
 2006 أفريل 18و17يومي . صغرية و املتوسطة يف الدول العربية      متطلبات تأهيل املؤسسات ال :                               امللتقى الدويل

  اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
 اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

629

  التحديات اليت تواجه املشاريع الصغرية
  

  عماد ابو رضوان.أ
 مؤسسة ارادة للمحاسبة
  اململكة االردنية اهلامشية
 
 The small constructs consider the cornerstone in operation of the economic development and the 
sociability , he becomes this for inadmissible the affirmative economist on the national economy 
wherefrom turned her in a circle the pioneer in saving of the new opportunities of a work , and to realize a 
growing increase in the volume of the investment , and the increase of the sale volume  
Forasmuch for role of the small constructs in the economic realization of the development and the 
sociability by the Hashemi Jordanian kingdom ,then Najed delay this cutter still he doesn't realize the 
expected contributor from him ! like effective economic cutter and a stimulatory element for payment o f a 
wheel the development in the kingdom , where some of Aqabas and the difficulties present itself to these 
constructs , in addition to an atrophy in role of the concerned sides by development and a development of 
this cutter either the sides were governmental or not governmental 

  :مقدمة
تعترب املنشآت الصغرية حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ويعود ذلك ملردودها االقتصادي اإلجيايب على 

 االقتصاد الوطين من حيث دورها الرائد يف توفري فرص عمل جديدة ، وحتقيق زيادة متنامية يف حجم االستثمار ، وزيادة حجم املبيعات
دور املنشآت الصغرية يف حتقيق التنمية االقتصـادية واالجتماعية باململكة ، فنجد أن هذا القطاع ما زال ال حيقق املسامهة وبالنظر ل

املتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر حمفز لدفع عجلة التنمية يف اململكة ، حيث تعترض هذه املنشآت بعض العقبات والصعوبات ، 
 .دور اجلهات املعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواء كانت جهات حكومية أو غري حكومية باإلضافة إىل ضمور يف 

  تعريف ماهية املشروع الصغري
  .جيدر بنا منذ البداية تعريف وحتديد ماهية املشروع الصغري حىت حندد معاً إطار للموضوع

لقد اتبع يف تعريف . ري على مجيع مناطق العامل ويف مجيع الظروف يف حقيقة األمر ليس هناك تعريفاً واحداً للمشروع الصغري ميكن أن يس
  .كمي ووصفي : املشروع الصغري منهاجني 

ففي حني ركز املنهاج األول على معايري كمية، عدد العمال وحجم رأس املال املستثمر، واحلصة السوقية للمشروع كمعايري فاصلة بني ما 
  ملنهاج الثاين على معايري وصفية،كطريقة اإلدارة، حجم االستقالليةهو صغري وبني ما هو كبري ، فقد ركز ا

  أمهية املشروعات الصغرية
 :تكمن أمهية وخطورة الدور الذي ميكن للمشروعات الصغرية واملتوسطة أن تلعبه يف االقتصاد االردين يف النواحي التالية

  مصدر رخيص خللق فرص عمل جديدة  
  ديدة حاضنة للمهارات واإلبداعات اجل 
  عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسي  
  تغذية املشروعات الكبرية باألفكار اجلديدة  
  القدرة على التكيف  
  استغالل املدخرات البسيطة  
  أحد آليات دمج املرأة يف النشاط االقتصادي 

  معوقات منو املنشآت الصغرية واملتوسطة 
االقتصاد الوطين ، واالهتمام الذي توليه خمتلف القطاعات االقتصادية ذه املنشآت ، إال أهنا على الرغم من أمهية دور املنشآت الصغرية يف 

  : الزالت تواجه العديد من املعوقات اليت تعترض طريقها ، وتعرقل مسريا حنو التطور والتنمية وميكن حصر هذه املعوقات فيما يلي
ات التمويلية يف اململكة عن توفري التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل املنشآت قصور مصادر التمويل ، واليت تتركز يف إحجام اجله 

 . الصغرية بشروط تالئم وضعهـا وقدراا ، فضالً عن عدم وجود جهة معينة تتوىل ضمان خماطر االئتمان املوجـهة هلذه املنشآت 
 .  الصغرية  يف خمتلف ااالت ، خاصة اإلنتاج والتسويق عدم توفر املقومات الكافية للبنية األساسية الالزمة لدعم وتنمية املنشآت 
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إضافة إىل افتقار معظم املنشآت الصغرية للهيكل التنظيمي . املعوقات اإلدارية واإلجرائية ، واليت تتمثل يف ضعف اخلربات اإلدارية  
ة على الفصل بني اإلدارة وامللكية ، وعدم الربط بني السليم ، والذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل خلق الكثري من املشاكل مثل عدم القدر

 .            السلطة واملسئولية 
ضعف املساعدات الفنية املقدمة للمنشآت الصغرية ، خاصة يف جماالت إكساب مهارات ومقومات العمل ألصحاب هذه املنشآت  

 مطابقة للمواصفات العاملية ، خاصة وأن اململكة يف طريقها أو العاملني ا ، يضاف إىل ذلك عدم تأهيل هذه املنشآت إلنتاج خمرجات
وهذه املشكلة يف طريقها اىل .لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية األمر الذي يدخل منتجات هذه املنشآت يف منافسة حادة مع املنتجات العاملية 

                                  .احلل مبساعدة مراكز تعزيز االنتاجية املنتشرة يف ارجاء اململكة 
ت اإلنتاج أو املنتجات ضعف البيانات املتوفرة عن املنشآت الصغرية ، وعن األسواق اليت تتعامل معها سواء يف جمال مدخال 
  . النهائية

 توجد خطة حمدودية جماالت البحث العلمي املطبقة حىت اآلن لدعم وتنمية دور املنشآت الصغرية  يف االقتصاد الوطين ، حيث ال 
 .متكاملة هلذه البحوث للوصول إىل نتائج ختدم أعمال هذه املنشآت 

عدم استفادة غالبية املنشآت الصغرية من نظام احلوافز املتمثل يف اإلعفاءات اجلمركية أو الضريبية أو إمكانية احلصول على  
 . يسرة األراضي بأسعـار رمزية ، إضافة إىل صعوبة احلصول على القروض احلكومية امل

مشكلة توفري اخلامات اليت يتم استريادها نظراً لضآلة الكميات اليت تطلبـهـا املنشآت ، األمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف  
 . اإلنتاج 

 .ضعف الروابط بني املنشآت الصغرية واملشروعات الكبرية ، وفجائية القرارات واللوائح اليت تصدرها اجلهات املعنية  
 اعات الصغرية واملتوسطة األردنية بظل التوجهات احلديثةواقع الصن

تزايد االدراك من معظم الدول باختالف درجات النمو فيها بأن الصناعات الصغرية واملتوسطة احلجم تقوم بدور حاسم يف عملية التنمية 
 :االقتصادية وذلك لدورها املتزايد يف

  .خلق فرص عمل جديدة  
  .ات ومسامهتها يف زيادة الصادر 
  .وقدرا على االبتكار والتجديد  
  .وفعالية االستثمار فيها من خالل استجابتها للتغيري 
  .واحملافظة على استمرارية املنافسة وتقويتها 
  .وقدرا العالية على استيعاب التكنولوجيا اجلديدة 

 حيث احلجم فحسب ، بل ألن هلا من املميزات ان الصناعات الصغرية واملتوسطة كمفهوم جاء ليس لكوهنا مؤسسات صغرية او متوسطة من
  .واخلصائص ما جيعلها حتتاج اىل سياسات خاصة ألهنا متثل الغالبية العظمى من الطاقة الصناعية يف معظم الدول

 
دياتاملشكالت    الىت تواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة  و التح

  : بيئة االستثمار  .1
  .الىت تعىن باملشروعات الصغريةتعدد اهليئات واملؤسسات واملنظمات  
  .تعدد التشريعات واالجراءات 
 .اختالف املفاهيم 

 .السوق والتسويق .2
  الدراسات واالحباث 
  نقص اخلربة و االمكانيات  
  التعرف على السوق واملواصفات املطلوبة  
  نفقات التسويق  

 عدم توافر الشركات املتخصصة للتسوق 
 . التمويل املصرىف .3
  :أسباب املشكلة من وجهة نظر البنوك ومؤسسات التمويل. أ 

  .افتقاد عنصر الثقة ىف القائمني على املشروع الصغري 
  .عدم توافر الضمانات الكافية 
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  .نقص اخلربة ىف اساسيات املعامالت املصرفية 
  . نسبة كبرية ضمن قطاع االعمال غري املنظم–عدم توافر السجالت املالية  
  .على التسويقاخنفاض القدرة  
  .صعوبة إعداد دراسات اجلدوى 
 .عدم مالئمة القروض املطلوبة من حيث احلجم واالجل 

  :االسباب من وجهة نظر اصحاب املشروعات الصغرية .  ب 
  .ارتفاع تكلفة التمويل 
  .نسبة املديونية وعدم كفاية التمويل املتاح 

 : الصغرية القدرات اإلدارية والتنظيمية للقائمني على املشروعات- 4
  .نقص اخلربة 
  .عدم الرغبة ىف تفويض السلطة 
  .نقص الكفاءة ىف مواجهة املتغريات 
 .عدم الرغبة ىف االستعانة باخلربات 
  ادارة الوقت 

  العوامل املقيدة ونقاط الضعف اليت يعاين منها قطاع املشاريع الصغرية
  :الظروف االقتصادية الكلية . 1

تصاد الكلي على تطور قطاع املشاريع الصغرية، فاالرتفاع واالخنفاض بقيمة العملة، او سياسات صرف ال ميكن جتاهل تأثري عوامل االق
ان . العمالت، او السياسات النقدية، او السياسات املتعلقة بالفوائد واالقراض، كلها تؤثر بشكل كبري على تطور ومنو هذا القطاع او اخفاقه

لى تطور املشاريع املتوسطة والكبرية، اال اننا ال ميكن ان هنمل باملقابل تأثريها على املشاريع الصغرية، هذه العوامل هي بالطبع اكثر تأثرياً ع
على الرغم من إن رأس املال يف هذه املشاريع عادة ما يكون قليال، وال يعترب العنصر األساسي يف تكوين املشروع الصغري، حيث أن رأس 

  . يلعب دوراً هاماًاملال القليل باملشاريع الصغرية ال
صاحبات املشاريع الصغرية /ويطالب أصحاب" قطاع املشاريع الصغرية"أما فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، فلها أيضا تأثري واضح على 

وامل اقل أمهية من أما تأثريات القوانني املتعلقة بالتجارة اخلارجية فال ميكن جتاهلها أيضا، وعلى الرغم من إهنا تعد ع. بسياسة ضريبية واضحة
لقد أظهرت التجارب، انه حىت . غريها بالنسبة لقطاع األعمال الصغرية، كون املشاريع الصغرية حتصل على متطلبات إنتاجها يف السوق احمللي

اءات اإلدارية يف املشاريع الصغرية، فان بعضا من مدخالت اإلنتاج يتم استريادها من اخلارج، وانه جيب القيام مبجموعة كبرية من اإلجر
اجلمركية، اليت تعيق، يف بعض األحيان، من تطور األعمال الصغرية، نذكر منها، احلصول على رخص استرياد، الرسوم اجلمركية الكبرية، 

  . اخل...احلصول على العمالت الصعبة 
  
 :  تشتت السياسات جتاه هذا القطاع-2

الصغرية متفرقة، جزئية، ومشتتة، عوضا عن كوهنا غري شاملة، إن هذه السياسات ليست كثري من السياسات احلالية املتعلقة بقطاع املشاريع 
إن هذه العفوية والتلقائية على صعيد السياسات . مندجمة ومتكاملة باحلد الكايف، سواًء على الصعيد الوطين أو الصعيد القطاعي أو اجلهوي

  .مية املشاريع الصغريةأدت إىل عدم تبلور رؤية واضحة وطويلة األمد لتطوير وتن
 : املساعدات الزائدة- 3

ةتويل املنظمات األهلية  وقد جنم عن ذلك، تقدمي . عمال الصغريةال واجلهات التمويلية املختلفة، أمهية كبرية لدعم وتطوير قطاع ااالردني
ر هذا القطاع بدال من أن تكون عامال مساعدات مبالغ فيها يف بعض األحيان هلذا القطاع، حبيث أصبحت هذه املساعدة عائقا أمام تطو

هلذا % 100ال أن تقدم مساعدة كاملة ... إذ إن املساعدة اخلارجية جيب أن تكون مكملة للمبادرات اليت يقوم ا القطاع اخلاص . مساعدا
 .القطاع

 : املنافسة والتعاون-4
ويتطلب هذا التعاون قيام شبكة من املؤسسات املهنية اليت تقدم . ةيعترب التعاون، كاملنافسة، عامل هام جدا يف تطور قطاع املشاريع الصغري

هذا النوع من . يتضمن ذلك اخلدمات القانونية والفنية واالقتصادية، والعديد من االستشارات العامة. خدمات متنوعة للمشاريع الصغرية
الصغرية، وقد يؤدي إىل جناحات مستقبلية يف عدة جماالت صاحبات املشاريع /التعاون املؤسسايت، يذهب إىل ابعد من التعاون بني أصحاب

لألسف الشديد، فان التنسيق بني املؤسسات العاملة يف جمال دعم قطاع املشاريع الصغرية، . اخل...مثل التمويل، التسويق، شراء املواد اخلام 
االحباث والتنمية، وال بني مؤسسات التدريب ال يوجد تنسيق حقيقي بني مؤسسات اإلقراض، وال بني مؤسسات . يكاد يكون معدوماً
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الربامج احمللية أو اإلقليمية .... عالوة على ذلك، ال يوجد تنسيق واضح بني الربامج التنموية املختلفة اخلاصة بقطاع املشاريع الصغرية. احمللية
  .ويوجد يف كثري من احلاالت ازدواجية وتكرار وهدر للمصادر املوجودة. أو الدولية

  التوصيات لدعم املنشآت الصغريةأهم
 ضرورة تأسيس غرفة للمنشآت الصغرية على غرار غرف التجارة والصناعة احلالية تتوىل املهام واملسؤليات التالية 
تقدمي االستشارات والدراسات واملعلومات الضرورية عند مراحل التأسيس واالسهام يف تطوير اساليب التسويق وتاهيل القوى  

  .العاملة
  شاء بنك معلومات عن املنشآت الصغرية ويكون على صلة وثيقة باجلهات ذات العالقة من حكومية ومؤسسات ماليةان 
التنسيق مع اجلامعات حنو إعداد الدراسات املوجهة حنو املنشآت الصغرية وتشجيع طلبة املاجستري العداد الرسائل اجلامعية يف هذا  
  اجلانب

 ويل املقدم للمنشآت الصغرية تأسيس هيئة أو صندوق لضمان التم 
  اجياد القنوات املناسبة النسياب التمويل مع تقليل حجم املخاطرة ملصادر التمويل 
وضع االسس اليت على اساسها يقدم التمويل للمنشآت حبيث تم املصارف باجلانب االقتصادي للمشروع ويهتم الصندوق  

  باجلانب التنموي واالجتماعي
ي بنقل التمويل واخلربات اخلارجية عن طريق برامج متويل من املؤسسات املالية اليت ترتبط مبصاحل اقتصادية استقطاب العون اخلارج 

 .كبرية مع القطاعات التجارية الكبرية عن طريق صناديق متخصصة موجودة يف تلك الدول


