
 shuaa al-otaibiإعداد:                                                                                                           

 

     

 

 

 

 ال يوجد تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة يمكن تعميمه على جميع المؤسسات.-

الختالف التعاريف من جهة الى اخرى ال يوجد حد فاصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك -

 وكذلك المعايير.

 هناك عدة معايير في ضوءها يتم تعريف المنشأت الصغيرة مثل )عدد العاملين،راس المال، الملكية،..(-

 بعض المنشأت الصغيرة في الدول الصناعية الكبرى تعادل حجم منشأت كبيرة في الدول النامية. هناك-

الصغيرة من دولة ألخرى وقفا الختالف إمكانيتها وظروفها االقتصادية واالجتماعية يختلف مفهوم المشاريع  -

 التي تحدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة فيها.

 هناك بعض المنشأت الصغيرة في الدول الصناعية الكبرى تعادل حجم منشأت كبيرة في الدول النامية.-

وفقا الختالف إمكانيتها وظروفها االفتصادية واالجتماعية  يختلف مفهوم المشاريع الصغيرة من دولة ألخرى-

 التي تحدد مالمح  وطبيعة الصناعات القائمة فيها.

 ومن أهم المعايير المستخدمة للتمييز بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة .-

 معيار حجم رأس المال المستثمر  -2معيار عدد العاملين                   -1

 معيار القيمة المضافة   -4معيار اإليرادات                        -3

 مستوى التقدم التكنولوجي-6درجة التخصص في اإلدارة          -5

 

عمال 10بأنها الصناعات التي يعمل بها أقل من   الصغيرة الصناعات تعرفمنظمة العمل الدولية  -

 .صناعات كبيرةيعد 99عامل، ومايزيد عن 99إلى  10التي يعمل بها مابين  والصناعات المتوسطة

عامل في مجال التصنيع ،واقل من 300يعمل به اقل من وفي اليابان المشروع الصغير أو المتوسط  -

 عامل في مجال تجارة التجزئة .50عامل في مجال تجار الجملة ، و 100

 يه.أي ان اليابانيين جمعو بين عدد العاملين ونوع المجال الذي يعملون ف -

عامل وإجمالي 50بأنها التي يعمل بها حتى  للمشروعات الصغيرةأن البنك الدولي يعتمد تعريفا  -

عمال والمبيعات  10حتى  ، والمشروعات المتناهية الصغرمليون دوالر3األصول والمبيعات حتى 

المشروعات آالف دوالر، بينما 10ألف دوالر ،وإجمالي األصول حتى 100اإلجمالية السنوية حتى 

مليون دوالر ،وما زاد عن ذلك  10عامل وإجمالي األصول والمبيعات حتى 300حتى المتوسطة 

 بالمشروعات الكبيرة.فيصنف 

كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا  بالمنشأة الصغيرةفي مصر يقصد  -

نيه وال يتجاوز مليون جنية وال يزيد عدد خمسين ألف جأو خدميا وال يقل رأسمالها المدفوع عن 

  .العاملين فيها على خمسين  عامال 

فقد عرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو  المشروع الجزائريأما  -

ال يتجاوز  مليار دينار أو 2شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  250إلى 1خدمات تشغل من 

 دينارمليون 500مجموع حصيلتها السنوية 

 تعريف المشروعات الصغيرة/2م          
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 مجموع الميزانية السنوي رقم األعمال عدد األجراء الصنف

مؤسسات 

 مصغرة 

 مليون دج 10اقل من  مليون دج20اقل من 1-9

مؤسسات 

 صغيرة 

 مليون دج100اقل من  مليون دج200اقل من  10-49

مؤسسات 

 متوسطة

إلى مليون د ج 200من  50-250

 مليار دج2

مليون دج إلى 100من 

 مليون دج500

 

 

 مفهوم المشاريع الصغيرة لدى بعض دول العالم

 

 الحد األعلى لعدد العمال الحد األدنى لعدد العمال الدولة           

 1000            250           الواليات المتحدة األمريكية-1

 500               1             إيطاليا وفرنسا-2

 300              20           اليابان-3

 200              1            السويد-4

 99               1            كندا واستراليا -5

         50               1            بلجيكا و الدانمارك-6

 50                   9            مصر-7

 20               9            السودان-8

     9                1            العراق-9

    9               1            غانا-10

 

 

تعرف مؤسسة النقد السعودية  مؤسسات ذات ملكية فردية وان عملية اتخاذ القرارات اإلدارية بيد المدير 

للمشروع، وأنها تستوعب نسبة بسيطة من حصة السوق واليزيد عدد المالك وغالباً ما يكون هو المؤسس 

 العمال فيها عن عشرين عامال،ورأس المال اليتجاوز عن عشرة ماليين لاير أو ما يعادلها.

. 

 

 

 تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص منها :

 انخفاض التكاليف الرأسمالية نسبياً.-1

 خصائص المشروعات الصغيرة -2
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 قلة عدد العاملين في المشروع الصغير.-2

 تواضع المستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة.-3

 االنتشار الجغرافي الواسع . -4

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها .-5

 عالقة الوساطة بين المديرين،والعمال،والعمالء ،والموردين.-6

 التخصص النسبي في اإلدارة.-7

 في الحصول على احتياجاتها.التكامل التسويقي -8

 قابلية القوى العاملة للتطور والتنمية.-9

 

روع الصغير بأن استثماراته محدودة كما أن تكلفت رأس يتميز المش انخفاض التكاليف الرأسمالية نسبياً:-1

متدنية المال المستثمر في أصولة الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً، مما يجعل تكلفة خلق فرص العمل فيها 

 مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة؛

 نشاطه بٌدأيل العمال من رٌ يكب عدد إلى ريٌ الصغ المشروع ٌحتاجي ال قلة عدد العاملين في المشروع الصغير:-2

 تعدادها أن إال الواحد المشروعفي  نٌ يالعامل عدد قلة من الرغم وعلى العمال، أولئك مهارة إلى ٌحتاجي ما بقدر
 على قدرتها يوبالتال العاملة، دٌيي األفي استقطاب  ٌزهايٌ مي ما العمالة فٌةيكث ٌجعلها الواسع وانتشارها رٌ بيالك

 عن باآللة ايهٌ ف ٌستعاضي يالت ٌرةيالكب بالمشروعات مقارنة العمل عن العاطلة دٌيي األ امتصاص
 العمل؛ فرص من يدٌ المز رٌ يتوف ف ٌرةيالصغ المشروعات زٌ يتتم وبهذا اإلنسان،

 
 متطلبات ديةٌ بمحدو ةغيرٌ الص المشروعات تتسم تواضع المستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة:-3

ٌ التكنولوج ٌ ينسب متقدم رٌ يغ المستخدم يالتكنولوج المستوى ٌكوني ما فغالبا ،يا  رٌ بيك حد إلى وتعتمد ، ا
ٌ اإلمكا على  مهارة على تعتمد بدورها يوالت ٌطةيبس المستخدمة اآلالت و األدوات فتكون المتاحة يةٌ المحل تنيا

 العمال؛
 
 مناطق تغط ٌجعلها الذي الواسع يالجغراف باالنتشار ٌرةغيالص المشروعات زٌ يتتم االنتشار الجغرافي الواسع:-4

 جهة من إنتاجها يةٌ ومحدود جهة من ٌسهايسأت فٌ ليتكا النخفاض ا نظر وذلك السكان، من ٌرةيكب وأعداد مختلفة
 يٌستدع الذي األمر المشروع، إقامة منطقة وحدود إطارفي  اإلنتاج هذا يمستهلك ٌكوني ما ابغال ثٌ يح أخرى،

 التفاوتات لٌ ليتق على ٌساعدي الذي األمر المشروعات، هذه من دٌ ي المز سٌ يسأبت يالمحل المجتمع جاتيااحت ةٌ يتلب
 المتوازنة؛ ةٌ يالتنم قٌ يوتحق يةٌ مٌ ياإلقل

 
 المنشآت من ٌرهايغ عن ٌرةغيالص المنشآت يف اٌلحظي ما أبرز لعل العنصر النسائي للعمل فيها:استقطاب -5

 عاملة أم المشروع صاحبة كانت سواء بها للعمل النساء من ملفتة نسبة تستقطب ثٌ حي ٌها،يف للمرأة البارز الدور
 أن تٌضحي أنه إال ،يمٌ إقل إلى مٌ ليإق أو من قطاع إلى قطاع من مشاركتها نسبة تفاوتت وإن ذلك المشروع، يف
ً  المناطق يفسيما   المرأة عمل متطلبات أكبر بشكل توائم ٌرةغيالص المشروعات عٌةيطب"  األكثر احتياجا
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع المشروعات الصغيرة  -3
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ويمكن تصنيف أنواع المشروعات الصغيرة ضمن عدة تصنيفات فأحدها يقسم المشروعات الصغيرة إلى -

 ثالث مجموعات:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أنواع المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة إلى ثالثة فأحدها يقسم ويمكن تصنيف أنواع المشروعات الصغيرة ضمن عدة تصنيفات 

 مجموعات:

  ؛ً يٌوانحيال واإلنتاج عيةٌ الزرا األعمال مختلف وتشمل األعمال األولية:-1

 أو ةٌ ئينها ومنتجات سلع إلى لٌها يلتحوٌةٌ ياألول المواد تستخدم يالت عٌ ي المشار وتشمل :يليٌةٌٌالتحو الصناعات-2
 ٌها؛ي لد يالت والمعداتٌاآلالت على باالعتماد ٌطةسيو
 
 على نٌ ي القادر أو نٌ يالراغب رٌ يغ األشخاص وأعمال خدمات مٌ ي بتقد اٌمقيال تشمل يوالت :الخدمات مشروعات-3

 .ٌرهاغيو مٌ ليوالتع بٌ ي والتدر هٌ يوالترف الصحة كخدمات نفسهمأب بها اٌمقيال

 

 أنواع المشروعات الصغيرة 

من حيث 

 المجال
من حيث 

 الهدف
من حيث 

 نظم اإلنتاج

من حيث 

 الشكل القانوني

 صناعي

 زراعي

 خدمي

 تربية

 

مشروعات تنفيذية 

 لمشروع كبير

مشروعات 

صغيرة لتحقيق 

 الربح والدخل

مشروعات 

 صغيرة

 

نظام إنتاج 

 علمي

نظام الصناعة 

 العائلية 

نظام الحرف 

 اليدوية

 نظام الورش

 

 ملكية فردية 

 شركة فردية 

 ملكية محدودة

 شركة توصية بسيطة 

 ملكية عامة 

 



 shuaa al-otaibiإعداد:                                                                                                           

 

 إلى النشاط ثٌ يح من ةغيرٌ الص المشروعات قٌسم آخر فٌ نيتص وهناك
 :-هيو أقسام ثالثة

 
 عٌ ريالمشا تلك أي طٌ سيو أو ينهائ منتج إلى الخام المواد لٌ ويتح أي لٌ ويالتح أساسها المشروعات اإلنتاجية:-1
 مضافة، ٌمةيق تخلق يالت

 :نوعان إلى تنقسم وبدورها
تستخدم يالت اإلنتاج وورش ةٌ يدٌوليوا ٌرةيالصغ الصناعات مثل ةٌ كياستهال اعسل تنتج يالت المشروعات 

 ةٌ؛يالمحل الموارد
لصناعات ٌطةيالوس كالصناعات أخرى سلعة إنتاج يف تساهم ألجزاء ةٌ يإنتاج اعسل تنتج يالت عٌ ريالمشا 
 اٌراتيالس
 

 اٌبةين تقوم ثٌ يح أجر، مقابل نٌ رياآلخ لصالح ما خدمة تقدم يالت المشروعات يوه المشروعات الخدمية: -2

 و اٌحةيوالس المواصالت خدمات مثل بها، اٌميالق عٌونيٌستطي ال أو نفسهمبأ  بها قٌومونيس كانوا خدمة مٌ ي بتقد عنهم
 .فٌ ظيوالتن اإلصالح

 

 أي ربح، قٌ يتحق أجل من مختلفة، سلع عدة أو ما سلعة عٌ زيوتو يعٌ ب و شراء أساسها المشروعات التجارية:-3

 على الحصول بقصد هايعٌ ب ثم ومن فٌهايتغل أو تعبئتها أو عٌهايب بإعادة قٌومي ثم سلعة بشراء قٌومي مشروع كل يه
 جزئةوالت الجملة تجارة مثل ربح

 

 الصناعة مجال ف ٌرةيالصغ المشروعات ٌصنف أخر فٌ يتصن وهناك
 -:إلى ٌرةيالصغ الصناعات مسمى تحت

 يتلب ةٌ يدٌ يوتقل ةٌ يدٌوي منتجات وتنتج ةٌ يدٌ يالتقل يعٌ التصن طرق تستخدم يالت :ةٌٌيالحرف ديةٌٌيالتقل الصناعات-1
 ٌط؛يالبس يالمحل المجتمع جاتيااحتٌ 
 ٌهايعل الطلب ٌكون منتجات بإنتاج زٌ يوتتمٌ:ةٌٌيوالتقليدٌٌ ثٌةيالحد نٌٌيماب اإلنتاج طرق تستخدم التي الصناعات-2

 الخ؛...واألثاثٌةٌ يالجلد المنتجات مثل أكبر

 .)إلخ... ةٌ،يالطب ةٌ،يٌماويالك ةٌ،سيلهندا ( المجاالت وبمختلف :متطورة منتجات تنتج التي الصناعات-3
 
 

 

 

 

 أهمية المشروعات الصغيرة -4



 shuaa al-otaibiإعداد:                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات   -5

 لصغيرة والمتوسطة
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