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تقديم الفريق العلمي.

نظرًا لتزايد عدد املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر، وتنامى دورها يف االقتصاد الوطين, وتوجه األنظار إليها باعتبارها مس�ار 
اس�راتيجي رئيس�ي الس�تيعاب األعداد املتزايدة من خمرجات التعليم العام و التعليم اجلامعي من خالل توطني العمالة يف هذه 
املنش�آت، تضاعفت أهمية هذا القطاع لدوره املرتقب يف خلق فرص عمل أمام العمالة الوطنية القادرة على االستجابة للمستجدات 

والتغريات املتسارعة يف كافة قطاعات األعمال باجملتمع. 
وباإلطالع على ما جاء يف خطة و برامج التنمية للسنوات احلالية و القادمة باململكة، يتضح أن تأهيل و تنمية مهارات وقدرات املوارد 
البشرية من املوضوعات اهلامة اليت نالت مكانة هامة متميزة يف أولويات خطط و برامج التنمية على مستوى اململكة, وذلك من أجل 
بناء املواطن ومتكينه من ممارسة عمله أو مهنته جبدارة واقتدار. ومن هذا املنطق, حظيت مشكلة البطالة و دور املنشآت الصغرية 
ومتناهي�ة الصغر يف توفري فرص عمل للمواطنني اهتماًما كبرًيا من األجهزة واملؤسس�ات ذات االختصاص، ويف مقدمتها صندوق 
املوارد البشرية )هدف( وما يرتبط بذلك من خدمات التأهيل والتدريب اإلداري واملهين والفين املتخصص للشباب عامة وأصحاب 

املنشآت الصغرية خاصة، والربامج الوطنية املتعلقة بتحفيز العمل واإلنتاجية. 
كما يعد صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( أحد الركائز احلكومية اهلامة اليت تساهم يف عملية التنمية من خالل تقديم الدعم 
املالي واإلداري لتمكني الشباب الريادي الطموح من إنشاء وتشغيل املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر وحتفيزها لتساهم يف حتقيق 
أه�داف التنمية. ولتحقيق ذلك يعمل الصندوق لتحقيق جمموعة من األهداف اإلس�راتيجية واليت تتمحور حول "تقديم الدعم 

واملساندة للمنشآت الصغرية تشجيعا هلا لتساهم بكفاءة وفعالية يف معاجلة مشكلة البطالة وتوفري فرص عمل للمواطنني".
وتتأكد أهمية هذه الدراس�ة من خالل ما تساهم به نتائجها وتوصياتها فى دقة وموضوعية قرارات إنشاء هذه املنشآت ومبا يضمن 
ج�ودة وجدوى جهود رعايتها ودعمها، وفى تفعيل دورها لتوف�ري وتنمية فرص عمل للمواطنني، ومن خالل حتديد متطلبات تطوير 

وحتسني أداء وإنتاجية هذه املنشآت ومعاجلة املعوقات اليت تواجه استقرارها ومنوها.
ولقد تش�كلت الرؤية اإلسراتيجية هلذه الدراسة انطالقًا من اعتبار املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر أحد أهم جماالت التطوير 
واالس�تثمار الضرورية لتحقيق خطط وأهداف التنمية، وأن بناء وتنمية مهارات وقدرات املوارد البشرية يف هذه املنشآت يعد األداة 
اإلس�راتيجية لنجاح هذه املنشآت بش�رط وجود جمموعة من األس�س واملعايري يتم االلتزام بها وتطبيقها لضمان جودة وجدوى 

اإلنفاق االستثماري على تلك املنشآت و العاملني بها. 
وحتقيقًا ألهداف الدراسة فقد قام فريق استشاري من مجعية ريادة األعمال مبساندة ومشاركة دائمة من إدارة الدراسات والتخطيط 
يف صندوق املوارد البش�رية بالعمل سويًا على مدار العام ملتابعة س�ري الدراسة وإجراءات تنفيذها. وقد خرجت الدراسة بعدد من 

النتائج اليت نرجو أن تساهم يف صناعة القرار املتعلق بدعم املنشآت الصغرية وإمنائها.
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وأتقدم يف هذه الس�طور بالشكر اجلزيل لصندوق تنمية املوارد البش�رية على ثقته بكفاءة اجلمعية للقيام بهذه الدراسة الشاملة، 
وإلدارة الدراسات والتخطيط اليت ساهمت مساهمة فاعلة يف مجيع مراحل الدراسة. ولفريق العمل يف مجعية ريادة األعمال وهم:

فريق الصندوقفريق الجمعية

د. عادل أمحد الصاحلأ.د. أمحد عبدالرمحن الشميمري
أ. خالد عبدالعزيز املباركد. أمحد عبدالكريم احمليميد

أ. غامن راشد الغامنأ.د. مصطفى أبو بكر
أ. حممد عبداهلل أبو ذيبد. وفاء ناصر املبرييك

أ. عبدالعزيز عبداهلل العبدالعزيزد. إمساعيل ابراهيم باطا
أ. لؤي حممد زكي رضوان

أ. أسامة عبداهلل الدسوقي
أ. حممد عبداهلل الدسوقي

ا. عادل علي عبداملتعال 

س�ائاًل املوىل أن تكون مرجعًا علميًا مفيدًا للصناع القرار واملهتمني واملعنيني والباحثني يف جمال املنش�آت الصغرية يف هذا الوطن 
الغالي. 

رئيس الفريق العلمي  	 	                                                                                              
	  أ.د. أمحد بن عبدالرمحن الشميمري 	 	 	 	 	 	 	  
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مقدمة

تلعب املنشآت الصغرية دورًا كبريًا يف املساهمة يف اقتصاد البلدان متمثاًل ذلك بعددها الكبري مقارنة بإمجالي املنشآت يف مجيع 
دول العامل. واملنش�آت الصغرية هي النواة والبنية األساسية الداعمة للمش�روعات الكبرية. فمن خالهلا يتم حتقيق األهداف 
وإجناز املراحل املتعددة للمش�اريع الضخمة. وتساهم املشروعات الصغرية يف توفري الوظائف وفرص العمل للعاملني. واملنشآت 
الصغرية هي البنى األساسية اليت من خالهلا حيدث الراكم الرأسي لالقتصاد يف أي دولة. وهي املنبع الوفري لإلبداع والتجديد 
وضخ االبتكارات اجلديدة للس�وق. ففي اليابان متثل املنش�آت الصغرية حنو 99 يف املائة من عدد املشروعات، وتشغل حنو 70 
يف املائة من اليد العاملة. ويف أمريكا تقوم املنش�آت الصغرية باس�تيعاب حنو 53 يف املائة من القوى العاملة، كما توظف 70 يف 
املائة من العمالة اجلديدة، وتس�هم املش�روعات الصغرية مبا نس�بته 50 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجالي األمريكي، وتصل 
ه�ذه املس�اهمة إىل 43 يف املائة يف كوريا اجلنوبية و56 يف املائة يف تايوان و60 يف املائ�ة يف الصني و70 يف املائة يف هونج كونج.                 

) الشميمري واملبرييك 2010(. 
ومع النمو املتزايد يف النهضة االقتصادية واالجتماعية على مس�توى اململكة، ومع التوجه إىل مزيد من الرعاية والدعم للمنشات 
الصغرية ومتناهية الصغر، تزايدت مس�اهمات و مس�ؤوليات هذه املنش�آت وتعمقت رس�التها يف حتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية. وأصبحت هذه املنشآت أحد أهم مؤسسات اجملتمع اليت تساهم بشكل واضح يف توفري فرص عمل للمواطنني وتعاجل 

مشكلة البطالة وحتقق أهداف التنمية.
ومع منو أدوار ومسؤوليات املنشآت الصغرية و متناهية الصغر وتنوع أنشطتها، تزايدت توقعات والطموحات املستفيدين منها، مما 
أدى إىل تزايد حجم أعماهلا وتنوع منتجاتها وخدماتها بصورة غري مسبوقة، وارتباط ذلك بعالقات تشابكية معقدة مع عديد من 

األطراف ذات العالقة بنشاطات وخدمات املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر.
ومع اس�تمرارية اتساع وتنوع أدوار ومسؤوليات هذه املنشآت على مستوى اململكة، وارتباط ذلك بعالقات تشابكيه معقدة، ظهرت 

احلاجة القوية ملراجعة أوضاعها وتقييم حالتها و دراسة أنظمتها.
وقواعد العمل بها و حتليل عالقاتها مع األطراف األخرى, و ذلك لضمان توفر مقومات جودة أهدافها وخططتها االس�راتيجية، 
مع ولضمان وجود تنظيمات إدارية وهياكل مالية ووظيفية وبش�رية  مالئمة متكاملة تس�هم يف متكني هذه املنش�آت من حتقيق 

رسالتها وأهدافها.
وقد جاء هذا التوجه االس�راتيجي واالهتمام من صندوق املوارد البش�رية )هدف( بعملية املراجعة والتقويم لواقع املنش�آت 
الصغرية، وما يرتبط به من االهتمام واملراجعة والتقويم جلوانب التنظيم اإلداري و اهلياكل املالية و الوظيفية والبشرية واخلطط 
اإلس�راتيجية، توجها مهنيا مدروس�ا من الصندوق مرتبطا برؤية إسراتيجية واضحة من أجل احملافظة على تاريخ وإجنازات 
هذه املنشآت ومبا يوفر مقومات استقرارها ومنوها ويدعم جهودها ومساهمتها يف عملية التنمية املستدامة على مستوى اململكة.

وإمجااًل، ميكن القول أن جودة القرارات واملس�اهمات والعالقات اخلاصة باملنشآت الصغري واملتناهية الصغر، وجدوى ما تقدمه 
األطراف املتنوعة من رعاية و دعم هلذه املنشآت، يتوقف بدرجة أساسية على مدى املالءمة ومستوى الكفاءة والفعالية يف كل من:

- اهلياكل التمويلية و مصادر التمويل هلذه املنشآت.
- التنظيم اإلداري وأنظمة العمل اإلدارية لدى هذه املنشآت.

- اهلياكل الوظيفية و املوارد البشرية لدى هذه املنشآت.
- أنشطة وخدمات هذه املنشآت، وما يرتبط بها من اخلطط والربامج واملشاريع.

- أسواق ومصادر اإلمداد اللوجيسيت وتوريد الحتياجات هذه املنشآت.
- قواعد البيانات وأنظمة املعلومات هلذه املنشآت.

- األساليب واألدوات الروجيية هلذه املنشآت وطرق التنفيذ خلططها وبراجمها.
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- ادوار و مسؤوليات اجلهات الراعية والداعمة هلذه املنشآت. 
وهذا ما يظهر أهمية هذه الدراس�ة واتس�اع وتنوع نطاق فرص االنتفاع بنتائجها، على مستوى كل منشأة من املنشآت الصغرية 
ومتناهية الصغر، وعلى املس�توى املؤسس�ي لألطراف ذات االختصاص والعالقة بهذه املنشآت، ثم على املستوى الوطين بتفعيل 

دورها و مسؤولياتها يف عملية التنمية املستدامة باململكة.
وتنقس�م هذه الدراس�ة إىل أربعة أجزاء رئيس�ية. فاجلزء األول قد خصص للمنهجية العلمية للدراسة اليت تتضمن أهدافها 
وحماورها وأهمية الدراس�ة ومشكلة الدراس�ة واختيار العينة. أما اجلزء الثاني فقد خصص لإلطار النظري الذي يشمل املسح 
األدبي املتضمن استعراض الدراسات السابقة وكذلك اس�تعراض املؤشرات والنتائج اليت خلصت منها ورش العمل. أما اجلزء 
الثالث فقد خصص الس�تعراض النتائج وتوصيفها وحتليلها واستخالص الدالالت والعالقات منها. وأخريًا مت ختصيص اجلزء 

الرابع للتوصيات واملقرحات اليت تضمنت أيضًا املبادرات اليت خرجت بها الدراسة بناء على النتائج وورش العمل. 





 

الجزء األول

المنهجية العلمية للدراسة
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1- أهمية الدراسة:
تس�تمد الدراسة أهميتها من االس�تفادة املتوقعة من نتائجها وحتقيق منافع واسعة متنوعة بتطبيق توصياتها وقد مت عرض تلك 

األهمية على املستويات التالية:
• أهمية الدراسة على مستوى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر:

)1( تعميق منهج التفكري االسراتيجي وتطبيق اإلدارة اإلسراتيجية يف ختطيط وتنفيذ أنشطة وخدمات هذه املنشآت.
)2( تطوير اهلياكل التنظيمية والوظيفية وحتديث األنظمة اإلدارية والفنية لدى هذه املنشآت.

)3(  تطوير منظومة العالقة بني األطراف املختصة بهذه املنش�آت للعمل بصورة نظامية لتقديم برامج ومشاريع حتقق توقعات 
الفئات املستهدفة واملستفيدة من هذه املنشآت.

)4( توفري متطلبات جودة وجدوى برامج ومشاريع تطوير أداء هذه املنشآت.
)5( دقة ختصيص املوارد واإلمكانيات على برامج ومشاريع رعاية ودعم هذه املنشآت وفقًا العتبارات موضوعية رشيدة.

• أهمية الدراسة على مستوى خطط وبرامج التنمية:
)1( توضيح العالقات التش�ابكية بني أنشطة وخدمات املنشآت الصغرية و متناهية الصغر من جانب وبقية األنشطة التنموية يف 

القطاعات األخرى من جانب أخر .
)2( ضمان حتقيق التوافق والتجانس بني برامج ومشاريع إنشاء وإدارة هذه املنشآت وخطط وبرامج التنمية.

)3( حتديد متطلبات وجماالت تطوير البيئة العامة والبيئة التشغيلية ألنشطة وخدمات هذه املنشآت.
)4( ضمان جودة وجدوى جهود الرعاية والدعم هلذه املنشآت والتأكد من دقة ومشروعية استخدام إمكانياتها ومواردها.

• أهمية الدراسة على  مستوى المجتمع:
)1( متكني املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر من االستجابة والتكيف مع التغيريات يف البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

للفئات املستهدفة واملستفيدة من وجودها واستقرارها.
)2( تطوير ثقافة املواطن بشأن جماالت وأهمية وأدوار املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر.

)3( تنمية وعي وإدراك املواطن يف التعامل مع هذه املنشآت  وغريها من األطراف ذات العالقة بها.
)4( توفري متطلبات جودة وجدوى عالقة هذه املنش�آت باألطراف الرمسية وغري الرمسية املعنية بتش�جيع العمل احلر وتوفري 

فرص العمل.
)5( توفري متطلبات اإلشراف والدعم الفعال من األجهزة واملؤسسات ذات االختصاص على أنشطة وخدمات هذه املنشآت.

2- أهداف الدراسة:
من أجل توفري متطلبات تطوير وحتسني األداء ورفع الكفاءة والفعالية فى إدارة املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر باململكة، فإن 

هذه الدراسة تهدف إىل ما يلي:
)1( التوصيف والتحليل لبيئة األعمال الداخلية واخلارجية للمنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر، ومبا يس�اهم يف حتديد نقاط 

الضعف ونقاط القوة وحتديد الفرص واملخاطر ذات العالقة بتطوير وحتسني أداء وإدارة هذه املنشآت.
)2( التحديد والتوصيف خلصائص فئات املس�تفيدين من املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر، من اجلوانب العمرية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واملالية وغريها من االعتبارات، وحتديد انعكاس�ات هذه االعتب�ارات على احتياجات وطموحات الفئات 

املستهدفة من تلك املنشآت.
)3( الدراس�ة املنهجية والتحليل املوضوعي لرغبات وتوقعات األطراف اليت ترعى وتدعم هذه املنش�آت وحتديد تأثريها على 

حتديد سبل وأدوات رفع كفاءة العمل يف هذه املنشآت.
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)4( تطوير جمموعة جديدة من السياسات والقواعد واالجراءات الداعمة لرفع نسبة اإلستفادة من جهود الرعاية والدعم هلذه 
املنشآت.

)5( رفع كفاءة وفعالية دور األجهزة واملؤسسات الرمسية لضمان جودة مساهمات رعاية ودعم هذه املنشآت. 
)6( حتقيق جودة وجدوى العالقة بني انشطة وخدمات املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر، وسبل تنمية واستثمار مواردها املالية 

واملادية, وامكانياتها الفنية والبشرية . 
)7( وضع آلية لالستفادة من توصيات الدراسة وتوفري مقومات التطبيق الفعال لنتائجها باملنشآت الصغرية و متناهية الصغر.

)8(  توف�ري وحتديث البيانات واملعلومات الدقيقة إمام إدارة الصندوق عن املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر, ووضوح املنافع 
املرتبطة بها بشأن توفري فرص العمل واملساهمة يف حل مشكلة البطالة.

3- مشكلة الدراسة
إن موضوع املش�روعات الصغرية من املوضوعات اليت حظيت باهتمام كبري متواصل من كافة املس�تويات واألطراف, ومل ينقطع 
تناول قضايا هذه املنش�آت على املس�توى الفردي واملؤسس�ي واجملتمعي منذ وقت طويل. ورغم هذا االهتمام املتنامي، ال تزال 
الفجوة كبرية بني هذا االهتمام من جانب واملمارسة الفعلية والتطبيق العملي من جانب آخر و متثل هذه الفجوة ظاهرة مستمرة 
ومتزايدة وذات تأثريات س�لبية واضحة على أداء وإجنازات هذه املنشآت وعلى مساهمتها يف عملية التنمية. وعلى ضوء ذلك مت 

صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤل اآلتي:
)1( ما هي مؤشرات تطور عدد هذه املنشآت؟

)2( ما هو الدور احلقيقي الذي تؤديه هذه املنشآت مبا يف ذلك دورها يف خلق فرص العمل؟
)3( ما هي متطلبات تفعيل مساهمة هذه املنشآت يف االقتصاد والتنمية؟

)4( ما هو هيكل التمويل املناسب هلذه املنشآت؟ 
)5( ما هي مصادر التمويل الفاعلة هلذه املنشآت؟ 
)6( ما هو اهليكل الوظيفي املناسب هلذه املنشآت؟

)7( كيف نهيئ بيئة خارجية داعمة وحمفزة هلذه املنشآت؟
)8( كيف حنفز الرعاة والداعمني هلذه املنشآت؟

)9( ما هي جماالت التطوير يف أنظمة وأساليب وأدوات العمل يف هذه املنشآت ؟ 
)10( كيف حنفز الشباب السعودي إلنشاء هذه املنشآت و إدارتها بصورة ناجحة حتقق هلا النمو واالستقرار؟

4- منهجية الدراسة
تنتهج هذه الدراسة املنهج الوصفي يف البحث العلمي Descriptive Research وهي األحباث اليت تهدف إىل وصف ظاهرة 
معينة أو حقائق معينة من خالل مجع البيانات واملعلومات واملالحظات ومن ثم حتليلها وتفسريها واستخالص دالالتها )سيكاران 
1998( . ويف ضوء األهداف اإلسراتيجية من املنشآت الصغرية و متناهية الصغر ومبا يتوافق مع طبيعة جماالت أنشطة وخدمات 
هذه املنش�آت وخصائص الفئات املس�تهدفة من منتجاتها و خدماتها، فقد تبنت هذه الدراسة منهجية التخطيط االسراتيجي 

ومدخل التوجه بالفئات املستهدفة كمدخل لتنفيذ الدراسة املطلوبة ومبا حيقق األهداف املستهدفة منها. كما تبنت املنه
وإعماال ملتطلبات ومكونات التخطيط االس�راتيجي والتوجه بالفئات املس�تفيدة من وجود املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر. 
يفرض أن يكون رصد وحتليل إمكانيات وممارس�ات ومنجزات هذه املنشآت خالل السنوات املاضية هو نقطة االنطالق يف هذه 
الدراسة وذلك لتشخيص وتوصيف نقاط القوة وجماالت ومواضع الضعف ونقاط اخللل لدى تلك املنشآت، و كذلك حتديد الفرص 
والقيود والتهديدات اليت تواجهها، ومن ثم حتديد التوجهات واخلطط اإلس�راتيجية واألساليب واألدوات املناسبة لتطوير إدارة 

هذه املنشآت و تفعيل دورها يف االقتصاد الوطين.
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وميكن شرح أبعاد هذا املدخل بالشكل اآلتي :

وقد بنيت هذه الدراسة على عشرة حماور هي ما يلي:  
1- املسح األدبي للكتابات والدراسات.

2- تشخيص وصفي للمنشآت الصغرية.	
3- وصف هيكل ومصادر متويل املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر

4- وصف تقوميي ألداء وإنتاجية املنشات الصغرية
5- وصف هيكل الوظائف واملوارد البشرية يف املنشآت الصغرية

6- وصف ألسواق وعمالء منتجات وخدمات املنشآت الصغرية واملتناهية
7- عرض رغبات واجتاهات الشباب السعودي جتاه العمل احلر. 

8- وصف وتقويم دور اجلهات الراعية والداعمة للمنشآت الصغرية ومتناهية الصغر
9- تشخيص وتقويم للتنظيمات اإلدارية ونظم العمل باملنشآت الصغرية ومتناهية الصغر

10- عرض سبل تطوير املنشآت الصغرية  ومواجهة العقبات:	

5- بيانات الدراسة
تنقسم البيانات اخلاصة بالدراسة إىل جمموعتني من البيانات: بيانات ثانوية وبيانات أولية. فأما البيانات الثانوية فقد اعتمدت 
الدراسة على مجعها من األدبيات اليت تناولت املنش�آت الصغرية ومشلت: الكتابات، البحوث والدراسات، النظريات واملناهج، 
والنماذج التطبيقية. وأما البيانات األولية فقد مت جتميعها من خالل االستبيانات املوجهه لستة فئات سيأتي شرحها. أما املصدر 

الثاني للبيانات األولية فقد مت مجعها من ورش العمل. 

6- أدوات جمع بيانات الدراسة
تتضمن أساليب وأدوات مجع بيانات الدراسة تصميم استبيانات نوعية مت تصميمها ألغراض متنوعة ختدم أهداف الدراسة. وقد 
تضمنت االسئلة املطلوبة للدراسة واليت بلغ عددها 630 سؤااًل متنوعًا ما بني أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة بأمناط قياسية متنوعة. 

ومت تصنيف هذه االستبيانات إىل ما يلي :
)1(  استبيان ألصحاب املنشآت الصغرية

)2( استبيان للفئات املستفيدة من املنشآت الصغرية
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)3( استبيان للداعمني والرعاة.
)4( استبيان للجهات املختصة بالتوظيف.

)5( استبيان للجهات الرمسية ذات االختصاص.
)6( استبيان للخرباء واملهتمني باملنشآت الصغرية.

2- احللقات النقاش�ية وورش العمل وقد خططت الدراس�ة إلجراء عدد من احللقات النقاش�ية وورش العمل وجلسات العصف 
الذهن�ى من أج�ل التعرف على رؤى وتصورات مفردات عدد من األطراف والفئات اليت هلا عالقة بش�ؤون وقضايا املنش�آت 

الصغرية. وكذلك من أجل تكوين وتصميم استبانات الدراسة وبعد ذلك تصويب وتوجيه خمرجاتها.

7- مجتمع وعينة الدراسة

س�وف تغطي الدراسة جمتمعًا واس�عًا من اجلهات ذات العالقة باملنشآت الصغرية واملنشآت متناهية الصغر ستشمل يف جمملها 
مايلي : املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر، والفئات املستفيدة من املنشآت الصغرية بعد تصنيفهم، والرعاة والداعمني، واجلهات 
واملؤسس�ات الرمسية املختصة باملنشآت الصغرية، واملؤسس�ات وجهات التوظيف يف اململكة. وأخريًا اخلرباء واملهنيني املهتمني 
باملنش�آت الصغرية. كم سيشمل النطاق اجلغرايف للدراسة عدة مدن من مدن اململكة وهي الرياض، جدة، الدمام، أبها، تبوك، 

بريده. باعتبار أن هذه املدن تشكل التمثيل اجلغرايف ملناطق اململكة.  
اما اختيار عينة الدراسة فسيتم بعدة طرق هي:  

)أ( أسلوب احلصر الشامل لتجميع البيانات األولية عن اجلهات اليت ميكن حصرها.
 )ب( عينة عمدية مالئمة لتجميع البيانات األولية عن اجلهات والفئات األخرى ذات العالقة بهذه املنشآت.

 ويظهر اجلدول التالي تصورًا أوليًا عن عينة الدراسة حسب فئات جمتمع الدراسة.  
   

فئات مجتمع الدراسةم
 مفردات عينة مجتمع الدراسة

العدد المقترح للعينةالمؤسسات

1200عينة عشوائيةأصحاب املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر1.

2000عينة عشوائيةالفئات املستفيدة من املنشآت الصغرية بعد تصنيفهم 2.

50عينة عمدية مالئمةالرعاة والداعمون. 3.

حصر شاملحصر شاملاجلهات واملؤسسات الرمسية املختصة باملنشآت الصغرية.4.

50عينة عمدية مالئمةاملؤسسات وجهات التوظيف يف القطاع العام واخلاص يف اململكة.5.

100عينة عمدية مالئمةاخلرباء واملهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية.6.
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8- أساليب القياس وتحليل البيانات:
حتقيقا ألهداف الدراس�ة فسيتم اس�تخدام بعض األس�اليب اإلحصائية املتاحة يف حزمة برنامج التحليل اإلحصائي املعروف 
ب� SPSS. ومن تلك األس�اليب مت اس�تخدام التحليل الوصفي وما يندرج حتته من حتليل عرب النس�ب املئوية، والتكرارات 
ومقاييس النزعة املركزية مثل املتوس�ط احلسابي ومقاييس التشتت مثل االحنراف املعياري. ومن األساليب اإلحصائية املقرحة 
يف هذه الدراس�ة اختبار كرونباخ ألفا  Cronbach Alpha لقياس مستوى الثبات )االعتمادية( Reliability للمقاييس 

املستخدمة يف البحث وكذلك اختبار مربع كاي وذلك لتحليل الفروق بني إفراد وفئات العينة. 
وسيتم االعتماد على جمموعة متكاملة من أساليب القياس تشمل ما يلي:-

)1( مقاييس امسية)تكرار( ألغراض التوصيف والتصنيف والتمييز للعناصر والبنود اخلاصة.
)2( مقاييس ترتيبية "الرتب" للتعرف على التفضيالت لدى الفئات املختلفة بش�أن القضايا واجملاالت املرتبطة باملنش�آت 

الصغرية ومتناهية الصغر ودورها يف االقتصاد وتوفري فرص العمل للمواطنني .
)3( مقاييس فاصلية أو فئوية بغرض تقييم مس�توى خصائص الفئات والعناصر املرتبطة باملنشآت الصغرية و متناهية الصغر 

ودورها يف االقتصاد وتوفري فرص العمل للمواطنني.
)4( مقاييس املقارنة، بغرض عمل املقارنات بني املنشآت، والفئات املستفيدة، وكذلك مقارنات بني األطراف ذات العالقة، سواء 
من حيث األدوار واملس�اهمات وألماكن أو األزمنة أو اخلصائص الفنية وغريها، واس�تخالص مؤشرات التشابة أو التجانس أو 

التباين و تفسريها واالستفادة منها .
)5( مقاييس االجتاهات، للتعرف على امليول واالس�تعدادات الذهنية والنفس�ية والرؤى والتوجه�ات لدى الفئات املعنية وذات 

االختصاص والعالقة باملنشآت الصغرية ومتناهية الصغر.

9- محددات الدراسة:
ختضع هذه الدراسة كما هو احلال يف كثري من الدراسات اإلنسانية لكثري من احملددات الزمنية  واملكانية والبشرية واملادية اليت 
حتد من إمكانية تعميم نتائجها بصورة مؤكدة. ومن تلك احملددات أن الدراس�ة اقتصرت على س�تة مدن من مدن اململكة لتعرب 
عن اململكة بش�كل عام. ومنها أن الدراس�ة مجعت البيانات بصورة مالئمة بغية الوصول إىل أكرب قدر ممكن من االستبانات، 
وهو مما يقلل من عش�وائية وحيادية اختيار العينة اجمليبة. كما أن الدراسة عمدت إىل إلغاء االستبانة اخلامسة املوجهة جلهات 
التوظيف لعدم اس�تجابة تلك اجلهات بش�كل جيد كما أن املعلومات املتحصل عليها كانت مكررة ملا ورد يف اجلهات الراعية ويف 
األجهزة احلكومية واخلاصة املهتمة باملنش�آت الصغرية. فرأى فريق العمل اس�تبعاد هذه االستبانة لتجاوز التكرار غري املفيد. 
كما أن الدراس�ة قد كانت ترغب يف التفريق بني املنش�آت الصغرية واملنشآت متناهية الصغر، إال أن التحليل اإلحصائي مل جيد 
فروقًا ذات داللة معنوية للتفريق بينهما مما حدا بالفريق العلمي االكتفاء باحلديث عن املنش�آت الصغرية بشكل عام. كما واجه 
فريق العمل الذي مجع البيانات من س�تة مدن خمتلفة لستة اس�تبيانات طويلة متنوعة موجهة لستة فئات صعوبة بالغة يف تفهم 
واستجابة العينة، مما استغرق وقتًا طوياًل جتاوز أربعة أشهر. وأخريًا  فإن الدراسة لكونها دراسة وصفية غري أكادميية مل تعمد 
إىل أن ختترب فروضًا أو تبين نظرية فإنها اكتفت بتحليل العالقات الوصفية البسيطة، وجلأت لتحليل وترابط العالقات يف حدود 
ضيقة وعندما تتعلق مباش�رة بأهداف الدراسة. إذ أن العالقات بني األسئلة غري متناهية وال ميكن حصرها. كما جلأت لعرض 
نتائ�ج لتحليل الفروقات أيضًا يف احلاالت اليت تظهر فيها العالقات ذات دالل�ة معنوية  ومن املهم –من وجهة نظر الباحثني- 

استعراضها.  



الجزء الثاني

اإلطار النظري
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• أهمية المنشآت لصغيرة لالقتصاد الوطني 

حتتل املنش�آت الصغرية املتوس�طة مكانة هامة يف اقتصاديات الدول من خالل مشاركتها يف كثري من اجملاالت ومن ذلك: أنها 
تقدم اخلدمات للشركات والكيانات الكربى. كما أنها حماضن اإلبداع واالبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية ودعم األوضاع التنافسية 
للمنتجات واخلدمات. وتس�اهم يف زيادة االس�تثمار احمللي واألجنيب من خالل الدخول يف مشروعات مشركة مع اآلخرين. كما 
تقوم بالوفاء بالطلب املتزايد للخدمات واملنتجات االس�تهالكية للش�ركات واجلمهور. وتس�اهم بفعالية يف توفري فرص العمل 
واملس�اهمة يف احلد من البطالة. ويف الوقت ذاته تتميز املنش�آت الصغرية بصفات وممي�زات ختتلف عن الكيانات االقتصادية 
الكربى حيث ال حتتاج إىل رأس مال كبري إلنشائها. كما تتميز باالعتماد على اخلامات احمللية يف االنتاج، وعدم االحتياج إىل قوة 

عاملة كثرية. وهي حتتاج إىل تقنيات بسيطة وغري معقدة. وبساطة اهليكل  اإلداري والدورة املستندية .
وقد أدركت اململكة العربية أهمية قطاع املنشآت الصغرية يف دعم منو االقتصاد الوطين وتوفري فرص العمل وقد بذلت عدة جهود 
يف هذا اجملال. تزايدت وتركزت يف الس�نوات اخلمس األخ�رية من خطط الدولة وبراجمها. حيث توجهت جبدية حنو االهتمام 

بهذا القطاع.ومن تلك اجلهود ما يلي  فبحسب ما جاء يف دراسة )اجلاسر 2012(، )الشهراني 2011(: 
• خصصت خطة التنمية التاسعة )2010- 2015( هدفا خاصًا لتطوير قطاع املنشات الصغرية واملتوسطة، واستحداث االطر 
لرعايته وتنظيمه؛ لزيادة إس�هامه يف الناتج احمللي االمجالي. ويف ب�اب تنويع القاعدة االقتصادية، تؤكد اخلطة أن حتقيق هذه 
اهلدف يس�تلزم تعزيز دور املنش�آت الصغرية واملتوسطة وتطويرها؛ ألهمية دورها وإس�هاماتها يف تنويع القاعدة االقتصادية، 

وتوفري فرص العمل.
• إعادة هيكلة البنك الس�عودي للتس�ليف واالدخار، ورفع رأمساله ليتوىل متويل جهود الرعاية والدعم وتنس�يقها للمنشآت 

الصغرية واملتوسطة يف اململكة.
• أنشات وزارة املالية بالتنسيق والتمويل املشرك مع البنوك احمللية برنامج ضمان القروض للمشروعات الصغرية واملتوسطة 

)كفالة( ليتوىل ضمان املنشآت الصغرية واملتوسطة يف طلباتها للقروض التجارية.
• أصدرت وزارة التجارة والصناعة يف نهاية عام 2009 االسراتيجية الوطنية لصناعة متضمنة احملور الثالث اخلاص باملنشآت 

الصغرية واملتوسطة تضمن العديد من االقراحات واخلطوات الداعمة هلذا القطاع.
• إنش�اء صندوق تنمية املوارد البشرية ليتوىل الدعم املالي والتدرييب جلهود توطني الوظائف يف القطاع اخلاص عرب برامج 

تدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة اليت توظف وتدرب سعوديني.
• إنشاء الصندوق اخلريي الوطين الذي صمم برامج متويل وتدريب على إنشاء وإدارة األعمال احلرة للمحتاجني.

• إنش�اء وحدة ادارية باهليئة العامة لالستثمار، ختتص باملنشآت الصغرية واملتوسطة اسهمت يف فتح خدمة الشباك الواحد 
للمقرضني من صندوق املئوية.

وقد أوضحت اإلحصاءات ان مؤشرات النمو يف منشات األعمال باململكة قد حققت معدالت منو عالية يف السنوات األخرية؛ حيث 
ارتفع عدد املنش�آت املش�ركة يف نظام التأمينات االجتماعية من حنو 121,5 ألف منش�اة عام 1426ه� إىل حنو 218,4 ألف 

منشاة عام 1430ه� مبتوسط منو سنوي بلغ %16. 
وقد ظل تقدير عدد املنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة أمرًا صعب احلسم يف اململكة العربية السعودية لوجود عائقني 
هامني: أحدهما متعلق بتعريف املنشآت الصغرية واملتوسطة، واآلخر هو وجود جهة واحدة ترخص ومتتلك املعلومات الدقيقة عن 
املنش�آت التجارية مبختلف أحجامها. إذ تش�رك أكثر من جهة للرخيص مبزاولة األعمال دون ان يوجد قاعدة بيانات موحدة 

مبكن اللجوء واستقاء املعلومات منها.
وبناًء عليه فهناك من يقدر عدد املنش�آت الصغرية واملتوس�طة حبوالي 600,000 منشأة اليت تقل عن 250 موظف عام 2011 
)الناصر 2012(. وهناك من يتوقع أن يبلغ العدد يف نفس العام حوالي 700,000 منشأة )Aldabbagh 2012(. كما إن %97 

من إمجالي عدد الشركات يف اململكة هي منشآت صغرية ومتوسطة، ومتثل هذه املنشآت 71% من الننشاطات غري النفطية. 
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وأش�ارت الدراسات )الس�هالوي 2002، العجيمي 2008، الناصر Aldabbagh 2012, 2012 , الشميمري واملبرييك 2011(   
أن املنش�آت الصغرية واملتوسطة تساهم مبا يقدر 33% من الناتج احمللي اإلمجالي للمملكة العربية السعودية. وأوضحت الدراسة 
املنشورة لوزارة التخطيط واالقتصاد السعودي عام 2009 أن املنشآت اليت يقل املشتغلون فيها عن 50 توظف 2,521,311 شخص 
بنس�بة قدرها 61% من إمجالي العاملني يف س�وق العمل.  ويشغل السعوديون من هذه الوظائف 18%  من إمجالي الوظائف بعدد 
قدره 447,766 يف حني يشغل غري السعوديني 82% من هذه الوظائف بعدد قدره 2,073,545. ومن املالحظ ان املنشآت الصغرية 
بالرغم من قلة إش�غاهلا للسعوديني إال أنها تستحوذ على 51% من إمجالي الس�عوديني يف سوق العمل.  وملزيد من التحليل فإن 
العمالة غري الس�عودية تركز حتديدًا يف املنش�آت الصغرية اليت يقل عدد العاملني فيها ع�ن 10 عاملني إذ متثل العمالة غري 

السعودية 83% بعدد إمجالي قدره 1,433,414 يف حني متثل نسبة السعوديني يف هذه املنشآت 17% بعدد إمجالي قدره %17.  

إمجالي العاملني يف املشاريع الصغرية )أقل من 50 عامل(

وم�ن جهة أخ�رى وللمقارن�ة الدولية ملس�اهمة املنش�آت الصغ�رية واملتوس�طة بالناتج احملل�ي اإلمجالي فق�د أوردت 
الدراس���ات)الس�هالوي 2004، منت�دى الري�اض االقتص�ادي األول 2003م, العجيمي 2008، الناص�ر 2012 ,2012 

Aldabbagh, الشميمري واملبرييك 2011( ما يلي : 
مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالينسبة عدد المنشآتالدولة

64%99,4%اليابان
70%97%سنغافورا

76%96%مصر
33%72,7%السعودية 

53%92%تونس
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وتش�ري العديد من الكتابات )السهالوي 2004، العجيمي 2008، الناصر Aldabbagh 2012, 2012 , الشميمري واملبرييك 
2011 منظمة العمل العربية 2009، العشماوى 2006( إىل أهمية املشروعات الصغرية لعديد من اجلهات واليت منها: 

1( أهمية المشروعات الصغيرة  بالنسبة ألصحابها:
 أ-  استثمار املهارات اإلبداعية الكامنة لدى الريادي.

 ب- حتقيق دخل مستمر مما يؤدي لالرتقاء ملستويات املعيشة على كافة اجملاالت املختلفة.
 ج- حتسني املستوى االجتماعي واالندماج مع اجملتمع.
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2( أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة للدولة:
 أ- البدء بتحقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات أو اخلدمات.

 ب- خلق فرص العمل واملساهمة يف احلد من الفقر والبطالة.
 ج- االجتاه لألسواق العاملية واحلصول على العملة األجنبية.

 د- استقرار السكان وختفيض نسب اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدن.
ه�- ال تتطلب هذه املشروعات جمهودات كبرية يف توفري البنية التحتية.

هناك جمموعة من األدوار حتققها املشروعات الصغرية تتمثل يف:
1( الدور االقتصادي:

 أ- تعترب مصدر منافسة فعلي و حمتمل للمشروعات الكبرية وتقلل من قدرة املشروعات الكبرية على التحكم يف األسعار.
 ب- تعترب هذه املشروعات املصدر الرئيسي لتوفري الوظائف.

 ج- تعترب هذه املشروعات بذور أو نواه أساسية للمشروعات الكبرية.
 د- املش�روعات الصغرية تس�اعد يف تطوير وتنمية املناطق األقل حظا يف النمو والتنمية واليت تعاني من تدني مستويات الدخل 

وارتفاع معدالت البطالة.
 ه- تعترب املشروعات الصغرية من اجملاالت اخلصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار اجلدية وجماال خصبا للرياديني واملبادرين.

 و- تساهم هذه املشروعات يف تزويد فئة الفقراء بسلع ذات نوعيات متباينة وبأسعار مناسبة.
 ز- تعترب املشروعات الصغرية نواة بزوغ ونشوء القطاع اخلاص.

 ح- تقوم املشروعات الصغرية بدور املغذي للمشروعات الكبرية أو كمشروعات مكملة للمشاريع الكبرية وداعمة هلا.
 ط- تساعد املشروعات الصغرية يف احلفاظ على التوازن التجاري وميزان املدفوعات وتعزيز الناتج احمللي.

 ي- املشروعات الصغرية هلا دور كبري يف متكني الشباب واملرأة ملمارسة العمل احلر.
 ك- املشروعات الصغرية تساهم يف إعادة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع عن طريق إتاحة الفرص للجميع.

 ل- املشروعات الصغرية تساهم يف استغالل املوارد املتاحة يف البيئة احمللية اعتمادا على األسواق احمللية.
 م- املشروعات الصغرية مصدر رئيسي لألمن االقتصادي لألسرة  والنمو االقتصادي للمجتمع.

 ن- املشروعات الصغرية حتافظ على األعمال الراثية )حرفية- يدوية( اليت متثل أهمية قصوى لالقتصاد.
2( الدور االجتماعي:

 أ- تساعد على تطوير أفراد اجملتمع واالنتقال بهم إىل درجة االعتماد على الذات بدال من االعتماد على اآلخرين.
 ب- تساهم يف تطور مفهوم العمل احلر يف اجملتمع وترسيخ قيم الريادة لدى األفراد وإبعادهم عن االتكال والركون للوظيفة العامة 

أو احلكومية .
 ج- تساعد يف القضاء على املشاكل االجتماعية املرتبطة بالفقر والبطالة.

 د- تساعد يف إعالء قيمة الذات والعمل والتعاون وخباصة عند شعور الفرد بقدرته على حتقيق احتياجاته من عمله وإنتاجه.
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خصائص المنشآت الصغيرة   •
تؤكد الدراسات )الشميمري واملبرييك 2012, مرجتى، 2004م( على أن املنشآت الصغرية هلا عدد من اخلصائص اليت متيزها 

عن غريها- ونذكر منها ما يلي:
1( سهولة التأسيس: 

نظرا حملدودية التكاليف الالزمة للتأسيس والتشغيل مقارنة باملنشآت األكرب حجما.
2( منط امللكية احمللية:

من ميلك املنشأة الصغرية أشخاص يقيمون يف اجملتمع احمللي وهذا بدوره يؤدي إىل:
- زيادة استقرار العمالة.

- تشغيل سكان تلك املنطقة وانتعاش احلياة االقتصادية هلم.
- التواصل مع حركة السوق واإلملام السريع باملتغريات احمليطة باملشروع.

3( املعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق مبا جيعلها أكثر استجابة لرغبات العمالء، وحتقيق التحديث املستمر من خالل التواصل 
مع العمالء.

4( قوة العالقة مع اجملتمع احمليط )أحيانًا جتد أن صاحب املشروع الصغري يعرف عمالءه باالسم ويتعامل معهم تعاماًل شخصيًا 
بالعمالء والعاملني.

5( احملافظة على استمرارية املنافسة:
حيث أنها حتارب االحتكار ولكن يف ظل الدعم الالزم لضمان النجاح واالستمرارية.

6( مرونة اإلدارة وسهولة األنشطة نتيجة بساطة التنظيم وحمدودية العاملني.
7( النمط الشخصي يف اإلدارة )إدارة ذاتية( شخص واحد يدير كل األمور.

8( التجديد واالبتكار الدائمني نظرا لتوافر دافع لدى أصحاب املشروعات أن أرباحهم مقرنة بكل جديد يف أعماهلم.
المشروع الكبيرالمشروع الصغير والمتوسطمجال المقارنة

النواحي اإلدارية:
اإلدارة العليا

التخطيط
التنظيم
التوجيه
الرقابة

نواحي النشاط:
اإلنتاج

التسويق
التمويل

التكنولوجيا
شئون األفراد

فردية عادة
قصري األجل / غري علمي

ال يوجد هيكل تنظيمي أو يوجد هيكل 
حمدود للغاية

أساس شخصي
مركزية بدون أنظمة

حمدود يعتمد على االجتهادات
حمدود النطاق / نشاط بيعي عادة

حمدود / ذاتي
حمدودة

قرارات فردية

جمموعة / جملس / مجعية
طويلة األجل / علمي

هيكل تنظيمي ومستويات إشرافية
أنظمة إشراف وحتفيز واتصاالت

أنظمة مركزية وال مركزية

ضخم يعتمد على أساليب علمية
متسع النطاق / وجود أنظمة تسويقية
ضخم / رأس مال مملوك ومقرض

متقدمة / متجددة
أنظمة عاملني
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• التحديات والمخاطر أمام المشروعات الصغيرة .
تناولت بعض الدراس�ات املتعلقة بأهم التحديات واملخاطر اليت تواجهها املش�روعات الصغرية وأكد الباحثون )النفيعي 1416، 

منظمة العمل العربية 2009( على أن من أهم أسباب عدم إقبال الشباب السعودي على العمل اخلاص ما يلي:
- جاذبية العمل احلكومي والنظرة املتميزة للعمل احلكومي والعمل احلكومي يوفر فرص مثل:

1. اإلبتعاث.
 2. االلتحاق بربامج التدريب.

3.عدم تواؤم خمرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
4. فجوة سلبية ناجتة عن متيز العمالة األجنبية على الشاب السعودي وخاصة فيما خيص األجر ومعدل اإلنتاجية واجناز العمل.

5. فشل السوق ما زال الوصول للخدمات املالية صعب نظرا للضمانات والشروط املطلوبة.
6. العوائق املؤسسية املتعلقة بإجراءات التسجيل والتأسيس.

7. العوائق التعليمية األمر الذي يس�تدعي ضرورة تطوير املناهج وربطها باخلربات العلمية وإدخال التدريب القائم على التوجه 
للسوق.

8. العوائق الثقافية ما زالت الثقافة السائدة يف بعض اجملتمعات تنظر للوظيفة احلكومية على أنها اخليار األمثل من حيث األمان 
واالحرام االجتماعي.

9. قلة وارتفاع األراضي املتاحة للمشروعات الصغرية.
10. عدم وجود إسراتيجية شاملة تنظم عمل هذه املشروعات وتراعي خصوصيته وتوجهه حنو مزيد من التطور والنمو يف غالبية 

الدول العربية.
11. العوامل الفنية

12. تدني مستوى جودة الوظائف يف هذه املشروعات.
13. تدني مستوى بيئة األعمال.

14. عدم مالئمة التشريعات والقوانني.
15. ضيق حجم السوق املتاحة أمام ظهور مزيد من هذه املشروعات اجملدية اقتصاديا والقابلة   لالستمرار.

16. نقص الثقافة الريادية واإلدارية واالئتمانية لدى الفئات املستهدفة والعاملني عن العمل.
17. عدم وجود تقييم للنشاطات واملشاريع الداعمة.

18. الركيز على قطاع واحد كالصناعة مثاًل.
19. عدم دراسة جدوى غالبية املشروعات االقتصادية أثناء مرحلة التأسيس.

20. عدم توفر الكفاءة اإلدارية لدى صاحب املشروع.
21. ارتفاع تكاليف التسويق.

كما مت تناول أهم األسباب اليت تؤدي إىل فشل املشروعات الصغرية بعد التأكيد على أن ما يقرب من 20% من إمجالي السجالت 
التجارية باململكة العربية الس�عودية مت شطبها، مبا قيمته 54,846 س�جال جتاريا. وقد مت التفرقة بني الفشل الرمسي والفشل 

الشخصي )املبرييك 2009(:
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فإذا كان الفشل الرمسي: يعين التصفية اإلجبارية وشهر اإلفالس وتسوية مستحقات الدائنني وبيع املمتلكات.
فإن الفشل الشخصي: يعين أن صاحب املشروع يقوم بالتصفية من لقاء نفسه نظرًا لرؤيته أن املشروع مل حيقق أهدافه.

وبذلك يتم إشهار إفالس صاحب املشروع، لدرجة أن متوسط عدد املنشآت التجارية الصغرية يف مدينة الرياض باململكة العربية 
الس�عودية اليت تعرضت للبيع يف حالة اإلفالس بلغ )60( منش�أة أس�بوعيا عام 1423ه وقد مت تقسيم املشكالت اليت متر بها 

املشروعات الصغرية باململكة العربية السعودية إىل جمموعتني بيانهما كما يلي:
 أ ( مشاكل ترتبط بالبيئة اخلارجية:

1- الركود االقتصادي.
2- املشكالت التمويلية.

3- مشاكل االستثمار يف صورة تعدد التشريعات وعدم التمتع باحلوافز واملزايا االستثمارية املمنوحة للمنشات الكبرية.
4- املنافسة فيما بني املنشآت الصغرية ومع الشركات الكبرية ثم املنافسة مع املنتجات األجنبية.

5- كرب العبء الضرييب نتيجة االعتماد على التمويل الذاتي.
6- نقص املعلومات.

7- نقص األيدي العاملة املدربة من الشباب من اململكة.
8- املشكالت االجتماعية اخلاصة بعدم إتاحة الفرصة الكاملة للعناصر النسائية.

9- املش�كالت التس�ويقية واليت تعين اقتصاد أصحاب هذه املش�روعات للخربات التس�ويقية املتخصصة الالزمة للتعامل مع 
املشكالت التسويقية.

 ب ( مشاكل ترتبط بالبيئة الداخلية:
1- املش�كالت االقتصادية الداخلية وهي أمور تتعلق بداخل املنش�آة مثل ضعف أو عدم إعداد دراسة اجلدوى أو التوسعات غري 

املخططة.
2- املشكالت اإلدارية الناجتة عن ضعف واضح يف األداة والذي افرز العديد من املشاكل اإلدارية مثل:

• نقص املهارات اإلدارية لدى القائمني على اإلدارة.
• ضعف القدرات التنظيمية والتسويقية لدى أصحاب املنشات.

• ضعف أو غياب الكوادر احملاسبية.
• ضعف القدرة على التعامل مع التحديات املختلفة يف بداية املشروع يف مرحلة النمو.

وس�عيًا إىل دعم املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر وإدراكًا مبدى أثر فشلها السليب على االقتصاد الوطين فقد وضعت الدول 
عدة برامج وتش�ريعات وتنظيمات لتمكينها وتسهيل مهامها، بدًء بتحديد اجلهة املناط بها تنظيم وتنسيق اجلهود هلذا القطاع، 

ويتضح من اجلدول التالي جهود عدة دول يف االهتمام بإنشاء جهاز مستقل يعنى بهذه املنشآت )القصيب 2000(. 
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أسلوب الدولة في دعم االستثمار في المشروعات الصغيرةالدولة

مت إنشاء وزارة لتشجيع االستثمار يف املشروعات الصغريةبلجيكا
مت إصدار قانون أساسي للمشاريع الصغريةاليابان

مت إنشاء مؤسسة للتمويل التجاري والصناعي للمشروعات الصغريةبريطانيا
التعامل مع املشروعات الصغرية كمورد رئيسي للمؤسسات الكبرية وتعمل بنظام التعاقد من الباطنفرنسا

إنشاء جمالس خاصة للرويج لصادرات املنشآت الصغريةبعض دول شرق آسيا
إقرار نظام متدرج لتقديم املساعدة للمنشات الصغرية وفق احلجمبلجيكا
جهاز قومي للمشروعات الصغريةاهلند
هيئة عام لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطةكوريا
الصندوق االجتماعي للتنميةمصر

مكتب املشروع الصغري كنافذة لربنامج دعم احلكومةسنغافوره
الوزارة الفيدرالية S.B.Aأمريكا

إدارة تابعة لوزارة الصناعة الكنديةكندا

يف حني ال يزال احلديث عن وجود جهاز مس�تقل للمنش�آت الصغرية خيضع إىل الدراسة واملشورة يف اململكة. ويف الوقت ذاته ال 
تزال هناك جهود حثيثة من كثري من اجلهات العامة و اخلاصة اليت ترعى املنشآت الصغرية وتقدم هلا اخلدمات التمويلية وغري 

التمويلية، وقد بلغت هذه اجلهات أكثر من 60 جهة عامة وخاصة وفيما يلي أبرز هذه اجلهات: 
أبرز اجلهات الراعية للمنشآت الصغرية يف اململكة العربية السعودية

التصنيفتنظيم وإشرافرعايةتمويل     المنشــــــــاةم     

حكوميةxxوزارة املالية1.

حكوميةxوزارة االقتصاد والتخطيط2.

حكوميةxوزارة التجارة والصناعة3.

حكوميةxxالبنك السعودي للتسليف4.

حكوميةxاجلامعات السعودية5.

حكوميةxاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين6.

حكوميةxxاهليئة العامة لالستثمار7.

حكوميةxxاهليئة العامة للسياحة واآلثار8.

حكوميةxxبرنامج التوازن االقتصادي- وزارة الدفاع9.
حكوميةxxبرنامج كفالة )صندوق التنمية الصناعي10.
حكوميةxxصندوق التنمية الزراعية11.
حكوميةxxصندوق التنمية الصناعي12.
حكوميةxمؤسسة النقد العربي السعودي13.

حكوميةxxمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية14.
حكوميةxxمركز تنمية اجملتمع بوزارة الشؤون االجتماعية15.
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حكوميةxxهيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية16.

خاصة تهدف اىل الربحxxالبنوك التجارية17.

خاصة تهدف اىل الربحxاملؤسسة السعودية للتعليم والتدريب18.

خاصة تهدف اىل الربحxxمؤسسة التمويل الدولية19.

خاصة غري هادفة اىل الربحxxادارة خدمة اجملتمع- بنك اجلزيرة20.

خاصة غري هادفة اىل الربحxxبرامج البنك االهلي خلدمة اجملتمع21.

خاصة غري هادفة اىل الربحxxبرامج عبداللطيف مجيل خلدمة اجملتمع22.

خاصة غري هادفة اىل الربحxشركة شل العاملية- برنامج اليف واير23.

xشركة عجالن وإخوانه خلدمة اجملتمع24.

خاصة غري هادفة اىل الربحxxمركز عبداهلل الزامل خلدمة اجملتمع25.

خاصة غري هادفة اىل الربحxxمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية26.

شبه حكوميةxالصندوق اخلري االجتماعي27.

شبه حكوميةxالغرف التجارية الصناعية28.

شبه حكوميةxxشركة ارامكو السعودية29.

شبه حكوميةxxشركة سابك30.

شبه حكوميةxxصندوق املئوية31.

شبه حكوميةxصندوق املوارد البشرية32.

مؤسس�ة امللك عبدالعزي�ز ورجاله لرعاي�ة املوهوبني 33.
)موهبة(

xشبه حكومية

شبه حكوميةxجملس الغرف السعودية34.

شبه حكوميةxمجعية ريادة األعمال35.

شبه حكوميةxxمعهد ريادة االعمال الوطين36.
شبه حكوميةxهيئة احملاسبني القانونيني37.
منظمات عامةxxصندوق االمري سلطان لدعم مشروعات السيدات38.
منظمات عامةxxاملؤسسة االسالمية لتامني االستثمار وائتمان الصادرات39.
املنظمات واجلمعيات واملؤسسات اخلريية الداعمة لألسر 40.

املنتجة
xمنظمات عامة

برنامج اخللي�ج العربي لدعم منظم�ات األمم املتحدة 41.
)اجفند(

xxمنظمات عامة

منظمات عامةxxمؤسسة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان42.
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• الدور المتوقع لمساهمة الجهات الراعية في خلق فرص العمل من خالل المنشآت الصغيرة:
من املتوقع أن املنشآت تقوم املتوسطة والصغرية بدور كبري يف توظيف املوارد البشرية السعودية وذلك من خالل الربامج املكثفة 
لدعم ومتويل هذه املشاريع من مجيع اجلهات الراعية والداعمة واملمولة يف قطاعات الدولة املختلفة ويف القطاعني العام واخلاص، 

ومنها املشاريع الريادية اليت ترعاها املؤسسات األكادميية والبحثية مثل اجلامعات ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
استطاعت املنش�آت املتوسطة والصغرية والبالغ عددها 20206 منشأة أن توفر حوالي 63 ألف وظيفة حتى نهاية عام 1431ه� 

بواقع 3 وظائف لكل منشأة، وهذه النسبة مقبولة نظرًا لصغر حجم غالبية املنشآت وصغر حجم التمويل.
 أ( الوظائف اليت توفرها املشاريع الريادية احملتضنة لدى املنشآت األكادميية والبحثية :

اس�تطاعت احلاضنات أن حتتضن 95 مشروعًا متثل 0,5 من املنشآت ووفرت 475 وظيفة متثل بواقع 5 وظائف للمشروع الواحد 
متثل 0,8% من العاملني يف املنش�آت الصغرية واملتوس�طة ومن املتوقع أن توفر هذه املنش�آت 269 وظيفة خالل اخلمس سنوات 

القادمة.
من املتوقع أن تنمو املش�اريع الريادية يف احلاضنات احلالية خالل  الس�نوات القادمة ويبلغ عددها 475 مشروعًا ومن املتوقع أن 
توفر هذه املش�روعات حوالي 6348 ألف وظيفة خالل اخلمس سنوات القادمة، متثل 4,9% من إمجالي الوظائف اليت ستوفرها 

مجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة.
 ب( الوظائف اليت توفرها املنشآت الصغرية واملتوسطة املدعومة واملمولة من صناديق اإلقراض املتخصصة: 

ازداد اهتمام الدولة بتأس�يس املش�اريع الصغرية واملتوسطة من خالل تشجيع الس�عوديني على العمل اخلاص، ورصدت هلذه 
األنش�طة مبالغ كبرية مت توفريها يف بعض صناديق اإلق�راض املتخصصة، وتقدم هذه اجلهات أنواعًا خمتلفة من الدعم الفين 

واملادي عل النحو التالي: 
• جهات تقدم الدعم الفين واالستش�اري فقط مثل مركز املنشآت الصغرية باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين )معهد 
ريادة(، وال تس�اهم يف متويل املش�روعات، ولكنها تقوم بالتوصية وتسهيل مهمة احلصول على قرض للتمويل من خالل شراكات 

مع صناديق اإلقراض املتخصصة مثل صندوق تنمية املوارد البشرية والبنك السعودي للتسليف واالدخار، وصندوق املئوية.
• جهات تقدم الدعم الفين واالستش�اري املالي، مثل صندوق املئوية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي من خالل برنامج 
كفالة، والذي يقوم مبس�اعدة الشباب الس�عودي يف إعداد دراس�ات اجلدوى وخطط العمل، كما يقوم باملراقبة أثناء التشغيل 

وتصحيح املسار إذا تعثر املشروع.
تقدم الدراس�ة فيما يلي التوقعات املس�تقبلية لنمو املنشآت الصغرية واملتوس�طة املدعومة واملمولة من هذه اجلهات وما وفرته 

وستوفره من فرص عمل يف املستقبل للشباب السعودي.
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أعداد ونسب الوظائف اليت وفرتها وستوفرها املشاريع الريادية واملنشآت الصغرية واملتوسطة حسب اجلهات الداعمة واملمولة 
خالل الفرة 1432-1436ه�

الجهة

المنشآت المستقبليةالمنشآت القائمة

اإلجمالي العدد

)1(

الوظائف

الحالية

)2(

الوظائف

المستقبلية

العدد

)3(

وظائف

السنة 
األولى

)4(

الوظائف

المستقبلية

4217410520016009602839برنامج حاضنة بادر للتقنية
350301008004801360حاضنات جامعة امللك سعود

002960500280809حاضنة وادي جدة للتقنية
8983040300200628حاضنة وادي الظهران للتقنية

برنامج كفالة لتمويل املنش�آت الصغرية واملتوسطة 
)SIDF(

7691153569213084620277225848

7933965237931715859518880معهد ريادة األعمال الوطين

2112575756003601160صندوق األمري سلطان لدعم السيدات

436913188791217475241314531233البنك السعودي للتسليف واالدخار )مشاريع مهنية(
21421401284868605164800البنك السعودي للتسليف واالدخار )تعليم مبكر(

البن�ك الس�عودي للتس�ليف واالدخار )مش�اريع 
صناعية(

171368275634308

181448675634320البنك السعودي للتسليف واالدخار )مشاريع خدمية(
29484-42128424-1053021060البنك السعودي للتسليف واالدخار )األجرة والنقل(

342210266616013684106246422996صندوق املئوية
20206628812509385272874812196130665اإلمجالي

املصدر : مت جتميع أساس املعلومات من املقابالت الشخصية واإلحصاءات املنشورة هلذه اجلهات حتى 2010 .
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تعريف وتصنيف المنشآت الصغيرة
يثري تعريف املش�روعات الصغرية جداًل كبريًا بني املهتمني بأمر هذه املشروعات، ويرجع هذا اجلدل إىل أن هذا املصطلح حيمل 
يف طياته عددًا من املشروعات اليت ميكن أن تندرج حتته واليت قد ختتلف يف خصائصها اختالفًا بينًا، جبانب أن اختالف درجة 
ومس�توى التقدم بني الدول وما يتميز به قطاع املش�روعات الصغرية مبكوناته من سرعة التغيري جيعل ما ميكن اعتباره مشروع 
أو صناع�ة صغ�رية يف فرة من الفرات ال يعد كذلك يف فرة الحقة، كذلك ما يع�د صناعة صغرية يف دولة كالواليات املتحدة 
األمريكي�ة قد ال يعد كذل�ك يف دول نامية ختطو أوىل خطواتها يف عملية التنمية، وأيضًا ما يعد صناعة صغرية يف جمال صناعة 
الصلب مثاًل قد ال يعد كذلك يف صناعة املالبس واملنسوجات. كما  يتباين تعريف املشروع الصغري من دولة ألخرى حسب نظامها 
االقتصادي واخلصائص االجتماعية واهليكل السكاني، ويركز هذا التباين يف حجم العمالة، وحجم رأس املال، ومستوى التقنية، 
والس�وق املوجه إليه منتجات املش�روع الصغري... فاألمر حتكمه إىل حد كبري عدد من االعتبارات النسبية. وقد رصد الباحثون 
أكثر من 60 تعريفًا للمنش�آت الصغرية يف 40 دولة .  وبالركيز على تلك الدراس�ات املهتمة بالتنظري املنهجي لوضع التعريف  

)الوادي 2005، مرجتى 2004( وكذلك تلك الدراسات املتعلقة باململكة العربية السعودية خنلص إىل ما يلي :
1( املشروعات الصغرية واملتوسطة هي الشركات اليت يراوح عدد العاملني فيها بني )5،250( عامال. )االسكوا،2001، (

2( املشروع الصغري هو الذي يتوافر فيه اثنان على األقل من الشروط الثالثة التالية:
 أ- أال يزيد الدوران خالل السنة املالية عن 1,4 مليون جنية إسرليين.
 ب- أال يزيد جمموع امليزانية العمومية عن 0,7 مليون جنيه إسرليين.

 ج- أال يزيد املعدل األسبوعي لعدد العاملني عن 50 عاماًل.
):1985 .Dewhurst and Burns (

3( املشروع الصغري: بأنه العمل الذي يتصف باالتي:
أ - يديره أصحابه بشكل فعال.

ب - حيمل الطابع الشخصي بشكل كبري.
ت - يكون جمليا إىل حد كبري يف املنطقة اليت يعمل فيها.
ث - له حجم صغري نسبيًا يف الصناعة اليت ينتمي إليها.

ج - يعتمد بشكل كبري على املصادر الداخلية لتمويل رأس املال من أجل منوه.
) بومباك – 1989(

4( املشروع يعترب صغريًا عندما يستوفى اثنني على األقل من الشروط اآلتية:
 أ- عدم استقالل اإلدارة عن املالكني، وأن يدير املشروع املالكون أو بعضهم.
 ب- يتم متويل رأس املال للمشروع من مالك واحد أو عدد قليل من املالكني.

 ج- العمل يف منطقة حملية، فيكون العمال واملالكون من جمتمع واحد.
 د- أن يكون  حجم املشروع صغري نسبيًا باملقارنة مع القطاع الذي ينتمي له.

)CED( جلنة التنمية االقتصادية األمريكية (
5( املش�روع الصغري: منش�أة شخصية مس�تقلة يف امللكية واإلدارة، وتعمل يف ظل سوق املنافس�ة الكاملة يف بيئة حملية غالبا، 

وبعناصر إنتاج حمصلة استخدامها حمدودة مقارنة مبثيالتها يف الصناعة.
) عنبة 2001 (

6( هو املشروع الذي خيلق عمال بدرجة خماطرة عالية أو دعم تأكد عال لغرض حتقيق الرحبية والنمو، عن طريق التعرف على 
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الفرص املتاحة وجتميع املوارد الضرورية إلنشاء املشروع.
) العطية – 2002 (

7( املشروعات الصغرية واملتوسطة هي تلك املشروعات اليت يدخلها حجمها دائرة املشروعات اليت حتتاج للدعم والرعاية، واليت 
تتسم بعدم قدرتها الفنية أو املالية على توفري هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكاناتها الذاتية.        ) أبوموسى، 2003(

8( املش�روعات الصناعية الصغرية بأنها تلك اليت تعتمد يف نش�اطها اإلنتاجي على العمل اليدوي، مع االستعانة ببعض املعدات 
اليدوية واآلالت واألدوات البسيطة.      )يوسف، 2002 (

ويؤكد الباحثون )حممد 2008، عيد 2009( تعدد وتباين تعريفات املش�روع الصغري ما أشارت إليه كتابات ودراسات عديدة إىل 
وجود ما يزيد عن 60 تعريفا خمتلفا للمش�روعات الصغرية يف 80 دولة وينتهي الباحث إىل انه ميكن تصنيف تعريفات املش�روع 

الصغري وفق املداخل التالية:
1( التعريف وفق املنهج وصفي                 

2( التعريف وفق املنهج كمي           
3( التعريف وفق املنهج نوعي      

1( التعريف وفق املنهج الوصفي: اتفق معظم الباحثني على أن املش�روع الصغري واملتوس�ط جيب أن يس�تويف الشروط النوعية 
التالية:

 أ- حمدودية احلصة التسويقية: املشروع الصغري أو املتوسط حيتل حصة سوقية صغرية وحمددة وال متكنه من التأثري على أسعار 
السلع واخلدمات املقدمة.

 ب- استقاللية املشروع: يتميز املشروع الصغري باالستقاللية الكاملة يف إدارة شئون مشروعة وليس ميكن أن يعود جلهة أعلى منه 
إداريا عند اختاذ قرار ما.

 ج- فردية ومشولية اإلدارة: صاحب املش�روع ميارس أو يش�ارك يف معظم املهام اإلدارية حي�ث ال يوجد منط اإلدارة املتبع يف 
الشركات الكبرية والذي يسمح بالتفويض يف مهام إدارية أخرى.

2( التعريف وفق املنهج الكمي : 
أ - ميكن متييز املشروع الصغري من خالل قيمة املوجودات الثابتة وعدد العاملني.

ب - معايري كمية أكثر تعقيد: واحدة من مزايا قطاع األعمال الصغرية بعالقتها بالتنمية االقتصادية يتعلق باالس�تخدام األمثل 
لرأس املال القليل أو النادر أصاًل )حممد 2008، عيد 2009(.

ويشيع استخدام معيار عدد العاملني يف مجيع أحناء العامل، إال أنه جتد اإلشارة إىل أن املعيار خيتلف من جمتمع إىل آخر طبقًا 
لظروف اجملتمع ودرجة تطوره ومس�تويات األسعار والفلسفة االقتصادية الس�ائدة، فمثاًل يف اليابان كان يتم تعريف الصناعات 
الصغرية قبل احلرب العاملية الثانية بأنها: املنش�آت اليت يعمل بها 100 عامل فأقل، وبعد هذه احلرب أصبح تعريف الصناعات 
الصغرية بأنها املنشآت اليت يعمل بها أقل من 300 عامل. وبالنسبة ملنظمة العمل الدولية، فقد أصدرت توصيات خاصة باعتبار 
أن الصناعات الصغرية يف الدول األفريقية: هي املنش�آت اليت يعمل بها أقل من 50 عاماًل. ومن التصنيفات املستخدمة يف هذا 

اجملال ما يسمى بتصنيف  Brotch and Heimins والذي مييز املنشآت على النحو التالي )السهالوي 2001(:-
• منشآت أعمال أسرية ) 1 – 9 عمال (.

• منشآت أعمال صغرية ) 10 – 49 عامل (.
• منشآت أعمال متوسطة ) 50 – 100 عامل (.
• منشآت أعمال كبرية ) أكثر من 100 عامل (.
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كما تعترب منظمة املنش�آت الصغرية األمريكية SBA هي الرائدة يف تبين هذا املعيار. حيث تعرف املنش�أة الصغرية بأنها تلك 
املنشأة اليت يعمل بها 500 عامل فأقل.

3( التعريف وفق املنهج النوعي:
 أ- اإلنتاج غري املمركز واالستناد إىل األسواق احمللية.

 ب- املشاريع الصغرية تليب احتياجات خمتلفة ومتباينة للمستهلكني سواء على صعيد املنتجات أو اخلدمات.
 ج- الدور املركزي لصاحب املشروع.

 د- إن صاحب املشروع هو مالك ومديد املشروع الصغري.
 ه- األساس العائلي لإلنتاج.

 و- اسراتيجيات التعاون.
 ز- التعاقد من الباطن.

وعليه فقد اشار عدد من الباحثني )العشماوى 2006، جرب 2006( أيضا إلي أن هناك تعريفات متعددة منها ما يلي :
1( التعريف الربيطاني: عرف قانون الشركات 1985 املشروع الصغري أو املتوسط بأنه "املشروع الذي يفي بشرطني أو أكثر من :

• حجم تداول سنوي ال يزيد عن 8 مليون جنيه إسرليين .
• حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن 3,8 مليون جنيه إسرليين.

• عدد من العمال وموظفني ال يزيد عن 250 موظف.
هذه احملددات الثالثة قاصرة على مشل كل ما هو صغري وحيث أن ما هو صغري يف الصناعات اخلدمية قد ال يكون كذلك يف جمال 
السياحة أو الصناعات التحويلية ولقد مت معاجلة هذه الفروق واالختالفات من خالل إعطاء تعريفات خاصة بكل قطاع اقتصادي.

تعريفات خاصة لكل قطاع اقتصادي
معيار القياس كحد أدنىالمجــــــــالم

200 عاملالتصنيع1
185000 جنية إسرليين حجم تداول سنويالبيع بالتجزئة2
370000 حجم تداول سنويالبيع باجلملة3
25 عاملالبناء4
25 عاملاملناجم5
365000 جنية حجم تداول سنويجتارة السيارات6
185000 جنية حجم تداول سنويخدمة متنوعة7
5 سياراتشركات النقل8
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2( التعريف األوروبي: 
وضع االحتاد األوروبي تعريف كمي للمشروع الصغري باحملددات اآلتية:

حجم تداول سنوي ال يزيد عن 16 مليون جنيه إسرليين.
حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن 8 مليون جنيه إسرليين.

عدد من العمال واملوظفني ال يزيد عن 250 عامل وموظف.
3( تعريف جنوب شرق آسيا:

     ال يوجد تعريف واحد شامل للمشروع الصغري حيث خيتلف ظروف ومواصفات النشاط االقتصادي ومستوى املعيشة من دولة 
ألخرى فيما ينطبق على املشروع الصغري يف بريطانيا وأمريكا ال ينطبق بالضرورة يف مناطق أخرى.

دول جنوب شرق آسيا أوجد هلا تعريفات ومعايري قياس للمشروع الصغري ختتلف عن تلك املعمول بها يف بريطانيا وهي التعريفات 
املعمول بها يف مخسة من دول جنوب شرق آسيا وفق ما هو موضح باجلدول :

معيار القياس كحد أقصىالدولةم

اقل من 19 عاملإندونيسيا1
اقل من 25 عاملماليزيا2
اقل من 99 عاملالفلبني3
اقل من 50 عاملسنغافورة4
اقل من 50 عاملتايالند5

وفيما يلي ملخص لبعض الدول اليت تعتمد كثريًا على معيار عدد العمالة يف تعريف املنشآت.
معايير اخرىعدد العمالةالدولة

كندا
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

• غري مستخدم

• اقل من 500 يف الصناعي و50 يف اخلدمي
• غري مستخدم

• اقل من 5 ماليني دوالر مبيعات سنويا.

الواليات املتحدة
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

• اقل من 500 غري مستخدم
• غري مستخدم

• غري سائد

• عادة اقل من 5 ماليني دوالر مبيعات سنويا

االحتاد األوروبي
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

• اقل من 10
• اقل من 50

• اقل من 50 إىل 250

• مستقل

• اقل من 7 ماليني يورو مبيعات أو 5 مليون أصول
• اقل من 40 مليون مبيعات أو 27 مليون أصول
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املكسيك
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

هناك تعريفان رمسيان مستخدمان
• اقل من 10

• اقل من 50 )اقل من 100(
• اقل من 250 )اقل من 500(

ال يوجد

تايالند
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

• غري مستخدم

• اقل من 200 يف كثافة العمالة
• اقل من 100 يف كثافة رأس املال

ال يوجد

تركيا
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

• اقل من 10
• من 10 إىل 49

• من 50 إىل 199

ال يوجد

اليونيدو )الدول النامية(
•متناهي الصغر

• الصغري
•  املتوسط
•  الكبرية

أقل من 5 عمال 
من 5 – 19 عامل

من 20 – 99 عامل 
من 100 فما فوق

ال يوجد

اليونيدو )الدول الصناعية(
• الصغري

•  املتوسط
•  الكبرية

99 عامل وأقل
من 100 – 499 عامل

500 عامل فما فوق

ال يوجد

مصر
• متناهي الصغر

• الصغري
• املتوسط

)وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية 1998(
• من 1 إىل 5

• من 5 إىل 14

• من 15 إىل 49

ال يوجد

املصدر : مت جتميع املعلومات من الدراسات السابقة.
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التصنيف المقترح :
بعد مراجعة التعريفات والتصنيفات الدولية للمنش�آت الصغرية  ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة )العشماوى 2006، جرب 
2006( لعدد من الدول النامية واملتقدمة عددها 54 دولة امكن تصنيف التعريفات للمنشآ�ت الصغرية لديها حبسب ما يوضح 

اجلدول : 
          المعيار

تصنيف الدول

العمالة حجم المبيعاتأصول عاملةعدد العاملين
والمبيعات

العمالة 
واألصول

المبيعات 
واألصول

اإلجمالي

91023015دول متقدمة
6101516139دول نامية
15111719154اإلمجالي

ويالحظ من اجلدول الس�ابق أن معيار عدد العاملني مت اس�تخدامه لوحده يف 15 دولة أو مت اعتماده مركبًا مع تصنيف آخر يف 
41 دول�ة من 54 دولة يف العامل. وعليه فريى الباحث�ون  إن معيار العمالة هو احد املعايري اهلامة اليت جيب أن يعتمد يف اململكة 
العربية الس�عودية. ويبقى احلاجة إىل معيار آخر للوصول إىل أكثر دقة. وحيث مت مناقشة هذه املعايري باستفاضة يف أحد ورش 
العمل هلذه الدراسة فقد خلص الباحثون إىل اختيار معيار حجم املبيعات كمعيار مساند ميكن استخدامه مع معيار العمالة )عدد 
العاملني(. وقبل وصف هذا املعيار نش�ري إىل عدد من الدراس�ات احمللية يف اململكة العربية السعودية، وكذلك التعريفات اليت 
طرحتها اجلهات الرمسية يف تقاريرها وإحصاءاتها وتصنيفاتها على مس�توى اململكة  وميكن أن نربز يف هذا الصدد ومن خالل 

اجلدول اآلتي تعريفات أهم اجلهات:
تعريف املنشأة الصغرية  لدى بعض اجلهات احلكومية يف اململكة العربية السعودية

مالحظاتالمعيارالجهة

الصغرية 5 مليون فأقلرأس املالوزارة املالية )مؤسسة النقد(
املتوسطة  من 5 مليون إىل أقل من 30 مليون

الكبرية أكثر من 30 مليون
الصغرية جدًا 1 – 19العمالةوزارة االشئون االجتماعية

الصغرية 02 – 99
الصغرية  أقل من 30العمالةالغرفة التجارية الصناعية جبد(

املتوسطة  من 30 – 60
الكبرية  تزيد عن 60

الصغرية أقل من 375 ألف ريال سعوديرأس املال
املتوسطة من 375 ألف إىل أقل من 20 مليون ريال

الكبرية أكثر من 20 مليون ريال
الصغرية  أقل من 10العمالةوزارة التخطيط واالقتصاد 

املتوسطة  من 10 – 49
الكبرية  تزيد عن50

الصغرية اقل من 20العمالةجملس الغرف السعودية
املتوسطة من 20  - 59

الكبرية أكثر من 60
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الصغرية اقل من 50العمالةالغرفة التجارية الصناعية بالرياض
املتوسطة من 50  - 150

الكبرية أكثر من 150
الصغرية اقل من 5 مليونرأس املال

املتوسطة من 5  - 20 مليون
الكبرية أكثر من 20 مليون

وزارة التجارة والصناعة

)االسراتيجية الوطنية للصناعة(

الصغرية اقل من6- 50العمالة
املتوسطة من 51  - 200

الكبرية أكثر من 200
الصغرية اقل من 20 مليونرأس املال

املتوسطة من 20  - 50 مليون
الكبرية أكثر من 50 مليون

الصغرية  1-50العمالةوزارة العمل
املتوسطة  499-51 
الكبرية 500 -2999

املصدر : مت جتميع املعلومات من الدراسات السابقة واإلحصاءات املنشورة هلذه اجلهات حتى 2012. 

  ويقرح فريق الدراس�ة كأساس مبدئي تبين التصنيف التالي للمنشآت تعزيزًا ومباركة للجهود السابقة اليت بذلت من اجلهات 
املعنية يف اململكة العربية الس�عودية. وقد بدأ فريق العمل بتصنيف يعتمد على األنش�طة ث�م حماولة دمج أكثر من معيار كمي 
ونوعي فخرج الفريق بتصنيف مركب يصعب تعميمه. فرأى املش�اركون وفريق العمل أن تبسيط هذا التصنيف تسهياًل  للتطبيق 
يف هذه املرحلة من منو املفهوم يف اململكة بالرغم من قناعة الفريق أن التصنيف األمثل هو التصنيف القائم على أساس النشاط 
اإلقتصادي حبيث خيتلف تصنيف املنش�أة الصغرية يف الصناعة عنها يف اخلدمات. كما حيس�ن أن جيمع التصنيف بني عناصر 

كمية وأخرى نوعية. كما رأى بعض املتخصصني أن التصنيف من املناسب أن يتضمن املنشآت الكبرية جدًا ويكون مخاسيًا. 
أما حتديد احلد الرقم الفاصل فقد مت من خالل اس�تقراء واستعراض العديد من الدراسات احمللية يف الدول النامية املشابهة، 
وكذلك التصنيفات الس�ابقة اليت قامت بها اجلهات احمللية يف السعودية، كما مت األخذ باالعتبار مدى تأثري هذا التصنيف على 
عدد املنشآت الصغرية واملتوسطة باململكة نسبة للمنشآت الكبرية.  وقد مت مناقشة هذا التصنيف يف ورش العمل املصاحبة هلذه 
الدراسة واليت شارك فيها ممثلون عن كل اجلهات احلكومية اليت وضعت تعريفًا سابقًا، ومت عرضه بعد ذلك على عدد كبري من 
خرباء وخمتصني بريادة األعمال واملنشآت الصغرية لتنقيحه والتعليق عليه ومت بعد ذلك اخلروج بهذه النتيجة اليت أيدها أغلب 

املشاركني وأصحاب االختصاص.  

 
منشأة كبيرةمنشأة متوسطةمنشأة صغيرةمنشأة صغيرة جدًاالتصنيف

أكثر من 250من 51- إىل 250 من 5- إىل 50أقل من 5عدد العاملني 
أكثر من 50 مليون ريالمن 10 مليون –50 مليون ريالمن 500,000 إىل10 مليون ريالأقل من 500,000 ريالاملبيعات السنوية
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الدروس المستفادة من المسح األدبي للدراسات السابقة 

1. المالحظات والمؤشرات المستخلصة بشأن مفهوم وخصائص المشروع الصغير.
مت استخالص من املسح األدبي املالحظات واملؤشرات التالية :

1/1 _ مفهوم المشروع الصغير:
)1( ختتلف اآلراء حول تعريف املشروع الصغري نظرًا الختالف املعيار الذي يستند إليه التعريف.

)2( عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغرية نظرًا الختالف ظروف ومواصفات النشاط االقتصادي من دولة ألخرى.
)3( تتعدد التعريفات باختالف جمال أو قطاع نشاط املشروع الصغري.

)4( وضوح تعدد معايري حتديد مفهوم املشروع الصغري.
)5( تتعدد معايري تعريف املشروعات الصغرية

)6( عدم وضوح وتفسري مفهوم لفظ صغري احلجم جيعل التفرقة بني املشروعات غري خاضعة ملقياس دقيق.
)7( بعض التعريفات تدرج احلرفة ضمن املشروعات الصغرية يف حني أن بعض الكتابات تفرق بني احلقبة الزمنية اليت ساد فيها 

العمل باحلرفة وبني غريها اليت بدا فيها العمل يف املشروعات الصغرية.
)8( أهمية االعتماد على معيار مركب يستخدم للتفرقة بني أحجام املشروعات.
)9( أهمية مراعاة طبيعة النشاط عند تطبيق معايري مفهوم املشروع الصغري.

)10( ضرورة مراعاة خصائص كل دولة عند تطبيق معايري مفهوم املشروع الصغري.
2/1 خصائص المشروع الصغير :

أ(العمالة باملشروع الصغري :
)1( ال يوجد اتفاق بني الكتابات على عدد ونوعية األفراد الذين يعملون باملشروع الصغري.

)2( وضوح الربط بني املشروعات الصغرية وعدد العاملني بها.
)3( قلة حجم العمالة ميكن أن يكون معيار غري مالئم خاصة يف ظل التقدم التكنولوجي املوجود حاليا.

)4( قد ال يكون معيار العدد مقبوال مبفرده نظرا الن معيار العدد خيتلف يف ظل تغري املستوى التكنولوجي.
)5( حيتاج املفهوم املرتبط باملس�توى التكنولوجي أن حيدد نوع التكنولوجيا أو درجة اآللية باإلضافة إىل عدد العمالة وارتباطا 

بتخصص النشاط.
)6( اعتماد املشروع الصغري على مهارة العمال.

)7( عدم وجود مقياسا حمددة لعدد العاملني باملشروع الصغري.
ب( حجم المشروع الصغير :

)1( معظ�م اخلصائص اليت مت تناوهلا ميكن أن تنطبق على كافة املش�روعات بغض النظر عن أحجامها ونوعها، وذلك نظرًا 
لغياب معيار ثابت للتفرقة بني أحجام املشروعات .

)2( ال يوجد اتفاق على معايري حمددة كأساس للتفرقة بني املشروعات من حيث أحجامها.
)3( التأكيد على أن التوصل إىل تعريف واحد وحمدد يساعد على التفرقة بني املشروع الصغري واملشروع الكبري.

)4( اإلش�ارة ألهمية وجود أسس ومعايري تصلح بشكل تام لتقسيم املشروعات من حيث احلجم إىل صناعات صغرية ومتوسطة 
وكبرية احلجم.



صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

37مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

ج( مصادر تمويل المشروع الصغير :
)1( ليس بالضرورة أن يرتبط قلة عدد املمولني حبجم متويل صغري وبالتالي يصبح املشروع صغري.

)2( تعدد حاالت اخللط بني تصنيف املشروعات الصغرية والشركة العائلية اليت متول من أموال العائلة.
د( ملكية وإدارة المشروع الصغير :

)1( تركز معظم التعريفات على معيار اجلمع بني امللكية واإلدارة ودافع حتقيق عائد لصاحب املشروع.
)2( خطورة اعتماد املشروع الصغري على اإلدارة الفردية والرؤية الشخصية لصاحب املشروع.

)3( بعض اخلصائص تتطلب املراجعة � فمثاًل عدم اس�تقالل امللكية عن اإلدارة فقد يكون املش�روع صغري ويديره فرد غري 
مالكه.

)4( وضوح الربط بني خصائص املشروع الصغري وخصائص صاحب املشروع .
)5( وضوح الربط بني قدرة املشروع على البقاء واالستقرار مبا لدى صاحب املشروع من رصيد معريف ومهين.

)6( خطورة تنافس املشروع الصغري مع املشروعات املتوسطة أو املؤسسات الكبرية
)7( وجود خلط بني اخلصائص املرتبطة باملشروع وممارسات صاحب املشروع.

)8( يوجد خلط واضح ومتكرر يف الكتابات بني خصائص املشروع الصغري وأهدافه.
)9( يوجد خلط واضح ومتكرر بني خصائص املشروع الصغري واملمارسات اليت تتم داخل املشروع سواء كانت اجيابية أو سلبية.

)10( تكرار التداخل الواضح بني تعريف املشروع الصغري وبني املهام واألنشطة وأسلوب اإلدارة.
)11( عدم الدقة وعدم التحديد يف تعريف صاحب املشروع.

)12( ال ختتلف املهارات املطروحة عن صاحب املش�روع الصغري عن املهارات املتعارف عليها ألي مش�رف أو مدير، � املهارات 
عامة وتنطبق على أطراف أخرى متعددة � .

)13( تدور املهارات حول مهارات إدارية وسلوكية وقيادية.
)14( مل تش�ر أي دراسة عن املهارات املهنية أو  الفنية لصاحب املشروع الصغري، رغم وضوح أهمية أن يكون لديه رصيد مهين 

أو فين.
)15( يالحظ أن نقاط القوة يف معظم الكتابات تركز على صاحب املشروع الصغري ذاته.

)16( وضوح ظاهرة الثقافة والقيم السلبية لدى بعض أصحاب املشروعات الصغرية أو لدى الشباب.
)17( يؤكد البعض على وجود خلط وتداخل بني خصائص املش�روع الصغري ذاته وخصائص املمارس�ات االجيابية والس�لبية 

لصاحب أو إدارة املشروع.
)18( يوجد خلط بني خصائص املشروعات الصغرية وبني واملمارسات اإلدارية للمديرين باملشروع.

هـ( مراحل تطور المشروع 
)1( وضوح أهمية الركيز عن مرحلة ما قبل بدء تشغيل املشروع .

)2( قد ختتلف خصائص املش�روع يف بدايته وخصائصه بعد فرة من التش�غيل مثل اخنفاض التكاليف بعد فرة وارتفاعها يف 
البداية.

)3( يوجد خلط بني املتطلبات واألدوار اليت تؤديها املشروعات الصغرية وما مت اإلشارة إليه على أنه خصائص.
)4( من املفضل مراعاة تأثري كافة التطورات املرتبطة باملشروعات الصغرية على خصائصها.

اإلشارة إىل أن املشروعات الصغرية اليت تساهم يف حل مشكلة البطالة والفقر وتوفري بعض فرص العمل جيب أن تنال  	)5(
رعاية أفضل من غريها من املشروعات.
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و ( بيئة المشروع الصغير :
)1(  يوجد تداخل وخلط بني خصائص املشروع وخصائص بيئة املشروع .

)2( تعدد وتنوع مصادر تهديد استقرار ومنو املشروعات الصغرية  .
)3(  قد تكون اإلجراءات الرمسية واملستندات املطلوبة أحد العوائق أمام املشروع الصغري.

)4(  تشري كتابات عديدة إىل أن حدود انتشار املشروع الصغري حمدودة ومقيدة نظرًا الرتباطه بالبيئة احمللية احمليطة به.
)5(  ندرة الكتابات اليت تتناول منهج إعداد وتطوير التنظيم اإلداري للمشروعات الصغرية.

)6(  وضوح أهمية مالئمة التنظيم واإلدارة خلصائص املش�روع الصغري وخطورة تأثري عدم مالءمته على نظام اإلدارة وأسلوب 
العمل باملشروع الصغري.

)7(  معظم الكتابات تركز على أن املشروع الصغري مبثابة مركز تدريب للشباب.
)8(  بعض اخلصائص اليت تناولتها كتابات عديدة عن املشاريع الصغرية  حتتاج إىل مراجعة يف ضوء املتغريات احلديثة خاصة 

عنصر التقنية.
)9(  قد يعاني املشروع الصغري من ضعف القدرة التنافسية ملنتجاته من حيث اجلودة وتلبية كافة األذواق.

)10( التسويق من اكرب املشكالت اليت تواجه املشاريع الصغرية وتهدد قدراتها على االستمرار.
)11(  الثقافة والقيم الس�لبية وغريها قد تكون ل�دى األطراف األخرى ذات العالقة باملش�روعات الصغرية، متثل احد أهم 

التحديات أمام املشروعات الصغرية.
)12( يوجد تداخل بني خصائص املشروع ذاته وخصائص بيئة املشروع.

2. المالحظات والمؤشرات المستخلصة بشأن أهمية وأهداف المشروعات الصغير:
 مت استخالص من املسح األدبي املالحظات واملؤشرات التالية:

)1( يوجد خلط بني خصائص املمارس�ات اخلاصة بالعمل يف املشروعات الصغرية وبني املزايا اليت ميكن تتحقق نتيجة مسات 
املشروعات الصغرية.

)2( معظم املزايا اليت أوردتها الكتابات ليس�ت خاصة باملش�روعات الصغرية نظرا ألنها ختص كافة املشروعات على اختالف 
أحجامها وأنواعها.

)3( اتساع نطاق األهداف للمشروع الصغري ومشوليتها بصورة تتداخل مع أهداف كافة األنشطة االقتصادية.
)4( تؤكد كتابات عديدة على أن املش�روعات الصغرية مطلب هام لدعم الصناعات الكبرية وحيقق فوائد عظيمة هلا مبا حيقق 

فائدة وقيمة على املستوى العام لالقتصاد.
)5( تشري بعض الكتابات إىل أهمية دعم املشروعات الصغرية استنادا لدورها يف دعم الدخل القومي القتصاديات الدول.

)6( التأكيد على أن إنشاء املشروعات الصغرية متثل ضرورة قومية تساعد يف التغلب على البطالة.
)7( تشري العديد من الدراسات بأنه يوجد عالقة بني درجة االهتمام ودعم املشروعات الصغرية وبني نسبة البطالة .

)8( اإلشارة إىل أن طاقة الشباب مهدرة وجيب استغالهلا من خالل املشروعات الصغرية لدعم اقتصاديات الدول العربية.
)9( تعدد وتنوع جماالت املنافع املتحققة من املشروعات الصغرية.

)10( عدم وجود تصنيف للفوائد املتحققة للجهات ذات العالقة باملشروعات الصغرية وهم:
• املالك .

• العاملني .
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• الدولة .
• اجملتمع احمليط .

)11( يوجد تداخل بني أهداف األطراف ذات العالقة باملشروعات الصغرية.
)12( وضوح احلاجة إىل وجود إطار رمسي نظامي خيتص مبهام ومسئوليات توليد وتبين أفكار املشروعات الصغرية.

)13( وضوح ضرورة ربط سياسة تبين أفكار املشروعات الصغرية مبجاالت ومشاريع التنمية.
)14( التأكيد على أن ارتفاع معدل االبتكار يزيد من احتماالت منو املشروعات الصغرية.

)15( غالبية الكتابات تتناول أهمية ومنافع املش�روعات الصغرية من املدخل الوصفي أو االفراضي دون عرض إحصاءات تربر 
ذلك .

)16( تؤكد بعض الدراسات على ضرورة مراجعة اإلجراءات الرمسية إلنشاء املشروعات الصغرية.

)17( العديد من الدراسات تؤكد على أهمية وجدوى التخطيط االسراتيجي للمشروعات الصغرية.
 3. المالحظات والمؤشرات المستخلصة بشأن البرامج الداعمة ومتطلبات  نجاح المشروعات الصغيرة :

مت استخالص املالحظات واملؤشرات التالية من املسح األدبي:
)1( التأكيد على أهمية حتديد اهلدف ووضع اخلطط يف جناح املشروعات الصغرية.

)2( اإلشارة إىل أن جناح املشروع يرتبط بكل من مسات صاحب املشروع )أو مديره( وممارساته.
)3( يوجد تداخل بني السمات الشخصية اليت يلزم توافرها لدى مالك املشروع وتلك اليت ترتبط باملمارسات العملية.

)4( يوجد خلط بني عوامل النجاح املرتبط مبالك املشروع تلك املتعلقة باألنشطة اإلدارية. 
)5( التأكيد على أهمية بناء فريق العمل املتجانس ألنه يساهم يف بقاء املشاريع الصغرية يف السوق.

)6( التأكيد على أن املشروعات الصغرية حتتاج إىل الرعاية سواء من خالل الدعم لبعض املشروعات أو إعفاء البعض من أعباء 
التنمية اإلقليمية.

)7( أهمية ربط املوافقة على إنشاء املشروعات الصغرية باحتياجات املنطقة اجلغرافية.
)8( بعض الدوافع ومس�ببات جناح املشروعات الصغرية يرجع إىل مصادرة حمفزه والبعض األخر قد يكون نظرا لوجود بعض 

اجلوانب السلبية.
)9( دوافع إنشاء املشروعات الصغرية ترجع يف بعض األحيان إىل عوامل حمفزة وأحيانا أخرى ترجع إىل عوامل أو جوانب سلبية 

مير بها الشخص أو تتواجد يف بيئة العمل.
)10( ترتبط دوافع وحمفزات إنشاء املشروعات الصغرية بالفرد والبعض األخر يرتبط بكل من الدولة واحمليطني بالفرد.

)11( تتعدد مصادر احلصول على األموال املطلوبة لتمويل املشروع )بعضها شخصي واألخر من الغري( .
)12(  ختتلف صور التمويل من الغري فبعضها يفرض التزامات على صاحب الفكرة واألخر بدون التزامات.

)13( للبنوك دور حيوي يف متويل املشروعات الصغرية وتتعدد صور هذا التمويل )قروض/شراكة/  مضاربة/ ...(
)14( تبني وجود فرص استمرارية عدد كبري من البنوك يف دعم برنامج كفالة.

)15(أكثر البنوك مساهمة يف دعم املشروعات الصغرية هي:
• البنك األهلي التجاري

• بنك الرياض



مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

40

• بنك الراجحي
• البنك العربي

)16( أكثر الشروط حتديدا تلك الشروط اليت يضعها صندوق التنمية الصناعية السعودي لكفالة.
)17( عدم وضوح دور صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد الكفالة وحصول املشروع على القرض.

)18( دعم بنوك التمويل وصندوق التنمية الصناعية السعودي للمشروعات الصغرية حيتاج إىل ضمانات.

)19( تزايد أعداد الكفاالت وحجم التمويل املقدم من خالل برنامج كفالة رغم أن الزيادة غري مستقرة.
 4.المالحظات والمؤشرات المستخلصة بشأن التحديات والمخاطر أمام المشروعات الصغيرة:

مت استخالص املالحظات واملؤشرات التالية من املسح األدبي:
)1( غياب الوعي االس�راتيجي اخلاص باملش�روع وصاحب املشروع من األس�باب اجلوهرية اليت تؤدي إىل الفشل يف البقاء 

واالستمرار. 
)2(  وضوح الركيز على دور التسويق يف جناح أو فشل املشروع الصغري.

)3(  غالبية األسباب اليت يشار إليها  على أنها أسباب فشل املشروعات الصغرية هي أسباب عامة تنطبق على كل املنشآت.
)4(  يرى البعض أن السبب األكثر ارتباطا بفشل املشروعات الصغرية هو النمط الفردي يف إدارة املشروع.

)5(  تش�ري بعض الدراسات إىل ضعف القدرة التنافسية ملنتجات املشروع الصغري )استنادا إىل ضعف اجلودة وعدم تلبية كافة 
األذواق( .

)6(  يوضح البعض أن عدم االستفادة من جتارب املشروعات الصغرية اليت مل تتمكن من النجاح ميثل أحد أهم مسببات تكرار 
الفشل يف مشروعات صغرية أخرى.

)7(  تبني وجود خلط بني أس�باب الفشل وأس�باب التعثر دون توضيح أساليب وأدوات املبادرة والوقاية وأساليب وأدوات العالج 
والتصحيح.

)8(  يوجد خلط بني نقاط الضعف أو بعض أخطاء املمارسات اإلدارية وبني  مسببات الفشل.
)9(  يوجد خلط واصح ومتكرر بني أسباب الفشل ونواتج هذا الفشل، ومن ثم اختالط وتداخل يف اإلجراءات التصحيحية.

)10( التأكيد على أن بوادر وظواهر احتماالت فشل املشروع ميكن أن تبدأ أو تظهر من قبل تنفيذ املشروع.
)11(  يوجد خلط بني األسباب اليت ترجع إىل إمكانات الشخص املسئول عن املشروع الصغري واألسباب املرتبطة مبمارساته.

)12(  أن سوء اإلدارة للمشروع الصغري هو أبرز عوامل الفشل لعديد من املشروعات الصغرية.
)13(  التأكيد على أن عدم قدرة املشروعات الصغرية بوضعها احلالي على منافسة املشروعات الكبرية.

)16( يوجد خلط واضح بني املمارسات اخلاطئة يف إدارة وتنفيذ املهام باملشروع الصغري وبني املخاطر والتحديات اليت تواجهه، 
ساهم يف تعثر وفشل عديد من املشروعات الصغرية.

)17( االتفاق على أن النقص يف مس�توى املهارات اإلدارية وغياب للعديد من الس�مات الشخصية الواجب توافرها لدى صاحب 
املشروع )مدير املشروع(.

)18(  ارتفاع تكلفة إجيار مكان تنفيذ املشروع الصغري ميثل إعاقة على استمراره .
)19( يش�ري البعض إىل أن عدم وج�ود تواصل أو روابط بني املش�روعات الصغرية والكبرية ميثل حتد رئيس�ي أمام جناح 

املشروعات الصغرية.
)20( يوجد خلط بني النقاط السلبية لدى صاحب املشروع الصغري واجلوانب السلبية ذات العالقة باملشروع ذاته.
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)21( عدم التفرقة بني احتماالت التعثر ومسبباته وحدوث الفشل بالفعل ونواتج فشل املشروع الصغري. 
)22( ختلط بعض الكتابات بني مؤشرات عدم الكفاءة يف إدارة املشروع الصغري وأسباب االختفاء للمشروع.

)23( يوجد خلط واضح بني الظواهر السلبية واملشكالت لدى املشروع الصغري ومصادر هذه الظواهر املشكالت وأسبابها.
)24( يوجد خلط بني ما ميكن أن يكون مشكلة وما يطلق عيه ممارسات إدارية غري سليمة باملشروع الصغري.

)25( وضوح احلاجة إىل دراسة مشكالت املشروعات الصغرية يف قطاع الشركات العائلية.
)26( عدم تصنيف أس�باب الفشل )أسباب مصدرها األنظمة والتشريعات وسياس�ات العمل بالدولة وأسباب أخرى ترجع إىل 

ممارسات أصحاب املشروع( حيول دون التعامل السليم معها.
)27( يوجد ش�به إمجاع من جانب الباحثني على نقص أو غياب التخطيط بشكل عام والتخطيط االسراتيجي بشكل خاص يف 

املشروعات الصغرية واالعتماد بدرجة كبرية على الرؤية الشخصية لصاحب املشروع.
)28( اتضح وجود إهمال ألعمال تكنولوجيا املعلومات بالنسبة للمشروعات الصغرية

)29(   ضعف  املوارد املالية للمشروع ميثل عقبة يف سبيل توفري اخلرباء أو املمارسني املتميزين ذوى الروية والتجربة العملية يف 
جمال املشروعات الصغرية .

 5. المالحظات والمؤشرات المستخلصة من اإلحصاءات عن واقع وانجازات المشروعات الصغيرة:
)1( اخنفاض نس�بة أعداد العاملني يف املش�روعات الصغرية واملتوس�طة باململكة حيث بلغت )38,4( من إمجال العاملني يف 

الصناعة بفارق قدره )35,9( عن الدولة األوىل يف الرتيب )املغرب(.
)2( وجود مش�روعات صغرية تنش�ا بش�كل غري رمسي )دون املرور باإلجراءات الرمسية( وهذا جيعل اإلحصاءات اخلاصة 

باملشروعات الصغرية غري دقيقة.
)3( اخنفاض نسبة الصادرات من املشروعات الصغرية واملتوسطة باململكة ، حيث بلغت )5,2( من صادرات الصناعة التحويلية 

بفارق قدره )72,1( بالنسبة للدولة اليت حتتل املرتبة األوىل يف الرتيب )تونس(.
)4( وضوح أهمية معرفة تأثري التباين بني خصائص الدول على أسس تكيل البيانات ومعايري التقييم لوضع واجنازات املشروعات 

الصغرية.
)5( وضوح أهمية املشروعات الصغرية لكافة الدولة املتقدمة والنامية واليت تعترب من أهم الدعائم األساسية للنهوض باالقتصاد 

الوطين.
)6( وضوح أهمية املش�روعات الصغرية يف حتقيق منافع للش�ركات والتأكيد على أن العالق�ة تبادلية وجناح كل منهم مقرن 

باستمرارية وجناح اآلخر(.
)7( غالبية الكتابات تهتم بأعداد العمالة باملشروعات الصغرية، وال تهتم باعتبارات أخرى ذات أهمية كبرية بالنسبة للعمالة يف 

املشروعات الصغرية ومنها:
• نوعية العمالة )مؤهالت، خربات، ...اخل( باملشروعات الصغرية.

• مزايا وحوافز العمالة باملشروعات الصغرية.
• معدل دوران العمالة باملشروعات الصغرية.





الجزء الثالث

الدراسة الميدانية
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ورش العمل
قامت الدراسة بعقد ستة ورش عمل مركزة وذلك لتحقيق عددًا من األهداف العامة للدراسة وذلك بوضع اإلطار العام للدراسة 
امليدانية ومراجعة االس�تبانات وحمتواها ومدى مصداقيتها، كما مت م�ن خالل هذه الورش طرح ومراجعة ما جيب ان تتضمنه 
االستبيانات املوجهة للفئات املشاركة يف الدراسة، ومن خالل ورش العمل مت مناقشة أهم خصائص املنشآت الصغرية، والفرص 
والتحديات اليت تواجهها، وكذلك العوائق اليت تعيق تقدمها. ومن خالل هذه الورش مت مراجعة خمرجات الدراسة ونتائجها، كما 
مت وضع التوصيات ومناقش�ة املبادرات املناسبة للدراسة. وقد شارك يف هذه الورش أكثر من 300 مشارك. وكانت أبرز اجلهات 

املشاركة هي اآلتي: 
اجلهات املشاركة:  

1- صندوق تنمية املوارد البشرية
2- مجعية ريادة األعمال

3- البنك السعودي للتسليف واإلدخار
4- اهليئة العليا للسياحة واآلثار

5- جملس الغرف السعودية
6- شركة مسة

7- جامعة امللك سعود
8- جامعة امللك فهد للبرول واملعادن

9- جامعة األمري حممد بن فهد
10- الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية

11- صندوق التنمية الصناعي
12- وزارة العمل

13- وزارة التجارة والصناعة
14- شركة أرامكو

15- شركة االتصاالت السعودية
وقد انتهت ورش العمل بعدة خمرجات نذكر منها ما يلي : 

أواًل: الصعوبات والمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة ومقترحات عالجها:

أ. الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة:
1( غياب الوعي لدى املستفيدين )أصحاب املشروعات الصغرية( باملنشآت الداعمة ماليًا للمشروعات الصغرية، حيث أن البعض 

على علم باجلهات ولكن يفتقر تفاصيل التعامل مع هذه اجلهات.
2( يفتقد أصحاب املشروعات الصغرية آلليات إقناع اجلهات الداعمة.

3( ضعف الربامج التسويقية الداعمة لتمويل ا ملشروعات الصغرية.
4( صعوبة الضمانات اليت تطلبها جهات التمويل، حيث أنهم يطلبون كفيل مبا ميثل عقبة حنو احلصول على التمويل املرغوب.

5( غياب الرؤية االستثمارية لدى كل من صاحب املشروع ولدى األطراف اليت تتعامل معه من جانب جهات التمويل.
6( ضعف اخلربات املالية لدى صاحب املشروع، )القدرة على حتليل جدوى املشروع ماليًا(. 
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7( غياب املعرفة مبتطلبات التجهيز والتأهيل لدى الشباب مبا ميكنهم من طلب قرض.
8( االنشغال بكيفية سداد أموال اجلهات الداعمة قبل احلصول على القرض.

9( االنفصال التام بني ممارسات وأنشطة كافة الداعمون للمشروعات الصغرية مبا يعطل برنامج دعم مالك املشروعات.
10( ضعف تأهيل الكوادر البشرية املسئولني عن تقييم طلبات أصحاب املشروعات الصغرية.

11( قيمة الدعم املالي منخفضة )التمويل غري كاف(.
12( ارتفاع كلفة احلصول على الدعم املالي.

13( عدم وجود فرة مساح كافية يف بداية نشأة املشروع.
14( امتناع البنوك التجارية عن تقديم التمويل للمنشات الصغرية.

15( تأخر اعتماد صرف التمويل.
16( ضمانات احلصول على التمويل تعجيزية.

17( غياب القدرة على مراقبة صرف التمويل وإدارته.
18( ضعف الربامج التسويقية للربامج الداعمة.

19( غياب التكامل يف آليات قبول املشروع أو رفضه.
20( عدم االهتمام بدراسة اجلدوى.

21( غياب الشفافية.
22( عدم معرفة بعض مصادر التمويل.

23( تقديم اإلرشاد ألصحاب املشروعات الصغرية.
ثانيًا: الصعوبات والمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة من جانب الخدمات غير المالية وسبل 

التعامل معها والمقترحات الحلول:

1-  الصعوبات والمشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة من جانب الخدمات غير المالية وسبل 
التعامل معها:

1( غياب ثقافة العمل احلر.
2( تعقد إجراءات احلصول على الراخيص واملوافقات )طول وكثرة اإلجراءات(.

3( نقص املعلومات لدى أصحاب املشروعات الصغرية عن اخلدمات غري املالية للمنشات الصغرية.
4( غياب املهارات الريادية لدى صاحب املشروع )كيف حيول الفكرة ملشروع(.

5( ضعف تواصل املستثمر مع اجلهات الداعمة.
6( غياب اإلرشاد ألصحاب املشروعات الصغرية.

7( ضعف املستوى الفين لدى املتعاملني مع أصحاب املشروعات الصغرية.
8( غياب اجلهود التسويقية للفكرة من جانب املستثمر الصغري.

9( ضعف مستوى الثقة لدى الشباب.
10( ضعف كفاءة دراسات اجلدوى.

11( عدم توافر دراس�ات اجلدوى املناسبة للمشروع، وعدم اجلدية يف استكمال جوانبها، باإلضافة لضعف أو غياب املتخصصني 
يف إجراء دراسات اجلدوى.
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12( ندرة املعلومات والدراسة التسويقية من جانب اجلهة الراعية.
13( ضعف الثقة يف املستثمر السعودي الصغري.

14( غياب التواصل بني املستثمرين يف نفس اجملال للتعرف على املعوقات وسبل مواجهتها.
15( الدعم احلالي شكلي.

16( ال يوجد رقابة لدور القائمني بالدعم الفين للمشروع الصغري.
17( ضعف دور اجلهات الداعمة يف تسويق منتجات الشباب.

18( عدم التواصل مع املستثمر بعد منحه الرخيص.
19( عدم حتمل اجلهة الراعية ملسئولية فشل املشروع.

20( غياب اإلرشاد وعدم إشراك الرياديني يف اإلرشاد.
21( نقص املهارات اإلدارية لدى أصحاب املشروعات الصغرية.

22( غياب دور اإلعالم عن تنمية فكر ريادة األعمال.
23( عدم وجود مؤسسات متخصصة يف تسويق منتجات وخدمات املشروعات الصغرية.

24( جهات الدعم احلالية تدعم بعد بداية املشروع فقط.
25( غياب أو ضعف وحدة الدعم الفين لدى اجلهات الداعمة.

المبادرات: 
وقد حدد املش�اركني يف ورش�ة العمل السادسة بعض املبادرات من الدراسة، وسيتم اس�تعراضها يف اجلزء الرابع من الدراسة 

واملخصص للتوصيات وإمجااًل فقد كانت على النحو التالي :
1. بناء قاعدة بيانات عن املنشآت الصغرية.

2. إجياد آلية لوضع رقم وطين لكل منشآة صغرية.
3. تأسيس موقع إلكروني  للمنشآت الصغرية.

4. إنشاء مجعيات مهنية للمنشآت الصغرية املنشابهة.
5. إنشاء بنك متخصص لضمان التمويل للمنشآ الصغرية.

6. إنشاء خدمة الشباك الواحد للمنشآت الصغرية.
7. إنشاء شركة تسويق املنتجات للمنشآت الصغرية.

8. إنشاء وحدة إستشارية للمنشآت الصغرية لتقديم خدمات االستشارات االدارية والتسويقية واملالية وغريها .
9. العمل مع اجلهات ذات العالقة على إصدار قانون لقبول حزم الكفالة املتضامنة كحل للضمانات.

10. إنشاء هيئة مستقلة متخصصة للمنشآت الصغرية.
11. إنشاء شركة لتأجري العمالة السعودية.

12. إنشاء جهة لتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه للمنشآت الصغرية.
.)E- Training(13. إنشاء مرصد الكروني للمنشآت الصغرية

14. إعداد مناهج وبرامج تعليمية لتدريس ونشر ثقافة ريادة األعمال.
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15. إنشاء مشروع يبني الفصل بني التمويل والدعم املقدم للمنشآت الصغرية.
16. العمل على مشروع االمتياز التجاري.

17. إنشاء آلية للتحالف مع الشركات التموينية احمللية.
أواًل : تصميم االستبانات

مت تصميم تلك االستبانات وفق املنهج التالي:
1( االس�تفادة مما ورد بتقرير املس�ح األدبي والدروس املستفادة منه بش�ان ما جيب أن تتضمنه االستبانات اخلاصة باجلانب 

التطبيقي.
2( إعداد تقرير أولي بالعناصر املبدئية اليت جيب أن تغطيها االستبانات من الدراسة امليدانية واستطالع آراء عينة من اخلرباء 

واملتخصصني بشأنها.
3( دراسة وحتليل عديد من االستبانات اليت استخدمتها دراسات وحبوث سابقة وذات عالقة باملنشات الصغرية.

4( إعداد املسودة األوىل لالستبانات.
5( تنفيذ عدد 3 ورش عمل ملناقشة مكونات االستبانات )شارك فيها مجيعًا ممثلون عن صندوق تنمية املوارد البشرية(:

أ - ورشة العمل األوىل: الرياض  حمرم 1432ه� 
ب - ورشة العمل الثانية: الرياض حمرم 1432ه�

ج -  ورشة العمل الثالثة:  الدمام  ربيع أول 1432ه�.
6( تطوير االستبانات يف ضوء املناقشات لورش العمل.

7( عرض ومناقشة االستبانات مع عدد من اخلرباء واملتخصصني )شارك فيها ممثلني عن صندوق تنمية املوارد البشرية(.
8( توزيع االستبانات لتجربتها وحتديد جماالت تطويرها.

9( تطوير االستبانات يف ضوء آراء اخلرباء واملتخصصني ويف ضوء نتائج املرحلة التجريبية.
10( مراجعة االستبانات من فريق الدراسة وإعدادها يف صورتها النهائية.

11( اعتماد االستبانات من املشرف العام على الدراسة.
وبناء على ما سبق مت تصميم االستبانات التالية:

1( ستبانة موجهة إىل أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
2( إستبانة موجهة إىل فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
3( إستبانة موجهة إىل اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.

4( إستبانة موجهة إىل اجلهات واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
5( إستبانة موجهة إىل جهات ومؤسسات التوظيف يف القطاعني العام واخلاص.

6( إستبانة موجهة إىل اخلرباء واملتخصصني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
ثانيا :  بدء الجانب التطبيقي من الدراسة:

1(  حتديد الضوابط العامة لضمان دقة وجودة تعبئة االستبانات.
2( إعداد وثيقة تتضمن كافة الضوابط العامة لتوزيع وجتميع االستبانات اخلاصة بالدراسة امليدانية.

3( إبرام اتفاقية مع مكتب متخصص يف البحوث امليدانية ليساهم يف مهام توزيع وجتميع االستبانات وتكويد البيانات وتفريغها.
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4( مراجعة االستبانات والتأكد من دقتها واكتماهلا.
.)SPSS( مراجعة ترميز عناصر وأسئلة االستبانات وفق أسس ومتطلبات التحليل اإلحصائي )5

6( تصميم جداول التوزيع حسب أنواع االستبانات وحمتوى األسئلة بها.
7( تفريغ االستبانات يف جداول التفريغ الالزمة إلجراء عملية التحليل اإلحصائي.

8( إجراء عملية التحليل واستخراج املخرجات وإعداد التقرير النهائي للدراسة.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

لقد مت اللجوء إىل الس�جالت التجارية املسجلة يف وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية عام  2010 واليت بلغت حوالي  913835  
س�جل ثم مت عرض السجالت املسجلة يف املدن املشاركة يف الدراس�ة وهي 770935. وذلك الستخدامها كأساس ملعرفة النسب 
املئوية لوزن كل مدينة لتوزيع االس�تبيانات وفقها. وفيما يلي تبني اجلداول هذه النسب. وإمجااًل فقد بلغ عدد االستبانات املوزعة 

على مجيع املدن 3790 استبانة وقد مت مجع وتصفية 3609 استبانة صاحلة للتحليل. أي بنسبة استجابة قدرها  %95. 
ولقد كان توزيع االستبانات حبسب اجلداول اآلتية : 

السجالت القائمة حسب املناطق اإلدارية باململكة حتى 2010/12/31
النسبة المئويةعدد السجالت القائمةالمنطقة

36%280531الرياض
29%224278مكة املكرمة

20%157907الشرقية
7%50488القصيم
3%22983تبوك
5%34748عسري

100%770935اجملموع

مالحظة: سوف يتم تطبيق النسب املئوية للسجالت القائمة حسب املناطق على املدن الرئيسية لكل منطقة.
توزيع االستباية رقم )1(: املنشآت الصغرية

النسبة المئوية المدينة
للسجالت

الخدماتالتجارةالمقاوالتالصناعةالعدد االجمالي

364451713625240%الرياض
293561410920132%جدة

20251107714222%الدمام
780324457%بريدة
336111213%تبوك
555217315%ابها

10012233023844069%اجملموع
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توزيع االستبانة رقم )2(: الفئات املستفيدة من املنشآت الصغرية
موظفي القطاعاتطالب

االهليةالحكومية الدبلومات     الجامعاتالعدد االجماليالنسبة المئويةتعداد السكانالمدينة

481002251251251251%5188286الرياض
32663166166166166%3430697جدة 
817444444444%903312الدمام
49023232323%467410بريدة
59925252525%512629تبوك 
24611111111%236157ابها

1002074519519519519%10738491اجملموع

توزيع منوذج رقم )3( للجهات الداعمة و الراعية
العدد االجماليالنسبة المئوية المنشآتالمدينة

3621%الرياض
2917%جدة

2012%الدمام
74%بريدة
32%تبوك
53%ابها

10057%اجملموع

توزيع منوذج رقم 4 للجهات املختصة باملنشآت الصغري
العدد االجماليالنسبة المئوية للمنشآتالمدينة

3637%الرياض
2930%جدة

2021%الدمام
77%بريدة
33%تبوك
55%ابها

100102%اجملموع
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توزيع منوذج رقم )5(: مؤسسات و جهات التوظيف
العدد االجماليالنسبة المئوية للمنشآتالمدينة

3619%الرياض
2915%جدة

2010%الدمام
73%بريدة
32%تبوك
52%ابها

10051%اجملموع

توزيع منوذج رقم )6( للخرباء و املتخصصون
العدد االجماليالنسبة المئوية للمنشآتالمدينة

3637%الرياض
2930%جدة

2021%الدمام
77%بريدة
33%تبوك
55%ابها

100102%اجملموع

إمجالي عدد االستبانات
نسبة االستجابةاالستبيانات التي تم جمعهااالستبانات الموزعةاالستبانة

113001223%94,1
221502074%96,5
36057%95,0
4110102%92,7
56051%85,0
6110102%92,7

95,2%37903609اجملموع

إمجالي االستبيانات اليت مت مجعها حسب املدن
المجموعابهاتبوكبريدةالدمامجدةالرياض

156111104881911441153609
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ثالثًا تحليل نتائج الدراسة 
مت تصنيف نتائج الدراسة وفق االستبيانات املوزعة على مخس فئات هي أصحاب املنشآت الصغرية، ثم فئات اجملتمع املستفيدة 
من املنشآت الصغرية، يليها اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية، ثم األجهزة واملؤسسات املتخصصة باملنشآت الصغرية، 
وأخريًا اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية. تلى ذلك إجراء بعض املقارنات بني املش�اركني يف األسئلة 

املشركة للتوصل إىل رؤية متقاربة أو مؤكدة بني الفئات املشاركة يف الدراسة. وفيما يلي شرحًا لنتائج الدراسة. 

أواًل : أصحاب المنشآت الصغيرة
أواًل : معلومات عامة عن المنشأة

تضمن االس�تبيان معلومات عامة عن أصحاب املنشآت الصغرية مثل عمر املنشأة ونوع النشاط وتاريخ اإلنشاء وكان أول األسئلة 
يتعلق بعمر املنشأة إذ يوضح الشكل السابق إىل عمر املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1222 منشأة أي مجيع 

املشاركني ما عدا جهة واحدة، وأن متوسط أعمار املنشآت املشاركة يف االستبيان ما بني 5 إىل 8 سنوات.
كما يوضح اجلدول أن املنش�آت اليت يقل عمرها عن 8 س�نوات متثل )66,0%( من جمموع العينة، يف حني أن املنشآت اليت يبلغ 
عمرها 8 س�نوات فما فوق متثل )33,9%( من جمموع العينة وهو ما يعكس أن املنش�آت املشاركة يف الدراسة هي منشات حديثة 
اإلنشاء، وبلغ املتوسط احلسابي )3,62( مما يشري إىل أن عمر املنشات املشاركة مييل إىل اخليار الرابع مما يعين أن عمر أغلب 

املنشآت املشاركة يراوح ما بني 5 إىل أقل من 8 سنوات .

يوضح الش�كل السابق نوع نشاط املنشآت ويش�ري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1223 منشأة أي أن اجلميع أجابوا على 
هذا السؤال.



مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

52

كما يش�ري إىل أن املنش�آت اليت تزاول النش�اط التجاري متثل )67,5%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني أن 
املنشآت اليت تزاول النشاط اخلدمي متثل )17,1%( بينما متثل املنشآت اليت تزاول النشاط العقاري )7,1%( ومتثل املنشآت اليت 
تزاول النش�اط الصناعي )4,5%( أما املنشآت اليت تزاول النشاط الزراعي فقد مثلت )3,8%( من جمموع املنشآت املشاركة يف 
الدراس�ة.  ويالحظ من هذه اإلجابات أن نشاط املنشآت الصغرية يف اململكة يرتكز على النشاط التجاري وهو أمر شائع يف كثري 

من البلدان النامية حيث يعترب النشاط التجاري مناسبًا لبدء املشاريع الصغرية.

يوضح الش�كل الس�ابق حجم رأس مال املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا الس�ؤال 1212 منشأة. كما يشري إىل أن 
املنشآت اليت رأس ماهلا أقل من مليون   متثل )92,4%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني أن املنشآت اليت رأس 
ماهلا من مليون ريال فأكثر متثل )6,7%( وهذا يؤكد أن املنش�آت املش�اركة يف الدراسة منشآت صغرية. وبلغ املتوسط احلسابي 
)2,62( مما يش�ري إىل أن رأس مال املنشآت املش�اركة مييل إىل اخليار الثالث مما يعين أن رأس مال أغلب املنشآت املشاركة 

يراوح ما بني 50000 ريال إىل أقل من 300000 ريال .

يوضح الشكل السابق نسبة السعودة يف املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1207 منشأة. ويشري إىل أن املنشآت 
اليت نس�بة الس�عودة فيها أقل من 10% متثل )54,1%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني أن املنشآت اليت نسبة 
الس�عودة يف املنش�أة أكثر من 10% متثل )44,5%(. كما بلغ املتوسط احلسابي )1,73( مما يشري إىل أن متوسط نسبة السعودة 
مييل إىل اخليار الثاني مما يوضح أن نس�بة الس�عودة تراوح ما بني 10 إىل 30% يف غالبية املنشآت املشاركة يف الدراسة. وهذا 

املؤشر يعكس ضعف نسبة السعودة يف املنشآت الصغرية واعتمادها على العمالة الوافدة.
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هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة؟

يوضح الش�كل السابق هل س�بق أن حصلت املنش�أة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة  أم ال ويشري إىل أن عدد 
اجمليبني على هذا السؤال 1221 منشأة.

و يش�ري إىل أن املنشآت اليت مل حتصل أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة متثل )77,4%( من جمموع املنشآت املشاركة 
يف الدراس�ة، يف حني أن املنشآت حصلت على دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة متثل )22,5%( وهذا يوضح ضعف الدعم 

والتمويل الذي حتصل عليه املنشآت الصغرية يف اململكة.

     هل يوجد هيكل تنظيمي للمنشأة يوضح الوحدات أو األقسام والوظائف بها

يوضح اجلدول رقم ) 10 ( هل يوجد هيكل تنظيمي للمنش�أة يوضح الوحدات أو األقسام والوظائف بها أم ال ويشري إىل أن عدد 
اجمليبني على هذا السؤال 1214 منشأة.

و يش�ري إىل أن املنشآت اليت ال يوجد بها  هيكل تنظيم يوضح الوحدات أو األقس�ام والوظائف بها متثل )70,7%( من جمموع 
املنش�آت املش�اركة يف الدراسة، يف حني أن املنشآت اليت يوجد بها  هيكل تنظيم يوضح الوحدات أو األقسام والوظائف بها متثل 
)28,5%(. وتعكس هذه النتيجة ضعف الوعي لدى املنش�آت الصغرية بأهمية التنظيم اإلداري، أو أن أغلبها صغري جدًا حبيث ال 

يتطلب هيكاًل تنظيميًا. 
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ثانيًا: معلومات عامة عن صاحب المنشأة:
بينت الدراسة أن عمر صاحب املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1196 منشأة.

و يشري إىل أن املنشآت اليت أعمار أصحاب املنشآت يراوح ما بني 16 إىل 86 سنة وأن أصحاب املنشآت الذين تراوح أعمارهم 
ما بني 35 إىل 50 س�نة بلغت نسبتهم )60,2%( من جمموع املنشآت املش�اركة يف الدراسة، يف حني أن أصحاب املنشآت الذين 

أعمارهم أقل من 35 سنة )8,9%( بينما بلغت نسبة أصحاب املنشآت الذين أعمارهم فوق 50 سنة )%33,7(. 
وبلغ املتوس�ط احلسابي )45,69( مما يش�ري إىل أن متوسط أعمار أصحاب املنشآت 46 سنة.وتعكس هذه النتيجة ضعف إقبال 

الشباب حديثي التخرج على املشاريع الصغرية. 
من املسئول عن إدارة املنشأة

يوضح الش�كل الس�ابق من املسئول عن إدارة املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1192 منشأة. و يشري إىل أن 
املنشآت اليت يديرها أصحابها متثل )57,5%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني املنشآت اليت يديرها مدير معني 

متثل )40,0%(. وهذه النتيجة تبني أن غالبية أصحاب املنشآت الصغرية متفرغني إلدارتها بأنفسهم.

املستوى التعليمي ملالك املنشأة
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يوضح الش�كل السابق املستوى التعليمي ملالك املنشأة ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1209 منشأة. ويشري إىل أن 
املنشآت اليت املستوى التعليمي ألصحابها دون اجلامعي متثل )74,4%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني املنشآت 
اليت املس�توى التعليمي ألصحابها اجلامعي فما فوق متثل )24,5%(. وهذه النتيجة تبني أن غالبية أصحاب املنشآت الصغرية مل 

يكملوا تعليمهم اجلامعي.

هل صاحب املنشأة متفرغ إلدارتها

يوضح الشكل السابق هل صاحب املنشأة متفرغ إلدارتها أم ال، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1217منشأة. و يشري 
إىل أن املنشآت اليت أصحابها غري متفرغني إلدارتها متثل )59,6%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني املنشآت 

اليت أصحابها متفرغني إلدارتها متثل )39,9%(. وهذه النتيجة تعكس أن العائد من املنشآت الصغرية ال يكفي.

جنسية مدير املنشأة  

يوضح الشكل السابق مدير املنشأة، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1201منشأة.
و يش�ري إىل أن املنشآت اليت يديرها غري السعوديني متثل )50,9%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني املنشآت 
اليت يديرها سعوديني متثل )47,3%(. وهذا املؤشر يعكس ضعف نسبة السعودة يف إدارة املنشآت الصغرية واعتمادها على العمالة 

الوافدة. 
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ما حيصل عليه مدير املنشأة من مزايا

يوضح اجلدول رقم ) 16 ( ما حيصل عليه مدير املنش�أة من مزايا، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1168منشأة. 
ويش�ري إىل أن املنشآت اليت يعمل مدراها مقابل راتب ش�هري متثل )51,6%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، بينما 
املنش�آت اليت مدراها شركاء فيها متثل )24,2%( يف حني املنشآت اليت يعمل مدراها مقابل نسبة من األرباح أو اإليرادات متثل 

 .)%19,7(
أما س�اعات العمل فتشري الدراسات إىل أن املنشآت اليت ساعات العمل بها 8 ساعات فأقل متثل )24,9%( من جمموع املنشآت 
املشاركة يف الدراسة، بينما املنشآت تزيد ساعات العمل بها عن 8 ساعات متثل )69,6%(. وبلغ املتوسط احلسابي )11,63( مما 

يشري إىل أن متوسط عدد ساعات العمل يف املنشآت الصغرية 12 ساعة.

ثالثًا: دراسة الجدوى وخطط العمل بالمنشأة:
هل أنشئت املنشأة من خالل دراسة للمشروع ؟

يوضح الش�كل السابق هل أنشئت املنشأة من خالل دراسة للمشروع، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1219منشأة. 
و يشري إىل أن املنشآت اليت مل تنشئ بناًء على دراسة  متثل )76,8%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، بينما املنشآت 
اليت مل أنشئت بناًء على دراسة  متثل )22,9%(. وتعكس هذه النتيجة ضعف الوعي لدى املنشآت الصغرية بأهمية دراسة املشروع، 

أو أن أغلبها صغري جدًا حبيث ال تتطلب دراسة.
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هل أنشطة املنشأة ونتائجها تتوافق مع ما جاء يف دراسة جدوى املشروع ؟

يوضح الش�كل السابق هل أنشطة املنشأة ونتائجها تتوافق مع ما جاء يف دراسة جدوى املشروع، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على 
هذا السؤال 879منشأة.

و يشري إىل أن املنشآت اليت مل تتوافق نتائجها مع ما جاء يف دراسة جدوى املشروع متثل )46,2%( من جمموع املنشآت املشاركة 
يف الدراسة، بينما املنشآت اليت توافقت نتائجها مع ما جاء يف دراسة جدوى املشروع متثل )25,7%(. وتعكس هذه النتيجة اخللل 

يف تطبيق دراسة اجلدوى. 
هل تعمل املنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة Business Plan ؟

يوضح الشكل السابق هل تعمل املنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1193منشأة.
و يشري إىل أن املنشآت اليت ال تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة متثل )71,3%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، بينما 
املنشآت اليت تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة متثل )26,2%(. وتعكس هذه النتيجة ضعف العمل املؤسسي يف املنشآت الصغرية. 
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جدول رقم ) 22 ( 
يوضح هل حققت منشاتك تطورا إجيابيا خالل الفرة األخرية بزيادة إنتاجها أو دخلها أو عائدها

يوضح الشكل السابق هل حققت منشاتك تطورًا إجيابيًا خالل الفرة األخرية بزيادة إنتاجها أو دخلها أو عائدها، ويشري إىل أن 
عدد اجمليبني على هذا السؤال 1219منشأة.

و يش�ري إىل أن املنشآت اليت حققت تطورا إجيابيا خالل الفرة األخرية بزيادة إنتاجها أو دخلها أو عائدها متثل )90,4%( من 
جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، بينما املنشآت اليت مل حتقق تطورا إجيابيا خالل الفرة األخرية بزيادة إنتاجها أو دخلها 

أو عائدها متثل )9,3%(. وتعكس هذه النتيجة مدى التطوير الذي حيدث للمنشآت الصغرية. 
رابعًا: واقع وخصائص المنشآت الصغيرة:

واقع وخصائص املنشآت الصغرية باململكة
موافق 

تمامًا
غير موافق

محدد
غير 

موافق
غير 

موافق 
إطالقًا

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

1. غالبية املنش�آت الصغرية تنشأ وليس لديها 
رؤية واضحة عن واقع ومستقبل املنشأة

190538177240773,431,15215ك
%15,544,014,519,66,3

2. كثري من املنش�آت الصغرية تبدأ يف أنشطتها 
وليس لديها تصور عن متويل أنشطة املنشأة

199544240202363,551,0412ك
%16,344,519,616,52,9

3. تتوفر بيانات ومعلومات كافية عن املنش�آت 
الصغرية تساعد الشباب يف اختاذ قرارات إنشاء 

منشاة صغرية جديدة وإدارتها

1053443583001133,021,11519ك

%8,628,129,324,59,2

4. استجابة جهات اإلقراض الحتياجات أصحاب 
املنشآت الصغرية بطيئة

242449323158483,561,06711ك
%19,836,726,412,93,9

5. الش�ركات الكبرية هي مصدر دعم وتعضيد 
للمنشآت الصغرية باململكة

1294252942541143,171,15417ك
%10,534,824,020,89,3
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موافق 
تمامًا

غير موافق
محدد

غير 
موافق

غير 
موافق 
إطالقًا

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

6. توج�د فرص عديدة متنوعة أمام املنش�آت 
الصغرية لتوس�يع أنشطتها وحتس�ني إنتاجيتها 

وإيراداتها

248615198108503,741,0118ك

%20,350,316,28,84,1

7. م�ن الض�روري أن يتم توحي�د التعامالت 
الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية مع جهة 

رمسية واحدة.

44247619174314,010,9981ك

%36,138,915,66,12,5

8. م�ن الض�روري أن يتم توحي�د التعامالت 
الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية مع جهة 

رمسية واحدة.

177444380169483,441,02514ك

%14,536,331,113,83,9

9. توجد بيانات ومعلومات عن احتياجات املناطق 
باململكة من املنشآت الصغرية

903103573181412,911,12723ك

%7,425,329,226,011,5

10. املنش�آت الصغرية متتلك مقومات االبتكار 
والتطوير وتقديم أفكار إبداعية مقارنة بالشركات 

الكربى

166570235177613,51,05913ك

%13,646,619,214,55,0

3. توجد باململكة برامج لتوجيه وإرشاد املنشآت 
الصغرية ودعمها

1143303622821243,021,13620ك

%9,327,029,623,110,1

4. من املفيد أن تكون هناك هيئة مستقلة ختتص 
بكافة شؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر

44347818978294,010,9952ك

%36,239,115,56,42,4

5. ميكن للمنشآت الصغرية أن تساهم يف ضبط 
التكاليف وختفيض أس�عار املنتجات كأس�لوب 

للمنافسة

24764119297373,790,9566ك

%20,252,415,77,93,0

6. املنشآت الصغرية ميكنها أن تنافس الشركات 
الكبرية

1453902752691363,111,20618ك

%11,931,922,522,011,1

7. ثقافة العمل احلر أصبحت أكثر شيوعا وأكثر 
قوة باجملتمع

278526213148483,691,0749ك

%22,743,017,412,13,9

8. املناطق العمرانية واملدن اجلديدة هي أفضل 
األماكن لبدء املنشآت الصغرية

351492197132423,811,0774ك

%28,740,216,110,83,4

تابع للجدول يوضح واقع وخصائص املنشآت الصغرية باململكة
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موافق 
تمامًا

غير موافق
محدد

غير 
موافق

غير 
موافق 
إطالقًا

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

9. من األفضل للش�باب قبل أن ينشىء مشروعا 
صغريا، أن يكون لديه خربة عملية

37450920099273,910,9983ك

%30,641,616,48,12,2

1. من األفضل أن تدخل جهة التمويل كشريك يف 
املنشآت الصغرية

1173453053171253,011,16221ك

%9,628,224,925,910,2

2. م�ن األفض�ل أن تدخل اجله�ة الداعمة أو 
الراعية كشريك يف املنشأة الصغرية

10737127733512631,16122ك

%8,730,322,627,410,3

1. معظم أصحاب املنش�آت الصغرية ال يلجأون 
إىل استش�اريني ومتخصصني يف جماالت عمل 

املنشآت الصغرية

291540224115413,761,0277ك

%23,844,218,39,43,4

4. احلاضنات هلا دور هام يف إنش�اء املنش�آت 
الصغرية

156430417173373,410,98416ك

%12,835,234,114,13,0
5. هناك حاجة لوجود تشريعات وقوانني تفصيلية 

لتنظيم وحتفيز املنشآت الصغرية باململكة
293579204108373,810,9985ك

%24,047,316,78,83,0

6. معظم املنشآت الصغرية ال تعمل بكامل طاقتها 
اإلنتاجية

226556242158403,631,02910ك

%18,545,519,812,93,3

3,49املتوسط العام

يبني اجلدول الس�ابق واقع وخصائص املنش�آت الصغرية باململكة، ومن خالل نتائجه يتضح أن املرتبة األوىل من حيث املوافقة 
ج�اءت فيها عبارتني األوىل )من الض�روري أن يتم توحيد التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية مع جهة رمسية 
واحدة( مبتوس�ط حسابي بلغ )4,01( مما يعين موافقة غالبية أصحاب املنش�آت الصغرية عليها وهذا يدل على أهمية توحيد 
التعامالت الرمسية مع جهة واحد بالنس�بة ألصحاب املنشآت الصغرية، والثانية عبارة )من املفيد أن تكون هناك هيئة مستقلة 
ختتص بكافة شؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر( مبتوسط حسابي بلغ )4,01( مما يعين موافقة غالبية أصحاب املنشآت 
الصغرية عليها وهذا يدل على أهمية وجود هيئة مستقلة ختتص بكافة شؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر،  بينما جاءت يف 
املرتبة األخرية عبارة )توجد بيانات ومعلومات عن احتياجات املناطق باململكة من املنش�آت الصغرية( مبتوسط حسابي )2,91( 
مما يعين أن موافقة أصحاب املنش�آت الصغرية على هذه العبارة كانت دون الوسط. وهذا مؤشر يدل على عدم كفاية البيانات 

واملعلومات املوجودة عن احتياجات املناطق باململكة من املنشآت الصغرية.
كما يتضح أن أصحاب املنش�آت الصغرية يوافقون على العبارات  من ) 1 إىل 16(  حس�ب ترتيبها يف اجلدول )ترتيب العبارة(
حيث تراوح متوس�طها احلس�ابي ما بني  )3,41إىل 4,01 ( وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة ) من 3,41 إىل 4,20( وهي الفئة 
اليت تش�ري إىل خيار املوافقة وفيما يلي عرض للعبارات ومتوسطها احلسابي على التوالي من املوافقة األكثر إىل املوافقة  األقل 
من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية )من الضروري أن يتم توحيد التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنشآت الصغرية مع جهة 

تابع للجدول يوضح واقع وخصائص املنشآت الصغرية باململكة
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رمسية واحدة )4,01(، من املفيد أن تكون هناك هيئة مستقلة ختتص بكافة شؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر )4,01(، 
من األفضل للش�باب قبل أن ينشىء مشروعًا صغريًا، أن يكون لديه خربة عملية )3,91(، املناطق العمرانية واملدن اجلديدة هي 
أفضل األماكن لبدء املنشآت الصغرية )3,81(، هناك حاجة لوجود تشريعات وقوانني تفصيلية لتنظيم وحتفيز املنشآت الصغرية 
باململكة )3,81(، ميكن للمنش�آت الصغرية أن تساهم يف ضبط التكاليف وختفيض أسعار املنتجات كأسلوب للمنافسة )3,79(، 
معظم أصحاب املنش�آت الصغرية ال يلجأون إىل استش�اريني ومتخصصني يف جماالت عمل املنش�آت الصغرية )3,76(، توجد 
فرص عديدة متنوعة أمام املنشآت الصغرية لتوسيع أنشطتها وحتسني إنتاجيتها وإيراداتها )3,74(، ثقافة العمل احلر أصبحت 
أكثر ش�يوعا وأكثر قوة باجملتمع )3,69(، معظم املنش�آت الصغرية ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية )3,63(، استجابة جهات 
اإلقراض الحتياجات أصحاب املنش�آت الصغرية بطيئة )3,56(، كثري من املنشآت الصغرية تبدأ يف أنشطتها وليس لديها تصور 
عن متويل أنش�طة املنشأة )3,55(، املنشآت الصغرية متتلك مقومات االبتكار والتطوير وتقديم أفكار إبداعية مقارنة بالشركات 
الكربى )3,50(، الربامج اليت تقدمها مؤسسات التعليم تساهم يف تنمية املهارات الالزمة إلنشاء وإدارة املنشآت الصغرية بنجاح 
)3,44(، غالبية املنشآت الصغرية تنشأ وليس لديها رؤية واضحة عن واقع ومستقبل املنشأة )3,43(، احلاضنات هلا دور هام يف 

إنشاء املنشآت الصغرية )3,41((.
بينما يوافقون بدرجة متوس�طة على العبارات من  )17 إىل 23(   حس�ب ترتيبها يف اجلدول رقم )23( )ترتيب العبارة( حيث 
تراوح متوس�طها احلس�ابي ما بني  )2,91 إىل 3,17( وهو متوس�ط يقع يف الفئة الثالثة  )من 2,61 إىل 3,40( وهي الفئة اليت 
تش�ري إىل خيار املوافقة إىل حد ما وفيما يلي عرض للعبارات ومتوسطهما احلسابي على التوالي من املوافقة األكثر إىل املوافقة  
األقل من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية )الشركات الكبرية هي مصدر دعم وتعضيد للمنشآت الصغرية باململكة )3,17(، 
املنش�آت الصغرية ميكنها أن تنافس الش�ركات الكبرية )3,11(، تتوفر بيانات ومعلومات كافية عن املنش�آت الصغرية تساعد 
الش�باب يف اختاذ قرارات إنشاء منشاة صغرية جديدة وإدارتها )3,02(، توجد باململكة برامج لتوجيه وإرشاد املنشآت الصغرية 
ودعمها )3,02(، من األفضل أن تدخل جهة التمويل كشريك يف املنشآت الصغرية )3,01(، من األفضل أن تدخل اجلهة الداعمة 
أو الراعية كش�ريك يف املنش�أة الصغرية )3,0(، توجد بيانات ومعلومات عن احتياجات املناطق باململكة من املنشآت الصغرية 

.))2,91(
وبالنظر إىل املتوسط العام حملور واقع وخصائص املنشآت الصغرية باململكة جند أن قيمة املتوسط احلسابي العام بلغت )3,49( 
وهو متوسط يقع يف الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة ومن هنا ميكننا القول أن أصحاب املنشآت الصغرية يوافقون على العبارات 

اليت تقيس هذا احملور بصورة عامة.
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خامسًا: تعامالت المنشأة مع جهات التمويل: 
1- تتعدد أسباب طلب املنشآت الصغرية للقروض املصرفية

 يوضح أسباب طلب املنشآت الصغرية للقروض املصرفية
المتوسط ال يوجدنادرًاأحيانًاكثيرًا

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

1611671407481,791,114ك1. اقراض لتأسيس املشروع
%13,213,711,461,2

1662291446781,901,132ك2. االقراض لتمويل العمليات باملشروع. 
%13,618,711,855,4

1472561636481,921,111ك3. االقراض لتوسيع الطاقة اإلنتاجية للمشروع.
%12,020,913,353,0

1242311946651,851,063ك4. االقراض لتوسيع إمكانيات التوزيع ملنتجات املشروع.
%10,118,915,954,4

821811957571,660,965ك5. االقراض حلل أزمة نقدية طارئة غري متوقعة.
%6,714,815,961,9

41922058731,430,787ك6. االقراض لسداد ديون لبنوك أخرى.
%3,47,516,871,4

471941977711,600,896ك7. االقراض لسداد إلتزامات عن املنشأة إىل املوردين.
%3,815,916,163,0

1,74املتوسط العام

يوضح اجلدول الس�ابق أسباب طلب املنش�آت الصغرية للقروض املصرفية، ومن خالل نتائجه يتضح أن املرتبة األوىل من حيث 
املوافقة جاء فيها أن س�بب االقراض كان )االقراض لتوس�يع الطاقة اإلنتاجية للمشروع( مبتوسط حسابي بلغ )1,92( بينما 
جاءت يف املرتبة األخرية أن سبب االقراض كان )االقراض لسداد ديون لبنوك أخرى( مبتوسط حسابي )1,43( وهذه النتيجة 

توضح عدم ميول أصحاب املنشآت الصغرية للقروض أو عدم توفرها هلم.
كما يتضح أن أصحاب املنشآت الصغرية نادرًا ما يقرضون جلميع األسباب الواردة يف هذا احملور حيث تراوح املتوسط احلسابي 
لالقراض هلذه األسباب ما بني  )1,43 إىل 1,92( وفيما يلي عرض ألسباب االقراض ومتوسطها احلسابي من املتوسط األكرب 
إىل األقل )االقراض لتوس�يع الطاقة اإلنتاجية للمش�روع )1,92(، االقراض لتمويل العمليات باملش�روع )1,90(، االقراض 
لتوس�يع إمكانيات التوزيع ملنتجات املشروع )1,85(، اقراض لتأسيس املشروع )1,79(، االقراض حلل أزمة نقدية طارئة غري 

متوقعة )1,66(،  االقراض لسداد التزامات عن املنشأة إىل املوردين )1,60(، االقراض لسداد ديون لبنوك أخرى )1,43(.
وبالنظر إىل املتوس�ط العام حملور أسباب طلب املنشآت الصغرية للقروض املصرفية جند أن قيمة املتوسط احلسابي العام بلغت 

)1,74( مما يشري إىل عدم ميول أصحاب املنشآت الصغرية للقروض أو عدم توفرها هلم.
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2- أشكال استجابة مصادر التمويل لطلبات املنشأة ومدى تكرار هذه االستجابة
جدول  يوضح أشكال استجابة مصادر التمويل لطلبات املنشأة ومدى تكرار هذه االستجابة

المتوسط ال يوجدنادرًاأحيانًاكثيرًا
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

58861807921,470,856ك1. الرفض دون إبداء األسباب. 
%4,77,014,764,8

1422122325311,971,093ك1. الرفض لعدم اكتمال املستندات.
%11,617,319,043,4

1352452394962,021,071ك3. الرفض لعدم االقتناع جبدوى الطلب.
%11,020,019,540,6

1312532045261,991,082ك4. الرفض حبجة عدم وضوح املركز املالي للمنشأة.
%10,720,716,743,0

841772126421,730,984ك5. استجابة سريعة
%6,914,517,352,5

781101747231,580,945ك6. عدم الرد
%6,49,014,259,1

1,79املتوسط العام

يوضح اجلدول السابق أشكال استجابة مصادر التمويل لطلبات املنشأة ومدى تكرار هذه االستجابة، ومن خالل نتائجه يتضح أن 
)الرفض لعدم االقتناع جبدوى الطلب( جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )2,02( يليه يف املرتبة الثانية )الرفض حبجة 
عدم وضوح املركز املالي للمنشأة( مبتوسط حسابي بلغ )1,99( يليه يف املرتبة الثالثة )الرفض لعدم اكتمال املستندات(مبتوسط 
حس�ابي بلغ )1,97(، يليه يف املرتبة الرابعة )استجابة سريعة( مبتوس�ط حسابي بلغ )1,73( وهذا يدل على ضعف االستجابة 
الس�ريعة من قبل مصادر التمويل ، يليه يف املرتبة اخلامسة )عدم الرد( مبتوسط حسابي )1,58( بينما جاء يف املرتبة األخرية 

)الرفض دون إبداء األسباب( مبتوسط حسابي )1,47(.
وبالنظر إىل املتوس�ط العام حملور أشكال اس�تجابة مصادر التمويل لطلبات املنشأة جند أن قيمة املتوسط احلسابي العام بلغت 

)1,79( مما يشري إىل ضعف استجابة مصادر التمويل لطلبات املنشآت الصغرية.
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3- جهات التمويل اليت حصلت املنشأة على متويل منها، وحجم التعامالت معها
جدول  يوضح جهات التمويل اليت حصلت املنشأة على متويل منها، وحجم التعامالت معها

المتوسط ال يوجدمحدودكبير
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

881106941,320,651ك1. بنك التسليف واالدخار السعودي 
%7,29,056,7

451077381,220,533ك2. صندوق املئوية
%3,78,760,3

491027381,230,542ك3. صندوق التنمية الصناعية
%4,08,360,3

49677651,190,534ك4. صندوق التنمية الزراعية
%4,05,562,6

1,24املتوسط العام

يوضح اجلدول جهات التمويل اليت حصلت املنشأة على متويل منها، وحجم التعامالت معها، ومن خالل نتائجه يتضح أن " بنك 
التسليف واالدخار السعودي" جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )1,32( يليه يف املرتبة الثانية صندوق التنمية الصناعية 
" مبتوس�ط حسابي بلغ )1,23( يليه يف املرتبة الثالثة " صندوق املئوية " مبتوسط حسابي بلغ )1,22(، بينما جاء يف املرتبة 

األخرية " صندوق التنمية الزراعية " مبتوسط حسابي )1,19(.
وبالنظر إىل املتوسط العام حملور جهات التمويل اليت حصلت املنشأة على متويل منها جند أن قيمة املتوسط احلسابي العام بلغت 

)1,24( مما يشري إىل ضعف شديد يف متويل املنشآت الصغرية من قبل جهات التمويل.
سادسًا:  تحديد أدوار الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة:

جدول يوضح هل توافق ختصصات اخلرجيني من مؤسسات التعليم والتدريب مع نوعية ومتطلبات الوظائف باملنشآت الصغرية

يش�ري اجلدول إىل هل توافق ختصصات اخلرجيني من مؤسس�ات التعليم والتدريب مع نوعية ومتطلبات الوظائف باملنش�آت 
الصغرية ، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 1179منشأة أي أن هناك 44 منشأة مل جتب على هذا السؤال.

كما يوضح اجلدول أن املنش�آت اليت يرى أصحابها أن ختصصات اخلرجيني من مؤسس�ات التعليم والتدريب تتوافق مع نوعية 
ومتطلبات الوظائف باملنش�آت الصغرية متثل )49,6%( من جمموع املنشآت املشاركة يف الدراسة، يف حني أن املنشآت اليت يرى 
أصحابها أن ختصصات اخلرجيني من مؤسس�ات التعليم والتدريب ال تتوافق مع نوعية ومتطلبات الوظائف باملنش�آت الصغرية  

متثل )%46,8(.
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الوظائف التي ال يلبي احتياجاتها خريجو مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة 
وبالنظر إىل ما ذكر املش�اركون يف الدراس�ة عن عدد الوظائف اليت ال يليب الطلب عليها خرجيو املؤسس�ات التعليمية ميكن 

تلخيصها يف اآلتي:
خدمة التوصيل اجملانياحلفر والتكسريكاشيريمندوب مشرياتمندوب مبيعات

مراقب معماريالري، حصاد احملصولمدخل بياناتخياطسائق
تصميم أزياءمزارعسكرتريبرجمة الكرونيةعمال نظافة

مسئول مراسالت خارجيةاإلدارة احلديثةحالقمراقبة عمالمساح

نسبة السعودة : 
ملزيد من اإليضاح مت مقارنة معظم األسئلة املتعلقة بالسعودة ببعض املؤشرات األخرى اليت ميكن مقارنتها واحلصول على دالالت 
مفيدة وقد احنصر العرض اآلتي على النتائج ذات الداللة اإلحصائية املعنوية. ومل يتم عرض تلك العالقات غري املعنوية وكانت 

النتائج على النحو اآلتي :  
نسبة السعودة يف املنشأت مع هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة

نسبة السعودة في المنشأة

هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم أو تمويل من 
داللة مربع كايالمجموعأحد الجهات بالمملكة

النعم

1035586610,01اقل من %10
108224332من 10 إىل 30 %
4188129من 31 إىل 40 %
122638من 41 إىل 50 %

93645أكثر من %50
2739321205اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة السعودية بني املنشآت اليت حصلت على  دعم أو متويل 
من أحد اجلهات باململكة واملنش�آت اليت مل حتصل على  دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة وتش�ري النتائج إىل أن املنشآت 
اليت مل حتصل على  دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة نسبة السعودة فيها أقل من اجلهات اليت حصلت على  دعم أو متويل 

من أحد اجلهات باململكة.



مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

66

نسبة السعودة يف املنشأة مع املسئول عن إدارة املنشأة

نسبة السعودة في المنشأة
المسئول عن إدارة المنشأة

داللة مربع كايالمجموع

مدير معينمالك المنشأة

3093316400,01اقل من %10
218109327من 10 إىل 30 %
9334127من 31 إىل 40 %
34539من 41 إىل 50 %

39544أكثر من %50
6934841177اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة الس�عودية بني املنشآت املس�ئول عن إدارتها مالكها 
واملنش�آت املسئول عن إدارتها مدير معني وتشري النتائج إىل أن املنشآت املسئول عن إدارتها مدير معني نسبة السعودة فيها أقل 

من املنشآت املسئول عن إدارتها مالكها.
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نسبة السعودة يف املنشأة مع مدير املنشأة

نسبة السعودة في المنشأة
مدير المنشأة

داللة مربع كايالمجموع

غير سعوديسعودي

1934506430,01اقل من %10
209122331من 10 إىل 30 %
9137128من 31 إىل 40 %
33639من 41 إىل 50 %

42345أكثر من %50
5686181186اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة الس�عودية بني املنشآت اليت مديرها سعودي واملنشآت 
اليت مديرها غري س�عودي وتشري النتائج إىل أن املنش�آت اليت مديرها غري سعودي  نسبة السعودة فيها أقل من املنشآت اليت 

مديرها سعودي.
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هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة مع هل أنشئت املنشأة من خالل دراسة للمشروع

هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم 
أو تمويل من أحد الجهات بالمملكة

هل أنشئت المنشأة من خالل دراسة للمشروع
داللة مربع كايالمجموع

النعم

1211532740,01نعم
157786943ال

2789391217اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث إنش�اء املنش�أة من خالل دراسة للمشروع أم ال بني املنشآت 
اليت حصلت على دعم واملنشآت اليت مل حتصل على دعم وتشري النتائج إىل أن املنشآت اليت انشئت من خالل دراسة للمشروع 

أخذت دعم أكثر من املنشآت اليت مل تنشى من خالل دراسة جدوى للمشروع..
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هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة مع هل تعمل املنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة

هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم 
أو تمويل من أحد الجهات بالمملكة

هل تعمل المنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة
داللة مربع كايالمجموع

النعم

1301432730,01نعم
189729918ال

3198721191اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث عمل املنش�أة من خالل خطة عمل مكتوبة أم ال بني املنش�آت 
اليت حصلت على دعم واملنشآت اليت مل حتصل على دعم وتشري النتائج إىل أن املنشآت اليت تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة 

أخذت دعم أكثر من املنشآت اليت ال تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة.
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نسبة السعودة يف املنشأة مع هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة

نسبة السعودة في المنشأة
هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم أو تمويل من 

داللة مربع كايالمجموعأحد الجهات بالمملكة

النعم

1035586610,01اقل من %10
108224332من 10 إىل 30 %
4188129من 31 إىل 40 %
122638من 41 إىل 50 %

93645أكثر من %50
2739321205اجملموع

 

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة السعودية بني املنشآت اليت حصلت على  دعم أو متويل 
من أحد اجلهات باململكة واملنش�آت اليت مل حتصل على  دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة وتش�ري النتائج إىل أن املنشآت 
اليت مل حتصل على  دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة نسبة السعودة فيها أقل من اجلهات اليت حصلت على  دعم أو متويل 

من أحد اجلهات باململكة.
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نسبة السعودة يف املنشأة مع املسئول عن إدارة املنشأة

نسبة السعودة في المنشأة
المسئول عن إدارة المنشأة

داللة مربع كايالمجموع

مدير معينمالك المنشأة

3093316400,01اقل من %10
218109327من 10 إىل 30 %
9334127من 31 إىل 40 %
34539من 41 إىل 50 %

39544أكثر من %50
6934841177اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة الس�عودية بني املنشآت املس�ئول عن إدارتها مالكها 
واملنش�آت املسئول عن إدارتها مدير معني وتشري النتائج إىل أن املنشآت املسئول عن إدارتها مدير معني نسبة السعودة فيها أقل 

من املنشآت املسئول عن إدارتها مالكها.
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نسبة السعودة يف املنشأة مع مدير املنشأة

نسبة السعودة في المنشأة
مدير المنشأة

داللة مربع كايالمجموع

غير سعوديسعودي

1934506430,01اقل من %10
209122331من 10 إىل 30 %
9137128من 31 إىل 40 %
33639من 41 إىل 50 %

42345أكثر من %50
5686181186اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث نس�بة الس�عودية بني املنشآت اليت مديرها سعودي واملنشآت اليت مديرها غري 
سعودي وتشري النتائج إىل أن املنشآت اليت مديرها غري سعودي  نسبة السعودة فيها أقل من املنشآت اليت مديرها سعودي.
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هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة مع هل أنشئت املنشأة من خالل دراسة للمشروع

هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم 
أو تمويل من أحد الجهات بالمملكة

هل أنشئت المنشأة من خالل دراسة للمشروع
داللة مربع كايالمجموع

النعم

1211532740,01نعم
157786943ال

2789391217اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث إنشاء املنشأة من خالل دراسة للمشروع أم ال بني املنشآت 
اليت حصلت على دعم واملنشآت اليت مل حتصل على دعم وتشري النتائج إىل أن املنشآت اليت انشئت من خالل دراسة 

للمشروع أخذت دعم أكثر من املنشآت اليت مل تنشى من خالل دراسة جدوى للمشروع.
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هل سبق أن حصلت املنشأة على أي دعم أو متويل من أحد اجلهات باململكة مع هل تعمل املنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة

هل سبق أن حصلت المنشأة على أي دعم 
أو تمويل من أحد الجهات بالمملكة

هل تعمل المنشأة من خالل خطة عمل مكتوبة
داللة مربع كايالمجموع

النعم

1301432730,01نعم
189729918ال

3198721191اجملموع

يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث عمل املنش�أة من خالل خطة عمل مكتوبة أم ال بني املنش�آت اليت حصلت على 
دعم واملنش�آت اليت مل حتصل على دعم وتشري النتائج إىل أن املنشآت اليت تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة أخذت دعم أكثر من املنشآت اليت 

ال تعمل من خالل خطة عمل مكتوبة.
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ثانيًا : فئات المجتمع المستفيدة من المنشآت الصغيرة

أواًل: معلومات عامة 

مصادر الدخل الفردي
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تضمن االستبيان معلومات عامة عن فئات اجملتمع املستفيدة من  املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر مثل مصادر الدخل واملستوى 
التعليمي وكان أول األس�ئلة يتعلق مبصادر دخل املس�تفيدين  إذ يوضح الشكل الس�ابق مصادر دخل املستفيدين من  املنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر ويش�ري إىل أن عدد اجمليبني على هذا الس�ؤال 2067 أي مجيع املستفيدين املشاركون يف الدراسة ما 

عدا ستة مستفيدين.
كما يوضح اجلدول أن املس�تفيدين الذين مصدر دخلهم أسرهم ميثلون )47,9%( من جمموع العينة مما يشري إىل ارتفاع نسبة 
البطال�ة وعدم توفر فرص العمل، يف حني أن املس�تفيدين الذين مصدر دخلهم راتب حكومي ميثل�ون )26,5%( بينما ميثلون 
املس�تفيدين الذين مصدر دخلهم راتب خاص )20,4%( ويش�ري ذلك إىل قلة نسبة السعودة يف القطاع اخلاص، أما املستفيدين 

الذين مصدر دخلهم عمل حر فيمثلون )4,8%( مما يعكس عدم إقبال املستفيدين على العمل احلر.

املستوى التعليمي

يوضح الشكل السابق املستوى التعليمي  للمستفيدين من  املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركني يف الدراسة ويشري إىل أن 
عدد اجمليبني على هذا السؤال 2062 أي أن اجلميع أجابوا على هذا السؤال عدا )11( مستفيد.

كما يش�ري إىل أن املس�تفيدين الذين مس�تواهم التعليمي جامعي ميثلون )44,2%(، يف حني أن املس�تفيدين الذين مستواهم 
التعليمي دبلوم بعد الثانوي ميثلون )34,8%( بينما ميثل املستفيدين الذين مستواهم التعليمي ثانوي )14,2%( وميثل املستفيدين 
الذين مس�تواهم التعليمي متوسط )4,1%( وميثل املستفيدين الذين مس�تواهم التعليمي فوق اجلامعي )1,4%( أما املستفيدين 
الذين مس�تواهم التعليمي االبتدائي فأقل فيمثلون  )0,7(، وبلغ املتوس�ط احلسابي )4,22( مما يشري إىل أن املستوى التعليمي 

للمستفيدين من  املنشات الصغرية واملتناهية الصغر يتمركز ما بني الثانوي واجلامعي  .
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هل اجتاه الشباب حنو العمل احلر من خالل إنشاء املنشآت الصغرية ما زال ضعيفا؟
النسبة التكرار 

67332,5نعم 
139767,4ال 

207099,9اجملموع 
.31مل يبني 
2073100,0اجملموع 

يوضح اجلدول و الش�كل السابق هل اجتاه الشباب حنو العمل احلر من خالل إنشاء املنشآت الصغرية ما زال ضعيفا ويشري إىل 
أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 2070 من املستفيدين من منشات الصغرية واملتناهية الصغر املشاركني يف الدراسة .

و يش�ري إىل أن الذين يرون أن اجتاه الشباب حنو العمل احلر  ليس ضعيف ميثلون )67,4%( ، يف حني أن الذين يرون أن اجتاه 
الش�باب حنو العمل احلر  ضعيف ميثلون )32,5%( وهذا يوضح نهضة الش�باب حنو العمل احلر من وجهة نظر املستفيدين من 

املنشآت الصغرية .
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أسباب االتجاه السلبي لدى الشباب نحو العمل بالمنشآت الصغيرة  
أش�ار املشاركون لعدة أسباب ساهمت يف االجتاه الس�ليب حنو العمل احلر من خالل إنشاء املنشآت الصغرية وقد مت تلخيصها 

وتصنيفها يف اجلدول التالي:
العوامل التنظيميةالعوامل النفسيةالعوامل الفنيةالعوامل المادية

تعقد اإلجراءاتالردد حتى اكتساب اخلربةافتقاد اخلربةضعف التمويل
ضعف الدعم التنظيمياخلوف من الفشلتنوع اجملاالتضعف الدخل

سوء معاملة اجلهات احلكوميةانطباعات الشباب اخلاطئةنقص املعلوماتضعف املزايا املادية
ضعف وعي الشباب بأهمية ضعف اخلربةصعوبة احلصول على التمويل

املنشآت الصغرية
الشروط الصعبة للعمل يف القطاع 

اخلاص
ضعف الطموحضعف دراسات اجلدوىضعف العائد املادي

جتنب املخاطرةضعف اإلرشادبطء استجابة جهات التمويل
نظرة اجملتمع للعمل اخلاصصعوبة التسويق

التمسك بالوظيفةال جييد الشباب هذه األعمال
عدم التفرغمتسك املالك باإلدارة
ضعف اإلقبال من اجلمهورضعف التنظيم املالي

القلق وعدم الثقةضعف خمرجات التعليم
ضعف دعم األقارب واألصدقاءضعف الربامج التعليمية
اخلوف من النجاحضعف األيدي العاملة

تفضيل العمل يف القطاع العاماملنافسة
عدم اجلديةعدم وضوح الفكرة

كثرة اجملاالت وقلة األرباح
ضعف التسويق من اجلهات 

الداعمة
عدم حتمل املسئولية من قبل 

الشباب
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ثالثًا : الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة
و األجهزة والمؤسسات المختصة بالمنشآت الصغيرة

 عدد املنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها اجلهة حاليًا
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالنسبةالتكرار

250915,8600,85893,393
30011,8
80011,8
100011,8
346111,8

1322,8اجملموع
4477,2مل يبني
57100,0اجملموع

كان أول األس�ئلة يتعلق بعدد املنش�آت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها اجلهة حاليًا ويشري اجلدول والشكل السابق إىل أن عدد 
اجمليبني على هذا الس�ؤال 13 جهة وميثلون )22,8%( بينما بلغ عدد اجلهات اليت مل تبني عدد املنش�آت الصغرية اليت ترعاها 
44 جهة وميثلون )77,2%( وهذا يعكس إعراض اجلات الراعية والداعمة عن اإلجابة على هذا السؤال وقد يكون سبب اإلعراض 

عدم معرفة العدد الدقيقة من املنشآت اليت يرعونها.
كما يوضح اجلدول أن اجلهات اليت ترعى 250 منش�أة متثل )15,8%( من جمموع العينة، يف حني أن النسبة كانت متساوية لكل 
من اجلهات اليت ترعى وتدعم 300 منشأة، واجلهات اليت ترعى وتدعم 800 منشأة، و اجلهات اليت ترعى وتدعم 1000 منشأة، 
و اجلهات اليت ترعى وتدعم 3461 منش�أة حيث بلغت  )1,8%(، وبلغ املتوس�ط احلسابي )600,85( مما يشري إىل أن متوسط 

عدد املنشأة اليت ترعاها وتدعمها اجلهات املشاركة يف هذه الدراسة 600 منشأة.
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العدد املناسب من العاملني يف املنشآت الصغرية
النسبةالتكرار

109,9أقل من 4
6-45554,5
10-73635,6

101100,0اجملموع

هذا االس�تبيان موجهه إىل األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر وتضمن االستبيان معلومات عامة 
مثل العدد املناس�ب من العاملني يف املنشآت الصغرية ، ودرجة اآللية املناسبة يف املنشآت الصغرية، واجملال أو اجملاالت األفضل 
إلنشاء املنش�آت الصغرية و ثقافة وقيم العمل باملنشآت الصغرية، و البيانات واملعلومات املتوفرة عن املنشآت الصغرية القائمة، 
واألس�واق املتوقعة أمام منتجات املنش�آت الصغرية، و فرص التمويل املتوفرة أمام املنش�آت الصغرية، و هل املنشآت الصغرية 
باململكة تواجه مشكلة حقيقية وكان أول األسئلة يتعلق بعدد العمال إذ يوضح اجلدول والشكل السابق العدد املناسب من العاملني 
يف املنش�آت الصغرية  ويش�ري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 

باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.
كما يوضح اجلدول أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن العدد 
املناس�ب من العاملني يف املنش�آت الصغرية  من 4 إىل 6 عمال ميثلون )54,5%( من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن 
األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن العدد املناسب من العاملني يف املنشآت الصغرية  
من 7 إىل 10 عمال ميثلون )35,6%( بينما بلغت نس�بة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية 

الصغر الذين يرون أن العدد املناسب من العاملني يف املنشآت الصغرية  أقل من 4 )%9,9(.
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اجملال أو اجملاالت األفضل إلنشاء املنشآت الصغرية
النسبةالتكرار

2726,7اخلدمي
3837,6التجاري
2928,7الصناعي
11,0احلريف
65,9عقاري
101100,0اجملموع

يش�ري الشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

كما يوضح اجلدول أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجملال 
األفضل إلنشاء املنشآت الصغرية اجملال التجاري ميثلون )37,6%( من جمموع العينة، يف حني أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات 
املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجملال األفضل إلنشاء املنشآت الصغرية اجملال الصناعي ميثلون 
)28,7%( وبلغت نس�بة املسؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجملال 
األفضل إلنشاء املنش�آت الصغرية اجملال اخلدمي  )26,7%( وبلغت نسبة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجملال األفضل إلنش�اء املنش�آت الصغرية اجملال العقاري  )5,9%( بينما بلغت نسبة 
املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجملال األفضل إلنشاء املنشآت 

الصغرية اجملال احلريف )%1,0(.
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ثقافة وقيم العمل باملنشآت الصغرية
النسبةالتكرار

2726,7اخلدمي
3837,6التجاري
2928,7الصناعي
11,0احلريف

يش�ري اجلدول والشكل الس�ابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 93 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا مثانية منها.

كما يوضح اجلدول أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن ثقافة وقيم 
العمل باملنش�آت الصغرية  اجيابية وداعمة للعمل احلر ميثلون )76,2%( من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة 
واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن ثقافة وقيم العمل باملنشآت الصغرية  سلبية مقيدة 

للعمل احلر ميثلون )%15,8(.
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البيانات واملعلومات املتوفرة عن املنشآت الصغرية القائمة
النسبةالتكرار

5756,4بيانات ومعلومات كافية وميكن احلصول عليها بسهولة
4342,6بيانات ومعلومات غري كافية ويصعب احلصول عليها

11,0مل يبني
101100,0اجملموع

يبني اجلدول والش�كل الس�ابق أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا واحد.

و يوضح اجلدول أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن البيانات 
واملعلومات املتوفرة عن املنش�آت الصغرية القائمة  بيانات ومعلومات كافية وميكن احلصول عليها بسهولة ميثلون )56,4%( من 
جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن 
البيانات واملعلومات املتوفرة عن املنشآت الصغرية القائمة بيانات ومعلومات غري كافية ويصعب احلصول عليها ميثلون )%42,6(.
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األسواق املتوقعة أمام منتجات املنشآت الصغرية
النسبةالتكرار

8281,2األسواق احمللية
1211,9األسواق اخلارجية

55,0األسواق احمللية بدرجة كبرية مع األسواق اخلارجية بنسبة حمدودة
22,0األسواق اخلارجية بدرجة كبرية مع األسواق احمللية بنسبة حمدودة

101100,0اجملموع

يبني اجلدول و الش�كل الس�ابق أن عدد اجمليبني على هذا الس�ؤال 99 أي مجيع املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا أثنني منهم.

و يوضح اجلدول أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن األسواق 
املتوقعة أمام منتجات املنشآت الصغرية  األسواق احمللية ميثلون )81,2%( من جمموع العينة، يف حني أن املسؤولني عن األجهزة 
واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن األس�واق املتوقعة أمام منتجات املنشآت الصغرية 
األسواق اخلارجية ميثلون )11,9%( وبلغت نسبة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر 
الذين يرون أن األس�واق املتوقعة أمام منتجات املنش�آت الصغرية  األس�واق احمللية بدرجة كبرية مع األسواق اخلارجية بنسبة 
حمدودة )5,0%( وبلغت نسبة املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن 

األسواق اخلارجية بدرجة كبرية مع األسواق احمللية بنسبة حمدودة )%2,0( .
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فرص التمويل املتوفرة أمام املنشآت الصغرية
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالنسبةالتكرار

.1211,92,56845حمدودة جدًا
3130,7حمدودة
4645,5متوسطة
1110,9كبرية

10099,0اجملموع
11,0مل يبني
101100,0اجملموع

يبني اجلدول و الش�كل الس�ابق أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا واحد.

و يش�ري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن فرص 
التمويل املتوفرة أمام املنش�آت الصغرية متوس�طة ميثلون )45,5%( م�ن جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة 
واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن فرص التمويل املتوفرة أمام املنشآت الصغرية حمدود 
ميثلون )30,7%( وبلغت نس�بة املسؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن 
فرص التمويل املتوفرة أمام املنش�آت الصغرية حمدودة جدًا )11,9%( وبلغت نسبة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 

باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن فرص التمويل املتوفرة أمام املنشآت الصغرية كبرية )%10,9(.
بلغ املتوسط احلسابي )2,56( مما يشري إىل متركز رأي املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية 

الصغر بني اخليارين الثاني والثالث وهي حمدودة متيل إىل املتوسطة.
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8 – الدوافع واحلوافز اليت ميكن أن تشجع مصادر التمويل لتقديم الدعم املالي الالزم للمنشآت الصغرية:
وحيث اقرح املش�اركون العديد من الدوافع فقد مت تقس�يمها إىل جمموعتني دوافع خارجية )عوامل حميطة باملنشأة( ودوافع 

داخلية )عوامل داخل املنشأة(:
عوامل داخليةعوامل خارجية

العمل اخلرييالشراكة مع الشركات الكربى
اجلدوى االقتصاديةالقروض امليسرة

توفر الضمانات الكافيةاإلجراءات البسيطة
اإلفصاح عن اجلهة الداعمةالدعم احلكومي

اجلدية ارتفاع نسبة الفائدة
التأهيلتشجيع الكوادر الوطنية إلنشاء مشروعاتهم

اخلربةالنهوض باجلهات الداعمة
وضوح الرؤية لدى املنشأةتسهيل اإلجراءات ألصحاب التمويل
كفاءة املشروعتوفر خدمات إرشادية للمشاريع 

املشاركة يف اإلدارة
املشاركة يف األرباح

تنظيم املشروع
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هل ترى أن املنشآت الصغرية باململكة تواجه مشكلة حقيقية
النسبةالتكرار

5655,4نعم 
4544,6ال 

101100,0اجملموع

يش�ري اجلدول و الشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

و يش�ري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن املنشآت 
الصغرية باململكة تواجه مش�كلة حقيقية ميثلون )55,4%( من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات 
املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن املنشآت الصغرية باململكة ال تواجه مشكلة حقيقية ميثلون )%44,6(. 
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تصورات املشاركني بشأن التعامل مع املشكلة :
وضع املشاركون عدة حلول للتعامل مع املشكلة كانت على النحو اآلتي وقد مت تصنيف هذه احللول املطروحة للمشكلة يف التصنيف 

اآلتي : 
دعم فنيدعم خدميدعم حكومي

حتديد ضوابط وآليات الدعمإنشاء هيئة للمنشآت الصغريةنشر ثقافة العمل احلر
دراساتجهات راعيةدورات تثقيفية

تسهيل اإلجراءات
تنويع نشاطات املنشأة
توفري الرقابة املناسبة
تنويع مصادر الدخل

ومبقارنة رأي أصحاب املنش�آت الصغرية ورأي األجهزة املختصة حول دور مؤسسات التعليم والتدريب يف تنمية مهارات وقدرات 
إنشاء وإدارة املنشآت الصغرية يتضح من اجلدول األتي:

رأي األجهزة المختصةرأي أصحاب المنشآت

استخام التكنولوجيا يف األعمال اإلداريةاإلدارة املبيعات, التسويق.
التفكري اإلبداعي, إدارة املشاريع, العمل احلر, احملاسبة والدارة 

املالية + األخالق.
األساليب احلديثة يف اإلدارة  والعمل

تطوير املهارات اإلدارية: حماسبة، تسويق، مالية، دعاية اخلربات العملية, املهارات اإلدارية.
وإعالن،....

املهارات الفنية: انتاج، تصنيع، ميكانيكا، تقنية، ..تقوية جانب السمات الريادية.
املهارات الفنية: الفندقة، الطهي، اخلياطة ، أعمال البناء....االهتمام باحلرفية, واملهندسني.

ورش عمل لتطوير املهارات.اخلراطة, احلدادة.
دعم االبتكار واالخراعاختيار التقنية املناسبة, استكشاف األعطال. 

تنمية ثقافة التنبؤ باحتياجات املرحلة القادمةالتدريب على إعداد الدراسات اجلدوى, التسويق. 
آليات تطوير األفكار لالستثمارات القائمة لتنمية األرباحالتفكري اإلبداعي

املهارات السلوكية: االتصال – العمل اجلماعي – اختاذ القرار- تنمية املعرفة التقنية. 
ضغوط العمل ....

وضع خطة تدريب للمنشآت جمانية بدون مقابل وإعطاء شهادة 
بذلك وخاصة يف اجملاالت التالية: الكهرباء, االلكرونات, 

ميكانيكا, سباكه, أعمل حيتاجها سوق العمل.

تطوير برامج تدريبية تتوافق مع فرص العمل يف املنشآت 
الصغرية.

املهارات املهنية, املهارات اليدوية.



صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

89مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

هل رفع ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر هو املدخل املناسب لعالج مشكلة هذه 
املنشآت

النسبةالتكرار

8685,1نعم 
1514,9ال 

101100,0اجملموع 

يش�ري اجلدول و الشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

و يش�ري اجلدول إىل أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن رفع 
ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر هو املدخل املناسب لعالج مشكلة هذه املنشآت  
ميثلون )85,1%( من جمموع العينة، يف حني أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر 
الذين يرون أن رفع ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر ليس املدخل املناسب لعالج 

مشكلة هذه املنشآت ميثلون )%14,9(.
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 هل عالج مشكلة املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر باململكة يتطلب إصدار قرارات حكومية جديدة؟
النسبةالتكرار

3433,7نعم 
6766,3ال 

101100,0اجملموع 

يش�ري اجلدول والشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

و يش�ري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن عالج 
مشكلة املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر باململكة ال يتطلب إصدار قرارات حكومية جديدة ميثلون )66,3%( من جمموع العينة، 
يف حني أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن عالج مشكلة املنشآت 

الصغرية ومتناهية الصغر باململكة يتطلب إصدار قرارات حكومية جديدة ميثلون )%33,7(.
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 هل التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية كافية
النسبةالتكرار

6766,3نعم 
3433,7ال 

101100,0اجملموع 

يش�ري اجلدول و الشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

ويشري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن التسهيالت 
اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية كافية ميثلون )66,3%( من جمموع العينة، يف حني أن املسؤولني عن 
األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية 

احلكومية للمنشآت الصغرية كافية ميثلون )%33,7(.
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أنواع التسهيالت  المقترحة التي تقدمها االجهزة الحكومية للمنشآت الصغيرة : 
اقرح املشاركون عدة تسهيالت جيب أن  تقدمها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية كانت على النحو اآلتي:

• تسهيل االجراءات.
• تسهيل اإلجراءات، دعم تنافسًا.

• االجراءات احلكومية، الراخيص.
• تسهيالت يف البلديات، يف استخراج السجالت.

• توفري  الرعاية الفعلية هلذه املنشآت، اجياد برامج اليت تساهم من تطوير هذه املنشآت. 
• التمويل طويل األجل مثاًل.

• االستشارات التسويق، التدريب. 
• تقديم حوافز تشجيعية أكثر.

• توفري خدمات استشارية، تسهيل االجراءات احلصول على الراخيص الالزمة. 
• إدراج الضمان الشخصي للمنشآت وخصم املبالغ من حساب العميل مباشرة، توقيع العميل على اقرار خطي بضمان املشروع.

• تبسيط االجراءات وتسهيلها ورفع قيمة التمويل الن الواضح من الصناديق احلكومية متويلها منخفضة.
• تبسيط االجراءات لتأسيس املشروع الصغري. تأهيل اصحاب املنشآت الصغرية ن خالل توفري الدعم.

• انشاء صندوق للمنشآت الصغرية واملتوسطة، تقديم االقراض يف احلال.
• تسهيل االجراءات احلكومية. 

 وميكن حصر أنواع التسهيالت مبا يلي : 

تسهيل اإلجراءات والراخيص
االستشارات والتدريب

تسهيالت البلديات
متويل طويل األجل
حوافز تشجيعية

إنشاء صندوق لتقديم القروض يف احلال
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هل ترى أن أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام املنشآت الصغرية كافية؟
النسبةالتكرار

6766,3نعم 
3433,7ال 

101100,0اجملموع 

يش�ري اجلدول والشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 101 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.

و يش�ري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن أنواع 
التموي�ل املتوفرة حاليا أمام املنش�آت الصغرية كافية ميثلون )65,3%( من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة 
واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام املنشآت الصغرية غري 

كافية ميثلون )%34,7(.
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اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية تفضل أنشطة معينة دون غريها للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها؟
النسبةالتكرار

4746,5نعم 
5352,5ال 

11,0مل يبني 
101100,0اجملموع 

يش�ري اجلدول والشكل السابق إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا واحد.

و يش�ري اجلدول إىل أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجلهات 
الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية ال تفضل أنشطة معينة دون غريها للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها ميثلون )%52,5( 
من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن 
اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت الصغرية تفضل أنشطة معينة دون غريها للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها ميثلون 

.)%46,5(
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األدوار والمهام التي يجب أن تؤديها الجهات المتخصصة بالمنشآت الصغيرة لدعم ورعاية المنشآت 
الصغيرة

يوضح اجلدول مقارنة مقرحات األجهزة املختصة باملنش�آت الصغرية وأصحاب املنش�آت الصغرية  حول األدوار اليت تقوم بها 
اجلهات لدعم ورعاية املنشآت الصغرية وقد صنفت وفق ثالثة تصنيفات هي الدعم الفين والدعم التنظيمي والدعم املادي.

مقارنة لألدوار الضرورية اليت جيب أن تقوم بها اجلهات لدعم ورعاية املنشآت الصغرية  
الدعم الماديالدعم التنظيميالدعم الفني

أصحاب املنشآتاألجهزة املختصةأصحاب املنشآتاألجهزة املختصةأصحاب املنشآتاألجهزة املختصة
تسهيل اإلجراءات تعديل القواننيالنصيحة واملشورةتوجيه وإرشاد

النظامية
التمويل السريع كفالة املنشآت

خاصة خالل املواسم
توفري البيانات استشاراتتدريب

الالزمة
توفري البيئة 
االستثمارية

الدعم املالي

التمويلتوحيد مركز اإلجراءاتتسهيل اإلجراءاتتسويقتنسيق مع املنشآت
وضع نظم وقوانني خدمة محاية التعاون بني اجلهات

داعمة
دعم التحالف مع 
املنشآت الكبرية 
وخاصة احلكومية

الشراكة

تشريعات العمل 
احلر

التمويل اإلسالمي دعم ورعاية املوهوبنيالرقابةالتوجيه
املقنن

تسهيل التمويل اإلشراف واملتابعة
وإجراءاته

طلب تقارير دورية 
شهرية من قبل 
اجلهات الداعمة 

تسهيل اإلجراءات 
النظامية

احللول للمشاكل

تقييم دراسات 
اجلدوى

توفري املعلومات 
عن  الفرص واملواقع 

االستثمارية

توفري البيئة 
االستثمارية

توفري الدعم املادي 
واللوجسيت

توحيد مركز اإلجراءاتتوجيه وتبين االفكار الرعاية واإلشراف
دعم التحالف مع اإلعالن والرويج

املنشآت الكبرية 
وخاصة احلكومية

توفر حاضنات 
العمل

دعم ورعاية املوهوبنيخرباء تعليم وتدريب

توفري معلومات حوافز تشجيعية
وبيانات

تسهيل اإلجراءات 
النظامية

التوعية اإلعالمية 
بالعمل احلر

توفري البيئة النصيحة واملشورة
االستثمارية

التدريب العملي 
وليس النظري

توحيد مركز اإلجراءاتاستشارات
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جماالت االستشارات اليت حتتاج إليها املنشآت الصغرية
ترتيب العبارةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

5,562,417استشارات لتوليد األفكار
5,202,126استشارات لتحويل األفكار إىل فرص عملية

3,982,022استشارات يف دراسات اجلدوى
5,192,255استشارات يف التخطيط االسراتيجي

5,892,148استشارات يف إعداد خطط وبرامج العمل
4,142,683استشارات يف التسويق والبيع
4,362,674استشارات تنظيمية وإدارية

3,032,791استشارات متويلية ومالية
8,942,3610استشارات قانونية
10,001,7911استشارات اإلرشاد

8,791,859استشارات موارد بشرية
11,571,1312استشارات أخرى

يبني اجلدول الس�ابق جماالت االستشارات اليت حتتاج إليها املنش�آت الصغرية، ومن خالل نتائجه يتضح أن املرتبة األوىل من 
جاءت فيها )االستش�ارات التمويلية واملالية(،  تليها يف املرتبة الثانية  )االستش�ارات يف دراس�ات اجلدوى(، تليها يف املرتبة 
الثالثة )استش�ارات يف التس�ويق والبيع( تليه�ا يف املرتبة الرابعة )استش�ارات تنظيمية وإدارية( تليها يف املرتبة اخلامس�ة 
)استشارات يف التخطيط االسراتيجي( تليها يف املرتبة السادسة )استشارات لتحويل األفكار إىل فرص عملية(، تليها يف املرتبة 
السابعة)استش�ارات لتوليد األفكار(، تليها يف املرتبة الثامنة )استشارات يف إعداد خطط وبرامج العمل( تليها يف املرتبة التاسعة 
)استشارات موارد بشرية( تليها يف املرتبة العاشرة )استشارات قانونية(، تليها يف املرتبة احلادية عشر )استشارات اإلرشاد (، 

بينما جاء يف املرتبة األخرية)استشارات أخرى (.
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السمات الشخصية الواجب توافرها لدى صاحب املنشأة الصغرية
أولوية 

مرتفعة جدًا
أولوية 
مرتفعة

أولوية 
متوسطة

أولوية 
منخفضة

أولوية 
المتوسط منخفضة جدًا

الحسابي
االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

203733923,630,9711كاإلبداع
%19,836,632,78,92,0

5241714,430,671كحتمل املسؤولية
%51,540,66,91,0

43342034,170,854كحتمل املخاطر
%42,633,719,83,0

29452073,950,887كالرغبة يف االستقالل
%28,744,619,86,9

433620114,180,853كالرغبة يف االجناز
%42,635,619,81,01,0

344418414,050,886كاملبادرة
%33,743,617,84,01,0

244425713,820,919كسرعة البديهة
%23,843,624,86,91,0

28402753,910,878كلديه رؤية
%27,739,626,75,0

1640301323,540,9812كالتعاطف مع اآلخرين
%15,839,629,712,92,0

21383383,721,7910كاجلرأة االجتماعية
%20,837,632,77,9

48361614,290,802كالثقة بالنفس
%47,535,615,81,0

31541514,130,735كاالستقرار النفسي
%30,753,514,91,0

3,99املتوسط العام

يبني اجلدول الس�مات الش�خصية الواجب توافرها لدى صاحب املنش�اة الصغرية ، ومن خالل نتائجه يتضح أن املرتبة األوىل 
من حيث األولوية املرتفعة جاءت فيها )حتمل املس�ؤولية( مبتوسط حسابي بلغ )4,43من 5( مما يعين أن غالبية املسؤولني عن 
األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر يرون أنها أولوية مرتفعة جدًا، أما املرتبة الثانية فقد جاءت 
فيها )الثقة بالنفس( مبتوسط حسابي )4,29( وهذا يعين كذلك أن غالبية املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت 
الصغ�رية واملتناهية الصغ�ر يرون أنها أولوية مرتفعة جدًا ، بينما جاءت يف املرتبة األخرية )التعاطف مع اآلخرين( مبتوس�ط 
حسابي )3,54( مما يعين أن غالبية املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر يرون أنها 

أولوية مرتفعة.
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كما يتبني من اجلدول أعاله أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر يرون أن الصفات 
من ) 1 إىل 2(  حس�ب ترتيبها يف اجلدول رقم )19( )ترتيب العبارة( هلا أولوية مرتفعة جدًا حيث تراوح متوس�طها احلسابي 
ما بني  )4,29 إىل 4,43 ( وهو متوس�ط يقع يف الفئة اخلامس�ة من املقياس اخلماسي ) من 4,21 إىل 5,000( وهي الفئة اليت 
تشري إىل خيار األولوية املرتفعة جدًا وفيما يلي عرض لألولويات ومتوسطها احلسابي على التوالي من األولوية األكثر إىل األولوية 
األقل من وجهة نظر املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر )حتمل املسؤولية )4,43(، 

الثقة بالنفس )4,29(.
وكذلك تش�ري نتائج اجلدول أعاله أن املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر يرون 
أن الصفات من ) 3 إىل 12(  حس�ب ترتيبها يف اجلدول رقم )19( )ترتيب العبارة( هلا أولوية مرتفعة حيث تراوح متوس�طها 
احلس�ابي ما بني  )3,54 إىل 4,18 ( وهو متوس�ط يقع يف الفئة الرابعة من املقياس اخلماسي ) من 3,41 إىل 4,20( وهي الفئة 
اليت تشري إىل خيار األولوية املرتفعة وفيما يلي عرض لألولويات ومتوسطها احلسابي على التوالي من األولوية األكثر إىل األولوية 
األقل من وجهة نظر املس�ؤولني عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر )الرغبة يف االجناز 
)4,18(، حتمل املخاطر )4,17(، االس�تقرار النفس�ي )4,13(، املبادرة )4,05(، الرغبة يف االس�تقالل )3,95(، لديه رؤية 

)3,91(، سرعة البديهة )3,82(، اجلرأة االجتماعية )3,72(، اإلبداع )3,63(، التعاطف مع اآلخرين )3,54((.
وبالنظر إىل املتوس�ط العام حملور الس�مات الشخصية الواجب توافرها لدى صاحب املنش�أة الصغرية جند أن قيمة املتوسط 
احلسابي العام بلغت )3,99( وهو متوسط يقع يف الفئة اليت تشري إىل خيار األولوية املرتفعة ومن هنا ميكننا القول أن املسؤولني 
عن األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر يرون األولويات اليت  يقسها هذا احملور أولويات مرتفعة 

بصورة عامة.
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اجتاه الشباب حنو املنشآت الصغرية وفرص العمل احلر
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالنسبةالتكرار

.22,03,3474ضعيف جدًا
1514,9ضعيف
5251,5متوسط

3130,7قوي
11,0قوي جدًا
101100,0اجملموع 

يبني اجلدول و الش�كل السابق أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية 
واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا جهة واحدة.

و يوضح اجلدول أن املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجتاه الشباب 
حنو املنش�آت الصغرية وفرص العمل احلر متوس�ط، ميثلون )51,5%( من جمموع العينة، يف حني أن املس�ؤولني عن األجهزة 
واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون أن اجتاه الشباب حنو املنشآت الصغرية وفرص العمل احلر 
قوي ميثلون )30,7%( وبلغت نس�بة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون 
أن اجتاه الش�باب حنو املنش�آت الصغرية وفرص العمل احلر ضعيف)14,9%( وبلغت نسبة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات 
املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون اجتاه الشباب حنو املنشآت الصغرية وفرص العمل احلر ضعيف جدًا 
)2,0%(، وبلغت نسبة املسؤولني عن األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر الذين يرون اجتاه الشباب 

حنو املنشآت الصغرية وفرص العمل احلر قوي جدًا )%1,0(  .
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رابعًا: الخبراء والمتخصصين المهتمين بالمنشآت الصغيرة
هل توافق على أن متارس املنشآت الصغرية أنشطتها يف مجيع القطاعات الصناعية وكذلك مجيع القطاعات اخلدمية

النسبةالتكرار

9088,3نعم
1211,8ال

102100,0اجملموع 

هذا االس�تبيان موجهه إىل اخل�رباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر وكان أول األس�ئلة 
يتعلق باملوافقة على أن متارس املنش�آت الصغرية أنش�طتها يف مجيع القطاعات الصناعية وكذلك مجيع القطاعات اخلدمية إذ 
يوضح اجلدول و الش�كل السابق اإلجابة على هذا الس�ؤال ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 102 أي مجيع اخلرباء 

واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة.
كما يوضح اجلدول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين يوافقون على أن متارس املنشآت الصغرية 
أنش�طتها يف مجي�ع القطاعات الصناعية وكذلك مجي�ع القطاعات اخلدمية ميثلون )88,3%( من جمم�وع العينة، يف حني أن 
اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين ال يوافقون على أن متارس املنشآت الصغرية أنشطتها يف مجيع 

القطاعات الصناعية وكذلك مجيع القطاعات اخلدمية ميثلون )%11,8(.
وكان تربير من أجاب  )ال( بأن مت ذكر أهم القطاعات األكثر توفقًا مع طبيعة عمل املنش�آت الصغرية وكانت على النحو اآلتي :  

وميكن تلخيص رأي اخلرباء حول مجيع األنشطة الصناعية واخلدمية اليت متارسها املنشآت الصغرية:
خدميةصناعية

خدميةالورش الصغرية

خدمات زراعية مثل بيع البذوروالورش اخلاصة باحلدادة, والنجارة, و صناعة البالستيك, قطاع التموين الغذائي.

مكاتب اخلدمات ومكاتب العقار واخلدمات الزراعيةتصنيع األثاث اخلشيب

خدمات الطالب, خدمات اخلياطة, خدمات تقديم األطعمةالصناعات التجميعية الصغرية

خدمات االستشارية, خدمات سياحيةالصناعات اجللدية

املراكز الصحية.الصناعات البالستيك, الصناعات الغذائية

املواد الغذائية , مواد البناء , مواد الزراعية. املطاعم , تصميم وتفصيل املالبس.

االتصاالت مراكز العالج.الصناعات التكميلية , الصناعات البالستيكية
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الفرص والتحديات أمام المنشآت الصغيرة في المملكة 
 ختتلف الفرص والتحديات أمام املنش�آت الصغرية من دولة ألخرى وقد أوضح اخلرباء واملتخصصون أهم الفرص و التحديات 

املنشآت الصغرية باململكة العربية السعودية. وكانت على النحو اآلتي:  
مقارنة رأي اخلرباء واألجهزة املختصة حول الفرص والتحديات للمنشآت الصغرية:

التحدياتالفرص

األجهزة املختصةاخلرباءاألجهزة املختصةاخلرباء
الدوام املسائيعدم وجود بياناتتنوع األنشطةقوة االقتصاد

كثرة اإلجراءاتعدم توفر عمالة مدربةدعم الشركات للمنشآت الصغريةالكثافة السكانية
صعوبة التمويلاملنافسةالدعم املاديارتفاع العقار
وجود الفرص اجليدة يف األسواق اجملاورة البنية التحتية

للمملكة  لكن يصعب الوصول إليها
ضعف إقبال املستهلكنيكثرة األجانب

العمالة غري املنظمةارتفاع األجورالفرص يف دول اجلوارالدعم احلكومي
صعوبة التسويقصعوبات تسويقيةاجلهات الداعمةعدم وجود ضرائب

صعوبة الراخيصتقلب األوضاع االقتصاديةارتفاع القوة الشرائية يف السوق احملليةالقوة الشرائية
املنافسةضعف خربة بعض املالكالتشجيع الرمسي

مشاكل اجلودةالسماح باسترياد السلع األقل جودةتوفر القروض
صعوبة نقل التقنيةالبيع خارج نطاق الرخيصالسوق كبرية

مقارنة رأي اخلرباء ورأي االجهزة املختصة حول أسباب إعراض أو حتفظ جهات التمويل للمنشآت الصغرية
رأي األجهزة المختصةرأي الخبراء

عدم توفر دراسات اجلدوى أو ضعفهاعدم وضوح  املوقف املالي.
ارتفاع املخاطرةعد اكتمال املستندات.
عدم الثقة بالعمالة الوطنيةتدني األرباح املتوقعة.

تكرار األفكاراهتزاز املوقف املالي للمؤسسة.
املخاطر العالية، األرباح املتدنية، عدم جدية بعض الشباب سد 

القروض التمويلية.
فشل املشاريع

ضعف اإلدارةاملشاريع الفاشلة، املؤسسات ملتزمة باللوائح والقوانني.
عدم كفاية الضماناتالضمانات غري كافية، درجة املخاطرة, املستندات غري مكتملة.

عدم االلتزام بسداد، عدم توفر اإلمكانيات لدى املنشآت الصغرية.
كثرة اخلسائر، عدم وجود والتخطيط.

عدم القدرة على سداد املستحقات بعد فرة لعدم جناح املشروع.
اخلوف من عدم التسديد.

عدم إعطاء فكره كاملة عن املنشأة.
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هل ترى أن رفع ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنشات الصغرية ومتناهية الصغر هو املدخل املناسب لعالج 
مشكلة هذه املنشآت ؟

النسبةالتكرار

9391,2نعم 
65,9ال 

9997,1اجملموع 
32,9مل يبني 
102100,0اجملموع 

يوضح اجلدول والش�كل الس�ابق اإلجابة على هل رفع ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنشآت الصغرية ومتناهية 
الصغر هو املدخل املناسب لعالج مشكلة هذه املنشآت أم ال، ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 99 أي مجيع اخلرباء 

واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا ثالثة منهم.
كم�ا يوضح اجل�دول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية الذين يرون أن رف�ع ميزانيات الصناديق 
احلكومية املوجهة لدعم املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر هو املدخل املناسب لعالج مشكلة هذه املنشآت ميثلون )91,2%( من 
جمموع العينة وهذا يعكس مدى أهمية رفع ميزانيات الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر حلل 
مش�كالت هذه املنش�آت، يف حني أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين ال يرون أن رفع ميزانيات 
الصناديق احلكومية املوجهة لدعم املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر هو املدخل املناس�ب لعالج مشكلة هذه املنشآت ميثلون 

.)%5,9(
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هل ترى أن أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام املنشآت الصغرية باململكة كافية ؟
النسبةالتكرار

5755,9نعم 
4342,2ال 

10098,0اجملموع 
22,0مل يبني 
102100,0اجملموع 

يوضح اجلدول  والش�كل الس�ابق اإلجابة على هل أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام املنشآت الصغرية باململكة كافية أم ال ويشري 
إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر 

املشاركة يف الدراسة عدا اثنني منهم.
كما يوضح اجلدول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين يرون أن أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام 
املنشآت الصغرية باململكة كافية ميثلون )55,9%( من جمموع العينة، يف حني أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت 

الصغرية الذين يرون أن أنواع التمويل املتوفرة حاليا أمام املنشآت الصغرية باململكة غري كافية ميثلون )%42,2(.

وقد أوضح اجمليبون ب )ال(  بذكر عدة مقرحات لتنويع مصادر التمويل امام املنشآت الصغرية جاءت كما يلي   وميكن تلخيص 
مقرحات تنويع مصادر التمويل أمام املنشآت الصغرية مبا يلي :

الشروط ميسرة. إنشاء صناديق خاصة هلذا اهلدف. 
توفري مصادر متويل أخرى.دعم جهات التمويل احلكومية واخلاصة، تسهيل الشروط.

زيادة عدد البنوك احلكومية.زيادة الصناديق، التوسع يف االقراض للمؤسسات .

متويل مشاريع التعليم والدورات للعميالت. متويل من الدولة.
أن تكون  هناك جهات متخصصة يف متويل املنشآت الصغرية فقط.زيادة  البنوك واجلهات الداعمة للمنشآت الصغرية.

رفع مبلغ الدعم حلاجة بعض املشاريع الكبرية.
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هل ترى أن عالج مشكلة املنشآت الصغرية ومتناهية الصغر باململكة تتطلب إصدار قرارات حكومية جديدة ؟
النسبةالتكرار

4342,2نعم 
5755,9ال 

10098,0اجملموع 
22,0مل يبني 
102100,0اجملموع 

يوضح اجلدول و الش�كل السابق اإلجابة على هل عالج مشكلة املنشات الصغرية ومتناهية الصغر باململكة تتطلب إصدار قرارات 
حكومية جديدة أم ال ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت 

الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا اثنني منهم.
كما يوضح اجلدول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية الذين يرون أن عالج مشكلة املنشآت الصغرية 
ومتناهي�ة الصغر باململك�ة تتطلب إصدار قرارات حكومية جدي�دة ميثلون )42,2%( من جمموع العين�ة، يف حني أن اخلرباء 
واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية الذين يرون أن عالج مشكلة املنش�آت الصغرية ومتناهية الصغر باململكة ال 

تتطلب إصدار قرارات حكومية جديدة ميثلون )%55,9(.
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مقارنة مجاالت القرارات الحكومية

وقد أوضح بعض املشاركني الذين أجابوا بنعم عن بعض جماالت هذه القرارات ومنها ما يلي : 
رأي األجهزة المختصةرأي الخبراء

الدعم املالياالجراءات احلكومية حبيث يتم سرعة تنفيذها.
تسهيل الشروطقرار تزيل عقبات الراخيص.

تسهيل اإلجراءاتانشاء هيئات متخصصة, توفري التمويل، املتابعة والتنظيم.
إتاحة فرص وجماال ت جديدة للعمل احلرالتوجيه املستمر, التمويل.

تكثيف نشر ثقافة العمل احلرتبسيط االجراءات.
ضبط أوقات عمل بعض األنشطةالدعم املستمر للمشروع على فرات لضمان استمراريته وجناحه.

سرعة التمويل خاصة ما يرتبط باملواسم مثل احملالت األقمشة يف 
األعياد.

تعديل القوانني

قرار اسراع تنفيذ طلب الراخيص لدى البلديات، عدم تعقيد 
املواصفات املطلوبة كمثال املطاعم.

إنشاء هيئة خمتصة باملنشآت الصغرية

تأسيس هيئة تشريعية للمنشآت الصغرية، تقديم االستشارات 
والدراسات واملعلومات الضرورية.

حوافز تشجيعية

العمالة األجنبية، اجياد جهة استشارات خلدمة هذه املنشآت وجهة 
توفر البيانات.

الرقابة والتنظيم

تقديم استشارات ودراسات و املعلومات الضرورية عند تأسيس 
املنشآت واملشاريع.

ابعاد العمالة األجنبية.
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هل ترى أن التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية كافية ؟
النسبةالتكرار

6866,7نعم 
3231,4ال 

10098,0اجملموع 
22,0مل يبني 
102100,0اجملموع 

يوضح اجلدول و الش�كل السابق اإلجابة على هل التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشات الصغرية كافية أم ال ويشري إىل أن 
عدد اجمليبني على هذا الس�ؤال 100 أي مجيع اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة 

عدا اثنني منهم.
كم�ا يوضح اجلدول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية الذين يرون أن التس�هيالت ال�يت توفرها األجهزة الرمسية 
احلكومية للمنشات الصغرية كافية ميثلون )66,7%( من جمموع العينة، يف حني أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين 

يرون أن التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشات الصغرية غري كافية ميثلون )%31,4(.
وقد أوضح بعض املش�اركني الذين أجابوا ب )ال(  عن أنواع التس�هيالت اليت يقرحونها حبيث  تقدمها االجهزة الرمسية احلكومية للمنش�آت 

الصغرية وميكن تلخيص أنواع التسهيالت اليت تقدمهااالجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية مبا يلي: 

زيادة مصادر التمويل للمنشآت الصغرية.معاجلة تعقيد االجراءات احلكومية, احلماية من املنافسة اخلارجية.
عمل دراسات جدوى جيدة وتقدميها كمصدر أو مرجع للمنشأة.انشاء هيئة متخصصة  لرعاية املنشآت الصغرية, التوجيه املستمر.

تسهيل االجراءات الرخيص, والسجل التجاري.صندوق خاص لتمويل املنشآت الصغرية. 
مساعدة املنشآت للحصول على تسهيالت ودعم مادي كايف. اعطاء قروض طويلة األجل.

تسهيالت ائتمانية. نشر  الوعي لدى الشباب وتسهيل االجراءات. 



صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

107مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

هل ترى أن اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت الصغرية تفضل أنش�طة معينة دون غريها للمنش�آت الصغرية اليت ترعاها 
وتدعمها ؟

النسبةالتكرار

3332,4نعم 
6765,7ال 

10098,0اجملموع 
22,0مل يبني 
102100,0اجملموع 

يوضح اجلدول و الش�كل الس�ابق اإلجابة على هل اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية تفضل أنشطة معينة دون غريها 
للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها أم ال ويشري إىل أن عدد اجمليبني على هذا السؤال 100 أي مجيع اخلرباء واملتخصصني 

املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر املشاركة يف الدراسة عدا اثنني منهم.
كم�ا يوضح اجلدول أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية الذين ي�رون أن اجلهات الداعمة والراعية 
للمنشات الصغرية تفضل أنشطة معينة دون غريها للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها ميثلون )32,4%( من جمموع العينة، 
يف حني أن اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية الذين يرون أن اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية 

ال تفضل أنشطة معينة دون غريها للمنشآت الصغرية اليت ترعاها وتدعمها ميثلون )%65,7(.
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الصعوبات العامة التي تواجه المنشآت الصغيرة
وميكن تلخيص الصعوبات العامة اليت تواجه املنشآت الصغرية مبا يلي : 

صعوبات داخليةصعوبات خارجية

األجهزة املختصة اخلرباءاألجهزة املختصة اخلرباء
عدم تفرغ صاحب العملعدم تفرغ املالكالراخيصصعوبة اإلجراءات

مشاكل إدارية: تسويق، إدارة ، عدم كفاءة اإلدارةنقص التمويلرفض التمويل يف مرحلة التأسيس
حماسبة....

ضعف اخلربةنقص اخلربةاملنافسة الشديدةعدم توفر الكوادر املؤهلة

ضعف التخطيطصعوبة احلصول على التقنيةنقص الدراساتارتفاع أسعار املواد اخلام

صعوبات االستقدام )تأشريات، 
تذاكر، سكن، رواتب، رسوم اشراك(

ضعف التقنيةفصل امللكية واإلدارةقلة العمالة

عدم معرفة السوقعدم كفاءة الغدارةالبريوقراطيةعدم وجود مسوقني

عدم معرفة األنظمة واللوائحعدم التفرغكثرة املنشآتصعوبة االسترياد

إمكانيات مادية ضعيفةعدم وجود هيكل تنظيميإجراءات تراخيص معقدة

ضعف اخلربة العمليةالسرعة يف حتقيق األرباحعدم مالئمة القروض

ضعف اخلربة يف العقودضعف قواعد البيانات
املنافسة الشديدة

عدم توفري احلماية

انتشار احملالت غري املرخصة

ال يوجد إشراف وتوجيه وإرشاد 
للمشاريع الصغرية

ال يوجد إشراف وتوجيه وإرشاد 
للمشاريع الصغرية
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مقارنة األخطاء الشائعة في إنشاء وإدارة المنشآت الصغيرة

رأي األجهزة المختصةرأي الخبراء

البحث عن الربح السريععدم اللجوء إىل االستشاريني، عدم اتباع وسائل تروجيية حديثة.
عدم التفرغ.عدم االسرشاد بدراسة جدوى.

عدم جدوى الفكرة.عدم تفرغ أصحاب املشاريع.
البدء برأمسال ضعيف جدًا، عدم التأس�يس م�ع مطابقة مواصفات 

البلدية.
املوقع اخلطأ.

االعتماد على احلاجة احلالية وليس املستقبلية.الركيز يف أنشطة معينة.
كثرة احملالت, صعوبة التسويق, عدم وجود خربات.عدم اختيار املكان املناسب.

عدم وجود دراسات جدوى.الكوادر غري مدربة.
عدم كس�ب الزبون وطريقة التعامل معه، قلة االستفادة من اخلربات 

السابقة األخرى.
نقص التمويل، نقص دراسة السوق, عدم التفرغ إلدارة احملل.

نقص اخلربات العلمية.عدم االبتكار والتجديد، الركيز على العائد السريع.
املنافسة الشديدة.الركيز على اجملاالت اخلدمية.

استخدام التمويل يف اجملال الذي مت التمويل من اجله.املبالغة يف األسعار.
تكون حتت إدارة أجنبية، صاحب املؤسس�ة يقبل بنسبة األرباح قليلة, 

كثرة الشركات, دعم سعودة هذه املنشآت.
تقدير حجم السوق, ضعف اإلدارة، عدم املتابعة.

الرغبة الس�ريعة يف جين األرباح، عدم الصرب على املشروع حتى يأخذ 
وقته, بريوقراطية احلكومة.

ع�دم توافر املعلومات الكافية عن القطاع، صعوبة اإلجراءات للحصول 
على الراخيص الالزمة.

البدء برأس مال ضعيف جدًا ال يكف�ي لبدء االنتاج، عدم وجود فكره 
واضحه للمؤسسات.

تهيئة العدد الكايف والالزم من املوارد البشرية.

عدم دراسة جدوى، عدم وجود متكاملة, االعتماد على منتجات تقليدية.
عدم اجلدية.

وملزيد من الكشف عن املقارنات يف آراء وإجابات الفئات املشاركة يف االستبيان حول خصائص املنشآت الصغرية باململكة وكذلك 
الصعوبات العامة اليت تواجه املنش�آت الصغرية والصعوبات املتعلقة بالتسويق وبيع منتجات املنشآت الصغرية وأخريًا  األخطاء 

الشائعة اليت يقع فيها اصحاب املنشآت الصغرية. وكانت املقارنات على النحو اآلتي :  
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هتمين 
هنيين الم

الخبراء والمتخصصين الم
شآت

بالمن

ضرورة إنش�اء جهة مهني�ة متخصصة يف 
تقدي�م االستش�ارات الفنية والتس�ويقية 
واإلداري�ة واملالية والقانونية وتوفر املعلومات 

االقتصادية للمنشات الصغرية. )4,10(

قوة املنافسة يف األسواق أما أصحاب املنشآت 
الصغرية )4,08(

هن�اك حاجة لوج�ود تش�ريعات وقوانني 
تفصيلية لتنظيم وحتفيز املنش�آت الصغرية 

باململكة )4,06(

م�ن األهمية وج�ود مؤسس�ات متخصصة 
لتسويق منتجات املنشات الصغرية )4,04(

اتوفري التمويل الالزم ميثل العائق األساسي 
أمام املنشات الصغرية )4,03(

3,65 

سات المختصة 
س

هزة والمؤ
األج

شآت
بالمن

ص أمام املنشآت الصغرية للتوسع 
توجد فر

يف أعماهلا وتنويع أنشطتها )4,13(

ضرورة التوسع يف صناديق متويل املنشآت 
الصغرية. )4,10(

أهمية وجود جل�ان فنية يف صناديق متويل 
املنشآت الصغرية تقدم خدمات استشارية 

مهنية )4,08(

أهمية إنش�اء صندوق أو مؤسس�ة مالية  
متخصص�ة لتموي�ل املنش�آت الصغرية 

)4,07(

من الضروري أن يكون لدى الشباب خربة 
عملي�ة قبل أن ينش�ىء منش�أة صغرية 

)4,05(

3,75

شآت
هات الداعمة والراعية للمن

الج

ضرورة التوسع يف حاضنات املشروعات لتبين 
األفكار اجلديدة للمنشات الصغرية )4,32(

ضرورة إنشاء جهة مهنية متخصصة يف تقديم 
االستش�ارات الفني�ة والتس�ويقية واإلدارية 
واملالية والقانونية وتوفر املعلومات االقتصادية 

للمنشات الصغرية. )4,32(

مسية 
من املفيد أن يت�م توحيد التعامالت الر

اإلجرائية للمنش�ات الصغرية من خالل جهة 
مسية واحدة باململكة )4,19( 

ر
ضرورة وجود إطار مؤسس�ي أو جهاز مستقل 
ص بكافة مهام ش�ؤون املنشآت الصغرية 

خيت
باململكة )4,19(

أهمية إنشاء جهة متخصصة يف حتقيق التكامل 
بني املنش�آت الصغرية والش�ركات الكبرية 

)4,19(

3,79

شآت
ستفيدة من المن

فئات المجتمع الم

من الضروري أن تكون هناك جهة مستقلة 
ص بكافة ش�ؤون املنش�آت الصغرية 

ختت
باململكة. )3,99(

من الضروري أن يت�م توحيد التعامالت 
مسية اإلجرائية للمنشات الصغرية مع 

الر
مسية واحدة باململكة )3,94(

جهة ر

مسية 
التسهيالت اليت توفرها األجهزة الر

احلكومية للمنش�ات الصغ�رية باململكة 
مناس�بة لتحفيز إنش�اء منشأة صغرية 

)3,92(

حتقيق 
أهمية إنش�اء جهة متخصصة يف 

التكامل بني املنشآت الصغرية والشركات 
الكبرية )3,83(

من األهمية وجود مؤسس�ات متخصصة 
لتسويق منتجات املنشآت الصغرية)3,80(

3,45

هية الصغر
شآت الصغيرة والمتنا

أصحاب المن

مسية 
م�ن الضروري أن يتم توحيد التعامالت الر

مسية 
اإلجرائية للمنش�آت الصغرية م�ع جهة ر

واحدة. )4,01(من املفي�د أن تكون هناك هيئة 
ص بكافة ش�ؤون املنشآت الصغرية 

مس�تقلة ختت
واملتناهية الصغر. )4,01(

من األفضل للش�باب قبل أن ينش�ىء مشروعا 
صغريا، أن يكون لديه خربة عملية )3,91(

املناط�ق العمرانية واملدن اجلدي�دة هي أفضل 
األماكن لبدء املنشآت الصغرية )3,81(

هناك حاجة لوجود تش�ريعات وقوانني تفصيلية 
لتنظيم وحتفيز املنشآت الصغرية باململكة )3,81(

3,49

المرتبة 

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

املتوسط 
العام 

ت، 
شآ

ن المن
ستفيدة م

ت المجتمع الم
ت و فئا

شآ
ب المن

صحا
ن  أ

ل م
ن ك

كة بي
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شآ
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أوال: المقارنة م
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ن بالمن
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ن الم

هنيي
ن الم

صي
ص

ت، و الخبراء والمتخ
شآ

صة بالمن
ت المخت

سا
س

هزة والمؤ
ت،و األج

شآ
ت الداعمة والراعية للمن

ها
والج
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يبني اجلدول السابق ما يلي : 
املرتبة األوىل 

يتضح أن املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغ�رية واملتناهية الصغر قد جاءت فيها عبارتي )من الضروري أن 
يتم توحيد التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية مع جهة رمسية واحدة( و )من املفيد أن تكون هناك هيئة مستقلة 
ختتص بكافة ش�ؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.( مبتوسط حسابي متساوي بلغ )4,01(، بينما جاءت يف املرتبة األوىل 
من وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنش�ات عبارة )من الضروري أن تكون هناك جهة مس�تقلة ختتص بكافة شؤون 
املنش�آت الصغرية باململكة( مبتوس�ط حس�ابي بلغ )3,99(، يف حني جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر اجلهات الداعمة 
والراعية للمنشات عبارتي )ضرورة التوسع يف حاضنات املشروعات لتبين األفكار اجلديدة للمنشآت الصغرية( و )ضرورة إنشاء 
جهة مهنية متخصصة يف تقديم االستشارات الفنية والتسويقية واإلدارية واملالية والقانونية وتوفر املعلومات االقتصادية للمنشآت 
الصغرية( مبتوس�ط حسابي متس�اوي بلغ )4,32(، بينما جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنش�آت عبارة )توجد فرص أمام املنشآت الصغرية للتوسع يف أعماهلا وتنويع أنش�طتها( مبتوسط حسابي بلغ )4,13(، أما 
املرتبة األوىل من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت فقد جاءت فيها عبارة )ضرورة إنشاء جهة مهنية 
متخصصة يف تقديم االستشارات الفنية والتسويقية واإلدارية واملالية والقانونية وتوفر املعلومات االقتصادية للمنشآت الصغرية( 

مبتوسط حسابي بلغ )4,10(.
املرتبة الثانية

يتضح أن املرتبة الثانية  من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت قد جاءت فيها عبارة )من الضروري أن يتم توحيد 
التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنشات الصغرية مع جهة رمسية واحدة باململكة( مبتوسط حسابي بلغ )3,94(، يف حني جاءت يف 
املرتبة الثانية  من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت عبارة )ضرورة التوسع يف صناديق متويل املنشآت الصغرية( 
مبتوسط حسابي بلغ )4,10(، أما املرتبة الثانية  من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت فقد جاءت فيها 

عبارة )قوة املنافسة يف األسواق أما أصحاب املنشآت الصغرية( مبتوسط حسابي بلغ )4,08(.
املرتبة الثالثة   

يتضح أن املرتبة الثالثة  من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر قد جاءت فيها عبارة )من األفضل للشباب 
قبل أن ينش�ىء مشروعًا صغريًا، أن يكون لديه خربة عملية( مبتوسط حس�ابي بلغ )3,91(، بينما جاءت يف املرتبة الثالثة  من 
وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت عبارة )التسهيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنشآت الصغرية 
باململكة مناس�بة لتحفيز إنشاء منشأة صغرية( مبتوسط حس�ابي بلغ )3,92(، يف حني جاءت يف املرتبة الثالثة   من وجهة نظر 
اجله�ات الداعمة والراعية للمنش�آت عبارتي )من املفيد أن يتم توحيد التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية من 
خالل جهة رمسية واحدة باململكة( و )ضرورة وجود إطار مؤسس�ي أو جهاز مستقل خيتص بكافة مهام شؤون املنشآت الصغرية 
باململكة( مبتوس�ط حس�ابي متس�اوي بلغ )4,19(، بينما جاءت يف املرتبة الثالثة  من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنش�آت عبارة )أهمية وجود جلان فنية يف صناديق متويل املنشآت الصغرية تقدم خدمات استشارية مهنية( مبتوسط حسابي 
بلغ )4,08(، أما املرتبة الثالثة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت فقد جاءت فيها عبارة )هناك 

حاجة لوجود تشريعات وقوانني تفصيلية لتنظيم وحتفيز املنشآت الصغرية باململكة( مبتوسط حسابي بلغ )4,06(.
املرتبة الرابعة    

يتضح أن املرتبة الرابعة  من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر قد جاءت فيها عبارتي )املناطق العمرانية 
واملدن اجلديدة هي أفضل األماكن لبدء املنش�آت الصغرية( و )هناك حاجة لوجود تشريعات وقوانني تفصيلية لتنظيم وحتفيز 
املنش�آت الصغرية باململكة( مبتوسط حسابي متساوي بلغ )3,81(، بينما جاءت يف املرتبة الرابعة  من وجهة نظر فئات اجملتمع 
املس�تفيدة من املنشآت عبارة )من أهمية إنش�اء جهة متخصصة يف حتقيق التكامل بني املنشآت الصغرية والشركات الكبرية( 
مبتوس�ط حس�ابي بلغ )3,83(، بينما جاءت يف املرتبة الرابعة    من وجهة نظر األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنشآت عبارة 
)أهمية إنش�اء صندوق أو مؤسسة مالية  متخصصة لتمويل املنشآت الصغرية( مبتوسط حسابي بلغ )4,07(، أما املرتبة الرابعة 
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من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت فقد جاءت فيها عبارة )من األهمية وجود مؤسسات متخصصة 
لتسويق منتجات املنشآت الصغرية( مبتوسط حسابي بلغ )4,04(.

املرتبة اخلامسة 
يتضح أن املرتبة اخلامسة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات قد جاءت فيها عبارة )من األهمية وجود مؤسسات 
متخصصة لتس�ويق منتجات املنشآت الصغرية( مبتوسط حسابي بلغ )3,80(، يف حني جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر 
اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت عبارة )أهمية إنش�اء جهة متخصصة يف حتقيق التكامل بني املنشآت الصغرية والشركات 
الكبرية( مبتوس�ط حسابي بلغ )4,19(، بينما جاءت يف املرتبة اخلامسة  من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت 
عبارة )من الضروري أن يكون لدى الشباب خربة عملية قبل أن ينشىء منشأة صغرية( مبتوسط حسابي بلغ )4,05(، أما املرتبة 
اخلامس�ة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت فقد جاءت فيها عبارة )توفري التمويل الالزم ميثل 

العائق األساسي أمام املنشآت الصغرية( مبتوسط حسابي بلغ )4,03(.
ونالحظ من النتائج أعاله ما يلي:

1. أن عبارة )من الضروري أن يتم توحيد التعامالت الرمسية اإلجرائية للمنش�آت الصغرية مع جهة رمسية واحدة( جاءت يف 
املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية بينما جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة 
من املنش�آت بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس 

األوىل للفئات األخرى.
2. أن عبارة )ضرورة إنش�اء جهة مهنية متخصصة يف تقديم االستش�ارات الفنية والتسويقية واإلدارية واملالية والقانونية وتوفر 
املعلومات االقتصادية للمنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت 
وكذل�ك ج�اءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل 

للفئات األخرى.
3. أن عبارة )من الضروري أن تكون هناك جهة مستقلة ختتص بكافة شؤون املنشآت الصغرية باململكة( جاءت يف املرتبة األوىل 

من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
4. أن عبارة )ضرورة التوس�ع يف حاضنات املش�روعات لتبين األفكار اجلديدة للمنشات الصغرية( جاءت يف املرتبة األوىل من 
وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت بينما جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت 

بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
5. أن عبارة )توجد فرص أمام املنش�آت الصغرية للتوس�ع يف أعماهلا وتنويع أنشطتها( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر 

األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
6. أن عبارة )من املفيد أن تكون هناك هيئة مس�تقلة ختتص بكافة شؤون املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر( جاءت يف املرتبة 

األوىل من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
7. أن عبارة )ضرورة التوس�ع يف صناديق متويل املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات 

املختصة باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
8. أن عبارة )قوة املنافسة يف األسواق أما أصحاب املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني 

املهنيني املهتمني باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
9. أن عبارة )من األفضل للشباب قبل أن ينشىء مشروعا صغريا، أن يكون لديه خربة عملية( جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة 

نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
10. أن عبارة )التس�هيالت اليت توفرها األجهزة الرمسية احلكومية للمنش�آت الصغرية باململكة مناسبة لتحفيز إنشاء منشأة 
صغرية( جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل 

للفئات األخرى.
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11. أن عبارة )أهمية وجود جلان فنية يف صناديق متويل املنش�آت الصغرية تقدم خدمات استش�ارية مهنية( جاءت يف املرتبة 
الثالثة من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.

12. أن عب�ارة )هناك حاجة لوجود تش�ريعات وقوانني تفصيلية لتنظيم وحتفيز املنش�آت الصغرية باململكة( جاءت يف املرتبة 
الثالثة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت وجاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر أصحاب املنشآت 

الصغرية واملتناهية الصغر بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
13. أن عبارة )املناطق العمرانية واملدن اجلديدة هي أفضل األماكن لبدء املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة 

نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
14. أن عبارة )أهمية إنشاء جهة متخصصة يف حتقيق التكامل بني املنشآت الصغرية والشركات الكبرية( جاءت يف املرتبة الرابعة 
من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت وجاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت 

بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
15. أن عبارة )أهمية إنش�اء صندوق أو مؤسسة مالية  متخصصة لتمويل املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة 

نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
16. أن عبارة )من األهمية وجود مؤسس�ات متخصصة لتس�ويق منتجات املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة 
نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت وجاءت يف املرتبة اخلامس�ة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من 

املنشات بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
17. أن عبارة )ضرورة وجود إطار مؤسسي أو جهاز مستقل خيتص بكافة مهام شؤون املنشآت الصغرية باململكة( جاءت يف املرتبة 

الرابعة من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشات بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
18. أن عبارة )من الضروري أن يكون لدى الش�باب خربة عملية قبل أن ينش�ىء منشأة صغرية( جاءت يف املرتبة اخلامسة من 

وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
19. أن عبارة )توفري التمويل الالزم ميثل العائق األساس�ي أمام املنش�ات الصغرية( جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر 

اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت بينما مل تظهر يف املرتبات اخلمس األوىل للفئات األخرى.
أم�ا من حي�ث ترتيب املوافقة على عبارات حمور واقع وخصائص املنش�آت الصغرية باململكة بني الش�رائح اليت وزعت عليها 
االس�تبيانات فقد كانت يف املرتبة األوىل ش�رحية اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت مبتوسط حسابي بلغ )3,79( ثم تلتها يف 
املرتبة الثانية ش�رحية األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت مبتوسط حس�ابي بلغ )3,75( ثم تلتها يف املرتبة الثالثة شرحية 
اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت مبتوسط حس�ابي بلغ )3,65( بينما جاءت يف املرتبة الرابعة شرحية أصحاب 
املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر مبتوس�ط حسابي بلغ )3,49( أما املرتبة اخلامسة واألخرية فقد جاءت فيها شرحية  فئات 

اجملتمع املستفيدة من املنشات مبتوسط حسابي بلغ )3,45(.
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كثرة املنافسني من املنشآت الصغرية 
)2,41(

املنتجات املس�توردة املنافسة ملنتجات 
املنشأة )2,34(

ضعف ميزانية التس�ويق يف املنش�آت 
الصغرية)2,24(

ارتف�اع أس�عار منتجات املنش�آت 
الصغرية بسبب ارتفاع تكلفته ا)2,22(

ضعف إمكانيات التوزي�ع والبيع لدى 
املنشآت الصغرية )2,15(

2,15 

سات المختصة 
س

هزة والمؤ
األج

شآت
بالمن

ضعف ميزانية التس�ويق يف املنشآت 
الصغرية)3,39(

املنتجات املستوردة املنافسة ملنتجات 
املنشأة )3,30(

سياس�ات الش�ركات الكب�رية 
وقراراته�ا للتضيق على املنش�آت 

الصغرية)3,23(

كث�رة املنافس�ني م�ن املنش�آت 
الصغرية)3,21(

ارتف�اع أس�عار منتجات املنش�آت 
الصغ�رية بس�بب ارتف�اع تكلفتها 

)3,20(

3,16

شآت
هات الداعمة والراعية للمن

الج

ضعف ميزانية التس�ويق يف املنش�آت 
الصغرية)3,37(

ضع�ف إمكانيات التوزي�ع والبيع لدى 
املنشآت الصغرية )3,30(

املنتجات املس�توردة املنافسة ملنتجات 
املنشأة )3,30(

ع�دم كف�اءة أس�اليب الرويج اليت 
تستخدمها املنشآت الصغرية)3,30(

كثرة املنافس�ني من املنشآت الصغرية 
)3,21(

3,19

شآت
ستفيدة من المن

فئات المجتمع الم

كثرة املنافسني من املنشآت الصغرية 
)3,15(

ضعف ميزانية التسويق يف املنشآت 
الصغرية)3,13(

املنتجات املستوردة املنافسة ملنتجات 
املنشأة )3,09(

ضعف إمكانيات التوزيع والبيع لدى 
املنشآت الصغرية)3,03(

ارتفاع أس�عار منتجات املنش�آت 
ارتف�اع 

بس�بب 
الصغ�رية 

تكلفتها)2,96(

2,95

هية 
شآت الصغيرة والمتنا

أصحاب المن
الصغر

كث�رة املنافس�ني من املنش�آت 
الصغرية )3,10(

ضعف ميزانية التسويق)2,78(
املنتجات املستوردة املنافسة ملنتجات 

املنشأة)2,78(

ارتفاع أسعار منتجات املنشأة بسبب 
ارتفاع تكلفتها)2,77(

ضعف إمكاني�ات التوزي�ع والبيع 
)2,69(

2,70

المرتبة 

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

املتوسط العام 
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يبني اجلدول السابق ما يلي : 
املرتبة األوىل 

يتضح أن املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واألجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت و اخلرباء واملتخصصني 
املهنيني املهتمني باملنشآت قد جاءت فيها صعوبة )كثرة املنافسني من املنشآت الصغرية( بينما جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة 
نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت )ضعف ميزانية التسويق يف املنشآت الصغرية(. 

املرتبة الثانية  
يتضح أن املرتبة الثانية  من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر و اجلهات الداعمة والراعية للمنش�ات و 
األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت قد جاءت فيها صعوبة  )املنتجات 
املستوردة املنافسة ملنتجات املنش�أة( وكذلك جاءت يف املرتبة الثانية مشرك صعوبة )ضعف ميزانية التسويق( من وجهة نظر 
أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر و فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنش�ات. وجاءت يف املرتبة الثانية مشرك أيضًا 
صعوبيت )ضعف إمكانيات التوزيع والبيع لدى املنش�آت الصغرية( و )عدم كفاءة أس�اليب الرويج اليت تس�تخدمها املنشآت 

الصغرية( من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت.
املرتبة الثالثة   

يتضح أن املرتبة الثالثة  من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت قد جاءت فيها صعبة )سياسات الشركات الكبرية 
وقراراتها للتضيق على املنش�آت الصغرية( بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني 

باملنشآت )ضعف ميزانية التسويق يف املنشآت الصغرية(.
املرتبة الرابعة    

يتضح أن املرتبة الرابعة  من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني 
باملنش�آت قد جاءت فيها عبارتي )ارتفاع أسعار منتجات املنشأة بسبب ارتفاع تكلفتها( بينما جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة 
نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنش�آت صعوبة )ضعف إمكانيات التوزيع والبيع لدى املنش�آت الصغرية( وجاءت يف املرتبة 

الرابعة من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت صعوبة )كثرة املنافسني من املنشآت الصغرية( .
املرتبة اخلامسة 

يتضح أن املرتبة اخلامسة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت قد جاءت 
فيها صعوبة  )ارتفاع أسعار منتجات املنشآت الصغرية بسبب ارتفاع تكلفتها( بينما جاءت فيها من وجهة نظر أصحاب املنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر  و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت  صعوب�ة )ضعف إمكانيات التوزيع والبيع لدى 
املنش�آت الصغرية( بينما جاءت فيها من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت  صعوبة )كثرة املنافسني من املنشآت 

الصغرية(.
ونالحظ من النتائج أعاله ما يلي:

1. أن عبارة )كثرة املنافس�ني من املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية و فئات 
اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت  بينما جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر 

األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت بينما جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنشآت.
2. أن عبارة )ضعف ميزانية التس�ويق( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر اجلهات الداعمة والراعية للمنش�آت و األجهزة 
واملؤسس�ات املختصة باملنشآت بينما جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر و فئات 
اجملتمع املستفيدة من املنشآت بينما جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت.

3. أن عبارة )املنتجات املستوردة املنافس�ة ملنتجات املنشأة( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية 
واملتناهية الصغر و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت و اجلهات الداعمة 

والراعية للمنشآت بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت.
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4. أن عبارة )ضعف إمكانيات التوزيع والبيع لدى املنش�آت الصغ�رية( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر اجلهات الداعمة 
والراعية للمنش�آت بينما جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنش�ات كما جاءت يف املرتبة 

اخلامسة من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت.
5. أن عبارة )ارتفاع أس�عار منتجات املنشأة بس�بب ارتفاع تكلفتها( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر أصحاب املنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت بينما جاءت يف املرتبة اخلامس�ة من وجهة نظر 

فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت.
6. أن عبارة )سياس�ات الش�ركات الكبرية وقراراتها للتضيق على املنش�آت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر 

أصحاب األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت.
7. أن عبارة )عدم كفاءة أساليب الرويج اليت تستخدمها املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر اجلهات 

الداعمة والراعية للمنشات.
أما من حيث ترتيب املوافقة على عبارات حمور الصعوبات يف تس�ويق وبيع منتجات املنش�آت الصغرية بني الشرائح اليت وزعت 
عليها االس�تبيانات فقد كانت يف املرتبة األوىل ش�رحية اجلهات الداعمة والراعية للمنش�ات مبتوسط حسابي بلغ )3,19( ثم 
تلتها يف املرتبة الثانية ش�رحية األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت مبتوسط حس�ابي بلغ )3,16( ثم تلتها يف املرتبة الثالثة 
ش�رحية فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت مبتوس�ط حس�ابي بلغ )2,95( بينما جاءت يف املرتبة الرابعة شرحية أصحاب 
املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر مبتوسط حسابي بلغ )2,70( أما املرتبة اخلامسة واألخرية فقد جاءت فيها شرحية  اخلرباء 

واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت مبتوسط حسابي بلغ )2,15(.



صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

117مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

ستفيدة 
ت المجتمع الم

صغر، و فئا
هية ال

صغيرة والمتنا
ت ال

شآ
ب المن

صحا
ن   أ

صغيرة بي
ت ال

شآ
ل أو تعثر المن

ش
سية لف

سا
ب األ

سبا
ث  األ

ن حي
ثالثًا: المقارنة م

صغر
هية ال

صغيرة والمتنا
ت ال

شآ
ن بالمن

هتمي
ن الم

هنيي
ن الم

صي
ص

صغر، والخبراء والمتخ
هية ال

صغيرة والمتنا
ت ال

شآ
ن  المن

م

شآت
سات المختصة بالمن

س
هزة والمؤ

األج

عدم كفاءة إدارة املنشاة )3,94(

عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة )3,88(

عدم دقة دراسة  اجلدوى )3,86(
جملال لدى صاحب املشروع. )3,86(

عدم توفر اخلربة العملية يف ا

عدم دقة دراسة  اجلدوى )3,86(
جملال لدى صاحب املشروع. )3,86(

عدم توفر اخلربة العملية يف ا
عدم كفاية رأس املال. )3,86(

3,70

شآت
ستفيدة من المن

فئات المجتمع الم

عدم كفاية رأس املال )3,76(

قوة املنافسة يف األسواق )3,73(

عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة )3,62(

عدم دقة دراسة  اجلدوى )3,59(

عدم وضوح األدوار واملسؤوليات للجهات الداعمة والراعية 
للمنشات الصغرية )3,55(

3,46

هية الصغر
شآت الصغيرة والمتنا

أصحاب المن

عدم كفاية رأس املال )3,75(

عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة )3,36(

قوة املنافسة يف األسواق )3,36(

عدم وضوح األدوار واملس�ؤوليات للجه�ات الداعمة 
والراعية للمنشات الصغرية )3,32(

مسي )3,30(
ضعف الدعم احلكومي الر

3,14

المرتبة 

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

املتوسط العام 
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يبني اجلدول السابق أن حمور األسباب األساسية لفشل أو تعثر املنشآت الصغرية تضمن يف استبيانات ثالثة شرائح وهي أصحاب 
املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر و فئات اجملتمع املستفيدة من املنش�آت و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية 

واملتناهية الصغر وكان توزع األسباب كما يلي: 
املرتبة األوىل 

يتضح أن املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر  و فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات جاء 
فيه�ا )عدم كفاية رأس املال( بينما جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية 

واملتناهية الصغر )عدم كفاءة إدارة املنشاة(. 
املرتبة الثانية  

يتضح أن املرتبة الثانية  من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر و األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت قد 
جاء فيها )عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة( بينما جاء يف املرتبة الثانية من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات 

)قوة املنافسة يف األسواق(.
املرتبة الثالثة   

يتضح أن املرتبة الثالثة  من وجهة نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر قد جاء فيها )قوة املنافس�ة يف األسواق( 
بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشات )عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة( أما من 
وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر فقد جاء فيها )عدم دقة دراسة  اجلدوى( و )عدم 

توفر اخلربة العملية يف اجملال لدى صاحب املشروع( وعدم كفاية رأس املال.
املرتبة الرابعة    

يتضح أن املرتبة الرابعة  من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر جاء فيها )عدم وضوح األدوار واملسؤوليات 
للجهات الداعمة والراعية للمنش�ات الصغرية( بينما جاء فيها من وجهة نظر فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت )عدم دقة 

دراسة  اجلدوى(.
املرتبة اخلامسة 

يتضح أن املرتبة اخلامس�ة من وجهة أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر جاء فيها )ضعف الدعم احلكومي الرمسي( 
بينما جاءت فيها من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت )عدم وضوح األدوار واملسؤوليات للجهات الداعمة والراعية 

للمنشآت الصغرية(.
ونالحظ من النتائج أعاله ما يلي:

1. أن عبارة )عدم كفاية رأس املال( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية و فئات اجملتمع املستفيدة 
من املنشآت بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.

2. أن عبارة )عدم كفاءة إدارة املنشاة( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية 
واملتناهية الصغر .

3. أن عبارة )عدم وجود خطة عمل دقيقة متكاملة( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية 
الصغر و األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر بينما جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر فئات 

اجملتمع املستفيدة من املنشآت.
4. أن عبارة )قوة املنافسة يف األسواق( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت بينما جاءت 

يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
5. أن عبارة )عدم دقة دراسة  اجلدوى( جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية 

واملتناهية الصغر بينما جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من املنشآت.
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6. أن عبارة )عدم وضوح األدوار واملس�ؤوليات للجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة 
نظر أصحاب املنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر بينما جاءت يف املرتبة اخلامس�ة من وجهة نظر فئات اجملتمع املستفيدة من 

املنشات.
7. أن عب�ارة )عدم توفر اخل�ربة العملية يف اجملال لدى صاحب املش�روع( جاءت يف املرتبة الثالثة م�ن وجهة نظر األجهزة 

واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
8. أن عبارة )ضعف الدعم احلكومي الرمسي( جاءت يف املرتبة اخلامس�ة من وجهة نظر أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية 

الصغر.
أما من حيث ترتيب املوافقة على عبارات حمور األس�باب األساس�ية لفشل أو تعثر املنش�آت الصغرية بني الشرائح اليت وزعت 
عليها االستبيانات فقد كانت يف املرتبة األوىل شرحية األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر مبتوسط 
حس�ابي بلغ )3,70( ثم تلتها يف املرتبة الثانية ش�رحية فئات اجملتمع املس�تفيدة من املنشآت مبتوسط حسابي بلغ )3,46( أما 

املرتبة الثالثة واألخرية فقد جاءت فيها شرحية  أصحاب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر مبتوسط حسابي بلغ )3,14(

رابعًا: المقارنة من حيث  أهم الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة بين األجهزة والمؤسسات 
المختصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، و الخبراء والمتخصصين المهنيين المهتمين 

بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر

األجهزة والمؤسسات المختصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية المرتبة 
الصغر

و الخبراء والمتخصصين المهنيين المهتمين بالمنشآت الصغيرة 
والمتناهية الصغر

صعوبات إدارية داخل املنشآت الصغرية )2,59(صعوبات إدارية داخل املنشآت الصغرية )2,71(األوىل

صعوبات مالية لبدء واستمرار املنشآت الصغرية )2,46(صعوبات مالية لبدء واستمرار املنشآت الصغرية )2,68(الثانية

صعوبات إجرائية رمسية خاصة بإنش�اء وبقاء املنش�آت الثالثة
الصغرية )2,65(

صعوبات فنية وتقنية يف أداء أنش�طة املنش�آت الصغرية 
)2,65(

صعوبات إجرائية رمسية خاصة بإنشاء وبقاء املنشآت 
الصغرية )2,44(

صعوبات تسويقية وبيعية ملنتجات املنشآت الصغرية الرابعة
)2,38(

صعوبات معلوماتية قبل اإلنشاء وبعد تشغيل املنشات صعوبات تسويقية وبيعية ملنتجات املنشآت الصغرية )2,59(اخلامسة
الصغرية )2,37(

3,143,46املتوسط العام 

يبني اجلدول أعاله أن حمور أهم الصعوبات اليت تواجه املنشآت الصغرية تضمن يف استبيانات شرحيتني وهي األجهزة واملؤسسات 
املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر وكان 

توزع الصعوبات كما يلي: 
املرتبة األوىل 

يتضح أن املرتبة األوىل من وجهة نظر الشرحيتني قد جاءت فيها )صعوبات إدارية داخل املنشآت الصغرية(. 
املرتبة الثانية  

يتضح أن املرتبة الثانية من وجهة نظر الشرحيتني قد جاءت فيها )صعوبات مالية لبدء واستمرار املنشآت الصغرية(. 
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املرتبة الثالثة   
يتضح أن املرتبة الثالثة من وجهة نظر الش�رحيتني قد جاءت فيها )صعوبات إجرائية رمسية خاصة بإنش�اء وبقاء املنش�آت 
الصغرية( بينما جاء يف املرتبة الثالثة مشرك )صعوبات فنية وتقنية يف أداء أنشطة املنشآت الصغرية( من وجهة نظر األجهزة 

واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر . 
املرتبة الرابعة    

يتضح أن املرتبة الرابعة من وجهة نظر و اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر جاء فيها 
)صعوبات تسويقية وبيعية ملنتجات املنشآت الصغرية(.

املرتبة اخلامسة 
يتضح أن املرتبة اخلامس�ة من وجهة أصحاب ا األجهزة واملؤسس�ات املختصة باملنش�آت الصغرية واملتناهية الصغر جاء فيها 
)صعوبات تس�ويقية وبيعية ملنتجات املنشآت الصغرية( بينما جاءت فيها من وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني 

باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر )صعوبات مالية لبدء واستمرار املنشآت الصغرية(.
ونالحظ من النتائج أعاله ما يلي:

1. أن )صعوبات إدارية داخل املنش�آت الصغرية( جاءت يف املرتبة األوىل من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت 
الصغرية واملتناهية الصغر واخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.

2. أن )صعوبات مالية لبدء واس�تمرار املنشآت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثانية من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة 
باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر واخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.

3. أن )صعوب�ات إجرائية رمسية خاصة بإنش�اء وبقاء املنش�آت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثالث�ة من وجهة نظر األجهزة 
واملؤسس�ات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر واخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية 

الصغر.
4. أن )صعوبات فنية وتقنية يف أداء أنش�طة املنش�آت الصغرية( جاءت يف املرتبة الثالثة من وجهة نظر األجهزة واملؤسس�ات 

املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
5. أن )صعوبات تس�ويقية وبيعية ملنتجات املنش�آت الصغرية( جاءت يف املرتبة الرابعة من وجهة نظر و اخلرباء واملتخصصني 
املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر بينما جاءت يف املرتبة اخلامسة من وجهة نظر األجهزة واملؤسسات املختصة 

باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
6. أن )صعوبات معلوماتية قبل اإلنش�اء وبعد تش�غيل املنش�ات الصغرية( جاءت يف املرتبة اخلامس�ة من وجهة نظر اخلرباء 

واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر.
أما من حيث ترتيب املوافقة على عبارات حمور أهم الصعوبات اليت تواجه املنش�آت الصغرية بني الشرحيتني اليت وزعت عليها 
االس�تبيانات فقد كانت يف املرتبة األوىل ش�رحية اخلرباء واملتخصصني املهنيني املهتمني باملنشآت الصغرية واملتناهية الصغر 
مبتوسط حس�ابي بلغ )3,46( بينما جاءت يف املرتبة الثانية شرحية األجهزة واملؤسسات املختصة باملنشآت الصغرية واملتناهية 

الصغر مبتوسط حسابي بلغ )3,14(.



الجزء الرابع

التوصيات والمبادرات
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توصلت الدراس�ة إىل عدة توصيات مت اس�تنتاجها من نتائج الدراسة ومن ورش العمل اليت عقدت للدراسة وشارك فيها معظم 
اجلهات ذات العالقة باملنشآت الصغرية باململكة العربية السعودية. وميكن تصنيف هذه التوصيات عرب سبعة حماور هي:

أواًل : بيئة المنشآت الصغيرة  
1( وضع اسراتيجة وطنية لنشر وتطبيق ثقافة ريادة األعمال 

2( تفعيل التنسيق بني اجلهات الراعية واجلهات الداعمة.
3( ضرورة التأمني على املشاريع الصغرية.

4( ختصيص نسب مرنة خلدمة املشاريع الصغرية واألسر املنتجة يف املناقصات احلكومية.
5( االستفادة من جتربة اهليئة العامة لالستثمار يف تسهيل اإلجراءات احلكومية للمنشآت الصغرية.

6( أهمية إجياد تعريف موحد للمنشات يضمن وجود تصنيف للتفريق بني املنشأة واملشروع.
7( إجياد تصنيف للمنشات الصغرية وفقا للقطاع )الفين، الصناعي، التقين(.

8( تصنيف اجلهات املختصة يف تنمية املنشآت الصغرية كل حسب نشاطه )دعم، تدريب، متويل، إرشاد(.
9( قيام اجلهات الراعية والداعمة بوضع أدلة تشتمل على املشاريع وحتدد املهن النادرة.

10( إعداد قاعدة بيانات تساعد يف إجياد خمزون بشري ومؤسسي تشتمل على : 
- رواد األعمال.

- اجلهات الداعمة.
- اجلهات املمولة .

- رجال األعمال واملستثمرين .
- سقوف التمويل ..اخل.

11( إعداد برامج تسويقية ملصادر التمويل للمنشآت الصغرية.
12( تغيري ثقافة العمل احلر لدى الشباب والشابات.

13( تدريس مادة ريادة األعمال يف املدارس واجلامعات.
14( ختفيف ضمانات القرض )إنشاء بنك خاص للمشروعات الصغرية(.

15( مراجعة األنظمة واإلجراءات املتعلقة بإنش�اء املنشآت النسائية وخاصة املشاريع الريادية لتمكني املرأة من ممارسة العمل 
اخلاص وتسهيل إجراءات احلصول على التمويل الالزم إلقامة املشاريع.

16( تزويد السيدات باملعلومات الضرورية للدخول يف جمال األعمال اخلاصة.
17( إعداد أدلة حتتوي على كافة املتطلبات واخلدمات والتسهيالت اليت ميكن تقدميها للسيدات.

18( إنشاء مراكز موحدة )النافذة الواحدة( لتقديم كافة اخلدمات ملنشآت السيدات يف مجيع املناطق واحملافظات.
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ثانيًا: تمويل المنشآت الصغيرة 
1( تثقيف أصحاب املشروعات خلدمة تيسري احلصول على القروض.

2( تثقيف ممثلي اجلهات املمولة والداعمة ماليًا للتيسري على أصحاب املشروعات الصغرية.
3( تبسيط اإلجراءات املطلوبة للحصول على التمويل.

4( وضوح ونشر اإلجراءات الرقابية على منح الدعم املالي.
5( ربط فكرة املشروع باالقتصاد الوطين لتيسري احلصول على الدعم استنادًا ألن املشروع خيدم أحد جوانب االقتصاد الوطين.

6( التحول من الدعم من البنوك إىل الدعم املالي من األشخاص.
7( اقراح جهة واحدة تتلقى طلبات أصحاب املشروعات الصغرية وتتوىل توجيه أصحاب املشروعات للجهة املختصة.

8( إتباع سياسة ترغيبية حلث رجال األعمال على الدخول يف شراكات لدعم املشروعات الصغرية.
9( تطبيق أسلوب حزم الكفالة )ينطوي على إن كل جمموعة من أصحاب املشروعات الصغرية تعترب ضامنة لكل فرد(.

10( إعطاء فرة السماح املناسبة لطبيعة النشاط يف ضوء فرة االسرداد اليت تناسب كل نشاط.
11( استحداث صناديق لضمانات التمويل على غرار ضمان الصادرات.

12( إشراك البنوك التجارية يف تقديم الدعم للمشروعات الصغرية اسرشادًا بتجربة بعض الدول.
13( التامني على التمويل من جانب البنوك لضمان للحصول على األموال.

14( إنشاء أقسام خاصة لدى البنوك التجارية ختتص باملشروعات الصغرية.
15( نشر ثقافة متويل املشروعات الصغرية بني رجال األعمال.

16( فتح اجملال للجهة املمولة مبلكية املشروع.
17( اقراح آلية مرتبطة بالوقت إلنهاء إجراءات تسجيل املشروع ورفضه.

18( تفعيل أهمية دراسة اجلدوى للمنشاة الصغرية.
19( اقراح أن يكون الرخيص باسم اجلهة الداعمة، حتى تتمكن من إسناد املشروع إىل ريادي آخر إذا فشل يف تفعيل وتنشيط 

املشروع.
20( إصدار نشرات تعريفية مبصادر التمويل وشروط كل مصدر.

21( تقييم ومراجعة أداء وإجنازات اجلهات الداعمة من وجهة نظر املستفيدين.
22( تيسري الضمانات الالزمة لدى البنوك واجلهات التمويلية احلكومية ملنح التمويل للمشروع الصغرية من خالل خفض املعايري 

القانونية ومراعاة اآلتي:
- فعالية املؤسسة املقرضة وجديتها.
- أهمية التدفقات املالية املستقبلية.

- املكانة اإلسراتيجية لنشاط املشروع.
- آليات العرض والطلب يف حميط املؤسسة وغريها.

23( تعزيز ثقة املؤسس�ة التمويلية يف خربات الشخص املبتكر، أو صاحب املش�روع، مما يعمل على خفض املؤسسات التمويلية 
لفرض الوصاية على املشروع الصغري.

24( خفض الكلفة اإلدارية املرتبطة باحلصول على القروض لدى البنوك التجارية.



مختصر دراسة واقع المنشآت الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين

صنددوق تنمية الموارد البشرية                 جمعية ريادة األعمال  

124

25( إنش�اء صناديق ضمان خماطر القروض الصغرية داخل البنوك مما يعمل على تشجيع البنوك يف متويل املشاريع الصغرية 
واملتوسطة.

26( نش�ر ثقافة عنصر الثقة لدى أصحاب املش�روعات الصغرية، مما ينجم عنه إكس�اب صاحب املشروع للجدارة االئتمانية 
املقنعة للمؤسسة التمويلية.

ثالثًا: الدعم والرعاية
1( استحداث الربامج لتوعيه الشباب وتنمية ثقافة العمل احلر.

2( تنمية القدرة على إعداد دراسات اجلدوى وفهمها.
3( احلاجة إىل تصنيف املشروعات وفق احلجم ووفق التخصص حتى نضمن فاعلية الدعم املوجه إليها.

4( بناء قاعدة تواصل من خالل الغرفة التجارية بني املستثمرين لتحقيق االستفادة يف جمال أهم املعوقات وسبل مواجهتها.
5( تقديم خدمات إدارية لدعم جناح املشروع الصغري بشكل جماني وحمفز.

6( حتمل اجلهة الراعية جلزء من املخاطر اليت يتحملها املستثمر الصغري.
7( نشر ثقافة اإلرشاد وتعميم برامج لبناء مرشدين.

8( تصميم برامج الحتضان املشروعات حلني حتقيق النجاح وحتمل احلاضنات جلزء من مسئولية الفشل.
9( اقراح أن يكون اإلرشاد عمل مهين يدعم املشروعات الصغرية.

10( التوسع يف إنشاء حاضنات األعمال.
11( اقراح بعض الدورات اإللزامية كشرط للحصول على الراخيص.

12( ربط التأهيل بالتمويل )كشرط للحصول على دعم مالي(.

13( توثيق التجارب الناجحة كنماذج اسرشادية للمستثمرين.
14( تفعيل دور اجلامعات واجلهات املتخصصة يف نشر ثقافة العمل احلر.

15( رعاية ودعم صاحب املشروع الصغري منذ بداية الفكرة.
	

 رابعًا : تحسين مناخ االستثمار
1( تبس�يط اإلجراءات اإلدارية يف مجيع املؤسسات املرتبطة بالنشاط االستثماري للمش�اريع الصغرية اجلديدة والقائمة على 

االبتكار.
2( تكثيف اجلانب الرقابي يف مؤسسات التمويل احلكومية؛ لتعزيز الثقة يف البيئة االستثمارية، وحفز رأس املال اجلريء اخلارجي.

3( إجراء املزيد من التعاون واملشاركة بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب؛ لتحقيق األهداف االقتصادية، املتمثلة يف:
a.  نقل اخلربات والتقنيات احلديثة من خالل إقامة التحالفات بني الشركات األجنبية والشركات السعودية.

b. تش�جيع الصادرات السعودية من منتجات املشروعات الصغرية، وزيادة مش�اركتها يف املعارض الدولية الدائمة، ودخوهلا 
األسواق العاملية.

4( االهتمام بتطوير مواقع للمنشآت الصغرية يف املدن الصناعية مبا يتناسب ومتطلبات الصناعة احلديثة، وتنفيذ اإلسراتيجية 
الصناعية.
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5( تش�جيع قيام مناطق التقنية احلديثة، وتوفري خدمات إضافية يف هذه املناطق الس�تق�طاب التقنية، ودعم أصحاب األفكار 
واملشاريع املبتكرة يف االستثمار. 

6( س�رعة تفعيل وتشغيل املدن االقتصادية، والعمل على حتس�ني اإلجراءات واألنظمة املتعلقة بها لتشمل املشاريع املتكاملة مع 
املشروعات الصغرية، مما يكس�بها ميزة تنافسية قادرة على استقطاب وخلق الشراكات األجنبية واحمللية؛ للمساهمة يف تطوير 

االستثمارات ومنوها.
7( تس�هيل اإلجراءات احلكومية املتعلقة بدراسة الراخيص وإصدارها يف جمال تقنية املعلومات، وتفعيل املشاريع مبا يسهم يف 

رفع معدالت التعاون املشرك بني االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار احمللي.

خامسًا: دعم رأس المال المخاطر
1( توفري متويل مباش�ر للمشروعات من قبل الدولة للمؤسس�ات الصغرية واملتوسطة، كمساهمة الدولة األملانية يف رؤوس أموال 

مشاريع تكنولوجية خطرية، وبنك التنمية احمللية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التابع للحكومة الفرنسية سنة 1996م.
2( إنشاء الدولة لصناديق مشركة أو عامة لرأمسال املخاطر كشكل من أشكال الدعم املباشر هلذا النشاط، مثل هذه الصناديق 

وجدت يف الواليات املتحدة األمريكية اليت أنشأت عام 1957م والصناديق األملانية املنشأة عام 1995م.
3( االستثمار يف مؤسسات رأمسال املخاطر اليت تتوىل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مثل الصندوق املنشأ يف فنلندا عام 

1994م.

سادسًا : الدعم الحكومي 
1( إنشاء هيئة مس�تقلة إلقامة وتنمية املشروعات الصغرية واملتوس�طة، تكون مهمتها تقديم الدعم املالي والفين للمشروعات 

الصغرية واملتوسطة. 
2( توفري كافة اإلحصاءات والبيانات اليت  تس�اعد أصحاب املشروعات الصغرية وغريهم على معرفة السوق، وتساعدهم على 

التخطيط السليم ملشروعاتهم.
3( مراجعة سياسات التوظيف لدى القطاع اخلاص ونسب السعودة.

4( مراجعة هيكل الرواتب وحتديد احلد األدنى لألجور حبيث يفي باملتطلبات احلياتية الضرورية للشباب السعودي.
5( تفعيل دور اإلرشاد الطالبي يف التعليم العام والعالي لتوجيه الطالب لاللتحاق بالتخصصات اليت تليب احتياجات سوق العمل.

6( ختصيص نسبة معينة من املشروعات اخلاصة باجلهات احلكومية لصغار رجال األعمال واملنشآت الصغرية والناشئة.
7( تسهيل إجراءات التعامل مع األجهزة احلكومية ذات الصلة.

8( التوسع يف إقامة مركز تدريبية لتدريب رواد األعمال.
9(  منح مزايا تفضيلية من قبل الدولة للمشروعات اليت تقوم بالتصدير، سواء من الناحية التمويلية، أو التسويقية.

10( تشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة على االشراك يف املعارض باخلارج.
11( إصدار خطابات ضمان هلذه املش�روعات تكون صاحلة لدى مراس�لي البنوك الس�عودية يف اخلارج، ولتقدميها للمشرين 

اخلارجيني.
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سابعًا : دور حاضنات األعمال: 
1( حث اجلامعات على التوسع يف تبين حاضنات األعمال.

2(  االس�تعانة ببيوت اخلربة العاملية املتخصصة لتسويق خدمات املش�اريع الريادية التقنية، وكيفية االستفادة من جتاربهم يف 
التمويل واالستثمار للمشاريع الريادية التقنية.

3( توفري اإلس�راتيجيات املتطورة والعناصر البش�رية القادرة على احتضان األفكار والتخطيط طويل املدى من خالل توظيف 
العناصر البشرية اليت تتواءم مع مفهوم احتضان أصحاب األفكار وتستطيع تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم.

4( الركيز على احتضان املشروعات اجلديدة واملشروعات يف مرحلة النمو.
5( التقييم املس�تمر لربنامج احلاضنات من القائمني على إدارة احلاضنة أو اجلهة العليا اليت تتبعها احلاضنة، ومن ثم ضمان 

التطوير املستمر وحسن األداء من خالل اآلتي:
- اإلمكانيات املتوافرة باحلاضنة.

- مستوى اخلدمات املشركة، وجودة شبكة األعمال.
- معايري دخول املشروعات وخروجها.

- املتابعة اجليدة للمشروعات.
- التمويل والدعم املالي.

- إدارة احلاضنة بشكل حمرف.
6( االس�تفادة من خربات أصحاب التجارب الناجحة يف إقامة احلاضنات على مس�توى العامل، ومعرفة ما هو مناس�ب للبيئة 

السعودية وتنفيذه.
7( توفري التكامل بني املشروعات الصغرية واملتوسطة )صناعات مغذية( واملشروعات الكبرية من خالل تقديم مستلزمات اإلنتاج 

وتنويعها.
8( تبين حاضنات األعمال األسلوب احلديث يف تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغرية واملتوسطة.

9( استخدام احلاضنات التكنولوجية يف دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة ذات التخصصات اليت تركز على املهارات احلرفية 
املتميزة عامليًا وربط حاضنات األعمال وخباصة التكنولوجية باملؤسسات العلمية ومراكز البحوث العاملية مبا يوفر قدرات تنافسية 

أكثر هلذه الصناعات. 
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ثانيًا : المبادرات  
س�عت الدراسة على أن تضمن خمرجاتها مبادرات عملية ميكن أن يتبناها صندوق تنمية املوراد البشرية أو وزارة العمل أو أحد 
اجلهات املهتمة باملنش�آت الصغرية، وقد خصص فريق العمل ورشيت عمل أحدهما شارك فيها أكثر من مخسة عشر جهة )15( 
مهتمة باملنشآت الصغرية والورش�ة الثانية كانت خمصصة لفريق العمل املكون من مجعية ريادة األعمال وصندوق تنمية املوارد 
البش�رية وقد كانت  وقد حدد املشاركون يف ورشيت العمل اخلامسة والسادس�ة بعض املبادرات من الدراسة، كانت على النحو 

التالي :
1( بناء قاعدة بيانات عن املنشآت الصغرية.

2( إجياد آلية لوضع رقم وطين لكل منشأة صغرية.
3( تأسيس موقع إلكروني  للمنشآت الصغرية.

4( إنشاء مجعيات مهنية للمنشآت الصغرية املتشابهة.
5( إنشاء بنك متخصص لضمان التمويل للمنشآة الصغرية.

6( إنشاء خدمة الشباك الواحد للمنشأت الصغرية.
7( إنشاء شركة تسويق املنتجات للمنشآت الصغرية.

8( إنشاء وحدة استشارية للمنشآت الصغرية لتقديم خدمات االستشارات االدارية والتسويقية واملالية وغريها.
9( العمل مع اجلهات ذات العالقة على إصدار قانون لقبول حزم الكفالة املتضامنة كحل للضمانات.

10( إنشاء هيئة مستقلة متخصصة للمنشآت الصغرية.
11( إنشاء شركة لتأجري العمالة السعودية.

12( إنشاء جهة لتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه للمنشآت الصغرية.
.)E- Training(إنشاء مرصد الكروني للمنشآت الصغرية )13

14( إعداد مناهج وبرامج تعليمية لتدريس ونشر ثقافة ريادة األعمال.
15( إنشاء مشروع يبني الفصل بني التمويل والدعم املقدم للمنشآت الصغرية.

16( العمل على مشروع االمتياز التجاري.
17( إنشاء آلية للتحالف مع الشركات التموينية احمللية.

ونتيجة املناقشات املتعمقة فقد سعت اللجنة املنبثقة عن ورشة العمل بتحديد املبادرات ذات األولوية، وهي :
1( تأسيس املوقع / املرصد اإللكروني التفاعلي عن املنشآت الصغرية.

2( إنشاء شركة لتأجري العمالة السعودية.
3( إنشاء جهة متخصصة لتقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه.

4( إنشاء حقائب توجيهية لنشر ثقافة ريادة األعمال.
وسوف يتم استعراض هذه املبادرات وشرحها يف قسم خاص منفصل عن هذه الدراسة. 





المراجع
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