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 مقدمة

لصغيرة دورًا كبيرًا في المساهمة في اقتصاد البلدان متمثاًل ذلك بعددها الكبير مقارنة تلعب المنشآت ا
بإجمالي المنشآت في جميع دول العالم. والمنشآت الصغيرة هي النواة والبنية األساسية الداعمة 

نجاز المراحل المتعددة للمشاريع الضخ مة. للمشروعات الكبيرة. فمن خاللها يتم تحقيق األهداف وا 
وتساهم المشروعات الصغيرة في توفير الوظائف وفرص العمل للعاملين. والمنشآت الصغيرة هي 

قتصاد في أي دولة. وهي المنبع الوفير ن خاللها يحدث التراكم الرأسي لالالبنى األساسية التي م
 لإلبداع والتجديد وضخ االبتكارات الجديدة للسوق.

في المساهمة في الوصول إلى تعريف مناسب للمنشآت وتستعرض هذه الورقة جهود الباحثين 
خصص للمسح األدبي . فالجزء األول قد جزأينإلى وتنقسم هذه الدراسة الصغيرة بحسب كل دولة. 

فقد خصص الستعراض  في هذا المجال. أما الجزء الثاني المتضمن استعراض الدراسات السابقة 
قات منها ثم تببيق ذلك على التعريف المقتر  استخالص الدالالت والعالو  لالستنتاجاتالملخص 

  للمملكة العربية السعودية. 

 إشكاليات التعريف 

يثير تعريف المشروعات الصغيرة جداًل كبيرًا بين المهتمين بأمر هذه المشروعات، ويرجع هذا الجدل 
والتي قد إلى أن هذا المصبلح يحمل في بياته عددًا من المشروعات التي يمكن أن تندرج تحته 

تختلف في خصائصها اختالفًا بينًا، بجانب أن اختالف درجة ومستوى التقدم بين الدول وما يتميز به 
قباع المشروعات الصغيرة بمكوناته من سرعة التغيير يجعل ما يمكن اعتباره مشروع أو صناعة 

يرة في دولة صغيرة في فترة من الفترات ال يعد كذلك في فترة الحقة، كذلك ما يعد صناعة صغ
كالواليات المتحدة األمريكية قد ال يعد كذلك في دول نامية تخبو أولى خبواتها في عملية التنمية، 
وأيضًا ما يعد صناعة صغيرة في مجال صناعة الصلب مثاًل قد ال يعد كذلك في صناعة المالبس 

 االقتصادي انظامه حسب ألخرى دولة من الصغير المشروع تعريف يتباينوالمنسوجات. كما  
 المال، رأس وحجم العمالة، حجم في التباين هذا ويتركز السكاني، والهيكل االجتماعية والخصائص

فاألمر تحكمه إلى حد كبير عدد  .الصغير المشروع منتجات إليه الموجه والسوق التقنية، ومستوى



 3صفحة   م.2102وسطة. القاهرة . املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملت -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري 

 

دولة .   06صغيرة في تعريفًا للمنشآت ال 06من االعتبارات النسبية. وقد رصد الباحثون أكثر من 
 نستعرض أهمها على المستوى العربي. 

 ، منشورة غير ماجستير سالةر  المصري، االقتصاد في الصغيرة الصناعات دور ، فرج نيفين -1
 جامعة المنوفية. ، التجارة كلية

 :بالمصدر جاء ما ملخص

 تقسيمه تم لذيا التالي الجدول خالل من التعريفات بعض إجمال يمكن أنه إلى ةالباحث شيرت 
 :معين لمعيار وفقا التعريفات من عدد عمود كل تحت يندرج أعمدة أربعة إلى
 العمال عدد معيار هو: لو األ المعيار كان وقد .1
 المال رأس+  العمالة عدد معيار هو: الثاني والمعيار .2
 اآللية درجة+  العمال عدد هو: الثالث والمعيار .3
 متعددة أخرى معايير+  لالعم عدد إلى يستند: الرابع والمعيار .4

 

 :المستخدم المعيار حسب مصنفة مصر في الصغيرة الصناعات تعريف

 عدد معيار
 العمال

 

+ العمال عدد المال رأس+  العمال عدد معيار
 اآللية درجة

+ العمال عدد معيار
 أخرى معايير

 األمم تقرير ـ 1
 عدد المتحدة
 من العاملين

01  :01 
  عاملا 

 تعريفات ـ 2
 من عدد

  لباحثينا
 األدنى الحد* 

 لعدد
:  العاملين
 بعض

 لالما رأس: 0191 الصناعية التنمية ، 0
 01 من أقل العمال عدد+   جنيه مليون 0.4
  عاملا 

 و الهندسية التصميمات تنمية مركز – 2
 :الصناعية

 : الصغيرة الصناعات 0191 سنة* 
  جنيه ألف 211 المال رأس
 الصغيرة الصناعات0190 سنة* 

 :والمتوسطة
 ال العمال عدد+  جنيه مليون المال رأس 

  عاملا  001 عن يزيد
 عدد:  المتخصصة القومية المجالس – 3

 الجهاز – 0
 المركزي
 العامة للتعبئة

 :  اإلحصاء و
 العاملين عدد
 قد و فأقل 1

 21 إلى يصل
 حاالت في

+  أخرى
 استخدام
 آلية وحدات
 بسيطة

 العامة الهيئة -1
 :  للتصنيع

 في يتوافر أن يجب
 بنود أربعة المشروع

 البنود من األقل على
 يكون أن على التالية
 البندين بينها من

 :  الثاني و األول
 01 إلى 01 من – أ

  الصبية دون عاملا 
 في المستثمر – ب

 ألف 01 اآلالت



 4صفحة   م.2102وسطة. القاهرة . املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملت -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري 

 

 التعريفات
 بـ حددته
 و عمال 01

 البعض
 لم اآلخر
 حداا  له يضع
 . له أدنى

 الحد* 
 لعدد األقصى
 : العاملين

 حددهم البعض
 عاملا  01 بـ

 وآخرون
   اعتبروهم

 عاملا  011
 وأحدهم

   اعتبرهم
 عاملا  311

+  عامل 011 من أقل إلى 01 من العمال
  جنيه ألف 011 المعدات في المال رأس
 : الصناعات إتحاد – 4

  عاملا  01+  جنيه آالف 01 المال رأس
 : الشورى مجلس – 0

 21 من أكثر+  فأقل جنيه مليون ربع
  عاملا 

 : للتنمية االجتماعي الصندوق – 6
 211 إلى يصل جنيه لفأ 01 المال رأس
 أربعة من أكثر اشتراك حالة في جنيه ألف

 . المشروع من مستفيدين
  الصغيرة الصناعات قانون مشروع – 7

  عامل 011 إلى 01 من العمال عدد
 مليون 0 إلى ألف 01 من المال رأس
  جنيه

 :  باحثين ثلثة تعريفات*
  األول العمود في كما العاملين عدد حددوا*
 – 0 بين يتراوح المال لرأس األدنى الحد* 

 لرأس األقصى الحد و ، جنيه ألف 711
 جنيه مليون 0،4 – ألف 01 المال

 وزارة – 2 
 : التخطيط

 01 من أقل
+  عاملا 
 مراعاة
 أسلوب
 اإلنتاج

   المستخدم
  

 . جنيه
 محركة قوة – ج

 حصان 01 لإلنتاج
 . فأكثر

 تكنولوجيا – د
  العمالة كثيفة بسيطة

 خام مواد – ه
 . محلية مستلزمات

 المنشأة مساحة – و
 2111 عن تزيد ال
  2 م
 قيمة صافي – ز

 رأس 2 ـ  اإلنتاج
  المال

 البنك تقرير – 2
 و لإلنشاء الدولي
 :  التعمير

 لألغراض" 
 " اإلحصائية

 01 من العمال عدد
 عاملا  01 لىإ

  التطبيقية لألغراض
 مشروعات جميع
 .الخاص القطاع
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 المشروعات األهلية، الزرقاء جامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية ،الوادي حسين محمود (2) 
 م.5662يونيو  1العدد 52 مجلد لإلدارة، العربية المجلة بها، الذاتية والتحديات ماهيتها الصغيرة،

 :بالمصدر جاء ما خصمل

( 2،526) بين فيها العاملين عدد يتراو  التي الشركات هي والمتوسبة الصغيرة المشروعات (1
 "5661 االسكوا،. "عامال

 :التالية الثالثة الشروب من األقل على اثنان فيه يتوافر الذي هو" الصغير المشروع (2
 .سترلينيإ جنية مليون 1.0 عن المالية السنة خالل الدوران يزيد أال -أ
 .إسترليني جنيه مليون 6.0 عن العمومية الميزانية مجموع يزيد أال -ب
 .عامال 26 عن العاملين لعدد األسبوعي المعدل يزيد أال -ج

 (Dewhurst and Burns. 1985:) 
 

 
 :باالتي يتصف الذي العمل بأنه: الصغير المشروع (3

 .فعال بشكل أصحابه يديره -أ
 .كبير بشكل الشخصي البابع يحمل -ب
 .فيها يعمل التي المنبقة في كبير حد إلى مجليا نيكو  -ت
 .إليها ينتمي التي الصناعة في نسبيا صغير حجم له -ث

 

 ملحظات
 الدراسة في االستفادة أوجه

 الميدانية
 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة

 تعريـــــــــف حـــــــــول اآلراء تختلـــــــــف .1
 الخـــتلف نظـــرا الصـــغير المشـــروع
 .التعريف أليه يستند الذي المعيار

ـــــارم أن تلحـــــظ .2  العمـــــال عـــــدد عي
 فـي الكتابـات مـن كثير بين مشترك
 .الصغير المشروع تعريف
 

 المعــايير علــى التعــرف .1
ـــــــــــف الســـــــــــائدة  لتعري

 الصــــغيرة المشــــروعات
 .المملكة في
 مدى إلى التوصل .2

 تلك وكفاية ملئمة
 لتوصيف المعايير
 .الصغير المشروع

 تصلح المعايير عدد اقتراح .1
ــــــــة ــــــــين للتفرق  أحجــــــــام ب

 .ملكةبالم المشروعات
ــى يســتند تعريــف اقتــراح .2  إل

 درجـــة ينـــال المعـــايير تلـــك
 .القبول من أعلى
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 .نموه جلأ من المال رأس لتمويل الداخلية المصادر على كبير بشكل يعتمد -ج
 (1191 – بومباك) 

 :اآلتية الشروب من األقل على اثنين يستوفى عندما صغيرا يعتبر المشروع (4
 .بعضهم أو المالكون المشروع يدير وان المالكين، عن اإلدارة استقالل عدم -أ
 .المالكين من قليل عدد أو واحد مالك من للمشروع المال رأس تمويل يتم -ب
 .واحد مجتمع من والمالكون العمال فيكون محلية، منبقة في العمل -ج
 .له ينتمي الذي القباع مع بالمقارنة نسبيا صغير المشروع حجم  يكون أن -د

 (CED) األمريكية االقتصادية التنمية ةلجن) 
 المنافسة سوق ظل في وتعمل واإلدارة، الملكية في مستقلة شخصية منشاة: الصغير المشروع (5

 في بمثيالتها مقارنة محدودة استخدامها محصلة إنتاج وبعناصر غالبا، محلية بيئة في الكاملة
 ( 5661 عنبة) . الصناعة

 الربحية تحقيق لغرض عال تأكد دعم أو عالية مخابرة جةبدر  عمال يخلق الذي المشروع هو (6
 .المشروع إلنشاء الضرورية الموارد وتجميع المتاحة الفرص على التعرف بريق عن والنمو،

 ( 5665 – العبية) 
 التي المشروعات دائرة حجمها يدخلها التي المشروعات تلك هي والمتوسبة الصغيرة المشروعات (7

 مواردها من الدعم هذا توفير على المالية أو الفنية قدرتها بعدم تتسم والتي والرعاية، للدعم تحتاج
مكاناتها وقدراتها  (5662 أبوموسى،.        ) الذاتية وا 

 اليدوي، العمل على اإلنتاجي نشابها في تعتمد التي تلك بأنها الصغيرة الصناعية المشروعات (8
 ( 5665 يوسف،.      )البسيبة دواتواأل واآلالت اليدوية المعدات ببعض االستعانة مع

 وجود إلى عديدة دراساتو  كتابات إليه أشارت ما الصغير المشروع تعريفات وتباين تعدد ويؤكد
 يمكن انه إلى الباحث وينتهي دولة 96 في الصغيرة للمشروعات مختلفا تعريفا 06 عن يزيد ما

 :التالية المجاميع في الصغير المشروع تعريفات تصنيف
 معيار باستخدام ذلك أكان سواء المشروع، حجم لقياس كمية مؤشرات تعتمد التي ريفاتالتع (1

 .متعددة معايير باستخدام أم العاملين، كعدد واحد،
 للقياس قابل غير معظمها)  االقتصادية الخصائص من مجموعة تعتمد التي التعريفات (2

 (.2،0،2 تعريفاتال الحظ)  للمشروع، الصغير الحجم صفة لتحديد كمعيار( الكمي
 جانب في الصغير المشروع هوية لتحديد مختلفة وصفية معايير اعتمدت أخرى تعريفات (3

 التكنولوجيا مستوى على تعتمد أو للدعم وحاجته يواجهها، التي المشكالت على تركز منها
 .المستخدمة
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 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة

 تعريف وجود عدم تلحظ -
 للمشروعات محدد

 .الصغيرة
 بين علقة وجود وضوح -

 االقتصادي النظام
 وتعريفها للدول واإلجمالي
 .الصغير للمشروع

 خصائص على  التعرف -
 الصغير المشروع
 .بالمملكة

 تصنيف على التعرف -
 الصغيرة المشروعات
 .بالخصائص وارتباطها

 مفهوم إلى التوصل -
 .للمملكة مةملئ أكثر

 المترتبة المنافع تحديد -
 المشروع تعريف على

 حسب الصغير
 .خصائصه

 
 

 للتنمية العربية والمتوسبة،المنظمة .الصغيرة المشروعات تقييم عمل ورشة مرتجى، ناجي سيد (3)
 م2004يناير 55-19 القاهرة اإلدارية

 :بالمصدر جاء ما ملخص 

 آخر جانب من الكبيرة والمشروعات جانب من والمتوسبة الصغيرة المشروعات بين المقارنة نعقد 
 : يلي كما زوايا عدة من التصنيف أو والتقسيم بينهما التمييز بغرض

 
 

 
 

 الكبير المشروع والمتوسب الصغير المشروع المقارنة مجال
 :اإلدارية النواحي
 العليا اإلدارة

 التخطيط
 التنظيم
 التوجيه
 الرقابة

 :النشاط نواحي
 اإلنتاج
 التسويق
 التمويل

 عادة فردية
 علمي غير/  األجل قصير

 هيكل يوجد أو تنظيمي هيكل يوجد ال
 للغاية محدود
 شخصي أساس
 أنظمة بدون مركزية
 االجتهادات على يعتمد محدود
 عادة بيعي نشاب/  النباق محدود
 ذاتي/  محدود
 محدودة

 معيةج/  مجلس/  مجموعة
 علمي/  األجل بويلة
 إشرافية ومستويات تنظيمي هيكل
 واتصاالت وتحفيز إشراف أنظمة
 مركزية وال مركزية أنظمة

 
 علمية أساليب على يعتمد ضخم
 أنظمة وجود/  النباق متسع

 تسويقية
 مملوك مال رأس/  ضخم
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 التكنولوجيا
 األفراد شئون

 ومقترض فردية قرارات
 متجددة/  متقدمة
 عاملين أنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة

 وضوابط أسس وجود عدم تلحظ (1
 المشـروعات بين المقارنة لعملية
 الهدف ضوء في وغيرها الصغيرة

 .المقارنة من
 الخصـــائص بـــين الخلـــط وضـــوح (2

 .اإلدارية والممارسات
 األخيـــرة التطـــورات اثـــر يـــراع لـــم (3

 المشــــــروعات خصــــــائص علـــــى
 .الصغيرة

 الخصــــائص علـــى رفالتعـــ -
ـــــــــــة  للمشـــــــــــروعات الفعلي
 .القائمة الصغيرة

ــــــى التعــــــرف -  المعــــــايير عل
ـــدى المســـتخدمة  الجهـــات ل

 للمقارنـــة االختصـــاص ذات
 الصـــغيرة المشــروعات بــين

 .وغيرها

ـــــى التوصـــــل - ـــــايير إل  مع
ــــــــف دقيقــــــــة محــــــــددة  لتعري
 يميــز  ومــا الصــغير المشــروع

 .غير  عن
ــد -  المترتبــة المنــافع تحدي

ــة علــى ــين التفرق  ئصخصــا ب
 وغيرهــا الصــغيرة المشـروعات

 المشاريع من

 

 الدار"  المعاصرة المنظمات في اإلداري التنظيم/ " كرببو أ محمود مصبفى :(5) رقم المصدر
 م.5660 اإلسكندرية، الجامعية،

 :بالمصدر جاء ما ملخص

دارية تنظيمية خصائص هناك أن إلي المصدر يشير  :يلي ما وهي الصغير للمشروع وا 
 :الصغير للمشروع المناسب اإلداري التنظيم تحديد منهج -1

 إعداد لعملية والممارسين الباحثين من بها المعترف والحقائق المسلمات من انه إلى الكاتب يشير
 أو المنظمات كافة في تببيقه يمكن نمبي إداري تنظيم يوجد ال انه اإلداري، التنظيم وتبوير
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 التنظيم وتبوير إعداد عملية فان ثم، ومن وبيئتها، وظروفها نشابها اختالف مع المشروعات
 تلك تالئم التي والمبادئ األسس من مجموعة وضع تتبلب الصغيرة للمشروعات اإلداري

 .غيرها دون المشروعات
 هذه تأثير وتحديد الصغيرة للمشروعات العامة والسمات الخصائص تحديد يتم أن يجب عليه وبناء

 إداري تنظيم إلى التوصل تببيقها عند ينتج التي المالئمة األسس اراختي في والنشابات الخصائص
 محاور خالل من ذلك تحقيق ويمكن وأهدافها، الصغيرة المشروعات لرسالة مالئمة إدارية ونظم
 : ثالثة

 :حيث من خصائصها حسب المشروعات تصنيف 1 – 1
 .وتبورها وحجمها المشروعات نشأة (1
 .وخدماتها المشروعات نشابات (2
 .وقيادتها المشروعات إدارة تبلباتم (3
 .وأهميتها للمشروعات اإلستراتيجية الرؤية نباق (4
 .والخارجية الداخلية المشروع عمل بيئة (5

 :حيث من للمشروع المالئم اإلداري التنظيم سمات تحديد 5 – 1
 .للمشروع المالئم التنظيمي الهيكل لمكونات العام التصور (1
 .وأدوارها اإلدارية والمستويات المشروع في األساسية التنظيمية الوحدات (2
 .المشروع في الصالحيات مركزية ومستوى الرسمية درجة (3
 .المشروع في اإلداري والتوجيه لالتصاالت العام اإلبار (4

 :وتبويره اإلداري التنظيم إلعداد المناسبة البدائل تحديد 2 – 1
 اإلداري التنظيم في توافرها يجب التي الرئيسية السمات وتحديد المشروعات، تصنيف ضوء على

 التي واألنظمة التنظيم اختيار يتم عليها بناء التي المهنية األسس وضع يتم للمشروع اإلدارية والنظم
 .ورسالته المشروع أهداف تالءم

 :الحجم صغير المشروع خصائص -5

 .الحجم بسيبة بنشابات يقوم -أ
 .بسيبة خارجية بيئة في يعمل -ب
 .اإلفراد من محدود عدد وخبرة معرفة خالل من إدارته إمكانية -ج
 .المشروع صاحب يكون ما عادة قوي واحد مدير بواسبة عادة يدار -د
 .ومحدوديتها للمشروعات اإلستراتيجية الرؤية بسابة -ه
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 :الحجم صغيرة للمشروعات المالئم والنظم التنظيم سمات -2
 .الهيكل لهذا يسيالرئ المكون هي العليا اإلدارة تعتبر بسيب وظيفي أو تنظيمي هيكل -أ
 للتبور السريعة الحاجة ليالئم تعديله يتم نسبيا ثابت غير وظيفي أو تنظيمي هيكل -ب

 .للمشروع الخارجية البيئة في الكثيرة وللتغيرات الداخلي
 .استشارية وحدات أو داعمة/  مساندة لوحدات قوية حاجة توجد ال -ج

 .التخصص عمق إلى الحاجة وانخفاض اإلدارية المستويات عدد قلة -د
 التوجيه وقلة مكتوبة رسمية وقواعد إجراءات على كبيرة بدرجة االعتماد عدم -ه

 .الرسمي أو البيروقرابي
 صاحب) األعلى للمدير ذاتية وتقديرات شخصية أسس على الصالحيات تركيز -و

 (.المشروع
 .رسمية غير شفهية االتصاالت ومعظم ضرورة يكون المباشر التوجيه -ز

 صغيرة للمشروعات اإلدارية النظم اإلداري التنظيم وتبوير ادإلعد العامة األسس -0
 :الحجم

 .متداخلة عامة واختصاصات بسيب تنظيمي هيكل -أ
 .الواجبات في وتداخل محدودة وظائف -ب
 .ومزاياه الموظف لدخل الرئيسي المصدر الراتب يمثل -ج
 .والمالية واإلدارية الفنية الصالحيات تركيز -د
 .مكتوبة محددة رسمية سياسات إلى الحاجة عدم -ه
 .والمديرين واإلدارات التنظيمية الكيانات بين للمعلومات محدود تدفق -و

 :الحجم صغيرة المشروعات تنظيم تواجه ومخابر تحديات -5
 الصغيرة المشروع إدارة في واالبتكار الشخصي لالجتهاد اكبر فرص توفير أهمية مع 

 للمشروع العليا اإلدارة يف والمبادأة االبتكار عمليات غالبية تنحصر قد  انه إال
 واستقراره الوظيفي المستقبل وضو  عدم إلى عادة ذلك ويرجع( المشروع صاحب)

 .الصغير المشروع لموظفي
 يوجد ال الصغير، المشروع وأنشبة حجم في والنمو التبور وحتمية ببيعة مع 

 .للمشروع اإلداري التنظيم لتبوير منهج أو تصور

 البباعة تحت– الصغيرة للمشروعات اإلرشاد أخالقيات بعنوان أخر مصدر في الباحث ويشير(  2)
 : وهي الصغيرة للمشروعات أخري خصائص هناك بان ،5616
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 أو الحالية المشروع صاحب مهنة ترتبب حيث المهنية عليه يغلب كيان الصغير المشروع (1
 .النشاب بببيعة المستهدفة

 خصائصهو  المشروع لصاحب الذاتية القدراتو  السمات على ويستند ينبثق كيان الصغير المشروع (2
 .االبتكارية وقدراته القيادية

 .المشروع حياة بدورة تدريجيا يمر نسبيا بويل افتراضي عمر له الصغير المشروع (3
 (.السوق إلى الدخول) الوالدة قبل وما االحتضان بمرحلة تتحدد الصغير المشروع سمات (4
 .التكيف على والقدرة المرونة في ليةعا بدرجة يتسم أن يتبلب الصغير المشروع (5

 .اإلنتاجية بالعمليات المتعلقة القرارات في األخالقية األسس        

 األخلقية والمعايير األسس القرار مجال م
 الغيار، قطع استخدام سلمة المستهلك، سلمة الخدمة/ المنتج تصميم 0

 الطاقة استهلك
 سهولة العاملين، سلمة للموقع، البيئي األثر العمل مواقع تصميم 2

 الطاقة استهلك كفاءة للموقع، المعوقين وصول
 الضوضاء، النفايات، من التخلص العاملين، سلمة (المراحل) العمليات تكنولوجيا 3

 استهلك كفاءة الحراري، االنبعاث الهواء، تلوث
 الطاقة

 عملية على والرقابة التخطيط 4
 اإلنتاج

 األمثل االستخدام للمستهلك، عطىت التي األولويات
 المحدد الوقت في باإلنتاج االلتزام لإلمكانات،

 من التخلص العاملين، سلمة المستهلك، سلمة اإلنتاج جودة على الرقابة 0
 متانة المنتج، أداء بالمواصفات، االلتزام الملوثات،

 األعطال وانخفاض الصيانة سهولة المنتج،
 المستودعات، سلمة الطاقة، استهلك كفاءة زنالمخا ومراقبة تخطيط 6

 مع العلقة في النزاهة الموجودات، على الحفاظ
 الفضلت من التخلص الموردين،

 والخارجي الداخلي الفشل تلفي 7
 اإلنتاجية للعمليات

 سلمة اإلنتاجية، العمليات لفشل البيئي األثر
 العاملين سلمة المستهلك،
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 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 تطبيق في االستفادة  
 الدراسة نتائج

 بـــــــــــين الـــــــــــربط وضــــــــــوح .1
 المشــــــــــــــروع خصـــــــــــــائص
 وخصـــــــــــــائص الصـــــــــــــغير

 . المشروع صاحب
 قــــــــــــدرة ربــــــــــــط وضــــــــــــوح .2

 البقــــــــاء علــــــــى المشـــــــروع
ـــــــــدى بمـــــــــا واالســـــــــتقرار  ل

 مـــــــن المشـــــــروع صـــــــاحب
 .ومهني معرفي رصيد

ـــــــــز وضـــــــــوح .3  عـــــــــن التركي
 بـــــــدء قبـــــــل مـــــــا مرحلـــــــة
 .وعالمشر  تشغيل

 تتنـاول التـي الكتابـات ندرة -
ــــــنهج  وتطــــــوير إعــــــداد م

 اإلداري التنظـــــــــــــــــــــــــــــــــيم
 .الصغيرة للمشروعات

 عـــــــــدم أهميـــــــــة وضـــــــــوح .4
 واإلدارة التنظــــــــيم ملئمــــــــة

 المشـــــــــــــروع لخصــــــــــــائص
ــــــأثير وخطــــــورة الصــــــغير  ت

ـــــــى ذلـــــــك  اإلدارة نظـــــــام عل
 العمــــــــــــــــــــل وأســـــــــــــــــــلوب

 .الصغير بالمشروع

 طبيعـــــــة علـــــــى التعـــــــرف -0
ـــــــة ـــــــرة مرحل  تأســـــــيس فت

 هـــــــــــــاوتأثير  المشـــــــــــــروع
ــــــــــى ــــــــــرص عل  بقــــــــــاء ف
 .واستقرار  المشروع

ـــــــــرف -2  مـــــــــدى علـــــــــى التع
 خصـــــــــــــــــائص توافـــــــــــــــــق

ـــــــــــــــات المشـــــــــــــــروع  وبيان
 مـــــــن المشـــــــروع صـــــــاحب

 المعرفــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــث
 .والخبرة

ـــــــــى التعـــــــــرف -3 ـــــــــأثير عل  ت
 صـــــــــــــــاحب خصـــــــــــــــائص

ـــــــى المشـــــــروع  فـــــــرص عل
 ونجــــــــــــــــــاح اســــــــــــــــــتقرار

 المشروع
ــــــــــرف -4 ــــــــــى التع  أنــــــــــواع عل

 اإلداري التنظــــيم وخصــــائص
 .القائمة الصغيرة للمشروعات

ــىع التعــرف -0 ــأثير علقــة ل  وت
 األداء علـــى اإلداري التنظـــيم
نتاجية  بالمشروعات العمل وا 
 .الصغيرة

 المشـــــــروع إنشـــــــاء دوافـــــــع -6
 .الصغير

 الصــغير المشــروع خصــائص -7
 .العملي الواقع في

 

 إلـــــــــــــــــــــى التوصـــــــــــــــــــــل -
ــــــــات  والشــــــــروط المتطلب

 فـــــــي توافرهـــــــا الواجـــــــب
 المشــــــــــــروع صــــــــــــاحب
ـــــــــــات  أساســـــــــــية لمقوم

 .المشروع لنجاح
ــــــــــــــــد - ــــــــــــــــارات تحدي  المه

 األساســــــــــية راتوالقــــــــــد
ـــــــــــــــا الواجـــــــــــــــب  توافره

 لــــــــــــــــدى وتنميتهــــــــــــــــا
 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب
 المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعات

 .الصغيرة
ـــــــى التوصـــــــل -  أســـــــس إل

ــــايير  تضــــبط دقيقــــة ومع
 التنظــــيم وتطــــوير إعــــداد
 للمشـــــــــــــــــروعات اإلداري
 .الصغيرة

 مجــــــــــــــــــاالت تحديــــــــــــــــــد -
 والتحســــــــــين التطــــــــــوير

ـــــــــي  اإلداري التنظـــــــــيم ف
 للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعات

 وتحديـــــــــــــد الصـــــــــــــغيرة
ــــــــــــــات  وســــــــــــــبل متطلب

 .وتحسينها تطويرها
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شكاليات محددات ندوة الصغيرة، المشروعات ماهية هاللي، مصبفى حسين (6)  المشروعات وا 
 م.5662 القاهرة ،للتنمية العربية المنظمة العربي، الوبن في والمتوسبة الصغيرة

 

 :بالمصدر جاء ما ملخص
 لبعض استثمار وهي الدخل لتوليد أنشبة بأنها الصغيرة المشروعات ماهيةل المصدر يشير

 .النشاب على للقائم مجزي عائد تحقيق بغرض والمهارات مصادرال
 قوة من% 00 من يقرب ما تستخدم الصغيرة المشروعات أن إلى أيضا المصدر يشير كما

 قباع ويمثل% 02 لحوالي النسبة هذه تصل أن المتوقع من نهأ كما مصر في العمل
 .خاص كقباع المسجلة المنشات من% 16 من يقرب ما والحرفية الصغيرة المشروعات

 المشروع صاحب لدى  توافرها يجب معينة واشترابات سمات هناك أن على يؤكد كما
 : يلي ما وهي صغيرة مشروعات إلقامة

 .فيها االشتراك على اآلخرين وتشجيع تجارية فرصة رؤية على القدرة وهي: الرؤية (1
 لهم يتحقق مشروعاتهم إنجا  على الشخصية بقدراتهم إيمانهم قدر وعلى: بالنفس الثقة (2

 .أنشبتهم في والنمو التفوق
 .بدقة بالمهام بالقيام بالمبادرة المشروع أصحاب قيام تعني: المبادرة (3
 مواجهة في واالستمرار المحسوبة المخابر تحديد على القدرة وهي: النسبية المخابر (4

 .المعوقات
 مشروعاتهم جدوى دىبم التمويل جهات إقناع على القدرة تعني: اإلقناع على القدرة (5

 .األسعار أفضل على التجار مع التفاوض وعلى
 .الحقيقية الرؤية لتحويل مبلوب هو ما كل فعل على القدرة وهو: االلتزام (6
 بضرورة يشعرون التي األعمال من االنتهاء على بالقدرة العمل صاحب يتمتع: االنجاز (7

 .الزمن مع سباق في فهم بسرعة انجازها
 .وجه أكمل على العمل أداء في لمتعةا وهو: االستمتاع (8
 : التالية العامة بالخصائص يتسم الصغير المشروع أن إلى أيضا المصدر يشير كما
                                     . صغير ماله رأس -
 . األعمال إلدارة ثابت لمكان يحتاج  -
                        .  صاحبه وقت معظم يستغرق -
 . المال رأسب المخابرة من سوبمح لقدر يحتاج -
 . صاحبه لدخل الرئيسي المصدر هو -
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 . بسيبة لتكنولوجيا يحتاج -
 . المحلية الخامات الستخدام يتجه -

 
 

 الدراسة نتائج تطبيق في االستفادة الميدانية الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات

 التعريفــات معظــم تركــز .1
 بـين الجمـع معيار على

ـــعود واإلدارة الملكيـــة  اف
 لصـــاحب عائـــد تحقيـــق
 .المشروع

ــــــربط وضــــــوح .2 ــــــين ال  ب
 الصـــــغيرة المشــــروعات

 .بها العاملين وعدد
 

 بـــــــين كبيـــــــر تشـــــــابه .3
 بشـــــــــــــان الكتابـــــــــــــات
 المشـــروعات خصـــائص
 .الصغيرة

 توليد مصادر تنوع .4
 جديدة أفكار

 .جديدة لمشروعات

ــــــى التعــــــرف .1  عــــــدد تطــــــور عل
 .الصغيرة بالمشروعات العاملين

 حاتوالطمو  األهداف على التعرف .2
 المشـــــــروع لصـــــــاحب المســــــتقبلية

 .الصغير
 لدى الحقيقة الدوافع على التعرف .3

 إنشــــــاء عنــــــد المشــــــروع صـــــاحب
 .الصغير المشروع

ــــــرف .4  الخصــــــائص علــــــى التع
 الصــغيرة للمشــروعات المشــتركة
 .بالمملكة

 صاحب تفرغ مدى معرفة يجب .5
 .المشروع

 مصدر هناك هل معرفة يجب .6
 .المشروع لصاحب آخر دخل

 
 

 إعــداد فــي المتوقــع التغيــر تقــدير .1
 المشــروعات فــي العمالــة وأنــواع
 .بالمملكة الصغيرة

 المتوقــع القيــود وتوصــيف تحديــد .2
 الصـغيرة المشروعات تواجهها أن

 بالمملكة
 

 عامــــة خصــــائص إلــــى التوصــــل .3
ــــــــين مشــــــــتركة  المشــــــــروعات ب
 .الصغيرة

 أفكار الستكشاف أليه وضع .4
 .جديدة لمشروعات

 
 م.5669 المنوفية جامعة منشور غير بحث الصغيرة، شروعاتالم محمد، فتحي الدين حسام :(7) 

 :بالمصدر جاء ما ملخص
 منابق جميع على يسري أن يمكن الصغير للمشروع واحدا تعريف هناك ليس انه المصدر يشير
 :مداخل ثالث الصغير المشروع تعريف في أتبع ولكنه الظروف جميع وفي العالم

                  وصفي منهجال وفق التعريف (1
            كمي منهجال وفق التعريف(  (2
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       نوعي منهجال وفق التعريف ( (3
 والمتوسب الصغير المشروع أن على الباحثين معظم اتفق: الوصفي منهجال وفق التعريف (1

 :التالية النوعية الشروب يستوفي أن يجب
 سوقية حصة يحتل المتوسب أو الصغير المشروع: التسويقية الحصة محدودية -أ

 .المقدمة والخدمات السلع أسعار على التأثير من تمكنه وال ومحددة صغيرة
 شئون إدارة في الكاملة باالستقاللية الصغير المشروع يتميز: المشروع استقاللية -ب

 .ما قرار اتخاذ عند إداريا منه أعلى لجهة يعود أن يمكن وليس مشروعة
 المهام معظم في اركيش أو يمارس المشروع صاحب: اإلدارة وشمولية فردية -ج

 يسمح والذي الكبيرة الشركات في المتبع اإلدارة نمب يوجد ال حيث اإلدارية
 .أخرى إدارية مهام في بالتفويض

  : الكمي المنهج وفق التعريف (2
 .العاملين وعدد الثابتة الموجودات قيمة خالل من الصغير المشروع تمييز يمكن -أ
 بالتنمية بعالقتها الصغيرة األعمال قباع امزاي من واحدة: تعقيد أكثر كمية معايير -ب

 .أصالً  النادر أو القليل المال رأسل األمثل باالستخدام يتعلق االقتصادية
 :النوعي المنهج وفق التعريف (3

 .المحلية األسواق إلى واالستناد الممركز غير اإلنتاج -أ
 المنتجات صعيد على سواء للمستهلكين ومتباينة مختلفة احتياجات تلبي الصغيرة المشاريع -ب

 .الخدمات أو
 .المشروع لصاحب المركزي الدور -ج
 .الصغير المشروع ومديد مالك هو المشروع صاحب إن -د
 .لإلنتاج العائلي األساس -ه
 .ناو التع استراتيجيات -و
 .البابن من التعاقد -ز

 : يلي ما منها متعددة تعريفات هناك أن إلي أيضا الباحث يشير كما
 بأنه المتوسب أو الصغير المشروع 1192 الشركات قانون عرف :البريباني التعريف (1

 : من أكثر أو بشربين يفي الذي المشروع"
 إسترليني جنيه مليون 9 عن يزيد ال سنوي تداول حجم . 
 إسترليني جنيه مليون 2.9 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم. 
 موظف 526 عن يزيد ال وموظفين العمال من عدد. 
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 في صغير هو ما أن وحيث صغير هو ما كل شمل على قاصرة الثالثة المحددات هذه
 معالجة تم ولقد التحويلية الصناعات أو السياحة مجال في كذلك يكون ال قد الخدمية الصناعات

 ".اقتصادي قباع بكل خاصة تعريفات إعباء خالل من واالختالفات الفروق هذه
 

 اقتصادي قطاع لكل خاصة تعريفات                      
 

 أدنى كحد القياس معيار المجــــــــال م
 عامل 566 التصنيع 0

 سنوي تداول حجم إسترليني جنية 192666 بالتجزئة البيع 2
 سنوي تداول حجم 206666 بالجملة البيع 3
 عامل 52 البناء 4
 عامل 52 المناجم 0
 سنوي تداول حجم جنية 202666 السيارات تجارة 6
 سنوي تداول حجم يةجن 192666 متنوعة خدمة 7
 سيارات 2 النقل شركات 9

 
 

 

  :روبيو األ التعريف (2
 :اآلتية بالمحددات الصغير للمشروع كمي تعريف روبيو األ االتحاد وضع
 .إسترليني جنيه مليون 10 عن يزيد ال سنوي تداول حجم
 .إسترليني جنيه مليون 9 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم
 .وموظف عامل 526 عن يزيد ال والموظفين العمال من عدد

 
 

 :آسيا شرق جنوب تعريف (3
 النشاب ومواصفات ظروف يختلف حيث الصغير للمشروع شامل واحد تعريف يوجد ال

 بريبانيا في الصغير المشروع على ينببق فيما ألخرى دولة من المعيشة ومستوى االقتصادي
 .أخرى منابق في بالضرورة ينببق ال وأمريكا
 تلك عن تختلف الصغير للمشروع قياس ومعايير تعريفات لها جدأو  سياآ شرق جنوب دول

 وفق آسيا شرق جنوب دول من خمسة في بها المعمول التعريفات وهي بريبانيا في بها المعمول
 : بالجدول موضح هو ما

 
 

 أقصى كحد القياس معيار الدولة م
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 عامل 11 من اقل ندونيسياإ 0
 عامل 52 من اقل ماليزيا 2
 عامل 11 من اقل الفلبين 3
 عامل 26 من اقل سنغافورة 4
 عامل 26 من اقل تايالند 0

 
 
 
 

 

 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة

 موحــــــد تعريـــــف وجـــــود عـــــدم -
 نظــــــرا الصــــــغيرة للمشــــــروعات

 ومواصـــفات ظـــروف الخـــتلف
 دولـــة مـــن االقتصـــادي النشــاط
 .ألخرى

 بــــــاختلف التعريفــــــات تتعــــــدد -
 المشروع نشاط قطاع أو مجال

 .الصغير

 خصـــــــــــائص علــــــــــى التعــــــــــرف -
 كــــل فــــي الصــــغيرة المشــــروعات

 الرئيســـية القطاعـــات فـــي قطـــاع
 .بالمملكة

 علقـة وجـود مـدى علـى التعرف -
ــــــه  النشــــــاط نــــــوع بــــــين ارتباطي
 .الصغير المشروع وخصائص

   معيـــــار وتوصـــــيف تحديـــــد -
 .الصغيرة المشروعات تصنيف

 وقــــوة نــــوع إلــــى لتوصــــلا -
 نـــــوع بـــــين االرتباطيـــــة العلقـــــة
 تعريف ومعايير والقطاع النشاط

 .الصغيرة المشروعات

 

 االتجاهات مؤتمر االقتصادية، األزمات مواجهة في الصغيرة المشروعات دور عيد، عادل أيمن (9)
 م.5661يوليو شمس، عين بجامعة الضيافة دار القاهرة، األعمال، إدارة بحوث في الحديثة

 :بالمصدر جاء ما ملخص

 :الختالف نظرا الصغيرة للمشروعات محدد تعريف وضع إمكانية عدم لىإ الباحث يشير  (1)
 االقتصادي النشاب ببيعة .1
 النمو درجة .2
 السائدة واالجتماعية االقتصادية الظروف .3

 تلك وتمثلت محدد تعريف لوضع معايير عدة بين للمفاضلة محاوالت وجدت ذلك رغم ولكن
 :في عاييرالم

  6العمالة حجم – المستهلكة الباقة حجم – المدفوعة الباقة حجم – المبيعات حجم – اإلنتاج حجم   

 : يلي ما العربية مصر جمهورية تبنتها التي التعريفات ومن
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 1 بها يعمل صغيرة منشاة داخل تمارس التي الصناعات: هي الصغيرة المشروعات -أ
 الخاص للقباع تابعة وهي للغير، خدمة نقدم أو صناعي بنشاب وتقوم فاقل مشتغلين
 .منتظمة حسابات أو دفاتر بها يمسك وال الفردي البابع عليها ويغلب

 نوع إلنتاج يوجه استثمار ويمثل االقتصاد علم نظر وجهة من الصغير المشروع أن البعض ويرى
 المستثمر المال رأس حجم بانخفاض ويتميز المجتمع على وعائد لصاحبه ربح لتحقيق ويسعى محدد

 .المستخدمة التكنولوجيا وبسابة
 

 

 السائدة المفاهيم ضوء في أنه( 5665 هيكل، محمد/ 1110 نخلة، عايدة)  أخرى كتابات تشير  كما
 : في تتمثل والتي الصغيرة المشروعات خصائص من بعض عرض يمكن الصغيرة للمشروعات

 

 .المشروع في العاملين عدد قلة (1
 .نسبيا محدود الجغرافي ونباقه المشروع نشاب (2
 .منخفضة المشروع في المخابرة درجة (3
 .بدايته عند نسبيا بسيبة تكنولوجيا إلى يحتاج (4
 .للشباب العمل فرص توفير في يساهم ألنه نظرا الببالة مشكلة حل في يساهم (5
 .أمواله على حرصا المتميزة الكوادر من لعدد الحتياجه نظرا البداية في اإلنتاج تكلفة ارتفاع (6
 أو سلع إنتاج إلى التحول يستبيع" االستثمار متغيرات مع وسهولة بمرونة التفاعل على القدرة (7

 ".ومتبلباته السوق متغيرات مع تناسب أخرى خدمات
 .مباشرة الحالي والمستهلك السوق متبلبات مع تتناسب التي والخدمات السلع تقديم في يتخصص (8
 .اإلنتاج قاعدة وسيعوت المحلي التصنيع تعميق في يساهم (9
 .الحاجة عند الرسمية غير االئتمان أسواق على يعتمد (10
 .القرار صانع من القرب افتقار (11
 .التخفيض في إلمعانها نظرا البعيد المدى على إنتاجها تكاليف تخفيض يتم (12
 مشروعاتهم في الذاتية االبتكارات على مالكيها قدرة الرتفاع وذلك االبتكار على قدرتها ارتفاع (13

 .الصغيرة المشروعات أصحاب إلى االبتكارات من% 25 يعزي اليابان في فمثال لخاصة،ا
 مهام وأداء الدقيق للتخصص نظرا الزمن بمرور للعمالة المهاري المستوى منحنى ارتفاع (14

 .كبيرة مشروعات مع البابن من التعاقد أساس على متخصصة
 
 
 

 
 
 

 

 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 ةالميداني

 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة
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 ندوة ،والمتوسبة الصغيرة المشروعات في والمحاسبة المالية للجوانب تحليلية دراسة جبر، غريب(1)

 م.5660اإلدارية للتنمية العربية المنظمة، العربي الوبن في والمتوسبة الصغيرة المشروعات
 : بالمصدر جاء ما ملخص
 :  يلي ما إلي الباحث يشير( 1)
 .عنه ينوب من أو المالك يد في اإلدارة تركز (1
 .والمنتجات الموارد سوق في التحكم على القدرة ضعف (2

 

 .سريع نجا  ُتظهر ال أنشبة في االستثمار حالة في للمخابر التعرض (3
 .والتمويل الخبرة لنقص التنافس على القدرة عدم (4
 غير اآلراء هذا كانت إذا خاصة المحاسبين ذلك في بما اآلخرين بآراء االقتناع بةصعو  (5

 .نقدية أو ربح إلى مترجمة وغير رقمية
 :وأسواق مجاالت في تتخصص جعلها الفوارق وهذه

 .والكبيرة المتوسبة للصناعات الالزمة الوسيبة األجزاء وتوريد إنتاج -أ
 .بالثبات تتسم التي سواقاأل في منتجات من لديها ما أفضل تقديم  -ب
 .جديدة منتجات بتبوير مهتمة غير  -ج

ــذي التعريــف .1 ــه ال ــط يســتند مصــر تبنت  فق
 .معايير وجود دون العمالة عدد على

 المشــروع ارتبــاط تقييــد التعريــف يتضــمن .2
 وضـــوح دون الخـــاص للقطـــاع الصـــغير

 .التقييد هذا مبرر
 عمــــل مجــــال تحديـــد التعريــــف يتضـــمن .3

 خدمي أو صناعي بأنه الصغير المشروع
 .لذكر  مبرر ال حاصل لتحصي وهذا

 لتعريـــف التوصـــل صـــعوبة علـــى التأكيـــد .4
 ولجميــع الصـناعات لجميـع يصـلح محـدد
 .الدول

ــــط يوجــــد .5  المشــــروع خصــــائص بــــين خل
 .وأهدافه الصغير

 كانــــــــت إذا مــــــــا تحديـــــــد .1
 الصــــــــغيرة المشــــــــروعات

 تحـــــت تنـــــدرج بالمملكـــــة
ـــــــد مســـــــمى ـــــــتم أم واح  ي
 مشـــروعات إلـــى تقســـيمها
 وأخـــرى وصــغيرة متوســطة
 .الصغر متناهية

ـــــــــى التوصـــــــــل .2  أهـــــــــم إل
ــــي الخصــــائص ــــرتبط الت  ت
 ذاته بالمشروع

 الممارسات أهم تحديد .3
 المشروعات لمدراء الشائعة
 .الصغيرة

ـــــــراح .1 ـــــــط اقت  الخصـــــــائص رب
 أحجــام بــين التفرقــة بمعــايير

 .المشروعات
 وزارة هيئــــــة إنشـــــاء اقتـــــراح .2

ــون مســتقلة  عــن مســئولة تك
ـــــى الصـــــغيرة الصـــــناعات  حت

 .رالقرا صناع من قريبة تكون
 الصــغيرة المشـروعات اتخـاذ   .3

 التــوازن إحــداث مــداخل كأحــد
ــــــــــي ــــــــــق ف ــــــــــة تحقي  التنمي

 .المستدامة
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 .الجودة ومحددات التسليم زمن بقصر تتصف التي المحدودة األسواق في العمل  -د
 خبوب في التوسع حساب على متميزة، سلعة إنتاج أو متميزة خدمة أداء على التركيز  -ه

 .المنتجات تنويع أو اإلنتاج
 .القصيرة اإلنتاج دورة تذا المنتجات مع العمل تفضيل -و
 .المخابر لتجنب إستراتيجية قرارات اتخاذ على اإلقبال عدم -ز
 .أدنى كحد بالمالك الخاصة االحتياجات لمقابلة كاف عائد تحقيق على العمل -ح

 
 : وهي الصغيرة للمشروعات متعددة خصائص لوجود الباحث يشير كما
 .واإلدارة الملكية بين انفصال يوجد ال -أ
 .والمخابرة لمغامرةا في الرغبة -ب
 .أشخاص شركة أو فردي مشروع عن عبارة الملكية شكل -ج
 .المشروع صاحب استقالل -د
 .المشروع قرارات على للمالك  تأثير -ه
 .كبيرة بدرجة مالية قوائم أو مستندات توفير صعوبة -و
 .والموردين العمالء مع مباشرة عالقة وجود -ز
 .غالبا محلي مجتمع على العمل يتم -ح
 .األعمال مجال في التحكم عدم -ط
 .النشاب مجال تغيير في اكبر مرونة -ي
 .بالعاملين المباشرة والعالقة االتصال فاعلية -ك
 .العائلي أو الذاتي التمويل على األساسي االعتماد -ل
 .داخلية مصادر من النمو تمويل -م

 
 .البنوك من قروض على للحصول ضمانات توفير صعوبة -ن
 .المتاحة التمويل بدائل قلة -س
 السوق في التحكم وعدم المالية الموارد ضعف بسبب ةالمحدود القدرة -ع

 الختالف وذلك وزمان مكان كل في للتببيق قابل واحد مفهوم تحديد صعوبة على المصدر ويؤكد
 : العوامل هذه ومن الواحد، البلد داخل آلخر وقت ومن آلخر بلد من النسبية وأهميتها المؤثرة العوامل
 .الجتماعيةوا واالقتصادية السياسية الظروف .1
 .النمو ومرحلة التقدم مستوى .2
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 .المستخدمة التقنية ببيعة .3
 .السائدة التقاليد .4
 .المخبب النمو مراحل من أي في البلد موقع .5
 .اإلنتاج عوامل ندرة درجة .6
 .االقتصادية والمؤسسات اإلنتاجية للوحدات الملكية نوع .7
 
 :منهاوالتي   الصغيرة عاتالمشرو  على للتعرف المستخدمة المعايير همأل أشار ضمنا ونجده

 :الكمية المعايير (1
 (.بمفرده يصلح وال) اإلنتاجي الفن نفس ظل في ولكن: العمالة -أ
 األصول أم العامل هو هل) المستخدم المال رأس على االتفاق عدم رغم: المال رأس معيار -ب

 (.األرض استبعاد مع اإلنتاجية الباقة حجم أم الثابتة
 :مثل كمي معيار من أكثر تستخدم: مركبة معايير هناك (2

 اإلنتاج كمية -أ
 اإلنتاج قيمة -ب
 اإلنتاج جودة مستوى -ج
 المضافة القيمة -د
 اإلنتاجية الباقة -ه
 المواد من السنوي االستهالك حجم -و
         دولة 20 عن دراسة وفي النامية تلك عن المتقدمة الدول في يختلف المعيار نأ مراعاة مع
 : تياآل وجد( متقدمة+  نامية)

 

 المعيار              
 

 الدول تصنيف

  عدد
 العاملين

 أصول
 عاملة

 حجم
 المبيعات

 العمالة
 والمبيعات

 العمالة
 واألصول

 المبيعات
 واألصول

 العمالة
 والمبيعات

 اإلجمالي

 00 ـ ـ 3 2 ـ 0 1 متقدمة دول
 31 4 0 06 0 0 01 6 نامية دول

 04 4 0 01 3 0 00 00 اإلجمالي
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 أو والترجيحية الكمية المعايير كفاية عدم حالة في وتستخدم صفيةالو  المعايير لبعض ضافةإ (3
 والكبيرة المتوسبة بالمشروعات مقارنة الصغيرة المشروعات قدرات لتوصيف وتستخدم المركبة
 :منها فمثال

 .غالبا المدير هو المالك يكون أن  -أ
 .اإلدارية القدرات مستوى انخفاض  -ب
 .ينوالمورد بالعمالء الوثيق االتصال -ج
 .ائتمان على والحصول المال رأس سوق من االستفادة صعوبة -د

: فمثال األداء، مرونة أو الخدمة أو المنتج لببيعة وفقا الصغيرة المشروعات تقسيم يتم أخرى أحيانا (4
 .وريفية وفنية وحرفية منزلية مشروعات إلى المشروعات تقسيم

 
 

 
 

 

 في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية الدراسة

 نتائج تطبيق في الستفادةا
 الدراسة

ــــــة وضــــــوح .1 ــــــى التوصــــــل أهمي  إل
 المشروع بين يُفرق الذي التعريف
 .الكبير والمشروع الصغير

 خصـائص بـين وتـداخل خلـط يوجـد .2
 وخصـائص ذاتـه الصغير المشروع

 والســـــلبية االيجابيـــــة الممارســـــات
 .المشروع إدارة أو لصاحب

 تخـــص ال الخصـــائص مـــن العديـــد .3
 مثــل وحــدها رةالصــغي المشــروعات

 المالـك وتـأثير المغـامرة في الرغبة
 التحكم وعدم المشروع قرارات على
 .األعمال مجال في

ــــــط يوجــــــد .4 ــــــين خل  الخصــــــائص ب
ــت ســواء والممارســات ــة كان  ايجابي

ـــــى التعـــــرف (1  أوجـــــه عل
ـــــــــــــين االخـــــــــــــتلف  ب
 الصـــــــــغير المشــــــــروع
 والمؤسسـات والشـركات
ــــــرة ــــــع فــــــي الكبي  الواق
 .العملي

 خصـائص على التعرف (2
 الصــــغيرة المشــــروعات

 .القائمة
ـــــى التعـــــرف (3 ـــــة عل  رؤي

 ذات األطــــــــــــــــــــــــــــراف
 العلقـة أو االختصاص
 المشروعات لخصائص
ــــب ومــــا الصــــغيرة  يترت

 المشـروع خصائص بين التفرقة -1
 الممارسـات صوخصـائ الصغير
 .المشروع لصاحب

 تميـــز التـــي الخصـــائص تحديـــد -2
 غيرها عن الصغيرة المشروعات

 األولــى القطـاع تحديـد اجـل مـن
ــــة  للمشــــروع المطلوبــــة بالرعاي
 .الصغير

 المشـــروعات خصـــائص تحديـــد -3
ـــــر يجعلنـــــا الصـــــغيرة  فـــــي نفك
 تلـزم التي التشريعية المتطلبات

 مــع وتتناســب المشــروعات تلـك
 .خصائصها

 هـــــادف محــــدد ورتصـــــ تقــــديم -4
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 .سلبية أو
 المشــــروع خصـــائص بـــين تـــداخل .5

 .المشروع بيئة وخصائص
 لوضــــع االجتهــــادات وتنــــوع تعــــدد .6

 الصــــــــــغير للمشــــــــــروع مفهــــــــــوم
 .وخصائصه

ـــاق وجـــود عـــدم .7 ـــايير حـــول اتف  مع
 .الصغير المشروع تحديد

ــاين .8 ــايير تطبيــق تب  دولــة مــن المع
 .ألخرى

 الخصائص هذ  على
 مفهــــوم علــــى التعـــرف (4

 لـدى الصـغير المشروع
ـــات األطـــراف  ذات والفئ
 .العلقة

ـــــــــــــد (5 ـــــــــــــروق تحدي  الف
ــة ــين الجوهري  مفهــوم ب
 لـدى الصـغير المشروع

 المشــــــــروع أصــــــــحاب
 هــــــذا توابـــــع وتحديـــــد
 االختلف

 
 

 .الصغير المشروع لخصائص
ـــا إيضـــاح -5 ـــى يترتـــب م  هـــذ  عل

ـــل الواقـــع فـــي الخصـــائص  العم
 .الصغيرة للمشروعات

ــواتج توصــيف -6 ــة الن  عنــد العملي
 المقتــــــــرح المفهــــــــوم تطبيــــــــق
 .الصغيرة للمشروع

ــــف إلــــى التوصــــل -7  محــــدد تعري
 المتغيــــــــرات كافــــــــة ويشــــــــمل
 المشـــروع خصـــائص وتصـــنيف
 .الصغير
 

 

 والتعليم التربية وزارة البحرين، مملكة" الصغيرة المشروعات"  وآخرون. ناصر نحسي ناصر :(01)
 م.5660 ،1059 المناهج إدارة

 : بالمصدر جاء ما ملخص
 : يه الجوانب بعض إلي  الباحث يشير

 صغير عمال وعدد مالرأسب صغير اقتصادي نشاب تمارس فردية مؤسسة هو الصغير المشروع .1
 .محدوديةبال نشابه ويتسم ومحدود

 والخصائص االقتصادي نظامها حسب ألخرى دولة من الصغير المشروع تعريف يتباين .2
 ومستوى المال، رأس وحجم العمالة، حجم في التباين هذا ويتركز السكاني، والهيكل االجتماعية

 .الصغير المشروع منتجات إليه الموجه والسوق التقنية،
نما معين، عقبا في الصغيرة المشروعات مجال ينحصر ال .3  وفي ، القباعات جميع في تنشا وا 

 .الخدمات أو التصنيع
 ملكية المال، رأس حجم صغر العاملين، عدد قلة في تتمثل الصغير للمشروع العامة السمات .4

 . فردية إدارة منخفض، أو متوسب تقنية مستوى المحلي، للسوق أساساً  موجه المنتج شخصية،
 :التالية األساسية بالخصائص يتسم يرالصغ المشروع أن الباحث أضاف وقد

 صغير مال رأس. 
 المشروع صاحب وقت معظم يستغرق. 
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 المشروع صاحب لدخل الرئيسي المصدر يكون. 
 المحلية الخامات على يعتمد. 
 التقنية في بسيب مستوى. 
 (.ليةأو ) محدودة جدوى دراسة على يستند 
 المشروع أعمال إلدارة ومحدود وحيد ثابت مكان. 
 المخابرة من محدود قدر مع يتعامل. 
 اإلجراءات من رسمي نظام وفق يعمل. 

 
 

 

 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 الدراسة نتائج تطبيق في االستفادة

 المشروع اعتماد خطورة (1
ـــــى الصـــــغير . اإلدارة عل

 والرؤيــــــــــــة الفرديــــــــــــة
 لصــــــــاحب الشخصــــــــية

 .المشروع
 المشـروع تنافس خطورة (2

 عاتالمشرو  مع الصغير
 .الكبيرة المؤسسات أو

 اإلجـــــراءات تكـــــون قـــــد (3
 والمســـــتندات الرســـــمية
 العوائـــق احـــد المطلوبــة

 .صغير المشروع أمام
 

 فــي اإلدارة نمــط علــى التعــرف (1
 .الصغيرة المشروعات

ـــــــــــى التعـــــــــــرف (2 ـــــــــــة عل  علق
 الصــــــــــــــغيرة المشــــــــــــــروعات

 .الكبيرة والمؤسسات بالشركات
 إنشاء دوافع أهم إلى التوصل (3

 .الصغير المشروع
ـــــــــةمح (4 ـــــــــم التوصـــــــــل اول  أله

 الصـــغير المشـــروع خصـــائص
 .العملي الواقع في
 

 الواجـــب والمهـــارات الســـمات (1
ــــا  المشــــروع صــــاحب لــــدى توافره
 .الصغير

ــــــــــيم (2 ــــــــــض جــــــــــدوى تقي  بع
 المشـروع لبـدء اللزمة االشتراطات

 .الصغير
ــد (3  األساســية المتطلبــات تحدي

ــــــدء الجــــــدوى وذات  المشــــــروع لب
 الصغير

 
 غير بحث ،العالمية لألسواق للنفاذ والمتوسبة الصغيرة المشروعات دليل ،لشيميا نبيل محمد (02)

 م.5662 السعودية، والصناعة التجارة وزارة ، منشور
 بالمصدر جاء ما ملخص

 :التالية بالسمات يتسم الصغير المشروع أن إلى المصدر يشير
 مما اإلنساني العمل قوة على االعتماد مع اإلنتاج في بسيبة تقنيات على اعتمادها .1

 .الببالة مشكلة على النسبي التغلب على يساعد
 .كبيرة أموال لرؤوس الحاجة عدم .2
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 .األجنبية العمالت إلى الحاجة يقلل مما محلية إنتاج مدخالت على غالبا اعتماد .3
 فضال بالمستهلك المباشر االتصال خالل من منتجاتها تسويق على بالقدرة تتمتع .4

 .تسويقية تكاليف بدون الكبيرة للمشروعات مباشرة يذهب اإلنتاج من جزء أن عن
 بعد فيما يمكن كوادر إيجاد على تعمل بذلك وهي المؤهلين لغير عمل فرص توفر .5

  الصغيرة المشروعات في تعمل مدربة لعمالة مصدرا تكون أن

 الصغير المشروع مدير بها يتمتع أن يجب التي المهارات بعض هناك أن إلى أيضاً  المصدر ويشير 
 :يلي فيما

 التخبيب مهارات .1
 اآلخرين عمل وتوجيه قيادية مهارات .2
 الوقت إدارة مهارات .3
 التفاوض مهارات .4
 السوق متغيرات مع التكيف على القدرة مهارات .5
 المشاكل حل مهارات .6
 الجديدة األفكار تبني .7
 العمل لصالح التغيير على اآلخرين تشجيع .8
 الموارد توزيع .9

 واإلقناع التحدث في واللباقة القدرة .10
 لآلخرين االستماع مهارات .11
 العمل اضبرابات معالجة .12

 

 

 نتائج تطبيق في االستفادة الميدانية الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الدراسة

ــــات معظــــم - ــــز الكتاب  ترك
 المشـــــــــروع أن علـــــــــى
 مركــــز بمثابـــة الصـــغير
 .للشباب تدريب

 المهـــــــارات تختلـــــــف ال -
 المهارات عن المطروحة
ـــــارف  ألي عليهـــــا المتع

ـــى التعـــرف - ـــدى عل ـــق م  تطبي
 في وجدوا  المباشر التسويق
 المشــــروع منتجــــات تســــويق
 .الصغير

 العمالـة خصائص على التعرف -
 وتأثيرهـا الصـغيرة بالمشروعات

نتاجيـــة أداء علـــى  المشـــروع وا 

 ومخـــاطر جـــدوى تقيـــيم -
ـــــون أن  المشـــــروع يك

ــــــــــــز ــــــــــــدريب كمرك  ت
 .للشباب

 المهارات إلى التوصل -
 ينفــرد التـي األساسـية

 المشـروع صـاحب بها
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 .مدير أو مشرف
 حــــول المهــــارات تــــدور -

 وسلوكية إدارية مهارات
 .وقيادية

 عــن دراسـة أي تشــر لـم -
  أو المهنيـــــة المهـــــارات

 المشروع لصاحب الفنية
 .الصغير

 

 .الصغير
ــــــى التعــــــرف - ــــــارات عل  المه

 أصـــــحاب بـــــين المشـــــتركة
 الصـــــــــــغيرة المشـــــــــــروعات

 .الناجحة
 االرتباطيــــة العلقــــة دراســــة -

 صــاحب لــدى المهــارات بــين
 .المشروع وحالة المشروع

 
 

 .الناجح الصغير
ـــــى التوصـــــل -  علقـــــة إل

ـــــــــــــين ارتباطيـــــــــــــه  ب
 صاحب لدى المهارات

ـــــــف المشـــــــروع  وموق
 حيــــث مــــن المشـــروع
ـــــــــو  التعثـــــــــر أو النم

 .واالنسحاب

 تجارب) الصغيرة الصناعات ومستقبل واقع ،اوىلعشما الفتا  عبد محمد :(03) رقم المصدر
 م.5660 ،،القاهرة ميةللتن العربية المنظمة ،(دولية

 :بالمصدر جاء ما ملخص

 الصغر متناهية كانت سواء أحجامها باختالف المشروعات لخصائص دولة كل رؤية تختلف
 .والمتوسبة والصغيرة

 :الدول لبعض مثال يلي وفيما

 (مقارن مدخل) الصغيرة المشروعات خصائص :أوالا 

 أخرى معايير العمالة عدد الدولة
 كندا

 غرالص متناهي 
 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدم غير 

 الخدمي في 01و الصناعي في 011 من اقل 
 مستخدم غير 

 
 سنويا مبيعات دوالر مليين 0 من اقل. 

 
 

 المتحدة الواليات
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدم غير 011 من اقل 

 مستخدم غير 

 
 سائد غير 

 سنويا مبيعات مليين 0 من اقل عادة 
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 وبياألور  االتحاد
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 01 من اقل 
 01 من اقل 

 201 إلى 01 من اقل 

 
 مستقل 

 أصول مليون 0 أو مبيعات يورو مليين 7 من اقل 
 أصول مليون 27 أو مبيعات مليون 41 من اقل 

 المكسيك
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدمان رسميان تعريفان هناك

 01 من اقل 
 (011 من اقل) 01 من اقل 
 (011 من اقل) 201 من اقل 

 
 يوجد ال

 تايلند
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدم غير 

 العمالة كثافة في 211 من اقل 
 المال رأس كثافة في 011 من اقل 

 
 يوجد ال

 تركيا
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 01 من اقل 
 41 إلى 01 من 
 011 إلى 01 من 

 
 يوجد ال

 مصر
 الصغر متناهي 

 لصغيرا 
 المتوسط 

 (0119 الخارجية والتجارة االقتصاد وزارة)
 0 إلى 0 من 
 04 إلى 0 من 
 41 إلى 00 من 

 
 يوجد ال

 
 
 
 

 

 
 

 للمشروعات الديناميكية الخصائص من مجموعة هناك أن إلي أيضا المصدر ويشير
  وهي الصغيرة

 .توفيرها يمكن عمل فرصة لكل منخفضة ماليةرأس استثمارات تتبلب  (1
 أن يمكن مدخرات إلى تحول أن يمكن التي المالية التحويالت من كبيرة نسبة تعبئة يف تسهم (5

 .إضافي ودخل عمل فرص تخلق
 .للدخل المولدة األنشبة في المرأة مشاركة زيادة على تعمل (2
 اةاو المس تحقيق مع جنب إلى جنبا االقتصادية والكفاءة االقتصادي النمو يسير أن تضمن (0

 .والمشاركة
 



 28صفحة   م.2102وسطة. القاهرة . املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملت -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري 

 

 

 تملحظا
 

 نتائج تطبيق في االستفادة الميدانية الدراسة في االستفادة أوجه
 الدراسة

 معــايير علــى اتفــاق يوجــد ال (1
 بــين للتفرقـة كأسـاس محـددة

ـــــــن المشـــــــروعات  حـــــــين م
 .أحجامها

ـــم (2 ـــتم ل ـــدول تقســـيم ي ـــى ال  إل
ــث مــن مســتوياتها  درجــة حي

 للــدول مجموعـات فـي التقـدم
 (.متقدمة/ نامية/ متخلفة)

 لمتطلبـــاتا بـــين خلـــط يوجــد (3
ــــــــــــي واألدوار  تؤديهــــــــــــا الت

 تـم وما الصغيرة المشروعات
ــــــه علــــــى إليــــــه اإلشــــــارة  ان
 .خصائص

ــم (4 ــى اإلشــارة ت ــر مــا أن إل  ذك
 ديناميكيـــة خصـــائص يمثـــل
 هــــذ  ملمــــح توضــــيح دون

 .الخصائص في الديناميكية

 المسـتخدمة المعـايير على التعرف (1
 المشــــــروعات أحجــــــام لتوصــــــيف
 .بالمملكة

ــــةال اســــتخدام مــــدى تحديــــد (2  مملك
 لمتناهيــــة المشـــروعات لتوصـــيف
 واألخـــر صـــغير وبعضـــها الصـــغر
 .متوسط

 العمليـــــة المنــــافع علــــى التعــــرف (3
ـــــــــد المرتبطـــــــــة  المفهـــــــــوم بتحدي
 .الصغيرة المشروعات وتصنيف

 للمشــروعات محــدد مفهــوم تحديــد (4
ــــــي يســــــاعد الصــــــغيرة  تحديــــــد ف
 .دقة أكثر ألسلوب الخصائص

 المشــــــروعات خصــــــائص تحديــــــد (5
ــــــي الصــــــغيرة ــــــع ف ــــــي الواق  العمل
 .بالمملكة

 

ــى التوصــل (1  محــدود معيــار إل
 لكـــــــل للســـــــتخدام يصـــــــلح

 حســــــــــــب دول مجموعـــــــــــة
 االقتصـــــــــــادي المســـــــــــتوى
 .واالجتماعي

ـــايير اقتـــراح (2 ـــر أخـــرى مع  غي
 .إليها اإلشارة تم التي

ــديم (3  واضــح محــدد تصــور تق
 المشــروعات خصــائص عــن

 .الصغيرة
 خصـــــــائص بـــــــين التفرقـــــــة (4

ــــــه الصــــــغير المشــــــروع  ذات
 .عالمشرو  بيئة وخصائص

ـــــــز (5  خصـــــــائص بـــــــين التمي
 وخصــــائص ذاتـــه المشـــروع

 لمـــوارد اإلداريـــة الممارســات
 .المشروع
 
 

 

 

 

 :بالمصدر جاء ما ملخص

 : يلي ما منها التعريفات من لمجموعة الموقع يشير 

 حول التساؤالت من العديد بر  بسبب ‘الصغير للمشروع محدد تعريف تحديد حول االختالف (1
 :حيث من الصغير المشروع
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 المنتجات، جودة بالتصدير، عالقته المنتجات، توزيع االستثمار، حدود العمالة، عدد وع،الن)
 .(المستخدم التكنولوجي المستوى اإلدارة، شكل

 (:العربية مصر جمهورية في: مثال) الصغيرة المشروعات مفهوم تحديد معايير (2
 التكنولوجيا على يعتمد ال -أ
 أفراد 2 عن تزيد ال: العمالة -ب
 جنيه ألف 12 ،16 من: ماله رأس -ج
 يديره الذي هو المشروع صاحب: اإلدارة -د
 ومحلية بسيبة: المنتجات -ه
 الحقة خبوة: التصدير -و

 :ألخرى دولة من يختلف الصغير المشروع في العاملين عدد (3
 (صغير مشروع يعتبر) فردا 26 من اقل: اليابان -أ
 (صغير مشروع يعتبر) فردا 52 من اقل:  أمريكا -ب

  ،الواحدة الدولة داخل حتى الصغير المشروع في العاملين عدد اختالف (4
 ع.م.ج.ذلك ومثال

فردا يعتبر  26أفراد يعتبر مشروع صغير ، وزارة التخبيب: اقل من  16)أجاز الحرفيون أن اقل من 
 مشروع صغير.
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 الدراسة في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية

 نتائج تطبيق في االستفادة
 الدراسة

ــــف جــــودو  عــــدم .1  محــــدد تعري
 .الصغيرة للمشروعات

 األهـداف مـن ولـيس التصدير .2
 .الصغير للمشروع المالية

ـــــــل .3  بالنســـــــبة بســـــــيط التموي
 .الصغير المشروع لرأسمال

 المشـــــــروع انتشـــــــار حـــــــدود .4
 نظـرا ومقيدة محدودة الصغير

ـــــة الرتباطـــــه  المحليـــــة بالبيئ
 .به المحيطة

ــد .5  الصــغير المشــروع يعــاني ق
ــدرة ضــعف مــن  ةالتنافســي الق

 الجـــودة حيـــث مـــن لمنتجاتـــه
 .األذواق كافة وتلبية

 متنوعـــــة معـــــايير اســـــتخدام .6
 لتصــــنيف مختلفــــة ومــــداخل

 .الجديدة المشروعات
ـــدد .7 ـــوع تع ـــد مصـــادر وتن  تهدي

 المشــــروعات ونمــــو اســـتقرار
 .الصغيرة

 مفهـــوم لتحديــد معــايير وضــع .1
 الصــغيرة، للمشــروعات واضــح
 .عليها متفق

 المســـــتهدف الســـــوق دراســـــة .2
 .صغيرةال للمشروعات

ــــــــــة .3 ــــــــــات معرف ــــــــــل جه  تموي
 .الصغيرة المشروعات

 العوامـــــــــل عـــــــــن التعـــــــــرف .4
 مجــال فــتح علــى المســاعدة
 منتجـــــــــات لنشـــــــــر أوســــــــع
 .الصغير المشروع

ـــــــــى التعـــــــــرف .5  تصـــــــــنيف عل
 .بالمملكة الصغيرة المشروعات

ـــــــــى التعـــــــــرف .6 ـــــــــب عل  الجوان
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة التنظيمي  واإلداري

 .القائمة الصغيرة للمشروعات
 وجـود مـدى علـى التعـرف

 مــــــــــــــــاتمعلو  نظــــــــــــــــام
  .الصغيرة بالمشروعات

 واضـح مفهـوم تحديـد .1
 .الصغيرة للمشروعات

 تسـويقية خطـة وضع .2
 .الصغيرة للمشروعات

 تمويــل علــى التحفيــز .3
 مـــن الصــغيرة المشــروعات

 متعددة مصادر
 المتطلبـــــــات تحديـــــــد .4

 منتجـــات النتشـــار اللزمـــة
 وطـــرق الصـــغير المشـــروع
 الحديثــة والدعايــة اإلعــلن

ــي تســاهم التــي ــف ف  التعري
 .المشروعات هذ  نتجاتبم

 تطـوير في المساهمة .5
 للمشـــــــروعات التصـــــــنيف

 .الصغيرة
 نجـاح مقومات تحديد .6

 المشــــــــروعات واســــــــتقرار
 .الصغيرة
 

 

  للمنافسة استراتيجي مدخل" الصغيرة المشروعات إدارة/  الحسيني حسن فال  :(00) رقم المصدر
 :بالمصدر جاء ما ملخص

 : يلي ما منها الصغير للمشروع عددةمت تعريفات هناك أن إلي المصدر يشير

 " شخصاً  عشر خمسة إلى خمسة بين فيها العاملين عدد يتراو  التي المشروعات هي"  (1
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 ". معينة جغرافية منابق داخل أنشبتها وتمارس محددة أنشبة ذات مشروعات هي"  (2
 " مستخدم 166 من اقل على تشتمل مشروعات هي"  (3
 ".والتميز والتفرد/ االستقاللية ظل في) مستقل بشكل وتعمل تمتلك التي المشروعات هي"  (4
كيان اقتصادي يمول ويدار ويراقب من  أومؤسسة  أومنشاة  أوالمشروع الصغير: شركة  (5

يتصف بقلة حجم العمالة فيه ويشتمل على وحدات إدارية محددة ويشمل  أوقبل أصحابه 
 منبقة جغرافية محددة. إلىمنتجاته  أوحيز صغيرًا ضمن قباع األعمال ويقدم خدماته 

 أن مراعاة مع( المبيعات حجم/ العاملين عدد) الحجم حيث من الصغيرة للمشروعات تقسيم (1
 :فمثال. أخرى إلى صناعة من يختلف الحجم

 .دوالر مليون 55 ،1.2 من مبيعاتها حجم يتراو  الجملة تجارة -أ
 .دوالر مليون 10 سنوية إيرادات ذات والبناء التشييد -ب
 .سنوية إيرادات دوالر مليون 10.2 ،5.2 اتالخدم قباع -ج
 .سنوية إيرادات دوالر مليون 12.2 ،2.2 التجزئة تجارة -د
 .سنوية إيرادات دوالر مليون 22 وحتى دوالر ألف 166 زراعية منتجات -ه
 .عامل 266 عن بها العاملين عدد يزيد ال التي تلك التعدين صناعة -و
 .الصناعة باختالف ويختلف لعام 266/026/1666/12666 عن يزيد ال التصنيع -ز

  : في تتمثل الصغيرة للمشروعات خصائص هناك أن إلي الباحث يشير كما
 .الصغير للمشروع الجوهرية البنية هو البشري العنصر (1
 .ربحية ببيعة ذات محددة وأهداف تنظيمية ابر على المشروعات هذه تقوم (2
 .القرارات اتخاذ في الروتينية التعقيدات وجود عدم (3
 .اإلدارية األعمال انجاز في والسرعة اإلجراءات في و الوض (4
 .االقتصادية التنمية عملية في مجدد بدور قيامها إمكانية من مشروعيتها تستمد (5
 .بارزة وأخالقية اجتماعية مسئولية لها (6
 .جودة مستوى وأفضل تكاليف بأفضل المالية مواردها على للحصول يسعى (7
 .للموارد األمثل واالستثمار الكفاءة لفلسفة قاوف أهدافها انجاز على بالعمل تهتم (8
 أهدافها النجاز فعالة وسائل بوصفها عملية وسياسات استراتيجيات على اعتمادا يدار (9

 .غاياتها وتحقيق
 .والعمليات األداء تبوير خالل من والتميز الريادة عن البحث في االستمرار (10
 .ديدج هو ما كل عن والبحث التكنولوجية التبورات متابعة (11
 .لها االستجابة وسرعة ورغباته المستهلك حاجات وتحليل دراسةب االهتمام (12

 
 والسرعة والتكلفة الجودة على اعتمادا المستهلك والء على الحرص (13
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 حجم من تقريبا% 19 تهنسب ما تمثل بأمريكا الصغيرة مشروعاتال أن إلى الباحث يشير كما
 يلي: كما اعاتالقب وفق المشروعات تقسيم ويمكن ، المشروعات

 

 

 

 أن ينبغي هأن إلى استنادا الصغيرة للمشروعات مفهوماً ( C.D,E) االقتصادي التبوير لجنة تقدم كما
 :التالية المؤشرات من أكثر أو اثنين تمتلك

 (.المالك هو المدير) اإلدارة عن الملكية استقالل عدم (1
 .األفراد من صغيرة موعةمج أو واحد شخص برف من( الملكية حقوق) األموال تقدم (2
 األسواق تكون حين في المنبقة نفس من والمالكين العاملين)  موقعيه العمليات يكون (3

 (. منبقة من أكثر على موزعة
 .فيه تعمل الذي القباع داخل القليلة النسبية واألهمية الحجم صغر (4

 
 

 
              

 ملحظات
 الدراسة في االستفادة أوجه

 الميدانية
 نتائج تطبيق في الستفادةا

 الدراسة
ــــد معــــايير تعــــدد وضــــوح .1  مفهــــوم تحدي

 .الصغير المشروع
 تطبيق عند النشاط طبيعة مراعاة أهمية .2

ـــد .1  دقـــة أكثـــر مقـــاييس تحدي
 مفهــــوم تحديــــد علــــى تســــاعد

ــي الصــغير للمشــروع  قبــوال يلق

ـــيم .1 ـــي جـــدوى تقي ـــدخل تبن ـــط م  رب
 الصــغير المشـروع نشـاط ممارسـة
 .الجغرافية بالمناطق

%28 

%23 

%7 

%31 

 المبيعات

 الربع األول

 الربع الثاني

 الربع الثالث

 الربع الرابع

11% 

 خدمات أخرى

 التصنيع والتشييد

 

 التحويلية األنشطة المالية

 تجارة الجملة

 تجارة االتجزئة
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 .الصغير المشروع مفهوم معايير
 عنـد دولـة كـل خصائص مراعاة ضرورة .3

 .الصغير المشروع مفهوم معايير تطبيق
 أو واحـــد طــرف مــن األمــوال تقــدم وقــد .4

 .قليلة مجموعة
 ويملكـه مـا مكان في المشروع يكون دق .5

 .المكان نفس أبناء من ليس شخص
 علـى تنطبق أن يمكن الخصائص معظم .6

ـــة ـــض المشـــروعات كاف  عـــن النظـــر بغ
 ونوعها أحجامها

 أن الخطـورة مـن انـه إلى البيانات تشير .7
 مــــن% 77 مــــا علــــى االعتمــــاد يــــتم

 الخدمات قطاع في الصغيرة المشروعات
 وهـذا اعيالصـن القطـاع فـي% 1 مقابل
 مــا وهـذا القــومي للقتصـاد تهديــد يمثـل
 األزمـــــة حـــــدوث حـــــال بالفعـــــل حـــــدث

 أمريكــا تــأثرت فقــد العالميــة االقتصــادية
 لتركيـــز نظـــرا الصـــين مـــن اكبـــر بدرجــة
 فــي الصــغيرة المشــروعات علــى الصــين
 .القطاع

 معيـار يكون أن يمكن العمالة حجم قلة .8
 التقــــدم ظــــل فـــي خاصــــة ملئــــم غيـــر

 .حاليا وجودالم التكنولوجي

 مــن أكثــر علــى اســتنادا واســعا
 .تحديد  يتم معيار

ــد .2  التــي المؤشــرات أهــم تحدي
ـــن  تحديـــد فـــي تســـاهم أن يمك
 .المشروع وخصائص مفهوم

 الخصـائص أهم على التعرف .3
ـــي ـــرد الت  المشـــروعات بهـــا تنف

 .الصغيرة
ــــــو  .4  فــــــي إحصــــــاءات بمطل

 .المملكة
ـــــــداد .5  خـــــــاص وتصـــــــور إع

ــــة ــــة بالمملك  الســــعودية العربي
ــــــــم لوصــــــــف  مســــــــاهمة حج

ـــــى الصـــــغيرة المشـــــروعات  عل
 وحجـــــــم القـــــــومي المســـــــتوى
 .حدة على قطاع كل مساهمة

 أكثــــر القطاعـــات أي تحديـــد .6
 .القومي بالدخل ارتباطات

 ارتباط فكرة قبول مدى تحديد .7
 الجغرافيـــة بالمنطقـــة المشــروع
 ارتبـــــاط الــــبعض يــــرى والتــــي

 الخاصـــة والمنتجـــات الخـــدمات
ـــــــك الصـــــــغير بالمشـــــــروع  بتل

 .المنطقة
 

ـــة .2 ـــد أهمي ـــة تحدي ـــال رأس قيم  الم
 المشـروعات مفهـوم يحدد كمعيار
 .الصغيرة

 ومفهـــوم طبيعـــة تحديـــد ضـــرورة  .3
 كأحـــــد محـــــدد بشـــــكل الموقعيـــــة

 المشـروعات مفهوم تحديد معايير
 .الصغيرة

ـــــد .4  المناســـــبة اإلدارة أنمـــــاط تحدي
 .الصغيرة المشروعات لخصائص

 تمثل التي القطاعات على التركيز .5
 السـعودي للقتصـاد مضـافة قيمة

ـــــــى ـــــــار تظهـــــــر حت  مباشـــــــرة آث
ـــــــى الصـــــــغيرة للمشـــــــروعات  عل

 .القومي االقتصاد
ـــــاء .6 ـــــى االنته ـــــل إل  مناســـــب هيك

 .لمملكةبا الصغيرة للمشروعات
ــــراح .7 ــــايير اقت ــــه مع  إنشــــاء لتوجي

 يخـــدم بمـــا الصـــغيرة المشـــروعات
 .التنمية أهداف

 من المشروعات في التنوع تحقيق .8
ــــــــث ــــــــع التخصــــــــص حي  والتوزي
 الرؤيـة تلك تتحقق حتى الجغرافي
 داخـــل المـــأمول الهـــدف ويتحقـــق
 .الجغرافية المناطق

 
 في البشرية التنمية على وتأثيرها غيرةالص المشروعات الفتا ، عبد صالح إيمان :(06) رقم المصدر
 للتنمية العربية المنظمة العربي، الوبن في والمتوسبة الصغيرة المشروعات ندوة العربية، الدول

 م.5660 اإلدارية،
 

 :بالمصدر جاء ما ملخص
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 الصغرى المشروعات الصبال  كبديل الصغيرة الصناعات اصبال  المصدر يستخدم

 المتوسبة المشروعات عن تختلف الصغيرة المشروعات أن إلى اليتال الجدول بيانات تشير 
 :التالية ثالثةال المفاهيم بين التمييز أمكن المقارنة عوامل ضوء وفي لكبيرة، ا والمشروعات

 يسررتخدمون فررد 26 ،16 مرن بهررا يعمرل شرركة أو فرديرة ملكيررة مصرنع: الصرغير المشرروع (1
 المحلي السوق في منتجاته ويسوق مستوردة أو محلية إنتاج ومستلزمات أليه نصف معدات

 .التصدير إمكانية مع
 عمرال عشررة مرن قرلأ بهرا يعمل فردية ملكية ذات ورشة: الحرفي الصغير المشروع (2

 بالمنبقررة منتجاتهررا وتسرروق محليررة إنترراج ومسررتلزمات بسرريبة معرردات يسررتخدمون
 .المحيبة

 عمرررال 2 مرررن قرررلأ بررره يعمرررل برررالمنزل فرررردي مشرررروع: المنزلررري الصرررغير المشرررروع (3
 .والمعارف لألسرة إنتاجها وتسوق محلية إنتاج ومستلزمات يدوية معدات يستخدمون

 :وخصائصها الصناعية للمشروعات المختلفة األحجام

 
 

 مقارنة عوامل
  الصغيرة الصناعات

 الصناعات
 المتوسبة

 

 
 صغيرة صناعات جدا صغيرة صناعات الكبيرة الصناعات

 

 نزليةم صناعات
 

 بينية صناعات
 وحرفية

 

 بالمصنع

 المصنع المصنع المصنع الورشة المنزل المكان
 أو فردية فردية الملكية

 تضامن
 شركات/ فردية

 أشخاص
 شركات
 أموال/أشخاص

 أموال شركات

 مائة من أكثر 166 ،21 26 ،16 16 من اقل 2 من اقل العمال عدد
 وآالت يدوية يدوية اآللية درجة

 بسيبة
 ونصف يدوية
 ةليآ

 ةليآ نصف
 ةليآو 

 ةليآ

 ومعارف أسرة السوق
 منتجة اسر أو

 واألسر الحي
 المنتجة

 المحلي السوق
 أساسا

 المحلي السوق
 والدولي

 المحلي السوق
 والدولي

 محلية الخام المواد
 ورخيصة

 محلية محلية
 أحيانا ومستوردة

 محلية
 ومستوردة

 محلية
 ومستوردة
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 بمشروع البدء لكيفية عملي دليل العربي الوطن في الصغيرة المشروعات إدارة عنبه، بلبي محمد هاله: المصدر
دارته صغير  م.2112 اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة القاهرة، المعاصرة، التحديات ظل في وا 

 الصغير المشروع مفهوم بين خلب يوجد انه على الكتابات من العديد تؤكد أنة إلي الباحث يشير كما
 يمكن انه كما نسبية، سهولة تمثل الكبيرة المشروعات وبين بينهما التفرقة أن إال المتوسب والمشروع
 رأس العاملين، عدد المشروع، خصائص مثل جوانب عدة من والمتوسبة الصغيرة المشروعات تعريف
 :حده على جانب كل نتناول يلي وفيما التكنولوجي، المستوى المال،
 :المشروع خصائص حيث من والمتوسبة صغيرةال المشروعات مفهوم (1

 :هي الخصائص من بعدد تتمتع التي المشروعات تلك في الصغيرة المشروعات تتمثل
 .إليها تنتمي التي للصناعة التابعة للمشروعات بالنسبة الحجم صغيرة (1
 (.غالبا ذاتي تمويل) المالك من محدود عدد أو المالك بواسبة المال رأس توفير يتم (2
 .المالك بواسبة المشروع إدارة يتم عادة (3
 .محدودة منبقة في المشروع يعمل (4
 .عملياته محدودة وأنشبته عمالته نباق (5

 المشروع أن باعتبار العاملين عدد وفق والمتوسب الصغير للمشروع تعريفا الباحث يقدم كما        
 ذلك من أكثر المتوسب المشروع في يعمل بينما أفراد، 16 حوالي عادة به يعمل الصغير
 .فرد 166 حتى ويصل
 وما فرد 26 ،1 من فيه العاملين األفراد عدد يتراو  الصغير المشروع أن آخرون يرى بينما
 .متوسب مشروع يعتبر فرد 566 حتى ذلك عن زاد

 من فيه العاملين عدد يتراو  الصغير المشروع أن عليه اتفق وما الشائع أن إلى الباحث ويشير
 فرد 266 وحتى فرد 166 من أكثر به يعمل المتوسب روعوالمش فرد 166_1

 الصغير المشروع يعرف التكنولوجي المستوى حيث من هأن إلي أيضا الباحث يشير كما 
 .اكبر بدرجة اليدوي العمل على يعتمد الذي المشروع ذلك بأنه الباحث

 : هي الخصائص من عدد لها الصغيرة المشروعات أن إلى الباحث ويضيف

 .واإلدارة الملكية بين فصلال عدم (1
 .والمخابرة المغامرة في المشروع صاحب رغبة (2
 .أشخاص شركة أو فردي مشروع يمثل الملكية شكل (3
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 .المشروع صاحب استقالل (4
 .مالكه بشخصية بالمشروع الخاصة القرارات تأثر (5
 .العمالء مع مباشرة عالقات وجود (6
 .غالبا محلي مجتمع في العمل (7
 .عمالاأل مجال في التحكم عدم (8
 .النشاب مجال تغير في اكبر مرونة (9
 .للتمويل المتاحة البدائل قلة (10
 .المشروع عمر من لىو األ المراحل في خاصة للبنوك الكافية الضمانات توفير صعوبة (11
 .أساساً  العائلي أو الذاتي التمويل على االعتماد (12
 .داخلية مصادر من النمو تمويل (13
 .كبيرة جةبدر  مالية قوائم أو مستندات توفير صعوبة (14
 .ضريبية مشاكل بسبب المعاناة (15
 .المالية الموارد لضعف نظرا للتخزين اإلنتاج على القدرة انخفاض (16

 
 

 في االستفادة أوجه ملحظات
 الميدانية الدراسة

 تطبيق في االستفادة  
 الدراسة نتائج

ــــة .1 ــــاد أهمي ــــى االعتم ــــار عل  معي
 بــــين للتفرقــــة يســــتخدم مركــــب

 .المشروعات
 ضــــــــــمن الحرفــــــــــة إدراج تــــــــــم .2

 حــين ،فــي الصــغيرة المشــروعات
ــات أن ــرق الكتاب ــين تف  الحقبــة ب

 العمـــل فيهــا ســـاد التــي الزمنيــة
 بــدا التــي غيرهــا وبــين بــالحرف
ــــل فيهــــا  المشــــروعات فــــي العم

 .الصغيرة
 لفـظ مفهوم وتفسير وضوح عدم .3

ــــــين التفرقــــــة يجعــــــل صــــــغير  ب
ـــــــر المشـــــــروعات  خاضـــــــعة غي

 البيانـات تـوفير .1
 بالمشـــــــروع الخاصـــــــة
 :عن الصغير

  الملكية نوع. 
 اآللية درجة. 
 الحـــــــــالي الســـــــــوق 

 .والمستهدف
 الخام المواد مصدر. 
 التواجـــــــــد منطقـــــــــة 

 .والعمل
ــــــــــى التوصــــــــــل .2  إل

 المميزة الخصائص
 للمشـــــــــــــــــــــروعات

ــــى التوصــــل (1 ــــوم إل  مفه
 للتفرقـــة األبعـــاد متعـــدد
 الصــغير المشــروع بــين
 .المشروعات من وغير 

 المرتبطة المنافع تحديد (2
ــــــــــــواع بتصــــــــــــنيف  أن
 المشروعات ومستويات
 .الصغيرة

 معيـــار إضـــافة  اقتـــراح (3
 لمعيار المال رأس حجم

 .المال رأس مصدر
ــــــار وضــــــع (4  لعــــــدد معي

 بالمشــــروعات العمالــــة
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 .دقيق لمقياس
ـــة يـــرتبط أن بالضـــرورة لـــيس .4  قل

ــــل بحجــــم الممــــولين دعــــد  تموي
 المشـروع يصـبح وبالتالي صغير
 .صغير

 الكتابــــات بــــين اتفــــاق يوجــــد ال .5
ـــــى ـــــذين األفـــــراد عل ـــــون ال  يعمل

 . بالمشروع
 مقبــوال العــدد معيــار يكــون ال قـد .6

ـــرد  ـــار الن نظـــرا بمف  العـــدد معي
 المســتوى تغيــر ظــل فــي يختلــف

 التكنولوجي
ـــــــــاج .7  المـــــــــرتبط المفهـــــــــوم يحت

 يحــدد أن التكنولــوجي بالمسـتوى
 اآلليـة درجـة أو التكنولوجيـا نوع

ـــــى باإلضـــــافة ـــــة عـــــدد إل  العمال
 .النشاط بتخصص وارتباطا

 الن نظــــرا الخصـــائص عموميـــة .8
 علـــى ينطبـــق أن يمكـــن بعضـــها
 .كبير أو صغير مشروع

 الخصـــــائص بــــين خلــــط وجــــود .9
 وممارســات بالمشــروع المرتبطــة
  المشروع صاحب

 بـــــين نســـــبيا الخلـــــط إثــــارة .11
 غيرةالصـــ المشـــروعات تصـــنيف
 مـن تمول التي العائلية والشركة
 (.02 بند)  العائلة أموال

 اســــتنادا الصــــغيرة
 . عالواق إلى

 إمكانية مدى دراسة .3
ـــــــــدد التوصـــــــــل  للع

 العمالـة من األنسب
 أن يمكـــــــن والــــــذي

ـــــــــا يضـــــــــاف  مقترن
 بالتخصـــــــــــــــــــــــــص
 والمســــــــــــــــــــــــــــتوى
ــــــــــــــــــــــــوجي  التكنول

 .الصغير للمشروع
 إمكان مدى دراسة .4

ــــــــى االعتمــــــــاد  عل
 المســـــــــــــــــــــــــــــتوى

 فـــــي التكنولـــــوجي
 تصــــــــــــــــــــــــــــــــنيف

 .المشروعات
 اآللية درجة تحديد .5

 فــــي اآلالت وعــــدد
 المشـــــــــــــــــــــروعات

 القائمـــة  الصـــغيرة
 .لكةبالمم

ـــــــــــــرتبط الصـــــــــــــغيرة  ي
 التكنولــوجي ســتوىبالم

 .المشروع وتخصص
مركبببب   اقتــــراح معيــــار (5

يببببرببو باببببط  الا بببباو 

طبخصصببو طالموبببط  
البكاطلببببببطفة   بببببببا   

 لعدد العمال .
اقبراح الخصائص البة  (6

يمكبببال امابمببباد ا ي بببا 
 بببببة بميببببب  الم بببببرط  
الصبيير ابال ريبرن مبال 

 الم رطاات.

 تقســـــــــــــــيم اقتـــــــــــــــراح (7
ــــــــــــى الخصــــــــــــائص  إل
 داعمــــــــــة خصــــــــــائص

ــــى وتســــاعد ــــو عل  النم
ـــة رىوأخـــ ـــل معوق  وتمث

 .تحديات
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 .املشروع الصغري تعريفاتمفهوم وبشأن  املؤشرات املستخلصة

 :دبي المالحظات والمؤشرات التاليةتم استخالص من المسح األ
 

 _ مفهوم المشروع الصغير: 0/0

 تعريف.اآلراء حول تعريف المشروع الصغير نظرا الختالف المعيار الذي يستند أليه ال تختلف (1)
وجرررود تعريرررف موحرررد للمشرررروعات الصرررغيرة نظررررا الخرررتالف ظرررروف ومواصرررفات النشررراب  عررردم (5)

 االقتصادي من دولة ألخرى.
 التعريفات باختالف مجال أو قباع نشاب المشروع الصغير. تتعدد (2)
 الصغير. عتعدد معايير تحديد مفهوم المشرو  وضو  (0)
 المشروعات الصغيرة تعريفمعايير  تتعدد (2)
سررير مفهرروم لفررظ صررغير الحجررم يجعررل التفرقررة بررين المشررروعات غيررر خاضررعة وضررو  وتف عرردم (0)

 لمقياس دقيق.
الكتابرات تفررق برين  بعرضضمن المشروعات الصغيرة في حين أن  حرفةال بعض التعريفات تدرج (0)

وبرين غيرهررا الترري برردا فيهرا العمررل فرري المشررروعات  ةل بالحرفررمررة الزمنيررة الترري سراد فيهررا العبرالحق
 الصغيرة.

 المشروعات. أحجام االعتماد على معيار مركب يستخدم للتفرقة بين أهمية (9)
 مراعاة ببيعة النشاب عند تببيق معايير مفهوم المشروع الصغير. أهمية (1)
 مراعاة خصائص كل دولة عند تببيق معايير مفهوم المشروع الصغير. ضرورة (16)
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 االستنتاجات 

، 5662 لواديجي لوضع التعريف  )اوبالتركيز على تلك الدراسات المهتمة بالتنظير المنه
 ( وكذلك تلك الدراسات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية نخلص إلى ما يلي :5660 مرتجى

 

( 2،526) بين فيها العاملين عدد يتراو  التي الشركات هي والمتوسبة الصغيرة المشروعات (1
 "، 5661االسكوا،. "عامال

 :التالية الثالثة الشروب من األقل على اثنان فيه يتوافر الذي هو" الصغير المشروع (2
 .إسترليني جنية مليون 1.0 عن المالية السنة خالل الدوران يزيد أال -د
 .إسترليني جنيه مليون 6.0 عن العمومية الميزانية مجموع يزيد أال -ه
 .عامال 26 عن العاملين لعدد األسبوعي المعدل يزيد أال -و

 (Dewhurst and Burns. 1985:) 
 

 :باالتي يتصف الذي العمل بأنه: الصغير وعالمشر  (3
 .فعال بشكل أصحابه يديره -ح
 .كبير بشكل الشخصي البابع يحمل -خ
 .فيها يعمل التي المنبقة في كبير حد إلى مجليا يكون -د
 .إليها ينتمي التي الصناعة في نسبيا صغير حجم له -ذ
 .نموه جلأ من المال رأس لتمويل الداخلية المصادر على كبير بشكل يعتمد -ر

 (1191 – بومباك) 
 :اآلتية الشروب من األقل على اثنين يستوفى عندما صغيرا يعتبر المشروع (4

 .بعضهم أو المالكون المشروع يدير وان المالكين، عن اإلدارة استقالل عدم -ه
 .المالكين من قليل عدد أو واحد مالك من للمشروع المال رأس تمويل يتم -و
 .واحد مجتمع من والمالكون العمال فيكون محلية، منبقة في العمل -ز
 .له ينتمي الذي القباع مع بالمقارنة نسبيا صغير المشروع حجم  يكون أن -ح

 (CED) األمريكية االقتصادية التنمية لجنة) 
 المنافسة سوق ظل في وتعمل واإلدارة، الملكية في مستقلة شخصية منشاة: الصغير المشروع (5

 في بمثيالتها مقارنة محدودة استخدامها محصلة جإنتا وبعناصر غالبا، محلية بيئة في الكاملة
 ( 5661 عنبة) . الصناعة
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 الربحية تحقيق لغرض عال تأكد دعم أو عالية مخابرة بدرجة عمال يخلق الذي المشروع هو (6
 .المشروع إلنشاء الضرورية الموارد وتجميع المتاحة الفرص على التعرف بريق عن والنمو،

 ( 5665 – العبية) 
 التي المشروعات دائرة حجمها يدخلها التي المشروعات تلك هي والمتوسبة الصغيرة المشروعات (7

 مواردها من الدعم هذا توفير على المالية أو الفنية قدرتها بعدم تتسم والتي والرعاية، للدعم تحتاج
مكاناتها وقدراتها  (5662 أبوموسى،.        ) الذاتية وا 

 اليدوي، العمل على اإلنتاجي نشابها في تعتمد التي لكت بأنها الصغيرة الصناعية المشروعات (8
 ( 5665 يوسف،.      )البسيبة واألدوات واآلالت اليدوية المعدات ببعض االستعانة مع

 أشارت ما الصغير المشروع تعريفات وتباين تعدد (5661، عيد 5669 محمدالباحثون ) ويؤكد
 في الصغيرة للمشروعات مختلفا تعريفا 06 عن يزيد ما وجود إلى عديدة دراساتو  كتابات إليه
 :التاليةوفق المداخل  الصغير المشروع تعريفات تصنيف يمكن انه إلى الباحث وينتهي دولة 96
                  وصفي منهجال وفق التعريف (4
            كمي منهجال وفق التعريف(  (5
       نوعي منهجال وفق التعريف ( (6

 والمتوسب الصغير المشروع أن على الباحثين معظم اتفق: فيالوص منهجال وفق التعريف (4
 :التالية النوعية الشروب يستوفي أن يجب

 سوقية حصة يحتل المتوسب أو الصغير المشروع: التسويقية الحصة محدودية -د
 .المقدمة والخدمات السلع أسعار على التأثير من تمكنه وال ومحددة صغيرة

 شئون إدارة في الكاملة باالستقاللية الصغير وعالمشر  يتميز: المشروع استقاللية -ه
 .ما قرار اتخاذ عند إداريا منه أعلى لجهة يعود أن يمكن وليس مشروعة

 المهام معظم في يشارك أو يمارس المشروع صاحب: اإلدارة وشمولية فردية -و
 يسمح والذي الكبيرة الشركات في المتبع اإلدارة نمب يوجد ال حيث اإلدارية

 .أخرى إدارية مهام يف بالتفويض
  : الكمي المنهج وفق التعريف (5

 .العاملين وعدد الثابتة الموجودات قيمة خالل من الصغير المشروع تمييز يمكن -ت
 بالتنمية بعالقتها الصغيرة األعمال قباع مزايا من واحدة: تعقيد أكثر كمية معايير -ث

، عيد 5669 محمد) أصالً  نادرال أو القليل المال رأسل األمثل باالستخدام يتعلق االقتصادية
5661). 

ويشيع استخدام معيار عدد العاملين في جميع أنحاء العالم، إال أنه تجد اإلشارة إلى أن المعيار يختلف من مجتمع 
إلى آخر ببقًا لظروف المجتمع ودرجة تبوره ومستويات األسعار والفلسفة االقتصادية السائدة، فمثاًل في اليابان 
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عامل فأقل،  166الصناعات الصغيرة قبل الحرب العالمية الثانية بأنها: المنشآت التي يعمل بها  كان يتم تعريف
عامل. وبالنسبة  266وبعد هذه الحرب أصبح تعريف الصناعات الصغيرة بأنها المنشآت التي يعمل بها أقل من 

ة في الدول األفريقية: هي لمنظمة العمل الدولية، فقد أصدرت توصيات خاصة باعتبار أن الصناعات الصغير 
عاماًل. ومن التصنيفات المستخدمة في هذا المجال ما يسمى بتصنيف   26المنشآت التي يعمل بها أقل من 

Brotch and Heimins  (:5661والذي يميز المنشآت على النحو التالي )السهالوي- 
  ( 1 – 1منشآت أعمال أسرية .) عمال 
  ( عا 01 – 16منشآت أعمال صغيرة.) مل 
  ( 166 – 26منشآت أعمال متوسبة .) عامل 
  عامل (. 166منشآت أعمال كبيرة ) أكثر من 

هي الرائدة في تبني هذا المعيار. حيث تعرف المنشأة  SBAكما تعتبر منظمة المنشآت الصغيرة األمريكية 
 عامل فأقل. 266الصغيرة بأنها تلك المنشأة التي يعمل بها 

 

 :نوعيال المنهج وفق التعريف (6
 .المحلية األسواق إلى واالستناد الممركز غير اإلنتاج -ح
 المنتجات صعيد على سواء للمستهلكين ومتباينة مختلفة احتياجات تلبي الصغيرة المشاريع -ط

 .دماتالخ أو
 .المشروع لصاحب المركزي الدور -ي
 .الصغير المشروع ومديد مالك هو المشروع صاحب إن -ك
 .لإلنتاج العائلي األساس -ل
 .ناو التع جياتاستراتي -م
 .البابن من التعاقد -ن

 

 هناك أن إلي أيضا (5660 جبر، 5660 اوىلعشماين )الباحثوعليه فقد اشار عدد من 
 : يلي ما منها متعددة تعريفات

 بأنه المتوسب أو الصغير المشروع 1192 الشركات قانون عرف :البريباني التعريف (4
 : من أكثر أو بشربين يفي الذي المشروع"

 إسترليني جنيه مليون 9 عن يزيد ال سنوي لتداو  حجم . 
 إسترليني جنيه مليون 2.9 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم. 
 موظف 526 عن يزيد ال وموظفين العمال من عدد. 
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 في صغير هو ما أن وحيث صغير هو ما كل شمل على قاصرة الثالثة المحددات هذه
 معالجة تم ولقد التحويلية الصناعات أو احةالسي مجال في كذلك يكون ال قد الخدمية الصناعات

 ".اقتصادي قباع بكل خاصة تعريفات إعباء خالل من واالختالفات الفروق هذه
                      

 اقتصادي قطاع لكل خاصة تعريفات                         
 

 أدنى كحد القياس معيار المجــــــــال م
 عامل 566 التصنيع 0

 سنوي تداول حجم إسترليني جنية 192666 بالتجزئة البيع 2
 سنوي تداول حجم 206666 بالجملة البيع 3
 عامل 52 البناء 4
 عامل 52 المناجم 0
 سنوي تداول حجم جنية 202666 السيارات تجارة 6
 سنوي تداول حجم جنية 192666 متنوعة خدمة 7
 سيارات 2 النقل شركات 9

 

 
  :روبيو األ التعريف (5

 :اآلتية بالمحددات الصغير للمشروع كمي تعريف روبيو األ االتحاد عوض
 .إسترليني جنيه مليون 10 عن يزيد ال سنوي تداول حجم
 .إسترليني جنيه مليون 9 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم
 .وموظف عامل 526 عن يزيد ال والموظفين العمال من عدد

 
 

 :آسيا شرق جنوب تعريف (6
 النشاب ومواصفات ظروف يختلف حيث الصغير للمشروع شامل واحد فتعري يوجد ال     

 بريبانيا في الصغير المشروع على ينببق فيما ألخرى دولة من المعيشة ومستوى االقتصادي
 .أخرى منابق في بالضرورة ينببق ال وأمريكا
 تلك عن تختلف الصغير للمشروع قياس ومعايير تعريفات لها جدأو  آسيا شرق جنوب دول

 وفق آسيا شرق جنوب دول من خمسة في بها المعمول التعريفات وهي بريبانيا في بها المعمول
 : بالجدول موضح هو ما
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 أقصى كحد القياس معيار الدولة م
 عامل 11 من اقل ندونيسياإ 0
 عامل 52 من اقل ماليزيا 2
 عامل 11 من اقل الفلبين 3
 عامل 26 من اقل سنغافورة 4
 عامل 26 من لاق تايالند 0

 
 وفيما يلي ملخص لبعض الدول التي تعتمد كثيرًا على معيار عدد العمالة في تعريف المنشآت.

 اخرى معايير العمالة عدد الدولة
 كندا

 الصغر متناهي 
 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدم غير 

 في 01و الصناعي في 011 من اقل  
 الخدمي                 

 مستخدم غير 

 
 سنويا مبيعات دوالر نمليي 0 من اقل. 

 
 

 المتحدة الواليات
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدم غير 011 من اقل 

 مستخدم غير 

 
 سائد غير 

 سنويا مبيعات دوالر مليين 0 من اقل عادة 
 
 

 األوروبي االتحاد
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 01 من اقل 
 01 من اقل 

 201 إلى 01 من اقل 

 
 مستقل 

 أصول مليون 0 أو مبيعات يورو مليين 7 من اقل 
 أصول مليون 27 أو مبيعات مليون 41 من اقل 

 المكسيك
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 مستخدمان رسميان تعريفان هناك

 01 من اقل 
 (011 من اقل) 01 من اقل 
 (011 من اقل) 201 من اقل 

 
 يوجد ال
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 تايلند
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 ممستخد غير 

 العمالة كثافة في 211 من اقل 
 المال رأس كثافة في 011 من اقل 

 
 

 يوجد ال

 تركيا
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 
 01 من اقل 
 41 إلى 01 من 
 011 إلى 01 من 

 
 

 يوجد ال

 (اليونيدو )الدول النامية
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط
 الكبيرة

 عمال م 2أقل من 
 عامل 11 – 2ن 
 عامل  11 – 56من 
 فما فوق 166من 

 
 

 يوجد ال

 اليونيدو )الدول الصناعية(
 الصغير 

 المتوسط
 الكبيرة

 عامل وأقل 11
 عامل 011 – 166من 

 عامل فما فوق 266

 
 يوجد ال

 مصر
 الصغر متناهي 

 الصغير 
 المتوسط 

 (0119 الخارجية والتجارة االقتصاد وزارة)
 0 إلى 0 من 
 04 إلى 0 من 
 41 إلى 00 من 

 
 يوجد ال

 المصدر : تم تجميع المعلومات من الدراسات السابقة.
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 :للسعودية التصنيف املقرتح 
 

بعد مراجعة التعريفات والتصنيفات الدولية للمنشآت الصغيرة  ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة 
ولة امكن تصنيف د 20لعدد من الدول النامية والمتقدمة عددها  (5660 جبر، 5660 اوىلعشما)

 ت الصغيرة لديها بحسب ما يوضح الجدول : لمنشآالتعريفات ل
 

 المعيار            
 

 الدول تصنيف

  عدد
 العاملين

 أصول
 عاملة

 حجم
 المبيعات

 العمالة
 والمبيعات

 العمالة
 واألصول

 المبيعات
 واألصول

 اإلجمالي

 00 1 3 2 1 0 1 متقدمة دول

 31 0 06 0 0 01 6 نامية دول

 04 0 01 7 0 00 00 اإلجمالي
 

 

 دولة أو تم اعتماده 12ويالحظ من الجدول السابق أن معيار عدد العاملين تم استخدامه لوحده في 
دولة في العالم. وعليه فيرى الباحثون  إن معيار  20دولة من  01مركبًا مع تصنيف آخر في 

ويبقى الحاجة  العمالة هو احد المعايير الهامة التي يجب أن يعتمد في المملكة العربية السعودية.
إلى معيار آخر للوصول إلى أكثر دقة. وحيث تم مناقشة هذه المعايير باستفاضة في أحد ورش 
العمل لهذه الدراسة فقد خلص الباحثون إلى اختيار معيار حجم المبيعات كمعيار مساند يمكن 

من الدراسات  استخدامه مع معيار العمالة )عدد العاملين(. وقبل وصف هذا المعيار نشير إلى عدد
المحلية في المملكة العربية السعودية، وكذلك التعريفات التي برحتها الجهات الرسمية في تقاريرها 
حصاءاتها وتصنيفاتها على مستوى المملكة  ويمكن أن نبرز في هذا الصدد ومن خالل الجدول  وا 

 اآلتي تعريفات أهم الجهات:
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 هات احلكومية يف اململكة العربية السعوديةتعريف املنشأة الصغرية  لدى بعض اجل
 

 مالحظات املعيار اجلهة
 مليون فأقل 5الصغيرة  رأس المال وزارة المالية )مؤسسة النقد(

 مليون 03مليون إلى أقل من  5المتوسطة  من 
 مليون 03الكبيرة أكثر من 

 11 – 1صغيرة جداً ال العمالة وزارة االشئون االجتماعية
 11 – 30 ةصغير ال

 العمالة الغرفة التجارية الصناعية بجد(
 

 03الصغيرة  أقل من 
 03 – 03المتوسطة  من 

 03الكبيرة  تزيد عن 
 ألف لاير سعودي 075الصغيرة أقل من  رأس المال

 مليون لاير 03ألف إلى أقل من  075المتوسطة من 
 مليون لاير 03الكبيرة أكثر من 

 13الصغيرة  أقل من  العمالة  قتصاد وزارة التخطيط واال
 91 – 13المتوسطة  من 

 53الكبيرة  تزيد عن
 03الصغيرة اقل من  العمالة مجلس الغرف السعودية

 51 -  03المتوسطة من 
 03الكبيرة أكثر من 

 53الصغيرة اقل من  العمالة  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
 153 -  53المتوسطة من 

 153الكبيرة أكثر من 
 مليون 5الصغيرة اقل من  رأس المال

 مليون 03 -  5المتوسطة من 
 مليون 03الكبيرة أكثر من 

 وزارة التجارة والصناعة
 )االستراتيجية الوطنية للصناعة(

 53 -0الصغيرة اقل من العمالة 
 033 -  51المتوسطة من 

 033الكبيرة أكثر من 
 مليون 03الصغيرة اقل من  المال رأس

 مليون 53 -  03المتوسطة من 
 مليون 53الكبيرة أكثر من 

 53-1الصغيرة   العمالة  وزارة العمل
  911-51المتوسطة  

 0111- 533الكبيرة 

   .2102المصدر : تم تجميع المعلومات من الدراسات السابقة واإلحصاءات المنشورة لهذ  الجهات حتى 
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مباركة للجهود السابقة التي بذلت من الجهات و للمنشآت تعزيزًا  التالي التصنيفتبني لكأساس مبدئي و      
بتصنيف يعتمد على األنشبة ثم محاولة دمج أكثر من معيار حيث يبدأ المعنية في المملكة العربية السعودية. 

هذا  أن تبسيبفي ورش العمل المشاركون الباحثون و تصنيف مركب يصعب تعميمه. فرأى ليكون كمي ونوعي 
قناعة أن التصنيف األمثل الالتصنيف تسهياًل  للتببيق في هذه المرحلة من نمو المفهوم في المملكة بالرغم من 

هو التصنيف القائم على أساس النشاب اإلقتصادي بحيث يختلف تصنيف المنشأة الصغيرة في الصناعة عنها في 
 جمع التصنيف بين عناصر كمية وأخرى نوعية. الخدمات. كما يحسن أن ي

في الدول حلية الحد الرقم الفاصل فقد تم من خالل استقراء واستعراض العديد من الدراسات الم دأما تحدي
، وكذلك التصنيفات السابقة التي قامت بها الجهات المحلية في السعودية، كما تم األخذ باالعتبار النامية المشابهة
ا التصنيف على عدد المنشآت الصغيرة والمتوسبة بالمملكة نسبة للمنشآت الكبيرة.  وقد تم مناقشة مدى تأثير هذ

هذا التصنيف في ورش العمل المصاحبة لهذه الدراسة والتي شارك فيها ممثلون عن كل الجهات الحكومية التي 
ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة وضعت تعريفًا سابقًا، وتم عرضه بعد ذلك على عدد كبير من خبراء ومختصين ب

 لتنقيحه والتعليق عليه وتم بعد ذلك الخروج بهذه النتيجة التي أيدها أغلب المشاركين وأصحاب االختصاص.  
 
 

 جدول تصنيف املنشآت
 

 
 

  

 التصنيف منشأة صغيرة جداا  منشأة صغيرة منشأة متوسطة منشأة كبيرة
 ن عدد العاملي 2أقل من  26إلى  -2من   526إلى  -21من  526أكثر من 
مليون  26أكثر من 

 لاير
 26 –مليون  16من 

 مليون لاير
إلى   266،666من 

 مليون لاير 16
 المبيعات السنوية لاير 266،666أقل من 
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 اخلالصة 
عدة مساهمات ونتائج من شأنها أن تفيد في فهم أعمق استعراض قد خلصت الدراسة إلى 

. ومن تلك النتائج أن اقترحت الدراسة تعريفاا إجرائياا عاماا للمنشآت اقع المنشآت الصغيرةلو 
دولة  04. تم تطوير  بعد الوقوف والمراجعة ألكثر من العربية السعودية الصغيرة في المملكة

من الدول المتقدمة والنامية. إضافة إلى ذلك فقد تم مراجعة جميع التعاريف التي طرحت في 
في المملكة. وخلصت الدراسة إلى تعريف يقوم  الماضي من قبل الجهات الحكومية العاملة

وقد بدأ فريق العمل بتصنيف يعتمد  على عاملين هامين هما: عدد العمالة، وحجم المبيعات.
على األنشطة ثم محاولة دمج أكثر من معيار كمي ونوعي فخرج الفريق بتصنيف مركب 

يف تسهيلا  للتطبيق في يصعب تعميمه. فرأى المشاركون وفريق العمل أن تبسيط هذا التصن
هذ  المرحلة من نمو المفهوم في المملكة بالرغم من قناعة الفريق أن التصنيف األمثل هو 
التصنيف القائم على أساس النشاط اإلقتصادي بحيث يختلف تصنيف المنشأة الصغيرة في 

ية. الصناعة عنها في الخدمات. كما يحسن أن يجمع التصنيف بين عناصر كمية وأخرى نوع
وقد تم مناقشة هذا التصنيف في ورش العمل المصاحبة لهذ  الدراسة والتي شارك فيها 
ممثلون عن كل الجهات الحكومية التي وضعت تعريفاا سابقاا، وتم عرضه بعد ذلك على عدد 
كبير من خبراء ومختصين بريادة األعمال والمنشآت الصغيرة لتنقيحه والتعليق عليه وتم بعد 

بهذ  النتيجة. وهو ان المنشأة الصغيرة جدَا هي التي يكون عدد العاملين فيها ذلك الخروج 
ألف لاير. أما الصغيرة فهي التي يتراوح  011وال يزيد حجم المبيعات السنوية عن  0أقل من 
مليون. أما  01ألف إلى  011وحجم المبيعات من  01إلى  0العاملين فيها من عدد 

عامل وحجم  المبيعات من  201إلى  00دد العاملين فيها من المتوسطة فهي التي يتراوح ع
عامل  201مليون. وأخيراا الكبيرة والتي يزيد عدد العاملين فيها عن  01مليون إلى  01

 مليون لاير سعودي.    01وحجم مبيعات أكثر من 
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 املراجع
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