
 

  

 (1) د. عبد الرب علي صالح الصياد

(1)Alsayyad2@gmail.com 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع املشاريع 

الصناعية الصغرية واملتوسطة يف اجلمهورية اليمنية، 

املنهج الوصفي ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام 

املسحي، ومت استخدام أداة االستبانة جلمع املعلومات، 

حيث مت تطبيقها على عينة الدراسة بالطريقة 

( فردًا، ومت 80)العمدية(، والبالغ عدد أفرادها )

 SPSS.معاجلة البيانات بواسطة الربنامج اإلحصائي

وتوصل البحث إىل عدد من النتائج من أهمها ما يلي: 

ائج أن مشكلة التمويل سواء أثناء إنشاء بينت النت

املشروع أو تطويره ومساعدته على ختطي أزماته 

احملتملة هو املشكلة الرئيسية اليت تواجه املشاريع يف 

اجلمهورية اليمنية، وكذا ضعف البنية الفوقية اليت 

تدعم بقاء وتطور املشاريع وتعمل على حل العقبات 

عاب، وهناك صعوبات اليت تواجهها وتذليل كافية الص

تتعلق بالوضع االقتصادي العام، وصعوبات توفري 

العمالة املناسبة، والصعوبة قبل األخرية املتعلقة 

بالبنية التحتية وهذه العوائق كلها مرتبطة 

باحلكومات بشكل مباشر، وباقي العقبات وهي، 

التخطيط والتسويق واخلربة والتخوف من ضياع رأس 

لق بضعف اإلدارة، معوقات تتعلق املال واألخري املتع

بامُلالَّك أصحاب رأس املال أنفسهم وميكن حلها عن 

طريق تدخل املنظمات واهليئات املمثلة للدولة 

 واملتخصصة يف دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

معوقات املشاريع الصغرية  الكلمات المفتاحية:

اليمن واملتوسطة يف

 

Abstract: 
          The study aimed to identify the 

reality of small and medium industrial 

enterprises in the Republic of Yemen, 

and to achieve the objectives of the 

study, the descriptive survey method 

was used, and the questionnaire tool 

was used to collect information. 

Processing data by the statistical 

program SPSS. The research reached a 

number of results, the most important 

of which are the following: The results 

showed that the problem of financing, 

whether during the establishment or 

development of the project and helping 

it overcome its potential crises, is the 

main problem facing projects in the 

Republic of Yemen, As well as the 

weakness of the superstructure that 
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supports the survival and development 

of projects and works to solve the 

obstacles they face and overcome 

enough difficulties, and there are 

difficulties related to the general 

economic situation, difficulties in 

providing suitable employment, and the 

penultimate difficulty related to the 

infrastructure and these obstacles are all 

directly related to governments, and the 

rest of the obstacles are planning. 

Marketing, experience and fear of 

losing capital, and the latter related to 

poor management, are obstacles related 

to the owners who own capital 

themselves and can be solved through 

the intervention of organizations and 

bodies representing the state and 

specialized in supporting small and 

medium enterprises. 

Key words: Obstacles to small and 

medium enterprises in Yemen. 

 

 مقدمة:

ية دور املشروعات الصغرية واملتوسطة وأهم اخلاصة املشاريعالزيادة اهلائلة يف عدد على الرغم من     

والدور اهلام الذي  ألي اقتصاد يوجد فيه هذا النشاطواملميزات اليت تتوفر  اقتصاديات الدول ومنيف 

هلا، واالهتمام الذي توليه خمتلف القطاعات االقتصادية  تلعبه يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

املعوقات وتطور قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف كافة أحناء العامل يواجه جمموعة من  منوإال إنّ 

طريقها وتعرقل مسريتها حنو التطور والتنمية يف أحناء العامل خاصة ها وتعرتض تواجهوالتحديات اليت 

لتسويقية عالوة على وانتهاء باجلوانب اإلنتاجية وا ابتداء من فرتة التفكري يف املشروع، الدول النامية

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  أشار قدو، املسائل املرتبطة باجلوانب القانونية والبنيوية وغري ذلك

املتوسطة تبدو ضعيفة وشبه مهملة وتواجه حتديات ومعوقات متعددة يف  وإّن املشروعات الصغرية  2003

ت كثرية يف رصد وحتليل هذه املعوقات نسبة لقلة صعوبا نيكثري من الدول العربية وتواجه الباحث

(. واليمن جزء 3، 2005)العربي،الدول العربية " غالبيةعنها يف  واإلحصاءاتالدراسات وشح املعلومات 

من هذا احمليط اإلقليمي والدولي واليت سعت الورقة ملعرفة لتبيني املعوقات اليت تواجه املشاريع الصغرية 

وى العام وكذا واليت تواجهها يف اليمن خاصة بهدف حصر ودراسة هذه املعوقات واملتوسطة على املست

وتقدميها للساسة وصناع القرار أمالً يف حتلها وتذليلها، وكذا تقدميها للرواد األعمال أصحاب املشاريع 

تواجه الصغرية واملتوسطة بغية تكوين وعي وأدراك البيئة االقتصادية حوهلم وما بها من معوقات حيتمل 

مشاريعهم الوليدة. وذلك من خالل مصادر مجع املعلومات يف هذه الورقة وهي: نظرية وتتمثل باألدبيات 

واملراجع املتعلقة باملوضوع والدراسات السابقة املتخصصة يف جمال البحث، وميدانية متمثلة بدراسة 

سح الوصفي التحليلي استخدم الباحث منهج امل استقصائية جملتمع البحث عن طريق استبيان، وقد
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بطريقة العينة االحتمالية )عمدية( نظراً لصعوبة إجياد إطار إعتياني لكامل جمتمع البحث، حيث اختار 

 %.10ونسبة خطأ مسموح به % 90عند مستوى ثقة  0.10الباحث مستوى الداللة وفق 

 مشكلة الدراسة:

م من الناحية النظرية والعملية نواة أساسية للنمو والتقد واملتوسطةاملشروعات الصغرية  متثل

، من املعلوم أن منو وتطور قطاع املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة االقتصادي واالجتماعي عمومًا

يف كافة أحناء العامل يواجه جمموعة من املعوقات والتحديات اليت تواجهها وتعرتض طريقها وتعرقل 

ور والتنمية يف أحناء العامل خاصة الدول النامية، ابتداء من فرتة التفكري يف املشروع مسريتها حنو التط

وانتهاء باجلوانب اإلنتاجية والتسويقية عالوة على املسائل املرتبطة باجلوانب القانونية والبنيوية وغري 

 ذلك.

صناعية الصغرية وتكمن مشكلة البحث يف السؤال التالي: ما املعوقات اليت تواجه املشاريع ال

 واملتوسطة يف اجلمهورية اليمنية؟

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة احلالية إىل معرفة التالي: 
 التعرف على واقع املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة يف اجلمهورية اليمنية. -

 رية اليمنية.معرفة املعوقات والعقبات اليت تواجه املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة يف اجلمهو -
تقديم جمموعة من املقرتحات واحللول املمكنة لتطوير وتفعيل دور املشروعات الصغرية واملتوسطة  -

 للمساهمة يف حل املشكلة اليت تقف أمامها يف اجلمهورية اليمنية. 

 :أهمية الدراسة

االقتصادية يف التنمية  واملتوسطةاملشروعات الصغرية دور من أهمية تأتي أهمية الدراسة     

اجلمهورية اليمنية يف حتقيق معدالت قياسية على  من أهمية معطيات ما أجنزته للمجتمعات، وكذا

مستوى الوطن العربي يف انتشار املشاريع الصغرى والصغرية، ويتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف 

قياسية اليت وصلت إليها مساعدة املعنيني على حل املشكلة السكانية وتقليل نسب ومعدالت الفقر ال

 بالدنا. كما أّن هذه الدراسة تعد إضافة جديدة إىل احلقل العلمي ورافد من روافده.
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 الدراسة:حدود 

املوضوعي: اقتصرت الدارسة على دراسة واقع املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة يف اجلمهورية -1

-4. م2013حتى 1990 منذ الزمانية:-3اصمة. أمانة الع –املكانية: اجلمهورية اليمنية -2اليمنية. 

 البشرية: أصحاب املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة بأمانة العاصمة.

 جمتمع الدراسة.

مشل جمتمع الدارسة مجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة اخلاصة واملختلطة يف اجلمهورية اليمنية، 

 دراسة عينة من مديريات أمانه العاصمة. 

 الدراسة:عينة 

والدمج مع أسلوب ،  purposive sampleقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة )العمدية( 

( ذكور 65( مبحوث، منهم )80حيث بلغ عدد أفراد العينة )  quota sampleالعينة احلصصية 

 (أثاث. 15و)

  البيانات:مصادر 

املراجع املتعلقة واملنشورات والدوريات ووتتمثل باألدبيات  ،نظريةاعتمد الباحث على مصادر ثانوية  -1

واخلرائط  جال البحثاملرتبطة مبالسابقة العلمية األكادميية الدراسات كذا والدراسة مبوضوع 

 واألشكال البيانية، والرسومات والتحاليل اإلحصائية، والنظريات املتعلقة بهذا الشأن.

االستبيان  جملتمع البحث عن طريق استقصائيةمتمثلة بدراسة ، دانيةميمصادر أولية داخلية وخارجية  -2

 الصغرية املشروعات املختارة للدراسة منعينة العلى  ، والذي سيطبقأداة البحث الوصفية املسحية

اعتمد الباحث يف تصميمهما على مقياس ليكرت اإلحصائي الثالثي،  ، واملوجه للملَّاك،واملتوسطة

 واملفتوحة. واألسئلة االختيار
 

 Research Concepts And Definitions البحث )تعاريف إجرائية( تمصطلحا
هي املشروعات اليت متارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجيا  الصغرى أو األصغر أو بالغة الصغرة:املشروعات  -

مستوى الدخل وأّن ما تهدف إىل حتسني ، بها تأمني فرص عمل دائمةشرتط أو خدميًا أو جتاريًا وال ي

، ولكن ميكنها كحد اقصى واملعيشة للفرد واألسرة يف اجملتمعات األقل دخاًل واألكثر احتياجا

مليون  2رأمساهلا املستثمر عن تشغل ثالثة عمال دائمني إىل جانت املؤقتني، ويف كال احلاالت ال يزيد 

 دوالر أمريكي وفق سعر الصرف حاليًا.9.300ريال ميين=
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مشروع ميارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيا أو خدميًا أو جتاريًا رأمساله  كل: ةالصغري اتاملشروع - 

دوالر أمريكي،  93.000مليون ريال = 20ودوالر أمريكي، 9.300مليون ريال = 2 بنياملستثمر 

عمال، مع التوصية بإعطاء األولوية يف  4 عنعدد العاملني الدائمني فيها  ويشرتط يف العمالة أال يقل

 للمشاريع األكثر عمالة. ةالدعم والرعاي

كل مشروع ميارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيا أو خدميًا أو جتاريًا ال يتجاوز  :ةاملتوسط اتاملشروع -

ال يقل عدد العاملني الدائمني فيه و أمريكي، دوالر558.000=  ريال ميين ،مليون 120رأس ماله 

  للمشاريع األكثر عمالة. ةعاماًل، مع التوصية بإعطاء األولوية يف الدعم والرعاي 30ن ع

 الدراسات السابقة:

 زية القطاع اخلاص هجابعنوان  2017مايو  23اليمن،  الدولي مذكرة سياسة كجمموعة البن

 م2011تتعرض اليمن منذ العام اليمن. خلصت إىل اآلتي: مة يف إعادة األعمال والتعايف يف همسالل

 38بواقع  اإلمجاليإىل سلسلة أزمات ترتب عليها عواقب اقتصادية جسيمة. فقد تراجع الناتج احمللي 

. ومع أن القطاع اخلاص تضرر م2015يف العام % 40بصورة تراكمية. كما بلغ معدل التضخم %

يواجه ، وا يف عملية التعايفأنه سيكون حامس بشكل كبري جراء احلرب الدائرة يف اليمن، إال

. حيث فقد البنك املركزي األجنيبالقطاع املالي اليمين مشكلة السيولة واحلصول على النقد 

على الرغم من املساعدة املقدمة من  األجنيبحتياطية من النقد االاليمين تقريبا مجيع أرصدته 

هي موضع تساؤل حيث ارتفع معدل  صندوق النقد الدولي. كما أن السيولة املالية للنظام املصريف

ذات العالقة. وتتعرض مؤسسات  األطرافت الكبرية مع النكشاف للمعاماالالقروض املتعثرة ونسبة 

وة على الن املقرتضني يواجهون صعوبة يف سداد القروض. وعالأيضا لضغوط نظرا  األصغرالتمويل 

ستفادة من الالذي جعل ا األمر تراجعًا قة البنوك اليمنية مع البنوك املرسلة شهدتالذلك، فإن ع

يعترب قطاع البناء والتشييد من الناحية التارخيية واحدا من . صعباأمرًا اخلدمات املصرفية الدولية 

منح للتعايف الل والصغرية واملتوسطة من خ األصغرالقطاعات اهلامة يف اليمن، كما أن دعم املنشآت 

وة على ذلك، فإن إعادة ربط القطاع املصريف اللقصري. عأيضا أولوية على املدى ا جيب أن يكون

وضرورة توفري ضمانات استثمارية للمساعدة يف تعبئة  العامل.اليمين على املدى الطويل مع باقي أحناء 

 بًا.رأمسال القطاع اخلاص يعترب أمرا مطلو

 ( دراسة2009إدريس حممد صاحل :)  بعنوان املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ليبيا ودورها يف عملية

يتها يف حتقيق التنمية الصغرية وأهمهذه الدراسة إىل توضيح دور املشروعات  التنمية: وهدفت

االقتصادية واالجتماعية والتعرف على أهم العقبات اليت تقف يف طريق هذه املشروعات ومتنعها من 

لتنمية، اقرتاح احللول الناجعة واملناسبة النطالق املشاريع الصغرية واملتوسطة أداء دورها يف عملية ا

 واملشاركة يف حتقيق األمن االقتصادي واالجتماعي. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
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o  عدم وجود تصنيف ثابت ميكن أن تعرف على أساسه املشروعات الصغرية من املتوسطة يف

 ليبيا. 

o يف نقص اخلربة واملهارات الفنية  ليست-نظرهموجهة  من-املشروعات أن مشكلة أصحاب

 واإلدارية، وإمنا يف نقص األموال الشخصية وعدم قدرتها على اإليفاء مبتطلبات العمل. 

o  .أما عن صعوبة التمويل املصريف فإنه يشكل أحد أهم الصعوبات اليت تواجه هذه املشروعات

الصغرية واملتوسطة بأنهم جيدون صعوبة يف التقدم  ويرى عدد كبري من أصحاب املشروعات

 للحصول على دعم مالي من املصارف.

 م2007االقتصادية العاملية  أزمة االستثمار يف ضوء التكتالت ةاملؤمتر السنوي الثاني عشر: إدار ،

للنهوض القاهرة بعنوان: االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية املالئمة  دراسة تطبيقية يف مدينة

الدراسة التعرف على االسرتاتيجيات والسياسات  بالصناعات الصغرية وإمنائها: حاولت هذه

احلكومة بغرض النهوض بالصناعات الصغرية وإمنائها، وذلك  االقتصادية املالئمة اليت تنتهجها

شة من والبطالة من جهة، وحتقيق التنمية االقتصادية ورفع مستوى املعي حملاولة حل مشاكل الفقر

تهدف إىل التعرف على تطور الصناعات الصغرية وأهميتها، والكشف عن أثر  جهة أخرى. كما

العاملية اجلديدة مثل العوملة والشراكة واالستثمار األجنيب على الصناعات  االجتاهات

ومعرفة دور الصناعات الكبرية يف تنمية وتدعيم الصناعات الصغرية، والتعرف على  الصغرية.

مزايا الصناعات الصغرية، والصعوبات اليت تواجهها، وأخريًا عملت الدراسة على و خصائص

 .املستقبل حتديد اسرتاتيجية مستقبلية للنهوض بالصناعات الصغرية وإمنائها يف حماولة

 اإلطار النظري للدراسة: 

واملتوسطة  يتفق املهتمون والدارسون هلذا القطاع إّن هذه املشاكل اليت تواجه املشاريع الصغرية

عديدة ومتداخلة مع بعضها البعض من حيث أسبابها ونتائجها، وقد ختتلف من منطقة ألخرى ومن قطاع 

تواجه املشروعات  موحدة أو متعارف عليهاآلخر، ولكن هناك بعض املشاكل واملعوقات اليت تعترب 

واجهها املشاريع كبرية الصغرية واملتوسطة يف دول العامل، وأنها ختتلف يف طبيعتها عن تلك اليت ت

ومن املالحظ بأن هذه املشاكل " إما داخلية تتصل بكل مشروع على حدة وتكون نامجة يف  احلجم،

أغلب األحيان عن وجود اختالل يف اهليكل الداخلي للمشروع أي حتدث داخل املؤسسة أو بسبب 

 "النشاط االقتصاديصاحبها، وإما خارجية خارجة عن إرادة املشروع وإدارته ومرتبطة مبناخ 

(أي إذا حدثت تكون بفعل وتأثري عوامل خارجية من البيئة احمليطة بهذه املنشآت مثل 4، 2002)خضر،

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت يعمل فيه، ومن خالل مراجعة األدبيات والدراسات 

تواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة بهذا اخلصوص قام الباحث بتلخيص أهم املشاكل واملعوقات اليت 

 كالتالي. )نظريًا( وتصنيفها إىل تسع جمموعات 
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  مالية: معوقات متويلية 3-1

إّن املعوقات املالية املتعلقة بالتمويل هي املشكلة الرئيسية وأساس لكثري من املشكالت األخرى 

وتطوير توافر رأس املال من أهم مكونات إنشاء وتشغيل الصغرية واملتوسطة، ف اليت تعاني منها املشاريع

مبرحلة التشغيل  الذي البد إّن مير بثالث مراحل متويلية بدءا مبرحلة التأسيس ومرورًاومشروع أي 

ويف هذه املراحل قد ختتلف مصادر التمويل حسب  ،مبرحلة التجديد والنمو أو اإلحالل والتوسع وانتهاًء

 ا كانت مدخرات األفراد كمصادر متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة غريفإذ ،احتياجات املشروع

سواء باالقرتاض ذه املؤسسات اخلارجي هللتمويل لهناك مصادر بديلة من إّن يكون  بدكافية فال 

( أو الدعم احلكومي، 85، 2004)فتحي،التمويل البنكياملباشر من احمليط األسري واألصدقاء أو 

املتمثل  ،املناسباخلارجي  لحصول على التمويلاملشروع ليف صعوبة وضعف فرص  اتأوىل املعوق وتظهر

 هذه لطبيعة املصارف يف املتبعة املعايري مالئمة لعدم وذلكبصعوبة احلصول على القروض من املصارف 

عدم توفر الضمانات لللحصول على التمويل الالزم بشروط ميسرة ومالئمة، إما  ومتطلباتها املشروعات

أو لصعوبة شروط التمويل من حيث الفوائد  نظرًا لصغر حجم املشروع، الالزمة اليت تطلبها املصارف

 القروض تكلفة ارتفاعإىل  بالنتيجة يؤدي ا( مم8-7، 2006)الربيعي، "واألقساط وفرتات التسديد

أو غياب الدعم  الصغرية املشروعات لتمويل املتخصصة البنوك غياب يف املشروعات بهذه اخلاصة

ضعف قدرات البنوك املتوفرة يف جماالت التقييم واإلشراف على هذه النمط من ، أو لاحلكومي هلا

التدفقات املالية الداخلة  انتظاممن حيث عدم  ات"فضالً عن الصعوبات املالية الذاتية للمشروع املشاريع.

ذه الرئيسي هلدف حيث إّن اهل. (5، 2002)اخلضر، الذي يزيد من درجة خماطر االئتمان املمنوح هلا"

 ،تعظيم أرباحها، مما يدفعها إىل البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض اليت متنحها هوالبنوك 

واجلمع بني هذه األهداف يتم عادًة من خالل إجياد املقرتض  .واالحتفاظ باحتياطات وسيولة مناسبة

مما يعين إّن البنوك تتطلع إىل استثمار ذي جودة وغري قابل للتعثر  ،القادر على دفع سعر فائدة أعلى

 أحدأوضح  وقد ، وهذا ما مل يتوفر يف معظم املشاريع الصغرية واملتوسطة.عالية ومبعدل عائد مرتفع

صعوبة احلصول والنفاذ على سبيل املثال عن مناخ االستثمار يف مصر  م2010للعام تقارير البنك الدولي

من املشروعات  %56إىل التمويل وارتفاع تكلفته أمام املشروعات الصغرية واألصغر، حيث يتم متويل 

للبنوك العامة % 13منها  %40القائمة بالتمويل الذاتي بينما متثل مساهمة البنوك يف متويلها أقل من 

تمويل إىل أنّه كلما كرب حجم املشروع زادت قنوات ال إىلوتشري خريطة النفاذ  .للبنوك اخلاصة% 26و

مل تتقدم مطلقا  من املشروعات الصغرية واألصغر %78وتدل األرقام إّن ، النفاذ للتمويل علىقدرته 

الصغرية واألصغر اليت تقدمت للحصول  من املشروعات %92وأّن نسبة  ،قروض بنكية علىللحصول 

 .على متويل بنكي مت رفضها

مجلة من املخاطر عند متويل املشروعات الصغرية تتعرض إىل املؤسسات التمويلية نّ ومن ذلك يتبني إ

واملتوسطة ونظرا هلذه املخاطر تتجنب البنوك التجارية توفري التمويل الالزم هلذه املشروعات حلرصهم 
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تالي بـالعلى نقود املودعني، األمر الذي دفع الكثرَي من الدول إلنشاء مؤسسات مصرفية خاصة تقوم 

   (:60، 2006)عمر،

املشروعات ال ميكن  خاصة إّن هذه، بشروط مالئمة حلجم ومقدرة هذه املشروعات توفري التمويل -

 .هلا استقطاب االستثمارات املالية األجنبية

لمشروعات اليت تعاني من ضعف يف املقدرة على تقديم الضمان بشكل لحل مشكلة الضمانات  -

 فردي.

 .لالستثمار السليم لرؤوس األموال يف هذه املشروعاتتقديم االستشارات  -

لتمويل املشروعات الصغرية بشكل رئيسي  تستعني املؤسسات التمويلية يف مجيع أحناء العامل -

ولذلك فإن هلا دورا  واحلكومات واملنظمات،ومصدر هذه القروض البنوك ، بالقروض واملتوسطة

 روعات الصغرية واملتوسطة.مهما جدًا يف جمال متويل هذا النوع من املش

  اقتصادية:معوقات  3-2

تتمثل يف " و امة،ع ي املشكالت اليت تتعلق مبناخ النشاط االقتصادي ومناخ االستثمار بصفةهو

مما يعيق  حصول انكماش يف النشاط االقتصادي أو ركود يف قطاع ما يكون فيه املشروع مرتبطًا به،

(، 11، 2002)اخلضر، يضمن حتقيق أقصى معدل للربح بأقل تكلفةتشغيل املشروع تشغيالً اقتصاديًا 

أو انفتاح اقتصادي على التجارة العاملية واملنافسة الشديدة أو حتول البلد من نظام اقتصادي إىل آخر مما 

اهتمام احلكومات بصغار  قد يهدد منو املشروعات الصغرية واملتوسطة ورمبا حياتها، يفاقم ذلك عدم

يتأثرون به سلبًا يف  الذي قديم الدعم الالزم الذي حيتاجونه ملواجهة حاالت اخللل االقتصادياملنتجني وت

 ومنها.   إنتاجهم

نافسة والتسويق من املشاكل اجلوهرية اليت تتعرض هلا املشروعات، وأهم مصادر : إّن امل املنافسة

تكلفة اإلنتاج كأسعار املواد اخلام  إىل جانب ارتفاع، الكبرية وإنتاج املشروعاتاملنافسة هي الواردات 

الدول األخرى مما يفقد هذه املشروعات الصغرية بلدول مقارنة بعض ااأليدي العاملة يف احيانًا و

املنافسة اليت تسود بني املشروعات الصغرية أو بينها وبني وضياع الفرص " واملتوسطة القدرة على املنافسة

ص اليت تضيع على املشروعات الصغرية مقارنة بتلك اليت تتمتع الفر، واملشروعات املتوسطة والكبرية

 ومزايا حوافز االستثمار بها املنشآت الكبرية من اقتصاديات ووفورات احلجم الكبري

 .("30، 2006)الربيعي،

يؤدي حتمًا إىل  ،التضخم من حيث تأثريه يف ارتفاع أسعار املواد األولية وكلفة العمل: إّن التضخم

املشروعات الكبرية مما  معمواجهتها للمنافسة  ةشكلملتعرض هذه املنشآت و التشغيل ارتفاع تكاليف

 مينعها وحيد من قدرتها على رفع األسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار املواد األولية.

وضرورة اللجوء إىل التخزين  من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على :األوليةندرة املواد 

 االسترياد وتغريات أسعار الصرف.



213 

 

 

 213 

 . معوقات املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف اليمن
 د. عبد الرب علي صالح الصياد|                                                                                       

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

عل من توفر رأس املال املخاطر جيعدم وجود سوق لرأس املال سواء للسندات أو األسهم وأخريًا 

الثغرة الرئيسية ويعترب  احلجم حمدودًا جًدا ويؤثر بشكل خاص يف النمو الفعلي للمؤسسات متوسطة

إنّ غياب سوق رأس املال يعين كذلك إنّ املودعني ال يوجد لديهم جمال الستثمار  د.ألي بليف القطاع املالي 

، مما املال يف سوق األسهم لتحقيق منو رأمسالي بعيد املدى الستكمال أية خطة ادخار أو تعويض رأس

مارات األموال عن متويل االستث حجب هذهويؤدي إىل املدخرين إىل استثمار مدخراتهم خارج البالد  يوجه

 (.95، 2009ادريس،)احمللية 

 معوقات تسويقية: 3-3

الذي حيدد طبيعة  ماذا يريد، األمروحتديده  هوسلوكاملستهلك ال شك يف إّن تبدل رغبات 

وهو الذي فرض التطور والتغيري الكبري الذي تشهده  ،املنتجات املطروحة يف السوق من قبل املشروعات

على حصة ثابتة من السوق  حلفاظأساليب التسويق التقليدية عاجزة عن اجعل األسواق احمللية والدولية  و

مما جعل التسويق إحدى األخرى  من قبل املشروعات شديدةتعرض هذه املشروعات ملنافسة بسبب 

كما  ،املعوق اوضع حلول لتجاوز هذواملتوسطة املشروعات الصغرية  إدارةاملشكالت اليت جيب على 

تفتقر إىل حبوث يف جمال السوق واحلصول على املعلومات املالئمة يف  صغرية غالبًا ماإدارة املشاريع الإّن 

 ،التكنولوجيا ،املوردين ،املنافسنيرغبات وأذواق املستهلكني، القوة الشرائية، هذه الشأن حول )

كل امن مش يف الدول الناميةوخاصة تعاني (، فأصبحت 154، 200)على، حرب،اخل(.أسواق التصدير.

 ة نوجزها يف التالي.داخليو  ةسويق خارجيالت يف

ة يقياسة التسوياليت تؤثر على السية "متعلقة بالعوامل اخلارج يقية خارجية:معوقات تسو 

وعدم  ة، أو ضعف املنافسة مع املنتجات املستوردةيل املستهلك للمنتجات األجنبيللمنشأة، وتتمثل يف تفض

 ة عمومًا"يأو اخنفاض حجم الطلب يف السوق احملل ،ةيالوطنة للمنتجات ية الكافي احلماريتوف

وهذا ما خيشى على املشروعات الصغرية منه كعامل يف اختفائها تدرجييًا من  (31، 2006)الربيعي،

 السوق نتيجة ضعف قدرتها على املنافسة يف ظل نظام العوملة السائد حاليًا.

 ،يف نشاطها التسويقيللجانب  الصغريةوعات نامجة عن إهمال املشر ة:يقية داخليمعوقات تسو 

حيث إّن دراسة السوق ودراسة العوامل األخرى اليت تتحكم يف قدرة األسواق على استيعاب كامل 

ال تلقى االهتمام الذي تستحقه من قبل أصحاب املشروعات  العرض من السلع واخلدمات املطروحة

ونقص املعلومات عن السوق  التسويقيةم بالبحوث وذاك نتيجًة إما" لضعف االهتما الصغرية أنفسهم،

أولنقص الكفاءة والقدرات التسويقية جراء  ،بشكل عام والدراسات عن الطلب املتوقع بشكل خاص

فهوم احلقيقي للتسويق وحصر املضعف خربتهم ومعرفتهم ب وأنقص اخلربات املؤهالت لدى العاملني، 

كما أن" غياب التعاقد من الباطن يف جمال ( 12، 2002ضر،،)اخلهذا املفهوم بأعمال البيع والتوزيع"

الكبرية وقصور قنوات الصغرية واملتوسطة و العقود واملناقصات وغياب التكامل بني املشروعات
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غياب الشركات املتخصصة يف جمال التسويق جيعل املشروعات الصغرية تواجه ووشبكات التسويق 

              (.221، 200)هيكل، حتٍد كبري يف بقائها واستمرارها"
 

 إدارية:معوقات  3-4

ب األساسي لرواد األعمال، وفرصة إلظهار قِطعلى الرغم من إّن املشروعات الصغرية تعترب املسَت

كفاءة صاحب املشروع كمبادر لديه مهارة و ملكة اإلدارة والتسويق، إال إّن هؤالء هم قلة قياسًا إىل 

حيث " تفتقر هذه املشروعات لإلدارة  واملتوسطة، ملشروعات الصغريةا من ُمالَّك الكم الكبري

، الصحيحة واخلربة يف العديد من اجملاالت كاألعمال احلسابية والتسويقية أو األمور الفنية وغريها

 هذه املشاريع،وغالبًا ما ينجم ضعف الكفاءة اإلدارية كنتيجة لضعف املؤهالت واخلربة ألصحاب 

 (.2002،14)اخلضر،  ملدير املالك غري احملرتف"اختاذ القرارات واعتماد منط وبسبب مركزية ا

نظمة خصوصًا يف جانب األ ة،تعد مشكلة متعاظمة يف الدول النامي املعوقات اإلداريةإّن 

ضعف مستوى األداء الذي ميارسه  مثل ،والتعليمات اليت تهتم بتنظيم عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

إضافة إىل الشكل التنظيمي الذي حيدد العالقات بني  ،هذه املشروعات إدارةسؤولون عن األفراد امل

وميكن القول إنّ هذه املشكالت ، وبني هذه املشروعات وحكومتها هذه املشروعات كل منها باآلخر،

على  اإلدارية قد تكون أصعَب من سواها من املشكالت نظرا ملستويات األداء اإلداري املتخلفة القائمة

يف الوقت الذي نالحظ فيه إّن مفاهيم اإلدارة وأساليب التسويق واإلنتاج احلديثة  ،هذه املشروعات إدارة

 ،ومن ثم استثمار أساليب اإلدارة والتنظيم احلديثة ،واملعايري املطلوبة يف األسواق حتتاج إىل تطور سريع

تغري جيب الرهان فيه على النجاح املؤسساتي والتالؤم املستمر مع التحديث واملرونة املطلوبة يف عامل م

تعزى مسؤولية مجيع املهام اإلدارية إىل املشروعات الصغرية يف غالب ، ومن ذلك نالحظ طويل املدى

عهدة شخص واحد، فضاًل عن عدم وجود تنظيم إداري داخلي أو عدم نضوج السياسة اإلدارية املتبعة يف 

, واليت إىل غياب اجلهات املختصة بتأهيل وتدريب هذه الكوادر إضافةواملتوسطة، املشروعات الصغرية 

 يف حال تواجدها واهتمام احلكومة بها سنشهد حتسن ملحوظ يف قطاع املشاريع التجارية.
 

  فنية:معوقات  3-5

، إن القدرة على املنافسة يف عامل مفتوح تعد شرطًا أساسيًا لنمو االقتصاد اخلاص بشكل ثابت

الدول املتقدمة جمموعة واسعة من اخلدمات يف العديد من حكومات  ميتقدوأهم ما يساعد على ذلك هو 

، خدمات تساهم الصغرية واملتوسطة للمشاريعلألفراد وواملوجهة دعومة امل الفنية وخدمات تنمية األعمال

 مبشكلة تبدأ اليت" ا تلك واليت أهمهيف حل املشاكل الفنية اليت ميكن إّن يقع فيها أصحاب املشاريع 

 مما، ومدروس مناسب غري باختيار تتم ما غالبًا جندها حيثالفكرة املناسبة لتأسيس املشروع،  اختيار

 نشاطإىل  التغيري حماولةأو  والفشل االستمرار عدم بطويلة ليست فرتة بعد املشاريع من للكثري ُيكتَب

صعوبة احلصول إىل  املشروع، إلنشاء املناسب واملوقع  املساحة على احلصول مشكلة تليها ثم آخر،
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ال سيما  اإلنتاج مدخالتصعوبة احلصول على  على خدمات الدعم الفين اللوجستية امليسرة، إىل 

 200،")احلناوي،املشاريع الصناعية وعلى وجه اخلصوص إذا كانت تعتمد على املواد األولية املستوردة

"والسبب يف هذا إّن  ادات وصعوبة احلصول على كميات قليلة نسبيًا،أسعار االستري (وذلك الرتفاع57

موردي مدخالت اإلنتاج جيدون التعامل يف املنشآت الكبرية أيسر وأرخص وأكثر أمانًا من التعامل مع 

تدبري مستلزمات اإلنتاج األخرى مرتبطة بأخرى  ات فنيةصعوب، وهناك "املشروعات الصغرية واملتوسطة "

إال يف أماكن حمدودة ترتفع فيها كلفة هذه  قة الكهربائية وخدمات املياه وقطع الغيارمثل الطا

العمالة  ونقصفضاًل عن قلة اخلربات الفنية  اخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع يف تكلفة اإلنتاج والتشغيل،

املشروعات  الحتياجات والتعليم املهارات حيث من املتوفرة العمالة خصائص مالئمة عدماملؤهلة أو 

فيها  ، إضافة إىل ضعف برامج تدريب وتأهيل العمال، وارتفاع نسبة دوران اليد العاملةوخاصة الصناعية

احلكومية بسبب عامل  والعمال للعمل لدى املنشآت الكبرية  بسبب تفضيل (،28، 220" )بدوي،

وصواًل إىل ضعف  ،ريهااألمان واالمتيازات األخرى اليت حيصلون عليها من تقاعد وضمان اجتماعي وغ

 عندضبط اجلودة والسيطرة على النوعية بسبب استعمال آالت وأجهزة بسيطة غري متطورة يف الغالب 

الصغرية واملتوسطة يف أغلب الدول النامية هو  املشاريعلعل من أبرز خصائص . واملشروعات الصغرية

املؤسسات وحيول بينها وبني الدخول إىل  يقف حجر عثرة أمام تلك تقليديًا تكنولوجيًا اتباعها أسلوبًا

وميكن القول إّن التكنولوجيا هي حجر الزاوية ، األمر الذي يعرضها للمنافسة القاتلة ،أسواق واسعة

وهي وسيلة تتيح ملن ميلكونها  ،مورد قادر على خلق الثروة وهيالصناعية،  يف جهود التنمية خاصًة

(، 53 1982)عبدالسالم،ن أجل التجديد واملنافسة الناجحةاالجتماعي واالقتصادي م التطورممارسة 

واليت تتطلب وجود متخصصني ذوي مؤهالت  ،مشكلة التجديد واالبتكاروتضاف إىل املشاكل الفنية 

الكفاءات واملهارات يف ضعف ، وتنشأ هذه املشكلة يف ضل وجود فنية عالية يف جمال البحث والتطوير

باجلوانب اخلاصة بالتدريب  اليت ال تهتماإلدارية والفنية لدى إدارات املشاريع الصغرية واملتوسطة 

الدورات التأهيلية املكثفة داخليا وخارجيا ألهداف حتسني مستوى  إجراءوالتأهيل البشري املناسب عرب 

 كفاءة الناشطني اإلداري واإلنتاجي.
 

 حكومية:مية معوقات تنظي 3-6

تعترب البنى التحتية والفوقية للمدن والدولة بشكل عام من أبرز دوافع تطور املشاريع الصغرية 

توفر بنية حتتية مؤهلة واملتوسطة وغيابها ميثل عقبة حتول دون تطور وانتشار مثل هذه املشاريع، إّن عدم 

، مطارات ،حديد ق، سككطر ،شبكات صحية ،كهرباءو مبان موصولة باملياه مناطق صناعية،)

، إّن من الصغرية واملتوسطة املشاريع( يشكل عائقا أمام تأسيس ومنو خدمات الشحن والتخليص 

السعي للحصول على حقوق ملكية من و القريبة من املراكز احلضرية، األراضي املعوقات غالء مثن

غالبًا ما تبدو غري راغبة أو بطيئة والسلطات احمللية ، الشراء أو االستئجار يعترب صعبا إىل حد ما خالل

وقد يكون هناك  املشاريع أصحاب يف االستجابة لطلبات البيع أو االستئجار لألراضي العامة من قبل



216 

 

 

 216 

 . معوقات املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف اليمن
 د. عبد الرب علي صالح الصياد|                                                                                       

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)37العدد)

 

توفر أراضي مناسبة مع خدمات كافية هو جمال للمحاباة والوساطات بدافع مالي أو مناطقي، إّن 

غالبًا تهيئة هذه اخلدمات ألنفسهم بطرق خاصة  إىل املشاريعأصحاب هذه مما يدفع  أساسي مطلب

)مؤمتر املشروعات  مشاكل ماليه قبل بدء املشروع خلقاألمر الذي يؤدي إىل تكون مرتفعة التكاليف 

 (18، 2000الصغرية،

مؤمتر املشروعات  هاحددكما وتعاني املشاريع الصغرية واملتوسطة من عدة مشاكل أخرى 

عدم ارتباط هذه املؤسسات منها  نذكر 2000يف الوطن العربي  املستدامةالصغرية وآفاق التنمية 

 .ترعى مصاحلها جعلها تعمل بشكل فردي مما قلل من فرصتها التنافسية يف السوقات باحتاد
 

 قانونية: تشريعيةمعوقات  3-7

، إّن لألعمال هاحلكومات إلجياد بيئة متكينيللهيئات ويعد اإلطار التشريعي والقانوني منطلق 

يوفر احلوافز السليمة دون فرض تكاليف عالية إلجياد مشروعات وعادل ومساند  ًا واضحوجود إطار

 ملعوقات القانونية أو التشريعية تتمثل يفواالجتماعي، إّن ا يعد سببًا رئيسيًا للتطور االقتصادي مرهقة

دعم مل التجاري وحتمي وتتنظيم العغياب القوانني والتشريعات واملؤسسات اليت تعمل على ضعف أو 

الصغرية  املشروعات إنشاء إجراءات وتعدد تعقيد من" بدءًا ،الصغرية واملتوسطة بشكل خاص املشاريع

تعاني املشروعات الصغرية من مشكلة تعدد  حيثهلا،  الرمسية الرتاخيص على احلصول وصعوبة

اعي، الدوائر اجلمركية، دوائر االقتصادية، الصحية، الضمان االجتم اجلهات التفتيشية والرقابية

 املنظمة اجلهات وبني اجلهات هذه بني التنسيق غيابإىل  و.. اخل، وانتهاءاملواصفات واملقاييس 

التشريع الضرييب والقوانني اخلاصة ( وكذا 58، 200وجدت"  )احلناوي، حال يف الصغرية للمشروعات

عن السياسات احلكومية املتحيزة لصاحل اهيك ( ن155، 2006، )علي، حرب ،باالسترياد والتصدير

نظمة القائمة والقوانني " فنجد إّن األ، املنشآت الكبرية واملتمثلة بأنظمة احلوافز والتسهيالت والدعم

الكبرية على حساب  املشاريعواللوائح املطبقة يف العديد من البلدان وخاصة يف البلدان النامية متيز 

الصغرية من هذه املشاريع  وقد تعمل بعض التشريعات حبرمان( 4، 200)غنيم،الصغرية "  املشاريع

دفعها للخروج عن القانون والعمل يف إطار القطاع غري املنظم بعيدًا عن رقابة مبا يؤدي إىل االمتيازات 

األجهزة احلكومية وعن القوانني سواء تلك املتعلقة حبقوق العمال أو قوانني محاية البيئة والرقابة 

مما يعين خلق مشاكل تنظيمية داخل تلك املشروعات فضاًل عن مشكلة ظاهرة عمالة ، الصحية

 ، وميكن هنا إّن نتطرق بالتفصيل لبعض املعوقات التشريعية وهــي:األطفال واستقدام العمالة األجنبية

يعترب نظام الضرائب أحد أهم املشاكل اليت تواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة  *الضرائب:

أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة من حيث  جانبوتظهر هذه املشكلة من ، يع أحناء العامليف مج

ية أو تالعب القائمني على هذا العمل لصاحلهم بيالضرالنسبة ارتفاع غياب التشريع الضرييب الشفاف أو 

املنشآت  لضرائب نظرًا لعدم توفر البيانات الكافية عن هذها ملصلحة وهي كذلك مشكلة الشخصي،

 ويف كل األحوال يوثر ذلك سلبًا على أداء وتطوير عمل املشروعات االقتصادية. هاز اجلعمل  عفمما يض
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لإلدارة إال إّن  حيويًا على الرغم من إّن املعلومات تعترب مدخاًل، عدم وجود نظم معلومات كافية*

ات واليت غالبا ما تكون متباينة املنشورة عن هذه املؤسس واملعلوماتهناك معاناة من قصور البيانات 

وتواكل بعضها على بعض أو اهتمام بعضها ومتقادمة يف حالة توافرها بسبب تعدد األجهزة املعنية بها 

باجلانب املالي وإهمال اجلانب املعلوماتي أو اخلدماتي املقدم للمشروعات األمر الذي يؤدي إىل نفس 

 النتيجة السابقة.
 

 ومية:اجتماعية حكعوقات م 3-8

ويقصد باملعوقات االجتماعية تلك اليت يسببها اجملتمع احلاضن هلذه املشاريع وتتأثر بها وال دخل 

 للمشروعات فيها. 

من وعائق عترب مشكلة ي –يف أي بلد -إّن ضعف التعليم األساسي والثانوي واجلامعي  التعليمأوهلا 

، التعليم املؤدي إىل توفري القيادة األساسية اليت ال ميكن للمنشآت الصغرية جتاوزها بسهولة العوائق

وتنشأ  والعمالة الناضجة القادرة على حتمل املسئوليات، اإلدارية املتعلمة صاحبة الرؤيا العلمية الطموحة

الئمة نظم التعليم والتدريب عدم مهذه املشكلة بسبب ضعف اهتمام اجملتمع بالتعليم باملرتبة األوىل ثم 

يعاني من عدد بشكل عام فالتعليم يف الدول النامية " اليت حيتاجها اجملتمع. ملتطلبات التنمية الصناعية

(، واجلدير بالذكر إّن الدول النامية تعاني 67، 1991واليت حباجة إىل حلول )غادة،من املشكالت 

وفرة ، (129، 2004نسني )تقرير البنك الدولي، اجل منمن فائض يف األيدي البشرية غري املؤهلة 

إّن االستثمار يف التعليم هو االستثمار  وتلك اجملتمعات وقد خفيَّ على تلك الدول ولكنها غري مؤهلة.

العمل -األمثلاملهارات واخلربات املتوفرة االستغالل  الذي يعتمد على )استغالل ،األمثل على املدى البعيد

   .(357، 2000)الشماع، خضري،(مهارات وخربات جديدة إجياد- واخلربات املتوفرة حتسني املهاراتعلى 

مبا يتالءم مع اجلديد واملدربة إعداد الكوادر الصناعية املؤهلة ضعف التعليم الفين وعدم ثانيها 

اخنفاض الكفاءة اإلنتاجية للعامل و  ضحالة يف خربة، مما يؤدي إىل املتعلق بالتقنيات احلديثة

ملنشأة كسب املادي اإلنتاج ومن ثم التدن يف سلسلة من اإلشكاالت تبدأ بمما ينتج عنه ، ناعيالص

اهم وترجع  وبالتالي اخنفاض  الدخل القومي بصفة عامة،خل العامل يؤدي إىل اخنفاض داألمر الذي 

الشباب  عامل اجتماعي هو عدم تشجيع التعليم الفين واإلحجام عنه من قبلأسباب هذه العقبات إىل 

ويف الواقع فإنه  ،وأولياء أمورهم ذلك اإلحجام الذي جيد جذوره يف املوروثات الثقافية لدى تلك الشعوب

ال ميكن وجود تنمية صناعية بدون كوادر بشرية مؤهلة تعرف كيف تتعامل مع اآلالت والتقنيات 

احلاضر أصبح من الضروريات  تناإعداد الكوادر يف وق، إّن املطلوبة هلذا النمط من احلياة احلديثة

  .(9، 2009)سامية، امللحة والبديهية
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مما يتسبب  للمجتمع املؤدي إىل تشتت اجلهود الفرديةالروح اجلماعية العمل وإىل  االفتقار  ثالثها

رويا كل خيطط لنفسه فلو إّن اجلهود الفردية تضافرت ومتخضت عنها الف ،يف إضعاف املشاريع

الدول ، إّن بالعديد من األفراد للعمل والتطوير لكان ذلك أجدى للمجتمع وأخذًا اسرتاتيجية مشرتكة

وإذا ما استمرت هذه العقلية فإن الشعوب  ،النامية مل تتعود على هذا األسلوب من التنظيم يف اجملهود

ًا واجتماعييف تلك الدول ستعاني من الضعف يف مشروعاتها مما ينعكس سلبًا على تقدمها اقتصاديًا 

 .(10، 2009)سامية، 
 

 الثقافيةاملعوقات  3-9

تدني ثقافة اجملتمعات والنقابات العمالية املتفاعلة من نفسها ومع غريها لتحقيق التطور  أوهلا

مما أفقَد  ،شاركة األفراد العاملني يف اجملتمعماالفتقار إىل االقتصادي واالجتماعي، تدني إىل حد 

ألوطانها، هذه الشعوب العمل اجلماعي للنهوض يف جمتمعاتها والتغلب على التخلف االقتصادي 

وأنّ يلعب دوراً مهماً يف احلياة االجتماعية  ،واملقصود هنا باملشاركة هو كون الفرد قادراً على إبداء رأيه

 (57، 2006عمر،من حوله )تطور اليتناسب مع مستوى  وعلميًا ويقدم مستوًى فنيًا

أمام منو  عائقًا َلشّك االفتقار إىل ثقافة املشروع وامليل للعمل يف مؤسسات القطاع العام ثانيها

فانعدام ثقافة الريادة واإلبداع يف جمتمعاتنا العربية اليت تعمل على استقطاب ، املشروعات الصغرية

عدم تطور املشروع ، يؤدي إىل التوظيف الوقوف يف طوابري تقديم طلباتوتفضيل الشباب حنو العمل احلر 

. وتعرف ثقافة الريادة (11، 2009واحدة )سامية،املشروع يف عائلة  إدارةوحصر  ،الصغري وضعف الريادة

املغامرة عرب اإلتاحة لألفراد  يف اجملتمع بأنها الثقافة اليت حيرتم اجملتمع فيها اإلقدام ويكافئ أخذ

واالبتكارات الفردية  ية، وهي الثقافة اليت تكافئ املبادراتلتحقيق أرباح من خالل أنشطة شرع

يكون فيها الفشل وصمة وتبقى  وهي الثقافة اليت ال على حٍد سواء،واجلماعية لكل مواطنيها، 

شراكة الريادة والتعاطف مع  تكاليف الفشل عند مستويات متدنية، وهي الثقافة اليت توفر بيئة من

 . ةالصغرية واملتوسط املشاريع

وأخريًا إّن املشروعات كي تنجح يف أداء دورها يف عملية التنمية ال بد هلا من العمل ضمن إطار 

تشريعي حيميها ووفق اليه تنفيذية تدعمها ويف بيئة استقرار منشودة مع جهات متخصصة ترعاها، 

ها، سواء من جهة مبعنى أنها حباجة إىل تبين اسرتاتيجية خاصة تعمل على تنمية هذه املشروعات ورعايت

اخلدمات التمويلية املالئمة إلنشائها واستمرارها أو من جهة اخلدمات الفنية واإلدارية والتسويقية اليت 

حتتاجها، اسرتاتيجية تعمل يف الوقت ذاته ضمن إطار جمتمعي تليب طموحاته وحتمي حدوده وال جمال 

وانب السكانية االقتصادية والصحية لذلك إال إّن يتكاتف اجملتمع مبجمله للعمل والنهوض باجل

 (.67، 2013والتعليمية للتخفيف من املشكلة السكانية يف اليمن )الصياد،
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 الدراسة امليدانية: تإجراءا

 :الدراسةمنهج 

االحتمالية )عمدية( بطريقة العينة  املسحي نهج الوصفيامل لتحقيق أهداف الدارسة مت استخدام

الذي سيتم استخدامها يف وصف متغريات البحث وكذا حتليلها وتفسريها للتوصل إىل نتائج هذه 

 رمسية.إضافة إىل املالحظة والتحليل للبيانات الكمية املوجودة من مصادر الدراسة، 

 جمتمع الدراسة.

ختلطة يف اجلمهورية اليمنية، مشل جمتمع الدارسة مجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة اخلاصة وامل

 دراسة عينة من مديريات أمانه العاصمة. 

 عينة الدراسة وحجمها: 

، والدمج مع أسلوب العينة  purposive sampleقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة )العمدية( 

حيث وأن جمتمع البحث يتكون أساسًا من جمموعات غري متجانسة إىل   quota sampleاحلصصية 

صناعي(، أخذين يف االعتبار تصنيف -خدمي -متوسطة(، )جتاري–صغرية -حٍد كبري مثل )صغرى

وتوزيع وحجم ومواقع املنشآت يف األمانة ودرجة استجابة املبحوثني، من خالل موجهات عامة وشروط 

الباحث املعادلة التالية اليت تستخدم يف احلصول على عينة من جمتمع اختيار العينة، وقد استخدم 

 (Alhadadd-2007)جمهول احلجم لتحديد احلجم األدنى للعينة املناسبة للبحت 

  2Se/2N= (Z.P).............................................1 معادلة  
 N   = البحث.احلد األدنى لعينة 
 Z   = 1.645يساوي  %90ثابت الدرجة املعيارية، يف حالة مقدار الثقة . 

 P   = نسبة اجملتمع املراد دراسته)يف حالة عدم معرفتها يستخدم مؤشر أكرب نسبة ممكنة

 (0.5عدد ثابت يساوي 
 Se  = 0.10خطأ العينة املختار وهو الرقم املكمل ملقدار الثقة ويساوي هنا %  

مبحوث من امُلالَّك  68وبتطبيق املتغريات على هذا القانون يكون احلد األدنى لعينة البحث املناسبة هو: 

الذين ميكن إّن يكونوا عينة الدراسة، وحيث إّن هذا الرقم هو احلد األدنى فقد اخرتنا حجم العينة 

( قائمة باملشاريع املختارة، وتبني 1أثاث. ويبني الكشف رقم ) 15وذكور  65( مبحوث منها 80بــ )

 ( توزيع اجلغرايف للمشاريع عينة البحث يف أمانه العاصمة.1)اخلارطة رقم 
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  البيانات:مصادر 

املراجع املتعلقة واملنشورات والدوريات ووتتمثل باألدبيات  ،نظريةاعتمد الباحث على مصادر ثانوية -1

واخلرائط  جال البحثاملرتبطة مبالسابقة ادميية العلمية األكالدراسات كذا والدراسة مبوضوع 

 واألشكال البيانية، والرسومات والتحاليل اإلحصائية، والنظريات املتعلقة بهذا الشأن.

االستبيان  جملتمع البحث عن طريق استقصائيةمتمثلة بدراسة ، ميدانيةمصادر أولية داخلية وخارجية -2

الصغرية  املشروعات املختارة للدراسة منعينة العلى  سيطبق، والذي أداة البحث الوصفية املسحية

اعتمد الباحث يف تصميمهما على مقياس ليكرت اإلحصائي الثالثي،  ، واملوجه للملَّاك،واملتوسطة

 واألسئلة االختيار واملفتوحة.

 أداة الدراسة:

 أدبيات الستفادة منبا املعلومات جلمع استبانة بإعداد الباحث قام الدراسة أهداف حتقيق اجل من

متدرج وفقًا  ًاوزن فقرات االستبانة من فقرة كل إعطاء السابقة، وقد مت الدراسات إىل والرجوع البحث

 التوالي. على( 3،2،1)االستجابة رقميًا  وميثل ،)أوافق ،نوعًا ما ،ال أوافق) الثالثيلسلم ليكرت 

اخلربة  ذوي من جمموعة على بعرضها لألداة الظاهري الصدق من التحقق مت الصدق الظاهري:

 وسالمتها، وضوحها، مدى حيث االستبانة من فقرات حول الرأي إبداء منهم طلب حيث ءة،والكفا

 اآلخذ جبميع مت وقد حتته، تندرج اليت للمجال مالءمتها مدى إىل باإلضافة صياغتها اللغوية، ودقة

 .النهائية صيغتها يف االستبانة احملكمني إلعداد مالحظات

كل عبارة من عبارات  ارتباط مدى قياس مت البنائي االتساق صدق إلجياد البنائي: االتساق صدق

وكانت مجيع املعامالت يف املستوى املقبول  ،للمحور الذي تنتمي إليه كل فقرةالكلية  والدرجة احملور

الداخلي بني كل فقرة من فقرات مما يشري إىل صدق االتساق ( 0.01)وذات داللة إحصائية عند مستوى 

 االستبانة ومجيع فقراتها.

 مبينة هي كما النتائج وكانت كرونباخ، ألفا طريقة باستخدام األداة ثبات من التحقق مت األداة: ثبات

 :التالي يف اجلدول

  الدراسةكرونباخ لقياس ثبات أداة  ألفا ( معامل1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات احملور

 0.77 11 احملور ككل جبميع فقراته

 املصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات املسح امليداني.
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، حيث يتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة

، وهذا يعين أن معامل الثبات مرتفع ويتم (0.77)كانت قيمة معامل ألفا إلمجالي األداة ككل 

 االعتماد عليه.

 :اإلحصائية التالية املعاجلات استخدام مت بياناته وحتليل البحث أهداف لتحقيق اإلحصائية: املعاجلات
 ارتباط ومعامل ،(Valid Percent) املئوية والنسب،  (Frequencies)التكرارات)

  (Cronbach’s Alpha).كرونباخ ألفا معامل ، (Pearson)بريسون

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 

من االستبيان املوجة ملالك املشاريع الصغرية واملتوسطة الذي يبحث املعوقات وأسباب املعوقات اليت يراها 

امُلالَّك وأرباب العمل ويناقشها من وجهة نظرهم، أحتوى عدد من املعوقات اليت تواجه املشاريع الصغرية 

أسباب أدت إىل هذا  6-4لكل معوق أو عقبة من واملتوسطة يف اجلمهورية اليمنية، وقد وضع الباحث 

املعوق بهدف معرفة األسباب األكثر تكرارًا كما يراها امُلالَّك أنها وراء هذه العقبة، مع مالحظة أننا 

اعتربنا العائق الذي ال يوجد عليه اختيار اعتربنا اإلجابة عليه بـ )ال( كما ُسمح بتعدد اختيار األسباب 

 جلدول التالي هذه البيانات.لكل عائق، ويبني ا

 ( استجابات عينة البحث حول املعوقات أمام املشاريع وأسبابها2جدول رقم )

 السبب اإلجابة العائق

عدم التخطيط 

والدراسة اجليدة 

 السابقة للمشروع؟ 

 60 أوافق
يتم ولكن 

 بضعف

 باالندفاع

 ال يتم

 باجلهل

 بالشيء 

 بضعف

 القناعة به 
نوعًا   

 ما
8 

ال 

 أوافق
12 63 36 40 24   

 

تدني خربة املالك 

 يف جمال املشروع؟

ال توجد  30 أوافق

خربة 

 مسبقة

خربة يف  

 جمال آخر

خربة 

 قليلة

خربة 

كافة 

 ولكن.

نوعًا   

 ما
32 

ال 

 أوافق
18 52 40 34 18   
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عدم توافر املال 

املناسب إلقامة 

 املشروع؟

 79 أوافق
ال يعلم 

كيف 

 يوفره

يعلم ولكن 

 ال يستطيع

يعلم 

ولكن 

صعوبة 

 توفريه

التخوف 

من املغامرة 

 باملال

عدم 

الرغبة 

 باالقرتاض

نوعًا  

 ما
0 

ال 

 أوافق
1 33 17 65 48 20  

 
صعوبة توفري 

التمويل املالي 

الذي حيتاجه 

املشروع أثناء عمله 

 )قروض(؟

صغر  8 أوافق

حجم 

 القروض

إجراءات 

القرض 

 الصعبة

كرب 

فوائد 

 القرض

ضمانات 

القروض 

 الكبرية

تكاليف 

القرض 

 كبرية

عدم 

الرغبة 

 باالقرتاض

نوعًا 

 ما
70 

ال 

 أوافق
2 56 38 68 40 20 39 

 

مشكلة توافر 

 العمالة املناسبة؟

 72 أوافق

 قلة عمالة

 بشكل عام

ال توجد 

عمالة 

 مؤهلة

قلة 

العمالة 

 املؤهلة

عدم وجود 

التخصص 

 املطلوب

متوفرة 

ولكن 

 رديئة

السعر 

املرتفع 

لذوي 

 اخلربة

نوعًا 

 ما
0 

ال 

 أوافق
8 28 56 18 20 13 70 

 

صعوبات تتعلق 

 بالتسويق؟

 25 أوافق
عدم 

املعرفة 

 بالتسويق

مكان غري 

مناسب 

 للمشروع

ديكورات 

غري 

 مناسبة

السعر 

أعلى من 

السعر 

 املشابهة

قلة 

اإلمكانيات 

 التسويقية

اإلغراق 

بالسلع 

 املستوردة 

نوعًا 

 ما
40 
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ال 

 أوافق
15 40 20 10 0 32 60 

 

ضعف أو عدم توافر 

البنية الفوقية 

إلنشاء وتطور 

املشاريع الصغرية 

 واملتوسطة؟

 50 أوافق
عدم توافر 

فوانني 

تدعم 

 املشروعات

عدم تطبيق 

القوانني 

الداعمة 

 للمشروعات

 تعقيد

اإلجراءات 

 احلكومية

بريوقراطية 

 اإلجراءات

ال توجد 

هيئات 

ومجعيات 

 خمتصة

توجد 

ولكن غري 

مفعلة 

لصاحل 

 املشاريع

نوعًا 

 ما
28 

ال 

 أوافق
2 60 14 30 10 10 41 

  

عدم توافر البنية 

التحتية املناسبة 

 إلنشاء املشاريع

 30 أوافق
افتقار 

للمناطق 

 الصناعية

افتقار 

للمناطق 

 التجارية

 افتقار 

 طرق 

ختدم 

 املشروع

افتقار 

لشبكة املاء 

 ولكهرباء

زيادة أسعار 

اخلدمات 

 السابقة

االفتقار 

 لالستقرار 

األمين 

 للبلد

نوعًا 

 ما
9 

ال 

 أوافق
41 38 14 16 4 20 22 

 

ضعف اإلدارة أو 

لتخوف من حتمل 

 املسئولة؟

 5 أوافق

ضعف من 

 النشأة

طلب 

 الراحة

الرغبة 

 يف 

عدم 

حتمل 

 املسئولية

ضعف 

احلماس 

عند 

 الكثريين

التخوف 

من فقدان 

 رأس املال 

نوعًا  

 ما
28 

ال 

 أوافق
47 29 6 14 10 30  
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صعوبات تتعلق 

بالوضع االقتصادي 

 العام؟

 4 أوافق

تدني دخل 

 الفرد

تدني سعر 

 العملة

الركود 

االقتصاد

 ي

الوضع 

احمللي غري 

 مستقر

الوضع 

الدولي 

 والعوملة

االفتقار 

 لالستقرار 

األمين 

 للبلد

نوعًا 

 ما
70 

ال 

 أوافق
6 25 24 13 11 4 72 

 

التخوف من زيادة 

املخرجات املالية 

مثل الضرائب 

وخالفة، أو تدخل 

 بعض املتنفذين؟

 13 أوافق
اجلهل 

بالقوانني 

 والنظم

عدم تطبيق 

القانون 

على 

 اجلميع

 دال وجو

 لقانون 

 أو نظم

الوساطات 

 واحملاباة

وجود 

متنفذين 

 يف البالد

نوعًا  

 ما
42 

ال 

 أوافق
25 50 40 11 42 46  

قام الباحث بفرز نتائج االستبيانات وترتيبها نتائجها تنازليًا حسب العائق األكثر تكرارًا فكانت     

 العوائق كما اتفق عليه أغلب املبحوثني كالتالي.

تقريبًا هو، عدم توافر املال املناسب إلقامة املشروعات، %99وبنسبة  79وبتكرارات  العائق األول:

إن املواطن الراغب يف االستثمار يعلم كيف يوفره -1وسبب هذا العائق حسب األكثر تكرارًا هي: 

التخوف من املغامرة باملال -2ولكن هناك صعوبة بالغة يف ذلك، قد تتعلق مبتطلبات القروض أو غريها. 

لو وجد ممول ووجد صاحب الفكرة املنفذ للمشروع يضل صاحب رأس املال متخوف على  املوجود، حتى

فقدانه خاصة يف الظروف مثل ظروف بالدنا احلالية، األمر الذي حيتاج إىل تطمني وتشجيع للمدخرين 

يعلم ولكن ال يستطيع -5عدم الرغبة يف االقرتاض. -4ال يعلم كيف يوفره. -3وأصحاب رؤوس األموال. 

 بب ما. لس

صعوبة توفري الدعم املالي الذي حيتاجه املشروع أثناء عمله )قروض أو مراحبة(، فاملشاريع  العائق الثاني:

حتتاج إىل الدعم أثناء عملها لتواجه األزمات أو لتطور من نفسها، وهذا العائق حاز على عدد تكرارات 

ذا العائق من وجهة نظر املبحوثني مرتبة واألسباب وراء ه% 97.5ماء وبنسبة  نوعا  70ونعم  8منها  78

ضمانات القروض -3كرب فوائد القروض. -2صغر حجم القرض. -1حسب األكثر تكرارات هي. 

 تكاليف الكبرية للقرض.-6إجراءات القرض الصعبة. -5عدم الرغبة باالقرتاض. -4الكبرية.
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شاريع الصغرية واملتوسطة، ضعف أو عدم توافر البنية الفوقية إلنشاء وتطور امل العائق الثالث:

-1واألسباب هلذا العائق هي،  %97.5ونسبة  78نوعا ما بإمجالي  28و 50وبتكرارات من قالو نعم 

أن مثل هذه القوانني موجودة ولكن -2عدم توافر قوانني ونظم تدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة. 

عدم تطبيق القوانني الداعمة للمشروع. -4تعقيدات اإلجراءات احلكومية. -3هناك ضعف يف تطبيقها. 

 بريوقراطية اإلجراءات.-6ال توجد هيئات ومجعيات متخصصة، -5

ما  نوعا70ومرات نعم  4صعوبات تتعلق بالوضع االقتصادي العام وبعدد تكرارات  العائق الرابع:

دني دخل الفرد. ت-2االفتقار لالستقرار األمين للبد. -1واألسباب يف ذلك.  %،92.2ونسبة  74مبجموع 

 الوضع الدولي والعوملة.-6الوضع احمللي غري املستقر.  -5الركود االقتصادي. -4تدني سعر العملة. -3

واألسباب هلذا  %90وبنسبة  72مشكل توفري العمالة املناسبة للمشروع وبتكرارات  العائق اخلامس:

ال توجد عماله مؤهلة وقد علق أحد املبحوثني -2السعر املرتفع لذوي اخلربة نتيجة لقلتهم، -1العائق هي: 

قلة -3أن األمانة تعترب من التأهيل حيث أنّه ال حيتاج إىل عامل متعلم ولكن حيتاج إىل عامل أمني. 

 متوفرة ولكن رديئة.-6العمالة املؤهلة. قلة -5عدم وجود التخصص املطلوب. -4العمالة بشكل عام. 

من قالو  8وعدد  60عدم التخطيط والدراسة اجليدين قبل إنشاء املشروع وبتكرارات  العائق السادس:

يتم ولكن بضعف، أي أن -1وأسباب هذا العائق حسب األكثر تكرارًا هي : %،85نوعًا ما بنسبة 

باجلهل بالشيء مل يدرك صاحب املشروع -2. املالك خيطط لنفسه ولكن بشكل غري كاٍف أو سليم

-3أهمية التخطيط والدراسة السابقة للمشروع بشكل سليم فلم يأبه هلا لذلك ال تتم بسبب جهله. 

 ضعف القناعة به.-4باالندفاع ال يتم. 

وأسبابه  %81.2نوعًا ما، أي بنسبة  40وقالو نعم  25صعوبات تتعلق بالتسويق وبعدد  العائق السابع:

قلة -3قلة املعرفة بأساليب وطرق بالتسويق. -2اإلغراق بالسلع املستوردة األرخص مثنًا. -1، هي

كان  6الديكورات غري مناسبة. أما السبب -5مكان املشروع غري مناسب. -4اإلمكانات التسويقية. 

 نصيبه من التكرارات صفر.

وبنسبة  32ونوعا ما  30ت من قالو نعم تدني خربة املالك يف جمال املشروع بعدد تكرارا العائق الثامن:

-3خربة من جمال آخر غري جمال املشروع. -2ال توجد خربة مسبقة. -1واألسباب هي:  %،77.5للكل 

 خربة كافية ولكن...!-4خربة قليلة.

ختوف من زيادة املخرجات املالية مثل الضرائب وخالفه، أو تدخل بعض املتنفذين، وقد  العائق التاسع:

، وترتيب %68.8بنسبة إمجاليه  42ومن قالوا نوعًا ما  13عدد تكرارات من قالوا نعم حصل على 

وجود متنفذين يف البالد. -2اجلهل بالقوانني والنظم. -1األسباب حسب أكثر التكرارات كما يلي: 

 ال وجود لنظم أو قوانني.-5الوساطات واحملاباة. -4عدم تطبيق القانون على اجلميع. -3

إجابة،  30ضعف البنية التحتية املناسبة إلنشاء املشاريع بعدد تكرارات من قالو نعم  اشر:العائق الع

-1، وترتيب األسباب هلذا العائق حسب األكثر تكرارًا، %48.8وبنسبة  39، بإمجالي 9ونوعًا ما 
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لسابقة )املاء زيادة أسعار اخلدمات ا-3االفتقار لالستقرار األمين للبلد. -2االفتقار للمناطق الصناعية. 

ضعف شبكة املاء -6االفتقار للمناطق التجارية. -5االفتقار لطرق ختدم املشاريع. -4والكهرباء(.

 والكهرباء.

ونوعا  5ضعف اإلدارة أو ختوف من حتمل املسئولية وبعدد تكرارات من قالوا نعم  العائق احلادي عشر:

التخوف من -1ب األكثر تكرارًا هي. ، وأسباب هذا العائق حس%41.3وبنسبة  33بإمجالي  28ما 

ضعف احلماس عند -4الرغبة يف عدم حتمل املسئولية. -3الضعف من املنشأ. -2فقدان رأس املال. 

 طلب الراحة.-5الكثريين. 
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 اخلالصة والتوصيات.-5

 اخلالصة: 5-1

وخالصة حتليل العوائق هي أننا نالحظ أن مشكلة التمويل سواء أثناء إنشاء املشروع أو لتطويره 

ومساعدته على ختطي أزماته احملتملة هو املشكلة الرئيسية اليت تواجه املشاريع يف اجلمهورية اليمنية، 

اليت تواجهها وتذليل  ثم ضعف البنية الفوقية اليت تدعم بقاء وتطور املشاريع وتعمل على حل العقبات

كافية الصعاب، وهناك صعوبات تتعلق بالوضع االقتصادي العام، وصعوبات توفري العمالة املناسبة، 

والصعوبة قبل األخرية املتعلقة بالبنية التحتية وهذه العوائق كلها مرتبطة باحلكومات بشكل مباشر، 

ن ضياع رأس املال واألخري املتعلق بضعف وباقي العقبات وهي، التخطيط والتسويق واخلربة والتخوف م

اإلدارة، معوقات تتعلق بامُلالَّك أصحاب رأس املال أنفسهم وميكن حلها عن طريق تدخل املنظمات 

 واهليئات املمثلة للدولة واملتخصصة يف دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

 التوصيات: 5-2

ــرورة  -1 ــادية املتعلقة باالحتياجات امللحة للمجتمع  إجراءالتأكيد على ضـــ ــات االقتصـــ اليمين الدراســـ

ــغرية   ــاريع الصـ ــطة وعمل خارطة للمشـ ــتوى اجلمهورواملتوسـ ــرها للجمهور ة يعلى مسـ وبشـــكل ونشـ

دوري، لدراســة واقع املشــروعات الصــغرية القائمة بالفعل ومتوضــعها يف اخلريطة اجلغرافية وتقييم   

نه املســاعدة يف وضــع خطط أاألمر الذي من شــ كملة هلذه املشــروعات،جدوى األنشــطة املغذية وامل

تطور خمتلف الصــــــــناعات والقطاعات واملهارات اليت ميكن أن  حتماالتالعمل، والتوصــــــــل إىل ا

 واقعية. تكون مطلوبة فيها، مما يؤدي بالضرورة إىل نتائج إجيابية انطلقت من مقدمات
ــطة صــــــغرية ضــــــرورة االهتمام احلكومي باملشــــــروعات ال  -2 املالي و الفين إيالئها الدعم  وواملتوســــ

ــاندة  ــتهالكي االهتمام عمليًا هذا وأّن يكون اجلادان، واملســـ وواقعيًا بعيدًا بعيدًا عن الدعم االســـ

والشفهية أو الدورات واملؤمترات الرتوجيية، وذلك عن طريق االهتمام املباشر من خالل     عن التنظري

ام عرب املنظمات واهليئات والصناديق املتخصصة وتطوير براجمها لتمثل     الوزارات املختصة أو االهتم 

ــراف على تنمية   ــول إليه، وتطوير آليات لدورها احلقيقي يف اإلشــــــــ ــهل الوصــــــــ دعمًا حقيقيًا ســــــــ

و إحداث مشــاريع تشــجيع اخلدمات املســاندة لاالمتيازات واملشــروعات عمومًا ومتكينها من تقديم 

وحتســني أدائها تطوير ما مت أجنازه ســابقا، و مســاعدتها يف   ومتابعة جديدة وتطوير مشــاريع قائمة

ــكالت،  عملها ــمن لتدارك ما ترتكبه من أخطاء أو تواجهها من مشــــــــ خطط وبرامج وذلك ضــــــــ

 ضمن اطار إدارة املشروعات السكانية الناجحة. واملتوسطة املشروعات الصغرية لتنميةاسرتاتيجية 
تقديم اخلدمات واالستشارات الفنية عن طريق اجلهة الراعية   العمل على إقامة مراكز متخصصة ب   -3

ملســاعدة املشــاريع املتعثرة، والوقوف على أســباب التعثر وطبيعة املشــاكل والصــعوبات اليت تواجه     

كجزء من تبين أمناط خمتلفة من التدريب هذه املشــــــــــــاريع بغية تقديم يد العون واملســــــــــــاعدة، و
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ترتئيها واملزايا احملفزة اليت  بالوسائل واألدوات دمها اجلهة الراعية اخلدمات الفنية املساندة اليت تق 

مناســــبة وتوجيهها بشــــكل متوازأ باجتاه أمناط املشــــاريع كافة ســــواء الســــابقة أو الالحقة إلقامة  

املشـــاريع، نظرًا ألهمية التدريب والتأهيل املناســـب يف جناح املشـــروع، وكيف أن املشـــاريع واجهت  

 ر العمالة املناسبة.بوضوح صعوبة توف
ــرورة  -4 ــريعات العمليف اجلمهورية اليمنية  العملمكاتب عمل ومهام تفعيل ضــــ لنهوض ل وتطوير تشــــ

 تنظيم سوق العمل.مما يساعد يف  بآليات التدخل يف سوق العمل
الذين ة وإنشــــاء حاضــــنات األعمال ملســــاندة املبادرين من أصــــحاب املشــــروعات اجلديد  العمل على -5

احلرص على تنظيم القطاع ، وكذا ملقومات املادية واإلدارية إلقامة مشـــــــــــــــــروعاتهميفتقرون إىل ا

وذلك عرب اشرتاط الرتخيص النظامي على مجيع املشاريع الصغرية اليت تنفذ      ،اهلامشي الغري منظم 

 .بإشراف اجلهة الراعية سواء املشاريع الصغرية اجلديدة أو القائمة اليت تطلب التوسعة والتطوير
من خالل عدة دعم النشـــاطات التســـويقية العامة للمشـــاريع الصـــغرية بإشـــراف اجلهة الراعية وذلك   -6

والتشــــجيع على املشــــاركة  تنظيم املعارض اخلاصــــة مبنتجات هذه املشــــروعات،إجراءات، أهمها 

تشـــجيع أســـلوب العمل بنظام منح حقوق )االمتياز التجاري( يف خلق أعمال ناجحة قادرة على   ، وبها

 .نافسةامل

ــروعات   -7 ــات املعنية بتنمية ودعم املشـــــــ ــســـــــ االهتمام والرتكيز على بناء القدرات الداخلية للمؤســـــــ

عمل، وتوخي املؤهالت الخيص كوادر العمل والذين يعتربون أداة تنفيذ برنامج  الصـــــــــــــغرية، فيما

 .داملناسبة منها واعتماد معايري منطقية يف انتقائها، ومتابعة تأهيلها وتقوميها فيما بع
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 املراجع العربية:

(. املشروعات الصغرية واملتوسطة كممتلكني وكمستخدمني حلقوق 2006أمحد فاروق غنيم .) -

 املؤلف، حبث منشور، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، واشنطن. 
التنمية، (. املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ليبيا ودورها يف عملية 2009إدريس، حممد صاحل .) -

 األكادميية العربية املفتوحة، طرابلس ليبيا.
(. إدماج النوع االجتماعي يف التنمية من خالل 2004تقرير البنك الدولي عن حبوث السياسات .) -

 ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت.1املساواة يف احلقوق واملوارد والرأي(، ط 
غرية، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط (. تنمية املشاريع الص2002حسان خضر .) -

 ، الكويت.9العدد 
 (. تنظيم املشروعات الصغرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر.2006محدي احلناوي .) -
(. ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى العربي الثالث للصناعات الصغرية واملتوسطة، 2005خليفة العربي .) -

 سلطنة عمان.
، دار املسرية للنشر 1(. خضري كاظم محود، نظرية املنظمة، ط2000الشماع .) خليل حممد حسن -

 والتوزيع والطباعة، عمان.
(. املعوقات اليت تواجه املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية 2009سامية بن رمضان .)  -

 اجلزائر. –معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية املركز اجلامعي خنشلة -وآليات معاجلتها
 (.1982) 53سيد عبد السالم حممد، )التكنولوجيا احلديثة( سلسلة املعرفة. العدد  -
(. تأثري املشاريع الصغرية واملتوسطة يف دحر املشكلة السكانية يف 2013.) بالصياد، عبد الر -

 اليمن، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.
 ارة املشروعات الصغرية واملتوسطة، منشورات جامعة دمشق.(. إد2006علي اخلضر وبيان حرب .) -
(. الصناعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، 2004فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد .) -

 مؤسسة شباب اجلامعة.
(. دراسة حتليلية ملشكالت متويل املشروعات الصغرية، جامعة عمر 2006فالح خلف الربيعي.)  -

 http://mpra.ub.uni-muenchen.deمتاح على الرابط: ، ، ليبيا، راملختا
 ، منشورات جامعة دمشق، دمشق.7(. اقتصاد وختطيط القوى العاملة، ط2006حممد عمر .)  -
 (، جمموعة النيل العربيـة.1(. مهارات إدارة املشروعات الصغرية، )ط2003حممد هيكل .)  -
الصغرية لشباب اخلرجيني ومردودها االقتصادي (. تنمية املشروعات 2004حممد وجيه بدوي .)  -

 واالجتماعي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلسكندرية، مصر.
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 م2000مؤمتر املشروعات الصغرية وآفاق التنمية املستدمية يف الوطن العربي  -
 http://forum.iraqacad.org 27/201موقع املنتدى الرياضي لألكادميية الرياضية العراقية،  -

 
 املراجع األجنبية:

Ahmed alhaddad,(2007). lecture notes on community medicine, Sana'a university. 
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  املالحق

 (:1)ملحق رقم 

يبني اجلدول التالي بيانات مسمى وجمال وعدد املشاريع اليت شكلت  قائمة باملشاريع عينة البحث.

 مشروع وهي: 80مسمًا وهي لـ  68عينة البحث مع متغري اجلنس للُمالَّك مرتبة أجبديًا وعددها 

 ( قائمة بعينة املشاريع املختارة وتوزيعها حبسب النوع والعدد والتصنيف1جدول )

 جمال عمل املشروع م

  العدد

 عمل املشروعجمال  م

 العدد 

كر
ذ

 

ى
نث

أ
كر 

ذ
 

ى
نث

أ
 

1 
اتصاالت ومستلزمات 

   1 خياط بدالت رجالي 35   1 جواالت

 1   خياطة نسائية 36 1   الديين يف احلفالت اإلنشاد 2

 37   1 وبيع العطورات إنتاج 3
خياطة وتطريز الستائر 

 1   واملاليات

   1 وإعالندعاية  38   1 إنرتنت 4

 39   1 بسطة مالبس 5
سوبر ماركت "متجر 

   1 متنوع"

   2 سوبر ماركت )ميين( 40   1 بقالة 6

   2 صالون حالقة 41 2   بوفية عامة+ بوفية مدرسة 7

 42   1 احذيهبيع  8
صناعة وبيع احللويات 

   1 واهلريس

 43   1 بناء أدواتبيع  9
صناعة وبيع حلويات 

 1   واألعراساحلفالت 

   1 حاسبات صيانة 44   1 كهربائية أدواتبيع  10

 2   كوافرية 45   1 منزلية أدواتبيع  11

   1 حمطة حتلية مياه 46   1 بيع اجلنابي والعسوب 12

   1 إسكايفحمل  47   1 بيع الكرتونيات 13
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   1 حمل ذهب 48   1 بيع الكهربائيات 14

 1 1 ليآخمبز شعيب + خمبز  49   1 بيع املالبس 15

 2   مدرسة خاصة 50   2 بيع بهارات 16

   1 مركز اتصاالت 51   1 بيع حقائق 17

   1 طبيعية أعشابمركز  52   1 بيع خضروات 18

   1 مزرعة دواجن 53   1 بيع عسل 19

20 
بيع عطورات ومستحضرات 

   1 إسفنجمصنع  54   1 التجميل

   1 مآيس كريمصنع  55 1   بيع غاز 21

   1 مصنع بفك وشبس 56   1 بيع مواد بناء 22

   1 أوفستمطبعة  57 1   بيع وتأجري فساتني األعراس 23

   1 مطعم 58   1 بيع وتعبئة طفاية احلريق 24

 59   1 بيع ونسخ السيد يهات 25
البخور  إنتاجمعمل 

 1   ومستحضرات التجميل

 60   2 اآلليجتارة احلاسب  26
الزيوت الطبيعية  إنتاجمعمل 

   1 والصابون

27 
جتارة احلقائب والساعات 

   1 األسنانمعمل صناعة  61   1 واإلكسسوارات

28 
جتارة املستلزمات الطبية 

   1 مفروشات 62   1 واملطهرات

29 
حتليه املياه  أجهزهجتاره 

 63   1 مستلزمات املسابح
مكتب اسرتاد جتارة عامة 

   2 + خدمات عامة

 64 1   جتاره الفضة 30
مكتبة قرطاسية + مكتبه 

   2 متنوعة

   1 مالومنيوورشة  65   1 تزيني سيارات وحفالت 31

 66   2 األقمشةتطريز وبيع  32
ورشة زجاج وصناعة 

   1 الرباويز
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   1 ورشة مكانيك سيارات 67   1 أثوابخياط  33

34 
خياط بالطوهات والعبايات 

   1 جنارةورشه  68   2 والشيل

 15 65 اإلمجالي

   صناعية 16خدمية،  18جتاريه،  46منها 

 (2ملحق رقم ) 
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