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  زيز ازدھار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم حول العالمجل تعمن أ
  

ى و GCELيتفق كل من التحالف العالمي لللوجستية الفعالة  ة عل رز المنظمات العالمي عدد من أب
م و طة الحج غيرة والمتوس ات الص ز دور المؤسس ة تعزي ام أھمي ار النظ ي إط ا، ف ازدھارھ

ذه  د. وتشمل ھ ة، واإلقتصادي العالمي الجدي دول العربي ة ال المجلس االستشاري المنظمات جامع
يا رق آس وب ش ة دول جن ال جمعي ، ASEAN’s Business Advisory Council ألعم

ادىء يط الھ يا والمح ي آس ة ف ة التنموي ات المالي ة المؤسس  The Association of وجمعي
Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) ،

  .Union for the Mediterranean  والتحالف من أجل المتوسط
  

امج  أن برن ن ش ات  HumaWealthوم ا المؤسس اني منھ ي تع ية الت اكل األساس الج المش أن يع
  تحديات أساسية:  ٤الصغيرة والمتوسطة الحجم حول العالم. فعلى ھذه المؤسسات تخطي 

ة على المؤسسات الصغيرة وا: التنافسية على مستوى الكلفة • لمتوسطة الحجم أن تكون ملم
تمكن من ئبالش ة لت ة، المنافسةون اإلدارية وآن تتمتع باألدوات الالزم ى مستوى الكلف  عل

يض  ن تخف م م طة الحج غيرة والمتوس ات الص ن المؤسس دم تمك ي ع كلة ف ن المش وتكم
ى  مستوى الكلفة ك إل ؤدي ذل ا وي د إنتاجيتھ رة التي تزي التشغيلية مقارنة بالمؤسسات الكبي

مستوى أدنى من الكلفة التشغيلية. لذا على المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة الحجم العمل 
ا ھي  ذي يطرح نفسه، م ا السؤال ال ة. وھن اد سبل لتخفيض الكلف بشكل مستمر على إيج

  ي على األمد الطويل وبشكل منتظم؟الطريقة األمثل لمواجھة ھذا التحد
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم آن زيادة حجم الصادرات إلى أسواق بعيدة:  •

و  تمكن من النم داخلي لت تزيد من حجم صادراتھا  إلى آسواق جديدة وبعيدة عن سوقھا ال
ى ھي في تسوي تج والتطور. إال آن ھذا األمر ليس بالسھل لسببين: الصعوبة األول ق المن

ب، بال ان المناس ي المك كل المناسب ف ذه إش رق ھ ن خ تمكن م دا ال ن الصعب ج ه م ال ان
األسواق. فحتى لو كانت المنتجات فريدة من نوعھا، وھي على األرجح كذلك، قلة ھم من 
واق  ي األس ات ف ويق المنتج ي تس ن ف ي تكم ة فھ ا الصعوبة الثاني ون مصدرھا. ام يعرف

  سواق.األ ھذهبيع عالية، اال انه يصعب تحديد المناسبة، أي حيث فرص ال
ى  • ادة دورة المبيعات إل دة وزي ى األسواق البعي تسليم المنتجات بشكل سريع ومضمون إل

يس : إن عملية اإلنتاج بآسعار تنافسية وتسويق ھذه المحدھا األقصى ال ل نتجات بشكل فع
ل  ،سوى البداية إذ يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ان تجد السبل األمث

ذه  ى ھ ك، عل ن ذل تمكن م دة. ولل دة والواع ى األسواق البعي ا إل ليم بضائعھا ومنتجاتھ لتس
  .  خطوط لوجيستية تجارية غير مألوفةالمؤسسات ان تلجأ إلى استخدام 

ذكورة اعال • ل نقطة ضعف كل ه: تأمين التمويل الالزم لتحقيق األھداف الم ر التموي يعتب
غيلية إلن روض تش ة لق ي بحاج م. فھ طة الحج غيرة ومتوس ة ص ائعھامؤسس اج بض ، ت

لرأس مال طويل األمد لشراء معداتھا ومصانعھا ومكاتبھا. وتكمن ، وللتمويل لتصديرھاو
ة ومفصلة،  المشكلة ھنا في كون ھذه المؤسسات تدير اعمالھا من دون سجالت مالية دقيق

  كل غير شفاف بالنسبة للمقرض، مما يصعب عملية الحصول على قروض. بشو



رن  ة  ٢١باختصار، ما تحتاج إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الق ھو ادوات رقمي
  لألعمال، مبنية على المعلومات. 

  
امج  وفر برن ز   HumaWealthي ات. وترتك ى المعلوم ة عل ة المبني ن األدوات الفعال ة م مجموع

ة التي ستصبح ممكن ة ھذه األدوات على منصة رقمية جديدة للتجارة العالمي ة من خالل نشر بني
  تحتية رقمية.

ذكورة المؤسسات الصغيرة إدارة األعمال التشغيلية:  • ة الم ة الرقمي تمكن المنصة التجاري
ل في  رارات األمث اذ الق والمتوسطة الحجم من الحصول على المعلومات الضرورية التخ

ة عملي ة إدارة األعمال التشغيلية. إذ انه سيصبح بامكان ھذه المؤسسات الحصول على كاف
ق، األمر  المعلومات الخاصة بالبضائع المستوردة والشحنات الصادرة بشكل سريع ودقي
الذي يساعد على تعزيز كفاءتھا وتحقيق مستويات عالية من التميز في مجال األعمال، ما 

  يجعلھا أكثر تنافسية.
ويقية: إدا • ال التس غيرة رة األعم ات الص ذكورة المؤسس ة الم ة الرقمي اعد المنص تس

ذي  والمتوسطة الحجم على الحصول على المعلومات الخاصة باالسواق العالمية. األمر ال
ا  ا يمنحھ ين بعضھا، م ا ب ركات اعمالھ داول الش ث تت واق حي ذكرة دخول االس ا ت يمنحھ

  .وقمات الالزمة لتحديد محركات السالمعلو
زين:  • حن والتخ ات الش ن ادارة عملي م م طة الحج ات الصغيرة والمتوس تتمكن المؤسس س

لھا  ي ستص ات الت ة المعلوم ى كاف ول عل ن الحص ذكورة م ة الم ة الرقمي الل المنص خ
ل ة تس ن عملي رع م ا يس ية، مم دمات تنافس ؤمن خ ي ت زين الت حن والتخ ركات الش يم بش

  .  البضائع وزيادة حركة المبيعات
ة: اإلدارة  • غيرة المالي ات الص اول المؤسس ي متن ذكورة ف ة الم ة الرقمي ع المنص تض

ى جمع المعلومات بشكل  "مدير مالي"والمتوسطة الحجم اكثر ما تحتاجه وھو  يعمل عل
ة ال ديات المالي ف التح ب لمختل ل االنس و الح ق. وھ ريع وموث ق وس ا دقي د تواجھھ ي ق ت

  .المؤسسات المذكورة
  


