
. المحاضرة الرابعة

دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة 

  مزاٌا المشروعات الصغٌرة: 

 :للمشروعات الكبٌرة تقوم المشروعات بدور مإثر دعم ورفع الكفاءة االنتاجٌة -

 .أعداد العاملة الماهر  .1

ؼالبا ماٌعمل بالمشروعات الصؽٌرة عمالة ؼٌر ماهرة ، والتً تترك المصابع الكبٌرة التً تحتذبها باألجور 

 .المرتفعة والمزاٌا االفضل 

 .انشاء نظام التعاقد من الباطن  .2

فً العدٌد من الدول لتخفٌض تكالٌؾ  وزٌادة القٌمة المضافة ، تصبح الصناعات الصؽٌرة مكملة  ومؽذٌة ومعتمدة 

 .على الصناعات الكبٌرة 

 .قدرة المشروعات الصغٌرة على خفض تكالٌف االنتاج  .3

 .نتٌجة لتمٌزها بانخفاض تكلفة العمل ، واستخدام اآلالت  ومعدات ذات التكلفة االنتاج منخفضة 

والتً ٌصاحبها مهارة عالٌة تمكنها من االنتاج المنتجات . مع نمو المشروعات الصغٌرة تزداد درجة تتخصصها .4

 .بفعالٌة وتكلفة أقل

 .تقوم هذه المشروعات بتخزٌن المواد الخام واالجزاء الصغٌرة والسلعة نصف المصنعة ومن ثم تحقٌق وفرات  .5

 .تحصل المشروعات الكبٌرة على جزء من القٌمة المضافة  .6

 دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة  

 .تسٌطر المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة على نسبة كبٌرة من النشاط االقتصادي الصناعً فً أؼلب بلدان العالم  -

من اجمالً عدد المنشؤت % 80-70 أفراد نسبة تترواحمابٌن 10شكلت المنشؤت الصناعٌة التً ٌعمل ها أقل من  -

 .الصناعٌة فً العالم 

 .مع التقدم االقتصادي  وتطوره تزداد فعالٌة  المشروعات الصؽٌرة فً التمنٌة  -

 

 .تساهم بشكل مباشر فً مواجهة وحل مشكلة البطالة .1

 .عن طرٌق خلق فرص عمل كثٌرة وتشؽل اعداد ضخمة من األفراد 

 .زٌادة الدخل القومً ورفع مستوى المعٌشة .2

 .وذلك بتوفٌر فرص عمل منتجة لقطاع عرٌض من المجتمع بمختلؾ فئاته 

 .تإدي إلى االستقرار االجتماعً  .3

 .وذلك بزٌادة دخول األفراد التً تعمل فٌه ، وتحوٌلهم من فئات محتاجة إلى فئات منتجة 

 .تساهم فً ظاهرة التحضر  .4

 .حٌث تقوم بالتوطن فً نفس الموقع الذي توجد به خدمات

 .تعطً فرصة كبٌرة الصحابها  لتطلع لنمو الدافع الشخصً  .5

 .االمتالك ٌإدي الى الحصول على دخل افضل ، ٌإدي لتحسٌن مستوى المعٌشة 

 .حل كثٌرة من المشاكل شدٌدة االرتباط بالمواطن ، األمن الؽذائً والكسائً  .6

 .إعداد العمالة الفنٌة المدربة  .7

. تسمح بتكوٌن قاعدة عرٌضة من العمال المهرة المدربٌن 

 .االستجابة والتكٌؾ لمنتطلبات المستهلكٌن  .8

 .بصورة سرٌعة لتناسب ذوق ورؼبة المستهلكٌن بدرجة عالٌة 

 .خلق روح التكامل الصناعً ع الصناعات الكبٌرة .9

 .وذلك من خالل التكامل الجزئً 

 .خلق اسواق كبٌرة لمنتجات محلٌة  .10



 .مما ٌساعد على تشجٌع االستثمار والتصدٌر

 .انخفاض تكلفة االستثمارٌة  .11

 .ٌساعد على مشاركة اعداد كبٌرة من االفراد ذوى االموال المحدودة فً مختلؾ االنشطة 

 .تجمٌع المدخرات المحلٌة وتحوٌلها الى استثمار .12

 .حٌث ٌفضل الكثٌر استثمار اموالهم تحت اشرافهم مباشرة او على مستوى االسرة او مجموعةمن االصدقاء 

 .اٌجاد مصدر التكنولوجً والتقنً  .13

 .من خالل تقدٌم افكار حدٌثة ، مبتكرة ، أو تطوٌر افكار قائمة  

 .خلق نواة لتكوٌن المشروعات الكبٌرة  .14

 .عن طرٌق النمو  والتطور الذاتً او عن طرٌق االندماج مع مشروعات اخرى 

 .التمشً مع اتجاهات النمو االقتصادي فً المستقبل .15

ًا  لمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة كاساس  خاصة بعد التوجه  عالمٌا نحو الخصخصة ، مما ٌشهد تطوراًا واضحا

 .للنمو االقتصادي

 :هناك بعض السلبٌات للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة تتمثل فً 

 :ثلوث البٌئة

نتٌجة انتشار الصناعات المعدنٌة ، والنجارة، المدابػ والصناعات الجلدٌة له اثار على مرافق والبنٌة االساسٌة ،  -

 .وٌنتج عنها  خسارة مادٌة ضخمة 

 

 

 



  

  عوامل زٌادة  فرص العمل الحر: 

 .استمرار معدالت التؽٌر فً العالم ، خلق فرصا جدٌدة امام رواد األعمال  .1

 .النمو المتزاٌد لقطاع الخدمات فً االقتصاد  .2

 .ادت العولمة الً زٌادة فرص التجارة الدولٌة  .3

 .سهلت التجارة االكترونٌة عملٌة انشاء مشروعات ، والقٌام بالتصدٌر بتكالٌؾ زهٌدة مقارنة بالتجارة التقلٌدٌة .4

 .عوامل شخصٌة تزٌد من دافعٌة االشخاص  .5

  دوافع انشاء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة-: 

 .تولٌد اإلنتاج،والدخل،وفرص العمل - أ

 .زٌادة التراكم الرأسمالً،وتعبئة المدخرات القومٌة  - ب

 .خلق وصقل المهارات الفنٌة واإلدارٌة الالزمة لدفع عجلة التصنٌع  - ت

 .نشر النمو االقتصادي على أكبر قدر من المساحة الجؽرافٌة ، وتحقٌق زٌادة التوازن اإلقلٌمً للتنمٌة - ث

 .خلق ودعم مجاالت للتصدٌر ؼٌر المجاالت التقلٌدٌة - ج

 .تلبٌة جزء من السوق المحلً خاصة من السلع التً ٌمكن إنتاجها بشكل اقتصادي  - ح

 .إعادة توزٌع الدخل والثروة بشكل أفضل  - خ

 .المساهمة كصناعات فرعٌة ومؽذٌة للمشروعات الكبٌرة - د

 .توفٌر رافد هام من روافد االبتكار واإلبتعاد والتمٌٌز التكنولوجً  - ذ

 :الدوافع السلبٌة واإلٌجابٌة المحفزة على إنشاء مشروع صغٌر

دوافع سلبٌة دوافع إٌجابٌة 

سوء الظروؾ المرتبطة بالعمل فً المجال توافر رأس المال 
الوظٌفً 

المعاناة من البطالة وجود فكرة مشروع 
عدم الرؼبة فً العمل فً وظٌفة حكومٌة أو الرؼبة فً االستقالل 

خاصة 
التؽلب على الظروؾ المحٌطة الرؼبة فً تحقٌق عائد مادي مرتفع 

 حب المؽامرة 
 تشجٌع األهل 

 التشجٌع من جانب أجهزة الدولة 
 تحقٌق الذات 

  الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

حتى ٌتم توفٌر البٌئة الصالحة والمتطلبات الالزمة لعمل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة البد من توافر الجهات 

 :التالٌة لتقدٌم المساعدات الالزمة 

فٌساعد . وقد تكون قسماًا متخصصا فً وزارة الصناعة  ).جهة تتولى مسئولٌة التخطٌط المركزي لهذه الصناعات  -

 .تلك المشروعات فً التموٌل والتسوٌق لمنتجاتها

 .جهة تتولى مسإولٌة تقدٌم المساعدات للعاملٌن واصحاب المشروعات من تؤمٌنات ومعاشات -

 .(وٌمكن أن تكون الجامعات والمعاهد  ). جهة تساعد فً عملٌة خلق وتطوٌر رواد األعمال  -

 .جهة تتولى تنمٌة وتطوٌر المشروعات ادارٌاًا  وفنٌاًا من حٌث توفٌر االستشارات والتدرٌب -

 .جهة تتولى مسئولٌة توفٌر المعلومات المتعلقة   الالزمة  للمشروعات -

 .جهة تموٌلٌة تخصص فً التعامل مع حجم تلك المشروعات  -

 .جهة تتولى مسإلٌة ضمان مخاطر االئتمان المصرفً للمشروعات  -

 .جهة متخصصة فً تقدٌم المساعدات التسوٌقٌة  -



  من إجمالً الشركات ، % 93م نحو 2013تشكل المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة فً المملكة العربٌة السعودٌة عام

 .من العمالة  % 27وتستوعب نحو 

  هذه المساهمة تعتبر ضعٌفة بالنسبة لحجم نمو االقتصادي السعودي وتركٌز المملكة على التنوٌع األقتصادي ومقارنة

 .من الناتج المعلً اإلجمالً % 50بالدول المتقدمة التً تسهم فٌها المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بما الٌقل عن 

 الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

 البنك السعودي للتسلٌؾ واالدخار ، ٌقدم تموٌل ، إرشاد ، تدرٌب .1

http://www.scb.gov.sa 

صندوق المئوٌة ، ٌقدم التموٌل ، اإلرشاد ، تسهٌل اإلجرائات ، التدرٌب ، الخدمات البنكٌة ، التسوٌق، تسهٌالت  .2

 شراء اللوازم

http://www.tcf.org.sa 

 .برنامج باب رزق جمٌل ، ٌقدم تموٌل،تدرٌب ، متابعة .3

http://www.babrzqjameel.com 

 .ٌقدم التموٌل عن طرٌق الكفالة لدى البنوك ، الدرٌب . (نك التنمٌة الصناعً  )برنامج كفالة  .4

http://www.sidf.gov.sa 

 .معهد األمٌر سلمان لرٌادة األعمال ، ٌقدم تموٌل ، دورات ، ورش عمل ، متابعة  .5

http://www.en-center.org 

 .معهد رٌادة األعمال الوطنً، ٌقدم تدرٌب ، تؤهٌل ، توجٌة ، إرشاد .6

http://www.riyadah.com.sa 

 .الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ، تقدم دعم مشارٌع سٌاحٌة ، ورش عمل  .7

http://www.scta.gov.sa 

 .الصندوق الخٌري الوطنً ، ٌقدم قروض صؽٌرة لآلفراد ضمن برنامج إقراض المشارٌع الصؽٌرة  .8

http://wwwncf,org.sa 

: الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة- 7

خدمات  المنشؤة االرقم
 تموٌلٌة

خدمات 
غٌر 

 تموٌلٌة

تموٌل 
مشارٌع 
صغٌرة 
 ومتوسطة

تموٌل 
أسر 
 منتجة

التوزٌع 
 الجغرافً

 الخدمات أرقام االتصال

البنك  -1
السعودي 
للتسلٌف 
 واالدخار

x x X   جمٌع
 الماطق

تموٌل ،إرشاد،تدرٌب  4452375/ت
 بالتعاون

صندوق  -2
 المئوٌة

X X X   جمٌع
 المناطق

2253100 
920020100 

التموٌل ،االرشاد، 
االجراءت الحكومٌة ، 
التدرٌب ،الخدمات 
البنكٌة ،خدمات 

تسوٌقٌة ،تسهٌالت 
 شراء اللوازم

برنامج باب  -3
رزق جمٌل 

عبداللطٌف )
 (جمٌل 

X X X   جمٌع
 المناطق

2679461 
2679461 
2679465 

تموٌل، تدرٌب ، 
 متابعة

http://www.scb.gov.sa/
http://www.tcf.org.sa/
http://www.babrzqjameel.com/
http://www.sidf.gov.sa/
http://www.en-center.org/
http://www.riyadah.com.sa/
http://www.scta.gov.sa/
http://wwwncf,org.sa/


الهٌئة العلٌا  -4
 للسٌاحة

 x x   المدن
 الرئٌسٌة

سكرتٌر االدارة 
 فواز.أ

8808122 
8808855 

دعم مشارٌع سٌاحٌة 
ورش عمل توفٌر 
خدمات سٌاحٌة 

،دورات وورش عمل 
 بالتعاون

 

برنامج  -1
بنك )كفالة 

التنمٌة 
 (الصناعً 

x x    جمٌع
 المناطق

مدٌر برنامج كفالة 
4774002 

 566تحوٌله

التموٌل عن طرٌق 
الكفالة لدى البنوك 
 التدرٌب بالتعاون

البنك  -5
الزراعً 
 السعودي

X    ٌفضل التوجٌه  ؟؟
 للوزارة

تموٌل مشارٌع 
سٌارات )زراعٌة 

 (نقل قالبات  دواجن

برامج البنك  -6
األهلً 
لخدمة 
 المجتمع

 X x x  المدن
 الرئٌسٌة

8002443333 
022299333 
022299308 

 

دعم تطوٌري 
 دورات وورش عمل

مركز  -7
خدمات 
سٌدات 
األعمال 
وزارة  
التجارة 
 والصناعة

 X x   المدن
 الرئٌسٌة

مدٌر خدمات السجل 
التجاري عبدهللا 

 4775490العقٌل 

توفٌر تراخٌص 
واالجراءات 

 الحكومٌة وتنهٌتها

  

المإسسة  -1
السعودٌة 
للتعلٌم 
 والتدرٌب

 X X    منسق المبادرة
عبدهللا سرور 
4792071 

تدرٌب الطالب والطالبات 
على تؤسٌس المشارٌع 

 الحرة

مركز تنمٌة  -1
المنشآت 
الصغٌرة 

والمتوسطة 
مجلس 
الغرف 

التجارٌة 
 الصناعٌة

 X X   المدن
 الرئٌسٌة

مدٌر المركز 
2182370 

التوعٌة التنسٌق  تسهٌل 
التموٌل إعداد الدراسات 
والبٌانات بالتعاون تعزٌز 

 المنافسة

مركز  -1
المنشآت 
الصغٌرة 

والمتوسطة 
الغرفة )

التجارٌة 
 (الصناعٌة

 X X X  المدن
 الرئٌسٌة

رئٌس قسم 
االجراءات هالل 

آل هالل 
4040044170 

استشارات مجانٌة دورات 
 وورش عمل

 

 2012عدد المنشآت الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة فً دول مجلس عام 

 الصناعات الكبٌرة الصناعات المتوسطة الصناعات الصغٌرة الفئات الصناعٌة

 % عدد المنشآت % عدد المنشآت % عدد المنشآت الدولة



 8.5 67 9.7 77 81.8 647 البحرٌن

 25.0 175 23.0 161 52.1 365 الكوٌت

 11.2 168 12.8 192 75.9 1.136 عمان

 21.7 154 20.1 143 58.2 413 قطر

 25.8 1.535 24.4 1.453 49.8 2.967 السعودٌة

 6.9 382 7.6 418 85.5 4.712 االمارات

 16.4 2.481 16.1 2.444 67.5 10.240 المجموع

 

 رة والمتوسطةي تواجه المشروعات الصصٌغ يالمعوقات والمشاكل الت: 

وبسبب حداثتها  (نقص الضمانات ) تواجه المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة صعوبات تموٌلٌة بسبب حجمها :التموٌل

  .(نقص السجل االئتمانً)

وهذه مشكلة متعاظمة فً الدول النامٌة خصوصا فً جانب االنظمة والتعلٌمات التً تهتم بتنظٌم :االجراءات الحكومٌة 

. عمل المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة 

وتظهر هذه المشكلة من جانبٌن سواء ألصحاب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة من حٌث ارتفاع :  الضرائب

نظرا لعدم توفر البٌانات الكافٌة عن هده المنشآت مما ، الضرائب علٌها ومن الجانب االخر مشكلة للجهاز الضرٌبً 

. ٌضٌق عمل جهاز الضرائب

واهم ،المنافسة والتسوٌق من المشاكل الجوهرٌة التً تتعرض لها المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة :. المنافسة 

. مصادر المنافسة هً الواردات والمشروعات الكبٌرة 

  المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.: 

  تعانً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة بصفة عامة من مجموعة من المعوقات التً تحتاج الى

 .الدراسة والحل العاجل 

تتسبب فً مواجهة هذه المشروعات لعدٌد من المشكالت  ألنها . 

  مجموعتٌن رئٌسٌتٌنوٌمكن تصنٌف تلك المعوقات والمشاكل الى.: 

 (المستوى الكلً ).مجموعة معوقات البٌئة الخارجٌة  . أ

 (المستوى الجزئً ).مجموعة المعوقات البٌئة الداخلٌة  . ب

  :(المستوى الكلً ).مجموعة معوقات البٌئة الخارجٌة - أ        

  عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصؽٌرة ٌحدد تعرٌفها لها وٌنظم عملها وٌوفر لها تسهٌالت فً مجاالت

وتعدد الجهات المشرفة على االستثمار ، وعدم استقرار التشرٌعات التً تنظم االستثمار ، التموٌل والتراخٌص 

الخ ...وتعقد االجراءات المتعلقة بالتراخٌص والضرائب والتؤمٌنات ،وتضارب اختصاصها 

  مما قلل من فرصتها ، عدم ارتباط المشروعات الصؽٌرة باتحادات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي

 .كما ادى الى ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج مقارنة بالمشروعات الكبٌرة ،التنافسٌة فً السوق 

  باالضافة ، التً تإثر على نقل الخدمات والمنتجات النهائٌة . نقص خدمات النقل والخدمات العامة والنبٌه االساسٌة

 .الى نقص خدمات المٌاه والكهرباء والتخزٌن والتخلص من النفاٌات 

 مما المشروعات، بهذه أخرى دون أماكن تستؤثر إذ الصؽٌرة، للمشروعات اإلقلٌمً التوزٌع فً توازن وجود عدم 

 .الواحدة الدولة أقالٌم بٌن المشروعات بهذه الخاصة االستثمارات توزٌع فً عدالة وجود عدم ٌإكد

 مع والتركٌز ككل، الصؽٌرة المنشآت أعمال ٌدعم الذي الفنً الدعم دون المالً الدعم على المصارؾ دعم اقتصار 

  .الكبٌرة المشروعات

 الضمانات توافر عدم مشكلة نتٌجة والمتوسطة، الصؽٌرة المشروعات لظروؾ االقتراض أسالٌب مالءمة عدم 

 ٌفضلون ٌجعلهم مما المشروعات هذه أصحاب لدى المصرفً الوعً توافر عدم إلى باإلضافة لالقتراض، الكافٌة

 على حصولهم أمام عقبة ٌمثل مما الفوائد، أسعار فٌه ترتفع والذي الرسمً ؼٌر االئتمان سوق من االقتراض

 .مالئمة بشروط التموٌل



 والمعلومات البٌانات قصور من معاناة هناك أن إال لإلدارة، حٌوٌا مدخالًا  تعتبر المعلومات أن من الرؼم على 

 تعدد بسبب وذلك توافرها، حالة فً متباٌنة أو متقادمة تكون ما ؼالبا والتً الصؽٌرة، المشروعات عن المنشورة

 .القطاع بهذا خاصة للمعلومات نظم وجود وعدم لها موحد مفهوم على االتفاق وعدم بها، المعنٌة األجهزة

 مثل المشروعات هذه دعم مجاالت فً المتخصصة المساعدة الشركات تواجد ضعؾ :  

 المشروعات، هذه منتجات لتسوٌق تركاش 

 والدولٌة، المحلٌة المعارض وإقامة تنظٌم شركات 

 التموٌلً، التؤجٌر شركات  

 الصناعٌة، الخدمات شركات 

 االئتمان مخاطر ضمان شركات. 

 الشركات المتخصصة فً إنشاء المجمعات الصناعٌة الصؽٌرة 

 .)الجزئً المستوى( الداخلٌة البٌئة معوقات مجموعة -ب

 واآلالت بالخامات الخاصة واالقتصادٌة الفنٌة بالمعلومات الصؽٌرة المشروعات أصحاب من كبٌرة نسبة إلمام عدم 

 أٌضا جودة ومستوى منخفضة إنتاج معدالت إلى ٌإدي مما متقادمة إما معدات استخدامهم إلى ٌإدي مما والجودة،

 .عالٌة تشؽٌل وتكلفة نسبٌا كبٌر استثمار ذات متقدمة معدات استخدام إلى أو منخفض،

 البشرٌة المهارات توافر وعدم المشروعات، هذه أصحاب لدى والتسوٌقٌة والتنظٌمٌة اإلدارٌة القدرات ضعؾ 

 ارتفاع إلى ٌإدي مما لها، المساعدة والخدمات االستشارٌة الخدمات على الحصول وعدم التدرٌب ونقص المطلوبة،

 باحتٌاجات الخاصة المعلومات توافر عدم مع خاصة والخارجً المحلً التسوٌق إمكانٌات وضعؾ اإلنتاج، تكلفة

 .المنتجات ومواصفات المستهلكٌن وتفضٌالت األسواق

 التكنولوجٌا مستوى اختٌار وعدم اإلنتاج، تخطٌط لمفهوم منها العدٌد وافتقار الصؽٌرة، المشروعات إنتاجٌة انخفاض 

 المعاٌٌر ونظم الجودة على الرقابة بنظم اإللمام عدم نتٌجة للجودة األساسٌة للمفاهٌم منها الكثٌر وافتقار المناسب،

 أو تصرٌفها، الصؽٌرة المشروعات تستطٌع ال مطابقة ؼٌر سلع انتاج إلى ٌإدي مما والدولٌة، المحلٌة والمواصفات

 .دولٌا أو محلٌا تسوٌقها

 أو المحاسبٌة، واألصول بالقواعد معرفتهم لعدم إما الصؽٌرة، المشروعات أصحاب لدى المحاسبً الوعً ؼٌاب 

 الختامٌة الحسابات إلعداد خارجٌة، محاسبٌة مكاتب إلى معظمهم لجوء إلى ٌإدي مما المجال هذا فً خبرتهم لعدم

 .الضرٌبٌة المشاكل وتنوع تعدد إلى باإلضافة هذا كثٌرة نفقات المشروع ٌكبد ما وهو

 

 الخلٌجً التعاون دول فً والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تواجه التً والمشاكل المعوقات

 التموٌل مإسسات ومحدودٌة المالٌة الخدمات فً النقص واجتذاب التموٌل صعوبة. 

 والتصدٌر والتسوٌق االنتاج مجاالت فً وخاصة والمتوسطة الصؽٌرة للمشروعات التحتٌة البنٌة. 

 مهارات اكتساب مجاالت فً خاصة والمتوسطة الصؽٌرة للمشارٌع الفنٌة المساعدات لتقدٌم مإسسات توفر عدم 

 بعد خاصة العالمٌة للمواصفات مطابقة مخرجات إلنتاج المنشآت تلك تؤهٌل عدم إلى فضال المشارٌع وإدارة العمل

 .دولٌة شراكة اتفاقٌات الدول بعض وتوقٌع العالمٌة التجارة منظمة إلى الدول من الكثٌر انضمام

 األمر المشارٌع تلك تتطلبها التً الكمٌات لضآلة نظرا استٌرادها ٌتم التً الخام المواد بتوفٌر المتعلقة المشكالت 

SME’s  االنتاج أسعار ارتفاعاالمر الذي ٌإدي إلى. 

 والمتوسطة الصؽٌرة بالمشروعات خاصة حدٌثة تشرٌعٌة بنٌة وجود عدم. 

 الكبٌرة المشارٌع مع والتعاون االتصال وصعوبة ضعؾ. 

 ـلل والهٌكلٌة التشرٌعٌة األطر استكمال عدم SME’s فً ؼالبٌة دول المجلس. 

 ـ ب الخاصة واإلجراءات السٌاسات ربط ضعؾSME’sبمعوقات نجاحها مثل سٌاسات التعلٌم والتدرٌب والتؤهٌل . 



 ـل إحصائٌة بٌانات قاعدة توفر عدم SME’sنمو تتبع إحصائٌة وبٌانات فعالة قٌاس  ومإشرات SME’sووضع  

 .لها الخاصة السٌاسات

 

 الصغٌرة المشروعات وفشل نجاح الى تإدى التً العوامل

 :  الدراسات تلك االتٌة الثالثة الجداول وتلخص ألهمٌتها، العوامل تلك الى الدراسات من العدٌد تطرقت ولقد

   أهم أسباب فشل المشروعات الصغٌرة: 

: أسباب خارجٌة 

ارتفاع معدالت الفائدة، التضخم والبطالة، 
. الضرائب، المنافسة، القواعد الحكومٌة

: أسباب داخلٌة 

ضعؾ القدرة اإلدارٌة، عدم صالحٌة وكفاءة 
اإلدارة، عدم توازن الخبرة، عدم توافر الخبرة فً 

. مجال العمل، اإلهمال، النصب، الكوارث

 . اإلفالس، االندماج، تقاعد المالك: من األسباب الرئٌسٌة لعدم استمرار المشروع  -
زٌادة مستوى تعلٌم اإلدارة كخطوة :ٌمكن تقلٌل معدالت الفشل للمشروعات الصؽٌرة من خالل  -

 أولى وذلك عن طرٌق إعداد برنامج خاص بذلك
  تحسٌن المناخ االقتصادي العام -
 . تخفٌض معدالت الفائدة -
 

 
  أهم العوامل المإثرة فً نجاح المشروع الصغٌر: 

 :مدٌر المشروع /عوامل مرتبطة بمالك :عوامل مرتبطة باألنشطة اإلدارٌة والوظٌفٌة 

 
. االهتمام بالتخطٌط المسبق

: بالنسبة لخصائص التشغٌل ٌجب توافر  -
 .القدرة على ابتكار تكنولوجٌا إنتاج جدٌدة

توافر المواد الالزمة للتكٌؾ مع التكنولوجٌا 
 .الجدٌدة

 القدرة على توفٌر العمالة المناسبة عند مستوى 
. أجور تنافسً

: بالنسبة الستراتٌجٌة المنافسة  -
: البد من توافر مٌزة تنافسٌة خاصة 

التخصص فً المنتجات، التخصص فً 
 .(المنتجات والعمالء)العمالء، كالهما 

 خالل أول ثالث سنوات من عمر المشروع 
: البد من توافر  -

الثقة بالنفس، التفرغ الكامل للعمل، 
 العمل بجد لفترة طوٌلة خالل الٌوم، مع القدرة على التوقؾ عن 

العمل فً الوقت المناسب،  
الخدمات التً سٌتم التعامل /المعرفة السابقة بطبٌعة المنتجات

. فٌها
: خصائص رائد األعمال الناجح  -

الصحة، الحس الجٌد بالزمن، الثقة، االبتكار، االستقالل، 
.  األخالق، التكٌؾ، الحكم الجٌد، التخٌل

 . سنة50-31ٌتراوح بٌن : العمر 
 . سنة14متوسط فترة التعلٌم :  التعلٌم 
 . سنة13متوسط فترة الخبرة فً مجال العمل :  الخبرة 

 توافر خبرة إدارٌة وإعطاء الجزء األكبر من وقت العمل للمهام 
. اإلدارٌة االستراتٌجٌة وتفوٌض المهام الروتٌنٌة

: المالك /العوامل التً تإثر على اآلداء الجٌد للمدٌر -
الوقت المنقضً مع العمٌل، الوقت المنقضً فً التخطٌط، 

 .الوقت المنقضً فً العمل
 

 والمتوسطة الصغٌرة المشروعات فً الناجح المدٌر شخصٌة وقدرات سمات

   المظهر     -ةالقٌاد مهارات -  .الصائب الحكم -      االتصال على القدرة    - والمجهود الطاقة        - المبادرة -

 .التنظٌم    - السابقة الخبرات    - والهدوء الصبر   -اإلدارٌة القٌادة     - الفنٌة المهارة-  


