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 ملخص

 
على الرغم من ثرواته الضخمة وموقعه الفريد بين مناطق العالم، فإن العالم العربي يعاني من مشكلة قديمة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في حديثة وهي مشكلة البطالة والتي ألقت بظاللها القاتمة على األوضاع 

ويعاني ماليين الشباب العرب من هذه المشكلة والتي تتزايد  بعض الدول العربية خالل السنوات العشر األخيرة.

يوما بعد يوم في ظل توقف معظم الحكومات العربية عن التوظيف الحكومي جراء تكدس ماليين الموظفين 

ويرى الكثير من خبراء االقتصاد أن  .تعتبرهم بعض الدول عالة على المجتمع على المكاتب بال إنتاج والذين

حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة دعم الحكومات العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب لفتح مجاالت 

المتحدة  أوسع لإلنتاج وزيادة فرص العمل كما هو الحال في الكثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات

لذا نستطيع أن نقول أن . الصغيرة الدور األكبر في تقدم الدولة وازدهارها اريعاألميركية والتي تلعب فيها المش

الصغيرة قد فرضت نفسها خالل العقود األخيرة كحل ضروري لمشكلة العصر وهي البطالة التي  اريعالمش

لماليين منهم إلى الهجرة غير الشرعية للدول تسببت في الكثير من المشاكل للشباب العربي والتي دفعت ا

األوروبية رغم المخاطر التي يتعرضون لها ، بل ودفعت البعض إلى التخلص من حياتهم بعد فقدان األمل في 

الصغيرة في الوطن العربي باعتبارها قاطرة  المشاريعإن هذا البحث يسلط الضوء على  .العيش في حياة كريمة

الصغيرة لألفراد وللدولة وعلى المعوقات التي تواجه هذه  المشاريععلى مزايا التنمية، ويركز البحث 

المشروعات وسبل دعمها على مختلف المستويات. وفي نهاية البحث هناك عدد من التوصيات أضعها أمام 

 أصحاب القرار للعمل بها في أقرب وقت لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال.

 

، مشكلة البطالة ،فرص العمل ،اإلنتاج ،الحكومات ،الشباب، والمتوسطة الصغيرة اريعمشال: لمفتاحيةالكلمات ا

 قاطرة التنمية
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Abstract 

 
      Many economists believe that developing small and medium- sized enterprises 

and encouraging their establishment is one of the most important tributaries of the 

process of economic and social development in countries in general, and developing 

countries in particular, because it solves the problems of poverty and unemployment. 

These enterprises occupy an important place in all industrialized countries and more 

important in developing countries, because these countries suffer from poor 

management of natural and human resources. Small and medium enterprises are 

currently receiving a great deal of attention from decision makers, based on the 

international changes that the world is witnessing at the present time and the various 

complex challenges that stand in the way of achieving comprehensive development 

in the Arab world. In this research, I will discuss this subject as a fundamental factor 

for the progress of any country. I will also address the advantages and obstacles 

facing young people in this field, and the efforts that governments must make to 

overcome these obstacles. 

Keywords: Small and medium-sized enterprises, poverty and unemployment, 

problems, the Arab world 
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وأنواعها ومميزاتها والمتوسطةالصغيرة اريعالمش تعريف  

 
الصغيرة فهو تعريف ديناميكي  اريعفي الواقع فإن خبراء االقتصاد لم يتفقوا على تعريف واضح وصريح للمش

 يتغير من بلد إلى بلد ومن وقت لوقت آخر بل ويتغير بين الجهات التمويلية المختلفة. 

أجل خلق منتج جديد أو تقديم خدمة معينة بهدف تحقيق أرباح مادية ولكننا نستطيع أن نقول أنه جهد يتم بذله من 

"يختلف تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .لشخص أو مجموعة أشخاص خالل فترة معينة

 .(2014 ،عاصمو النبي) عبد"من دولة ألخرى وفقاً الختالف إمكانياتها وظروفها االقتصادية واالجتماعية 

كما تقوم بتوظيف مابين من المنشآت في العالم  نحو تسعين في المائةالصغيرة والمتوسطة  اريعتشكل المشو

 .تين في المائة من القوى العاملةخمسين إلى س

 
 الصغيرة والمتوسطة اريعأنواع المش 

: صناعات منزليةأوالا   

ألصحاب المشروع وعلى استخدام المواد تكون ملكية هذا المشروع ملكية فردية ويعتمد على المهارات اليدوية 

الخام المنتجة محليا وغالبا ما يتم تسويق المنتج من خالل أفراد األسرة. وعدد العمال غالبا يكون أقل من خمسة 

 .أفراد

ا   : صناعات حرفيةثانيا

الجودة  وهذا النوع من المشروعات يعتمد على المهاردة اليدوية لألفراد في إنتاج سلعة معينة بخصائص عالية

 من خالل استخدام المواد الخام المحلية.

ا   صناعات بيئية : ثالثا

يعتمد هذا النوع على المهارات الفردية التي يتوارثها األبناء من اآلباء ويتم من خاللها تحويل الخامات البيئية 

ة الفخار إلى سلع صالحة لالستخدام. وهذه الصناعات قد تتم في المنزل أو في مصانع صغيرة) مثل صناع

 .وصناعة الحصير في مصر(. وهذا النوع يحتاج إلى رأس المال

 

 الصغيرة  اريعالمش مميزات 

 الملكية -

غالبا ما تكون ملكية المشروع الصغير لشخص واحد ولكن في بعض األحيان قد نرى الملكية لعدد من األشخاص 

 .عملقد تربطهم عالقات عائلية أو صداقة أو عالقات 

 اإلدارة -

إدارة المشروع تكون في يد صاحبه اعتمادا على الخبرات المكتسبة وإذا كان المشروع ألكثر من شخص واحد 

 .فإنهم يتفقون على جعل اإلدارة بيد أحد المالك

 تنظيم المشروع -

العالقات الصغيرة تتميز بالبساطة والمرونة العالية ويعتمد نجاح المشروع في أحيان كثيرة على  المشاريع 

 .الشخصية وعالقات العمل
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 رأس المال ومصدر التمويل  -

الصغيرة يعتمد على رأس المال الخاص للمالك وهذا نجده واضحا في الكثير من الشباب  المشاريعالكثير من 

الذين يسافرون للعمل في دولة أخرى لجمع مبلغ معين من المال لتأسيس مشروع معين في بلده أو في البلد التي 

ل من البنوك يعمل بها. ولكن في العصر الحديث فإن بإمكان أي شخص تأسيس أي مشروع عن طريق التموي

   .والجهات التمويلية المانحة وفق شروط معينة تضعها هذه الجهات

 العمالة الالزمة -

الصغيرة على العمالة غير الماهرة بسبب انخفاض األجور وابتعاد أصحاب  لمشاريعفي أحيان كثيرة تعتمد 

 .لضآلة الدخل الذي ال يكفي الكثير من العمالا الكفاءات عن العمل به

 المحلية  -

  .أو المدينة المقام فيها المشروع الصغيرة بصفة المحلية إذ انها ال تتعدى نطاق الشارع أو الحيالمشاريع  تتسم 

 المستوى التكنولوجي -

الصغيرة على العمل اليدوي وال يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع بسبب  المشاريعتعتمد الكثير من 

المنافسة  أحيان كثيرة في خطط البحث والتطوير لعدم رغبة المالك في المشاريعه قلة رأس المال. كما تهمل هذ

 .سواء محليا أو عالميا

 التصدير -

الصغيرة ال يتم تصدير منتجاتها بل يتم االعتماد على التسويق داخل الشارع أو المنطقة  اريعالكثير من المش

ن أصحاب المشاريع ليست لديهم الخبرة الكافية باحتياجات ألن كلفة التصدير قد تفوق اإليراد المراد تحقيقه وأل

 .األسواق األخرى

 

لألفراد وللدول والمتوسطة الصغيرة اريعمزايا وفوائد المش  

 
القرن الماضي كانت الوظيفة الحكومية هي األمل لكل الشباب العربي  ستينياتمما الشك فيه أنه وحتى 

باعتبارها عامل أمان واستقرار في الحياة، وكانت إحدى المظاهر االجتماعية التي تساعد الشباب في مقتبل 

 حياتهم على العيش حياة كريمة واختيار شريكة الحياة.

اختلف األمر تماما واتجه الشباب إلى العمل الحر وتأسيس المشاريع الصغيرة   أكثر من خمسين عامامنذ لكن 

ذ أصبحت الدخول المادية للوظائف الحكومية ال تفي بمتطلبات الحياة العصرية، كما أن الكثير  إ، والمتوسطة

عيد محددة في من الشباب ال يفضل العمل الحكومي الذي يمتاز بالبيروقراطية والروتين اليومي والتقيد بموا

 الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية: اريعالدوام. ومن هنا نستطيع أن نبرز مزايا المش

   أوال:

إذ يتمكن أصحاب هذه المشاريع من تحديد حجم مبيعاتهم خالل فترة معينة وبالتالي سهولة وتوقع األرباح : 

 .تحديد حجم النمو المتوقع ألصولهم المالية مستقبال تحديد حجم المكاسب المالية خالل نفس الفترة وهذا يؤدي إلى

 

 



 

5 
 

 ثانيا:

صاحب المشروع هو من يقود اإلدارة غالبا لذا فإنه لديه القدرة على توجيه مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبة 

  .لتحقيق االنجازات المطلوبة

 :ثالثا

يسمح بالرقابة الفعالة وتصحيح المسار  والعاملين فيها األمر الذي اريعاالتصال المباشر بين أصحاب هذه المش

 ومعالجة أي مشكلة في وقتها ودون االنتظار إلجراءات بيروقراطية.

 رابعا:

الصغيرة والمتوسطة غالبا ما يتم اتخاذ القرار من قبل المالك مباشرة  شاريعفي الممركزية اتخاذ القرارات : 

ء لإلجراءات أو مدير المشروع ، األمر الذي ينعكس باإليجاب على استثمار أي فرصة دون تأخير ودون اللجو

لمطلوب على سبيل المثال إذا طلب أحد العمالء من أحد أصحاب ورش النجارة تنفيذ العفش االروتينية المعقدة )

لشقة أو فيال ما في مكان ما فإن صاحب الورشة من الممكن أن يتخذ قرار التنفيذ واالتفاق على األسعار خالل 

 .دقائق معدودة وذلك بناء على الخبرات السابقة المكتسبة ومعرفته التامة بسوق المواد الخام(

 خامسا:

لصغيرة والمتوسطة بالقدرة التامة على تنفيذ ا اريعتتميز المش: السوق سهولة تكييف اإلنتاج حسب احتياجات

رغبات المستهلكين من خالل خبرة صاحب المشروع والعاملين فيه وباستخدام أدوات يمكن بواسطتها انتاج 

  .أكثر من سلعة وفي وقت قصير

 سادسا:

لطرق الصغيرة والمتوسطة في مساحة صغيرة من المنازل القريبة من األسواق أو ا اريعيمكن إقامة المش

لبي ت اريعالسريعة  ، كما يمكن تأسيسها في القرى النائية القريبة من مصادر المواد الخام ألن منتجات هذه المش

 متطلبات البيئة المجاورة وباحتياجات األفراد المباشرة.

 سابعا:

لكبيرة كما درجة المخاطر ليست مرتفعة ألن الكثير من هذه المشاريع يكون رأس المال فيها ليست بالمبالغ ا

 كلفة االنتاج.على الموارد المحلية األولية، مما يساهم في خفض  أنها تعتمد

 ثامنا: 

الصغيرة مصدرا رئيسا للمنافسة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى وتلعب دورا كبيرا في  اريعتعتبر المش

يذ بعض المواصفات التي قد ال التحكم في األسعار بتقليدها لبعض المنتجات ذات األسعار العالية أو بعدم تنف

. على سبيل المثال فإن بعض المصانع الصغيرة في مصر والسودان رغبتهيحتاج لها المستهلك بناء على 

والعديد من الدول العربية تنتج فرن البوتاجاز بمفرده دون الحاجة إلنتاج بوتاجازكامل األمر الذي أدى النخفاض 

  .خالل السنوات الماضيةزيادة سعرها  أسعار هذه السلعة أو على األقل عدم

 تاسعا:

الحفاظ على رأس المال بقيمته الحقيقة، إذ أن إيداع األموال في البنوك والحصول على فوائد قد يفقد األموال 

قيمتها الحقيقة مستقبال في ظل التضخم وارتفاع األسعار، لكن المشاريع الخاصة والمتوسطة تزيد قيمتها مع 

السائلة تشكل عبئا على االقتصاد  من المعروف أن النقود" ة كبيرة تفوق زيادة األسعار.مرور الوقت بدرج

 .(2021 ،منىو)صابر" وتمارس ضغوطا تضخمية عليه كما أنها تحرم االقتصاد من أحد موارده الهامة

 عاشرا:

 على مشكلة البطالة،تمتاز بالمرونة التامة والسرعة في التوظيف األمر الذي يؤدي بدوره إلى سرعة القضاء 

 .يكون قليال فيها إال أن التدرج الوظيفي بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة.كما تتميز 
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 :أحد عشر

الحتياجات تسهم المشاريع الصغيرة بشكل عام في رفع مستوى األفراد من خالل زيادة الدخل كما أنها توفر ا

 .األساسية لجميع فئات المجتمع

 :ثاني عشر

الصغيرة دورا كبيرا في الحفاظ على الطابع الوطني للعديد من الصناعات  مثل صناعة الجلود  اريعتلعب المش

بعض األسواق العالمية ويقبل عليها السياح في الكثير  يوالفخار واألثاث والمنسوجات والتي تلقى رواجا كبيرا ف

 .من الدول العربية في تونس والمغرب والجزائر ومصر

 ثالث عشر:

الصغيرة والمتوسطة هي القاطرة الحقيقية لتوسيع قاعدة  اريعتؤكد التجارب االقتصادية للدول الناجحة أن المش

خاصة في المناطق النائية. كما أنها  متنوعة تناسب جميع المؤهالت والقدرات اإلنتاج وإيجاد فرص عمل

 معظم إن ."ني على المدن الكبرى وعواصم الدولساعدت على التوزيع العادل للثروات وتخفيف الضغط السكا

الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات  اريععلى النمو والتطور في المش أصبحت تعتمداقتصاديات العالم 

 .(2018 ،)أمحمد، نجوى "والتجارة 

 :رابع عشر

للشباب وتعطي الفرصة  في توفير فرص العملالصغيرة والمتوسطة الضغوط على الحكومات  اريعتخفف المش

 . ألي دولة للتركيز على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بشكل أفضل مثل الخدمات الصحية والتعليمية 

 خامس عشر:

ريع الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تعديل التركيبة السكانية للدول بعد أن حدت من ظاهرة اتلعب المش

. فخالل العقود األخيرة من القرن الماضي زادت ظاهرة الهجرة للمدن الهجرة من القرى والمناطق النائية

الداخلية في الدول العربية لعدم توافر اإلمكانيات في القرى والمناطق النائية وغياب المشاريع التي تلبي 

ا احتياجات المواطنين. وكان المواطن العربي يتكبد مشقة السفر لمسافات طويلة للحصول على أي سلعة. وهن

يجدر االستشهاد بشهادة أحد الزمالء الموثوق في شهادتهم والذي أكد أن قريتهم التي تقع في صعيد مصر لم 

وكانت الحالة االقتصادية للقرية في غاية ،يكن بها إال خمسة مشاريع صغيرة خالل ثمانينيات القرن الماضي 

مشروع ، األمر الذي أدى إلى ارتفاع  300السوء، أما اآلن فقد تعدى حاجز المشاريع المتوسطة حاجز الـ 

 .مستوى المعيشة لجميع السكان وأصبحت القرية جاذبة للهجرة إليها وليست طاردة 
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 المعوقات التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة

، االقتصادية ذات الصلةعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي تقوم بها جميع الحكومات العربية والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد والعديد من العقبات والتحديات خاصة خالل السنوات العشر  اريعإال أن المش

األخيرة في ظل االضطرابات السياسية واالقتصادية التي يشهدها العالم أجمع من حروب إقليمية وتنامي ظاهرة 

 اإلرهاب وانخفاض أسعار النفط.

 خبراء االقتصاد أن أهم العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي: ويؤكد

 أوال: 

اإلجراءات العقيمة والبيروقراطية التي يواجهها الشباب عند التأسيس وقلة رأس المال والتي تتمثل في صعوبة 

عار الفائدة والفترة القصيرة الحصول على التمويل الالزم من البنوك والمؤسسات المالية واالرتفاع الكبير في أس

 للسداد ،وعزوف القطاع الخاص عن التمويل. 

 ثانيا:

 ، وتوفير المعلوماتعن طريق التعاون بين جهات الدولة المختلفة  تهيئة البيئة االستثمارية المناسبة عدم  

مج التدريبية الكفيلة البراكذلك قلة ، ولكل منطقة بعينها عن الفرص االستثمارية المناسبة الكافية والضرورية

 . المؤسساتهذه بتطوير أداء 

 ثالثا:

كثير من الحكومات تقف حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفرض الكثير من الضرائب 

ورفع تكلفة الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والماء والغاز وفي أحيان كثيرة تؤدي مشاكل الطرق والنقل إلى 

لحكومات قيودا كبيرة على اغالق الكثير من هذه المنشآت بسبب صعوبة نقل المنتجات. كما تفرض بعض ا

في  تواصلالتغير المالتملك وعلى دخول القطاع الخاص في نشاطات استثمارية بعينها. يضاف إلى ذلك 

تعدد جهات إصدار التراخيص التي ، واإلجراءات واالشتراطات التي تضعها جهات حكومية وغير حكومية 

يتسبب لدفاع المدني والمواصفات والمقاييس، ما المشاريع الصغيرة، خاصة البلديات واأصحاب تعامل معها ي

 الوقت والجهد.من  في ضياع الكثير

 رابعا:

من عمله الوظيفي، ما يصعب عليه االستمرار في أحيان كثيرة  التام قلة خبرة صاحب المشروع وعدم تفرغه

 .متابعة المشروع بالدقة المطلوبة في
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 خامسا:

غير المبرر إليجارات المكاتب والمحالت التجارية  رتفاعاال في ظلع، تأسيس المشرول المالية  تكلفةالارتفاع 

 .التي تقدمها المكاتب االستشارية ر دراسات الجدوىاوارتفاع أسع

 سادسا:

. وتتضح هذه على العمالة المؤهلة والمدربة واألمينة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة حصول

ماليين الشباب خالل العقدين األخيرين إلى مشروع واحد وهو تملك وسيلة النقطة تحديدا في مصر إذ اتجه 

المواصالت الصغيرة والتي يطلق عليها ) التوكتوك(  وترك معظمهم الورش الفنية ومراكز التدريب والصيانة 

 والتي تؤهل الشاب إلى إجادة حرفة معينة مثل الكهرباء ،أو السباكة، أو الحياكة ،أو النجارة ،إلخ.

 :سابعا

مثل التشريع الضريبي والقوانين التي تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة  التشريعات وغياب القوانين 

  .االستيراد والتصدير، وعدم وجود ضمان اجتماعي في هذه المشاريععمليتي ب مباشرة التي لها عالقة

 ثامنا:

حاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب المنافسة مشكلة تسويق المنتج إحدى العقبات الكبيرة التي تواجه أص

 مع الشركات الكبيرة والقطاع الحكومي ودخول المنتجات األجنبية لألسواق العربية بكثرة وفي جميع المنتجات.

"المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في مختلف االقتصادات وفي كل الجوانب ال يقل عن 

 .(2021)صابر، منى  الكبيرة"دور المنشآت 

 تاسعا:

في بعض الدول العربية تقف العادات االجتماعية والتعاليم الدينية حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، إذ أن هناك الكثير من األنشطة التجارية التي تعتمد بكشل رئيسي على العنصر النسائي. إال أن 

المرأة أو انتقال بناتهم من مدينة إلى أخرى للعمل والمبيبت خارج الكثير من الناس مازالوا يرفضون عمل 

 المنزل.

 عاشرا:

ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع األسعار في العالم برمته  وتدني األجور لماليين العاملين في المشاريع الصغيرة 

الشباب المؤهل حرفيا. جعل الشباب العربي يفكر في الهجرة إلى الدول األوروبية والدول المتقدمة خاصة 

وتتضح هذه النقطة تحديدا في محافظة دمياط في مصر والتي كانت قلعة األثاث في العالم العربي، إذ انهارت 

هذه الصناعة خالل العقدين األخيرين واتجه أصحاب الورش والعمال المهرة إما إلى السفر للخارج أو للعمل 
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قيادة سيارات التاكسي أو العمل في شركات توصيل الطلبات  في وظائف غير مناسبة لمؤهالتهم الفنية مثل

 وخالفه.

 :أحد عشر

وبما أنني ذكرت محافظة دمياط قلعة األثاث في مصر والعالم العربي ، فإنه من الجدير بالذكر أن دخول 

ورش المنتجات األجنبية الرخيصة لألسواق العربية خاصة المنتجات الصينية ، قد أدى إلى إغالق آالف من 

النجارة إلقبال المواطنين على األثاث الصيني الرخيص وترك األثاث الدمياطي المشهود له بالكفاءة منقطعة 

النظير. لهذا فإن دخول المنتجات األجنبية الرخيصة وأحيانا غير المطابقة للمواصفات، لألسواق العربية قد 

 .أدى إلى انهيار الكثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة

 

 باب لبدء أي مشروع صغير أو متوسطالخطوات الواجب اتخاذها من الش

يحتاج الشباب إلى بعض النصائح الهامة والضرورية قبل بدء أي مشروع حتى يحقق هذا المشروع الهدف 

عدة المرجو منه وهو الربحية العالية واالستمرارية والتطوير. ولكي يبدأ أي شاب مشروعه البد أن يتخذ 

 خطوات:

اختيار المشروع المناسب للبيئة التي يعيش فيها والمناسب لقدراته الفنية ومستوى تعليمه. فال يصح أن يقوم  -

أحد الشباب بفتح مطعم خمسة نجوم في قرية فقيرة أو أن يقوم شاب خريج كلية التربية الموسيقية بفتح مطعم 

 .مأكوالت شعبية

خبرة من األهل واألصدقاء قبل البدء في اختيار المشروع ودراسة ة استشارة ذوي الرعلى الشباب ضرو -

األفكار المختلفة للتنفيذ واختيار الموقع المناسب. فقد يطرح أحد األصدقاء فكرة أثناء أو قبل التنفيذ توفر الكثير 

عانة والكثير من الجهد والوقت والمال. وهذه االستشارة مع األهل واألصدقاء ال تغني مطلقا عن االست

 .المشروع على أرض الواقع وتطويره بالمختصين في دراسات الجدوى لبحث كل الخطوات الالزمة لتنفيذ

توفير التمويل الالزم للمشروع سواء من خالل التصرف في أي ممتلكات شخصية أو الدعم المادي من  -

 .األهل أو من خالل البنوك والهيئات التي تمنح مثل هذا التمويل بشروط معينة

البد للشاب المقدم على تنفيذ مشروع وضع استراتيجية بناء على أسس علمية طويلة األجل والتي تعد بمثابة  -

 .خارطة طريق واضحة لتجنب أي عثرات أثناء التنفيذ
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يجب على الشاب الذي ينوي إقامة مشروع معين دراسة مثل هذا المشروع من جميع الجوانب مثل مدى  -

الالزمة للمشروع ومدى توفر األيدي العاملة. فعلى سبيل المثال إن إقامة مشروع لبيع توفر المواد الخام 

عصير القصب في منطقة ال يوجد بها مزارع للقصب ، احتمال فشله تكون كبيرة. كما ال يصح أن يقوم أي 

شهر رمضان  فقط على فترة معينة في العام أو مناسبة دينية مثل نتاجه وتسويقهإ شاب بإنشاء مشروع يعتمد

 أو موسم الحج.

على أي شاب ضرورة إنهاء جميع اإلجراءات والتراخيص القانونية قبل بدء المشروع حتى ال يقع تحت  -

 طائلة القانون وحتى ال تحدث انتكاسة بإغالق المنشأة بعد االفتتاح بأيام.

شركاء على يد مستشار قانوني عند مشاركة أكثر من شاب في مشروع واحد ،فالبد أن يتم كتابة عقود بين ال -

 .يتم من خاللها توضيح جميع األمور مثل نسبة الملكية لكل شخص واإلدارة و توزيع األرباح

خبراء االقتصاد في كل دول العالم ينصحون أصحاب المشاريع الصغيرة بضرورة توفير جزء من األرباح  -

 يتجنب صاحب المشروع االستدانة.الشهرية الستخدامه وقت الحاجة أو لتطوير المشروع وحتى 

على الشباب أن يعي جيدا قبل تنفيذ أي مشروع أن للفقراء والمحتاجين نصيبا من هذا الربح وهو ما تحث  -

عليه جميع األديان السماوية. فيجب عقد النية على إخراج الزكاة من هذا المشروع . فالجانب الديني إضافة 

 .دورا كبيرا في نجاح أي مشروع إلى كل التوصيات التي ذكرتها تلعب

 

لقدراتهم أفكار مشاريع صغيرة للشباب لمساعدتهم على اختيار المشروع المناسب  
في كثير من األحيان يقف الشاب حائرا ال يعرف كيفية تحديد المشروع الذي يرغب في تأسيسه. ومن خالل 

واألهل واألصدقاء والكثير من األشخاص الذين قابلتهم في هذا البحث وبعد استطالع آراء الكثير من الزمالء 

الشارع أو في المتاجر المختلفة ، فإن هناك الكثير من األفكار للشباب لبدء المشروع الصغير الخاص به. ومن 

 التي أثبتت جدواها االقتصادية خالل السنوات األخيرة: هذه المشاريع

 صنع الهدايا -

األعمال اليدوية وتحويل األشياء القديمة إلى تحف فنية وأشكال جميلة وصنع بعض الشباب يمتلكون مهارة 

 .هدايا المناسبات مثل السالسل واالكسسوارات والرسم على المالبس واألطباق والزجاج

 رعاية الحيوانات األليفة -

خليجية، يعانون من يعاني الكثير من الناس خاصة في المناطق الراقية والدول ذات الدخل المرتفع مثل الدول ال

مشكلة رعاية حيواناتهم األليفة مثل القطط والكالب أثناء سفر العائلة للخارج، لهذا يبحثون على من يرعى هذه 

الحيوانات أثناء السفر. هذا المشروع أثبت نجاحه واستطاع الكثير من الشباب فتح دور رعاية لهذه الحيوانات 

 .وحققوا من ورائها مكاسب طائلة
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لتدويرإعادة ا -  

مشروع مربح للغاية وهو إعادة تصنيع المواد القديمة واالستفادة منها مثل العلب البالستيكية وفوارغ علب 

هذه المهنة العصيروالحقائب والمالبس وقطع األثاث القديمة . وهذه المهنة تحتاج إلى حس فني ومهارة يدوية 

 .ة للشبابمن أمتع المهن وتعد واحدة من أجمل مشاريع صغيرة ناجح

  -مسؤول التواصل االجتماعي

هذه المهنة انتشرت في جميع دول العالم وأصبح اإلقبال عليها كثيرا وتدر دخال كبيرا ألصحابها وتحتاج إلى 

مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واالنترنت ودراسة عالم السوشيال ميديا بمختلف جوانبه. وتسعى 

 .لديهم خبرات في هذا المجال وغالبا ما يتم العمل من المنزلالشركات إلى االستعانة بمن 

 -مكاتب الترجمة

على الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجال الترجمة إال أنه ال يمكن االستغاء عن المترجم البشري، إذ أن 

العديد من الدول الى  الترجمة االليكترونية غير دقيقة في الكثير من األحيان. لذا فقد اتجه الكثير من الشباب في

فتح مراكز ترجمة معتمدة وتشمل اللغات األكثر استخداما مثل اإلنجليزية والفرنسية والروسية والصينية. كما 

 ترجمين فوريين للسفر مع الوفود ورجال األعمال أثناء السفر للخارج.متوفر هذه المراكز

 عربات الطعام المتحركة-

الدول العربية نظرا للتكلفة العالية إليجارات المحالت التجارية فقد لجأ الكثير انتشر هذا المشروع في العديد من 

من الشباب إلى تجهيز عربة متنقلة إلعداد األطعمة الخفيفة ويتم وقوف هذه العربة في أماكن التجمعات البشرية 

المشروع من الشباب الكبيرة مثل المصالح الحكومية والطرق السريعة ومام الموالت التجارية. ويتطلب هذا 

 .المحافظة على النظافة وتقديم األكل بطريقة ألئقة

 مطعم لألشخاص النباتيين  -

. على األكل النباتي فقط ديعتمد كثير من الناس على نظام غذائي ال يشمل اللحوم والدواجن واألسماك وإنما يعتم

يجد رواجا كبيرا ألن األشخاص النباتيين  وهذا المشروع غير مألوف في العالم العربي ولكن إذا تم تنفيذه سوف

 .عددهم أصبح بالماليين

 فقط محل تقديم القهوة -

القهوة مشروب عالمي له عشاقه وأصبحت صناعة القهوة مصدر دخل للكثير من الدول. إن مثل هذا المشروع 

السنوات األخيرة ألنه  لتقديم القهوة فقط بمختلف أنواعها يعد من المشاريع الناجحة التي أثبتت وجودها خالل

مرتبط بجميع فئات المجتمع وليس طبقة األغنياء. وهذا المشروع ال يحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن عمله في 

أي منطقة سكنية بل وقام بعض الشباب بعمل عربات متنقلة لعمل القهوة على الطرقات السريعة لخدمة 

 .المسافرين

 جليسة األطفال -

للمرأة غير العاملة ، فيمكنها من خالل جلوسها في البيت استقبال األطفال الصغار وتعليمهم هذا المشروع مناسب 

مبادئ القراء والكتابة والحسابوتعلم اللغات األخرى، واالعتناء بهم من جميع النواحي. وهذا المشروع منتشر 

قد ال يحتاج إلى رأس مال وإذا  في الدول الخليجية. وتستعين خالله جليسة األطفال بعامالت للمساعدة معها. و

 .ات اللعب لألطفال للتسلية واللهواحتاج فإنه يحتاج إلى مبالغ ضئيلة ال تكاد تذكر وذلك لشراء أدو
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 الواليات المتحدة األميركية كنموذج للتجربة الناجحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

العالم برمته لم تأت من فراغ وغنما من خالل العمل الجاد واالستثمار مما الشك فيه أن الهيمنة األميركية على 

 .الصحيح خاصة في العنصر البشري ودعم الدولة لجميع مواطنيها دون تمييز

وتمثل التجربة األميركية في المشرعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا حيا تستطيع أي دولة أن تستلهمه إذا ما 

فاإلدارات األميركية المتعاقبة على مدار عشرات السنين سواء الجمهوريين أو أرادت التقدم والريادة. 

الديمقراطيين تحمي هذه المشاريع وتساندها لتخطي كل العقبات سواء من ناحية التمويل أو التسويق ما جعل 

رة قاطرة "تُعد المشروعات الصغي هذا القطاع محركا رئيسا لالقتصاد األميركي المهيمن على العالم برمته.

للمشروعات الصغيرة أن تساعد فى التحول من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد  مكنتنمية ألى اقتصاد ، إذ ي

 .(2021 وآخرون،) متولي " صناعى متقدم

لحماية مصالح المشاريع الصغيرة وتم  1953ولحماية هذا القطاع سنت الواليات المتحدة تشريعا عام 

درالية لدعم أصحاب هذه المشاريع األمر الذي أدى إلى طفرة كبيرة في العديد من تخصيص وكالة في

المؤسسات الصغيرة لتتحول مع مرور السنين إلى شركات عمالقة تنافس على المستوى العالمي مثل شركات 

مثل تنظيم  أميركا أون الين وأنتل وآبل. وتقوم هذه الوكالة بالكثير من اإلجراءات الفعالة على مدار الساعة

الندوات والمؤتمرات بحضور رؤساء الشركات الصغيرة لوضع خطط العمل للشركة واختيار النظام القانوني 

المناسب واختيار العمال المهرة والمدربين . ويتعدى عدد رؤساء الشركات الحاضرة سنويا حاجز المائة ألف. 

قديم الخبرات الالزم ألصحاب المشاريع والتي كما توفر الوكالة مرشدين أصحاب خبرة في المشاريع كافة لت

تشمل العديد من األمور منها اختيار المشروع المناسب وكيفية التمويل والتسويق الداخلي والخارجي ودراسة 

السوق بجوانبه كافة وخطط التنمية المستقبلية للمشروع. وتستفيد أكثر من مائتي ألف شركة سنويا من هؤالء 

 غ عددهم نحو خمسة عشر ألف مرشد.المرشدين الذين يبل

وكما هو معلوم للجميع فإن من أكبر العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة هي عملية التسويق، لذا فإن الدولة 

األميركية فطنت لهذا األمر وتدخلت فيه بشكل مباشر من خالل شراء جزء كبير منتجات هذه المشاريع وتنظيم 

لمواطنين لشراء هذه المنتجات. لذا فإن اإلدارات األميركية المتعاقبة ومن أسواق مفتوحة ومعارض أمام ا

خالل دعمها الالمحدود لهذا القطاع الحيوي الهام استطاعت خلق بيئة اقتصادية تقف على أسس متينة نمت 

 من خاللها هذه المشاريع وأصبحت عنصرا أساسيا في النهضة التي يشهدها االقتصاد األميركي على الرغم

 سابقا وحاليا. من التوتر الذي يشهده العالم
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 أثر جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 يواجه العالم خالل الفترة الراهنة ومنذ ثالث سنوات جائحة كورونا التي ألقت بظاللها على مختلف األنشطة

عمليات اإلغالق التي قامت بها الحكومات بسبب االقتصادية. وبالطبع تأثرت الدول العربية جراء هذه الجائحة 

لمنع انتشار الوباء. وكان النصيب األكبر من الخسائر ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم إغالق 

بشكل كبير  االنتاج والمبيعات معدل انخفض معظم األنشطة ومنع حظر التجول في مئات المدن العربية. كما

 جراء إفالس مئات اآلالف من أصحاب المشاريع. وفقد مئات الماليين من العمال لوظائفهم للغاية

ودفعت هذه الجائحة االقتصاديين إلى مطالبة الحكومات العربية بضرورة دعم أصحاب هذه المشاريع والذين 

كما طالبوا مؤسسات التمويل والبنوك بتسهيل حصول أصحاب  لعمال.لم يستطيعوا دفع اإليجارات ورواتب ا

المشاريع على قروض بفائدة منخفضة . واتخذت البنوك العربية قرارات بتأجيل تحصيل القروض لمدة ستة 

" األزمة التي خلقتها جائحة كورونا مختلفة تماما عما شهده العالم  .أشهر وفي بعض الدول الخليجية لمدة سنة

 .(2020 ،) عريقات"زمات خالل العقود الماضيةمن أ

وعلى أصحاب  بشكل عام االقتصادية أن تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العالمي ثوتؤكد معظم األبحا

 2026قد تمتد إلى سنوات أو على األقل حتى العام  بشكل خاص المشاريع المتوسطة والصغيرة

البشرى ألصحاب هذه المشاريع بعد أن أنهت جميع الدول العربية حاالت حمل  2022إال أن العام الحالي 

ة في السفر وعلى الحركة داخل اإلغالق وإلغاء حظر التجول الجزئي والكلي وتخفيف القيود المفروض

 المجمعات واألسواق التجارية.وبدأت هذه المشاريع في التعافي رويدا رويدا.

 

توصياتالنتائج وال  

 
ما سبق يتضح أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري القتصاد أي دولة وال تستطيع م

أي حكومة تحقيق معدالت تنمية مرتفعة إال بدعم هذا القطاع دعما شامال ومن الجوانب كافة. وعليه فإنني أضع 

 :يوير هذا القطاع الحعددا من التوصيات أمام أصحاب القرار والمسؤولين لألخذ بها لتطوي

 أوال:

الدول التي نجحت وتفوقت في هذا المجال مثل الواليات المتحدة األميركية وتبادل الخبرات بين الدول العربية 

الكثير من الندوات والمؤتمرات يحاضر  دوالهند وكوريا لالستفادة من تجاربهم. وهذه النقطة تحديدا تستدعي عق

 .خاللها الخبراء االقتصاديين في هذا المجال ويحضرها أصحاب األعمال

 ثانيا:

على الحكومات العربية دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من خالل تقديم العديد من التسهيالت 

خاصة خالل السنوات الخمس األولى للمشروع مثل تخفيض الضرائب ودعم الكهرباء والماء والغاز ، والعمل 

لحكومات ألراض بأسعار . كما يجب تخصيص اوأولويـة اإلعفاءات الجمركيةعلى تسريع إجراءات الترخيص 

منخفضة وعمل البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء وشبكة مواصالت واتصاالت حتى يتم تقليل النفقات 

 .على أصحاب المشاريع

 ثالثا:

توسيع دور التأمين ليشمل أصحاب المشاريع والعمال في مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل 

 .تخفيف حدة األزماتوالحرائق واألوبئة ل
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 رابعا: 

اد ضرورة توفير البنوك والمؤسسات المالية القروض للشباب وأصحاب المشاريع بفوئد منخفضة ومدة سد

 .طويلة مع تسهيل إجراءات الحصول على هذه القروض بعيدا عن التعقيدات التي تهدر الوقت والجهد

 خامسا: 

يب العمال على أحدث نظم اإلنتاج وتدريب أصحاب على وزارات الصناعة تنظيم الورش التدريبية لتدر

نتجات هذه المشاريع على نظام اإلدارة الحديثة. كما يجب على وزارات التجارة تنظيم المعارض لعرض م

 .المشاريع أمام الجمهور

 سادسا: 

لفزيونية على وزارات اإلعالم تسليط الضوء على األمثلة الناجحة للمشاريع الصغيرة الناجحة وعمل لقاءات ت

 .وإذاعية مع أصحاب هذه المشاريع وبثها على فترات مختلفة ليستفيد منها الشباب

 :سابعا

من الضروري ارتباط المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتحادات تعمل تحت قيادتها لرعاية مصالحها وحتى 

 .تزيد فرصها التنافسية في السوق

 ثامنا:

الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المعارض المحلية  المشاريعضرورة تأسيس شركات متخصصة لتسويق منتجات 

 .والدولية لعرض هذه المنتجات
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