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 ٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  ولالفصل األ

  نشاء المشروعات الصغيرةإ
  

  

 فرص عمل    عصب االقتصاد فى كثير من دول العالم، ليس فقط ألنها توفر           تمثل المشروعات الصغيرة  

ولكن ألنها تغذى الصناعات الكبيرة باحتياجاتها، وتعمل بصورة لصيقة لألسواق والمناطق الـصناعية             

مجموعة من األنشطة االستثمارية المرتبطة معـا       "على أنه    ويمكن تعريف المشروع  . ومنافذ التصدير 

قيـق بعـض النتـائج     والتى تنفذ بطريقة منظمة وله نقطة بداية واضحة وله دورة حياة محددة، لتح            

 عليه يمكن تعريف المشروع الصغير على       اوبناء. "المحددة التى تلبى أهداف واحتياجات صاحب العمل      

  ."ستثمارية يمارسها صاحب العمل لتحقيق عائد اقتصادىامجموعة أنشطة "أنه 

  

 ئد اقتصادى وقد يكون الهدف تحقيق عا    . يااجتماع أو   ياخدم أو   تجاريا أو   وقد يكون المشروع اقتصاديا   

وبالتالى فإن اخـتالف األهـداف يـنعكس علـى نوعيـة            . نوع من التوازن االجتماعى    أو   أرباحأو  

وتمثـل إدارة المـشروع     . ولكل مشروع دورة حياة تميزه عن غيره من المـشروعات         . المشروعات

ون ، فكثير من المشروعات تبدأ بداية قوية وتنتهي فى غـض          الصغير حجر الزاوية فى حياة المشروع     

 أن إدارة المـشروع     والسببها رغم توافر رأس المال الالزم وتوافر مقومات التسويق،          ئشهور من بد  

أصحاب المشروعات الـصغيرة    تشير التحليالت إلى أن     و. فشلت فى إيجاد آليات الستمرارية المشروع     

تفتقر إلـى   - لألسف – غير أنها ،حماس الشبابمن  شئ  على فكرة راودتهم يدعمها     عادة ما يعتمدون    

  .أبسط مقومات اإلدارة

  

 )لـث الثا فـصل ال( نشاء مشروع صـغير   جراءات الالزمة إل  وقد خصصنا فصلين كاملين لتوضيح اإل     

  .)الثامن فصلال(وكذلك الجهات الداعمة لذلك 

  

  

   كيف تبدأ مشروعك الصغير؟١-١
  

ان مـا ننـصرف     سؤال وجيه، نطرحه دائما، فقد يكون الحماس وراء فكرة معينة لبعض الوقت سرع            

 بأى مشروع صغير أبدأ؟ لذا فاإلجابة عن هذا الـسؤال تحتـاج        :عنها لغيرها، وكثير من الشباب يسأل     
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 ٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

تحليل هذه البيانات قبل البـدء فـى        تم  إلى التعرف على الكثير من المفاهيم، وجمع كثير من البيانات،           

  :ا السؤالودعنا نطرح مجموعة من األسئلة لعلها تسهل اإلجابة عن هذ. المشروع

  هل أنت شخص مثابر، يتمتع بالصبر والتحمل والقدرة على الحركة؟ •

 هل تجيد مهارات التفاوض مع اآلخرين؟ •
 هل لديك فكرة، ولو مبسطة، عن دراسات الجدوى؟ •
 هل لديك خبرة فى المشروع الذى تود إقامته؟ •
 هل لديك معرفة بالجهات التى سوف تتعامل معها؟ •
 ؟"مستهدفة لمشروعكالفئة ال"هل تعرف جمهورك  •
 هل لديك مهارة إدارة المشروعات الصغيرة؟ •
 هل لديك معرفة بالسوق؟ •
 هل لديك معرفة بمصادر التمويل؟ •
 ما هى معلوماتك عن التعامل مع الضرائب، التأمينات؟ •

يمكننـا  فإنـه   المشروعات الصغيرة، ة، وكنا على قناعة بفكر هذه التساؤالت فإذا أجبنا بمصداقية على     

  .هورا فى دراسة مشروع صغير، بالطبع قبل البدء في تنفيذالبدء ف

  

  

   تصنيف المشروعات٢-١
  

  : والمهتمين إلى تصنيف المشروعات إلىالمختصينذهب كثير من 

  .مشروعات متناهية الصغر •

 .مشروعات صغيرة •
 .مشروعات متوسطة •
 .مشروعات كبيرة •
 .مشروعات عمالقة •
 .مشروعات عابرة القارات •
  

 أن همأن المشروعات يمكن تصنيفها حسب قيمة رأس مال المشروع، ويرى بعض همويرى كثير من

يرى فى حين  ومن ثم فإن االعتماد على عدد العمالة يمكن أن يكون أكثر واقعية، ؛رأس المال متغير

   .آخرون أنه يمكن تصنيف المشروعات حسب نوعية المشروع والمنطقة الجغرافية
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 ٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :يمكن تصنيف المشروعات إلىوع، واستنادا لعدد العمال فى المشرو

  . عمال٥مشروعات متناهية الصغر، عدد العمال بها ال يزيد عن  •

 . عامال١٥ إلى ٦مشروعات صغيرة، عدد العمال بها من  •
 . عامال٥٠ إلى ١٦مشروعات متوسطة، عدد العمال بها من  •
 . عامال٥٠مشروعات كبيرة، عدد العمال بها أكثر من  •
لمشروعات ذات العمالة الكثيفة وتغطى أكثر من منطقة جغرافية وتتميز          مشروعات عمالقة، وهى ا    •

 .بارتفاع رأس المال والديناميكية
 .مشروعات متعددة الجنسيات، وهى المشروعات التى يساهم فيها شركاء من جنسيات مختلفة •
مشروعات عابرة القارات، وهى المشروعات التى تتميز بانتشار جغرافي واسع يغطى أكثر مـن               •

 .)الفآقد يصل عدد العمالة إلى أكثر من عشرة  (قارة
  

  .ابعض األشكال القانونية المتاحة عند إنشاء المشروعات الصغيرة والفروق بينه يوضح )١-١(جدول 

  

  

  تعريف المشروعات الصغيرة٣-١
  

   تعريف المشروع الصغير١-٣-١

  :لية الخصائص التاهيوفرت ف إذا ت،يمكن تعريف المشروع على أنه صغير

  .١٥ على ٥عدد العمالة به من أن يتراوح  •

 ".سمة غالبة"المديرون هم أصحاب المشروع أن يكون  •
 .مجموعة صغيرة أو تكون الملكية لفردأن  •
 .يمارس المشروع عمله في منطقة محليةأن  •
 .يتسم المشروع بصغر الحجم ومحدودية النشاطأن  •
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 ١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )٣٩مرجع  (أمام المشروعات الصغيرة المتاحة األشكال القانونية خصائص): ١-١(جدول 
  المشروع الفردى  وجه المقارنة  مشروعات المشاركة

  توصية بسيطة  تضامن

  شركات المساهمة

بسيطة تتمثـل فـى       إجراء التكوين

ــى   ــصول عل الح

الترخيص والقيد فى   

  السجل التجارى

بـــسيطة، عقـــد 

المشاركة والقيد فى   

  .السجل التجارى

ــد  ــسيطة، عقـ بـ

ذى يحدد  المشاركة ال 

مسئوليات الـشركاء   

الموصيين، القيد فى   

  .السجل التجارى

معقدة وطويلة، وتأخذ وقتـا     

تـدخل  لطويال نسبيا نتيجـة     

  .الحكومة

غيــر محــدودة    غير محدودة  المسئولية

  تضامنية

محــدودة وغيــر  

تــضامنية للــشركاء 

  .والموصيين

محدودة، وغيـر تـضامنية     

  .لحملة األسهم

ة مرتبطــة بحيــا   ستمراريةاال

صاحب المـشروع،   

وتتوقف على رغبته   

ستمرار، يمكن  فى اال 

ــت  ــستمر لوق أن ت

  .طويل

مرتبطة بحياة الشركاء، تتوقف على رغبـة       

ستمرار، يحدد المـدة عقـد      الشركاء فى اال  

المشاركة إن كان يمكـن تحديـده بموافقـة         

  .الشركاء

مرتبطة بإدارة المـساهمين    

وإن كان األمر يتطلب قرار     

، قد تفرض   الجمعية العمومية 

عليها التصفية بحكم قضائى    

واجب النفاذ، يحـدد عقـد      

  .التأسيس مدة الشركة

القيود القانونية 

  لممارسة العمل

ــانون واآلداب  القـ

  العامة

القانون واآلداب العامة محدودة وإن كانـت       

  .أفضل من المشروع الفردى

تتــدخل الحكومــة وتــضع 

رسـة  اممشروطا معينـة لل   

 ويكثر  حترامالنشاط واجبة اال  

التدخل الحكومى ألغـراض    

  .المصلحة العامة

القدرة على 

جذب رؤوس 

  األموال

ــدرة   ــدودة بمق مح

  صاحب المشروع

محــدودة بمقــدرة الــشركاء المتــضامنين 

  .وحصص الشركاء الموصيين

ـ    ودة علـى   دقدرة غير مح

  .تجميع األموال

مجلس إدارة منتخب بواسطة      الشركاء المتضامنين  الشركاء المتضامنين  صاحب المشروع  سلطة اإلدارة

الجمعية العمومية باإلضـافة    

إلى هيكل إدارى معين مـن      

  .الخبراء

عالية ألنه يخـاطر      درجة المخاطرة

  بكل ما يملك

أقل مـن المـشروع       عالية

  الفردى

  .طمحدودة بقيمة األسهم فق
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 ١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   مجاالت عمل المشروعات الصغيرة٢-٣-١

  : جوانب هىةربعألصغيرة تكاد تقتصر على يمكن القول بأن مجاالت عمل المشروعات ا

 التصنيع) أ(
فى مصر وفى كثير من دول       فرص متعددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التصنيع       لدينا  

، هذا على الرغم من أن المشروعات الكبيرة تعتبر العنصر األساسي في التصنيع، إال أن               ىالعالم النام 

لتى تعتمد على الميزة النسبية للمنـاطق الجغرافيـة، والـصناعات           الصناعات المغذية، والصناعات ا   

  :المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أمثلة ذلكمسمى الحرفية كلها تندرج تحت 

تصنيع المنتجات الزراعية مثل عمليات فرز وتعبئة التمور، وتجفيف الفاكهة، وتصنيع المربـات              •

  .والعصائر

لكبيرة، وخاصة تلك التى تعتمد على التجميع مثل قطع غيـار           تصنيع األجزاء المغذية للصناعات ا     •

  .جهزة التكييف وغيرهاكأ بائيةالسيارات، واألجهزة الكهر

الجـبن ومنتجـات األلبـان      والصناعات الغذائية التى تعتمد على األلبان مثل صناعة الزبـادى،            •

 .المختلفة
 فيه حد   حتى بلغوا حف الخشبية   الصناعات الخشبية، وقد برع المصريون فى صناعة األثاث، والت         •

 .التصدير فى بعض المناطق
  .صناعة المالبس الجاهزة، وهناك نماذج رائعة فى هذا المجال •

  

  التجارة)ب(
وقد كان لمصر نصيب كبير من التأثير والتـأثر         نجح العرب على مدى تاريخهم الطويل فى التجارة،         

 ور المشروعات الصغيرة في التجـارة؛     قد تزايد د  ، و جزء من المنطقة العربية    هاباعتباربهذا النجاح؛   

وقد تالحظ من البيانات التى حصلنا عليها من المؤسـسات          . قدر على الوصول إلى المستهلك    األألنها  

العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة تعمـل فـى               

لمنـاطق الجغرافيـة تغلـب الـسمة التجاريـة علـى            مجال تجارة الجملة والتجزئة، ففى كثير من ا       

  : منهاوأمثلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التجارة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 . الرجالى والحريمى واألطفال: بأنواعهاالمالبس الجاهزة •
 .تجارة المفروشات •
 .تجارة األدوات المنزلية •
  .عمل بها أعداد هائلة من العاملين وي،ا كبيرا وهذه تغطى قطاع:المكتبات •

الشعب، وقادرة علـى االسـتمرارية،      قطاعات عريضة من    احتياجات  تلبى   وهذه   :محالت البقالة  •

 ". أى يعمل بها أفراد األسرة الواحدة"وعادة ما تكون مشروعات أسرية 
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 .تجارة الخضراوات والفاكهة •
 .مستلزمات التجميل •
ويكفـى أن   .  الرابح اآلن، والذى يراهن عليه العـالم المتقـدم          الجواد وتعتبر :تجارة اإللكترونيات  •

تعرف أن الهند تعد اآلن أكبر منتج للبرمجيات فى العالم، رغم أن األطفال، فى كثير مـن قـرى                   

يفترشون األرض فى ظل شـجرة وارفـة        حتى إنهم   الهند، ال يجدون فصال دراسيا يتعلمون فيه،        

 .لتعلمتحصيل ال
  .من الثورة اإللكترونية وما تطلبه من تغيير فى طبيعة الوظائفوهنا يجب اإلستفادة 

  

  الخدمات)ج(
  : فى المشروعات الخدمية مثلىعظمعات الصغيرة والمتوسطة النسبة التشكل المشرو

  محالت تنظيف المالبس وكيها •

  مكاتب المحاسبة والمراجعة •

  مكاتب السياحة •

  استوديوهات التصوير •

  خدمات النقل بالسيارات •

   إصالح السياراتخدمات •

 خدمات االتصال •
 وكاالت اإلعالن •
 نتاج برامج الحاسبإ •
  
 
  زراعةال )د(

 ت ونباتـا  ، والمناحل ، والمزارع الحيوانية  ، استصالح األراضى  :هناك مشروعات عديدة زراعية منها    

  .إلخ...الزينة

  

  

 :الت عمل المشروعات الصغيرةمجا

  صناعية •

 تجارية •

 خدمية •

  زراعية •
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   أهمية المشروعات الصغيرة٣-٣-١

أكثر القطاعات قدرة علـى     المى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من كونها       يأتى االهتمام الع  

، وتعمل على تشجيع المنافسة، هذا باإلضافة لقدرتها على التكيف السريع مع السوق             توفير فرص عمل  

  :، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي عاليةديناميكيةتتميز ب ألنهاومتطلباته 

  د فرص عمل قدرة المشروعات الصغيرة على تولي)أ(

تشير البيانات التى حصلنا عليها من جمعيات تنمية المجتمع العاملة فى المشروعات الصغيرة إلـى أن           

 جنيه، بينما تصل فرصة     ٧٥٠٠إلى  فى المتوسط   تكلفة فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل        

عمـل فـى    جنيه، وهـذا يعنـى أن فرصـة ال      ٧٥٠٠٠العمل فى المشروعات العامة والحكومية إلى       

المشروعات الكبرى والحكومية تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة فرصـة العمـل فـى المـشروعات                

سجلت الدراسة أن عدد العاملين بإحدى ورش تـشكيل الرخـام            لنضرب هنا مثاالً بسيطا،      .الصغيرة

 جنيه  ١٢٠٠ جنيه لعامل الحراسة،     ٣٠٠ شهرية تراوحت بين     ا يتقاضون أجور   عامال ١٢والجرانيت  

بينما سـجلت دراسـة      ).بخالف األرض ( جنيه   ٧٢٠٠٠، وكلفت الورشة    ا للعامل الفنى الماهر   شهري

، وأن عـدد  )بخالف األرض( مليون جنيه    ٢٠أن مصنع لقطع وصقل الرخام والجرانيت تكلف        أخرى  

 ١٥٠٠ جنيه لعمال الحراسـة والخـدمات،        ٤٠٠ عامل، وتراوحت األجور فيه بين       ١٠٠العاملين به   

  .ين والفنيين المهرةجنيه للمهندس

  

وفى الحالة الثانية تكلفـت     .  جنيه ٦٠٠٠وبنظرة بسيطة نجد أن فرصة العمل فى الحالة األولى تكلفت           

 أن العائد على رأس المال فى الحالة األولى يختلـف           وعلى الرغم من  .  جنيه ٢٠٠٠٠٠فرصة العمل   

حالة األولى أكبر بكثير من الحالـة       القدرة على توفير فرص عمل فى ال      أن   إالعنه فى الحالة الثانية،     

  .الثانية

  

    قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة)ب(

 العالية فى اتخاذ القـرار، وهـذا يـؤدى    اتتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها وديناميكيته 

ـ  - ا كان صغير   وإن -ن وجود أكثر من منتج لنفس السلعة        إبدوره إلى تشجيع المنافسة؛ حيث       ؤدى ي

  .فى النهاية  مصلحة المستهلكيصب فىإلى تشجيع المنافسة مما 

  

  قدرة المشروعات الصغيرة على االبتكار)ج(
لديهم قدرة عالية على االبتكار وتجريب أفكـار        بأن  أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة     يتميز  

فر المرونـة، مقارنـة     هذا إضـافة إلـى تـوا      . جديدة، وهذه األفكار عادة ما تؤدى إلى تطور المنتج        

ولو نظرت إلى تجربة دول     . بالمشروعات الكبيرة مما يسهم فى القدرة على اإلبداع وتقديم ما هو جديد           



  نشاء المشروعات الصغيرةإ  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

جنوب شرق أسيا؛ لوجدت أن االبتكار والقدرة على تلبية احتياجات المـستهلك حـول العـالم سـمة                  

جات أجهزة الحاسب؛ كل هذا مـن       أساسية، بدءا من فوانيس األطفال التى تغنى بكل اللغات إلى احتيا          

  . فى هذه الدولبنات أفكار أصحاب المشروعات الصغيرة

  

  قدرة المشروعات الصغيرة على تلبية احتياجات المستهلك)د(
 : المستهلك من خالل على تلبية احتياجاتالمشروعات الصغيرةتعمل 

 تحقيق االتصال المباشر بين المستهلكين واألسواق •
  ج والتسويق والخدماتالمرونة في اإلنتا •
 

 
  

  

   الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة٤-١
  

تعانى المشروعات الصغيرة فى مصر، مثل غيرها من دول المنطقة، من صعوبات جمة، منها ما هو 

مات وظروف متعلق بصاحب العمل ومنها ما هو متعلق ببيئة العمل ومنها ما هو متعلق بتوافر الخا

 لبعض الصعوبات  ونورد فيما يلي تفصيال.التسويق، ومنها ما هو متعلق بكثرة اللوائح والتشريعات

مكن صاحب المشروع الصغير من ين الوعى بهذه الصعوبات إ حيث التى تواجه المشروعات الصغيرة

  .وضع الخطط المناسبة للتغلب عليها

  

  ت  صعوبة اجتذاب أصحاب الخبرات والمهارا)أ(

 :ويرجع ذلك إلى العوامل اآلتية
 .ارتفاع أجور أصحاب الخبرة والمهارة •
 .المدير بعدد كبير من الوظائف بمفرده أو قيام صاحب المشروع •
 . وليس األساليب الحديثة في اإلدارة،االعتماد على الخبرة واألساليب التقليدية فى اتخاذ القرار •

  : تتلخص فى قدرتها علىأهمية المشروعات الصغيرةتذكر أن 

  .توفير فرص عمل •

 .المنافسةالقدرة على  •

 .اإلبداع واالبتكار •

 .هلكتلبية احتياجات المست •
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 وصعوبة االحتفـاظ بـسجالت منتظمـة        ، الصغيرة عدم توافر قواعد بيانات دقيقة لدى المنشآت       •

 .للبيانات
 .توريث المشروعات لألبناء بصرف النظر عن خبرتهم •
  

   طبيعة الموارد البشرية)ب(

 :ويرجع ذلك إلى األسباب اآلتية
مشروعات قطـاع األعمـال      أو    فى العمل فى المنظمات الحكومية،     القويةتمسك العمال ورغبتهم     •

 ."!إن فاتك الميرى، تمرغ فى ترابه"ار الوظيفي وعمال بالمثل القائل  لتوافر االستقر؛العام
رغبة العمال فى الحصول على مزايا عينية أفضل فـى القطـاع الحكـومى مثـل التأمينـات،                   •

 .اإلجازاتو
العمـل  فى  ونرغبي، فكثير من خريجى كليات التجارة مثال   داخل المكاتب رغبة الشباب فى العمل      •

 .، وال يفضلون العمل الميدانيأساسية بصورة اتبداخل المك
 .ضعف برامج التدريب لدى أصحاب المشروعات الصغيرة •
  

  صعوبات تتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة)ج(
رغم وجود عدد كبير من المصارف، ورغم البرامج التى تديرها المنظمات الحكومية وغير الحكومية، 

 أن التمويل مازال قاصرا ويقف حجر عثرة أمام نمو لتوفير التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة؛ إال

فتدبير التمويل من أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات . قطاع المشروعات الصغيرة وتطوره

.  فضال عن االرتفاع النسبي لمعدالت الفائدة على القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة،الصغيرة

 ،فسه بين فكي رحى؛ إما أن يعتمد على نفسه فى التمويلصاحب المشروع الصغير نعادة ما يجد  لكلذ

صعوبات تلخيصا ألهم وفيما يلي . يقترض من المؤسسات المالية بشروط قد ال يستطيع تحملهاأو 

  :الخارجي التمويل

 .االرتفاع النسبي لمعدالت الفائدة على القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة •
انات واللوائح الرتفاع مخاطر اإلقراض لهذه الفئة ممـا         تمسك مؤسسات اإلقراض بكثير من الضم      •

 . يرهق أصحاب المشروعات الصغيرة
تشدد مؤسسات التمويل فى عدم توفير فترات سماح للمشروعات الصغيرة وفي أسـاليب الـسداد                •

 .ومجاالت استخدام القرض
للمؤسـسات  حيان على توفير الضمانات     عدم قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة في كثير من األ         •

 .المالية
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  : قتراض مزايا وعيوب يجب معرفتها ومواجهتهاولال

  مزايا اإلقتراض

  . زيادة رأس المال-١

  . زيادة قيمة األرباح فى حالة أن نسبة الربح أكبر من معدل الفائدة على القرض-٢

  . التمتع ببعض المزايا التى تقدمها الجهات المقرضة-٣

  

  اإلقتراضعيوب 

عدم الحريـة فـى اتخـاذ قـررات اسـتراتيجية           من  لجهات المقرضة مما يستتبعه      عدم مرونة ا   -١

  .للمشروعات الصغيرة

خسائر فى حالة أن نسبة الربح أصغر من معـدل الفائـدة             نقصان قيمة الربح قد يصل إلى تحقيق         -٢

  .على القرض

  .الفوائد وقوع المقترض تحت ضغط دائم لضمانه سداد قيمة القرض و-٣

  

 وإن كان هناك حاجـة      ،ستثمارية أوال لتجاء إلى المساهمين لتوفير التكاليف اال     ن المفضل اال  ولذا فإنه م  

  .ستثماريةقتراض فتكون فى حدود نسب ال تتعدى نصف التكلفة االلال

  

  تتعلق بالتأمينات والضرائبصعوبات  )د(

نفس الكيفية التى حيانا تتعامل أجهزة التأمينات ومصلحة الضرائب مع أصحاب المشروعات الصغيرة بأ

نه فى الكثير من الحاالت ال تتوافر إتتعامل بها مع أصحاب المشروعات الكبيرة والحكومية، بل 

ويترتب على ذلك تزايد  ى؛للمشروعات الصغيرة اإلعفاءات والمميزات التي تتوفر للمشروعات الكبر

  .و المشروعات الجديدةنم أو األعباء الضريبية وبالتالي يقل صافى الربح ويقلل من فرص نجاح

  

  تطوير المنتج أو  صعوبة توفير برامج للتدريب)هـ(

برامج التدريب وتطوير المنتج إلمكانات أكبر من إمكانات أصحاب المشروعات عادة ما تحتاج 

توفر للمشروعات الصغيرة  - على سبيل المثال - لذا فإن المناطق الصناعية فى تركيا. الصغيرة

  .تطوير منتجاتها بتكلفة تعاونيةل لتدريب وبرامجلفرص 

  

   المنافسة)و(

. حيان من المنافسة وخاصة فيما يتعلق بجودة المنتج وسعرهتعانى المشروعات الصغيرة في بعض األ

حد الشركات الكبرى، أحد المشروعات الصغيرة وتلك التى تنتجها ولو أنك قارنت بين منتج للزبادى أل
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ى تواجه المشروعات الصغيرة للوصول لهذه القدرة من التغليف الكتشفت على الفور الصعوبات الت

ن أال  إ.ن حجم اإلنتاج واستخدام اآللة عادة ما يسهم فى خفض التكلفةإالتوزيع إذ  ووالتسعير

 ويمكنها المنافسة فى مجاالت يضاأدارية ومرونة الحركة  الصغيرة تتميز بقلة التكاليف اإلاتعوالمشر

  .عديدة

  

  لزمنى فى إنشاء المشروعاتالعامل ا )ز(

كثيرا ما تستغرق عملية إنشاء المشروعات فترة طويلة من الزمن نسبيا، وتبقي الموارد المستثمرة 

ومن ثم كلما طالت فترة إنشاء المشروع زاد . معطلة فى صورة أصول غير مكتملة طوال فترة اإلنشاء

ن فترة اإلنشاء إولذا ف. رة فى صورة معطلة الحتجاز الموارد المستثمحجم العوائد المضحى بها نتيجةً

ن تنفيذ إنشاء المشروع فإ ومن ناحية أخرى .نفسها يمكن أن تؤخذ كمعيار للمفاضلة بين المشروعات

  .قل من المدة المقررة يحقق لصاحب المشروع وفرا يساوى العائد المحقق خالل فترة التبكيرأفى فترة 

  

  
  

  

   أسباب فشل المشروعات الصغيرة٥-١
  

لوصول إلى النجاح؛ وكثيرا ما تفشل  افى سبيليعانى أصحاب المشروعات الصغيرة كثيرا 

وتختلف أسباب الفشل من . المشروعات الصغيرة خالل السنوات الثالث األولى من عمر المشروع

  :يلىيمكن حصر أسباب فشل المشروعات الصغيرة بصفة عامة فيما و .مشروع آلخر

  

  

  :تذكر أن الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة تكمن فى

  .الخبرات والمهاراتأصحاب صعوبة اجتذاب  •

 .طبيعة الموارد البشرية •

 .صعوبات تتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة  •

 .صعوبة تتعلق بالتأمينات والضرائب •

 .لتطوير المنتج أو لتدريبلصعوبة توفير برامج  •

 .ةالمنافس •

 .العامل الزمنى فى إنشاء المشروعات •
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  الموارد واألسعارمشكالت  ١-٥-١

  

   عدم توافر الخبرة الالزمة لتشغيل وإدارة المشروع)أ(

تفشل المشروعات الصغيرة فى اجتذاب أصحاب الخبرة للعمل بها، ويرجع ذلك ألن صاحب الخبرة 

 ونأ؛ ومن ثم فإن أصحاب المشروعات الصغيرة، وخاصة فى مرحلة بدء المشروع يلجهأجرفى يغالى 

 ما يلجأ أصحاب اوكثير. الخدمة أو  تدنى مواصفات المنتجمما يترتب عليهلتشغيل عمالة نصف ماهرة 

المشروعات الصغيرة لتعيين أقاربهم ومعارفهم فى المشروع دون أن يكون لهم الخبرة الكافية فى 

  .العمل

  

   ارتفاع أسعار المواد الخام)ب(

لمشروعات الصغيرة؛ فالمواد الخام المستوردة مرتفعة تمثل المواد الخام مشكلة كبيرة لكثير من ا

 واستخدامها سوف يؤدى بالقطع إلى تردى جودة المنتج؛ مثال ،السعر، والخامات المحلية بها عيوب

لذلك مشروعات النسيج اليدوى، فرغم توافر الخبرة والعمالة الماهرة إال أن الخيوط الجيدة مستوردة 

 والخامات المحلية تعانى من مشكالت كثيرة وبالتالى فإن .إلخ....ونجهونج كوكوريا، ومن اليابان، 

 وهذا سوف ينعكس بدوره ،هما مر؛ إما أن يشترى الخيوط المستوردةيصاحب المشروع بين خيارين كل

كما أن  . وهذه سوف تؤدى إلى تردى جودة المنتج،يعتمد على الخيوط المحلية أو على سعر المنتج،

  . والطاقة فى بعض األحيان يكون لها أثر كبير فى فشل المشروعهاارتفاع أسعار المي

  

   تسعير المنتج)ج(

 صاحب المشروع يضع أسعارا عشوائية لكن ،، وأحيانا متميزافى كثير من الحاالت يكون المنتج جيد

 .وفى هذه الحالة سوف يفشل المشروع. عادة ما يكون مغالى فيها، فمهارة تسعير المنتج لديه مفقودة

مثال لذلك، لو أنك تشترى كيلو عسل نحل، منتج طبيعى، من نحال موثوق به؛ ستجد أن السعر لن يقل 

 فى حين أن سعر مثيله فى السوبر ماركت ، رغم عدم تغليفه التغليف الجيد،ن جنيهايعن خمسة وعشر

خطأ تسعير، الخطأ هنا .  وتنتجه شركة لها عالمة تجارية معتمدةا جيداعشرون جنيها، ومغلف تغليف

بالتسعير بطريقة عشوائية، وفى الحالة الثانية التزمت الشركة بقواعد المنتج ففى الحالة األولى قام 

  .التسعير المعمول بها من حيث دراسة السوق والمنافسة وغيرها

  

   فشل السياسات المتبعة فى اإلنتاج)د(

 وبالتالى .ض النظر عن الجودةعلى زيادة اإلنتاج بغ –  فى معظمها–تركز المشروعات الصغيرة 

 :ترتكب األخطاء التالية
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 ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 .عدم ربط األجر باإلنتاج •
 .ضعف معدالت اإلحالل والتجديد لآلالت مما يؤثر على معدل الكفاءة اإلنتاجية •
 .عدم اتباع نظم جيدة للرقابة على الجودة •
 .دتهضعف استخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يؤثر على مستوى اإلنتاج وكميته وجو •
 .قصور في نظم صيانة اآلالت والمعدات •
  

  التمويل والضرائب مشكالت ٢-٥-١

 يؤثر بشكل سلبى على  وهذاضعف التمويل وعدم توافر السيولة المطلوبة فى التوقيت المحدد •

  .المشروعات الصغيرة

ى ارتفاع معدالت الفائدة على القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة، فيجب أال تزيد الفائدة عل •

 واألفضل أن تمنح المشروعات ،سنويا، وأن تكون الفائدة بسيطة وليست مركبة% ٥القروض عن 

 .الصغيرة قروضا بنظام المرابحة اإلسالمية
اتجاه كثير من الشركات إلى السحب على المكشوف من البنوك، لتغطية احتياجات المشروع وعدم  •

 .القدرة على السداد
عات الصغيرة، وكثير من أصحاب المشروعات ال يفضل إمساك ضعف الرقابة المالية في المشرو •

  .خلط بين رأس مال المشروع ورأس مال صاحب العملالسجالت منتظمة، مما يترتب عليه 

؛ مما يؤثر على كفاءة اإلدارة %١٠٠اعتماد كثير من المشروعات الصغيرة على القروض بنسبة  •

  .المالية وتحمل المشروعات أعباء القرض

 .ر ميزة ضريبية نسبية ألصحاب المشروعات الصغيرة تجعلهم قادرين على المنافسةعدم تواف •
 .تحمل صاحب العمل للنسبة األكبر من التأمينات على العمال •
  

  مشكالت مرتبطة باختبارات وتقييم العمالة٣-٥-١

  .صحاب المشروعات الصغيرة لتقييم أداء العاملينأيلجأ  نادرا ما •

 .طيط القوى العاملة على مستوى المشروعغياب المنهج العلمي لتخ •
 .عدم وجود معايير واضحة الختيار العمالة والتعيين والترقية •
 .تدنى مستويات التدريب في الكثير من المشروعات •
 .غياب بطاقات الوصف الوظيفي مما يؤدي إلى تضارب المهام •
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 ٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   مشكالت متعلقة بالتسويق٤-٥-١

 .االعتماد على التسويق العشوائي •
 عف سياسات التسويق والتسعير والترويجض •
 .عدم االهتمام بالوحدات المسئولة عن التسويق •
 .عدم وجود وحدات ألبحاث التسويق •
  

   مشكالت تتعلق بالسمات الشخصية لصاحب المشروع ٥-٥-١

صاحب المشروع الصغير أشبه بالقائد، فعليه أن يجيد مهارات التخطيط والمتابعة والرقابة والقدرة 

تردد الد هذه السمات واقتفا فإن ؛تخاذ القرار، فضال عن قدرته على تحمل المسئولية والمثابرةعلى ا

 . فشل المشروعإلى  يؤدى
  




