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ABSTRACT 
  The aim of This current paper is to shed light on some economic integration mechanisms of  the small 
and  medium enterprises in the Arabic countries as a tool to face the possible impacts of Qualified Industrial 
Zones agreement (Q I Z).    
 

و اليت تأيت   شرق دلتا   األراضي املنخفضة ب   الورقة مرفقة بإمكانية عرض فيلم عن أنشطة و إجنازات مشروع اخلدمات الزراعية ب             :مالحظة
  .يف إطار تشجيع املشروعات الصغرية و املتوسطة جبمهورية مصر العربية

  
 : مقدمة

      يبقى العامل اخلارجي ـ وإن كنا نقر بوجود أسباب داخلية هي يف معظم جوانبها ذاتية أمهها الغياب شبه الكلي لإلرادة السياسية  
ل االقتصادي العريب ولو يف أبسط من صوره، وتظهر جتليات هذا العامل يف مشروع الـشراكة  احلقيقية ـ عائقا يف طريق حتقيق التكام 

املطروح سواء من اجلانب األمريكي أو عن طريق الشراكة األورو متوسطية، حبجة الدعوة إىل اإلصالح الذي تصر كل من الواليـات                     
ال يتحقق إال بتبين اقتصاد السوق الذي تشكل الليربالية االقتصادية جوهره           املتحدة األمريكية وأوروبا واملنظمات اليت تسري يف فلكها بأنه          

  .من جهة، وباالعتراف بالدور احملوري للكيان الصهيوين يف املشروعني من جهة أخرى
ية كل على انفراد           إذ يعمل يف هذا االجتاه كال الطرفني ال سيما الواليات املتحدة األمريكية من خالل ربط اقتصاديات الدول العرب                 

وكشرط أساس لالخنراط يف االقتصاد العاملي مستخدمة يف ذلك وسائل شىت تأيت اتفاقية التجارة احلرة الثنائية يف مقدمتـها واملـشروطة         
اسم ، بوصفها الصيغة األحدث يف إدخال الكيان الصهيوين كق        "الكويز  " كما حدث يف بعض احلاالت باتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة          

  ".جتسيد مشروع الشرق األوسط الكبري " مشترك يف هذا النوع من االتفاقيات مثل ما حدث مع كل من األردن ومصر 
     مما سيعيق وبدون شك املشروع االقتصادي التنموي والتكاملي يف البلدان العربية الذي يبقى البديل الشرعي للمشروعني األمريكي                 

 بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت وضعت جبميع بنودها موضع التنفيذ يف مطلع سنة                 واألورويب ال سيما فيما يرتبط    
، واليت سـيكون  ) حجم التجارة العربيةمن %8 يف أدىن مستوياته يف حدود      البيينعلى الرغم من بقاء التبادل التجاري العريب         (2005

 un réservoir de يقل أمهية عن املشروعات الكربى بوصفها خـزان للمـشاريع   للمشروعات الصغرية واملتوسطة دور فيها ال
projet                    ا تتفوق عليها يف عدد االبتكارات احملققة، وأوىل احللقات يف سلسلة التقدمفهي األكثر جتسيدا للوظيفة االبتكارية لدرجة أ ، 

 االجتماعي التدرجيي السلمي 
عنها يف خلـق  التعويل ، فضال عن 1986 عام 78كتب العمل الدويل يف جنيف يف دورته رقم كما عرب عن ذلك التقرير الصادر من م    

  .القيمة املضافة وفرص التشغيل
       مما سيسمح للدول العربية بالتعامل بإجيابية أكثر مع التطورات احلاصلة على صعيد النظام االقتصادي العاملي، وبتجاوز ولو مرحليا                  

ليت تأيت يف مقدمتها مشكلة البطالة إذ تعد املنطقة العربية يف جمموعها ثاين أكرب منطقة مصابة بالبطالة يف العامل بعد                    مشاكلها االقتصادية ا  
، فضال عن التباين يف معدالت االدخار ومعدالت االستثمار،         )%15مبعدل أكثر من    (الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى       

، مرتبة هامشية على خريطة االستثمارات املباشرة يف العـامل ونـزوح أمـوال              2005ليار دوالر عام     م 163حجم مديونية بلغ حنو     
  )1.( دوالرترليون 2-1واستثمارات عربية إىل اخلارج قدرت ما بني 

؟ "الكويز " اعية املؤهلة ما هي اتفاقية املناطق الصن   :        ومن هنا تأيت أمهية هذه الورقة اليت سنحاول فيها إثارة بعض من األسئلة أمهها             
وما هي أهم   . كيف ميكن أن تؤثر على إمكانيات التكامل االقتصادي بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة والعربية ولو يف أبسط صوره؟                

  .؟"الكويز"اآلليات اليت ميكن من خالهلا تفعيل هذا التكامل والوقوف بوجه اتفاقية 
  :اصر اآلتيةمعاجلة ذلك من خالل العن وستتم      
  .دالالت: أوال
    .)OIZ(اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة : ثانيا
  ).التحدي(بعض اآلليات املقترحة للتكامل االقتصادي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة : ثالثا
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  دالالت : أوال
ثبت علميا بأن إجياد تعريف جامع مـانع               لن ندخل يف اجلدول القائم حول مفهوم املشروع أو املؤسسة الصغرية واملتوسطة ألنه              

 اجلذرية بني الدول وللتداخل الكبري يف معايري القياس، سواء الكميـة            تللمؤسسة أو املشروع الصغري هو أشبه باملستحيل نظرا للفروقا        
اد األورويب وأمريكا ال ينطبق منها أو الوصفية وصعوبة الفصل بينهما يف الكثري من األحيان، فما ينطبق على املشروعات الصغرية يف االحت            

املـشروع الـذي ال   ) حسب معيار عدد العمال(على املشروعات ذاا يف باقي املناطق، فعلى سبيل املثال تعد بريطانيا املشروع الصغري           
واقع لكن دول كدول جنوب شرق آسيا أوجدت هلا تعريفات ومعايري قياس أخرى تتماشى و             ) 2.( عامال 250يتعدى عدد العمال فيه     

احلال لديها كما يوضح ذلك اجلدول أدناه، فضال عن وجود الكثري من الدول اليت ال تتضمن إحصائياا القومية املشاريع اليت يقل عدد                      
 عامال، واليت تعرف عادة مبشاريع االقتصاد املرتيل على الرغم من أن هذه املشاريع قد تكون مسجلة رمسيا                  20 أو   10العاملني فيها عن    

  .س نشاطها بشكل قانوين ولكن غري منتظمةومتار
  .التعريفات املعمول ا يف مخسة من دول جنوب شرق آسيا: 01اجلدول رقم 
 )كحد أقصى(معيار القياس  الدولة الرقم

  عامـال19أقل من  أندونيسيا 1
  عامـال25أقل من  ماليزيا 2
  عامـال99أقل من  الفلبني 3
  عامـال50أقل من  سنغافورة 4
  عامـال50أقل من  تايالندا 5

 ندوة حمددات وإشكالية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العـريب           – املشروعات الصغرية واملتوسطة     –حسني مصطفى هياليل    
ـ – املنطقة العربية للتنمية اإلدارية – حاالت تطبيقية للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب –وورشة عمل     -15 –اهرة  الق

  .2005 – ماي -19
  :      وبشكل عام اتبع يف الفصل ما بني ما هو صغري وكبري معياران

  .معيار كمي مثل عدد العمال وحجم رأس املال املستثمر، احلصة السوقية للمشروع -
  .معيار وصفي كطريقة اإلدارة وحجم االستقاللية -

عدد العمال، رقـم    (ة يقوم تعريف املؤسسة الصغرية واملتوسطة على ثالث معايري                 بالنسبة للجزائر وحىت نضع املهتمني يف الصور      
  ).األعمال واحلصيلة السنوية، حرية املؤسسة

 شخصا، ال   250-10       إذ تعٌرف املؤسسة والصناعة الصغرية واملتوسطة كوا مؤسسة إنتاج سلع وخدمـات توظف ما بيـن               
  )3: (وأكثر تفصيال.  مليون دينار جزائري، حتترم معيار احلرية500ن حصيلتها السنوية ال تتجاوز  مليار دج، وأ2يتجاوز رقم أعماهلا 

وحتقق رقم أعمال سنوي    .  أشخاص 9 إىل   1 أو املؤسسة املصغرة هي املؤسسة اليت توظف من          TPEاملؤسسة اجلد صغرية     -
  .دج ماليني 10 مليون دج، ال يتجاوز إمجايل حصيلتها السنوية 20أدىن من 

 مليون دج وإمجايل حصيلتها السنوية 20 شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 49 و 10املؤسسة الصغرية توظف ما بني  -
 . مليون دج100

 مليار دج ال يتجاوز إمجايل      2 مليون و    200 شخصا ويتراوح رقم أعماهلا بني       250 إىل   50املؤسسة املتوسطة توظف من      -
  .   حصيلتها السنوية

  :    ومن أهم الدالالت الكمية على أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة لدينا      
  .% 95، ويف الدول النامية  % 90نسبة املشروعات الصغرية إىل إمجايل عدد املشروعات يف الدول املتقدمة  -
 يف  %88نـد،    يف اهل  %88 يف اليابـان،     % 56نسبة الوظائف اليت توفرها املشروعات الصغرية يف بعض الـدول هـي              -

  . يف الواليات املتحدة األمريكية%58 يف كوريا اجلنوبية، %35أندونيسيا، 
 %44 يف هونغ كونـغ،  %29 يف تايالندا، %43: نسبة مسامهة املشروعات الصغرية يف الناتج احمللي اإلمجايل لبعض الدولـ  

 )4.( يف الواليات املتحدة األمريكية%43يف ايران، 
 
 مليون  22 مؤسسة، ويف الواليات املتحدة األمريكية سجلت        18000000ة واملتوسطة يف أوروبا     عدد املؤسسات الصغري   -

مؤسسة وتشري التقديرات اجلديدة يف اجلزائر حول املؤسسة الصغرية واملتوسطة إىل أن لتلبية احلاجيات الوطنية، ينبغي إنـشاء                  
 ماليني منصب شغل يف مـدة عـشر         6ما يقارب    مؤسسة وصناعة صغرية ومتوسطة توفر       600000على املدى املتوسط    

 .سنوات
 ملفـا مـن بينـها    145600 إىل اسـتالم  30/09/2001وبالنسبة للمؤسسات املصغرة فقط تشري اإلحصائيات بتاريخ                

مـل  حتصلت على شهادة أهلية التمويل من طرف الصندوق الوطين لتدعيم تشغيل الشباب، ويقدر احلجم احملت       ) 89.5% (130309
  )5(. أي مبعدل ثالث مناصب شغل للمشروع الواحدا منصب364685للتشغيل املناسب مع املشاريع املعتمدة بـ 
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 إىل أن تقسيم املشاريع املؤهلة      2002       إذ يشري تقرير جلنة عالقات العمل التابعة للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي جلوان             
 بالنسبة لنقل املسافرين يليـه قطـاع        %17.9منهـا   (%34.14 املرتبة األوىل بنسبة     حسب قطاعات النشاط يضع قطاع النقل يف      

  ).%20.08 وقطاع اخلدمات بنسبة %20.51الفالحة بنسبة 
  30/09/2001تقسيم املشاريع املؤهلة بتاريخ : 02جدول رقم 

 النسبة عدد املشاريع النشاطات
 34.14 44.499 النقل -
 17.88 23.303 نقل املسافرين: منه

 9.76 12.722 نقل السلع
 6.50 8.474 نقل املربدات

 20.51 22.732 الفالحة
 20.08 26.170 اخلدمات-
 09.89 12.889 الصناعات التقليدية-
 07.99 10.406 الصناعة-
 04.64 6.041 البناء واملصاحل التابعة له-
 01.36 1.767 املهن احلرة-
 01.03 1.341 الصيانة-
 0.22 285 لبحريالصيد ا-
 0.14 179 املياه-

 100.00 130.309 اموع
  .2002 فيفري –الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

       وجتدر اإلشارة فقط إىل أن الرغبة يف االستثمار يف قطاعات الصيد واملياه مل تتجسد يف أرض الواقع حيث مازالت متثـل النـسبة                       
  .ؤهلةاألقل ما إمجايل املشاريع امل

 مشروعا االتفاق املبدئي بالتمويل من طرف املـصارف مببلـغ           44200 مشروعا مؤهال تلقى ما يقارب       130309       ومن بني   
  .%64.4 مليار دج أي بنسبة متويل مصريف قدرها 81.122 مليار دج لتكلفة إمجالية تقدر بـ 52.293

 مل  2001 مشروعا مموال حىت سبتمرب      37.754رة تبقى ضعيفة حيث من بني              بالنسبة ملسامهة النساء يف إنشاء املؤسسات املصغ      
، استثمرت خصوصا يف ثالثة قطاعات هي اخلدمات والصناعة التقليدية ونقـل            %10.04 مشروعا  أي بنسبة      3800تنطلق سوى   

  . من املشاريع اليت بدأا النساء%75.7املسافرين الذي يستحوذ لوحده على 
  2001  سبتمرب30ؤسسات الصغرية اليت أنشأا النساء إىل غاية امل: 03اجلدول رقم 

 املؤسسات املصغرة اليت أنشأا النساء املؤسسات املصغرة املمولة قطاعات النشاط
 )2/1(النسبة  النسبة )02(العدد  النسبة )01(العدد   
 03.37 10.36 393 30.89 11.665 نقل املسافرين-
 02.66 04.85 184 18.33 6.922 نقل السلع-
 23.98 41.72 1582 17.47 6.596 اخلدمات-
 04.09 04.98 189 12.23 4.620 الفالحة-
 19.83 23.60 895 11.85 4.513 الصناعة التقليدية-
 16.42 06.48 246 03.96 1.498 الصناعة-
ــة - ــغال العمومي ــاء واألش البن

 واإلسكان
847 02.24 32 0.84 03.78 

 38.61 06.75 256 01.75 633 املهن احلرة-
 04.27 0.39 15 0.93 351 الصيانة-
 0.00 0.00 00 0.11 44 املياه-
 0.00 0.00 00 0.09 35 الصيد البحري-

 100 100 3.792 100 37.754 اموع
  .قسم الدراسات االجتماعية/ الس الوطين االقتصادي االجتماعي 
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  ":الكويز"اتفاقية ثانيا 
هي اتفاقية جتارية بني كل من " الكويز" ، واتفاقية Qualified Industrial Zones عىن املناطق الصناعية املؤهلةت       الكويز 

مصر، الواليات املتحدة و الكيان الصهيوين، تتضمن تأسيس مناطق صناعية مؤهلة على عدة مراحل، يتم إنتاج وجتميع السلع فيهـا مث                     
 على األقل يف املنتج احمللـي، حيـث   %11.7ف من أطرافها الثالث مبكونات حملية تقدر بـ تصٌدر إىل أمريكا شرط مسامهة كل طر    

  .حتٌدد احلكومة املصرية النطاق اجلغرايف للمناطق وتوافق عليه الواليات املتحدة األمريكية
 وفقا  )QIZ(ناطق الصناعية املؤهلة     مببادرة التفاقية تقضي بإنشاء امل     1996       ونتجت االتفاقية عن قرار للكونغرس األمريكي سنة        

  . يف إطار ما يعرف بعملية دعم السالم يف الشرق األوسط6955للقانون األمريكي رقم 
       وترى احلكومة األمريكية يف االتفاقية أحد أشكال املعاملة التفضيلية من جانب واحد، مبقتضاها متنح معاملـة تفـضيلية لكافـة                    

ناطق بدون أي ختفيض يف اجلمارك أو فرض قيود غري مجركية من اجلانب املصري، إذ ال متنح السلع األمريكية                   املنتجات املصنعة بتلك امل   
أما املنتجات املصنعة ذه املناطق فتتمتع حبرية النفاذ الفوري إىل السوق األمريكيـة             . الواردة أية إعفاءات، بعكس اتفاقية التجارة احلرة      

ة أو غريها من القيود طاملا أا تراعي قواعد املنشأ وتستخدم النسبة املتفق عليها مـن املـدخالت                  دون تعريفة مجركية أو حصص كمي     
  ".ةاإلسرائيلي"

مل تكن هي األوىل من نوعها بل كانت " إسرائيل"بني مصر والواليات املتحدة األمريكية و " الكويز"       وجتدر اإلشارة هنا أن اتفاقية      
مسحت للشركات األردنية بتصدير منتجاا إىل الواليات املتحدة األمريكية شريطة أن           ". إسرائيل"ت بني األردن و   هناك اتفاقية مماثلة وقع   

  .%8" اإلسرائيلية"أردنية، وأن تكون نسبة املكونات " إسرائيلية" مرات تعاون بني شركات 3 من هذه املنتجات هي %35تكون 
  )6(:اجلمركية عند تصديرها إىل أمريكا فإنه يشترط فيها       ولكي تعفى منتجات الكويز من الرسوم 

  .%11.7 فيها عن "اإلسرائيلي"أال تقل نسبة املكون  -1
 .أن تكون الشركات املنتجة هلا مدرجة يف القوائم اخلاصة ذه املناطق -2
د هذه املكونات ، كما ميكن استخدام مكونات ذات املنشأ األمريكي حبيث ال تزي%35أال تقل نسبة املكون احمللي عن  -3

 . من قيمة السلعة فضال عن إمكانية استخدام مكونات من قطاع غزة والضفة الغربية%15عن 
 يف كـل شـحنة مـصدرة    "اإلسرائيلي"ال تلتزم الشركات املصرية املصدرة إىل أمريكا بالنسبة احملددة اخلاصة باملكون             -4

 .دراا هذه النسبة خالل ربع عامللواليات املتحدة األمريكية، لكن جيب أن تستويف إمجايل صا
   وقد مت حتديد سبع مناطق كمرحلة أوىل هلذا الغرض، مثل مدينة العاشر من رمضان، مدينة نصر الصناعية، برج العرب اإلسكندرية،                    

  .مدينة بور سعيد
  : مبا يأيت       أما أوجه االختالفات بني املناطق الصناعية املؤهلة ومنطقة التجارة احلرة فيمكن إجيازه

       بالنسبة للمناطق الصناعية املؤهلة، القطاعات اليت تشملها هي القطاعات الصناعية فقط، النفاذ إىل األسواق يكون فوريا، قواعـد                  
، اإلطار القانوين هلا تيسريات نفاذ الصادرات املصرية إىل السوق         "إسرائيلي" مكون   %11.7 مكون حملي على أن يتضمن       %35املنشأ  

، املناطق اليت ينطبق عليها االتفاق هي منـاطق حمـددة           "إسرائيل  "مصر، الواليات املتحدة األمريكية،     "األمريكية يتم بني ثالثة أطراف      
فضيلية يف األسواق األمريكية دون االلتزام مبنح املعاملـة         داخل الدولة أما طبيعة املعاملة فهي من طرف واحد حيث تتمتع مصر مبعاملة ت             

  .للمنتجات األمريكية يف السوق املصرية
       بالنسبة ملنطقة التجارة احلرة القطاعات اليت تشملها هي كل القطاعات مبا فيها اخلدمات، النفاذ إىل السوق األمريكية عادة ما يتم                    

اق وجرت العادة أن تكون خالل عشرة سنوات حىت تصل التعريفة إىل الصفر، قواعـد املنـشأ                 بتخفيض التعريفة اجلمركية وفقا لالتف    
، اإلطار القانوين منطقة التجارة احلرة هي بني مصر والواليات          "إسرائيلي" مكون مصري كحد أدىن دون اشتراط لوجود مكون          35%

النسبة لطبيعة املعاملة معاملة تبادلية حيث تلتزم مصر بفتح أسـواقها           املتحدة فقط، املناطق اليت تنطبق عليها االتفاق هي الدولة ككل، ب          
  .أمام املنتجات األمريكية، ونفس الشيء بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية

 )7:("اإلسرائيلي"       ومن األطراف األكثر استفادة ومن كل النواحي السياسية واالقتصادية هو الطرف 
  

إن توقيع هذه االتفاقية مع أكرب دولة عربية، هو أعظم حدث منذ سنوات طويلـة، وأنـه                 " هود أو ملرات بقوله   عٌبر عن ذلك اي   : سياسيا
العامل العريب من أوسع أبوابه، وأنا آمل أن توقع الدول العربية كلها اتفاقيات من هذا النوع مع                 " إسرائيل  " مبوجب هذا التوقيع ستدخل     

أقرت مبدأ االعتراف بالكيان الصهيوين ولو قبل حل مسألة احلقوق العربية، وضـع الالجـئني، إزالـة      فاالتفاقية  . مستقبال" إسرائيل  " 
  .وكل االتفاقية اليت وقعت يف نفس االجتاه" كامب ديفيد "جتسيدا التفاقية ... وغريها"اإلسرائيلية"األسلحة النووية 

  ":إلسرائيل"ية تتيح تعد االتفاقية انفراجا تارخييا وفرصة اقتصادية ذهب: اقتصاديا
كسر فكرة املقاطعة االقتصادية العربية هلا بزيادة صادراا حنو مصر بعد أن ظلٌت السوق املصرية عصية عليها وعلى السلع اليت تنتجها                     -

كوناـا   بعالمات جتاريـة مـصرية ختفـي م        "اإلسرائيلية"وحتمل بعالماا التجارية، وحىت األسواق العربية الرافضة ستدخلها السلع          
  ".اإلسرائيلية"
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إحداث انتعاش القتصادها املتعثٌر ال سيما وأا لوحدها غري قادرة على التصدير إىل أمريكا كون إنتاجها مازال مرتفع التكلفة وغـري                     -
 لالقتـصاد    أن حتقـق االتفاقيـة     "إسرائيليون"قادر على منافسة املنتجات اآلسيوية الداخلة للسوق األمريكية، حيث يتوقع اقتصاديون            

فضال عن استفادا من اإلعفاءات اجلمركية والـضريبية ملـدخالت          .  مليون دوالر يف العامل األول من تطبيقها       150 حنو   "اإلسرائيلي"
 82.3 إىل 1999 مليون دينار أردين ايـة      3.7لألردن من   " اإلسرائيلية"اإلنتاج اليت تصٌدرها إىل تلك املناطق إذ ارتفعت الصادرات          

بينما أشارت دراسة صادرة عن وزارة الـصناعة        ). 2003 و   1999 مرة ما بني     15تضاعفت ب    (2003 دينار أردين اية     مليون
 سنويا من القيمة املضافة، كما بني تقرير لـة مريـب            %5والتجارة األردنية إىل أن االستفادة األردنية من املناطق املؤهلة ال تتجاوز            

 من الشركات العاملة يف املناطق الصناعية       %80 حول ما يسمى بالشرق األوسط أن أكثر من          26/06/2003األمريكية الصادرة يف    
املؤهلة يف األردن شركات آسيوية، تعمل يف صناعيت النسيج واألمتعة وأن حنو عشرة آالف عامل فيها ليسوا أردنيني، كما أظهر التقرير                     

  .ظروف العمل السيئة وتدين احلد األدىن لألجور
 "اإلسـرائيلي "وتعزيزا ملوقف العدو    ) تسوية االحتالل (   أما بالنسبة للدول العربية فسياسيا تعد فرض واقع حال وقفزا على مسألة                 

  .وأهداف أمريكا يف املنطقة
 خمرجا  يرى فيها يف قطاع النسيج يف مصر بشكل خاص               اقتصاديا وحىت إن كان املستفيد من االتفاقية وهم بعض رجال األعمال            

من األزمة اليت يعاين  منها بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج وغزارة اإلنتاج الصيين وبلدان جنوب شرق آسيا فضال عن كوـا سـتفتح                       
 فإن االتفاقية ستصبح وباال على مصر ملا ستشكله من ديد للسلع املصرية اليت ستخسر جزءا كبريا من السوق                   ،آالف من فرص العمل   

مية ال سيما إذ مل يستطع إنتاجها الصمود يف السوق األمريكية واألوروبية بدخول املنتجات الصينية وبلدان دول جنوب                  العربية واإلسال 
شرق آسيا بعد تطبيق أحكام اتفاقية منظمة التجارة العاملية ، زد على ذلك وهو أخطر ما يف املوضـوع االتفاقيـة تـسمح للطـرف                         

ن رأس مال الشركات اليت ستقام، وقد يتعدى ذلك إىل جماالت أخرى كاملصارف والتـأمني                م %35 بأن يشارك بنسبة     "اإلسرائيلي"
والسياحة وحىت يف جمال العقارات هذا عدا أن البعض يرى فيها هروب القطاع املعين من معاجلة اإلختالالت احلقيقية اليت تعاين منـها                      

  .    ذات الصلةضع لشرعية املناقشة يف املؤسسات الدستوريةفضال عن  أا مل خت الصناعات املصرية ال سيما الشعبية منها
  :تؤثر اتفاقية الكويز باجتاهنيس  و عليه    

 اجتاه حملي إذ يرى فيها الكثريون نوعا من املزايدة على القطاع االقتصادي اخلاص منه والعام الرافض لالتفاقية حيث تشكل االتفاقيـة                      -
ملتاحة بني أبناء الوطن الواحد على الرغم من أن العبء السياسي واالقتصادي لالتفاقيـة سـيتحمله                أضرارا بقاعدة العدالة يف الفرص ا     

اجلميع، فاملناطق الصناعية املؤهلة ستكون لصاحل جزء عن القطاع اخلاص الكبري الذي سيتمكن من االستفادة من حـصص املـصدرين                    
ون إنتاجهم للسوق األمريكية مما سيضعف وضعهم التنافسي بعد حتميـل           الذين يعملون خارج نطاق مناطق الكويز والذين كانوا يصدر        

صادرام للسوق األمريكية برسوم مجركية ال يتحملها نظراؤهم يف مناطق الكويز، مما جيعل األمر يبدو وكـأن املؤسـسات ال سـيما                   
  ".ال حماولة فرض واقع ح" الصغرية واملتوسطة منها ليس أمامها سوى العمل حتت هذا الغطاء 

ال ينقـصه    أما عربيا فستعيق تفعيل االتفاقيات االقتصادية العربية اليت مازالت حبيسة األدراج واملكبلة بكل أنواع القيود وكأن األمر                 -
إىل جتسيدها حىت ولـو     السيما يف ظل اختالل موازين القوى       إال إبرام اتفاقيات مثل اتفاقية الكويز، إذ سيتجه اهتمام احلكومات أكثر            

  .ال من منطق تفاعليلألسف  ذلك فيه أضرار باملصاحل االقتصادية الوطنية حبجة الواقعية والتعامل مع العوملة من منطلق انبطاحي كان
       وانطالقا من ذلك تبقى مسألة التكامل االقتصادي ولو يف بعض من أشكاله البسيطة خاصة بني املؤسسات الصغرية واملتوسـطة                   

ميكن أن جتد هذه املؤسسات يف السوق العربية منفذ هلـا           " البعد الغائب   " اح فبقليل من التفكري االستراتيجي      تطرح نفسها وبأكثر إحل   
  . مستقباليساعدها على جماة مثل هذه التحديات

املؤسسات الكبرية         وقد يعلق البعض على هذا القول بأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تفتقد للتكامل فيما بينها وفيما بينها وبني                  
   !داخليا فكيف ميكنها أن حتقق ذلك على مستوى عريب؟

       وحسب تصورنا واقعها احلايل الصعب والتغريات العاملية املتسارعة اليت ال ترحم أحدا سيدفعها أكثر باجتاه هذا الطرح ال سـيما                    
  .وأن آليات جتسيده كثرية ال حتتاج يف كثري من احلاالت إىل جهود كبرية

   ):التحدي(آليات التكامل االقتصادي بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
الدعم الداخلي االستفادة من فرص  الكثري واليت نرى أا ال تكلف الكثري من اجلهد و املال فضال عن              من أهم اآلليات اليت يتفق حوهلا        
 احمللية وتفعيل املبادرات العربية يف هذا االجتاه ال سيما تلك املرتبطة            التمويل املقدمة من اجلهات الدولية أو من برامج وصناديق التمويل         و

باالستثمار يف األرض والبشر واالستفادة من التجارب العربية الناجحة يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتعـرف علـى                   
 ، ميكن ذكر منها على سبيل املثـال فقـط ال   املؤسساتسياسات االحتاد األورويب وأطراف أخرى اليت جنحت يف تنمية هذا النوع من             

  :احلصر لترك اال مفتوحا لكل املعنيني يف هذا االجتاه
يضم كل اهليئات واجلهـات املهتمـة بقـضايا تطـوير     و املتوسطة خارج اتفاقية الكويز تكوين منتدى عريب للمؤسسات الصغرية     -1

وغريها، لدراسـة   غرف صناعية و جتارية     ة، مصارف، شركات تأمني، بيوت خربة        هيئات غري حكومي   املتوسطةاملشروعات الصغرية و  
  . و السبل الكفيلة بتفعيل آليات التعاون فيما بينهاتجارب اخلاصة بكل بلدالواقع هذا النوع من املشروعات وآفاق تطويرها و 
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 مـع اهليئـات      فيما بينـها و     للصلة اتوثيق اقيةعقد معارض ومؤمترات لعرض منتجات املؤسسات الصغرية و املتوسطة خارج االتف           -2
  .واملنظمات اإلقليمية والدولية اليت تم برعاية ودعم هذا النوع من املؤسسات

ووسائل اإلعالم السيما املكتوب منه لتعريف املستهلك العريب باملؤسسات اليت تنـشط يف إطـار   استغالل الشبكات اإللكترونية  ـ  3
  .ار اليت ميكن أن تنجم عنهااتفاقية الكويز و باألخط

إىل أنـه  ال     ـ و جتدر اإلشارة هنا       خارج االتفاق للتعريف ـا     إنشاء موقع عريب على اإلنترنت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة         -4
ملؤمترات الرغم من الكثري من ا    النشاطات املتعلقة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة على        يوجد هناك حلد اآلن أي موقع عريب يسجل كل          

وأال تكتفي هذه املؤسسات فقط بإنشاء موقعها على ـ العربية والدولية اليت تناقش كل القضايا املرتبطة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة  
وحماولـة االشـتراك فيمـا يـسمى        .اإلنترنت بل ال بد من أن تبادر هي باالنضمام إىل عدد من املواقع املتخصصة يف خمتلف األنشطة                

 اليت دف إىل توفري البيئة املناسبة لكل األطراف املستفيدة من التعرف على السلع املتوفرة               E.Communitésات اإللكترونية   باتمع
  )8 (:ونذكر باملناسبة بعضا منها. يف األسواق الدولية

www.dv Business.com 
 دف إىل توفري املعلومات الالزمة Development Businessعنوان نشرة دورية تصدرها األمم املتحدة بعنوان تنمية األعمال 
  :تعطي فيها األولوية للشركات النامية. بشأن الفرص التجارية املتاحة للمشاريع املمولة من البنك الدويل

www Fintrac.com 
دول العامل، فضال عن    وهو موقع متخصص يف املنتجات الزراعية يتضمن أسعار السوق وقوانني االستراد واملواصفات واملقاييس ملختلف               

  .عرض قائمة للسلع املعروضة للبيع أو الشراء ودليل للشركات الزراعية يف عدد من الدول
www. g-t-n.com 

موقع متخصص يف املالبس واملنسوجات جيمع البائعني واملشتريني ويوفر هلما أخبارا دولية عن آخر املـستجدات يف سـوق املالبـس                     
  . باملناقصات املطروحةواملنسوجات كما يتضمن قائمة

www.Firstwordwide.com 
  .موقع متخصص بوفر خدمة البحث عن الشركات املوزعة حسب موقعها اجلغرايف

      www.Netbuy.com                                                           سوق إلكتروين لقطع غيار األجهزة اإللكترونية
   www.tpnregister.com                              شترين واملوردين ألجهزة الصيانة واإلصالحسوق إلكتروين عايل يربط امل

                                          www.wiznet.com                               جمتمع متخصص يف التجارة اإللكترونية
                                                                                                              www.Fradeout.com   

يوفر خدمة البحث عن املصنعني والوسطاء يف قطاعات اقتصادية خمتلفة وهو سوق إلكتروين لبيع وشراء فائض املخزون ملنتجـات                   موقع  
                                                                 .خمتلفة

  .       فضال عن مواقع أخرى مرتبطة باالستثمارات اإلدارية واهلندسية واحملاسبية واحلاسوبية والترمجة وغريها
ق الـصناعية املؤهلـة وغريهـا مـن          وعليه فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة العربية أمامها اآلن إما االنطواء حتت مظلة اتفاقية املناط               

االتفاقيات الثنائية وذلك يف إطار توصيات وامالءات البلدان املتقدمة واملنظمات الدولية واالخنـراط يف االقتـصاد العـاملي الرأمسـايل                    
   .  وااللتحاق مبا يسمى بقطار العوملة

ه للتعامل مع التطـورات     توالذي يبقى الضامن الوحيد على صعوب     أو حماولة القيام بتكتل اقتصادي عريب قوي ولو على املدى البعيد                 
واملتغريات احلاصلة على صعيد النظام االقتصادي العاملي مبا حيفظ املصاحل اخلاصة املشتركة واملكانة الدولية اليت تليق حبجم املنطقة العربية                   

  .بكل ما تزخر به من طاقات وما حتمله من مواريث
        

 
لية األكرب على عاتق مراكز البحوث واجلامعات يف تنوير الرأي العام العريب ومؤسسات اتمع املـدين مبخـاطر هـذه                     وتبقى املسؤو 

 جادة حول اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة واالتفاقيات تطبيقية االتفاقيات بإعداد على األقل دراسة 
 على فرص التكامل االقتصادي العريب ونأمل أن تكون هذه الورقة املتواضعة جدا             الثنائية مع الغرب والواليات املتحدة األمريكية وتأثريها      

  ...............      بداية الطريقيف خطوة 
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