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خصائص المنشآت الصغيرة وأهميتها: الفصل الثاني

المنشآت الصغيرة

التأسيس واإلدارة

(مفهوم المنشآت الصغيرة ) 



:المحتويات

.أهمية المنشآت الصغيرة

خصائص المنشآت

.الصغيرة



أهمية : أولا 
.المشروعات الصغيرة



أهمية: أولا 
ت الصغيرةروعاالمش

:تساهم المشروعات الصغيرة في تشغيل اليد العاملة من خالل-1

تعظيم فرص العمالة المنتجة/ أ

تكلفة خلق فرص العمل في المشروعات الصغيرة تقل 

.كثيراا عن تكلفة المشروعات الكبيرة

ب تميل المشروعات الصغيرة إلى استخدام األسالي

ب أعداد الفنية كثيفة العمل، وبالتالي يمكنها استيعا

.كبيرة من العمال وقدر محدود من رأس المال

يمكن التوسع في إنشاء المشروعات في المناطق 

العمرانية الجديدة وبالتالي يمكنها أن تستوعب 

عمالة من الفائض المتوافر في التجمعات الحضرية 

يمكن أن تلعب المشروعات الصغيرة دوراا هاماا في 

.تشغيل فائض الخريجين



أهمية: أولا 
ت الصغيرةروعاالمش

:تساهم المشروعات الصغيرة في تشغيل اليد العاملة من خالل-1

.بالنسبة لتكوين قاعدة عريضة من العمالة الماهرة/ ب

منيتمالماهرةالعمالةعلىالحصولألنوذلك

لكتسابالصغيرةالمشاريعفيالعمالتدريب

.الفنيةالمهارات

استرعت قضية توطين الوظائف اهتمام دول 

الخليج العربي و التي تهدف إلى إحالل 

.المواطنين محل غير المواطنين



وذلك من خالل التجاهات 

:الثالثة التالية

زيادة الدخل الوطني 

للدولة

التخفيف من اإلسراف 

والضياع على المستوى 

الوطني ككل

معدلت اإلنتاجية ارتفاع

دمها لعوامل اإلنتاج التي تستخ

مقارنة بالعمل الحكومي

يد كما تمثل مناخ مناسب للتجد

والبتكار

ا في إجمالي الناتج القومي- .تساهم المنشآت الصغيرة إيجابيا



إن المشروعات الصغيرة تمتلك

نمية إمكانيات كبيرة في عملية الت

ي الصناعية فيمكنها أن تساهم ف

كل معالجة القصور في تكوين هي

ول اإلنتاج الصناعي خاصة في الد

النامية

.

ومن الضروري الهتمام 

عتمد بالمشروعات الصغيرة التي ت

على مستلزمات إنتاج محلية مع

إعطاء اهتمام متزايد للمشروعات

الصغيرة المغذية للصناعات 

.  الكبيرة

دور المشروعات -

الصغيرة في إصالح هيكل 

الصناعة



شجيع المشروعات الصغيرة تعد مجاالً خصباً لت

االدخار المحلي حيث تتميز هذه المشروعات

يرة، بانخفاض رأس المال مقارنةً بالمنشآت الكب

.مما يجعلها أكثر جاذبية  لصغار المدخرين

وبذلك فهي تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة 

باألفراد لتشغيلها داخل االقتصاد الوطني مما 

يؤدي إلى زيادة مساهمة االدخار في تمويل 

.التنمية

دور المشروعات -

الصغيرة في جذب 

المدخرات



يرة العاملين في المنشآت الصغ

ة يحصلون على أجور منخفض

ل مقارنة باألجور التي يحص

عليها العاملون بالمنشآت 

.الكبيرة

دور المشروعات الصغيرة -

في تأثيرها على حجم الستهالك

ة يترتب على هذا الوضع زياد

ي حجم االستهالك للعاملين ف

منشآت األعمال الصغيرة مما

يؤدي إلى زيادة حجم الطلب 

.الكلي في المجتمع 

ويترتب عليه توسع دورة

مار اإلنفاق واإلنتاج واالستث

ة وبالتالي توسع في دور

النشاط االقتصادي في 

المجتمع ورفع معدل النمو

.كمحصلة نهائية



دور المنشآت الصغيرة في تدعيم الصادرات-

من أهم المشاكل التي تواجه القتصاد القومي للكثير من 

الدول العجز الكبير والمتزايد في الميزان التجاري لذلك من 

الضروري العمل على تعظيم العائد الصافي للصادرات 

الناتجة من الستثمارات المحققة، ويمكن أن تقوم 

المشروعات الصغيرة وخاصة العاملة في النشاط الصناعي 

على دخول األسواق الخارجية، والمساهمة في زيادة 

الصادرات  وتوفير النقد األجنبي وتخفيض العجز في ميزان 

.المدفوعات



:يمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات وذلك من خالل

“
تعتمدألنهامنتجاتهاجودةمستوىلرفعمقاييساتخذتإذاالخارجيةاألسواقكسبعلىأقدرتكونالصغيرةالمشروعات

.المتقدمةالدولأسواقفيشديداً إقباالوتلقىاليدويالعملعلى



:يمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات وذلك من خالل

“
الصناعيةالمنشآتتزويدخاللمنوذلكمباشرةغيربطريقةالصادراتتدعيمفيالصغيرةالمشروعاتتساهمأنيمكن

.منخفضةبأسعاربالمدخالتالكبيرة



:يمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات وذلك من خالل

“
ً الصغيرةالمشروعات هذهتنميةرأثأنيعنيالكثيفة،وهذاوالعمالةالمحليةالخامالموادعلىنشاطهافيتعتمدماغالبا

ً الوارداتعلىالمشروعات .محدودوالمعداتلآلالتاستيرادهاألنوذلكللغايةمحدوداً يكونماغالبا



دور المنشآت الصغيرة في تحقيق عدالة التنمية -7
اإلقليمية 

رة المشروعات الصغيرة تتصف بالنتشار الجغرافي مقارنة بالمشروعات الكبي

التي تتركز في المدن الرئيسية لذلك نجد أنه في استطاعة المشروعات 

.الصغيرة المنتشرة أن تحقق أهداف تنموية واجتماعية هامة 



:يمكن للصناعات الصغيرة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات وذلك من خالل

وجود الصناعة في وسط التجمعات 

ي السكنية مما يخفف من حدة الفقر ف

ا والنائية ويسا هم في المناطق األقل تقدما

ر تقليل الفوارق الداخلية بين الحض

والريف

تساهم في امتصاص فائض العمالة 

من الزراعية وخاصة في الدول التي تعاني

البطالة المقنعة، وهي تحد من هجرة أهل 

الريف للمدن وتساهم ذلك في إزالة 

الفوارق اإلقليمية الناتجة من تركز 

األنشطة في أقاليم معينة 

نشر الوعي الصناعي في األقاليم مما 

.يحقق التنمية الصناعية

ذلك و رفع مستويات الدخول في الريف وب

.ةيؤدي إلى تطوير الريف بالجهود الذاتي



دور المنشآت الصغيرة في تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة-

من خالل التكامل بينها وبين 

المشروعات الكبيرة 

وعالقة التكامل يمكن أن تأخذ 

:األشكال التالية

مباشرالغير التكامل التكامل المباشر

عالقة تعاقدية تتم بين

يرةالمنشآت الكبيرة والصغ

هو نوع من التكامل يتم 

بصورة تلقائية دون أي 

اتفاقيات أو عقود 

قوى ويأتي نتيجة طبيعية ل

السوق ومحاولة توفير 

نةالمنتج بأقل تكلفة ممك



أسباب النجاح في التكامل بين المنشآت الصغيرة 

والكبيرة 

يرة أن المنشآت الصغيرة ل تعاني من مشكالت الحجم كما في المنشآت الكب

 تتيسر كما أنها ل تتطلب الشروط التي تتطلبها المنشآت الكبيرة والتي قد ل

.في بعض األحوال

لتي ل اقتصار نشاط المنشآت الصغيرة في البداية على المنتجات النمطية ا

ى تجميع تتطلب التخصص الدقيق بينما يقتصر دور المشروعات الكبيرة عل

.  الكبيرةهذه العناصر على شكل سلع نهائية وبمهارة تتوفر فقط في المنشآت



ا  خصائص: ثانيا

المنشآت الصغيرة



رة تتميز المنشآت الصغي

بسهولة التأسيس

محدودية التكاليف الالزمة 

لتأسيسها وتشغيلها 

سبة شجع ذلك على ارتفاع ن

نمو هذه المشروعات كما 

ر ساعد على تخصص كثي

منها في تقديم السلع 

والخدمات البسيطة ذات 

التكلفة المنخفضة

ة محدودية التكاليف الالزم

لتأسيسها وتشغيلها 

ا في إجمالي الناتج القومي-2 .تساهم المنشآت الصغيرة إيجابيا



نمط الملكية المحلية-

زيادة استقرار العمالة وإتاحة 

ين في الفرصة لوظائف أكثر للمقيم

المنطقة

اإلحساس السريع بحركة

ن السوق واإللمام المباشر م

ت جانب المنشأة بالمتغيرا

وتوجهات المنافسين 

رعة وأنشطتهم بما يسمح بس

التكيف وتعديل أوضاع

المنشأة

ية انتعاش الحياة االقتصاد

في المجتمع المحلي مع 

جع تحقيق االكتفاء مما يش

استثمار األرباح داخل 

المجتمع المحلي

ا في إجمالي الناتج القومي-2 .تساهم المنشآت الصغيرة إيجابيا



المعرفة التفصيلية بالعمالء والسوق-

ً محدودالصغيرةالمنشآتسوق حيتيممانسبيا

اجاتهماحتيعلىوالتعرفبالعمالءالشخصيةالمعرفة

حقيقتعلىالقدرةوبالتاليمباشربشكلورغباتهم

علىقدرةاليحققكمافيهاتغيرأليالسريعةاالستجابة

.بالعمالءالخاصةللبياناتالمستمرالتحديث



قوة العالقات بالمجتمع-

ةشخصيعالقاتتربطهالصغيرالمشروعصاحب

ركيشاالعالقةتلكخاللومن،ومستخدميهبعمالئه

يقعيالتالمنطقةشئونفيالصغيرالمشروعصاحب

ً المشروعفيها ً اجتماعيا ً وثقافيا .وسياسيا



المحافظة على استمرارية المنافسة-

محاربةإلىيؤديوتشجيعهاالصغيرةالمنشآتانتشار

هذادخوليرغبمنلكلالفرصةوإتاحةاالحتكار

لضمانالالزمالدعمتوفرظلفيولكن،القطاع

رفاهية،والاألمنتحقيقوبالتاليواالستمرارية،النجاح

سنتحعلىينعكسالعادلةالمنافسةسيادةأنحيث

.نتجالمجودةوتحسيناالئتمانوخدمةاألسعارمستوى



مرونة اإلدارة وسهولة األنشطة-

وضوح اإلجراءات والنماذج 

والسجالت المستخدمة مع 

وضوح القواعد واألسس

تحديد المسئوليات مع سرعة 

.إسناد الصالحيات والسلطات 

العمل قائم على السهولة 

والوضوح وتوزيع 

. الختصاصات

بساطة تنظيمها وذلك 

.لمحدودية العاملين فيها

:بـبغيرهامقارنةالصغيرةالمنشآتتتمتع

.الصغيرةالمنشأةتعريففيالدقةلتحقيقوالنوعيةالكميةالطريقتينبينالدمجالتعريفهذاويعكس



خصائص اإلدارة في المنشآت الصغيرة

ل يوجد موظفون متخصصون أو .المالك/ أدوار متعددة للمدير .فريق إدارة صغير

.وظائف متخصصة

سيادة النمط األوتوقراطي 

.للقيادة
.تقارب فريق العمل.نظام رقابة غير رسمي

ضعف التأثير على البيئة 

.المحيطة
.حصة سوقية محدودة



النمط الشخصي في اإلدارة -

(إدارة الشخص الواحد)

ا المخاطر المحتملة، مما يدف عه المالك يتحمل شخصيا

.للسيطرة على جميع جوانب العمل

عادةا يتم إدارة المنشأة الصغيرة من قبل المالك 

ا بالتعاون مع عدد قليل من الموظفين .وأحيانا

المدير في أغلب الحالت هو المصدر األساسي لتحديد 

األهداف واتخاذ القرارات في مجالت العمل المختلفة 

.وفي التنفيذ والمتابعة ألعمال المشروع

وبذلك فالمدير أو المالك في المنشأة الصغيرة ليس

بالضرورة يمتلك المهارة اإلدارية الالزمة للعمل، فهو 

شخص غير متخصص في اإلدارة ، ويميل للمخاطرة ، 

.يعيكما أنه يدير العمل بفلسفة التوجه اإلنتاجي أو الب



المفهوم اإلنتاجي يفترض أن المستهلك 

يفضل المنتجات المتاحة بشكل سهل 

وبتكلفة معقولة

كل منهما يعني بداية التسويق للمنتج من 

داخل المنشأة أي من وجهة نظر اإلدارة 

(.رأي المستهلك ) وليس من خارج المنشأة 

ما هو التوجه 

اإلنتاجي أو البيعي؟

لذا فالمدير هنا يركز على اإلنتاج 

بأقصى كمية ممكنة مع خفض التكاليف

أما المفهوم البيعي فإنه يفترض أن 

المستهلك إذا ترك بدون أي مؤثرات 

فإنه لن يشتري المنتج

لذا يجب على المنشأة أن تبذل مجهودها 

.في الترويج للمنتج وبيعه



التجديد والبتكار

ً مصدراً المتقدمةالدولفيخاصةوالصغيرةالمنشآتتعتبر منللكثيرأساسيا

علىؤثريوالتجديداالبتكاربأنيؤمنونالغالبفيأصحابهاألنوذلكاألفكار،

.بهاالهتمامعلىيحفزهمكماأرباحهم

لالهتمامرأكبفرصةتتيحالصغيرةالمنشآتبهاتتمتعالتيالمرونةأنكما

.االبتكاراتبهذه


