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تقـــديــم
إيمانًا بدور مركز ريادة األعمال في نشر ثقافة الريادة وتعزيز التوجه نحو الفكر 

الريادي بين أفراد المجتمع، فإنه يسره أن يقدم هذه السلسلة التوعوية التي 

تهدف إلى إيضاح بعض مفاهيم ريادة اإلعمال، وتقدم للرواد أهم اإلرشادات 

والتعليمات التي يحتاجها في مسيرته الريادية باإلضافة إلى تقديم نماذج 

عملية أساسية إلنشاء المشاريع الصغيرة. ويمكن التواصل معنا عبر بوابة 

 مركز ريادة األعمال اإللكترونية وجمعية ريادة األعمال عبر المواقع اإللكتروني

w w w . e n - c e n t e r . o r g  w w w . e - n a s . o r g 

ولي  واهلل  المرجوة  الفائدة  الكريم  والقارئ  األعمال  لرائد  تتحقق  أن  راجين 

التوفيق.
               

                                                                         المشرف العام

                                                                           أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
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المقدمة

ـــات والــمــشــكــات  ـــوق ـــع ـــم ال

الرئيسة التي تواجه إنشاء ونمو 

المشروعات الصغيرة

مشكات البيئة الخارجية:       

مشكات البيئة الداخلية:

كيف يمكن أن تتجنب الفشل ؟

المحتويات
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مقـدمــــة:

�متد�دً� لدور �مل�سروعات �ل�سغرية �لهام يف �القت�ساد �ل�طني فاإن ف�سل هذه �مل�سروعات ي�ؤدي �إىل حدوث نتائج �سلبية 

متعددة متتد �آثارها لت�سمل �لد�ئن�ن �لذين يفقدون �أم��لهم �لتي قام�� باإقر��سها للم�سروع يف مر�حل �سابقة، و�أ�سحاب 

�مل�سروع �لذين يفقدون ثرو�تهم ومدخر�تهم �مل�ستثمرة يف �مل�سروع، و�لعامل�ن �لذين يفقدون وظائفهم ودخ�لهم �لتي 

متثل �مل�سدر �لرئي�س لتغطية نفقاتهم �ملعي�سية وت�فري �ملدخر�ت �لالزمة مل��جهة �الأعباء �مل�ستقبلية، و�مل�ستهلكني �لذين 

يفقدون م�سدر هام لل�سلعة �لتي �عتادو� �سر�ئها مب���سفات تتفق مع رغباتهم ب�س�رة كافية، و�مل�ردين �لذين يفقدون 

منفذً� لت�زيع منتجاتهم �لتي كانت تباع للم�سروعات �ل�سغرية، و�أخريً� �حلك�مة �لتي تفقد م�سدرً� من م�سادر �لدخل 

�لذي كانت حت�سل عليه يف �س�رة �سر�ئب تدفعها تلك �مل�سروعات ف�ساًل عن م�ساهمة هذه �مل�سروعات �لفاعلة يف دعم 

م�ست�ى �لناجت �ملحلي.

�أو  جديدة  مل�سروعات  �الأفر�د  �إقامة  �أ�سباب  على  بالتعرف  �ملتعلقة  �الأ�سئلة  عن  �الإجابة  عديدة  در��سات  حاولت  وقد 

�أ�سباب �إ�سر�رهم على �لعمل من �جل من� هذه  �مل�سروعات. �أكرث من حماولتهم �لتعرف على �أ�سباب عدم �إقامتهم 

لهذه �مل�سروعات �أو �أ�سباب ف�سلها يف حالة �إقامتها. و�نطالقًا من ذلك ومن  �أهمية �الآثار �ملرتتبة على �مل�سروع �ل�سغري 

فاإنه ي�سبح من �ل�سروري �لتعرف على �أهم �ملع�قات و�مل�سكالت �لتي تدفع �ملن�ساأة �ل�سغرية للف�سل. وهذ� ما يتطلب 

حماولة �الإجابة على �لت�ساوؤلني �لتاليني:

ما هي �مل�سكالت  و�ملع�قات �لرئي�سة �لتي ت��جه �إن�ساء ومن� �مل�سروعات �ل�سغرية؟

ما هي م�سببات تعرث وف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية؟
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المعوقات والمشكات الرئيسة التي تواجه إنشاء ونمو المشروعات 
الصغيرة:

تنق�سم �ملع�قات و�مل�سكالت �لتي قد ت�سبب ف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية �إىل جمم�عتني رئي�سيتني.

املجموعة الأوىل:

وهي متثل جمم�عة �ملع�قات و�مل�ساكل و�مل�سكالت �لتي تتعلق بع��مل �لبيئة �خلارجية و�لتي عادة ما ت�سعف قدرة �ملن�ساآت �ل�سغرية 

للتحكم فيها �أو �ل�سيطرة عليها. وهذه �لع��مل ت�ساهم ب�سكل مبا�سر  وق�ي يف جناح �أو ف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية.

املجموعة الثانية:

وهي متثل جمم�عة �ملع�قات و�مل�سكالت �لتي تتعلق بالبيئة �لد�خلية للم�سروع �ل�سغري، تن�ساأ هذه �مل�ساكل من ع��مل د�خل �مل�سروع 

�ل�سغري، لذلك فاإن �إد�رة �مل�سروع �ل�سغري من خالل �لكفاءة و�لفعالية ت�ستطيع �لتحكم فيها و�ل�سيطرة عليها.

المجموعة األولى : مشكالت البيئة الخارجية:       
هناك �لكثري من �لع��مل �لتي تتعلق بالبيئة �خلارجية و�لتي تعمل فيها �مل�سروعات �ل�سغرية و�لتي تك�ن �سببًا يف �إعاقتها عن 

�أحيانًا �إىل �لف�سل و�خلروج من �ل�س�ق. وهذه �لع��مل يعاين منها قطاع �مل�سروعات �ل�سغرية يف  حتقيق �لنجاح، مما يدفعها 

غالبية �لدول �لعربية ، وبالتايل من �ل�سرورة �إملام �سباب و�سابات �الأعمال بهذه �لع��مل حتى ال تتعر�س �ال�ستثمار�ت و�مل�سروعات 

ملثل هذه �لع��مل.

1- الركود القت�صادي:

    �إن زيادة ح�سا�سية �مل�سروع للدور�ت �القت�سادية نتيجة قلة �مل��رد يزيد من �حتماالت ف�سلة خالل دور�ت �لك�ساد �أو �النكما�س حتى 

فى حاالت �لرو�ج �القت�سادي ، فما تز�ل �إمكانيات �لت�س�يق للم�سروع �ل�سغري حمدودة نتيجة لل�سر�ء و�لتخزين بكميات قليلة .

ومن �أخطر �لع��مل �لتي قد تهدد كيان �مل�سروعات �ل�سغرية م�ؤذنة بف�سلها ظه�ر مالمح �لرك�د �القت�سادي و�لذي يرتتب عليه 

�نخفا�س �لطلب على �ملنتجات ب�سكل عام، وحمدودية �لق�ى �ل�سر�ئية لالأفر�د. وبالتايل يحدث فائ�س يف �لطاقة �الإنتاجية مما 

ي�ؤدي �إىل عدم قدرة �أ�سحاب �مل�سروعات �ل�سغرية على حتمل �أي خ�سارة �أو �ال�ستمر�ر يف �لعمل يف ظل �لرك�د ملحدودية �إمكانيات 
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هذه �مل�سروعات.

2 – امل�صكالت التمويلية

حتتاج �مل�سروعات �ل�سغرية �إىل ر�أ�س �ملال �لالزم لتم�يل ن�ساطها �الإنتاجي �س��ء على �سكل ر�أ�س �ملال �جلاري ل�سر�ء �حتياجاتها 

من �مل��د �خلام �أو �لن�سف م�سنعة بالقدر �لذي ميكنها من �لعمل بانتظام على مد�ر �لعام �أو على �سكل ر�أ�س �ملال �لالزم لتلبية 

�حتياجاتها من �الأ�س�ل �لثابتة مثل �الآالت و�ملعد�ت �لالزمة لعمليات �الإحالل و�لتجديد.

ي�سكل عدم ت��فر �لتم�يل �لكايف لتلبية هذه �الحتياجات عائقًا �أمام �نطالق هذه �مل�سروعات وتط�رها وخروجها من د�ئرة �لن�ساط 

�الإنتاجي �لتقليدي �إىل �الأن�سطة �ل�سناعية غري �لتقليدية.

ومن اأهم �صمات ال�صيا�صة التمويلية يف املن�صاآت ال�صغرية:

�العتماد �الأ�سا�سي على �مل�سادر �ل�سخ�سية يف �لتاأ�سي�س ومت�يل عمليات �لت�سغيل مثل �ملدخر�ت �لفردية و�لعائلية و�لتي قد ال  1 .

تت�فر باحلجم �ملطل�ب.

�عتماد �ملالكني على �لتم�يل �خلارجي الآجال ق�سرية ومت��سطة من �الأقارب و�الأ�سدقاء ، وهي م�سادر غري مت�فرة بانتظام. 2 .

�حل�س�ل على مت�يل من �مل�ردين و�لعمالء ومن �لتجار قد تك�ن �أ�سعار عالية وب�سروط باهظة مما يزيد من �الأعباء �ملالية  3 .

ويزيد من �لتكاليف، ويقلل قدرة �مل�سروع �ل�سغري على �ملناف�سة �ل�سعرية.

و تتمثل اأهم امل�صكالت التي تواجه امل�صروعات ال�صغرية للح�صول على التمويل من جهات خارجية ما يلي:

�ل�ساآلة �لن�سبية حلجم �لقرو�س �ملقدمة للم�سروعات �ل�سغرية �س��ء من بن�ك �لتنمية �ل�سناعية �أو �لبن�ك �لتجارية وتركزها  1 .

ويجعلها  �ل�سغرية  �مل�سروعات  لظروف  �لالزمة  �لتم�يل  �آجال  مع  يتفق  ال  مما  �ملحلية  بالعملة  �الأجل  ق�سرية  �لقرو�س  يف 

حم�س�رة يف نطاق مت�يل ر�أ�س �ملال �جلاري دون �إن�ساء �سناعات جديدة �أو تط�ير �مل�ج�د منها.

. 2 قد تغايل �لبن�ك �لتجارية وبن�ك �لتنمية �ل�سناعية يف �ل�سمانات �ملطل�بة لتم�يل �مل�سروعات �ل�سغرية و�لتي ال ت�ستطيع هذه 

�مل�سروعات ت�فريها بجانب �رتفاع معدل �لفائدة �لذي تطلبه هذه �لبن�ك على �لقرو�س �ملمن�حة للم�سروعات �ل�سغرية.

تعقد �الإجر�ء�ت �لالزمة للح�س�ل على �لتم�يل �لالزم. 3 .

تناق�س ن�سبة مت�يل هذه �مل�سروعات لدى بن�ك �لتنمية �ل�سناعية. 4 .
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ق�س�ر يف دور �لبن�ك �لتجارية يف �لقيام بتم�يل هذ� �لن�ع من �لن�ساط و�لرتكيز على مت�يل �مل�سروعات �لكبرية دون �اللتفاف  5 .

�إىل �مل�سروعات �ل�سغرية.

بع�س  يف  و�ملالية  �لفنية  بامل�س�رة  و�لتدخل  �ل�سغري،  �مل�سروع  على  �ل��ساية  وفر�س  �لتم�يل  م�ؤ�س�سات  تدخل  ظاهرة  و�س�ح  6 .

�الأحيان. وعادة ال يتقبل �ساحب �مل�سروع �ل�سغري هذ� �لتدخل ومييل �إىل ت�يل كافة عمليات �مل�سروع بالكامل وذلك قد يدفع 

�لعديد من �مل�سروعات �ل�سغرية للعزوف عن �لتعامل مع م�ؤ�س�سات �لتم�يل.

يف ظل تعدد �لع��ئق، ومع حاجة �مل�سروعات �ل�سغرية �إىل �الئتمان �مل�سريف، تلجاأ هذه �مل�سروعات �إىل �س�ق نقدية ومالية غري  7 .

منتظمة وم�ستقلة ومكلفة،  للح�س�ل على �الأم��ل مما يزيد من تكاليف �الإنتاج.

�إىل �تخاذ عدة خط��ت ت�سريعية وتنظيمية لتفعيل دور  �لتم�يلية �لتي ت��جهها �مل�سروعات �ل�سغرية  �أدت مثل هذه �مل�ساكل  وقد 

م�سادر �لتم�يل �خلارجي لت�فري متطلبات مت�يل �مل�سروعات �ل�سغرية ودعمها وب�سروط حمددة، هذ� بجانب معاجلة م��س�ع عدم 

�أو �سعف �لثقة من خالل كفالة �ملن�ساآت �ل�سغرية لدى �لبن�ك.

وقد تطلب معاجلة �مل�سكالت �لتم�يلية �تخاذ �إجر�ء�ت عملية لتفعيل دور �لقطاع �خلا�س يف دعم �مل�سروعات �ل�سغرية ماليًا وفنيًا. 

حيث �أن�سئ �لعديد من �لرب�مج و�ل�سناديق لدى عديد من �ل�سركات و�مل�ؤ�س�سات للم�ساهمة يف مت�يل �مل�سروعات �ل�سغرية. )�نظر 

�جلهات �لد�عمة للم�سروعات �ل�سغرية(

3 – م�صاكل ال�صتثمار:

تتعدد �مل�سكالت �ال�ستثمارية �لتي تعاين منها �مل�سروعات �ل�سغرية ومن �أبرز هذه �مل�سكالت ما يلي:

. 1 تعدد �لت�سريعات وما يرتتب عليها من ت�سارب وتعطل �الأعمال نظرً� لكرثة وط�ل �الإجر�ء�ت �ملطل�بة من �مل�سروع �ل�سغري خالل 

فرتة �لتاأ�سي�س، فقد يحتاج تاأ�سي�س �مل�سروع �ل�سغري �إىل عديد من  �الإجر�ء�ت للح�س�ل على كثري من �مل��فقات ومن جهات 

وقر�ر�ت  �ملدين،  �لدفاع  و�أنظمة  �لبلديات،  و�أنظمة  �الجتماعية،  �لتاأمينات  و�أنظمة  �لعمالة،  ��ستقد�م  �أنظمة  متعددة ح�سب 

ونظم �لتعامل مع  خمتلف �الإد�ر�ت �حلك�مية.

. 2 نظرً� ل�سغر حجم �مل�سروع �ل�سغري فاإنه ال تتمتع باحل��فز و�ملز�يا �ال�ستثمارية �ملمن�حة للم�سروعات �لكبرية. ومن �أمثلة ذلك 

�الإعفاء�ت �جلمركية، �الإيجار �لرمزي لالأر�س، �أ�سعار فائدة منخف�سة للقرو�س، دعم �أ�سعار �لطاقة، �أف�سلية �سر�ء �ملنتجات 

من قبل �حلك�مة.
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4 – املناف�صة:

تتفاقم م�سكلة �ملناف�سة ب�سكل كبري يف قطاع �مل�سروعات �ل�سغرية، وتتمثل يف �ملناف�سة بني تلك �مل�سروعات فيما بينها و�ملناف�سة مع 

�ل�سركات �لكبرية، ثم �ملناف�سة مع �ملنتجات �الأجنبية. وقد تتفاقم هذه �مل�سكلة لالأ�سباب �الآتية:

•حرية �لدخ�ل لقطاع �مل�سروعات �ل�سغرية مما �أدى �إىل �لزيادة �لعددية �لهائلة يف �مل�سروعات. 	
حرية  يف  �لت��سع  �إىل   ذلك  ويرجع  �ل�سغرية،  �مل�سروعات  منتجات  من  ومثيالتها  �مل�ست�ردة  �ملنتجات  مع  �ملناف�سة  •م�سكلة  	
تعاين من �سعف مق�مات  �لتي  �ل�سغرية  �مل�سروعات  ملنتجات  �لكافية  ت�فر �حلماية  �الأجنبية وعدم  �الأ�س��ق  �ال�ستري�د من 

�لت�سغيل �القت�سادي، وخا�سة يف �ملر�حل �ملبكرة من �لعمل.

للتعامل مع هذه �ملناف�سة  ويف ظل ��ستد�د حدة �ملناف�سة مع �سعف كفاءة �مل�سروعات �ل�سغرية يف ��ستخد�م �الأ�ساليب و�ل��سائل 

فتتن�ع وتتز�يد �ل�سغ�ط على �مل�سروعات �ل�سغرية.

5 – عبء امل�صاركة املجتمعية )زكاة, �صرائب(:

نظرً� الأن �مل�سروعات �ل�سغرية تعتمد غالبًا على �لتم�يل �لذ�تي �أو �لعائلي فاإن عبء �مل�ساركة �ملجتمعية يك�ن �أكرب. وذلك الأن �ملز�يا 

�أن عدم �نتظام  �ملرتبطة بتلك �مل�ساركة �ملجتمعية يرتتب عليها تخفي�س يف عبء �مل�ساركة �ملجتمعية على �مل�سروع �ل�سغري. كما 

�لتقدير  ��ستخد�م  �مل�ساهمات يف  تلك  بتح�سيل  تق�م  �لتي  �ملالية  للم�ؤ�س�سات  يعطي فر�سة  �مل�سروعات  بهذه  �حل�سابات �خلا�سة 

�جلز�يف �لذي قد يك�ن فيه �سرر  و�إجحاف يف حق هذه �مل�سروعات �ل�سغرية.

املعلومات: نق�ص  6 – م�صكلة 

وما  �ل�س�ق  عن  بيانات  على  ت�ستمل  معل�مات  قاعدة  �فتقاد  �ل�سغرية  �مل�سروعات  منها  تعاين  �أن  ميكن  �لتي  �مل�سكالت  �أهم  من 

ي�سمله من م�ؤ�س�سات �قت�سادية من حيث �لن�ساط و�حلجم و�لقدر�ت، �أو تفتقد �إىل معل�مات عن �س�ق �مل��رد وم�ستلزمات �الإنتاج 

باالإ�سافة �إىل �ملعل�مات �لالزمة عن �الأنظمة و�لقر�ر�ت و�لت�سريعات، �أو �فتقاد وج�د خر�ئط لت�زيع �مل�سروعات �لتي متار�س نف�س 

�لن�ساط �أو �أن�سطة ذ�ت عالقة على م�ست�ى �ملنطقة �أو �لدولة. وقد تعاين �مل�سروعات �ل�سغرية من هذه �لبيانات يف حالة ت�فرها 

من �لتقادم..
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7 – نق�ص العنا�صر الب�صرية املدربة ذات املهارة العالية:

وهي من اأكرب امل�صاكل التي ميكن اأن تواجه امل�صروعات ال�صغرية, لعدة اأ�صباب منها:

عدم كفاية �ملر�كز �لتدريبية �ملتخ�س�سة ذ�ت �الإمكانيات �لفنية �ملالئمة لتاأهيل عنا�سر ب�سرية تتمتع مبهار�ت وقدر�ت تنا�سب  1 .

�مل�سروعات �ل�سغرية.

عزوف ن�سبة كبرية من �ل�سباب عن �لتدريب على �ملهن �حلرفية و�ملهار�ت �ليدوية. 2 .

�جتاه �لن�سبة �لغالبة من �لعمالة للعمل يف �ملن�ساآت �لكبرية العتبار�ت �الأج�ر و�حل��فز، وفر�س �لرتقي، وعدد �ساعات �لعمل،  3 .

و�ملخاطر.

. 4 نظرة �ملجتمع �إىل �حلرفيني، و�سعف �لثقافة �ملجتمعية جتاه �ملهن �حلرفية.

�رتفاع معدل دور�ن �لعمل، ب�سبب �عتماد هذه �مل�سروعات على حديثي �لتخرج وقليلي �خلربة �لذين ال يجدون فر�سة عمل  5 .

�أخرى. وبعد �كت�سابهم للخربة يتم �نتقالهم �إىل فر�س عمل �أخرى يرون �أنها �أف�سل.

8 – امل�صكالت الجتماعية:

تظهر هذه �مل�سكلة يف �ملجتمعات �لتي تتميز ب�ج�د عرف �سائد و�أخالقيات معروفة �أو عن�سرية على �أي �أ�سا�س من �لتمييز،  وي�ؤثر 

ذلك ب�سكل مبا�سر على �مل�سروع �س��ء يف ت�فر �لعمالة �أو �لت�س�يق للمنتج �أو مز�ولة �أن�سطة معينة. وقد تربز هذه �مل�سكلة ب�سكل و��سح 

يف �لقطاع �لن�سائي لطبيعة �ملجتمع وخ�س��سيته حيث تعاين �مل�ستثمرة من �لعديد من �ملع�قات مثل حمدودية �لفر�س �ال�ستثمارية 

�ملتاحة، و�سع�بات �لت�ظيف و�لعمل، هذ� بجانب �ملعاناة يف �لتعامل مع �الأجهزة �لن�سائية يف �لعديد من �ملر�فق �حلك�مية !.

9 – امل�صكالت الت�صويقية:

ت��جه �مل�سروعات  م�سكالت عديدة متن�عة ب�ساأن �لت�س�يق ، و�لتي عادة ما ترتبط ب�سعف �خلرب�ت �لت�س�يقية �ملتخ�س�سة �لالزمة 

للتعامل مع هذه �مل�سكالت، ومن هذه �مل�سكالت ما يلي:

�النخفا�س �ملفاجئ �أو تقلب �لطلب على بع�س منتجات �مل�سروع  و�نعكا�س ذلك على كفاءة �مل�سروع. 1 .

قطاع �مل�سروعات �ل�سغرية يي�سر ظه�ر منتجات بديلة با�ستمر�ر وبتكلفة �أقل. 2 .
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�حتمال ��ستغالل �لتجار �ل��سطاء للم�سروعات �ل�سغرية وح�س�لهم على ه��م�س ت�زيع عالية. 3 .

�سعف �لقدر�ت �لفنية و�ملالية للقيام بالبح�ث �لت�س�يقية وحتديث معل�مات �مل�سروع عن �أ�س��قه وعمالئه ومناف�سيه. 4 .

قلة وتقادم �ملعل�مات عن �ل�س�ق و�مل�ستهلك و�ملناف�سني. 5 .

تقلب �ملبيعات وعدم ��ستقر�رها  عادًة ما تتعر�س مبيعات �مل�سروعات �ل�سغرية للتقلبات �ملفاجئة ب�س�رة تهدد كيانها . 6 .

يرتتب على ما �سبق �أن �مل�ظف �لذي يعمل يف هذه �مل�سروعات �ل�سغرية  ال  ي�ستطيع تخطيط حياته و�إجاز�ته نظرً� الأنه يتاأثر بعدم �أو 

�سعف �ال�ستقر�ر �مل�ج�د د�خل �مل�سروع �لذي يعمل فيه حيث �أن �مل�سروعات �ل�سغرية تتاأثر مبيعاتها ب�سدة، وهذ� ي�ؤثر بالطبع على 

�لعاملني د�خل هذه �مل�سروعات ويجعلهم غري م�ستقرين وبالتايل ت�ستيت تركيزهم بني �لعمل �حلايل وبني �لبحث �مل�ستمر عن فر�سة 

عمل يرون �أنها �أكرث ��ستقر�رً� ، ويرتتب على ذلك �أن �مل�سروع �ل�سغري يعانى من م�سكلة حرمانه من �لكفاء�ت �ملتميزة �لتي ترغب 

يف حد �أدنى من �ال�ستقر�ر، ويف نف�س �ل�قت ي��جه �ساحب �مل�سروع �لتم�سك بالكفاء�ت �ملتميزة بتقدمي �الإغر�ء�ت  �ملنا�سبة لها .

�سعف �لقدرة �لرتويجية لدى �مل�سروع �ل�سغري لت�سريف منتجاته ب�سبب �سدة �ملناف�سة يف �ل�س�ق.  7 .
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المجموعة الثانية: مشكالت البيئة الداخلية:
على �مل�ست�ى �لد�خلي للم�سروع �ل�سغري ي�جد �لعديد من م�سادر نقاط �ل�سعف و�ل�سلبيات �أو �مل�سكالت �لتي ميكن �أن ت��جهها  

�أهم هذه  بكفاءة. ومن  �لتعامل معها  يتم  �ل�س�ق ما مل  و�الن�سحاب من  للف�سل  �أو  للتعرث  تعر�سها  و�لتي قد  �ل�سغرية  �مل�سروعات 

�مل�سكالت �الآتي:

1 – م�صكالت اقت�صادية داخلية, ومنها:

�أو  �لتم�يلي  م�قفه  يجعل  مما  �لتاأ�سي�س  قبل  �ل�سغري  للم�سروع  جدوى  در��سة  وج�د(  عدم  )�أو  �سعف  عن  نا�سئة  •م�سكالت  	
�لت�س�يقي �أو �الإنتاجي �سعيف �أو غري منا�سب مع متطلبات �ل�س�ق و�لظروف �القت�سادية و�الإمكانيات �ملتاحة �أو �ملمكنة الأ�سحاب 

�مل�سروع.

•م�سكالت ناجتة عن �لت��سعات غري �ملخططة، حيث يق�م �أ�سحاب �مل�سروعات �ل�سغرية باإجر�ء ت��سعات و��ستثمار�ت �إ�سافية  	
يف �ملباين و�لتاأثيث و�سر�ء خمزونات دون تخطيط ودون تقدير �سحيح للظروف �القت�سادية �مل�ستقبلية مما �أدى �إىل وج�د 

طاقات �إنتاجية عاطلة و�أم��ل عاطلة غري م�ستغلة، وكثري� ما ي�ؤدي ذلك �إىل خروجها من �ل�س�ق.

•عدم �لقدرة على �الإنتاج بحجم كبري �أو �ل�سر�ء بكميات �قت�سادية ي�ؤدى �إىل �رتفاع تكلفة �الإنتاج ومن ثم �رتفاع �سعر �لبيع،  	
و�سعف �لقدرة �لتناف�سية �ل�سعرية.

•عدم �لقيام باأن�سطة بح�ث �س�ق لعدم ت��فر �خلرب�ت و�ملهار�ت �الإد�رية و�لت�س�يقية لدى �مل�سروع، بجانب عدم قدرة �مل�سروع  	
�ل�سغري على �العتماد على جهات خارجية مهنية متخ�س�سة الإجر�ء تلك �لبح�ث ل�سالح �مل�سروع ب�سبب حجم �لنفقات لتلك 

�الأبحاث قيا�سًا �إىل �لقدر�ت �ملالية �ملحدودة للم�سروع �ل�سغري.

2 – امل�صكالت الإدارية:

كثري� ما تعاين �مل�سروعات �ل�سغرية من �سعف و��سح يف �الإد�رة وعدم مالءمة يف عنا�سر �لتنظيم �الإد�ري ويعزي ذلك ب�سكل 

رئي�سي �إىل �فتقاد �الأخ�سائيني مبختلف �ملجاالت  �لتنظيمية و�الإد�رية مثل �لتنظيم و�الإد�رة و�لبح�ث و�ملحا�سبة و�لت�س�يق. وبذلك 

تفتقد �تباع �الأ�ساليب و�الإجر�ء�ت �الإد�رية �ل�سليمة، مما �أدى �إىل ظه�ر �لعديد من �مل�سكالت �لتنظيمية و�الإد�رية، ومنها:

•�سعف �لقدر�ت �لتنظيمية و�لت�س�يقية لدى �أ�سحاب هذه �مل�سروعات ، وعدم ت��فر �ملهار�ت �لب�سرية �ملطل�بة، ونق�س �لتدريب  	
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مما ي�ؤدي �إىل �رتفاع تكلفة �الإنتاج.

�ملالك غري �ملحرتف  �ملدير/  ي�س�د منط  �مل�سروعات �ل�سغرية، حيث  �الإد�رة يف  �لقائمني على  �الإد�رية لدى  �ملهار�ت  •نق�س  	
Entrepreneur �لذي مل يتدرب على مهنة �الإد�رة، ويعتمد ب�سكل �أ�سا�سي على خربته �لذ�تية يف �إد�رة �مل�سروع ، ومييل 
عادة �إىل �ملركزية يف �تخاذ �لقر�ر�ت. ويتم�سك �ملدير/ �ملالك بجميع �ل�سلطات و�مل�سئ�ليات عن كل �الأعمال وال يق�م بتف�ي�س 

غريه بالقيام بها مما ي�سكل عبئًا عليه، وقد ت�ستمر هذه �مل�سكلة يف �مل�سروع رغم ت��سعة. 

•تعاين �مل�سروعات �ل�سغرية عادة من �سعف �لك��در �ملحا�سبية �أو عدم وج�دها و�العتماد �أحيانًا على �ملحا�سبني �خلارجيني يف  	
�إعد�د ح�ساباتها. ويرتتب على ذلك �فتقاد �لكثري من �مل�سروعات �ل�سغرية �ل�سجالت �ملالية و�ملحا�سبية �ملنتظمة و�لكاملة. كما 

تعاين هذه �مل�سروعات من عدم ف�سل �لذمة �ملالية للم�سروع عن �مللكية �خلا�سة ل�ساحب �مل�سروع، ومن �إهمال �الحتياطيات 

�لالزمة مما يقلل من م�سادر �لتم�يل �لذ�تي للم�سروع.

باملعايري  �الإمل��ام  عدم  نتيجة  للج�دة  �الأ�سا�سية  للمفاهيم  �الإنتاج  تخطيط  ملفه�م  �ل�سغرية  �مل�سروعات  من  �لعديد  •�فتقار  	
و�مل���سفات وبنظم �لرقابة على �جل�دة مما ي�ؤدي �إىل �إنتاج �سلع غري مطابقة ال ت�ستطيع ت�س�يقها.

•�سعف قدرة �أ�سحاب �مل�سروعات �ل�سغرية من �لقيام ب�ظائف �لتنظيم و�لرقابة ب�س�رة �سليمة مما ي�ؤدي �إىل عدم ج�دة �أو  	
ت�سارب �لقر�ر�ت و�إهد�ر م��رد �مل�سروع.

�أهم  ومنها  �ملختلفة،  �لنم�  مر�حل  يف  �ل�سغرية  �مل�سروعات  ت��جه  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  •�سعف  	
حتديد�ت عملية تط�ير �ملنتج �أو زيادة �لطاقة �الإنتاجية، �أو زيادة �ال�ستثمار يف �ملخزون، �أو �إعد�د بر�مج �لت�س�يق ، وغريها.

•�سعف �خلربة و�لقدرة �لت�س�يقية و�سعف مهارة بيع ج�دة �ملنتج، مع �سع�بة ت�فري عنا�سر �أكفاء، ويرتبط بذلك عادة م�سكالت  	
يف �لتعامل مع �لعمالء وحت�سيل م�ستحقات �مل�سروع.

م�صادر اأ�صباب ف�صل امل�صروعات ال�صغرية:

ومن �ملهم �الإ�سارة �إىل �أن كل من �ملن�ساآت �لكبرية و �مل�سروعات �ل�سغرية عر�سة للف�سل. �إال �أن هناك جمم�عة من �خل�سائ�س 

�لتي ت�ساهم يف تعر�س �مل�سروعات �ل�سغرية للف�سل ب�سكل �أكرب، ومع تز�يد �الهتمام مب��س�ع ف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية يف بد�ية 

�لثمانينات فقد ظهرت �لعديد من �لدر��سات �لتي تناولت هذ� �مل��س�ع و�لتي يظهر نتائجها فيما يلي:

�أهم �أ�سباب ف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية
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اأ�صباب خارجيةاأ�صباب داخلية

	�سعف �لقدرة �الإد�رية.

	عدم �سالحية وكفاءة �الإد�رة.

	عدم ت��زن �خلربة.

	عدم ت��فر �خلربة يف جمال �لعمل.

	�الإهمال.

	�لن�سب.

	�لك��رث

	�رتفاع معدالت �لفائدة.

	�لت�سخم و�لبطالة.

	�اللتز�مات و�الأعباء �ملالية.

	�ملناف�سة.

	�لق��عد �حلك�مية.

	وقد كان من �الأ�سباب �لرئي�سية لعدم ��ستمر�ر �مل�سروع: �الإفال�س/ �الندماج/ تقاعد �ملالك.

	وميكن تقليل معدالت �لف�سل للم�سروعات �ل�سغرية من خالل:

•زيادة م�ست�ى تعليم �الإد�رة كخط�ة �أوىل. 	

•حت�سني �ملناخ �القت�سادي �لعام. 	

•تخفي�س معدالت �لفائدة. 	

Henry Wichmann, 1983L Gvence G. Alpander, 1990/ Robert A. Peterson, 1983  :مل�سدر�
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 وجهة نظر بع�ص الكتاب يف اأهم ع�صرة عوامل )خماطر( تهدد جناح امل�صروعات ال�صغرية

.SharonW. Gibb Dyer Harold Pم
Welsch

 Janet Harris-Lange
)بالنسبة لسيدات األعمال(

1

عدم �ملعرفة بكيفية 

�إد�رة وت�سغيل �مل�سروع.

عدم �لقدرة على �لتفكري 

�ال�سرت�تيجي.

�دعاء �أ�سباب 

خارجية للف�سل.

عدم �لقدرة على ت�فري ر�أ�س �ملال.

2

ق�س�ر يف �لتعامل مع 

�لغري.

�سعف �سبكة �الأعمال بني 

م��رد �مل�سروع.

نق�س �لعمالة �ملدربة.�سعف �لتخطيط.

3

�سعف �لتم�يل و�إد�رة 

�الأم��ل.

�سعف عالقات �لت�سامن مع 

�لغري.

عدم ت��فر 

�ملعل�مات 

�ملنا�سبة.

عدم �أخذ عمل �ملر�أة ماأخذ �جلد.

4

�لنم� �ل�سريع بدون 

حتكم.

عدم �لقدرة على م��جهة 

�ل�سغ�ط.

�سعف �لت�جه 

بال�س�ق.

عدم ت��فر معل�مات عن �ملالك 

من �الإناث.

5

نق�س �لتخطيط 

�ال�سرت�تيجي.

عدم �لت��زن يف حياة ر�ئد 

�الأعمال.

�لف�سل يف 

�لتف�ي�س.

عدم �لقدرة على م��جهة 

�لت�سريعات �حلك�مية.

6

عدم �لقدرة على 

�البتكار.

عدم �لقدرة على تك�ين فريق.

تعدد �الأدو�ر �لتي 

يق�م بها رو�د 

�الأعمال.

�سع�بة �حل�س�ل على عق�د عمل 

مع �حلك�مة.
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7

عدم وج�د معاونني 

للمالك/ �ملدير.

�رتفاع تكلفة تط�ير تكن�ل�جيا خا�سة.عدم �ملرونة.قلة �لتز�م وجهد �ملالك/ �ملدير.

8

ق�س�ر يف �الت�سال 

بالبيئة �خلارجية.

�لتاأخري يف تنفيذ بع�س 

�لت�سرفات.

�لرغبة يف 

�مل�ست�ى �ملعي�سي 

�لفاخر.

عدم ت��فر عمالة م�ؤهلة للعمل 

يف جمال �خلدمات.

9

�لف�سل يف �لتعرف على 

نقاط �لق�ة و�ل�سعف.

�ل�سل�ك غري �الأخالقي �أو 

غري �لقان�ين.

نق�س �ملعل�مات 

�ملرتدة.

�سعف �لتدفق �لنقدي.

10

عدم تقبل �لنقد �أو 

�ال�ستفادة منه.

�سعف �لقدرة على �لتعبري 

و�إقناع �الآخرين.

عدم �لقدرة 

على م�سايرة 

�لتط�ر�ت.

�رتفاع تكلفة �لتاأمني.

Sharon Nelton, 1992 :مل�سدر�
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كيف يمكن أن تتجنب الفشل ؟
و�أخريً� فاإن �لف�سل لي�س عيبًا و�الإخفاق لي�س نهاية �ملطاف وقد يف�سل ر�ئد �الأعمال لكنه رمبا ��ستفاد كثريً� من ذلك �لف�سل لنجاح 

قادم ول�ال وج�د �لف�سل ملا ��ستطعنا معرفة كيف �ل�ق�ع فيه. ويف هذ� �لق�سم ن�رد عددً� من �القرت�حات �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف 

عالج �أ�سباب ف�سل �مل�سروعات �ل�سغرية وهي : 

•�عرف م�سروعك بعمق  	
•�سع خطه عمل  	

•�أدر م�سادر �لتم�يل  	
•�أفهم �لق��ئم �ملالية  	

•تعلم �إد�رة �الأ�سخا�س بنجاح  	
•�هتم بنف�سك  	

1- افهم م�صروعك بعمق : 

من �ملهم بناء �خلربة و�ملعرفة �ملنا�سبة للن�ساط �لذي �سيز�وله ر�ئد �الأعمال. حيث ين�سح �مل�ستثمر بد�ية بتح�سيل �ملعرفة �لالزمة 

عن �لقطاع �لذي �سيتم �ال�ستثمار فيه وجمع كل �ملعل�مات �لالزمة لذلك ومن جميع �مل�سادر من خالل �الإطالع على �مل�سادر �ملكتبية 

�ملختلفة كاملجالت و�لدوريات، �لكتب، �لتقارير، �الإح�سائيات. من �ل�سرورة �الت�سال بامل�ردين و�لعمالء و�لهيئات �لتجارية وكل 

من له عالقة بالقطاع �لذي ميكن �ال�ستثمار فيه.

2- تطوير خطة عمل مالئمة : 

�إن �إعد�د خطه عمل Business plan يعد �أمرً� مهمًا الأي ر�ئد �أعمال ي�سري يف طريق غري و��سح ، ورغم ذلك فاإن �لكثري من 

رو�د �الأعمال اليخ�س�س�ن جزء من وقتهم لتط�ير هذه �خلطة

ومن ف��ئد خطه �لعمل �أنها ت�ساعد على متهيد طريق �لنجاح، كما �أنها تعد و�سيلة للمقارنة وقيا�س �الإجناز�ت �حلقيقة ف�ساًل على 

�أن �خلطة ت�ساعد ر�ئد �الأعمال يف �لتاأكد من �سحة �لفرو�س قبل �تخاذ �أي قر�ر�ت مرتبطة باال�ستثمار. كما ت�ساعد يف م��جهه 

�ل�سع�بات و�لتحديات و�الإجابة على �أهم �الأ�سئلة قبل �ال�ستثمار. )�نظر كتيب خطة �لعمل(. 
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3- اإدارة م�صادر التمويل:

�إن �أف�سل و�سيلة مل��جهه �ل�سع�بات �ملالية ه� تط�ير نظام عمل ، ومن ثم ��ستخد�مه يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سحيحة ، والميكن الأي 

ر�ئد �أعمال حتقيق �لرقابة يف �ال�ستثمار �إذ� مل يكن قادر على �ملحافظة على مركزها �ملايل. 

�إن �أول خط�ة يف �إد�رة �مل�سادر �ملالية بجد�رة ه� �حل�س�ل على ر�أ�س مال تاأ�سي�سي جيد حيث �أن تكاليف �لتاأ�سي�س باهظة جدً� 

4- فهم القوائم املالية : 

من �ملهم �أن يطلع ر�ئد �الأعمال على و�سع ��ستثماره من خالل �العتماد على �ل�سجالت و�لق��ئم �ملالية، حيث �أن هذه �لق��ئم متثل 

و�سيلة �إد�رية �سعبة. ومن متطلبات �لنجاح �الأ�سا�سية يف �أي م�سروع ه� بناء �ملفاهيم �لب�سيطة للمحا�سبة و�لتم�يل.

حيث �أن �لتف�سري �ملالئم لهذه �لق��ئم يعترب م�ؤ�سرً� يعتمد عليه للتاأكد من �سحة �ال�ستثمار، �أو �لتعرف على �مل�ساكل �لتي ميكن �أن 

يتعر�س لها �مل�سروع، ومن �أمثله ذلك �نخفا�س �ملبيعات، تده�ر �الأرباح، �رتفاع �لدي�ن، تقلب ر�أ�س �ملال �لعامل.

5- اإدارة الأ�صخا�ص بنجاح : 

البد من معرفه �إد�رة �لنا�س بنجاح حيث �أن من متطلبات �مل�سروع ��ستقطاب كفاء�ت متدربة ويقدم لها ح��فز مالئمة. وهذ� �الأمر مهم 

حيث �أن كفاءة �الأ�سخا�س هي �لتي حتدد مدى جناح �مل�سروع. وهذه �لق�سية متثل �أحد �لتحديات �لتي ت��جهها �مل�سروعات �ل�سغرية.

6- اهتم بنف�صك :

�إن جناح �أي م�سروع يعتمد ب�سكل كبري على �سالمتك و�هتمامك ومتتعك ب�سحة جيده لذ� من �ملهم معاجله �أي �سغ�ط يتعر�س لها 

ر�ئد �الأعمال. كما �أن من �ملهم �أد�رك �أن �أهم ما ميتكله �مل�ستثمر ه� وقته حيث �أن من �ملهم �إد�رة هذ� �ل�قت بنجاح . وال ميكن 

حتقيق هذ� �لنجاح بدون عزمية و�إ�سر�ر و�سرب .                                                                            


