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 مقدمة 

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

الضخمة.  للمشاريع  المتعددة  المراحل  وإنجاز  األهداف  تحقيق  يتم  خاللها  فمن  الكبيرة.  للمشروعات 
هي   الصغيرة  والمنشآت  للعاملين.  العمل  وفرص  الوظائف  توفير  في  الصغيرة  المشروعات  وتساهم 

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

للمنشآت  مناسب  تعريف  إلى  الوصول  في  المساهمة  في  الباحثين  جهود  الورقة  هذه  وتستعرض 
خصص للمسح األدبي  . فالجزء األول قد  إلى جزئينوتنقسم هذه الدراسة  الصغيرة بحسب كل دولة.  
الدراسا  استعراض  السابقة  المتضمن  الثاني  ت  الجزء  أما  المجال.  هذا  فقد خصص الستعراض    في 

لإلستنتاجات  المقترح  و   الملخص  التعريف  على  ذلك  تطبيق  ثم  منها  والعالقات  الدالالت  استخالص 
  للمملكة العربية السعودية. 

 إشكاليات التعريف  

بين المهتمين بأمر هذه ا كبيراً  لمشروعات، ويرجع هذا الجدل إلى أن هذا المصطلح  يثير تعريف المشروعات الصغيرة جدالً 

أن   بجانب  بيناً،  اختالفاً  خصائصها  في  تختلف  قد  والتي  تحته  تندرج  أن  يمكن  التي  المشروعات  من  عدداً  طياته  في  يحمل 

ا يمكن اختالف درجة ومستوى التقدم بين الدول وما يتميز به قطاع المشروعات الصغيرة بمكوناته من سرعة التغيير يجعل م

اعتباره مشروع أو صناعة صغيرة في فترة من الفترات ال يعد كذلك في فترة الحقة، كذلك ما يعد صناعة صغيرة في دولة  

يعد صناعة   ما  وأيضاً  التنمية،  عملية  في  خطواتها  أولى  تخطو  نامية  دول  في  كذلك  يعد  ال  قد  األمريكية  المتحدة  كالواليات 

  المشروع   تعريف   يتباين  قد ال يعد كذلك في صناعة المالبس والمنسوجات. كما   صغيرة في مجال صناعة الصلب مثالً 
  السكاني،   والهيكل   االجتماعية   والخصائص   االقتصادي   نظامها   حسب   ألخرى   دولة   من   الصغير 
  إليه   الموجه   والسوق   التقنية،   ومستوى   المال،   رأس   وحجم   العمالة،   حجم   في   التباين   هذا   ويتركز 
  60فاألمر تحكمه إلى حد كبير عدد من االعتبارات النسبية. وقد رصد الباحثون أكثر من    .الصغير   المشروع   منتجات 

 نستعرض أهمها على المستوى العربي.  دولة .   40تعريفاً للمنشآت الصغيرة في 
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  ،   منشورة   غير   ماجستير   سالة ر   المصري،   االقتصاد   في   الصغيرة   الصناعات   دور   ،   فرج   نيفين  -1
 جامعة المنوفية.   ،   التجارة   كلية 

 : بالمصدر جاء ما ملخص

  تقسيمه   تم   الذي   التالي   الجدول   خالل   من   التعريفات   بعض   إجمال   يمكن   أنه   إلى   ة الباحث   شير ت   
 : معين   لمعيار   وفقا   التعريفات   من   عدد   عمود   كل   تحت   يندرج   أعمدة   أربعة   إلى 
 العمال   عدد   معيار   هو :  ل و 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 +    العمل   عدد   إلى   يستند :  الرابع   والمعيار  .4

 المستخدم  المعيار حسب مصنفة  مصر  في  الصغيرة الصناعات تعريف

  عدد معيار
 العمال

 

 المال رأس+  العمال عدد معيار
+ العمال عدد

 اآللية درجة
+  العمال عدد معيار

 أخرى  معايير

  األمم تقرير ـ 1
 عدد  المتحدة
  من العاملين

10   :50  
   عامالً 

  تعريفات  ـ 2
  من عدد 

   الباحثين
  األدنى الحد * 

  لعدد 
:   العاملين

 بعض 
  التعريفات 

  1.4 المال رأس: 1989  الصناعية التنمية ، 1
   عامالً   50 من أقل  العمال عدد +    جنيه مليون 

  و الهندسية التصميمات  تنمية مركز – 2
 : الصناعية

 :  الصغيرة الصناعات  1980  سنة* 

   جنيه ألف 200 المال رأس

  الصغيرة الصناعات 1981  سنة* 
 :والمتوسطة

 ال العمال عدد +   جنيه مليون  المال رأس 
   عامالً   150 عن يزيد 

 عدد :  المتخصصة القومية المجالس – 3

  الجهاز – 1
  المركزي 
  العامة للتعبئة

 :  اإلحصاء و

  العاملين عدد 
 قد  و فأقل 9

  20 إلى يصل
  حاالت  في

+   أخرى 
  استخدام
 آلية وحدات 
 بسيطة 

  وزارة  – 2 

  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

  50  إلى 10  من – أ
   الصبية دون  عامالً 

  في المستثمر – ب 
  ألف 50 اآلالت 
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  10 بـ حددته
  و عمال

 البعض 
  لم اآلخر
  حداً  له يضع
 . له أدنى

 الحد * 
  األقصى

  لعدد 
 :  العاملين

  حددهم البعض 
 عامالً   50 بـ

 وآخرون 
    اعتبروهم

 عامالً   100

    اعتبرهم وأحدهم
 عامالً   300

+   عامل  100  من أقل إلى 10 من العمال
   جنيه ألف 500 المعدات  في المال رأس

 :  الصناعات  إتحاد  – 4

   عامالً   50+   جنيه آالف 10 المال رأس

 :  الشورى  مجلس – 5

   عامالً  20 من أكثر+  فأقل جنيه  مليون  ربع

 :  للتنمية االجتماعي الصندوق  – 6

  200 إلى يصل جنيه ألف 50 المال رأس
  أربعة من أكثر اشتراك حالة في جنيه ألف

 .  المشروع من مستفيدين

   الصغيرة الصناعات  قانون  مشروع – 7

  عامل 100 إلى 10 من العمال عدد 

   جنيه  مليون  5 إلى  ألف 50  من المال رأس

 :   باحثين ثالثة تعريفات *

  األول العمود  في كما العاملين عدد  حددوا*

  –  5 بين  يتراوح  المال لرأس األدنى الحد * 
  لرأس األقصى الحد  و ، جنيه ألف 700
 جنيه  مليون  1,4  – ألف 50 المال

 :  التخطيط

  50 من أقل
+   عامالً 
  أسلوب  مراعاة
  اإلنتاج

    المستخدم

  

 .  جنيه

 محركة قوة – ج
  حصان 10  لإلنتاج
 . فأكثر

  بسيطة تكنولوجيا – د 
   العمالة كثيفة

  خام مواد  – ه
 .  محلية مستلزمات 

  المنشأة مساحة – و
  م 2000  عن تزيد  ال
2   

  قيمة صافي – ز
  رأس  2 ـ  اإلنتاج
  المال

  البنك تقرير  – 2
 و لإلنشاء الدولي
 :  التعمير

 لألغراض " 
 "  اإلحصائية

  10 من العمال عدد 
  عامالً   50 إلى

   التطبيقية لألغراض 
 مشروعات  جميع

 . الخاص  القطاع
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  المشروعات   األهلية،   الزرقاء   جامعة   السياسية   والعلوم   االقتصاد   كلية   ، الوادي حسين محمود  ( 2)   
 م. 2005يونيو    1العدد   25  مجلد   لإلدارة،   العربية   المجلة   بها،   الذاتية   والتحديات   ماهيتها   الصغيرة، 
 : بالمصدر جاء ما ملخص

(  5،250)  بين  فيها  العاملين  عدد   يتراوح  التي  الشركات   هي  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  (1
 " 2001 االسكوا،. "عامال

 : التالية الثالثة الشروط من األقل على اثنان فيه يتوافر  الذي هو" الصغير المشروع (2
 . إسترليني جنية  مليون  1.4 عن المالية  السنة خالل الدوران يزيد  أال -أ
 . إسترليني جنيه  مليون  0.7  عن العمومية الميزانية مجموع يزيد  أال -ب
 .عامال 50  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 الطابع يحمل -ب 
 . فيها يعمل التي المنطقة في كبير حد  إلى مجليا يكون  -ت 

 

 مالحظات 
  الدراسة   في   االستفادة   أوجه 

 الميدانية 
  نتائج   تطبيق   في   االستفادة 
 الدراسة 

 تعريفففففففففف حففففففففف ل اآلراء تختلففففففففف  .1
 الخفففتال  نظفففرا الصفففغير المشفففرو 
 .التعريف أليه يستند الذي المعيار

 العمفففففال عفففففدد معيفففففار أن تالحففففف  .2
 ففي  الكتابفات  مفن  كثيفر  بين  مشترك
 .الصغير المشرو  تعريف
 

  المعفففايير   علففف    التعفففر   .1
  لتعريففففففففففففف   السففففففففففففائدة 

  الصفففففغيرة   المشفففففروعات 
 . المملكة   في 
 مدى إل  الت صل .2

 تلك  وكفاية  مالئمة
  لت صيف المعايير
 .الصغير المشرو 

 تصفل  المعايير عدد  اقتراح .1
 أحجفففففففففام بفففففففففين للتفرقفففففففففة

 .بالمملكة المشروعات
 إلفف  يسففتند تعريففف اقتففراح .2

 درجفففة ينفففال المعفففايير تلفففك
 .القب ل من  أعل 
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 . إليها ينتمي  التي الصناعة في نسبيا صغير حجم له -ث 
 .نموه جلأ من المال  رأس لتمويل الداخلية المصادر على  كبير بشكل يعتمد  -ج

 ( 1989  – بومباك) 
 : اآلتية الشروط 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، منطقة في العمل -ج
 .له ينتمي الذي القطاع مع بالمقارنة  نسبيا صغير  المشروع حجم   يكون  أن -د

 (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   إنتاج  وبعناصر  غالبا،  محلية  بيئة  في  الكاملة
 (  2001 عنبة.       ) الصناعة

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

 ( 2002  – العطية) 
  التي   المشروعات   دائرة  حجمها  يدخلها  التي  المشروعات   تلك  هي   والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  (7

 مواردها  من  الدعم   هذا توفير على  المالية أو  الفنية  قدرتها  بعدم   تتسم  والتي   والرعاية،  للدعم  تحتاج
 ( 2003 أبوموسى،.        ) الذاتية وإمكاناتها وقدراتها

 اليدوي،  العمل  على  اإلنتاجي  نشاطها  في  تعتمد   التي  تلك  بأنها  الصغيرة   الصناعية   المشروعات  (8
 (  2002 يوسف،.      )البسيطة واألدوات واآلالت  اليدوية المعدات  ببعض   االستعانة مع

  وجود  إلى  عديدة  دراسات و   كتابات   إليه  أشارت   ما  الصغير  المشروع  تعريفات   وتباين  تعدد   ويؤكد 
  يمكن   انه  إلى  الباحث   وينتهي  دولة  80  في   الصغيرة  للمشروعات   مختلفا  تعريفا  60  عن  يزيد   ما

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

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

 (. 3،4،5 التعريفات  الحظ)  للمشروع، الصغير الحجم صفة  لتحديد  كمعيار( الكمي
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  منها  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

 .المستخدمة
 

 

 

  الدراسة في االستفادة أوجه مالحظات
 الميدانية 

  نتائج تطبيق  في االستفادة
 الدراسة

  تعريف   وج د   عدم   تالح   -
  للمشروعات   محدد 

 . الصغيرة 
  بين   عالقة   وج د   وض ح  -

  االقتصادي   النظام 
  وتعريفها   للدول   واإلجمالي 
 . الصغير   للمشرو  

  خصائص   عل     التعر   -
  الصغير   المشرو  
 . بالمملكة 

  تصنيف   عل    التعر   -
  الصغيرة   المشروعات 
 . بالخصائص   وارتباطها 

  مفه م   إل    الت صل  -
 . للمملكة   مالئمة   أكثر 

  المترتبة   المنافع   تحديد  -
  المشرو    تعريف   عل  

  حسب   الصغير 
 . خصائصه 

 

  للتنمية   العربية   والمتوسطة،المنظمة   . الصغيرة   المشروعات   تقييم   عمل   ورشة   مرتجى،   ناجي   سيد   ( 3) 
 م 2004 يناير   22-18  القاهرة   اإلدارية 

 : بالمصدر جاء ما ملخص 

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

 
 

 
 

 الكبير المشرو  والمت سط  الصغير المشرو  المقارنة  مجال
 :اإلدارية النواحي
 العليا  اإلدارة

 التخطيط 
 التنظيم 
 التوجيه 
 الرقابة

 عادة فردية
 علمي  غير/  األجل قصير

  هيكل يوجد   أو تنظيمي هيكل يوجد  ال
 للغاية محدود 
 شخصي  أساس
 أنظمة  بدون  مركزية

 جمعية /  مجلس/  مجموعة
 علمي /  األجل طويلة
 إشرافية  ومستويات  تنظيمي  هيكل
 واتصاالت  وتحفيز إشراف أنظمة
 مركزية  وال مركزية أنظمة
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 : النشاط نواحي
 اإلنتاج 
 التسويق 
 التمويل 

 التكنولوجيا 
 األفراد  شئون 

 االجتهادات  على يعتمد  محدود 
 عادة  بيعي  نشاط/  النطاق محدود 
 ذاتي /  محدود 
 محدودة 
 فردية قرارات 

 علمية  أساليب  على يعتمد   ضخم
 أنظمة  وجود /  النطاق متسع

 تسويقية 
  مملوك مال رأس/  ضخم

 ومقترض 
 متجددة /  متقدمة
 عاملين  أنظمة

 

 

 

  الدراسة في االستفادة أوجه مالحظات
 الميدانية 

  نتائج تطبيق  في االستفادة
 الدراسة

 وض ابط  أسس  وج د  عدم  تالح  (1
 المشفروعات  بفين  المقارنة  لعملية

 الهد   ض ء  في  وغيرها  الصغيرة
 .المقارنة من

 الخصفففائص بفففين الخلفففط وضففف ح (2
 .اإلدارية والممارسات

 األخيفففرة التطففف رات اثفففر يفففرا  لففف  (3
 المشففففففروعات خصففففففائص علفففففف 

 .الصغيرة

 الخصففففائص علفففف  التعففففر  -
 للمشففففففففففففروعات الفعليففففففففففففة

 .القائمة  الصغيرة
 المعففففففايير علفففففف  التعففففففر  -

 الجهفففات لفففدى المسفففتخدمة
 للمقارنفففة االختصفففا  ذات
 الصفففغيرة المشفففروعات بفففين

 .وغيرها

 معففففففايير إلفففففف  الت صففففففل -
 لتعريففففففففف دقيقففففففففة محففففففففددة
 يميفف   ومففا الصففغير المشففرو 

 .غير  عن
 المترتبفففة المنفففافع تحديفففد -

 خصففائص بففين التفرقففة علفف 
 وغيرهففا الصففغيرة المشففروعات

 المشاريع من

 

 
 

 

 

 

  الدار "  المعاصرة   المنظمات   في   اإلداري   التنظيم / "   كر ب بو أ   محمود   مصطفى   : ( 5)   رق    المصدر 
 م. 2007  اإلسكندرية،   الجامعية، 
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 : بالمصدر جاء ما ملخص

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

  إعداد   لعملية   والممارسين   الباحثين   من   بها   المعترف   والحقائق   المسلمات   من   انه   إلى   يشيرالكاتب 
  أو   المنظمات   كافة   في   تطبيقه   يمكن   نمطي   إداري   تنظيم   يوجد   ال   انه   اإلداري،   التنظيم   وتطوير 

  التنظيم   وتطوير   إعداد   عملية   فان   ثم،   ومن   وبيئتها،   وظروفها   نشاطها   اختالف   مع   المشروعات 
  تلك   تالئم   التي   والمبادئ   األسس   من   مجموعة   وضع   تتطلب   الصغيرة   للمشروعات   اإلداري 

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

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

 : حيث   من   خصائصها   حسب   المشروعات   تصنيف   1  –  1
 . وتطورها   وحجمها   المشروعات   نشأة  (1
 . وخدماتها   المشروعات   نشاطات  (2
 . وقيادتها   المشروعات   إدارة   متطلبات  (3
 . وأهميتها   للمشروعات   اإلستراتيجية   الرؤية   نطاق  (4
 . والخارجية   الداخلية   المشروع   عمل   بيئة  (5

 : حيث   من   للمشروع   المالئم   اإلداري   التنظيم   سمات   تحديد   2  –  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   اإلطار  (4

 : وتطويره   اإلداري   التنظيم   إلعداد   المناسبة   البدائل   تحديد   3  –  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   -2
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 . الحجم   بسيطة   بنشاطات   يقوم  -أ 
 . بسيطة   خارجية   بيئة   في   يعمل  -ب 
 . اإلفراد   من   محدود   عدد   وخبرة   معرفة   خالل   من   إدارته   إمكانية  -ج 
 . المشروع   صاحب   يكون   ما   عادة   قوي   واحد   مدير   بواسطة   عادة   يدار  -د 
 . ومحدوديتها   للمشروعات   اإلستراتيجية   الرؤية   بساطة  -ه 

 : الحجم   صغيرة   للمشروعات   المالئم   والنظم   التنظيم   سمات   -3
 . الهيكل   لهذا   الرئيسي   المكون   هي   العليا   اإلدارة   تعتبر   بسيط   وظيفي   أو   تنظيمي   هيكل  -أ 

  للتطور   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   البيروقراطي 
  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   وتطوير   إلعداد   العامة   األسس   -4

 : الحجم 
 . متداخلة   عامة   واختصاصات   بسيط   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   ومخاطر   تحديات  -5
  الصغيرة   المشروع   إدارة   في   واالبتكار   الشخصي   لالجتهاد   اكبر   فرص   توفير   أهمية   مع  •

  للمشروع   العليا   اإلدارة   في   والمبادأة   االبتكار   عمليات   غالبية   تنحصر   قد    انه   إال 
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  واستقراره   الوظيفي   المستقبل   وضوح   عدم   إلى   عادة   ذلك   ويرجع (  المشروع   صاحب ) 
 . الصغير   المشروع   لموظفي 

  يوجد   ال   الصغير،   المشروع   وأنشطة   حجم   في   والنمو   التطور   وحتمية   طبيعة   مع  •
 . للمشروع   اإلداري   التنظيم   لتطوير   منهج   أو   تصور 

  الطباعة تحت – الصغيرة للمشروعات  اإلرشاد  أخالقيات  بعنوان أخر مصدر في الباحث  ويشير(  3)
 : وهي الصغيرة للمشروعات  أخري  خصائص  هناك بان ،2010
 أو الحالية  المشروع صاحب  مهنة ترتبط حيث  المهنية عليه يغلب  كيان الصغير المشروع (1

 .النشاط بطبيعة المستهدفة
 خصائصهو  المشروع لصاحب  الذاتية القدرات و  السمات  على  ويستند  ينبثق  كيان الصغير المشروع (2

 .االبتكارية وقدراته القيادية
 . المشروع حياة  بدورة  تدريجيا  يمر نسبيا طويل  افتراضي عمر له الصغير المشروع (3
 (.السوق  إلى الدخول) الوالدة قبل وما االحتضان بمرحلة تتحدد  الصغير المشروع سمات  (4
 . التكيف على والقدرة المرونة في عالية  بدرجة يتسم أن  يتطلب  الصغير المشروع (5

 . اإلنتاجية بالعمليات   المتعلقة القرارات  في األخالقية األسس        

 

 
 

 األخالقية  والمعايير األسس القرار مجال م
 الغيار، قطع استخدام سالمة المستهلك، سالمة الخدمة  /المنتج تصمي  1

 الطاقة استهالك
 سه لة العاملين، سالمة  للم قع، البيئي األثر العمل  م اقع  تصمي  2

 الطاقة استهالك كفاءة للم قع، المع قين وص ل
  الض ضاء، النفايات، من التخلص العاملين، سالمة (المراحل) العمليات تكن ل جيا 3

 استهالك كفاءة الحراري، االنبعاث اله اء، تل ث
 الطاقة

  األمثل االستخدام للمستهلك، تعط  التي األول يات  عملية عل  والرقابة التخطيط 4
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 المحدد  ال قت في  باإلنتاج االلت ام لإلمكانات، اإلنتاج 
  من التخلص العاملين، سالمة المستهلك، سالمة اإلنتاج  ج دة عل  الرقابة 5

  متانة المنتج، أداء بالم اصفات، االلت ام المل ثات،
 األعطال وانخفاض الصيانة سه لة المنتج،

  المست دعات، سالمة الطاقة، استهالك كفاءة المخازن  ومراقبة تخطيط 6
  مع العالقة في الن اهة الم ج دات، عل  الحفاظ

 الفضالت من التخلص الم ردين،
  والخارجي الداخلي الفشل تالفي 7

 اإلنتاجية  للعمليات
  سالمة اإلنتاجية، العمليات  لفشل البيئي األثر

 العاملين سالمة المستهلك،
  

 
 

 

 

 

  الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية 

  تطبيق   في   االستفادة   
 الدراسة   نتائج 

 بفففففففففففين الفففففففففففر ط وضففففففففففف ح .1
 المشففففففففففففففرو  خصففففففففففففففائص
 وخصففففففففففففففائص الصففففففففففففففغير

 .  المشرو  صاحب
 قففففففففففففدرة ر ففففففففففففط وضفففففففففففف ح .2

 البقففففففففاء علفففففففف  المشففففففففرو 
 لفففففففففدى بمفففففففففا واالسفففففففففتقرار

 مففففففففن المشففففففففرو  صففففففففاحب
 .ومهني معرفي رصيد

 عفففففففففن التركيففففففففف  وضففففففففف ح .3
 بففففففففدء قبففففففففل مففففففففا مرحلففففففففة
 .المشرو  تشغيل

 تتنففاول التففي الكتابففات نففدرة -
 وتطففففففف ير إعفففففففداد مفففففففنهج

 اإلداري  التنظففففففففففففففففففففففففففففففففففي 

  طبيعففففففففة   علفففففففف    التعففففففففر   -1
  تأسففففففففيس   فتففففففففرة   مرحلففففففففة 

  وتأثيرهففففففففففففففا   المشففففففففففففففرو  
  بقفففففففففففاء   ففففففففففففر    علففففففففففف  
 . واستقرار    المشرو  

 مففففففففففدى علفففففففففف  التعففففففففففر  -2
 خصفففففففففففففففففائص ت اففففففففففففففففففق

 و يانففففففففففففففففات المشففففففففففففففففرو 
 مفففففففن المشفففففففرو  صفففففففاحب

 المعرففففففففففففففففففففففة حيففففففففففففففففففففف 
 .والخبرة

 تففففففففففأثير علفففففففففف  التعفففففففففر  -3
 صفففففففففففففففاحب خصفففففففففففففففائص

 فففففففففر  علففففففف  المشفففففففرو 
 ونجففففففففففففففففففاح اسففففففففففففففففففتقرار

 المشرو 
  أنففففففففففف ا    علففففففففففف    التعفففففففففففر   -4

 إلففففففففففففففففففففف  الت صفففففففففففففففففففففل -
 والشفففففففففرو  المتطلبفففففففففات

 ففففففففي ت افرهفففففففا ال اجفففففففب
 المشفففففففففففففرو  صفففففففففففففاحب
 أساسففففففففففففية لمق مففففففففففففات

 .المشرو  لنجاح
 المهفففففففففففففففففارات تحديفففففففففففففففففد -

 األساسففففففففففية والقففففففففففدرات
 ت افرهففففففففففففففففا ال اجففففففففففففففففب

 لفففففففففففففففففدى وتنميتهفففففففففففففففففا
 أصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففحا 
 المشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففروعات

 .الصغيرة
 أسفففففففس إلففففففف  الت صفففففففل -

 تضفففففبط دقيقفففففة ومعفففففايير
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 .الصغيرة للمشروعات
 عففففففففففدم أهميففففففففففة وضفففففففففف ح .4

 واإلدارة التنظفففففففففي  مالئمفففففففففة
 المشفففففففففففففرو  لخصفففففففففففففائص

 تفففففففأثير وخطففففففف رة الصفففففففغير
 اإلدارة نظفففففففام علففففففف  ذلفففففففك

 العمففففففففففففففففففففل وأسففففففففففففففففففففل  
 .الصغير بالمشرو 

  اإلداري   التنظفففففي    وخصفففففائص 
 . القائمة   الصغيرة   للمشروعات 

  وتفففأثير   عالقفففة   علففف    التعفففر   -5
  األداء   علففففف    اإلداري   التنظففففي  
  بالمشففروعات   العمففل   وإنتاجيففة 
 . الصغيرة 

  المشففففففففرو    إنشففففففففاء   دوافففففففففع  -6
 . الصغير 

  الصفففغير   المشفففرو    خصفففائص  -7
 . العملي   ال اقع   في 

 

 التنظففففي  وتطفففف ير إعففففداد
 للمشفففففففففففففففففروعات اإلداري 
 .الصغيرة

 مجففففففففففففففففففاالت تحديففففففففففففففففففد -
 والتحسفففففففففففين التطففففففففففف ير

 اإلداري  التنظففففففففففي  فففففففففففي
 للمشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففروعات

 وتحديففففففففففففففد الصففففففففففففففغيرة
 وسفففففففففففففففبل متطلبفففففففففففففففات

 .وتحسينها تط يرها
  المشروعات   وإشكاليات   محددات   ندوة   الصغيرة،   المشروعات   ماهية   هاللي،   مصطفى   حسين   ( 6) 

 م. 2005  القاهرة   ، للتنمية   العربية   المنظمة   العربي،   الوطن   في   والمتوسطة   الصغيرة 

 
 : بالمصدر جاء ما ملخص

  لبعض  استثمار   وهي   الدخل   لتوليد   أنشطة   بأنها   الصغيرة   المشروعات   ماهية ل   المصدر   يشير 
 . النشاط   على   للقائم   مجزي   عائد   تحقيق   بغرض   والمهارات   المصادر 

  قوة   من %  66  من   يقرب   ما   تستخدم   الصغيرة   المشروعات   أن   إلى   أيضا   المصدر   يشير   كما 
  قطاع   ويمثل %  75  لحوالي   النسبة   هذه   تصل   أن   المتوقع   من   نه أ   كما   مصر   في   العمل 

 . خاص   كقطاع   المسجلة   المنشات   من %  90  من   يقرب   ما   والحرفية   الصغيرة   المشروعات 
  المشروع   صاحب   لدى    توافرها   يجب   معينة   واشتراطات   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   إنجاح   على   الشخصية   بقدراتهم   إيمانهم   قدر   وعلى :  بالنفس   الثقة  (2

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

 . المعوقات 
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  مشروعاتهم   جدوى   بمدى   التمويل   جهات   إقناع   على   القدرة   تعني :  اإلقناع   على   القدرة  (5
 . األسعار   أفضل   على   التجار   مع   التفاوض   وعلى 

 . الحقيقية   الرؤية   لتحويل   مطلوب   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   المتعة   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  المخاطرة من محسوب  لقدر يحتاج -
 .  صاحبه  لدخل الرئيسي المصدر هو -
 . بسيطة  لتكنولوجيا يحتاج -
 .  المحلية الخامات  الستخدام  يتجه -

 
 

 الدراسة   نتائج   تطبيق   في   االستفادة  الميدانية   الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 

 التعريففففات معظففف  تركففف  .1
 بفين  الجمفع  معيار  عل 

 ودافففففع واإلدارة الملكيففففة
 لصفففاحب عائفففد تحقيفففق
 .المشرو 

 بفففففففين الفففففففر ط وضففففففف ح .2
 الصفففففغيرة المشفففففروعات

 .بها العاملين وعدد
 

 بففففففففين كبيففففففففر تشففففففففابه .3
 بشفففففففففففففان الكتابفففففففففففففات
 المشفففروعات خصفففائص

  عفففففففدد   تطففففففف ر   علففففففف    التعفففففففر   .1
 . الصغيرة   بالمشروعات   العاملين 

 والطم حات  األهدا   عل   التعر  .2
 المشفففففففرو  لصفففففففاحب المسفففففففتقبلية

 .الصغير
 لدى الحقيقة الدوافع عل   التعر  .3

 إنشففففففاء عنففففففد المشففففففرو  صففففففاحب
 .الصغير المشرو 

 الخصفففففففائص علففففففف  التعفففففففر  .4
 الصفففغيرة للمشفففروعات المشفففتركة
 .بالمملكة

 صاحب  تفرغ مدى  معرفة يجب .5

 إعففداد فففي المت قففع التغيففر تقففدير .1
 المشفففروعات ففففي العمالفففة وأنففف ا 
 .بالمملكة  الصغيرة

 المت قففع القيفف د وت صففيف تحديففد .2
 الصفغيرة  المشفروعات  ت اجهها  أن

 بالمملكة
 

 عامففففة خصففففائص إلفففف  الت صففففل .3
 المشففففففففروعات بففففففففين مشففففففففتركة
 .الصغيرة

 أفكار  الستكشا  أليه وضع .4
 .جديدة لمشروعات



 

 15صفحة    م.2012املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة. القاهرة .  -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري  

 

 .الصغيرة
  ت ليد  مصادر تن   .4

 جديدة أفكار
 .جديدة لمشروعات

 .المشرو 
 مصدر هناك هل  معرفة يجب .6

 .المشرو  لصاحب آخر دخل
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 م. 2008  المنوفية   جامعة   منشور   غير   بحث   الصغيرة،   المشروعات   محمد،   فتحي   الدين   حسام   : ( 7)   

 : بالمصدر جاء ما ملخص
  مناطق   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   منهج ال   وفق   التعريف  (1
             كمي   منهج ال   وفق   التعريف (   (2
        نوعي   منهج ال   وفق   التعريف   (  (3

  والمتوسط   الصغير   المشروع   أن   على   الباحثين   معظم   اتفق :  الوصفي   منهج ال   وفق   التعريف  (1
 : التالية   النوعية   الشروط   يستوفي   أن   يجب 

  سوقية   حصة   يحتل   المتوسط   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   يشارك   أو   يمارس   المشروع   صاحب :  اإلدارة   وشمولية   فردية  -ج 
  يسمح   والذي   الكبيرة   الشركات   في   المتبع   اإلدارة   نمط   يوجد   ال   حيث   اإلدارية 

 . أخرى   إدارية   مهام   في   بالتفويض 
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   :   الكمي   المنهج   وفق   التعريف  (2
 . العاملين   وعدد   الثابتة   الموجودات   قيمة   خالل   من   الصغير   المشروع   تمييز   يمكن  -أ 

  بالتنمية   بعالقتها   الصغيرة   األعمال   قطاع   مزايا   من   واحدة :  تعقيد   أكثر   كمية   معايير  -ب 
 . أصالً   النادر   أو   القليل   المال   رأس ل   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 
 . ن او التع   استراتيجيات  -و 
 . الباطن   من   التعاقد  -ز 

 : يلي ما منها متعددة تعريفات  هناك أن إلي  أيضا الباحث  يشير كما
  بأنه  المتوسط  أو  الصغير  المشروع  1985  الشركات   قانون   عرف   :البريطاني  التعريف (1

 :  من أكثر أو بشرطين  يفي الذي المشروع"
 .  إسترليني جنيه مليون  8 عن  يزيد  ال  سنوي  تداول حجم ❖
 . إسترليني جنيه مليون  3.8  عن يزيد   ال مستثمر مال رأس حجم ❖
 . موظف 250 عن يزيد  ال  وموظفين العمال من عدد  ❖

  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 قطاع بكل خاصة تعريفات  إعطاء خالل من  واالختالفات  الفروق  هذه
 اقتصادي قطا  لكل خاصة تعريفات

 
 أدن  كحد القياس معيار المجففففففففال م

 عامل   200 التصنيع  1

 سنوي  تداول حجم إسترليني جنية 185000 بالتجزئة   البيع 2
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 سنوي  تداول حجم 370000 بالجملة   البيع 3

 عامل   25 البناء  4

 عامل   25 المناجم  5

 سنوي  تداول  حجم جنية 365000 السيارات  تجارة 6

 سنوي  تداول  حجم جنية 185000 متنوعة  خدمة 7

 سيارات  5 النقل شركات  8
 

 
 

  :روبيو األ التعريف (2
 : اآلتية بالمحددات  الصغير للمشروع كمي تعريف روبيو األ االتحاد  وضع
 .إسترليني  جنيه مليون  16 عن  يزيد  ال  سنوي  تداول حجم
 . إسترليني جنيه  مليون  8  عن يزيد   ال مستثمر مال رأس حجم
 .وموظف عامل  250  عن يزيد  ال  والموظفين العمال من عدد 

 
 

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

  بريطانيا  في  الصغير  المشروع  على  ينطبق  فيما   ألخرى   دولة  من  المعيشة  ومستوى   االقتصادي
 . أخرى  مناطق في  بالضرورة  ينطبق ال وأمريكا

  تلك   عن  تختلف  الصغير  للمشروع  قياس  ومعايير  تعريفات   لها  جد أو   آسيا  شرق   جنوب   دول
  وفق   آسيا  شرق   جنوب   دول  من  خمسة  في  بها  المعمول  التعريفات   وهي  بريطانيا  في  بها  المعمول

 : بالجدول  موضح هو ما
 

 

 أقص  كحد القياس معيار الدولة م

 عامل   19 من اقل ندونيسيا إ 1
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 عامل   25 من اقل ماليزيا  2

 عامل   99 من اقل الفلبين  3

 عامل   50 من اقل سنغافورة  4

 عامل   50 من اقل تايالند  5

 
 
 
 
 

 

  الدراسة في االستفادة أوجه مالحظات
 الميدانية 

  نتائج تطبيق  في االستفادة
 الدراسة

 م حففففد تعريففففف وجفففف د عففففدم -
 نظففففرا الصففففغيرة للمشففففروعات

 وم اصففات  ظفرو   الختال 
 دولفة  مفن  االقتصادي  النشا 
 .ألخرى 

 بففففاختال  التعريفففففات تتعففففدد -
 نشففففففففا  قطففففففففا  أو مجففففففففال
 .الصغير  المشرو 

 خصففففففففائص علفففففففف  التعففففففففر  -
 كففل فففي الصففغيرة المشففروعات

 الرئيسفية  القطاعفات  ففي  قطا 
 .بالمملكة

 وجففففف د مفففففدى علففففف  التعفففففر  -
 نففففف   بفففففين ارتباطيفففففه عالقفففففة
 المشفففرو  وخصفففائص النشفففا 
 .الصغير

   معيفففار وت صفففيف تحديفففد -
 المشففففففففففففففروعات تصففففففففففففففنيف

 .الصغيرة
 وقففف ة نففف   إلففف  الت صفففل -

 نففف   بفففين االرتباطيفففة العالقفففة
 ومعففففففايير والقطففففففا  النشففففففا 
 .الصغيرة  المشروعات  تعريف

 

  االتجاهات   مؤتمر   االقتصادية،   األزمات   مواجهة   في   الصغيرة   المشروعات   دور   عيد،   عادل   أيمن   ( 8) 
 م. 2009يوليو   شمس،   عين   بجامعة   الضيافة   دار   القاهرة،   األعمال،   إدارة   بحوث   في   الحديثة 

 : بالمصدر جاء ما ملخص

 : الختالف   نظرا   الصغيرة   للمشروعات   محدد   تعريف   وضع   إمكانية   عدم   لى إ   الباحث   يشير    (1)
 االقتصادي   النشاط   طبيعة  .1
 النمو   درجة  .2
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 السائدة   واالجتماعية   االقتصادية   الظروف  .3
  تلك   وتمثلت   محدد   تعريف   لوضع   معايير   عدة   بين   للمفاضلة   محاوالت   وجدت   ذلك   رغم   ولكن 

 : في   المعايير 
   0العمالة   حجم   –  المستهلكة   الطاقة   حجم   –  المدفوعة   الطاقة   حجم   –  المبيعات   حجم   –  اإلنتاج   حجم      

 :   يلي   ما   العربية   مصر   جمهورية   تبنتها   التي   التعريفات   ومن 

  9  بها   يعمل   صغيرة   منشاة   داخل   تمارس   التي   الصناعات :  هي   الصغيرة   المشروعات  -أ 
  الخاص  للقطاع   تابعة   وهي   للغير،   خدمة   نقدم   أو   صناعي   بنشاط   وتقوم   فاقل   مشتغلين 

 . منتظمة   حسابات   أو   دفاتر   بها   يمسك   وال   الفردي   الطابع   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   وبساطة 
 

 

  السائدة   المفاهيم   ضوء  في   أنه(  2002  هيكل،  محمد /  1997  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 ونطاقه المشروع نشاط (2
 .منخفضة المشروع  في المخاطرة درجة (3
 . بدايته عند  نسبيا بسيطة   تكنولوجيا إلى يحتاج (4
 . للشباب  العمل فرص  توفير   في يساهم  ألنه  نظرا البطالة 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  يستطيع"  االستثمار  متغيرات   مع  وسهولة  بمرونة  التفاعل  على   القدرة (7

 ". ومتطلباته السوق  متغيرات  مع تناسب  أخرى  خدمات 
 . مباشرة الحالي والمستهلك السوق  متطلبات  مع تتناسب  التي والخدمات  السلع تقديم  في يتخصص  (8
 .اإلنتاج  قاعدة وتوسيع 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
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  مشروعاتهم   في   الذاتية  االبتكارات   على  مالكيها   قدرة  الرتفاع  وذلك  االبتكار   على  قدرتها  ارتفاع (13
 . الصغيرة المشروعات  أصحاب  إلى االبتكارات  من% 52 يعزي  اليابان في فمثال الخاصة،

 مهام  وأداء  الدقيق   للتخصص   نظرا  الزمن  بمرور  للعمالة  المهاري   المستوى   منحنى  ارتفاع (14
 .كبيرة مشروعات  مع الباطن من التعاقد  أساس على متخصصة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة 
 الدراسة 

 فقفط  يسفتند  مصفر  تبنتفه  الذي  التعريف .1
 .معايير وج د دون  العمالة عدد  عل 

 المشرو   ارتبا   تقييد  التعريف  يتضمن .2
 وضفف ح دون  الخففا  للقطففا  الصففغير

 .التقييد هذا مبرر
 عمفففل مجفففال تحديفففد التعريفففف يتضفففمن .3

 أو صففففناعي بأنففففه الصففففغير المشففففرو 
 مبففرر ال حاصففل تحصففيل وهففذا خففدمي
 .لذكر 

 لتعريففف الت صففل صففع  ة علفف  التأكيففد .4
 الصففففففناعات لجميففففففع يصففففففل  محففففففدد
 .الدول ولجميع

 المشفففرو  خصفففائص بفففين خلفففط ي جفففد .5
 .وأهدافه الصغير

 

 كانفففففففت إذا مفففففففا تحديفففففففد .1
 الصفففففففغيرة المشفففففففروعات

 تحفففففت تنفففففدرج بالمملكفففففة
 يففففففت  أم واحففففففد مسففففففم 
 مشففروعات إلفف  تقسففيمها
 وأخفرى  وصفغيرة مت سفطة
 .الصغر متناهية

 أهففففففففف  إلففففففففف  الت صفففففففففل .2
 تفففرتبط التفففي الخصفففائص
 ذاته بالمشرو 

  الممارسات أه  تحديد .3
 المشروعات لمدراء الشائعة
 . الصغيرة

 الخصففففففائص ر ففففففط اقتففففففراح .1
 أحجففام بففين التفرقففة بمعففايير

 .المشروعات
 وزارة هيئفففففة إنشفففففاء اقتفففففراح .2

 عففن مسففئ لة تكفف ن  مسففتقلة
 حتفففف  الصففففغيرة الصففففناعات

 صفففففنا  مففففن قريبفففففة تكفففف ن 
 .القرار

 المشففففففففففففروعات اتخففففففففففففاذ   .3
 إحداث  مداخل  كأحد  الصغيرة
 التنميففة تحقيففق فففي التفف ازن 

 .المستدامة
 

 

 
  ندوة   ،   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات   في   والمحاسبة   المالية   للجوانب   تحليلية   دراسة جبر،   غريب ( 9) 

 م. 2006اإلدارية   للتنمية   العربية   المنظمة ،   العربي   الوطن   في   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات 
 :  بالمصدر جاء ما ملخص

 :  يلي ما إلي الباحث  يشير( 1)
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 . عنه   ينوب   من   أو   المالك   يد   في   اإلدارة   تركز  (1
 . والمنتجات   الموارد   سوق   في   التحكم   على   القدرة   ضعف  (2

 
 . سريع   نجاح   ُتظهر   ال   أنشطة   في   االستثمار   حالة   في   للمخاطر   التعرض  (3
 . والتمويل   الخبرة   لنقص   التنافس   على   القدرة   عدم  (4
  غير   اآلراء   هذا   كانت   إذا   خاصة   المحاسبين   ذلك   في   بما   اآلخرين   بآراء   االقتناع   صعوبة  (5

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

 . والكبيرة   المتوسطة   للصناعات   الالزمة   الوسيطة   األجزاء   وتوريد   إنتاج  -أ 
 . بالثبات   تتسم   التي   األسواق   في   منتجات   من   لديها   ما   أفضل   تقديم    -ب 
 . جديدة   منتجات   بتطوير   مهتمة   غير    -ج 
 . الجودة   ومحددات   التسليم   زمن   بقصر   تتصف   التي   المحدودة   األسواق   في   العمل    -د 
  خطوط   في   التوسع   حساب   على   متميزة،   سلعة   إنتاج   أو   متميزة   خدمة   أداء   على   التركيز    -ه 

 . المنتجات   تنويع   أو   اإلنتاج 
 . القصيرة   اإلنتاج   دورة   ذات   المنتجات   مع   العمل   تفضيل  -و 
 . المخاطر   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
 .والمخاطرة المغامرة 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
 .النشاط مجال  تغيير في اكبر مرونة -ي
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 .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  المحدودة القدرة -ع 

  الختالف   وذلك  وزمان  مكان  كل  في  للتطبيق  قابل  واحد   مفهوم   تحديد   صعوبة   على   المصدر   ويؤكد   
 : العوامل هذه ومن الواحد، البلد  داخل آلخر وقت  ومن آلخر بلد  من النسبية وأهميتها المؤثرة العوامل
 . واالجتماعية واالقتصادية السياسية الظروف .1
 . النمو ومرحلة التقدم مستوى  .2
 .المستخدمة التقنية طبيعة .3
 . السائدة التقاليد  .4
 . المخطط النمو مراحل  من أي في البلد  موقع .5
 . اإلنتاج عوامل ندرة درجة .6
 . االقتصادية والمؤسسات  اإلنتاجية للوحدات  الملكية نوع .7
 

 : منهاوالتي   الصغيرة المشروعات  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 الطاقة 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  الطاقة -ه
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 المواد من  السنوي  االستهالك حجم -و
  نامية)         دولة 54  عن دراسة وفي النامية تلك  عن المتقدمة الدول في يختلف المعيار نأ مراعاة مع
 :  تياآل وجد ( متقدمة+ 

 

 

 المعيار     

 الدول تصنيف

  عدد

 العاملين 

  أصول
 عاملة

  حجم
 المبيعات

 العمالة
 والمبيعات 

 العمالة
 واألصول 

  المبيعات
 واألصول 

 العمالة
 والمبيعات 

 اإلجمالي 

 15 ، ، 3 2 ، 1 9 متقدمة دول

 39 4 1 16 1 1 10 6 نامية  دول

 54 4 1 19 3 1 11 15 اإلجمالي 
 

  أو   والترجيحية  الكمية   المعايير  كفاية  عدم  حالة  في  وتستخدم  صفيةالو   المعايير  لبعض   ضافةإ (3
  والكبيرة   المتوسطة  بالمشروعات   مقارنة  الصغيرة  المشروعات   قدرات   لتوصيف  وتستخدم  المركبة
 : منها فمثال

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

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

 
 

 

  في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية   الدراسة 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة 
 الدراسة 

 المشفرو   خصائص  بين  التفرقة -1 أوجفففففه علففففف  التعفففففر  (1 إلفففففف  الت صففففففل أهميففففففة وضفففففف ح .1
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 المشفرو   بين  يُفرق   الذي  التعريف
 .الكبير والمشرو  الصغير

 خصففائص بففين وتففداخل خلففط ي جففد .2
 وخصفائص  ذاتفه  الصفغير  المشرو 

 والسفففففلبية االيجابيفففففة الممارسفففففات
 .المشرو   إدارة أو  لصاحب

 تخفففص ال الخصفففائص مفففن العديفففد .3
 مثففل وحففدها الصففغيرة المشففروعات

 المالفك وتفأثير المغفامرة ففي  الرغبة
 الفتحك   وعدم  المشرو   قرارات  عل 
 .األعمال مجال في

 الخصففففففائص بففففففين خلففففففط ي جففففففد .4
 ايجابيففة كانففت سفف اء والممارسففات

 .سلبية أو
 المشففففرو  خصففففائص بففففين تففففداخل .5

 .المشرو  بيئة وخصائص
 ل ضففففع االجتهففففادات وتنفففف   تعففففدد .6

 الصففففففففففغير للمشففففففففففرو  مفهفففففففففف م
 .وخصائصه

 معفففايير حففف ل اتففففاق وجففف د عفففدم .7
 .الصغير المشرو  تحديد

 دولفففة مفففن المعفففايير تطبيفففق تبفففاين .8
 .ألخرى 

 بففففففففففففففين االخففففففففففففففتال 
 الصفففففففففغير المشفففففففففرو 
 والمؤسسففات والشففركات
 ال اقففففففع فففففففي الكبيففففففرة
 .العملي

 خصفائص  عل   التعر  (2
 الصففففغيرة المشففففروعات

 .القائمة
 رؤيفففففة علففففف  التعفففففر  (3

 ذات األطفففففففففففففففففففففففففففففرا 
 العالقفة  أو  االختصا 
 المشفروعات  لخصائص
 يترتففففب ومففففا الصففففغيرة

 الخصائص هذ   عل 
 مفهفففف م علفففف  التعففففر  (4

 لففدى الصففغير المشففرو 
 ذات والفئفففات األطفففرا 
 .العالقة

 الففففففففففففففروق  تحديفففففففففففففد (5
 مفهففف م بفففين الج هريفففة
 لففدى الصففغير المشففرو 

 المشفففففففففرو  أصفففففففففحا 
 هففففففذا ت ابففففففع وتحديففففففد
 االختال 

 
 

 الممارسففات وخصففائص الصففغير
 .المشرو   لصاحب

 تميففف  التفففي الخصفففائص تحديفففد -2
 غيرها  عن  الصغيرة  المشروعات

 األولفف  القطففا  تحديففد اجففل مففن
 للمشفففففرو  المطل  فففففة بالرعايفففففة
 .الصغير

 المشفففروعات خصفففائص تحديفففد -3
 فففففففي نفكففففففر يجعلنففففففا الصففففففغيرة
 تلف م  التفي  التشريعية  المتطلبات

 مففع وتتناسففب المشففروعات تلففك
 .خصائصها

 هفففففاد  محفففففدد تصففففف ر تقفففففدي  -4
 .الصغير  المشرو  لخصائص

 هفففذ  علففف  يترتفففب مفففا إيضفففاح -5
 العمفففل ال اقفففع ففففي الخصفففائص
 .الصغيرة للمشروعات

 عنفففد العمليفففة النففف اتج ت صفففيف -6
 المقتففففففففرح المفهفففففففف م تطبيففففففففق
 .الصغيرة للمشرو 

 محفففففدد تعريفففففف إلففففف  الت صفففففل -7
 المتغيفففففففففرات كاففففففففففة ويشفففففففففمل
 المشفففرو  خصفففائص وتصفففنيف
 .الصغير
 

 
 
 



 

 25صفحة    م.2012املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة. القاهرة .  -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري  

 

  والتعليم   التربية   وزارة   البحرين،   مملكة "  الصغيرة   المشروعات "    وآخرون .  ناصر   حسين   ناصر   : ( 10) 
 م. 2007  ، 1428  المناهج   إدارة 

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

  صغير   عمال   وعدد   مال رأس ب   صغير   اقتصادي   نشاط   تمارس   فردية   مؤسسة   هو   الصغير  المشروع .1
 . بالمحدودية   نشاطه   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، 
  وفي   ،   القطاعات   جميع   في   تنشا   وإنما   معين،   قطاع   في   الصغيرة   المشروعات   مجال   ينحصر   ال  .3

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

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

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

 
 

 

  الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية 

 الدراسة   نتائج   تطبيق   في   االستفادة 

 المشفرو   اعتماد  خط رة (1
. اإلدارة علففففف  الصفففففغير

 والرؤيفففففففففففففة الفرديفففففففففففففة
 لصففففففففاحب الشخصففففففففية

  ففففي   اإلدارة   نمففط   علفف    التعففر   (1
 . الصغيرة   المشروعات 

  عالقففففففففففففة   علفففففففففففف    التعففففففففففففر   (2
  الصفففففففففففففففغيرة   المشفففففففففففففففروعات 

 ال اجفففب والمهفففارات السفففمات (1
 المشفففففرو  صفففففاحب لفففففدى ت افرهفففففا
 .الصغير

 بعفففففففففف  جففففففففففدوى  تقيففففففففففي  (2
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 .المشرو 
 المشفرو   تنافس  خط رة (2

 المشروعات  مع  الصغير
 .الكبيرة المؤسسات أو

 اإلجفففففراءات تكففففف ن  قفففففد (3
 والمسففففففتندات الرسفففففمية
 الع ائفففق احفففد المطل  فففة

 .صغير  المشرو  أمام
 

 . الكبيرة   والمؤسسات   بالشركات 
  إنشفاء   دواففع   أهف    إل    الت صل  (3

 . الصغير   المشرو  
  ألهفففففففففف    الت صففففففففففل   محاولففففففففففة  (4

  الصففففغير   المشففففرو    خصففففائص 
 . العملي   ال اقع   في 
 

 المشفرو   لبفدء  الالزمة  االشتراطات
 .الصغير

 األساسفففية المتطلبفففات تحديفففد (3
 المشفففففففرو  لبفففففففدء الجفففففففدوى  وذات

 الصغير

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  غير   بحث   ، العالمية   لألسواق   للنفاذ   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات   دليل   ، لشيمي ا   نبيل   محمد   ( 12) 

 م. 2005  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   بسيطة   تقنيات   على   اعتمادها  .1

 . البطالة   مشكلة   على   النسبي   التغلب   على   يساعد 
 . كبيرة   أموال   لرؤوس   الحاجة   عدم  .2
 . 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

 التخطيط  مهارات  .1
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 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 اضطرابات  معالجة .12

 

 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة  الميدانية   الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الدراسة 

 تركفففف  الكتابففففات معظفففف  -
 المشففففففففففرو  أن علفففففففففف 
 مركفففف  بمثابففففة الصففففغير
 .للشبا  تدريب

 المهففففففففارات تختلفففففففف  ال -
 المهارات  عن  المطروحة
 ألي عليهففففففا المتعففففففار 

 .مدير أو مشر 
 حفففف ل المهففففارات تففففدور -

 وسفل كية  إدارية  مهارات
 .وقيادية

 عففن دراسففة أي تشففر لفف  -
  أو المهنيففففففة المهففففففارات

 المشرو   لصاحب  الفنية
 .الصغير

  تطبيففففق   مففففدى   علفففف    التعففففر   -
  ففي   وجفدوا    المباشر   التس يق 
  المشفففففرو    منتجفففففات   تسففففف يق 
 . الصغير 

 العمالفة  خصفائص  عل   التعر  -
 وتأثيرهففا الصففغيرة بالمشففروعات

 المشفففرو  وإنتاجيفففة أداء علففف 
 .الصغير

 المهففففففارات علفففففف  التعففففففر  -
 أصففففففحا  بففففففين المشففففففتركة

 الصفففففففففففغيرة المشفففففففففففروعات
 .الناجحة

 االرتباطيففففة العالقففففة دراسففففة -
 صففاحب لففدى المهففارات بففين

 .المشرو   وحالة المشرو 

 ومخفففاطر جفففدوى  تقيفففي  -
 المشففففففرو  يكفففففف ن  أن

 تفففففففففففففدريب كمركففففففففففففف 
 .للشبا 

 المهارات  إل   الت صل -
 ينفففرد التففي األساسففية

 المشفرو   صفاحب  بها
 .الناج  الصغير

 عالقفففففة إلففففف  الت صفففففل -
 بفففففففففففففين ارتباطيفففففففففففففه

 صفاحب  لدى  المهارات
 وم قفففففففف المشفففففففرو 
 حيفففف  مففففن المشففففرو 
 التعثففففففففففر أو النمفففففففففف 

 .واالنسحا 
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  تجارب )   الصغيرة   الصناعات   ومستقبل   واقع   ، اوى لعشم ا   الفتاح   عبد   محمد   : ( 13)   رق    المصدر 
 م. 2006  ، ،القاهرة   للتنمية   العربية   المنظمة   ، ( دولية 

 : بالمصدر جاء ما ملخص

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

 : الدول   لبعض   مثال   يلي   وفيما 

 ( مقارن   مدخل )   الصغيرة   المشروعات   خصائص   : أوالا 

 أخرى   معايير  العمالة   عدد  الدولة 

 كندا

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير •
 الخدمي في 50و الصناعي في 500 من اقل •

 مستخدم غير •

 

 . سن يا  مبيعات دوالر ماليين 5 من اقل •
 

 

 المتحدة الواليات

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير 500 من اقل •
 مستخدم غير •

 

 سائد  غير •
 سن يا  مبيعات ماليين 5 من اقل عادة •

 

 

 األوروبي  االتحاد

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 10 من اقل •
 50 من اقل •

 250 إل  50 من اقل •

 

 مستقل •
 أص ل ملي ن  5 أو مبيعات  ي رو ماليين 7 من اقل •
 أص ل ملي ن  27  أو مبيعات ملي ن  40 من اقل •
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 المكسيك

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدمان  رسميان تعريفان هناك

 10 من اقل •
 ( 100 من اقل) 50 من اقل •
 ( 500 من اقل) 250 من اقل •

 

 ي جد  ال

 تايالند 

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير •
 العمالة كثافة في 200 من اقل •
 المال   رأس كثافة في 100 من اقل •

 

 ي جد  ال

 تركيا 

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 10 من اقل •
 49 إل  10 من •
 199 إل  50 من •

 

 ي جد  ال

 مصر

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 ( 1998  الخارجية   والتجارة   االقتصاد   وزارة ) 

 5 إل  1 من •
 14 إل  5 من •
 49 إل  15 من •

 

 ي جد  ال

 
 

 
 

 

 
 

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

 . توفيرها يمكن عمل فرصة لكل منخفضة  ماليةرأس استثمارات  تتطلب    (1
  أن   يمكن   مدخرات   إلى  تحول  أن   يمكن   التي  المالية  التحويالت   من  كبيرة  نسبة  تعبئة  في  تسهم  (2

 .إضافي ودخل عمل فرص  تخلق
 .للدخل المولدة األنشطة في المرأة  مشاركة زيادة على تعمل (3
  اة او المس  تحقيق  مع   جنب   إلى   جنبا  االقتصادية  والكفاءة  االقتصادي  النمو   يسير  أن   تضمن  (4

 . والمشاركة
 

 مالحظات 
 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة  الميدانية   الدراسة   في   االستفادة   أوجه 
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 الدراسة 
 معففايير علفف  اتفففاق ي جففد ال (1

 بففين للتفرقففة كأسففاس محففددة
 حففففففففين مففففففففن المشففففففففروعات

 .أحجامها
 إلففف  الفففدول تقسفففي  يفففت  لففف  (2

 درجففة حيفف  مففن مسففت ياتها
 للففدول مجم عففات فففي التقففدم

 (.متقدمة /نامية /متخلفة)
 المتطلبفففات بفففين خلفففط ي جفففد (3

 تؤديهفففففففففففففا التفففففففففففففي واألدوار
 تف   ومفا  الصغيرة  المشروعات
 انففففففه علفففففف  إليففففففه اإلشففففففارة
 .خصائص

 ذكففر مففا أن إلفف  اإلشففارة تفف  (4
 ديناميكيففففة خصففففائص يمثففففل
 هففففذ  مالمفففف  ت ضففففي  دون 

 .الخصائص في الديناميكية

 المسفتخدمة  المعفايير  علف   التعر  (1
 المشففففففروعات أحجففففففام لت صففففففيف
 .بالمملكة

 المملكففففة اسففففتخدام مففففدى تحديففففد (2
 لمتناهيففففة المشففففروعات لت صففففيف
 واألخففففر صففففغير و عضففففها الصففففغر
 .مت سط

 العمليفففففة المنفففففافع علففففف  التعفففففر  (3
 المفهففففففففف م بتحديفففففففففد المرتبطفففففففففة
 .الصغيرة المشروعات وتصنيف

 للمشففروعات محففدد مفهفف م تحديففد (4
 تحديفففففففد ففففففففي يسفففففففاعد الصففففففغيرة
 .دقة أكثر ألسل    الخصائص

 المشففففففروعات خصففففففائص تحديففففففد (5
 العملففففففي ال اقففففففع فففففففي الصففففففغيرة
 .بالمملكة

 

 محففدود معيففار إلفف  الت صففل (1
 لكفففففففل لالسفففففففتخدام يصفففففففل 

 حسففففففففففففب دول مجم عففففففففففففة
 االقتصففففففففففففادي المسففففففففففففت ى 
 .واالجتماعي

 غيفففر أخفففرى  معفففايير اقتفففراح (2
 .إليها اإلشارة ت  التي

 واضففف  محفففدد تصففف ر تقفففدي  (3
 المشفففروعات خصففائص عففن

 .الصغيرة
 خصفففففففائص بفففففففين التفرقفففففففة (4

 ذاتفففففففه الصفففففففغير المشفففففففرو 
 .المشرو  بيئة وخصائص

 خصففففففففائص بففففففففين التميفففففففف  (5
 وخصففففائص ذاتففففه المشففففرو 

 لمففف ارد اإلداريفففة الممارسفففات
 .المشرو 
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 : بالمصدر جاء ما ملخص

 :  يلي ما منها التعريفات   من لمجموعة الموقع يشير 

 حول  التساؤالت   من  العديد   طرح  بسبب   ‘الصغير  للمشروع  محدد  تعريف  تحديد   حول  االختالف (1
 :حيث  من الصغير المشروع

  المنتجات،   جودة  بالتصدير،  عالقته   المنتجات،  توزيع  االستثمار،  حدود   العمالة،  عدد   النوع،)
 .(المستخدم التكنولوجي المستوى  اإلدارة، شكل

 (:العربية مصر جمهورية في: مثال) الصغيرة المشروعات  مفهوم تحديد   معايير (2
 التكنولوجيا  على يعتمد  ال -أ

 أفراد  5 عن تزيد  ال: العمالة -ب
 جنيه  ألف 15  ،10  من: ماله رأس -ج
 يديره الذي هو  المشروع صاحب : اإلدارة -د
 ومحلية  بسيطة: المنتجات  -ه
 الحقة  خطوة: التصدير -و

 : ألخرى  دولة من يختلف الصغير المشروع في العاملين عدد  (3
 ( صغير  مشروع يعتبر) فردا 50 من اقل: اليابان -أ

 ( صغير  مشروع يعتبر) فردا 25 من اقل:  أمريكا -ب 
   ،الواحدة الدولة داخل حتى الصغير المشروع في العاملين عدد  اختالف (4

 ع .م.ج.ذلك ومثال

           الصغير   المشروع   تعريف   : الفرعي   الم ض   

 الصغيرة   المشروعات   وخصائص   مفهوم   : الرئيسي   الم ض   

     www.elkhobana.com/vb الجدوى   دراسات   قسم ، الخبراء   منتدى   : ( 14)   رق    المصدر 



 

 32صفحة    م.2012املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة. القاهرة .  -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري  

 

فردا يعتبر   50أفراد يعتبر مشروع صغير ، وزارة التخطيط: اقل من    10)أجاز الحرفيون أن اقل من  
 مشروع صغير. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة 
 الدراسة 



 

 33صفحة    م.2012املؤمتر العريب األول لدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة. القاهرة .  -د. أمحد عبدالرمحن الشميمري  

 

 محفففففدد تعريففففف وجففففف د عففففدم .1
 .الصغيرة للمشروعات

 األهففدا  مففن ولففيس التصففدير .2
 .الصغير للمشرو  المالية

 بالنسففففففففبة بسففففففففيط التم يففففففففل .3
 .الصغير المشرو  لرأسمال

 المشففففففففرو  انتشفففففففار حفففففففدود .4
 نظفرا ومقيفدة  محفدودة  الصغير

 المحليففففففة بالبيئففففففة الرتباطففففففه
 .به المحيطة

 الصفففغير المشفففرو  يعفففاني قفففد .5
 التنافسففية القففدرة ضففع  مففن

 الجففف دة حيففف  مفففن لمنتجاتفففه
 .األذواق كافة وتلبية

 متن عففففففة معففففففايير اسففففففتخدام .6
 لتصفففففنيف مختلففففففة ومفففففداخل

 .الجديدة المشروعات
 تهديففففد مصففففادر وتنفففف   تعففففدد .7

 المشففففروعات ونمفففف  اسففففتقرار
 .الصغيرة

 مفهففف م لتحديفففد معفففايير وضفففع .1
 الصفففغيرة، للمشفففروعات واضففف 
 .عليها متفق

 المسففففففتهد  السفففففف ق  دراسففففففة .2
 .الصغيرة للمشروعات

 تم يفففففففففففل جهفففففففففففات معرففففففففففففة .3
 .الصغيرة المشروعات

  الع امففففففففففل   عففففففففففن   التعففففففففففر   .4
  مجفففال   ففففت    علففف    المسفففاعدة 

  المشرو    منتجات   لنشر   أوسع 
 . الصغير 

 تصففففففففففنيف علفففففففففف  التعففففففففففر  .5
 .بالمملكة  الصغيرة المشروعات

 الج انففففففففففب علفففففففففف  التعففففففففففر  .6
 واإلداريفففففففففففففففففة التنظيميفففففففففففففففففة

 .القائمة  الصغيرة للمشروعات
 وجفف د مففدى علفف  التعففر 

 معل مفففففففففففففففففات نظفففففففففففففففففام
  .الصغيرة بالمشروعات

 واضفف  مفهفف م تحديففد .1
 .الصغيرة للمشروعات

 تسفف يقية خطفة وضفع .2
 .الصغيرة للمشروعات

 تم يففل علفف  التحفيفف  .3
 مفففن الصفففغيرة المشفففروعات

 متعددة مصادر
 المتطلبفففففففات تحديفففففففد .4

 منتجفففات النتشفففار الالزمفففة
 وطفففرق  الصفففغير المشفففرو 
 الحديثففة والدعايففة اإلعففالن

 التعريففف فففي تسففاه  التففي
 .المشروعات هذ  بمنتجات

 تطف ير  ففي  المساهمة .5
 للمشففففففففروعات التصففففففففنيف

 .الصغيرة
 نجفاح مق مفات  تحديد .6

 المشفففففففففروعات واسفففففففففتقرار
 .الصغيرة
 

 

  للمنافسة   استراتيجي   مدخل "   الصغيرة   المشروعات   إدارة /    الحسيني   حسن   فالح   : ( 15)   رق    المصدر 
 : بالمصدر جاء ما ملخص

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

 "   شخصاً   عشر   خمسة   إلى   خمسة   بين   فيها   العاملين   عدد   يتراوح   التي   المشروعات   هي "   (1
 ".   معينة   جغرافية   مناطق   داخل   أنشطتها   وتمارس   محددة   أنشطة   ذات   مشروعات   هي "   (2
 "   مستخدم   100  من   اقل   على   تشتمل   مشروعات   هي "   (3
 ". والتميز   والتفرد   / االستقاللية   ظل   في )   مستقل   بشكل   وتعمل   تمتلك   التي   المشروعات   هي "   (4
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الصغير: شركة   (5 من    أو مؤسسة    أو منشاة    أو المشروع  ويراقب  ويدار  يمول  اقتصادي  كيان 
أصحابه   ويشتمل   أو قبل  فيه  العمالة  حجم  بقلة  ويشمل    يتصف  محددة  إدارية  وحدات  على 

 منطقة جغرافية محددة.   إلى منتجاته    أو حيز صغيرًا ضمن قطاع 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   22  ، 9.5  من   مبيعاتها   حجم   يتراوح   الجملة   تجارة  -أ 
 . دوالر   مليون   17  سنوية   إيرادات   ذات   والبناء   التشييد  -ب 
 . سنوية   إيرادات   دوالر   مليون   14.5  ، 2.5  الخدمات   قطاع  -ج 
 . سنوية   إيرادات   دوالر   مليون   13.5  ، 3.5  التجزئة   تجارة  -د 
 . سنوية   إيرادات   دوالر   مليون   35  وحتى   دوالر   ألف   100  زراعية   منتجات  -ه 
 . عامل   500  عن   بها   العاملين   عدد   يزيد   ال   التي   تلك   التعدين   صناعة  -و 
 . الصناعة   باختالف   ويختلف   عامل 15000/ 1000/ 750/ 500  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   طبيعة   ذات   محددة   وأهداف   تنظيمية   اطر   على   المشروعات   هذه   تقوم  (2
 . القرارات   اتخاذ   في   الروتينية   التعقيدات   وجود   عدم  (3
 . اإلدارية   األعمال   انجاز   في   والسرعة   اإلجراءات   في   الوضوح  (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   وفقا   أهدافها   انجاز   على   بالعمل   تهتم  (8
  أهدافها   النجاز   فعالة   وسائل   بوصفها   عملية   وسياسات   استراتيجيات   على   اعتمادا   يدار  (9

 . غاياتها   وتحقيق 
 . والعمليات   األداء   تطوير   خالل   من   والتميز   الريادة   عن   البحث   في   االستمرار  (10
 . جديد   هو   ما   كل   عن   والبحث   التكنولوجية   التطورات   متابعة  (11
 . لها   االستجابة   وسرعة   ورغباته   المستهلك   حاجات   وتحليل   دراسة ب   االهتمام  (12

 
 والسرعة   والتكلفة   الجودة   على   اعتمادا   المستهلك   والء   على   الحرص  (13

  حجم   من   تقريبا %  98  ته نسب   ما   تمثل   بأمريكا   الصغيرة   مشروعات ال   أن   إلى   الباحث   يشير   كما 
 يلي:   كما   القطاعات   وفق   المشروعات   تقسيم   ويمكن   ،   المشروعات 
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  أن   ينبغي   ه أن   إلى   استنادا   الصغيرة   للمشروعات   مفهوماً (  C.D,E)   االقتصادي   التطوير   لجنة   تقدم   كما 
 : التالية   المؤشرات   من   أكثر   أو   اثنين   تمتلك 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
               

  الدراسة   في   االستفادة   أوجه  مالحظات 
 الميدانية 

  نتائج   تطبيق   في   االستفادة 
 الدراسة 

%28

%23

%7

%31

المبيعات

الربع األول

يالربع الثان

ثالربع الثال

عالربع الراب

11% 

 خدمات أخرى

 التصنيع والتشييد 

 

 التحويلية  األنشطة المالية

 

 تجارة الجملة 

 

 االتجزئة تجارة 
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 مفهففففف م تحديفففففد معففففايير تعفففففدد وضفففف ح .1
 .الصغير  المشرو 

 تطبيفق  عند  النشا   طبيعة  مراعاة  أهمية .2
 .الصغير  المشرو   مفه م  معايير

 عنفد  دولفة  كفل  خصفائص  مراعفاة  ضرورة .3
 .الصغير  المشرو   مفه م  معايير  تطبيق

 أو واحفففد طفففر  مفففن األمففف ال تقفففدم وقفففد .4
 .قليلة  مجم عة

 ويملكفه مفا مكفان ففي المشفرو   يك ن   قد .5
 .المكان  نفس  أبناء  من  ليس شخص

 علف  تنطبفق أن يمكفن الخصائص  معظ  .6
 عففففن النظففففر بغفففف  المشففففروعات كافففففة

 ون عها  أحجامها
 أن الخطف رة مفن انفه إلف   البيانفات  تشير .7

 مفففففن% 77 مفففففا علففففف  االعتمفففففاد يفففففت 
 الخفدمات  قطا   في  الصغيرة  المشروعات

 وهففذا الصففناعي القطففا  فففي% 9 مقابففل
 مففا وهففذا القفف مي لالقتصففاد تهديففد يمثففل

 األزمففففففة حففففففدوث حففففففال بالفعففففففل حففففففدث
 أمريكففا تففأثرت فقففد العالميففة االقتصففادية

 لتركيففف  نظفففرا الصفففين مفففن اكبفففر بدرجفففة
 فففي الصففغيرة المشففروعات علفف  الصففين
 .القطا 

 معيفار  يكف ن   أن  يمكفن  العمالة  حج   قلة .8
 التقففففدم ظففففل فففففي خاصففففة مالئفففف  غيففففر

 .حاليا  الم ج د  التكن ل جي

 دقففففة أكثففففر مقففففاييس تحديففففد .1
 مفهفففف م تحديففففد علفففف  تسففففاعد

 قبففف ال يلقفففي الصفففغير للمشفففرو 
 مففن أكثففر علفف  اسففتنادا واسففعا
 .تحديد   يت   معيار

 التفففي المؤشفففرات أهففف  تحديفففد .2
 تحديففففد فففففي تسففففاه  أن يمكففففن
 .المشرو   وخصائص  مفه م

 الخصفائص  أهف   عل   التعر  .3
 المشففففروعات بهففففا تنفففففرد التففففي

 .الصغيرة
 ففففففففي إحصفففففففاءات مطلففففففف   .4

 .المملكة
 خففففففففا  وتصفففففففف ر إعففففففففداد .5

 السفففففع دية العر يفففففة بالمملكفففففة
 مسفففففففففاهمة حجففففففففف  ل صففففففففف 

 علفففففف  الصففففففغيرة المشففففففروعات
 وحجفففففففف  القفففففففف مي المسففففففففت ى 

 .حدة  عل   قطا   كل مساهمة
 أكثففففر القطاعففففات أي تحديففففد .6

 .الق مي  بالدخل  ارتباطات
 ارتبا   فكرة  قب ل  مدى  تحديد .7

 الجغرافيفففة بالمنطقفففة المشفففرو 
 ارتبفففففا  الفففففبع  يفففففرى  والتفففففي

 الخاصفففة والمنتجفففات الخفففدمات
 بتلففففففففك الصففففففففغير بالمشففففففففرو 

 .المنطقة
 

 ر ففففط مففففدخل تبنففففي جففففدوى  تقيففففي  .1
 الصففغير المشففرو  نشففا  ممارسففة
 .الجغرافية  بالمناطق

 المففففال رأس قيمففففة تحديففففد أهميففففة .2
 المشففروعات مفهفف م يحففدد كمعيففار
 .الصغيرة

 ومفهففف م طبيعفففة تحديفففد ضفففرورة  .3
 كأحفففففد محفففففدد بشفففففكل الم قعيفففففة

 المشفروعات  مفهف م  تحديفد  معايير
 .الصغيرة

 المناسففففففبة اإلدارة أنمففففففا  تحديففففففد .4
 .الصغيرة  المشروعات  لخصائص

 تمثفل  التفي  القطاعات  عل   التركي  .5
 السففع دي لالقتصففاد مضففافة قيمففة

 مباشففففففففرة آثففففففففار تظهففففففففر حتفففففففف 
 علفففففففف  الصففففففففغيرة للمشففففففففروعات

 .الق مي  االقتصاد
 مناسففففففب هيكففففففل إلفففففف  االنتهففففففاء .6

 .بالمملكة  الصغيرة  للمشروعات
 إنشفففففاء لت جيفففففه معفففففايير اقتفففففراح .7

 يخفففدم بمفففا الصفففغيرة المشفففروعات
 .التنمية  أهدا 

 مفن المشروعات  في  التن    تحقيق .8
 والت زيفففففففففع التخصفففففففففص حيففففففففف 
 الرؤيفة  تلفك  تتحقفق  حت   الجغرافي
 داخفففل المفففأم ل الهفففد  ويتحقفففق
 .الجغرافية  المناطق
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  في   البشرية   التنمية   على   وتأثيرها   الصغيرة   المشروعات   الفتاح،   عبد   صالح   إيمان   : ( 16)   رق    المصدر 
  للتنمية   العربية   المنظمة   العربي،   الوطن   في   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات   ندوة   العربية،   الدول 

 م. 2006  اإلدارية، 
 

 : بالمصدر جاء ما ملخص
 الصغرى   المشروعات   الصطالح   كبديل   الصغيرة   الصناعات   اصطالح   المصدر   يستخدم 

  المتوسطة   المشروعات   عن   تختلف   الصغيرة   المشروعات   أن   إلى   تالي ال   الجدول   بيانات   تشير  ▪
 : التالية   ثالثة ال   المفاهيم   بين   التمييز   أمكن   المقارنة   عوامل   ضوء   وفي   لكبيرة،   ا   والمشروعات 

  يســـتخدمون   فـــرد   50  ، 10  مـــن   بهـــا   يعمـــل   شـــركة   أو   فرديـــة   ملكيـــة   مصـــنع :  الصـــغير   المشـــروع  (1
  المحلـي   السـوق   فـي   منتجاتـه   ويسـوق   مسـتوردة   أو   محليـة   إنتـاج   ومستلزمات   أليه   نصف   معدات 

 . التصدير   إمكانية   مع 
  عمــال   عشــرة   مــن   قــل أ   بهــا   يعمــل   فرديــة   ملكيــة   ذات   ورشــة :  الحرفــي   الصــغير   المشــروع  (2

ــتخدمون  ــدات   يســ ــيطة   معــ ــتلزمات   بســ ــاج   ومســ ــة   إنتــ ــوق   محليــ ــا   وتســ   بالمنطقــــة   منتجاتهــ
 . المحيطة 

  عمــــال   5  مــــن   قــــل أ   بــــه   يعمــــل   بــــالمنزل   فــــردي   مشــــروع :  المنزلــــي   الصــــغير   المشــــروع  (3
 . والمعارف   لألسرة   إنتاجها   وتسوق   محلية   إنتاج   ومستلزمات   يدوية   معدات   يستخدمون 

 

 

 

 

 : وخصائصها   الصناعية   للمشروعات   المختلفة   األحجام 

 
 

  الصغيرة   الصناعات 

  الصناعات 

 

 
 صغيرة   صناعات  جدا   صغيرة   صناعات 
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  مقارنة   ع امل 

 من لية   صناعات 

 

  بينية   صناعات 
 وحرفية 

 

 بالمصنع 
 الكبيرة   الصناعات  المت سطة 

 المصنع  المصنع  المصنع  الورشة  المنزل  المكان 

  أو   فردية  فردية  الملكية 
 تضامن 

  شركات   / فردية 
 أشخاص 

 شركات 

 أموال / أشخاص 

 أموال   شركات 

 مائة   من   أكثر  100  ، 51 50  ، 10 10  من   اقل  5  من   اقل  العمال   عدد 

  وآالت   يدوية  يدوية  اآللية   درجة 
 بسيطة 

 ونصف   يدوية 

 ة لي آ 

  ة لي آ   نصف 
 ة لي آ و 

 ة لي آ 

 ومعارف   أسرة  الس ق 

 منتجة   اسر   أو 

  واألسر   الحي 
 المنتجة 

  المحلي   السوق 
 أساسا 

  المحلي   السوق 
 والدولي 

  المحلي   السوق 
 والدولي 

  محلية  الخام   الم اد 
 ورخيصة 

  محلية  محلية 
 أحيانا   ومستوردة 

  محلية 
 ومستوردة 

  محلية 
 ومستوردة 

  ظل   في   وإدارته   صغير   بمشرو    البدء   لكيفية   عملي   دليل   العر ي   ال طن   في   الصغيرة   المشروعات   إدارة   عنبه،   لبيب   محمد   هاله :  المصدر 
 م. 2002  اإلدارية،   للتنمية   العر ية   المنظمة   القاهرة،   المعاصرة،   التحديات 

  الصغير   المشروع   مفهوم   بين   خلط   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   المتوسط   والمشروع 

  رأس   العاملين،   عدد   المشروع،   خصائص   مثل   جوانب   عدة   من   والمتوسطة   الصغيرة   المشروعات   تعريف 
 : حده   على   جانب   كل   نتناول   يلي   وفيما   التكنولوجي،   المستوى   المال، 

 : المشروع   خصائص   حيث   من   والمتوسطة   الصغيرة   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   بواسطة   المال   رأس   توفير   يتم  (2
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 . المالك   بواسطة   المشروع   إدارة   يتم   عادة  (3
 . محدودة   منطقة   في   المشروع   يعمل  (4
 . عملياته   محدودة   وأنشطته   عمالته   نطاق  (5

  الصغير   المشروع   أن   باعتبار   العاملين   عدد   وفق   والمتوسط   الصغير   للمشروع   تعريفا   الباحث   يقدم   كما 
  حتى   ويصل   ذلك   من   أكثر   المتوسط   المشروع   في   يعمل   بينما   أفراد،   10  حوالي   عادة   به   يعمل 
 . فرد   100

  زاد   وما   فرد   50  ، 1  من   فيه   العاملين   األفراد   عدد   يتراوح   الصغير   المشروع   أن   آخرون   يرى   بينما 
 . متوسط   مشروع   يعتبر   فرد   200  حتى   ذلك   عن 

  من   فيه   العاملين   عدد   يتراوح   الصغير   المشروع   أن   عليه   اتفق   وما   الشائع   أن   إلى   الباحث   ويشير 
 فرد   500  وحتى   فرد   100  من   أكثر   به   يعمل   المتوسط   والمشروع   فرد   100_ 1

  الصغير   المشروع   يعرف   التكنولوجي   المستوى   حيث   من   ه أن   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   الفصل   عدم  (1
 . والمخاطرة   المغامرة   في   المشروع   صاحب   رغبة  (2
 . أشخاص   شركة   أو   فردي   مشروع   يمثل   الملكية   شكل  (3
 . المشروع   صاحب   استقالل  (4
 . مالكه   بشخصية   بالمشروع   الخاصة   القرارات   تأثر  (5
 . العمالء   مع   مباشرة   عالقات   وجود  (6
 . غالبا   محلي   مجتمع   في   العمل  (7
 . األعمال   مجال   في   التحكم   عدم  (8
 . النشاط   مجال   تغير   في   اكبر   مرونة  (9
 . للتمويل   المتاحة   البدائل   قلة  (10
 . المشروع   عمر   من   لى و األ   المراحل   في   خاصة   للبنوك   الكافية   الضمانات   توفير   صعوبة  (11
 . أساساً   العائلي   أو   الذاتي   التمويل   على   االعتماد  (12
 . داخلية   مصادر   من   النمو   تمويل  (13
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 . كبيرة   بدرجة   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  مالحظات 
 الميدانية   الدراسة 

  تطبيق   في   االستفادة   
 الدراسة   نتائج 

 معيففففار علفففف  االعتمففففاد أهميففففة .1
 بفففففين للتفرقفففففة يسفففففتخدم مركفففففب

 .المشروعات
 ضففففففففففمن الحرفففففففففففة إدراج تفففففففففف  .2

 حففين ،فففي الصففغيرة المشففروعات
 الحقبففة بففين تفففرق  الكتابففات أن

 العمفففل فيهفففا سفففاد التفففي ال منيفففة
 بفففدا التفففي غيرهفففا و فففين بفففالحر 
 المشففففروعات فففففي العمففففل فيهففففا

 .الصغيرة
 لفف  مفهف م وتفسير  وض ح  عدم .3

 بففففففين التفرقففففففة يجعففففففل صففففففغير
 خاضفففففففعة غيفففففففر المشفففففففروعات

 .دقيق لمقياس
 قلفففة يفففرتبط أن بالضفففرورة لفففيس .4

 تم يففففل بحجفففف  الممفففف لين عففففدد
 المشفرو   يصفب   و التفالي  صغير
 .صغير

 الكتابففففات بففففين اتفففففاق ي جففففد ال .5
 يعملففففف ن  الفففففذين األففففففراد علففففف 

 . بالمشرو 
 مقبفف ال العففدد معيففار يكفف ن  ال قففد .6

 العفففدد معيفففار الن نظفففرا بمففففرد 

 البيانففات تفف فير .1
 بالمشففففففففرو  الخاصففففففففة

 :عن الصغير
 .الملكية ن    ▪
 .اآللية درجة ▪
 الحفففففففففالي السففففففففف ق  ▪

 .والمستهد 
 .الخام الم اد مصدر ▪
 الت اجفففففففففد منطقفففففففففة ▪

 .والعمل
  إلففففففففففف    الت صفففففففففففل  .2

  المميف ة   الخصفائص 
  للمشففففففففففففففففففففففروعات 

  اسفففففتنادا   الصفففففغيرة 
 .   ال اقع   إل  

 إمكانيفة  مدى  دراسة .3
 للعففففففففففدد الت صففففففففففل

 العمالفة  من  األنسب
 أن يمكفففففففن والفففففففذي

 مقترنففففففففففا يضففففففففففا 
 بالتخصففففففففففففففففففففففففففص
 والمسفففففففففففففففففففففففففففففت ى 
 التكن لففففففففففففففففففففففففف جي

 مفهففففف م إلففففف  الت صففففل (1
 للتفرقفففة األبعفففاد متعفففدد
 الصففغير المشففرو  بففين
 .المشروعات من وغير 

 المرتبطة  المنافع  تحديد (2
 أنففففففففففففف ا  بتصفففففففففففففنيف
 المشفروعات  ومست يات
 .الصغيرة

 معيفففار إضفففافة  اقتفففراح (3
 لمعيار المال  رأس  حج 

 .المال رأس مصدر
 لعففففففدد معيففففففار وضففففففع (4

 بالمشفففففروعات العمالفففففة
 يفففففففففففففرتبط الصفففففففففففففغيرة
 التكن لففف جي بالمسفففت ى 
 .المشرو  وتخصص

مركببب   اقتفففراح معيفففار (5

يبببر بن ب بببشا ال  بببان 
ش خصصببو شالموبب ش  
ال ك شلببببشضا ة ببببا   

 لعدد العمال .
اق راح الخصائص ال ا  (6

يمكببا اتم مبباد م ي ببا 
 بببا  ميبببر الم بببرشا 
الصغير ما غيبر  مبا 

 الم رشمات.
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 المسففت ى  تغيففر ظففل فففي يختلفف 
 التكن ل جي

 المفففففففففرتبط المفهففففففففف م يحتفففففففففاج .7
 يحففدد أن التكن لفف جي بالمسففت ى 

 اآلليففة درجففة أو التكن ل جيففا نفف  
 العمالفففففة عفففففدد إلففففف  باإلضفففففافة
 .النشا  بتخصص وارتباطا

 الن نظففففرا الخصففففائص عم ميففففة .8
 علففف  ينطبفففق أن يمكفففن بعضفففها
 .كبير أو صغير مشرو 

 الخصفففففائص بفففففين خلفففففط وجففففف د .9
 وممارسففات بالمشففرو  المرتبطففة
   المشرو  صاحب

 بفففففين نسفففففبيا الخلفففففط إثفففففارة .10
 الصففففغيرة المشففففروعات تصففففنيف
 مفن  تمف ل  التي  العائلية  والشركة
 (.12 بند)  العائلة أم ال

 .الصغير للمشرو 
  إمكففان   مففدى   دراسفة  .4

  علففففففففف    االعتمفففففففففاد 
  المسفففففففففففففففففففففففففففففففت ى 

  ففففففففي   التكن لفففففف جي 
  تصففففففففففففففففففففففففففففففففففنيف 

 .المشروعات 
  اآلليفة   درجفة   تحديد  .5

  ففففففي   اآلالت   وعفففففدد 
  المشففففففففففففففففففففففروعات 

  القائمففففة    الصففففغيرة 
 . بالمملكة 

 تقسفففففففففففففففي  اقتفففففففففففففففراح (7
 إلفففففففففففف  الخصففففففففففففائص
 داعمففففففففففة خصففففففففففائص

 النمفففف  علفففف  وتسففففاعد
 وتمثففففل مع قففففة وأخففففرى 
 .تحديات
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 . الصغيرن مفه م وخصائص المشرو  بشأ  المالحظات والمؤشرات المستخلصة.1
 تم استخالص من المسح األدبي المالحظات والمؤشرات التالية : 

 _ مفه م المشرو  الصغير:  1/1

 اآلراء حول تعريف المشروع الصغير نظرا الختالف المعيار الذي يستند أليه التعريف. تختلف (1)
ــفات النشــــاط  عــــدم (2) وجــــود تعريــــف موحــــد للمشــــروعات الصــــغيرة نظــــرا الخــــتالف ظــــروف ومواصــ

 االقتصادي من دولة ألخرى.
 التعريفات باختالف مجال أو قطاع نشاط المشروع الصغير. تتعدد  (3)
 الصغير. عمفهوم المشرو  تعدد معايير تحديد  وضوح (4)
 المشروعات الصغيرة تعريفمعايير  تتعدد  (5)
وضـــوح وتفســـير مفهـــوم لفـــظ صـــغير الحجـــم يجعـــل التفرقـــة بـــين المشـــروعات غيـــر خاضـــعة  عـــدم (6)

 لمقياس دقيق.
الكتابـات تفـرق بـين  بعـض ضمن المشروعات الصغيرة في حين أن   حرفةال  بعض التعريفات تدرج (7)

وبــين غيرهــا التــي بــدا فيهــا العمــل فــي المشــروعات  ةل بالحرفــمــالعة الزمنيــة التــي ســاد فيهــا بــالحق
 الصغيرة.

 المشروعات. أحجام االعتماد على معيار مركب يستخدم للتفرقة بين أهمية (8)
 مراعاة طبيعة النشاط عند تطبيق معايير مفهوم المشروع الصغير. أهمية (9)
 مراعاة خصائص كل دولة عند تطبيق معايير مفهوم المشروع الصغير. ضرورة (10)

 
 

 

 االستنتاجات 
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،  2005  لواديوبالرتكيز على تلك الدراسات املهتمة بالتنظري املنهجي لوضع التعريف  )ا
وكذلك تلك الدراسات املتعلقة باململكة العربية السعودية خنلص إىل  (2004 مرتجى 

 ما يلي :

 

(  5،250)  بين  فيها  العاملين  عدد   يتراوح  التي  الشركات   هي  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  (9
 " ، 2001االسكوا،. "عامال

 : التالية الثالثة الشروط من األقل على اثنان فيه يتوافر  الذي هو" الصغير المشروع (10
 . إسترليني جنية  مليون  1.4 عن المالية  السنة خالل الدوران يزيد  أال -د
 . إسترليني جنيه  مليون  0.7  عن العمومية الميزانية مجموع يزيد  أال -ه
 .عامال 50  عن العاملين لعدد  األسبوعي المعدل يزيد  أال -و

 (Dewhurst and Burns. 1985:) 
 

 : باالتي يتصف الذي العمل بأنه: الصغير المشروع (11
 . فعال بشكل  أصحابه يديره -ح
 . كبير بشكل  الشخصي الطابع يحمل -خ
 . فيها يعمل التي المنطقة 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

 ( 1989  – بومباك) 
 : اآلتية الشروط من األقل على  اثنين يستوفى عندما  صغيرا يعتبر المشروع (12

 . 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، منطقة في العمل -ز
 .له ينتمي الذي القطاع مع بالمقارنة  نسبيا صغير  المشروع حجم   يكون  أن -ح

 (CED) األمريكية االقتصادية التنمية لجنة) 
 سوق   ظل   في   وتعمل  واإلدارة،  الملكية  في  مستقلة  شخصية   منشاة:  الصغير  المشروع (13

 مقارنة  محدودة  استخدامها  محصلة  إنتاج  وبعناصر  غالبا،  محلية  بيئة  في  الكاملة  المنافسة
 (  2001 عنبة.       ) الصناعة في بمثيالتها
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  تحقيق   لغرض   عال  تأكد   دعم  أو  عالية  مخاطرة  بدرجة  عمال  يخلق   الذي  المشروع  هو (14
  إلنشاء   الضرورية  الموارد   وتجميع   المتاحة  الفرص   على  التعرف  طريق   عن  والنمو،  الربحية

 .المشروع
 ( 2002  – العطية) 

 دائرة  حجمها  يدخلها  التي  المشروعات   تلك   هي  والمتوسطة  الصغيرة   المشروعات  (15
 هذا  توفير  على  المالية  أو   الفنية  قدرتها  بعدم  تتسم  والتي  والرعاية،  للدعم  تحتاج   التي  المشروعات 

 ( 2003 أبوموسى،.        ) الذاتية وإمكاناتها وقدراتها مواردها من الدعم
 العمل  على  اإلنتاجي  نشاطها  في  تعتمد   التي  تلك  بأنها  الصغيرة  الصناعية  المشروعات  (16

  2002  يوسف،.      )البسيطة  واألدوات  واآلالت   اليدوية  المعدات  ببعض   االستعانة  مع  اليدوي،
) 

 أشارت   ما  الصغير  المشروع   تعريفات   وتباين   تعدد   ( 2009، عيد  2008  محمد الباحثون )  ويؤكد 
  في   الصغيرة  للمشروعات   مختلفا  تعريفا  60  عن  يزيد   ما  وجود   إلى  عديدة   دراسات و   كتابات   إليه
 :التاليةوفق المداخل  الصغير المشروع تعريفات  تصنيف  يمكن انه إلى الباحث  وينتهي دولة 80
                   وصفي   منهج ال   وفق   التعريف  (4
             كمي   منهج ال   وفق   التعريف (   (5
        نوعي   منهج ال   وفق   التعريف   (  (6

  والمتوسط   الصغير   المشروع   أن   على   الباحثين   معظم   اتفق :  الوصفي   منهج ال   وفق   التعريف  (4
 : التالية   النوعية   الشروط   يستوفي   أن   يجب 

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

  شئون   إدارة   في   الكاملة   باالستقاللية   الصغير   المشروع   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   نمط   يوجد   ال   حيث   اإلدارية 

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

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

، عيد  2008  محمد )   أصالً   النادر   أو   القليل   المال   رأس ل   األمثل   باالستخدام   يتعلق   االقتصادية 
2009 ) . 
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إال أنه تجد اإلشارة إلى أن المعيار يختلف من    ويشيع استخدام معيار عدد العاملين في جميع أنحاء العالم، 
مجتمع إلى آخر طبقًا لظروف المجتمع ودرجة تطوره ومستويات األسعار والفلسفة االقتصادية السائدة، فمثاًل في  

عامل    100اليابان كان يتم تعريف الصناعات الصغيرة قبل الحرب العالمية الثانية بأنها: المنشآت التي يعمل بها  
بها أقل من    فأقل، التي يعمل  المنشآت  بأنها  الحرب أصبح تعريف الصناعات الصغيرة  عامل.    300وبعد هذه 

وبالنسبة لمنظمة العمل الدولية، فقد أصدرت توصيات خاصة باعتبار أن الصناعات الصغيرة في الدول األفريقية:  
في هذا المجال ما يسمى بتصنيف     عاماًل. ومن التصنيفات المستخدمة  50هي المنشآت التي يعمل بها أقل من  

Brotch and Heimins  (:2001والذي يميز المنشآت على النحو التالي )السهالوي- 
 عمال (.  9 – 1منشآت أعمال أسرية )  •
 عامل (.  49 – 10منشآت أعمال صغيرة )   •
 عامل (.  100 –  50منشآت أعمال متوسطة )  •
 عامل (.  100منشآت أعمال كبيرة ) أكثر من  •

هي الرائدة في تبني هذا المعيار. حيث تعرف المنشأة    SBAتعتبر منظمة المنشآت الصغيرة األمريكية  كما  
 عامل فأقل.  500الصغيرة بأنها تلك المنشأة التي يعمل بها 

 
 : النوعي   المنهج   وفق   التعريف  (6

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

 . دمات الخ   أو 
 . المشروع   لصاحب   المركزي   الدور  -ي 
 . الصغير   المشروع   ومديد   مالك   هو   المشروع   صاحب   إن  -ك 
 . لإلنتاج   العائلي   األساس  -ل 
 . ن او التع   استراتيجيات  -م 
 . الباطن   من   التعاقد  -ن 

 
من   عدد  اشار  فقد  )الباحث وعليه    هناك   أن  إلي  أيضا  (2006  جبر ،  2006  اوى لعشم ا ين 

 : يلي  ما منها متعددة تعريفات 
  بأنه  المتوسط  أو  الصغير  المشروع  1985  الشركات   قانون   عرف   :البريطاني  التعريف (4

 :  من أكثر أو بشرطين  يفي الذي المشروع"
 .  إسترليني جنيه مليون  8 عن  يزيد  ال  سنوي  تداول حجم ❖
 . إسترليني جنيه مليون  3.8  عن يزيد   ال مستثمر مال رأس حجم ❖
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 . موظف 250 عن يزيد  ال  وموظفين العمال من عدد  ❖
  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 قطاع بكل خاصة تعريفات  إعطاء خالل من  واالختالفات  الفروق  هذه

 اقتصادي قطا  لكل خاصة تعريفات
 

 أدنى  كحد  القياس معيار المجــــــــال م 

 عامل   200 التصنيع  1

 سنوي  تداول حجم إسترليني جنية 185000 بالتجزئة   البيع 2

 سنوي  تداول حجم 370000 بالجملة   البيع 3

 عامل   25 البناء  4

 عامل   25 المناجم  5

 سنوي  تداول  حجم جنية 365000 السيارات  تجارة 6

 سنوي  تداول  حجم جنية 185000 متنوعة  خدمة 7

 سيارات  5 النقل شركات  8
 

 
 

  :روبيو األ التعريف (5
 : اآلتية بالمحددات  الصغير للمشروع كمي تعريف روبيو األ االتحاد  وضع
 .إسترليني  جنيه مليون  16 عن  يزيد  ال  سنوي  تداول حجم
 . إسترليني جنيه  مليون  8  عن يزيد   ال مستثمر مال رأس حجم
 .وموظف عامل  250  عن يزيد  ال  والموظفين العمال من عدد 

 
 

 : آسيا شرق  جنوب  تعريف (6
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  النشاط   ومواصفات   ظروف  يختلف  حيث   الصغير  للمشروع  شامل  واحد   تعريف  يوجد   ال     
  بريطانيا  في  الصغير  المشروع  على  ينطبق  فيما   ألخرى   دولة  من  المعيشة  ومستوى   االقتصادي

 . أخرى  مناطق في  بالضرورة  ينطبق ال وأمريكا
  تلك   عن  تختلف  الصغير  للمشروع  قياس  ومعايير  تعريفات   لها  جد أو   آسيا  شرق   جنوب   دول

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

 

 أقصى  كحد  القياس معيار الدولة  م 

 عامل   19 من اقل ندونيسيا إ 1

 عامل   25 من اقل ماليزيا  2

 عامل   99 من اقل الفلبين  3

 عامل   50 من اقل سنغافورة  4

 عامل   50 من اقل تايالند  5

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

 اخرى   معايير  العمالة   عدد  الدولة 

 كندا

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير •
 الخدمي في 50و الصناعي في 500 من اقل •

 مستخدم غير •

 

 . سن يا  مبيعات دوالر ماليين 5 من اقل •
 

 

 المتحدة الواليات

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير 500 من اقل •
 مستخدم غير •

 

 سائد  غير •
 سن يا  مبيعات دوالر ماليين 5 من اقل عادة •
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 األوروبي  االتحاد

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 10 من اقل •
 50 من اقل •

 250 إل  50 من اقل •

 

 مستقل •
 أص ل ملي ن  5 أو مبيعات  ي رو ماليين 7 من اقل •
 أص ل ملي ن  27  أو مبيعات ملي ن  40 من اقل •

 المكسيك

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدمان  رسميان تعريفان هناك

 10 من اقل •
 ( 100 من اقل) 50 من اقل •
 ( 500 من اقل) 250 من اقل •

 

 ي جد  ال

 تايالند 

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 مستخدم غير •
 العمالة كثافة في 200 من اقل •
 المال   رأس كثافة في 100 من اقل •

 

 ي جد  ال

 تركيا 

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 

 10 من اقل •
 49 إل  10 من •
 199 إل  50 من •

 

 ي جد  ال

 (اليونيدو )الدول النامية

 الصغر متناهي •
 الصغير •

 المتوسط 

 الكبيرة 

 عمال م  5أقل من 

 عامل  19 – 5ن 

 عامل   99 – 20من 

 فما فوق   100من 

 ي جد  ال
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 )الدول الصناعية( اليونيدو

 الصغير •
 المتوسط 

 الكبيرة 

 عامل وأقل  99

 عامل  499  – 100من 

 عامل فما فوق  500

 ي جد  ال

 مصر

 الصغر متناهي •
 الصغير •
 المتوسط  •

 ( 1998  الخارجية   والتجارة   االقتصاد   وزارة ) 

 5 إل  1 من •
 14 إل  5 من •
 49 إل  15 من •

 

 ي جد  ال

 الدراسات السابقة. المصدر : ت  تجميع المعل مات من 
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 المقترح :   التصنيف 
السابقة   الدراسات  مراجعة  خالل  ومن  الصغيرة   للمنشآت  الدولية  والتصنيفات  التعريفات  مراجعة  بعد 

عددها    (2006  جبر ،  2006  اوى لعشم ا ) والمتقدمة  النامية  الدول  من  تصنيف    54لعدد  امكن  دولة 
 التعريفات للمنشآـت الصغيرة لديها بحسب ما يوضح الجدول :  

 المعيار     

 الدول تصنيف

  عدد

 العاملين 

  أصول
 عاملة

  حجم
 المبيعات

 العمالة
 والمبيعات 

 العمالة
 واألصول 

  المبيعات
 واألصول 

 اإلجمالي 

 15 0 3 2 0 1 9 متقدمة دول

 39 1 16 5 1 10 6 نامية  دول

 54 1 19 7 1 11 15 اإلجمالي 
 

 دولة أو تم اعتماده   15ويالحظ من الجدول السابق أن معيار عدد العاملين تم استخدامه لوحده في  
في   آخر  تصنيف  مع  من    41مركبًا  معيار    54دولة  إن  الباحثون   فيرى  وعليه  العالم.  في  دولة 

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

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

 تعريفات أهم الجهات:   اآلتي 
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 تعريف المنشأة الصغيرة  لدى بع  الجهات الحك مية في المملكة العر ية السع دية 
 

 مالحظات  املعيار  اجلهة 
 مليون فأقل   5الصغرية   رأس املال وزارة املالية )مؤسسة النقد( 

 مليون   30مليون إىل أقل من    5املتوسطة  من  
 مليون   30الكبرية أكثر من  

 19  –  1صغرية جداً  ال العمالة وزارة االشئون االجتماعية 
 99  –  02  ةصغري ال

 العمالة الغرفة التجارية الصناعية جبد( 
 

 30الصغرية  أقل من  
 60  –  30املتوسطة  من  

 60الكبرية  تزيد عن  
 ألف رايل سعودي   375الصغرية أقل من   رأس املال

 مليون رايل   20من  ألف إىل أقل    375املتوسطة من  
 مليون رايل   20الكبرية أكثر من  

 10الصغرية  أقل من   العمالة   وزارة التخطيط واالقتصاد  
 49  –  10املتوسطة  من  

 50الكبرية  تزيد عن
 20الصغرية اقل من   العمالة جملس الغرف السعودية 

 59  -   20املتوسطة من  
 60الكبرية أكثر من  

 50الصغرية اقل من   العمالة   التجارية الصناعية ابلرايض الغرفة  
 150  -   50املتوسطة من  

 150الكبرية أكثر من  
 مليون   5الصغرية اقل من   رأس املال

 مليون  20  -   5املتوسطة من  
 مليون   20الكبرية أكثر من  

 وزارة التجارة والصناعة 
 )االسرتاتيجية الوطنية للصناعة( 

 50  -6الصغرية اقل من العمالة  
 200  -   51املتوسطة من  

 200الكبرية أكثر من  
 مليون   20الصغرية اقل من   رأس املال

 مليون  50  -   20املتوسطة من  
 مليون   50الكبرية أكثر من  

 50-1الصغرية    العمالة   وزارة العمل 
   499-51املتوسطة   

 2999-  500الكبرية  

   .2012المصدر : ت  تجميع المعل مات من الدراسات السابقة واإلحصاءات المنش رة لهذ  الجهات حت  
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مبدئي  و  تعزيزًا    التالي  التصنيفتبني  لكأساس  الجهات  و للمنشآت  من  بذلت  التي  السابقة  للجهود  مباركة 
ثم محاولة دمج أكثر من معيار  بتصنيف يعتمد على األنشطة  حيث يبدأ  المعنية في المملكة العربية السعودية.  

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

إلقتصادي بحيث يختلف تصنيف المنشأة الصغيرة في الصناعة عنها في  هو التصنيف القائم على أساس النشاط ا
 الخدمات. كما يحسن أن يجمع التصنيف بين عناصر كمية وأخرى نوعية.  

الم  دأما تحدي  الدراسات  العديد من  تم من خالل استقراء واستعراض  فقد  الفاصل  الرقم  الدول  حلية  الحد  في 
سابقة التي قامت بها الجهات المحلية في السعودية، كما تم األخذ باالعتبار  ، وكذلك التصنيفات الالنامية المشابهة

مدى تأثير هذا التصنيف على عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة نسبة للمنشآت الكبيرة.  وقد تم مناقشة  
الحكومية التي  هذا التصنيف في ورش العمل المصاحبة لهذه الدراسة والتي شارك فيها ممثلون عن كل الجهات  

وضعت تعريفًا سابقًا، وتم عرضه بعد ذلك على عدد كبير من خبراء ومختصين بريادة األعمال والمنشآت الصغيرة  
 لتنقيحه والتعليق عليه وتم بعد ذلك الخروج بهذه النتيجة التي أيدها أغلب المشاركين وأصحاب االختصاص.   

 
 جدول تصنيف المنشآت  

 التصنيف  منشأة صغيرة جداا  منشأة صغيرة  منشأة مت سطة  منشأة كبيرة 
 عدد العاملين   5أقل من   50إلى    -5من     250إلى    -51من   250أكثر من  

مليون    50أكثر من  
 ريال 

  50  –مليون    10من  
 مليون ريال 

إلى     500,000من  
 مليون ريال   10

 المبيعات السن ية  ريال   500,000أقل من  


