طعؤ ال راا الةتراكةة ت حاب الة تالاا الو ير فالةت تبة
 -1مؤسسات اإلقراض المتخصصة:

جللاح صاشللاح الة تالللاا اإل ،ارطللية الةت ووللة نللأ معظللب فه العللالب ىللر نع ل لتج للب
ال ل الت ج اح ج نير اسئتةا ط ع اتج للةشلرفعاا الول ير فالةت تلبةت نلأ ال ،لت
الللألي جرىللز نيل اشللاطرا اسئتةللااأ نللأ مجللاه ال للرفض ،وللير اتج ل ت للحول ه علللى ال لرضح
الالرعت فعلي ت ىلا سبلم ملص صاشلاح م تاللاا جة عليلة مت وولة ج لمج التاللريدا اسئتةاايلة

الةت تبة فط علة اتج لة تلؤ ال باعاا اس،توا اةت فذللو فن لا لشلرف فمتلاليب محلم

فمةيللز عللص جلللو الةت عللة نللأ ال ل لت نللأ محافلللة للةالللايةة نللأ عةليللة الت ةيللة اس،توللا اةت
فإجاالة الةجاه مماج م تلؤ الةشرفعاا الو ير فالةت تبة لتلعب فًيا الةرب نأ اس،توا
الل ط أ صطللانة إلاشللاح ب ل ل مت ووللة نللأ جة عل الةشلاًعت الول ير فالةت تللبة تشللرف

جت اتب ف،مًاا فإمكااياا جلو الة تالاا ب و اتم للتة عل ات ل رت فمولرو المرعةلأ
للتة ع اإلتدمأ ات

ر نأ اليةص ىة اه )

في ال برامج فم ظةاا نأ اليةص فنأ م تلؤ بلما العلالبت يلمنرا علب الة تاللاا
الو ير فالةت تبة نأ عم مجاسا فليس نأ جااب التة ع ن ج
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اتخا القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ص مجلاه عةل الة تالللاا الول ير فالةت تللبة الللألي تللتل ص نلأ تعللم ال شللاطاا الةرج بللة

متاتا تةجة عة محمف مص الةراًاا فالة ت جاات ىأللو ىيميلة الت ظليب الريكللأ فج الليب العةل
اعلرات اعبأ للةالميص الةمترعص مف الةشرنيص المفً اتك ر فالحاتب نأ اج اذ ال ارًاا

فضحال للب Marchesnay

نل ل

مةيل لزاا تل لليرفً اج ل للاذ ال ل ل ارًاا نل للأ الة تالل للة الو ل ل ير

فالةت تبة يأ على ال ح التالأ :الحان مماح عرضأت 2006ت

)1061-1060

 -عة ما ال ارًاا يأ مص اتان ًئيس الة تالةت التى فل ىلا محاطلا تةجللس العائللةت

محات يصت مورنييصت صلخ )ت نر ال اليم الةالئ ه عص اج اذ ال ارًاا فج ميأليا

 الة تال للة مك للر ج عي للة لةحيبر للا تحي للإ م للص الو للعب اج للاذ ،ل لراً م م للر فم ع للزه ع للصالةحيج
 -الريكل ل الت ظية للأ ط للعيؤ التو للةيب فالتاللالل ل الال لللةأت م للت اًج للا اظ للاج الةعل م للاا

فالةرا ،ة تش وية الرئيس

 -جماع الةالت عاا الالات ة تشك جاجت تحيإ اك

لل ارًاا العةلية آ لاً اتلتراجيجية ف

ص ًال م اشر مص الرئيس نأ جلو اللحظة
ص يألا المفً الألي اة ل الةشرو على الة تالاا الول ير فالةت تلبة اعت لر الاتلةا نلأ
الي للا الة تال للة فعياًاجر للا است للتراجيجية الةال للت لية فيل ل ا تل للؤ ت للال ظر لع للم ع امل ل

الممللاح ت ال للر ت ال انللةت اظللاج ال لليبت ط يعللة ال شللا ت الشللك ال للاا اأت صلخ ) ن للم جتعللم

فجرللاا ال ظللر نللأ جحمتللم فمعللالب فمةي لزاا

للاالب ال لراً نللأ الة تالللةت ف،للم علوللت

تعللم الم اًتللاا صلللى جو ل يؤ تللل ل الةللمترعص علللى ال ح ل التللالأ :الحللان مللماح عرضللأت
التال ل ل لليير است ل ل للتراجيجأ فج انال ل ل للية الة تال ل ل للاا الول ل ل ل ير فالةت ت ل ل للبةت 2006ت

)1061-1060

 -1المدير الميراثي أو المقّلد :فيل اللألي ت جل جالليير تيلماو ال لاح فاستلت ده فال ةل ت

فغال للا مللا االللت مج مًتللةال الش وللأ فالعللائلأ ع للم ال للرفً ت نللأ ال الللب اكل

اةل الة تالللة

معتمس فم اك لا لت يلراا الالل يت ناإلبلما صذا غيلر مرغل ب نيل فم ل استلت ةاًاا الةا الة فغيلر
الةا اة ج ى طعيمة فمحمف
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 -2الملللدير المقلللاول أو الرائلللد :في ل الللألي ت للأ ،يللا الة تالللة ال ل ه د للة م للا

ال ة ل ت استللت دلية فال لراحت اليللإ اك ل
فل لل ه يللألا الرللمو تتج ل يللألا ال ل

لمتح ًؤفؤ مم الرب

اإلبللما مبل ضللا تك انللة فع ل ي صلللى اتللت ةاًاا معت لر

مللص الةللمًاح للحول ه علللى موللا ً جة عل عاًجيللة فالتللى

 -3الملللدير اإلداري :ت ال للجب ي للألا ال ل ل

الم يللر ت في للا اك ل
ع داية فعم

يللأ

م للت الةمرل ل ج المدت لليكأ ل للإل اً ن للأ الة تال للاا

جرىيللز الةللمتر علللى ال حللإ عللص ات اح الةرجمللت مللص عللده تلليرفً  ،ل ارًاا

اإلبما لمص مت جحكب اال أ نأ الج ااب الةالية

ثاتيا :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن
 -1التطور و التعريف ومعايير التعريف

التطور:

جعم اليةص مص مفائ ال لما نأ الة ب ة التأ جةلو ،اا

في ال اا

عا

ب ل التة عل ات ل رت

ً،ب  15الألي اعرو ب و التة ع ات ل ر تخال مي م تاللة ماليلة معتةلم ملص  ،ل

ال للو الةرىللزي الية للأ لت ميللأل ماشللبة نللأ مجللاه التة ع ل ات ل ر ال للرض م رللا ج للماب عللمماا
مول لرنية لألت للرت ف ل ل اً الةل لزاًعيصت فالةش للاًعت الول ل ير فات ل ل ر ن للأ الة للاطر الح ل لرعة
فالرعميللةت تحيللإ جالللاعم علللى علللر نللر

متمانئللة فجحاللليص الظللرفو الةعيشللية تنل ار الةجتةللت

فجةيت يألد الة تالاا ف اتت اح تتالايب نأ الحم مص ال بالة فالم ر نأ ال لم.
بمما

اعة التة ع ات

ر نأ اليةص نلأ علاج  1997ملص  ،ل الول مفي اإلجتةلاعأ

للت ةي للة ت الي للإ ماش للخ عةال للة بل لرامج جة عل ل م ل ل ر ن للأ الة للاطر الرعمي للة مفه برا للامج ااش للخد

الو مفي اسجتةلاعأ للت ةيلة ىلا نلأ ممت لة الحمتلم اليلإ بلمم عةلياجل نلأ ت لاتر  1998ف،لم
كللا م للاس ااجحللا نللأ جلللو المتللر فلم ل اًجمللز علللى اشللا محللم ت ىترضيللة الةاشللية فالةللمعدا
الزًاعية للةحا ي فيألا مةا الم مص ج

يألا الت

الة تجاا الة جل

نلأ الة لاطر الرعميلة فل لم م خ

الةحمف تاسطلانة اللى مجة علة ملص اتتل اب اتعلرخ صللى ااريلاً جللو ال لرامج التلأ

صمللا مغل للت مف م مجللت نللأ م تالللاا التة ع ل ات ل ر اتك للر الجةللا) .ش ل كة اللليةص للتة ع ل

ات ل ر  ) www.yemennetwork.orgت فعرللمو الول مفي صلللى جة عل الةشللاًعت الول ير
فالةت اييللة الول ر مللص عللده م تالللاا التة عل ات ل ر فال ل ل فال لرامج فالة تالللاات اليللإ
اعة ل عل للى عللب م تالللاا التة ع ل ات ل ر م للأل اللحظللة اتفل للى صل للى م جو ل صل للى مراللللة
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استلتمامة فجول ح معتةللم عللى ذاجرللات صطلانة لتل نيرد مال ا م تلمللة ملص الللمعب الت لأ فالتللمًعب
فالةرلاًاا اإل اًعلةت فمرلاًاا التالل عر ( Alshebami Ali Saleh, , 2014, p 405
D.M. Khandare
فضلمما مرالللة جمتلم نلأ علاج  2000ملص علده ااشلاح بلرامج ال لرعة  ،علة ملت نملر اال
اةكلص م جتملر صللى الة لاطر الرعميلة فىلا ال راللامج الرئياللأ برالامج مللؤ م) اللألي بلمم ب د للة

نرف نأ جعز فاب فذماً فل لم جلب جشلكيل ط لا لة رجيلة اس،لراض فاس علاً الجةلاعأ ASA.

ر مص اج جشجيت اتت ماج

،مج براام ج ملؤ م) اتتاؤ ل الم ج ةية الةشاًعت الو ير فات

م رجية اس،لراض الجةلاعأ تشلك مفتلت التلأ جاللت ممرا ج رع لا ىل م تاللاا التة عل ات ل ر
اتع للرخ ن للم اإ ا ي للألد العةلي للة م للص ع للم العة للدح اإلا للاا ال ش للباات تل ل اح الة ترط للاا مف
الةمعراا تشك ملح ظ لأللو ف،عت فالم ج ةية الةشاًعت الو ير فات

ر عم اجما،ياا مت

م ظةل للاا غيل للر الك ميل للة نل للأ الل لليةص إلاشل للاح ب ل لرامج جمتل للم للتة ع ل ل ات ل ل ر نل للأ تل لليئ
ال رم ا فعم فمبيص ف

-

عاح.

ف ،للم اتللتلزج الت تللت الةالللتةر لعةليللاا ال را للامج فالج للب العةلل جحاللليص فطللعرا ال للاا اأ
فالة تالأ ن م جاح التح ه اتفه ل راامج جة ع م ل ر نلأ اكتل ضر ملص علاج  2002ع لمما جلب
جشكي مجلس اتم اح للة تالة ال ط يلة للتة عل ات ل ر ت اليلإ ال لل ملص مجلر برالامج اللى

م ظةة غير الك مية مالت لة فمالجلة ًتةيا اشرو عليرا مجلس ام اح فاللما التحل ه ال لااأ
نأ ماًؤ مص عاج  2004مت جحالص ال طت ال اا اأ لةشرف مااكرفتتاًا نلأ جعلز اللألي جلب
جالجيل لمخ فإاً التجاً فالو اعة تاتب شرىة اتفائ للتة ع ات

ر.

مما التح ه الرئيالأ ال الإ ن م اللما نلأ ت ايل ملص علاج  2005بلممج م تاللاا التة عل

ات ل ر الل دا التللأ ااشللخا نللأ عللم عللاج  2001لتشللكي م تالللة عللم للتة عل ات ل ر

نأ يألد الةراللة م،اج الو مفي اسجتةاعأ للت ةية شلراكة ملت

ل مفي ج ةيلة الةشلاًعت الول ير

فجةعيللة اس للدح ال يرعللة-مك للر م ظةللة غيللر الك ميللة نللأ اللليةص لتة ع ل بلرامج جة عل م ل ر
جمتم نأ اليةص.

ن للأ ع للاج  2006ت ااش للخ ب للو الت للامص است للدمأ ال للمفلأ -مك للر ال ل ل ل ال ا للة ن للأ
ال لليةص -برال للامج ل ممل للة الةشل للاًعت الول ل ير فات ل ل ر فالل للألي ا ل للمج م للص عل للده ،ل للرفض لرل للألد
الةشللاًعت فم لللت يللألد الة للا ً مفه مشللاًىة لل بللا الية للأ الةوللرنأ ال للا
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الةاليللة للةشللاًعت الو ل ير فات ل ر نللأ مكت ل ضر  2008ت بللمم ب للو اتم ل للتة ع ل ات ل ر
عةلياج اليإ شك م عبملا جمتلما نلأ ماللماا
مت وص نأ ال مماا الةالية الو ير فات

ل اعة التة عل ات ل ر نلأ الليةصت ىلخفه ب لو
ر.

متس الول مفي اسجتةلاعأ للت ةيلة فضرالامج اتملب الةتحلم اإلاةلائأ شل كة الليةص للتة عل

ات ل ر ىلخفه شل كة محليلة للتة عل ات ل ر نللأ الليةص ،ائةلة علللى الع ل عة ف،للم جلب جالللجليرا

نللأ فإ اً الشللئ

اإلجتةاعيللة فالعةل نللأ  31مغالللبس  2009ىة ظةللة غيللر الك ميللة ف ل

ع للم اتع للاح الت للى اراا للة  2014صل للى  20ع ل ل ب لليص م تال للاا فض ل ل ل فش للرىاا فضل لرامج
التة عل ل ات ل ل ر جر للمو الشل ل كة صل للى ج للماب الةال للاعم الم ي للة ىالت للمًعب فض للاح  ،للمًاا ى للا ً
فم مأ ىانة م تالاا التة ع ات

ر فج ا ه الةعل ماا فالشمانية فال ح ا فالترفعج ل بلا

التة عل ات ل ر فذلللو لرنللت ىمللاح ،بللا التة عل ات ل ر التللى اول ح مك للر ،للمً علللى ج للماب
المعب للةحتاجيص فالم راح فم حاب الةشاًعت الو ير فالش اب فال الاح على ٍ
الم ت اح.
ج للرً ،ب للا التة عل ل ات ل ل ر ن للأ مال للماا  2011ى يل ل ار اتيج للة لت للامأ اسالت للا ب لليص
مطراو العة الالياتأ نأ اليةصت فالتأ بل لت ذًفجرلا نلأ بماالة ن ارتلر 2011جت فتل ت مإملة

فعلمت آ ا اً فمطراً ى ير على اس،توا ال ط أ ججعل احتان صلى ف،ت ط ع للتعانأ م را.

بمااة جعانأ ،با التة ع ات ر تعلم مإملة  2011اليلإ ماملألا مالاج الة شلغا الول ير
فات ل ل ر فال للألي ى للا لر للا م للر ملةل ل ؤ ن للأ الت للرفعج لل ب للا ىة للا م االل ل ة الة ترط لليص م للص

م تالاا التة ع ات

ر اًجمعت م اًاة بل.2011

اعت ر يألا العاج عاما ملأح تاإلاجاإاا نأ ،با التة ع ات

ر تشك عاج اليلإ اإ ا

عللم العةللدح ليو ل صل للى مك للر مللص  95000عةيلل فعللم الةللمعرعص ف لل صل للأ 213,000
مللمعر ىةللا نتحللت العمتللم مللص م تالللاا التة عل ات ل ر نللرف جمتللم نللأ عللم محانظللاا مةللا
جع ،با التة ع ات

ر م تشر ج رع ا نأ جةيت محانظاا الجةر ًعة.

شللرم يللألا العللاج ما للا اة ل ا اال ل يا نللأ عللم الة ترطلليص ت ىةللا اا للب مةاًتلليص جللم

ل ب للا التة عل ل ات ل ل ر الي للإ مت للس ب للو صاجلللاإ ىابيت للاه ب للو جة عل ل الةشلللاًعت
الو ل ير اإلتللدمأ ففالللم التةكلليص اإل،توللا ي نللأ ال للو اإلتللدمأ الية للأ ت ف،للم
ف ل مع للاح الشل كة نللأ يللألا العللاج صلللى  20ع ل

شل كة اللليةص للتة عل ات ل ر

www.yemennetwork.org) .
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تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن:

جب جعرع

الة شغا الو ير فالةت تبة فات

ر نأ ال اا

اليمنية.

الية أ تة جب ال راً ال إاًي

ً،ب  )136لال ة  2009ىالتالأ:
تعريف المنشآت الصنااات األصغر) الصغيرة جداًى :يأ م شخ
عةاه فًمؤ مالرا ا ،مص ملي ًعاه اة أ
تعريف المنشآت الصنااات الصغيرة  :يأ م شخ
فا ،مص عشرعص ملي

مص فاالم ملي

اعية ج ب  9-4عةاه فًمؤ مالرا

ًعاه اة أ

تعريف المنشآت الصنااات المتوسطة  :يأ م شخ

مالرا مص عشرعص ملي

اعية ج ب  50-10عام فًمؤ

فا ،مص فاالم ملياً.

تعريف المنشآت الصنااات الكبيرة  :يأ م شخ

مالرا مص فاالم ملياً نخك ر.

اعية ج ب ا ،مص د ة

اعية ج ب مك ر مص  50عام فًمؤ

معايير تعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن

معايير تصنيف المنشآت الصنااية تحسب الحجم  :جب جو يؤ الة شغا الو اعية تحالب



الحجب نأ الجةر ًعة الية ية فن ام للةعياًعص التالييص:
المعيار األول :ال خ العاملة
المعيار الثاتيً :مؤ الةاه



تم تصنيف المنشآت الصنااية تحسب الحجم الى النحو األتي:
-

اعاا

-

اعاا



ير جمام.
ير .

اعاا مت تبة.
اعاا ى ير اإل اً العامة للو اعاا الو ير ت فإاً الو اعة فالتجاً ت

الجةر ًعة الية ية)
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جدول يوضح حجم المنشآت الصنااية في اليمن
حجم المنشأة
ير جمام

رأس المال)تالريالى

العمالة
د ة عةاه نا،

ا ،مص ملي

 9-4عةاه

مص فاالم ملي

مت تبة

 50-10عام

مص عشرعص ملي

ك ير

مك ر مص  50عام

مص فاالم ملياً نخك ر

ير

فا ،مص عشر ملي
فا ،مص فاالم ملياً

الةومً :اإل اً العامة للو اعاا الو ير ت فإاً الو اعة فالتجاً ت الجةر ًعة الية ية
أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألصغر في اليمن

جرجل ل للت ميةيل ل للة الةشل ل للاًعت الو ل ل ل ير فات ل ل ل ر لةالل ل للايةترا نل ل للأ عةليل ل للة الت ةيل ل للة اس،تول ل للا اة

فاسجتةاعيةت ف،م جب جحمتم ميةية الة تالاا الو ير فالةت تبة نأ اليةص لألت اب التالية:
 -1مومً ل لر نر

عة الاط ة للةراًاا فاإلبماعاا الجمتم .

 -2عام مالاعم لدتت راً اسجتةاعأ ف الالياتأ.
 -3ج ألاة الةشرفعاا الم ير تاتنماً الجمتم .
 -4ال مً على التميؤ.

 -5اتت ده الةمعراا ال اليبة.

صالللمخ آليللاا مللج الة ل مر نللأ ال شللا اس،توللا ي اإل اً العامللة للو ل اعاا الو ل ير ت فإاً

الو ل اعة فالتجللاً ت الجةر ًعللة الية يللة) ىةللا جمةللص ميةيللة ي للألد الة تالللاا ن للأ م مك للر مللص
م تالاا اس،تولا الية لأ يلأ م تاللاا
معظةرللا يللأ

ل ير فمت تلبة فجة ل ملا تزعلم علص  %98بل م

ل ير جللما ات ل ر )ت ن حالللب اًتللة فليللة مج اريللا الو ل مفي اسجتةللاعأ

للت ةيللة تالتعللاف مللت م ظةللة العة ل المفليللة فالجرللاإ الةرىللزي لإلالوللاح ن ل

عللم اتتللر نللأ

اللليةص ا للمً ب  ) 1,434,000متللر ت فجم اللت عي للة الةالللح مللص  ) 13,376متللر ت ف،للم

فج ل للما الم اًت ل للة م  %55م ل للص العي ل للة الةمًفت ل للة لر ل للا عةل ل ل ج ل للمتردت مي م ال تيج ل للة ي ل للأ
 1,888,700اشا ا،توا ي ىحم ا اى
ففن ا لعم العامليص ن

 %94مص اتاشبة اس،توا اة جو ؤ طةص المئة ات

رت %4.5

طةص المئة الو ير ت  %0.8طةص المئة الةت تبة فالم ير ف  %0.24غير مول مة ج رعلر
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البلللب علللى التة عل ات ل ر نللأ اللليةص مالللح الالل يت الول مفي اسجتةللاعأ للت ةيللة فم ظةللة
التعاف اتلةااأ المفلأ فم ظةة LFSت

عاحت مكت ضر 2014ت

)4

الدور االقتصادي والمزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد اليمني

جعت ر الة تالاا الو ير فالةت تبة العةل

الم لري س،تولا ااا ال للما تشلك علاج فاتتلاؤ

ن للأ عل للر الت ةي للة اس،تو للا اة فاسجتةاعي للةت م للص ع للده الة للر ف اس،تو للا ي اساج للابأ عل للى
اس،توا ال ط أ تاعت اً م للة تالاا الو ير فالةت تبة:
 -1فًيا الرائم نأ ال اجج الةحلأ اإلجةالأ
 -2صاجا نر

عة للعاطليص

 -3جماملية فاعتةا اة مت الةشرفعاا الم رخ
 -4جح ير إعا مت امية نأ الجب استت ةاً
 -5إعا الجب الة يعاا

علللر للرف مللص عللده ج ل نير م تجللاا متم ،للة لتل يللة الاجللاا فًطللا الةالللترلو فضالت للالأ فسح
الةال للترلو

ليل ل بل لرامج فم تال للاا التة عل ل الةت ت للبة الول ل ير فات ل ل رت فإاً الول ل اعة

فالتجلاً ت اإل اً العاملة للول اعاا الول ير ت الجةر ًعلة الية يلةت ال نة ر 2014ت

 )3ف،لم

الللم ا الة ازاللا التللأ جالللايب الةشللرفعاا الول ير فات ل ر مللص عدلرللا نللأ الت ةيللة اس،توللا اة
نأ التالأ :الدعأ محةم

الح ت 2015ت

)16

 جعت للر ي للألد الةش للاًعت الةو للمً الرئيال للأ لتل ل نير ال للائؤ ن للأ اس،تو للا ااا الةت مم للةفال امية على ٍ
الم ت اح
 ج ل نر الةشللرفعاا الو ل ير فات ل ر موللمً م انالللة محتة ل فنعلللأ للةشللاًعت الم يللرفجحم مص ،مًجرا على التحكب نأ اتتعاً
 -يللألا ال ل

مللص الةشللرفعاا االللاعم نللأ جب ل عر فج ةيللة الة للاطر ات ،ل الظللا نللأ ال ة ل

فالت ةية فجماأ مالت عاا المع فاًجما معمسا ال بالة

 يألد الةشاًعت ع اً عص بألفً متاتية للةشاًعت الم ير -جةتللاإ يللألد الةشللرفعاا تخارللا ج ل نر بيئللة عة ل مدئةللة اليللإ اعة ل

للاالب الةشللرف

فالعامليص ج ا صلى ج ب لةولحترب الةشترىة
 جعت ر يألد الةشاًعت مص الةجاسا ال و ة لتب عر اإلبماعاا فاتنماً الجماةالعدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017
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جحت الة تالاا الو ير فالةت تبة مكاالة مرةلة نلأ اس،تولا الية لأ اليلإ جشلك ملا تزعلم
عللص  %99مللص صجةللالأ عللم الة تالللاا ال للالغ عللم يا  ) 27,796تحالللب الةالللح الشللام
 2010في معر مالح جب صعما د نأ اليةص
فع ط للح الج للمفه الت للالأ ج إع للت الة تال للاا ن للأ ال لليةص فاالل ل ة ى للد م ر للا صل للى صجة للالأ ع للم
الة تالاا الية ية فن ا لحجةرا
حجم المؤسسة

جدول يوضح ادد المؤسسات اليمنية وفقاً لحجمها.
ادد المؤسسات

م تالاا

ير جما

21,801

م تالاا

ير

5,322

م تالاا مت تبة

531

م تالاا ى ير

142

صجةالأ عم الة تالاا الو اعية نأ اليةص

27,796

الةول للمً :الةالل للح الو ل ل اعأ الشل للام ت فإاً الو ل ل اعة فالتجل للاً فالجرل للاإ الةرىل للزي
لإلالواحت اليةصت 2010
هيلات وبرامج دام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن:

ت جل للم ن ل للأ الل لليةص العمت ل للم م ل للص الريئل للاا فالة تال ل للاا الماعة ل للة للةشل للاًعت ات ل ل ل ر فالول ل ل ير
فالةت تللبةت ج للمج م تلللؤ ما ل ا الللمعب ت ل اح مللص اليللإ التة ع ل الة اشللر مف غيللر الة اشللر مف

التل للمًعب لتحالل لليص ج ل ل

م تجل للاا يل للألد الةشل للاًعتت فعةكل للص جو ل ل يؤ جلل للو الجرل للاا ىالتل للالأ:

)Alshebami Ali Saleh, D.M. Khandare, 2014, p p 405-406
نوك التمويل األصغر:

 -1ب و اتم للتة ع ات

ر

 -2ب و الت امص اإلتدمأ براامج الت امص للتة ع الو ير فات
 -3مورو المرعةأ للتة ع ات
شركات التمويل األصغر:

 -1شرىة اتفائ للتة ع ات

ر)

ر اإلتدمأ
ر

مؤسسلللات وبلللرامج التمويلللل األصلللغر ):ليل ل بل لرامج فم تال للاا التة عل ل الةت ت للبة الول ل ير
رت 2014ت

فات

) 84-15

 -1براامج ج ةية اتاشبة الةمً للمع
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 -2براامج اةا للتة ع ات

اليمنية.

ر

 -3مشرف ال رفض الو ير
 -4براامج فا ي ال رم ا للتة ع فاس عاً
 -5براامج آإاه للتة ع الو ير فات

ر اإلتدمأ

مفي جة ع الو اعاا فالة شغا الو ير

-6

ر

 -7الة تالة ال ط ية للتة ع ات
 -8براامج اس عاً فاإل،راض
 -9م تالة عم للتة ع ات
-10
-11
-12
-13

ر

براامج اتت ةر لت ةية الة شغا الو ير فات
ر

براامج الرعا للتة ع ات

فىالة ج ةية الة شغا الو ير فات
ش كة اليةص للتة ع ات

ر

ر SMEPS

ر

المنتجات والخدمات المقدمة من مؤسسات التمويل األصغر في اليمن:
 -اإل،راض المر ي

 اإل،راض الجةاعأ ب و ال رعة -اإل عاً

 ،رض الش اب الة تج التخميص الو ير جح ع ف رو اتم اه فالعةدا اتج ية -التخجير الو ير

 -اإل،لراض اإلتلدمأ

Alshebami Ali Saleh, D.M. Khandare, 2014, p

) 406
أدوات التحليل االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن:

تالرغب مص ى ر الة تالاا فال رامج الماعةة للة تالاا الةت تبة فالو ير فات ل ر نلأ
اللليةصت صسّ ما ل فلألتللؤ ايتةللت معظللب يللألد ال لرامج تالللمعب الةللا ي ف اسيتةللاج تللخي مللص
العدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017

231

أ.وليد أحمد صالح العطاس

ج االلب الللمعب نللأ ت يللة الةجللاسا م لل جالللري صجللراحاا العة ل لرللا عو

للا نللأ يللألد

الظل للرفو التل للأ جةل للر برل للا الل لليةصت تاتل للت اح فىالل للة ج ةيل للة الة شل للاا الو ل ل ير فات ل ل ر

 SMEPSفالتلأ جت للت الول مفي اسجتةللاعأ للت ةيللةت اليلإ ،امللت بت ميللأل عللم مللص ال لرامج
للياجرا مللت عو

تالت الللير مللت جرللاا فليللة نللأ تعللم الللمفه التللأ جتشللات عو

للية

ال لليةص ى ل ل د ا ت ف،ام للت تات للت ماج تلال لللة ال ية للة ىخالل للم م فاا التحليل ل است للتراجيجأ

ل ل عم ال باعللاا م ل ال بللا الالللةكأ نللأ محانظللاا ع للم فال للرم ا فالحمتللم )
فال بللا الز اًعللأ لل عم الةحا للي م ل اللٌص فال يل ) نللأ تعللم الةحانظللاا الزًاعيللة
كأللو ج ماب المعب العي أ مص مج اجاح يألد التجرضة فاظ ار لو ر الجب الة تاللاا ن ال
اوعب عليرا جحة جماليؤ ال ياج تعةلية التحليل استلتراجيجأ مف التلى التمميلر نلأ ال يلاج

تل فذللو لعللمج ااتشللاً الل عأ المللانأ لللمخ مللالمأ فماللليري يللألد الة تالللاا ىللأللو جعت للر
تعللم ال باعللاا اس،توللا اة ،ائةللة نللأ اتتللاؤ علللى مشللاًعت
فضالتالأ لص ا ج مف اممر مالو الةشرف تال ياج برألا ال

ل ير فمت اييللة الو ل ر

مص التحلي

فالجمتر تالألىر م

تعم م فاا التحلي استتراجيجأ مص الةةكص جمًعب م حاب الة تاللاا عللى ال يلاج برلا
فذلللو ل الللاطترا فعللمج فج ل

فال الاطة

ىلمللة مرجمعللة لرللا م ل جحلي ل SWOTت صذا تتالللب تالالللر لة

خاتمة:

التحلي استتراجيجأ مرب لعة الة ظةاا تاعتدو الجةرا فا عرات فلمص اعتدو ال انلة

الت ظيةية مص مجتةلت تعلرت م ا صللى علمج ال يلاج تل ملص  ،ل تعلم الة تاللاات ىةلا م
ي للال العمتللم مللص ات فاا للتحلي ل استللتراجيجأ تاإلمكللا اتللت ماج مللا ت اتللب عو

للية

كل ل م تال للة فن للا ل عر للا فط يع للة اش للاطرا فالجةر للا فم للمًجرا الةالي للة فع تل للؤ ممرل ل ج

الة تالللاا الول ير فالةت تللبة مللص فلللة تعللرخ تحالللب مللا تللتب جحمتللمد ،اا اللا التللى تللتب
التعامل ل م للت ىل ل الج للب فال ل م للص الة تال للاا فن للا لر للألا التول ل يؤ فجش ل ّلك الة تال للاا
الو ير فالةت تلبة االل ة ى يلر جلما ملص علم الة تاللاا اس،تولا اة نلأ الليةصت فضلالرغب

مص ى ر ال رامج فالة تالاا الماعةلة لرلألا ال ل

ملص الة تاللاا صسّ مال للب ى لر علم يا للب

ت عكس تشك صاجلابأ نلأ الحاللاتاا ال ميلة لد،تولا الية لأ اتملر اللألي ،لم اعلزخ لعلمج

،للمً يللألد ال لرامج فالة تالللاا الماعةللة علللى التللرفعج ل مالللرا لللمخ المئللة الةالللترمنةت فإلللى
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الش للرف التعجيزع للة الت للأ ج للعرا مم للاج الة تال للاا الول ل ير فالةت ت للبة لحول ل لرا عل للى
التة ع
ص عب ل تللة س نللأ ج ميللأل تلاللللة ال يةللة اعت للر اة ذجللا ًائعللا فتللي عكس تشللك صاجللابأ
فم اشر على ج مليم ىلملة الة لتج ملت جحالليص ج جل ت لي لمج نلأ ال راالة للةاللترلو تاللعر
م مم فج

معلى

المراجع:
تاللغة العربية:

 -1مالةيللمد مالميللةت محافلللة ج يلليب م فاا التحلي ل استللتراجيجأ نللأ الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبة :اًتللة عي للة مللص

الة تالاا الو ير فالةت تبة على مالت خ فساة ج الةت ًتالة ماجالتيرت جامعة ،ا مي مرضاح فً،لةت الجزائرت 2009
 -2اإل اً العامة للو اعاا الو ير ت فإاً الو اعة فالتجاً ت الجةر ًعة الية ية

 -3ص ًع للس اب للإ ع للمالرالةصت الةرت للأ جة للاه ال للمتصت اإل اً است للتراجيجية مم للاييب فاةل لاذن جب ي ي للةت ال للماً الجامعي للة

اإلتك مًعةت مورت 2006

 -4بلج ل جةعللةت اتللت ماج جحلي ل  swotنللأ التش ل يص استللتراجيجأ نللأ الة تالللة اس،توللا اة :اًتللة الالللة م تالللة

الةباالص الم رخ للج ب -مفماش -تالكر ت ًتالة ماتترت جامعة محةم عي ر تالكر ت الجزائرت 2014

 -5بللص اعةللا محةللمت مالللايةة الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبة نللأ جح يللر ج ةيللة محليللة مت اإاللة ج رانيللا :اًتللة الالللة

فساة ب مر اؤ 2011-2009ت ًتالة ماجالتيرت جامعة الجزائر3ت الجزائرت 2012

 -6ب إعمي اًعصت مالايةة إلعما اتتراجيجية الة تالة نأ ،با ال احت ًتالة ماجالتيرت جامعلة الحلان ل

الجزائرت 2005

 -7ج رعر البلب على التة ع ات

المفلأ فم ظةة LFSت

لر تاج لةت

ر نأ اليةص مالح الال يت الو مفي اسجتةاعأ للت ةية فم ظةلة التعلاف اتلةلااأ

عاحت مكت ضر 2014

 -8ج ل ضأ نا اللةت فً التحلي ل استللتراجيجأ  swotنللأ جحالللص م اح الة ظةللة :اًتللة الالللة م تالللة مبللاالص الزع للا

ال بر  -تالكر ت ًتالة ماتترت جامعة محةم عي ر تالكر ت الجزائرت 2016

 -9جةللاه اليللات الةلت للى اس،توللا ي -اشللر شللررعة جوللمً عللص ،بللا تياتللاا ج ةيللة

فالةت تبة –ال اير  -العم الالا ؤ فال ةاا
-10

– ا نة ر 2012

للا ًاا الةشللرفعاا الو ل ير

الج يمي ،اتب محةمت م ر التحلي استتراجيجأ للةعل ماا الةحات ية نأ ج ييب م مً العةي الةورنأً :اتة

الالة نأ الةواًو التجاًعة الال ًعةت مطرفالة ىت ًادت جامعة مشرت ت ًعات 2009
-11

الحللان مللماح عرضللأت التاللليير استللتراجيجأ فج انالللية الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبةت الةلت للى الللمفلأ ال ل ه

متبل اا جخيي الة تالاا الو ير فالةت تبة نأ المفه العرضيةت م ر الع لةة فا،تولا ااا شلةاه منرع يلات جامعلة الاللي ة
بص ب علأت الجزائرت  18-17مبرع ت 2006

 -12الحال للي أ ن للدح الال للصت اس اً است للتراجيجية م للماعلرا عةلياجر للا الةعا للر ت اً فائل ل لل ش للر فالت إع للتت اتً ت

2006

-13

2009

الحةوللأ اايللاهت م للر التحلي ل ال يئللأ نللأ اتللتراجيجياا الة ظةللةت ًتللالة ماجالللتيرت جامعللة مشللرت ت ل ًعات
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-14

لي ل ل ب ل لرامج فم تالل للاا التة ع ل ل الةت تل للبة الو ل ل ير فات ل ل رت فإاً الو ل ل اعة فالتجل للاً ت اإل اً العامل للة

للو اعاا الو ير ت الجةر ًعة الية يةت ا نة ر 2014

 -15تليبيص ت ما علأت اس اً استتراجيجية فم ريا نأ ًنلت م اح م ظةلاا اتعةلاه :اًتلة ميماايلة عللى الة ظةلاا

الو اعية نأ الالاال الال ًيت ًتالة ماجالتيرت جامعة جشرعصت ت ًعات 2007
-16
-17

ش كة اليةص للتة ع ات
الشرع

ر www.yemennetwork.org

ت ة فمحلب ناتز ت جخ ير التحلي ال يئأ ىغلية مص آلياا الي ظة استلتراجيجية نلأ ب لاح الةيلز الت اناللية

للة تاللة اس،تولا اةت اًتلة ميماايلة لةجة علة ملص الة تاللاا الول ير فالةت تلبة بل ستتأ بلرن بل عرعرن فتلبيؤت الةجللة
الجزائرعة للت ةية اس،توا اةت العم 2ت ج ا 2015
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العاًو اا اةت اإل اً اإلتتراجيجية ص اً اتلمية ال ال ة)ت الماً الجامعية اإلتك مًعةت مور ت 2000

،رعش للأ محة للم اتع للرت ب إع للم عو للاجت طي للأ ع للماللبيؤت التة عل ل اإلت للدمأ ىت جل ل ل للمعب الة تال للاا

الو ل ير فالةت تللبة نللأ الج ازئللرت الةلت للى ال ل ط أ ال ل ه اتللتراجيجية الت ظلليب فمران للة الة تالللاا الو ل ير فالةت تللبة نللأ

الجزائرت جامعة ،ا مي مرضاح فً،لةت الجزائرت  19-18مبرع 2012
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2002

-21
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ال ب للاميص مالة للمت اإل اً اإلت للتراجيجية :مم للاييب ال للاسا جب ي ي للةت اً مج للمسفي لل ش للر فالت إعل للتت اتً ت
الدعأ محةم

الحت التة ع ات

رت 2015

ر نأ اليةص ًؤعة مالت ليةت ب و اتم للتة ع ات

الةحرفي ماير الالص ف م ابلل اترلابت الةشلرفعاا الول ير فالةت تلبة ميةيترلا فمع ،اجرلات مرىلز الة شلغا

الو ير فالةت تبةت اتكا اةية العرضية للعل ج الةالية فالةورنية فض و اإلاةاح الو اعأت اتً ت 2006
-23
-24

الةالح الو اعأ الشام ت فإاً الو اعة فالتجاً فالجراإ الةرىزي لإلالواحت اليةصت 2010

الة رضل للأ ع مالحةيل للم ع ل للمالمتاحت اإل اً اإلتل للتراجيجية لة اجرل للة جحل للمااا ال ل للر الحل للا ي فالعش ل لرعصت الةكت ل للة

العورعة تالة و ً ت مور
-25

الةرملأ عاتم مالةمتممخ مدحمة متبل لاا مالل

معيلاً اإلبلده الةلالأ اللمفلأ الة تلرح ال لا

تالة شلغا

الو ير فالةت تبة الحجب للتب يلر نلأ بيئلة الة شلغا ال ا لة اتً ايلةت ًتلالة ماجاللتيرت جامعلة الشلري اتفتلجت اتً ت
2009

-26

ت تللؤ إع للب ج للاًت ص اً فج ملليم الململلة تاتللت ماج تلاللللة ال يةللة اًتللة الالللة الشللرىة العامللة للو ل اعاا

اساشائيةت مجلة الت أت ييئة التعليب الم أت العرايت العم  22الةجلم 5ت 2009
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