
 : إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار٩الهدف 
زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، وال سيما في البلدان  :٣-٩الغاية 

 التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواقالنامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك االئتمانات الميسورة 
  : نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان٢-٣-٩المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتالمنظمة

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
  

 1المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

رة الصناعات الصغي " في إطار أهداف التنمية المستدامة تسمى أيضا   ،الصغيرة الحجمالمشاريع الصناعية 
وتجميعها، وهي تشير إلى الوحدات  اإلحصائية البيانات جمع ، المحددة هنا لغرض" الحجم

 كالشركات عموما ، العاملة في إنتاج السلع والخدمات للسوق دون فئة حجم محددة. اإلحصائية،
  

في  أو قرض من مؤسسة مالية نشط ائتمان خطلها  " التيالحجم  الصغيرة الصناعات " هذا المؤشر عدد يظهر
 المؤسسات. مئوية إلى إجمالي عدد هذهالنسبة الب السنة المرجعية

  
 األساس المنطقي:

  
يزة للتنظيم المتمتصنف المشاريع الصناعية على أنها صغيرة مقارنة بالكبيرة أو المتوسطة بسبب طبيعتها 

االقتصادي، والقدرة اإلنتاجية، وحجم االستثمار وغيرها من الخصائص االقتصادية. يمكن تشغيل 
رأس المال والعمالة غير الماهرة نسبيا واستخدام المواد  من صغيرة كمية مع الصغيرة الحجم" "الصناعات

الصناعي، إال أن دورها في خلق فرص وعلى الرغم من مساهمتها الصغيرة في إجمالي اإلنتاج  المحلية.
العمل، وخاصة في البلدان النامية معترف بكونه دور ملحوظ، حيث يرتفع نطاق امتصاص فائض القوة العاملة 

قادرة  " الصناعات الصغيرة الحجم " من القطاعات التقليدية مثل الزراعة أو صيد األسماك بشكل كبير. كما أن  
  السلع االستهالكية األساسية مثل األغذية والمالبس واألثاث، إلخ على تلبية الطلب المحلي على

االحجم ، تلعب "الصناعات الصغيرةوبالتالي ا في االقتصاد. " دور  مات لى الخد، فإن الوصول إومع ذلك مهم 
تحتاج  ،العمال والتكنولوجيا في اإلنتاج تحسين مهارة من أجل ، ال سيما في البلدان النامية.المالية محدود للغاية
، أو ائتمان وما إلى ذلك. إلى دعم مالي على شكل قروض تفضيلية الحجم الصغيرة المؤسسات الصناعية

. يعكس هذا " الحجم الصغيرة الصناعات " المؤسسات المالية في خدمة انتشار يوضح هذا المؤشر مدى
ع على شج  التي ت ٣-٩الرسالة الرئيسة للغاية ، التنمية المستدامة من أهداف 1-٣-٩إلى جانب المؤشر المؤشر، 

 إلى الخدمات المالية. " الصناعات الصغيرة الحجم " زيادة وصول
  

                                                           
ا للبيانات الوصفية المقدمة للمؤشرات قد  1 

ً
 .1-3-9يكون البعض من النص الخاص بالمفاهيم والتعريف مطابق



 المفاهيم:
  

( )األمم المتحدة،  ٢002IRIS) ٢002بحسب التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية  المشروعيتم تحديد 
المشروع هو الوحدة  قانونية تشكل وحدة تنظيمية تنتج السلع أو الخدمات.بأنه أصغر وحدة  ا (٢011

اإلحصائية األساسية التي يتم فيها االحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بأنشطتها اإلنتاجية وتحويالتها، بما في 
ا لتصنيف القطاع المؤسسي في نظ الحسابات  امذلك الحسابات المالية وحسابات الميزانية. كما يستخدم أيض 

 .٢002القومية لعام 
  

كمشروع أو جزء من المشاريع التي تقع في مكان واحد والتي ال يتم تنفيذ سوى نشاط  المؤسسة تعريف يتم
ريف المؤسسة يمكن تع إنتاجي واحد فيها أو تلك التي يشك ل النشاط اإلنتاجي الرئيس فيها معظم القيمة المضافة.

اقتصادية تشترك، تحت ملكية أو سيطرة واحدة، في إطار كيان قانوني واحد، في بشكل مثالي على أنها وحدة 
اجم المن نشاط واحد، أو في الغالب، نوع واحد من النشاط االقتصادي في موقع مادي واحد، على سبيل المثال

 ينطبق هذا المفهوم المثالي للمؤسسة على العديد من المواقف المصادفة في والمصانع وورش العمل.
 االستفسارات الصناعية، وخاصة في مجال الصناعة التحويلية.

  
على الرغم من أن تعريف المؤسسة يسمح بإمكانية وجود نشاط ثانوي واحد أو أكثر فيها، إال أن حجمها يجب 

إذا كان النشاط الثانوي داخل المؤسسة بنفس أهمية النشاط  أن يكون صغيرا  مقارنة بحجم النشاط الرئيس.
ا، فعندئذ تكون الوحدة أشبه بوحدة محلية.الرئيس يجب تقسيمها بحيث يتم التعامل مع  ، أو يكاد يكون مهم 

 النشاط الثانوي على أنه يحدث داخل مؤسسة منفصلة عن المؤسسة التي يقع فيها النشاط الرئيس.
  

 بعض ابقَين.فإن المشروع والمؤسسة سيكونان متط الشركات التجارية الصغيرة الحجم، في حالة معظم
يجب تقسيم  المشاريع كبيرة ومعقدة مع أنواع مختلفة من األنشطة االقتصادية المضطلع بها في مواقع مختلفة.

مثل هذه المشروعات إلى مؤسسة أو أكثر، شريطة أن يتم تحديد وحدات إنتاج أصغر وأكثر تجانس ا بحيث 
 يمكن تجميع بيانات اإلنتاج بشكل أكثر اضطالعا .

  
النشاط  (،٢011)األمم المتحدة،    ٢002IRIS ٢002بحسب التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية 

ورأس المال  العمالة مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها كيان معين يستخدم هو عملية، أي هو االقتصادي
اإلحصاءات  تعكس بشكل عام، والسلع والخدمات إلنتاج منتجات محددة )السلع والخدمات(.

الخصائص واألنشطة االقتصادية للوحدات المنخرطة في فئة من األنشطة الصناعية المحددة في  الصناعية
( )األمم المتحدة، ISIC Rev.4) 4التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 

( ISIC Rev. 3) 1-٣ادية، التنقيح ( أو التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتص٢002
 (.٢00٢)األمم المتحدة، 

  
ف إجمالي عدد بأنه إجمالي عدد األشخاص الذين يعملون في الوحدة اإلحصائية أو  األشخاص العاملين يُعرَّ

 لصالحها، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، بما في ذلك:
 أصحاب العمل 
 شركاء العمل النشطين 
 ون من دون أجرأفراد االسرة العامل 
  ،(.٢011الموظفون لقاء أجر )لمزيد من التفاصيل، انظر األمم المتحدة 
 



ملين عدد األشخاص العايجب تحديد حجم الوحدة اإلحصائية بناء  على الوظيفة بشكل أساسي من حيث متوسط 
ام فر، يمكن استخدعدد األشخاص العاملين غير متوإذا كان متوسط  في تلك الوحدة خالل الفترة المرجعية.

يجب أن يتكون تصنيف الحجم من الفئات  العدد اإلجمالي لألشخاص العاملين في فترة واحدة كمعيار للحجم.
يجب اعتبار هذا  وأكثر. ٢00، ٢4٩-00، 4٩-٢0، 1٩-10، ٩-1عدد األشخاص العاملين: التالية لمتوسط 

 تفصيال ، عند االقتضاء، في هذا اإلطار. يجب تطوير تصنيفات أكثرو كأدنى تقسيم من النطاق الكلي؛
 
غير قابل  مستندا   مباشرة إلى المدين ويتلقى ما المال عندما يقرض دائن تحُصلهو أداة مالية  قرضال

تشمل هذه الفئة السحب على المكشوف، قروض الرهن العقاري، والقروض  كدليل على األصول. للتفاوض
تي تم ال ، األصول وااللتزامات المالية والنقديةاتفاقيات إعادة الشراءو ،لتمويل االئتمان التجاري والسلف

شكل  على (IMF)االلتزامات لصندوق النقد الدولي ، والمطالبات أو إليجار التمويليإنشاؤها بواسطة ا
تصنيف  يجب إعادة .بقروض المدفوعة والمتلقاة ليستاالئتمان التجاري والسلف والحسابات المماثلة  قروض.

التداول تم ا م، إذا ومع ذلك الدين. فئة سندات لقروض التي أصبحت قابلة للتسويق في األسواق الثانوية تحتا
ي )صندوق النقد الدول الدين سنداتإعادة تصنيف القرض تحت حينها يتم  بها فقط من الحين لآلخر، فال

،٢011). 
  

 ،لمسحوبة ستكون متاحة في المستقبلغير ا القروض ضمان ا بأن األموالااللتزام بو توفر خطوط االئتمان
مان االئتخطوط تعتبر  فعلي ا. هذه األموال توفير حتى يتم ةموجودمن دون أي التزام أو أصول مالية ولكن 

ا-غير المسحوبة والتزامات القروض غير المصروفة من االلتزامات الطارئة للمؤسسات المصدرة   عموم 
 المنظ مة.المؤسسات المالية  إلى يشير القرض أو خط االئتمان . (٢011)صندوق النقد الدولي ،  البنوك

 
 التعليقات والقيود:

  
يتمثل القيد الرئيس للبيانات الوطنية الحالية في اختالف فئات الحجم حسب البلد مما يشير إلى أنه يتم الحصول 

 للمقارنة مع بيانات بلد آخر.على البيانات من مجموعات مستهدفة مختلفة. فبيانات أي بلد غير قابلة 
  

راءات له آثار على إجو يرتبط تعريف فئة الحجم في العديد من البلدان باإلطار القانوني والسياسي للبلد.
لك، قد توافق لذ "الصناعات الصغيرة الحجم". التسجيل والضرائب واإلعفاءات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز

في هذا السياق، تقترح اليونيدو أن تقوم جميع البلدان بتجميع  التجميع.الدول على فئة حجم مشترك ألغراض 
كما هو الحال مع أقل  " الصناعات الصغيرة الحجم " حسب فئة الحجم منب بيانات العمالة والقيمة المضافة

ا مستخدمين. ٢0من  من هذه البيانات، يمكن الحصول على بيانات قابلة للمقارنة دوليا  عن مجموع  شخص 
 ". الصناعات الصغيرة الحجم " حصة

  

 منهجيةال

  
 ساب:تحطريقة اال

  
غيرة الص الصناعات " أنها عددعلى  ائتمان قرض أو خط ذات" الحجم نسبة "الصناعات الصغيرة يتم احتساب
 بالنسبة المئوية إلى إجمالي في السنة المرجعية أو قرض من مؤسسة مالية نشط ائتمان لها خط الحجم " التي

 :المؤسسات عدد هذه



  
 100*        عدد الصناعات الصغيرة الحجم ذات قرض أو خط ائتمان

 مجموع عدد الصناعات الصغيرة الحجم         

 

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  
 لأن المصدر المفض كدراسة رائدة حول هذا المؤشر، إالة البنك الدولي مسوح مؤسسمن  البيانات جمع تم

 الوطنية.ءات مكاتب اإلحصاللبيانات هو 
  

 جمع:العملية 
  

ة لبيانات هذا المؤشر المتوفرة البنك الدولي أحد المصادر الرئيسالذي أجراه  المشاريعالخاص بمسح اليعد 
فقط )مع  الحجم الصغيرة والمتوسطة مشاريععلى بيانات لل فقط حالي ا والذي يغطي القطاع الرسمي ويحتوي

 شاريعلملغير الرسمية  تلكذلك ، بما في المسوح اإلضافية، تُجرى بعض البلدان في موظفين أو أكثر(. 0
يقل عدد موظفيها عن خمسة موظفين، على  المسجلة التي اريعة و / أو المسوح الصغرى للمشغير المسجل
 .مستوى البلد

  
جموعة مالمسوح  تغطيو القطاع الخاص. من الشركات التي يديرها عينة تمثيلية على مشاريعيعتمد مسح ال

واسعة من موضوعات بيئة األعمال بما في ذلك الوصول إلى التمويل والفساد والبنية التحتية والجريمة 
، قام البنك الدولي بجمع هذه البيانات من مقابالت وجها  لوجه مع ٢00٢منذ عام  والمنافسة ومقاييس األداء.

 اقتصاد ا. 1٣0شركة في  1٣0،000وأصحاب األعمال في أكثر من  راءكبار المد
  

تم ، ٢002- ٢000منذ عام  من قبل وحدات مختلفة داخل البنك الدولي. ٢00٢منذ عام  المسح يجر  أُ  وقد
فصاعدا قابلة للمقارنة  ٢002البيانات من عام  .اريعيل المشمعظم جهود جمع البيانات داخل وحدة تحل تركيز

المجمعة )عبر البلدان  ، ومجموعات البياناتالفردية الخام وعات بيانات البلدتتوفر مجم عبر البلدان.
 موقع الويب ، وجميع وثائق االستبيان ذات الصلة بشكل عام علىوالسنوات(، ومجموعات بيانات اللوحة

 .اريعمسح المشالخاص بـ
  

المسوح قات طبتمثل األوزان أوزان أخذ العينات. وتمث ل  ، حيثؤشر صيغة النسبة المئوية البسيطةيستخدم الم
ي مؤشرات تغط وهي توف ر حجم الشركة وقطاع األعمال والمنطقة الجغرافية داخل البلد. مشاريعالخاصة بال

 ائتمان مع قرض أو خط "الصناعات الصغيرة الحجم " نسبة يمكن استخراج أنشطة التصنيع والخدمات.
 للتصنيع فقط من البيانات الدقيقة.

 على أساس عدد الموظفين على النحو التالي:الحجم على أنها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة  شاريعمتصنف ال
  

 عدد الموظفين مشروعحجم ال

 1٩الى  0من  ةصغير

 ٩٩إلى  ٢0من  ةمتوسط



 ٩٩أكثر من  ةكبير

  
ف المسح ا  يعر  سائية اإلدارة الن، ويتم قياس مشروع له مالكة واحدة على األقلك الذي تملكه أنثى المشروعأيض 

 امرأة. هو ا إذا كان المدير األعلىعلى م بناء  
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال

 اقتصاد. 1٣0تم جمع البيانات لحوالي 
 

 السالسل الزمنية:
  

 .سنوات 4يتم جمع البيانات على أساس وتيرة كل  دولة. ٢0كل عام في حوالي  يتم تنفيذ المسوح
   

دة  البياناتب الجهات المزو 

  
 الخاصة بالمشروعات.البنك الدولي  مسوح

  

عة ل  لبياناتالجهات المجم 

  
 .منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
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