
تحذٌبد انًشروعبد 

انصغٍرح انخبضعخ نرعبٌخ 

يعهذ رٌبدح األعًبل 

انىطنً ثبنًًهكخ انعرثٍخ 

 انسعىدٌخ



 مشكلة الدراسة

 السنوات خالل الصغٌرة المشروعات فشل نسبة ارتفاع

 حسب النسبة تلك ُتقدر حٌث المشروع، عمر من األولى

 اصحاب خبرة قلة بسبب %80 بحوالً العالمٌة المؤشرات

 ٌوضح وهذا ،الواقع بمعوقات واصطدامها المشروعات هذه

 الكبرى والشركات الحكومة تلعبه أن ٌجب الذى الدور أهمٌة

 للتعاون الكافٌة الفرص ومنحها الصغٌرة المشروعات لدعم

 المشروعات هذه تستمر حتى لها األعمال وإسناد معها

 .المطلوب النجاح وتحقق

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 تساؤالت الدراسة

  فشله؟ أو نجاحه معدالت على للرٌادى الشخصٌة الخصائص تأثٌر ما•
 حتى أو نجاحه معدالت على ذاته الصغٌر المشروع خصائص تأثٌر ما•

  فشله؟
   بالمملكة؟ الصغٌرة المشروعات فشل وراء تقف التى المشكالت أهم ما•
 على تأثٌرها فى الدراسة موضع للمشكالت النسبٌة األهمٌة تختلف هل•

   ؟ الصغٌرة المشروعات فشل
 تضمن التى العوامل أهم تتضمن طرٌق خارطة وضع الممكن من هل•

  السعودٌة؟ العربٌة بالمملكة الصغٌرة المشروعات نجاح
 التنبؤ خالله من ٌمكن إحصائى نموذج صٌاغة الممكن من هل ،وأخٌرا  •

 فى الشروع قبل الصغٌرة المشروعات فشل أو نجاح باحتماالت
   إنشائها؟

 
كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو  

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 أهذاف انذراسخ 

 فشل أو نجاح معدالت على للرٌادي الشخصٌة الخصائص بعض أثر قٌاس (1)
 .الصغٌرة المشارٌع

 أو نجاحها معدالت على الصغٌرة المشارٌع خصائص بعض أثر قٌاس (2)

 .فشلها

 الصغٌرة المشروعات فشل على المؤثرة المشكالت أهم على التعرف (3)
 .السعودٌة العربٌة بالمملكة

 الصغٌرة المشروعات فشل على المؤثرة للمشكالت النسبٌة األهمٌة تحدٌد (4)
   .السعودٌة العربٌة بالمملكة

 .السعودٌة العربٌة بالمملكة الصغٌرة المشروعات نجاح عوامل تحدٌد (5)
 من ٌمكن التً االستراتٌجٌات من مجموعة تتضمن طرٌق خارطة اقتراح (6)

   .السعودٌة العربٌة بالمملكة الصغٌرة بالمشروعات النهوض خاللها
 
 

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 أهمٌة الدراسة 

 فً الحر العمل ثقافة نشر فً الصغٌرة المشروعات تلعبه الذي الدور أهمٌة1.

 الطاقات تشغٌل فً الحكومٌة الوظائف على االتكالٌة وعدم السعودي المجتمع
 .البشرٌة

 على تساعد فهً الشاملة، اإلنتاجٌة القدرات بناء فى الصغٌرة المشروعات دعم2.
   .كافة المملكة مستوٌات على اإلنتاجٌة الموارد استٌعاب

  النظام خرٌجً تزاٌد ظل فً خاصة بالمملكة البطالة معدالت تقلٌل فً المساعدة3.
 .المختلفة بمستوٌاته التعلٌمً

 المشروعات تدعم التً البرامج فً والضعف القوة جوانب على الوقوف4.
 .خاص بشكل الوطنً األعمال رٌادة ومعهد عام بشكل المملكة فً الصغٌرة

 المملكة فً الصغٌرة المشروعات تطوٌر خاللها من ٌمكن طرٌق خارطة تقدٌم5.
 .المشروعات لتلك تقدم التً الموارد من استفادة أفضل ٌحقق الذي بالشكل

 

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 مجتمع وعٌنة الدراسة

 تخضع التى الصغٌرة المشروعات كافة من الدراسة مجتمع ٌتكون

 السعودٌة، العربٌة بالمملكة الوطنى األعمال رٌادة معهد إلشراف

 االستبانات وإرسال المشروعات لتلك شامل حصر إجراء تم وقد

 اإللكترونً البرٌد عبر " رٌادة "معهد مع بالتعاون ألصحابها

 الدراسة بمفردات التلٌفونً االتصال خالل من المتابعة مع للرٌادٌٌن

 بهدف وذلك الدراسة موضع بالمناطق رٌادة مشرفً مع بالتعاون
 .االستجابة نسبة زٌادة

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 توزٌع عٌنة الدراسة على المناطق الجغرافٌة

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 يحتىٌبد انذراسخ

 على ذكرها ٌمكن المحددات من مجموعة ضوء فى الدراسة أُجرٌت
 :التالى النحو

 الصغٌرة المشروعات على الدراسة اقتصرت :مكانٌة محددات

 حسب المملكة أرجاء مختلف على موزعة مناطق بست المنتشرة

 .برعاٌته األعمال رٌادة معهد ٌشملهم الذٌن الرٌادٌٌن تواجد أماكن
 الصغٌرة المشروعات على الدراسة اقتصرت :زمنٌة محددات
 .هـ1/7/1433 حتى األعمال رٌادة معهد لدى المسجلة

 

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 أهى نتبئج انذراسخ 

 المشروعات فشل أو نجاح مستوى على الرٌادي سن تأثٌر -1
 المشروعات ولصالح سنة 40 من أقل -20 من) :الصغٌرة
 .(الناجحة

 فشل أو نجاح مستوى على للرٌادي العلمً المؤهل تأثٌر -2
 المتوسط والدبلوم الثانوٌة حملة) :الصغٌرة المشروعات

   .(الفاشلة المشروعات ولصالح

 إلنشاء األعمال رٌادة لمعهد الرٌادي اختٌار أسباب من -3
 المشروعات ولصالح القرض على الحصول سرعة):مشروعه
 .(الناجحة

 المشروعات فشل أو نجاح مستوى على الرٌادي خبرة تأثٌر -4
 (الفاشلة المشروعات ولصالح فأقل سنتان):الصغٌرة

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو  

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 أهى نتبئج انذراسخ 

 العمل فى الرغبة) :الصغٌر المشروع إنشاء وراء من للرٌادى األساسً الدافع تمثل -5

  .(الناجحة المشروعات ولصالح والخبرة الحر

 ولصالح المباشر التوزٌع) :منتجاته توزٌع فى الرٌادي علٌها ٌعتمد التً األسالٌب من -6

 .(الفاشلة المشروعات

 التكلفة) :منتجاته تسعٌر فى رئٌسٌة بصفة الرٌادي علٌها ٌعتمد التى الوسائل من -7

 .(الناجحة المشروعات ولصالح ربح هامش إلٌها مضافا  

 :المستقبل فى لمشروعه بالنسبة الرٌادي اتجاهات تمثلت -8

  .(الناجحة المشروعات ولصالح الخدمات أو الفروع فى سواء   التوسع)

 بٌن المزج) :الصغٌر مشروعه تموٌل فى الرٌادي علٌها ٌعتمد التً المصادر أهم من -9

 .(الناجحة المشروعات ولصالح والقروض الذاتً التموٌل

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



  :نجاحه احتماالت على الصغٌر المشروع نشاط مجال تأثٌر -10

  .(الناجحة المشروعات ولصالح والتجارٌة الخدمٌة المشروعات)

  :نجاحه احتماالت على الصغٌر المشروع مال رأس حجم تأثٌر -11

 .(الناجحة المشروعات ولصالح لاير ألف مائتً من أقل إلى مائة من)

  نجاحه احتماالت على الصغٌر بالمشروع العاملٌن عدد تأثٌر -12

 .(الفاشلة المشروعات ولصالح عاملٌن خمسة من أقل)
 نجاحه احتماالت على الصغٌر بالمشروع السعودة نسبة بتأثٌر ٌتعلق فٌما -13

     .(الناجحة المشروعات ولصالح فأكثر عمال ثالثة)

 أهم نتائج الدراسة 

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 
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المشروعات الصغٌرة وفقا  للمناطق الجغرافٌة بالمملكة

                                                                                        

 التوزٌع الجغرافً التركٌز على الكلٌات التالٌة

(  ارادة)اكثر المشارٌع نجاحا فً المملكة 

 والتوزبع الجغرافً للكلٌات المنفذة للكاب

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



    ص    ت ئج

   تم   ت   ض    ص         ت ئج     ص  ة      ث



 نجبح انًشروعبد انصغٍرحأكخر انعىايم تؤحٍراً فً 

 .تٌسٌر الحصول على التموٌل بقروض مٌسرة 1.

 .الصغٌرة المشروعات وأصحاب المعنٌة الجهات بٌن العالقة تحسٌن2.

 .المالٌة الجدوى دراسات بشأن الفنٌة المشورة تقدٌم3.

 .الصغٌرة المشروعات عن المسئولٌن لدى اإلٌجابٌة اتجاهات تكوٌن4.

 .العمالء من اآلجلة المبٌعات تحصٌل لمتابعة جهاز إنشاء5.

 .والرقابة التخطٌط فى ٌسهم متطور مالً نظام تصمٌم6.

 .التسوٌقٌة للمعلومات نظام إنشاء7.

 .التسوٌقً المزٌج عناصر بتطبٌق االهتمام 8.

 والتطوٌر البحوث ألنشطة المالً الدعم تقدٌم 9.

 .الصغٌرة المشروعات نشاط على لإلشراف مستقلة حكومٌة جهة تخصٌص01.

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 :فشم يشروعبد رٌبدحفً انتًىٌم وتؤحٍره : 1

 .للمشروع تموٌل على الحصول إجراءات طول1.

 .القرض على للحصول كفٌل تدبٌر صعوبة2.

 بدء قبل فعلٌة مالٌة جدوى دراسات على االعتماد عدم3.
 .المشروع

 .مواعٌدها فى العمالء من الدٌون تحصٌل كفاءة ضعف 4.

 .للمشروعات والمصروفات باإلٌرادات التنبؤ صعوبة 5.

 .الصغٌرة المشروعات تحققه الذي الربح هامش ضعف6.

 .المالً المركز لتقٌٌم سلٌمة مالٌة تقارٌر توافر عدم7.

 
كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



:رٌبدحانتًىٌم وتؤحٍره فً فشم يشروعبد : 1  

 .المدٌونٌة تراكم -8

 .مستقبال   للتوسع كاف مال رأس وجود عدم -9

 الخاصة واألموال المشروع مالك أموال بٌن الفصل عدم -10

 .بالمشروع

 .القرض أقساط بسداد البدء قبل سماح فترة منح عدم -11

 .الراعٌة الجهات من الصغٌرة المشروعات رعاٌة مدة قصر -12
 .تعثره عند المشروع عن الراعٌة الجهات تخلى -13 

 .له المخصص الغرض غٌر فً القرض توظٌف -14

   .الرٌادٌٌن الحتٌاجات التموٌل جهات استجابة ضعف -15

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 :فً فشم يشروعبد رٌبدحانتسىٌق وتؤحٍره : 2 

 .المتاحة التسوٌقٌة المعلومات نقص1.

 .والمناقصات العقود على الحصول صعوبة 2.

 .العمالء ورغبات لحاجات سلٌمة دراسة وجود عدم3.

 .المنتجات تنوٌع على القدرة ضعف4.

 .المنتجات تسعٌر فى الموضوعٌة األسس غٌاب5.

 .جٌد توزٌع نظام وجود إلى االفتقار6.

 .المشروع لمنتجات بالتروٌج االهتمام عدم7.

 .المنافسة حدة زٌادة8.

 .التسوٌقٌة المهارات ضعف9.

 .المعارض تنظٌم فً المعنٌة الجهات مساهمة ضعف01.

 .التسوٌقٌة االستشارات فً متخصصة جهة وجود عدم11.

 .المنافسٌن عدد زٌادة21.

 
كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



فً فشم وانتنظًٍٍخ تؤحٍر انتحذٌبد اإلدارٌخ : 3

 :رٌبدحيشروعبد 
 .نقص الخبرة1.

 .نقص المهارات اإلدارٌة2.

 .عدم وجود خطة تشغٌل واضحة3.

 .التسرع فً اتخاذ القرارات4.

 .عدم وجود برامج تدرٌبٌة5.

 .االعتماد بشكل كلى على العمالة الوافدة6.

 

 .الترخٌص على الحصول مراحل تعدد1.

 .التسهٌالت بعض المعنٌة الجهات تقدٌم عدم2.

 .والنمو للتوسع تشرٌعٌة حوافز وجود عدم3.

 .اإلجراءات تضارب4.

 .السوق فً اإلغراق من وحماٌة دعم وجود عدم5.

 .الداعمة الجهات أدوار وضوح عدم6.

 :فً فشم يشروعبد رٌبدحتأثٌرا  ( النظامٌة)التشرٌعٌة تؤحٍر انتحذٌبد : 4

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو واحصبئٍبد 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً انجحج 



 انًؤحرح عهى فشم انًشروعبدنهًشكالد % األهًٍخ 

كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



 تؤحٍر انًشكالد االدارٌخ وانتنظًٍٍخ
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كًب نىد انتؤكٍذ عهى احتراو انظًخ انًهكٍخ انفكرٌخ نجًٍع يعهىيبد وارقبو 

 انًصذرتعتجر يهك نرٌبدح يع وركر انتً واحصبئٍبد انجحج 



تؤحٍر ضعف استجبثخ جهبد انتًىٌم الحتٍبجبد 

 انرٌبدٌٍن عهى فشم انًشروعبد

 عهى فشم انًشروعبد انصغٍرح انرٌبدٌٍنتؤحٍر ضعف استجبثخ جهبد انتًىٌم الحتٍبجبد 
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