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مفهوم المنشآت الصغيرة: الفصل األول

المنشآت الصغيرة

التأسيس واإلدارة

(مفهوم المنشآت الصغيرة ) 



:المحتويات

تعريف المنشآت الصغيرة

مجاالت المنشآت الصغيرة

الشكل القانوني للمنشآت 

الصغيرة



مفهوم : أولا 
المنشآت الصغيرة



مفهوم : أولا 
المنشآت الصغيرة

:هناك طريقتان لتعريف المنشأة الصغيرة وهما 

الطريقة النوعية أو الوصفية وتهتم بعدة معايير منها:أولا 

.التتقنــــــــــــييار ـــمعـــال.النــــــــــــــظامييار ـــمعـــال.انونيـــــــــيار القـــمعـــال

مستوى الخدمة المقدمة من .يار التنظيم اإلداريـــمعـــال

.الدولة

ة ـــــــدرج

.شارـــــــــــــــــــالنت



مفهوم : أولا 
المنشآت الصغيرة

:هناك طريقتان لتعريف المنشأة الصغيرة وهما 

ا  (اإلحصائية) الطريقة الكمية:ثانيا

معيار رأس المال المستثمر .أةمعيار عدد العاملين بالمنش

.في المنشأة

.معيار كمية ونوعية اإلنتاج



العيـــــوب

المــــــزايا

من أهم مزاياها سهولتها 

مما ساعد على انتشار 

استخدامها وخاصة في 

.األغراض الرسمية

أما العيوب فتتمثل في

ها صعوبة التعميم، وحاجت

نقيح المستمرة للتحديث والت

وذلك لتأثرها بالظروف 

.االقتصادية السائدة

عيوب ومزايا 

الطريقة الكمية



الب ـــالغفيوللتغلب على هذه العيوب فإنه

يار ــــــمعر منـــــدام أكثـــيتم استخ

ز المنشآت ــــــــي لتمييــــكم

رة ، كما أنه يستعان ـــــــــــــــــــالصغي

النوعية كوسيلة أخرىةــــــــبالطريق

عيوب ومزايا 

الطريقة الكمية



الكمية ةالدمج بين الطريق

والنوعية



ةالدمج بين الطريق

الكمية والنوعية

ن استقاللية المنشأة ع

الهيئات والجهات 

.الخارجية األخرى

أن تكون حصة 

المنشأة السوقية 

.محدودة

اتحاد الملكية واإلدارة 

.والعمالة

أن تمارس النشاط بصورة 

.محلية

أن تكون المنشأة فردية من 

.حيث شكل الملكية

انخفاض عدد العاملين 

.بالمنشأة

نمأقلبهايعملالتيالمنشآتأنهاعلىالصغيرةالمنشآتتعريفالمجال،هذافيالمحاوالتومن

:الشروطتوفرإلىباإلضافةمحركةقوىاستخداموبدونعامل

.الصغيرةالمنشأةتعريففيالدقةلتحقيقوالنوعيةالكميةالطريقتينبينالدمجالتعريفهذاويعكس



تعريف موحد للمنشآت الصغيرة

فتعريوضعاألقلعلىيقترحفإنهعامموحدتعريفإيجادلصعوبة

لكوذالقتصاديةظروفهافيالمتشابهةالدولمنمجموعةبينمشترك

:المزايامنالعديديحقق

.تحديد اإلطار الذي يشمل المنشآت الصغيرة-

إمكانية المقارنة بين حجم ونتائج أعمال المنشآت الصغيرة -
ع والمتوسطة داخل الدولة وبين القطاعات المختلفة وعقد مقارنات م

.الدول األخرى

التعامل بوضوح مع جهات التمويل الدولية أو المؤسسات الدولية-
.المعنية

شآت سهولة التنسيق بين الجهات العاملة في مجال دعم ومساندة المن-
.الصغيرة 

لمزايا الحد من فرص التحايل التي يلجأ إليها البعض لالستفادة من ا-
.الممنوحة للمشروعات الصغيرة 

يساعد على إدراج وتسجيل هذه المنشآت في نطاق قطاع األعمال -
.لتحقيق المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة



“ المنشأةفإنهـعام"منشآت"الصغيرةالمنشآتهيئةلتصنيفوفقا

إيراداتأوكاملبدوامموظفونإلىمنتضم"التيالصغيرة

"مليونإلىمن

تعريف المنشآت الصغيرة في 
السعودية



.المنشآت الخدمية .المنشآت التجارية .المنشآت الصناعية

المنشآت مجال نشاط

الصغيرة



الشكل القانوني : ثالثا  

.للمنشأة الصغيرة



المنشأة الفردية

:العيــــــــــــــــوب:المزايــــــــــــــــا

صى قيام صاحب المنشأة ببذل أق

.عملهجهد في 

التجديد البتكار ووجود الدافع و

.لدى صاحب المنشأة

وجود قدر كبير من المرونة في 

.تشغيل المنشأة

يعتمد نجاحها على قدرات

.المالك

حياة المنشأة متوقف على 

.حياة صاحبها

د عدم قدرة المنشأة على الصمو

في مجال منافسة المنشآت 

.الكبيرة



شركات األشخاص

شركة المحاصةشركة التضامن
ةشركة التوصية البسيط



شركة التضامن

وفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو تمتاز بكبر حجم رأس المال

أة فقدانه األهلية يعرض حياة المنش

.لالنتهاء

ط الحصول على قروض بشرو

ميسرة



شركة التوصية البسيطة

:العيــــــــــــــــوب:المزايــــــــــــــــا

ت الحصول على قروض وتسهيال

.ميسرة

التوسع في رأس المال عن طريق 

ن ضم عدد أكبر من الشركاء الموصي

.الذين ل يرغبون في المخاطرة

ل تخفف من العيوب الخاصة 

.بشركات التضامن

جانبمنالتصرفإساءةاحتمال

دمعبسببالمتضامنينالشركاء

فيالمتضامنينالشركاءوجود

.اإلدارة



شركة المحاصة
.ثر شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية، ويقوم بإدارتها أحد الشركاء أو أك

وهناك ثالثة فروض بالنسبة للحصص 

يحتفظ كل شريك بملكية

.حصته
أن تكون ملكية الحصص على 

.الشيوع بين الشركاء

انتقال ملكية الحصص لمدير 

ا المحاصة الذي يتولى استغالله

. لصالح المنشأة المشترك



شركات األموال: ثانيا  

ةذات المسئولية المحدودالشركاتالشركات المساهمة شركة التوصية باألسهم


