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  :تقديم
  

إن نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب أصبحت ضرورة مجتمعية ملحة 

ة والفقر فى مجتمعنا، وحيث بدا واضحاً عجز  وذلك فى ظل إرتفاع معدالت البطال

ياً  الدولة عن توفير فرص عمل تستوعب الماليين ممن هم فى سوق العمل حال

. ويعانون من البطالة السيما مع األعداد المتزايدة التى تدخل سوق العمل سنوياً

وخطورة على النسق  األمر الذى جعل من البطالة المشكلة األكثر إلحاحاً 

  .تصادياً واجتماعياً وسياسياًالمجتمعى، والمعوق األساسى لتمكين الشباب ودمجه اق

اهتماماً خاصاً من جانب " المشروعات الصغيرة"طار تكتسب فى هذا اإل

ففى ظل أزمة البطالة التى تعتصرهم أصبح الشباب . الشباب والدولة على السواء

أكثر تقبالً لفكرة العمل الحر، وأكثر استعداداً لإلنخراط فى مشروعات صغيرة 

  . غيرهم من الشبابتتيح فرصة عمل لهم ول

إال إن هناك مجموعة من المشكالت التى تحد من قدرة الشباب على بدء 

لعل أهمها جهل الشباب بماهية المشروعات الصغيرة، وكيف . مشروعاتهم

يختارون مشروعهم الصغير، وما هى نقطة البدء، والمهارات المطلوبة إلدارة 

  .المشروع وتسويق منتجه

يرة يحتاج الش ولذلك كان هذا اإلصدار من . باب إلى إجابة عليهاأسئلة كث

سلسة مفاهيم والذى يتضمن اسهاماً جاداً ومتميزاً، بقدر تميز مؤلفه، لتقديم إجابات 

ألسئلة واستفسارات الشباب، وعرضاً لخبرات وتعريفات العديد من الدول لمفهوم 

  ".المشروعات الصغيرة"

الصغيرة من جانب الدول ورغم تعدد التعريفات الخاصة بالمشروعات 

نحو الذى أوضحته الدراسة،  والمنظمات الدولية واإلقليمية والذى وصل، على ال
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إلى خمسين تعريفاً إال أنه يمكن القول بأنها تلك المشروعات التى تدار من خالل 

فرد واحد أو مجموعة محدودة من األفراد، وتتسم بكثافة العمالة المستخدمة 

  . المستخدم بها ال سيما فى الدول النامية ومنها مصرومحدودية رأس المال 

بال الشباب على  وأياً كان مفهوم المشروعات الصغيرة وتعريفها، يظل إق

المشروعات الصغيرة رهناً برؤية شاملة للدولة لتلك المشروعات وكيفية ربطها 

ياجات الصناعات األكبر، وكذلك احتياجات  فى إطار منظمة متكاملة تلبى احت

نافسية فى الخارجال هذا إلى جانب ضرورة . سوق المحلى، بل وتعزيز قدراتنا الت

توافر الرغبة الصادقة فى مساعدة الشباب من خالل تبسيط اإلجراءات الالزمة 

للحصول على قروض، وتقديم العون الفنى الحقيقى للشباب السيما تدريبهم على 

   . روعاتهمالمهارات اإلدارية والتسويقية الالزمة إلدارة مش

  

chhc[T„J)‘chhjL))

  ٢٠٠٦   أبريل 
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  مقدمة 
  

 تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويـات     

، ففى ظل االحتياج المتزايد لتوليـد فـرص عمـل         التنمية االقتصادية واالجتماعية  

هـا  التـى تطرح   فضال عن التحـديات      لى استيعاب الزيادة فى قوة العمل،     قادرة ع 

برزت أهمية وجود قطاع اقتـصادى فاعـل مـن          ،  التطورات االقتصادية العالمية  

 المساهمى فـى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمتع بالقدرة على المنافسة وعلى       

  .تحمل أعباء التنمية
  

كما تتأكد الحاجة إليجاد حيل جديد من الشباب يقتحم ميـادين العمـل الحـر         

صلة من خالل نـشاطه     التنمية االقتصادية واالجتماعية المتوا   وبشكل طليعة موكب    

  . فى هذا القطاع
  

ـام بـدعم        لذا تزايد الحديث خالل األعوام العشرة السابقة عن ضرورة االهتم

 وجـاءت هـذه   روعات الصغيرة والمتوسطة فى مـصر، ومساندة ورفع كفاءة المش   

أو من مؤسـسات المجتمـع   سواء من الباحثين  -مين الدعوة مبنية على إدراك المهت   

  :  لعدة حقائق تتمثل فيما يلى–المدنى أو من المسئولين الحكوميين 

ة النمط الغالـب    تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط      - ١

  .للمشروعات فى مصر

أن هذه المشروعات توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من قـوة العمـل              - ٢

 .ة أو يزيدالمصرية تقدر بحوالى ثلث القوة العامل

أن هذه المشروعات تشارك فى اإلضافة على االقتصاد القـومى حيـث          - ٣

من الناتج المحلـى   % ٤٠ -% ٢٥قدرت هذه المساهمة لتتراوح ما بين       

 .اإلجمالى

أن هذه المشروعات الصغيرة تمثل وسيلة ناجحـة لتعبئـة المـدخرات             - ٤

 .الصغيرة وإعادة ضخها فى صورة استثمارات
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ـلع     أن هذه المشروعات تعد    - ٥  من اآلليات الفعالة فـى إنتـاج وتـوفير س

لمواطنين مـن ذوى  وخدمات منخفضة التكلفة والسعر خاصة لقطاعات ا    

 .الدخول المنخفضة

أن هذه المشروعات تمثل الركيزة األساسية التـى يعمـل مـن خاللهـا         - ٦

القطاع الخاص فى مصر وبالتالى فإن مساندة هـذه المـشروعات يعـد         

  .طاع الخاص فى النشاط االقتصادىمساندة وتدعيما لدور الق
  

ويواجه مصطلح الصناعات الصغيرة شـأنه فـى ذلـك شـأن كثيـر مـن         

 فقد يختلط األمـر   فى الرأى حول وضع تعريف موحد له، كبيراً المصطلحات خالفاً 

، الـصناعات الحرفيـة  : تى من بينهـا ليشكل تداخال مع غيره من المصطلحات وال     

الحجم  قد يتطلب األمر وضع خطوط فاصلة بين      وغيرها بل ،  والمتوسطة،  واليدوية

  .، والحجم الكبيرالصغير، والحجم المتوسط
  

 فى كل بيئـة وطنيـة    إن الحاجة إلى التعريف النوعى للمشروعات الصغيرة      

حيـث أنـه يحقـق    ناسبة لتحقيق العديد من المزايا، يمثل الوسيلة المعلى إختالفها،  

باإلضـافة إلـى   . محددة من المـشروعات عليا لمجموعة  المستهدف من السياسات ال   

نافع، وتحقيـق المزايـا الماليـة،     وتوجيه المإنه يسهل توفير المساعدة الفنية،     ، ف هذا

  .والحوافز األخرى
  

كما أنه يمكن من التعريف المادى للمشروعات الصغيرة والمتوسـطة علـى    

ـا علـى المـستو      ويشجع على تكوين اإلتحادات     وى الصغير،   المست ى الخاصة به

  .ح المشاكل التى تعترض هذا القطاعويسهل من توضيالمتوسط، 
  

هـى نفـسها   د لصناعاتها تعريفا محددا وواضـحا،    كما إن البلدان التى تحد    

وقد إتضح إنـه  . قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطةالتى شهدت نموا سريعا فى   

ـاع   قيـق الم كلما كان التعريف دقيقا كلما كانت السياسات الهادفة إلى تح        نـافع للقط

 التـى  ففى البلدان ، وكلما تحققت النتائج المرجوة، وعلى الجانب اآلخر،         أكثر تاثيراً 
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، يشعر أصحاب المشروعات بأنهم فى موقـف ال يحقـق    ال يوجد بها تعريفا محدداً    

ـذا التعريـف   ،  ومن ثم يطالبون مراراًفعلهم أية مزايا أو منا    .  بضرورة تـوفير ه

ن وضع تعريف يحتمل أكثـر مـن   ا التعريف بأنفسهم علذلك يجل أن ينأى واضعو  

وتكـشف  . ت ولن يؤدى إلى األهداف المنشودة     ألن هذا يفتح الباب للمنازعا     معنى،

 أنـه كبـر   لكبيرة،السمات النوعية للمنشآت الصغيرة من خالل مقارنتها بالمنشآت ا      

 تتمتـع  عدد تلك المنشآت وإسهامها فى االقتصاد القومى نجد أن تلك المنـشآت ال             

  .مزايا التى تتوفر للمنشآت األكبربال
  

  السمات النوعية للمنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة
  

  المنشآت الكبيرة  المنشآت الصغيرة والمتوسطة م

  .قوة التمثيل المؤسسى  .ضعف التمثيل المؤسسى ١

  .قريبة من صانعى القرار.تفتقر القرب من صانعى القرار ٢

  .تتخذ صيغ قانونية معقدة  .ة الفرديةتتخذ صيغة الملكي ٣

تتجه فى األساس للطبقات الدنيا  ٤
واألسواق الواقعة فى النطاق 

  .الجغرافى للمنشأة

تتجه للطبقات العليا 
والمتوسطة وأسواق 

  .التصدير
يئة التنظيمية المحلية تتأثر بالب ٥

التراخيص، وإدارة السياسة (
، الضريبية، والتوزيع الجغرافى

  .)الخ

تأثر بتقلبات السياسات ت
سعر (مة اقتصادية العا

، ، وأسعار الصرفالفائدة
.. ونظم التبادل التجارى

  )الخ
ـر ٦ تعتمد على أسواق اإلئتمان غي

  الرسمية 
تهيمن على أسواق اإلئتمان

  الرسمية 
  

غير أنه الشك أن تحديد تعريف المشروعات الصغيرة له أهميـة كبيـرة إال        

ـرة     أن تعريفا دقيقا أو ج     امعا للمشروعات الصغيرة لم يتم االتفـاق عليـه رغـم كث

ـ         ى المنظمـات،  تناول هذا الموضوع من قبل المهتمين من البـاحثين والخبـراء ف

  .لدولية ذات الصلة بتلك المشروعات واوالهيئات المحلية، واإلقليمية،
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فقد اختلفت التعريفات المطروحة للمشروعات الصغيرة من دولـة ألخـرى           

ـدم   ها وقدراتها وظروفها االقتـصادية، واالجتماعيـة،    مكاناتباختالف إ   ومـدى التق

 أو التكنولوجى السائد ومرحلة النمو التى بلغتها فالمشروع الـذى يعتبـر صـغيراً            

 كبير الحجـم فـى دولـة     قد يعتبر مشروعفى الواليات المتحدة أو اليابان، متوسطا  

يم حجـم المـشروع   ا يختلف تقي  بل وأنه فى داخل الدولة الواحدة ذاته      أخرى نامية،   

  . بحسب مرحلة النمو
  

وقد أظهرت الدراسات التى أجريت عن المشروعات الصغيرة أن هناك مـا           

، والعديد من الـدول ال يتـوافر لـديها    شروعات الصغيرة يتجاوز خمسين تعريفا للم   

 فى حين أن دوال أخـرى لـديها       ى موحد لهذا النوع من المشروعات،     تعريف رسم 

 وأعماال أسرية وشركات تـضامن فيهـا   ديدة مختلفة تضم ملكيات فردية، ع تعريفات

  . الحرفيةيضا تعريف للصناعات صغيرة من العمال وصناعات الكوخ، وأأعدادا
  

 مصطلح واسع يـشمل األنـشطة التـى         ومصطلح المشروعات الصغيرة،  

ـددا     تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تستخدم كل منهـا ع

 وال يقتصر هذا التعريـف     تراوح بين شخص واحد حتى مائة شخص،      من العمال ي  

على منشآت القطاع الخاص ومالكها وأصحاب األعمال والمستخدمين ولكنه يـشمل       

  . عات اإلنتاج األسرية أو المنزليةأحيانا التعاونيات ومجمو
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  معايير التعريف
  

.  الصغيرة والمتوسـطة قطاع الصناعات دائما ما يثار التساؤل حول تعريف       

وهـل يوجـد   . ايير التى إتخذتها مختلـف البلـدان  ، هو المعواألمر المثير لالهتمام  

ـ وهل من الضرورى وضع تعريفا محدداً؟   ،  تعريف عالمى موحد   ذا وهل سيؤدى ه

  .إلى تحقيق أية أغراض أو منافع؟
  

ـاع  وعموما ال تستخدم مختلف البلدان نفس التعريف عنـد تـصنيفهم لق             ط

  .اعات الصغيرة والمتوسطةالصن
  

، هداف والـسياسات المطلـوب تحقيقهـا     فالتعريف المستخدم يعتمد على األ    

 منفـردة أو مجمعـة وهـى مـا     غالبية البلدان،تالية تستخدم فى  واألربعة معايير ال  

  :تعرف بالمعايير الكميى وتتمثل فى
  

 .ل المستثمر فى المصنع والماكيناتحجم رأس الما - ١

  .تخدمةعدد العمالة المس - ٢

  .حجم االنتاج أو معدل دوران األعمال - ٣

 .التكنولوجيا المستخدمة - ٤
  

ـنح إلـي األ         خـذ  ويمكن القول أن معظم تعريفات المشروعات الصغيرة تج

ـدد       حيث يرجع ذلك إلى وف     بمعيارى العمالة ورأس المال،    رة البيانات الخاصـة بع

 ومـن   مـن الدقـة،  ما يعطى للتعريفات قدر   م العمال، وقيمة رأس المال المستثمر،    

المنطقى أن تكون المشروعات الصغيرة كثيفة نسبيا للعمـل ونـادرة نـسبيا فـى             

  . رأس المال خاصة فى الدول الناميةاستخدامها ل
  

وإلى جانب هذه المعايير الكمية هناك معايير وصفية تركز على الخـصائص    

دارتـه   السوف وأيضا شـكل ا النوعية للمشروع الصغير من حيث درجة تأثيره فى      

  .وملكيته
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 وعمليـات إتخـاذ   ر مدى تواجد هياكـل إدارة داخليـة،   وتتناول هذه المعايي  

  .إلخ ... ، ومراعاة عوامل المخاطرة ، وممارسات مالية، وأساليب تجاريةالقرار
  

ـد أو مـن   وتدار أغلب المشروعات المتوسطة  والصغيرة بواسطة فرد وا    ح

ـ      واألصـدقاء أو شـركاء   ن األقـارب،  فردين إلى ثالثة أفراد، وعادة ما يكونون م

 وال يوجـد  ب القرارات المتعلقـة بالعمـل،  األعمال الذين يقع على عاتقهم إتخاذ أغل   

 فالعوامـل الشخـصية   متلكات الخاصة وممتلكات األعمـال،     واضحا بين الم   تحديداً

  .  كبيرا فى عملية صنع القرارتلعب دوراً
  

وسـطة عنهـا فـى     والمتونجد أن تأثيرها أوضح فى المشروعات الصغيرة  

وهذا يؤدى إلى تحسين فرص المخاطرة ويدعم مـن موقـف         المشروعات الكبيرة،   

  .ب المشروعات ويزيد من فرص نجاحهاأصحا
  

 فإن األمر يعتمد علـى    وعلى الجانب التنافسى من ناحية التأثير فى السوق       

األمـر   فواقـع  .توسطة فى مقابل الصناعات الكبيرة  مكانة الصناعات الصغيرة والم   

ـرة           أن هذه المشروعات تكون صغيرة ومتوسطة الحجم بالمقارنـة بالكيانـات الكبي

جـام الـصناعات   ، تتفـاوت أح لذا. فى نفس المناخ االقتصاددى   التى تشترك معها    

ـر مـن ا     ،  الصغيرة والمتوسطة  لـصناعات  فقد تكون هذه الصناعات فى بلد ما أكب

األهتمام فى هـذا المجـال هـو أنـه      واألمر الذى يدعو إلى    فى بلد آخر،  " الكبيرة"

، فـإن المـشاكل التـى تواجـه هـذه      النظر عن مشكلة األحجام المطلقـة  وبغض  

  .لبلدان سواء النامية أو المتقدمةالصناعات تبدو وكأنها متشابهة فى أغلب ا

  

 تنـدرج فـى   هذه الخصائص تميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتجعلها  

  ولـيس التعريـف   - العوامل التى تـؤثر فيهـا    ،  كما أن مجموعة محددة المعالم  

  .ئصها عامة وقابلة للتطبيق عالميا تجعل خصا–الكمى 
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١٢

وتعرف لجنة التنمية االقتصادية باألمم المتحـدة المـشروع الـصغير بأنـه         

  : نين على األقل من الخصائص اآلتيهالمشروع الذى يتضمن اث

  .ون المدير مالك المشروع  عدم انفصال الملكية عن اإلدارة فعادة ما يك-

  .  تتمثل الملكية ورأس المال فى فرد أو مجموعة صغيرة من األفراد-

ـيش العـاملون والمـالك فـى      -   مجال نشاط المشروع محليا فى الغالب حيث يع

  .مجتمع واحد وال يشترط أن تكون األسواق محلية

 تعمـل فـى   لكبيرة التـى   حجم المشروع يكون صغيرا بالمقارنة بالمشروعات ا        -

  .نفس المجال

   ومن خالل هذه المعايير الوصفية يمكن القول أن  

 تعمـل فـى ظـل     صية مستقلة فى الملكية واإلدارة،    منشأة شخ : المشروع الصغير "

ـ حلية،سوق المنافسة الكاملة فى بيئة م  تخدامها محـدودة   وبعناصر إنتاج محصلة اس

  ".مقارنة بمثيالتها
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١٣

  رمفهوم الصناعات الصغيرة فى مص
  

تـى  لم يكن يوجد تعريفا رسميا فى مصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة ح       

وكان هناك مفهوما يقوم على أنها تلـك التـى         صدور قانون الصناعات الصغيرة،     

 باسـتبعاد  –وال تزيد التكلفة اإلستثمارية لهـا   عامل  ١٠٠ إلى   ١٠ من   تستخدم أكثر 

تى ال يزيـد رأس مالهـا علـى     وال   عن المليون جنيه،    -ض والمبانى     تكلفة األر 

ـا      نصف م  إال أن بعـض الجهـات تـرى    . ليون جنيه بصرف النظر عن طبيعته

ـناعات   ضرورة التفرقة بين الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية والب    يئـة وص

كمـا  . مجهود الفردى والمهارات المكتـسبة وخاصة تلك تقوم على الاألسر المنتجة،   

شروعات الصناعات الصغيرة التى تهتم أساسـا    يرى البعض ضرورة التفرقة بين م     

بسد احتياجات الصناعات األخرى من مواد أولية مجهزة أو مكونات تصنيع غايـة            

ـناعات     عات نجميع أخرى أكبر منهـا     فى الدقة والتقنية تدخل فى صنا      ، مثـل ص

والمواد المـضادة لكرمـشة النـسيج وألـوان     يات، ومواد التنعيم والتثبيت،     الكيماو

ـر والنحـاس،           باعةالط ، واألصباغ، والمحابس، والسخانات، ومسابك الحديد والزه

والنسيج العـالى   والموكيت،  وصناعات السجاد   ، وقطع غيار السيارات،     واأللومنيوم

ـرة العمالقـة     الة وغيرها من الصناعات المكملة أو       الجود ،  مغذية للـصناعات الكبي

اعات األسر المنتجة أو حتـى  وما هو معروف بالصناعات الحرفية أو البيئية أو صن   

وتهتم بالدرجـة األولـى    ال تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة،   بالصناعات البسيطة التى  

ـا مـا     والتى تتم اإلحتياجات المباشرة للمستهلكين،    بسد   يز بعدد من الخصائص أهمه

  :يلى
  

 .إن المواد األولية الالزمة لها أغلبها متوافر محليا - ١

ر فإنتشارها سهل فى جميع المراكـز والقـرى         أنها ال تحتاج إلى حيز كبي      - ٢

 .على مستوى الجمهورية

ومن ثم فـإن تأثرهـا بمـشاكل النقـل       إن إنتاجها يستهلك معظمه محليا،       - ٣

 .محدود
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١٤

إن عمالتها ال تحتاج إلى خبرة فنية عالية مما يساعد على إيجـاد فـرص                - ٤

ـا ي دون الحاجة إلى الهجرة الداخلية،    عمل محلية    ترتـب عليهـا مـن    وم

 . كالت فى اإلسكانمش
  

وبصفة عامة يمكن القول بأن البيئـة المؤسـسية للمـشروعات الـصغيرة          

 ولعل ذلك هو أحـد أهـم   تتسم بعدم الوضوح وعدم التنظيم،والمتوسطة فى مصر   

معوقات وضع إسـتراتيجية مناسـبة لتنميـة وتطـوير المـشروعات الـصغيرة        

م وجود تعريف مـستقر   وعدمن فى عدم وضوح مالمح هذا القطاع،   والمتوسطة تك 

  .لمشروع الصغير أو المتوسط فى مصرعليه لمفهوم ا
  

ـ     ة المـصدرة لهـا   فهناك عدد كبير من التعريفات التى تتفاوت بحسب الجه

  . والهدف من التعريف
  

  : تعريف وزارة التجارة الخارجية- ١

  : والتعريف بدوره ينقسم إلى

  األنشطة غير الصناعية  . أ

اهية الصغر     وسطةالمت  الصغيرة  متن

لعمال   ٩٩ – ٥٠  ٤٩ -  ٥  ٤- ١  عدد ا

األصول الثابتة
 ألف ٢٥أقل من 

  جنيه

ألف جنيه٢٥من 

 ٢ أقل من م–

  مليون جنيه

 ألف ١٠٠من 

 أقل من –جنيه 

   مليون جنيه٢

رقم األعمال 

  السنوى

 ألف ١٠٠أقل من 

  جنيه

 ألف ١٠٠من 

 أقل من –جنيه 

   مليون جنيه٢

 مليون ٢من 

 ١٠ –جنيه 

  مليون جنيه
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١٥

  األنشطة الصناعية - ب

اهية الصغر     المتوسطة  الصغيرةمتن

لعمال   ٩٩ - ٥٠  ٤٩ -  ٥  ٤ -  ١  عدد ا

األصول الثابتة
 ٢٥أقل من 

  ألف جنيه

 ألف ٢٥من 

 أقل - جنيه  

 مليون ٢من 

  جنيه

 ألف ١٠٠من 

 أقل من –جنيه 

   مليون جنيه٢

  

 واألصـول  ويعتمد هذا التعريف على وضع حدود عليا لكل من حجم العمالة      

 حجـم   الثابتة وإستيفاء المنشأة ألى حد من الحدود يكفى لتصنيف المـشروع فـى            

  .محدد

  :)سيدو(صغيرة بالصندوق االجتماعى تعريف جهاز تنمية المشروعات ال -٢
  

ويعتمد تعريف هذا الجهاز على ثالثة معايير للحكم على حجم المـشروعات           

  :الصغيرة وهى موضحة بالجدول التالى
  

  المتوسطة  الصغيرة متناهية الصغر  رالمعيا

لعمال   ٩٩ - ٥٠  ٤٩ -  ٥  ٤ -  ١  عدد ا

لمدفوع  رأس المال ا
 ٢٥أقل من 

  ألف جنيه

 ١٠٠أقل من 

  ألف جنيه

أقل من مليون 

  جنيه

  األصول الثابتة
 ٢٥أقل من 

  ألف جنيه

أقل من نصف 

ه   مليون جني

 مليون٥أقل من 

  جنيه

رقم األعمال 

  السنوى

 ١٠٠أقل من 

يهالف جن  

أقل من مليون 

  جنيه

 ١٠أقل من 

  مليون جنيه
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١٦

ـدد             وقد تم االتفاق على تعريف مبسط للمشروع الصغير يتضمن أال يزيد ع

  .العمال على مائة عامل وأال يزيد رقم األعمال السنوى على مليون جنيه 
  

   تعريف وزارة التخطيط -٣
    

ك التى تقل   تعرف وزارة التخطيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تل       

  .  ذلك قيمة األراضى والمبانى ألف جنيه بما فى٥٠أصولها الثابتة عن 
  

   تعريف وزارة الصناعة -٤
  

تعرف وزارة الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التـى ال          

 ١٠العـاملين فيهـا بـين    ، ويتراوح عدد   ألف جنيه  ٥٠٠ أصولها الثابتة عن     تزيد

  .  عامل١٠٠و
  

  يف اتحاد الصناعات تعر -٥
  

يعرف اتحاد الصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلـك التـى         

  .  عامل ١٠٠ ألف جنيه  وال تستخدم أكثر من ٥٠٠تبلغ استثماراتها الكلية 
  

   تعريف البنك المصرى األمريكى -٦
  

يعرف البنك المصرى األمريكى المنشأة الصغيرة أو المتوسطة بأنهـا تلـك          

  . يه ألف جن٢٥٠) األصول الشخصية( يبلغ رأسمالها التى
  

   تعريف وزارة التنمية االدارية -٧
  

يقصد بالمشروعات الصغيرة كل منشأة لها شخصية مـستقلة فـى الملكيـة            

وبعناصـر  ة الكاملة فى  بيئة محليـة غالبـا،   واالدارة وتعمل فى ظل سوق المنافس 

ـردا  ٢٠:٩تها وبعمالة تتـراوح بـين   إنتاج محصلة انتاجها محدودة مقارنة بمثيال   ف

  .  جنيه١٠٠٠٠س مال يبدأ وبرأ
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١٧

  ) دانيدا ( وكالة التنمية الدولية الدانمركي تعريف -٨
  

 مـستخدمين   ٥ إلى ١تعرف المشروعات الحرفية بأنها تلك التى تستخدم من         

 ١٥ إلـى  ٦التـى تـستخدم مـن     وتعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك      

  . مستخدما
  

  تعاونى وزارة التنمية المحلية والقطاع ال تعريف-٩
  

 الحرفى بأنه كل مـن  ١٩٧٥ لسنة ١١٠ويعرف قانون التعاون اإلنتاجى رقم     

 عمال وأى عـدد مـن   ٩يزاول حرفة معينه بنفسه أو مع عمال ال يزيد عددهم عن      

ـبعض      الصبية ويعتمد فى عمله بصفة أساسية على المجهود اليدوى وإن اسـتعان ب

القـرار  " الميكانيكيـة أو الكهربائيـة       دات والماكينات سواء اليدوية أو    اآلآلت والمع 

ـار        " ١٩٧٦ لسنة   ٢١٧ رقم   الوزارى وبذلك تبنى تعريف الصناعات الحرفيـة معي

الحـد  العمالة فى تحديده لهذه الصناعات إال انه قد استثنيت بعض الحرف من شرط       

  .األقصى للعمالة لظروف خاصة
  

   للتصنيع تعريف الهيئة العامة-١٠
  

مارية إلى حوالى مليون جنيه     هى تلك المشروعات التى تصل تكاليفها االستث        

  . ا إلى حوالى نصف مليون جنيه مصرى، والصناعات الصغيرة جدمصرى
  

  المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تعريف الجهاز -١١
  

   عامل ١٠٠ إلى ٥٠هى المشروعات التى تستخدم من   
  

  ية الصناعية المصرىريف بنك التنم تع-١٢
  

من أكثر الجهات اهتماما بتعريف المشروعات الصغيرة وذلك ألنه من أكثـر         

،  والمعيار الذى يؤخذ به باالتفاق من البنـك        ةجهات الممولة للصناعة بصفة عام    ال
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الدولى هو رأس المال إال أنه يتغير سنويا عآل أساس مؤشـرات األسـعار العامـة           

  . ركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالمالتى تصدر عن الجهاز 
  

 عرف بنك التنميـى الـصناعية المـشروعات الـصغيرة          ١٩٨٢ففى عام   

 ألف ٣٠٠ ألف جنيه و    ١٥٠ين  والمتوسطة بأنها تلك التى تتراوح أصولها الثابتة ب       

 تعتبر المشروعات الصغيرة التى يتراوح إجمـالى   ١٩٩٢،  وطبقا لتعديل عام      جنيه

  .  ألف جنيه١٢٥٠ ألف جنيه و٧٥٠بين االستثمارات فيها 
  

   ئتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة تعريف شركة ضمان مخاطراال-١٣
  

تعرف المشروع الصغير بأنه المشروع الذى يتعامل فى أى نشاط اقتـصادى     

باستثناء النشاط التجارى سواء كان فى مجال الـصناعة والزراعـة واستـصالح              

ت والسياحة والمقاوالت والخـدمات علـى أال      األراضى والتعليم والنقل والمواصال   

بعـد   مليـون جنيـه   ٥ ألف جنيه وال يزيد عـن  ٤٠يقل إجمالى االستثمارات عن    

  .استبعاد قيمة األرض والمبانى
  

   تعريف معهد التخطيطي القومى-١٤
  

   عامل ٤٩ إلى ١٠هى المشروعات التى يعمل بها من   
  

  عريف البنك الوطنى للتنمية ت-١٥
    

ح حجـم القـرض    عمال ويتراو٥ إلى  ١مشروعات التى تستخدم من     هى ال   

  . جنيه١٠٠٠٠ و٢٥٠بين 
  

  جمعية رجال األعمال باإلسكندرية تعريف -١٦
  

 تلك التى تستخدم حتـى خمـسة عمـال،          تعرف المشروعات الحرفية بأنها     

ـمن   ١٥وتعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك التى تستخدم حتى           عامل وذلك ض
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الـذى تدعمـه الجمعيـة وتكـون هـذه          " منشآت الصغيرة والحرفيـة   مشروع ال "

  . التحويلية أو الخدمات أو التجارةالمشروعات فى مجال الصناعات 
  

  كالة األمريكية للتنمية الدولية تعريف الو-١٧
  

 ٥ إلـى  ١تعرف المشروعات الحرفية بأنها المشروعات التى يعمل بها مـن     

 عامل وتقـل أصـولها   ١٥ إلى   ٦مل بها من    عمال والمشروعات الصغيرة التى يع    

وتتبع هذا التعريـف مختلـف   ف جنيه باستثناء األرض والمبانى،      أل ٢٥الثابتة عن   

ة لمساعدة صغار الـصناع     الهيئات التى تدير برامج للقروض مثل الجمعية المصري       

  .والحرفيين
  

يتضح مما سبق أن تعريف المشروعات الصغيرة يتميز بشدة التنوع سـواء              

ـدم           ل دى المنظمات الرسمية أو المنظمات األجنبية العاملة فى مـصر حيـث أن ع

عـايير التـى تلتقـى      تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة فى مصروعدم توحيد الم       

تلف المؤسسات ذات العالقة بتنمية المشروعات الصغيرة يـؤدى      عندها سياسات مخ  

يـد األمـوال دون   بدإلى ضياع الجهود الصخمة التى تبذلها تلـك المؤسـسات أو ت   

  . مردور تنموى واضح
  

ويالحظ أن المنظمات الحكومية ال تدخل القطاع غير الرسمى فى تعاريفهـا            

ومعظـم   .رة عمال ال تكاد تدخل فى الحـسبان والمشروعات التى تشغل أقل من عش  

، إما بمفـردة أو مـع معـايير أخـرى       معيار العمالة  التعريفات الرسمية تؤكد على   

إلى تمتعه بقـدر مـن الثبـات    ، باإلضافة ى سهولة قياس هذا المعيار  ذلك إل  ويرجع

  . النسبى
  

من خالل تعريفات الجهات المختلفة فى مصر يالحظ أنه لم يحـدث اتفـاق       

ق ، ولـم يحـدث اتفـا   وى لعدد العاملين أو لرأس المال    حول الحدود الدنيا أو القص    

ألحجـام المختلفـة   ومازال هنـاك خلـط بـين ا   حول مفهوم رأس المال المستثمر،  

  .اعات الصغيرة والحرفية والمتوسطةللمشروعات فأحيانا يضم تعريف الصن
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٢٠

ريفـات الجهـة   وال تختلف التعريفات من جهة ألخرى فقط بل وتختلـف تع  

  .الواحدة من عام آلخر
  

  تعريف قانون تنمية المنشآت الصغيرة 
  

،  ونـص  ة بشأن تنمية المنشآت الصغير٢٠٠٤ لسنة ١٤١صدر القانون رقم     

  :فى مادته األولى على تعريف المنشأة الصغيرة على النحو التالى
  

كـل شـركة أو منـشأة       الصغيرة فى تطبيق أحكام القانون،      يقصد بالمنشأة     

فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ال يقل رأسـمالها المـدفوع       

د العـاملين فيهـا علـى    يد عدعن خمسين ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه وال يز      

  .خمسين عامال
  

 متناهيـة  كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على تعريـف المنـشآت         

  :الصغر على النحو التالى
  

ـركة أو               يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام القـانون كـل ش

أسـمال   رمنشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خـدما أو تجاريـا ويقـل          

  . المدفوع عن خمسين ألف جنيه
  

  تعريفات بعض الدول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  

  اإلتحاد األوروبى 
  

   التعريف الذى تبنته اللجنة االقتصادية فى اإلتحاد األوروبى -أ  
  

 بوضع تعريـف محـدد للـصناعات        ١٩٩٦ إبريل عام    ٣ أوصت اللجنة فى     -١

عمل واضح لكل اإلجراءات الموجهـة إلـى     الصغيرة والمتوسطة مع وضع إطار      

 وقد طبق هذا التعريف بالنـسبة    . تناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة   الصناعات م 

بينما البرامج المتواجدة بالفعـل والتـى إسـتخدمت    لكل البرامج المجتمعية الجديدة،    
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ـرت صـغيرة       معايير مختلفة،    فقد استمرت فى العمل الصالح الصناعات التى إعتب

،  ) لن تطبق هذه المعايير بـاثر رجعـى  أى(طة عندما وضعت هذه البرامج      متوسو

وقد استمرت الفترة اإلنتقالية الالزمة لتوفيق األوضاع وفقا للتعريف الجديـد حتـى       

  . ١٩٩٧نهاية عام 
  

  تعريف اإلتحاد األوروبى الجديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة 
  

  البيان م
الصناعات  

اهية الصغر   متن

ات الصناع

  الصغيرة

الصناعات 

  المتوسطة

   عامل٥٠حتى    عامل١٠حتى الحد األقصى لعدد العمال١
 ٢٥٠حتى 

  عامل

٢

أقصى حجم مبيعات 

مقدرا بالمليون وحدة 

  ECUنقد أوربى 

-  ٤٠  ٧  

٣

أقصى موازنة مقدرة 

بالمليون وحدة نقد 

 ECUأوربى 

-  ٢٧  ٥  

  

يا فى الـصغر أو صـغيرا   ناه فلكى يعد المشروع مشروعا مت  وبناء على ذلك،   – ٣

ـفات الخاصـة بعـدد    أو متوسطا،    العمـال وأحـد   فيجب أن تتوافر فيـه المواص

 أقصى حجـم   أى إما– الموضحة فى الجدول السابق إيضاحه   -المواصفات المالية   

  .مبيعات أو أقصى موازنة

ـ % ٢٥ بمعنى أن أقل من باإلضافة إلى ذلك، فيجب أن يكون المشروع مستقال،    ن م

ال ينطبـق  ) أو باإلشتراك مع عـدة مـشروعات  (ل يملكها أحد المشروعات     األصو

ـذا . صغرعليها التعريف الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية ال         ، ه
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، لمراعاة التغيـرات  بيعات وأقصى موازنة بصفة منتظمة    ويتم مراجعة حد حجم الم    

  .)واتتحدث عادة كل أربع سن(قتصادية فآ أوروبا فى الظروف اال
  

  ترا ـإنجل
  

 فـرد،  ١٥دى عدد العاملين فيها عـن  توصف الصناعة صغيرة عندما ال يتع   

ـ       ـركات   ون جنيـه إسـترلينى،  وال يزيد رأس المال عن نصف ملي  ومعظمهـا ش

  . إلنتاج منتج محدد  أو خدمة محددةتتخصص فى مجال نحدد 
  

  يك ـالمكس
  

رسمى الصادر فـى  لتعرف الصناعات الصغيرة فى المكسيك تبعا للتصنيف ا   

  : كما يلى١٩٩٣عام 
  

   الصناعات متناهية الصغر-أ
   

 وال يتعـدى   عامـل، ١٥املين فيها عـن  هى الوحدات التى ال يزيد عدد الع   

  . الف دوالر أمريكى٢٩٠ها السنوية حجم مبيعات
  

   الصناعات الصغيرة -ب
  

ـين            عامـل وال  ١٠٠ – ١٦هى الوحدات التى يعمل فيها عدد يتراوح ما ب

  . ألف دوالر أمريكى٩٠٠السنوية عن تعدى حجم مبيعاتها ي
  

   الصناعات المتوسطة -ج
  

 عامـل وال يتعـدى   ٢٥٠ – ١٠١هى الوحدات التى يعمل بها عدد يتراوح ما بين    

  .  ألف دوالر أمريكى٦٢٤٥٠سنوية عن حجم مبيعاتها ال
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  ا ـنيجيري

قتـصادية  رات ابناء على إعتبا  يتم تصنيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة        

 غـاً ال يتعـدى مبل ، والذى يجـب أ م األعمال السنوى لهذه الصناعات   مثل حج فقط،  

  .محدداً
  

  ا ـانـغ
  

ـتخدامها             لعـدد مـن     يتم تصنيف الصناعات على أنها صغيرة فى حالة إس

ـين    ،  عامل٩العاملين يقل عن      – ١٠وتعتبر متوسطة إذا تراوح عدد العاملين مـا ب

ـناعات     ٣٠ر من   ذات العمالة األكث   وكل الصناعات     عامل، ٣٠ ـر ص  عامـل تعتب

  . كبيرة
  

  يا ـإندونيس
  

غيرة هـى التـى    فاألعمال الص،١٩٩٥ الصادرة فى عام ٩ئحة رقم   طبقا لال   

أو ) Rupiahs( مليـون      ٢٠٠) بإستثناء تكلفة األرض والمبـانى    (تبلغ إستثماراتها   

لمـواطنين  كـون مملوكـة      وت ،)Rupiahs( بليـون    ١يصل حجم مبيعاتها إلـى      

ـرة  أو مملوكة،، إندونيسيين، ومستقلة بمعنى أنها غير تابعة    أو مندمجة بطريقة مباش

  .وعات أخرى متوسطة أو كبيرة الحجمأو غير مباشرة مع مشر
  

  الديش ـبنج
  

  

يرة  تعريفا للـصناعات الـصغ  ١٩٩١ وضعت حكومة بنجالديش فى عام  -أ

  .)المنزلية(والمتناهية الصغر 

ـد تـصني      ،ف للصناعات الكبيرة   تم وضع تعري   كما ـميا    بينما ال يوج فا رس

وتـستعين  ، يمكن اإلستدالل على هذا التعريف ومع ذلك للصناعات متوسطة الحجم،  

ـال  اإلستثمار فى المشروع بما يتضمنه      السلطات فى بنجالديش بحجم      من رأس الم

، ليـة ، ونفقات وسـائل النقـل الداخ  لكن تستبعد منه ثمن تكلفة األرض      و اإلبتدائى،
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غيرة والمتناهيـة  وبالنسبة للصناعات الـص ، والضرائب، كيناتوعموالت شراء الما 

ـال        فيوجد ايضا تعريف غير رسمى    )  المنزلية(الصغر    مبنـى علـى عـدد العم

  .  المستخدمين

علـى  "  المنزلية أو المتناهية فى الـصغر      الصناعات" يطلق المصطلح    -ب

ـا   الوحدات الصناعية التى تقوم بالتصنيع الفع      دة لى أوتقديم الخدمات والتى تـدار ع

وال يزيـد  ، بواسطة اعضاء من عائلة واحدة سواء بصفة مستمرة أو بصفة مؤقتـة    

  )Taka (٥٠٠,٠٠٠حجم رأس المال المستثمر فيها عن 

بكونه مشروعا صناعيا يختص بالتـصنيع      " المشروع الصغير " ويعرف   -ج

 بمـا   مليون تاكا،٣٠ر فيه عن تثمأو بالنشاط الخدمى وال يتعدى إجمالى المبلغ المس     

يه من رأس المال اإلبتدائى وبعد ستبعاد ثمـن تكلفـة األرض،  وتكلفـة النقـل              ف

هـذا وال يـستلزم   . الداخلى، وعموالت شراء الماكينات، وتكلفة الضرائب المستحقة  

الـسابق  أية تغييرات فى التـصنيفات  " التحديث، واإلحالل، والتوسع "اإلستثمار فى   

من حدود اإلسـتثمار  % ٥٠ مع ذلك فال يجب أن يزيد اإلستثمار فيهم عن         و ذكرها،

  .اإلجمالى

فيـتم تـصنيف أى مـشروع يتعـدى حجـم       وبناء على هذه السياسة،     -د

  .  مليون تاكا بلكونه مشروعا كبيرا٣٠إستثماراته 

ـ   ـتثماراته مـن   من ناحية ثانية فمن الشائع اعتبار المشروع الذى ال يتعدى حج م إس

  . مشروعا متوسطا) Taka( مليون ١٠٠,٠٠٠

) لـصغر متناهية ا ( ويتم تعريف الوحدات الصغيرة والصناعات المنزلية        -و

عريف لم يعـد مـستخدما بـصفة    ، وبالرغم من أن الت    على أساس عدد العاملين بها    

، فالمـشروعات   لتعريفوطبقا لهذا ا  .  أنه يعد صالحا ألغراض المقارنة      إال رسمية،

ل إذا كانـت تـستخدم    عام٢٠ – ١٠اوح عدد عمالها ما بين الصغيرة هى التى يتر  

،  كانت تعتمد على األسـلوب اليـدوى   عامل إذا١٥٠ – ٢٠وما بين   القوى اآللية،   

ـدد   ) المنزلية(الصغر وعلى نفس النهج فإن الصناعات متناهية       هى التى يـصل ع
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عتمد علـى  ا كانت ت إذ٢٠ وحتى ما كانت تستخدم القوى اآللية، إذا  ١٠عمالها حتى   

  . األسلوب اليدوى
  

  تان  ـباكس
  

صغيرة والمتوسـطة بطريقتهـا    تعرف الهيئات المختلفة كل الصناعات ال    -أ

ـرف مجلـس   . د تعريف موحد على المستوى الوطنى، حيث ال يوج   الخاصة فقد ع

الوحدة الصغيرة بأنها التـى تملـك       ) Punjab(إدارة الصناعات فى والية البنجاب      

 مليون روبية بعد إستبعاد تكلفة األرض بينما حـددت  ١٠تها عن   أصوال ال تزيد قيم   

  .  مليون روبية٢٠ب هذا الحد بمبلغ نقابة الصناعات الصغيرة لوالية البنجا

فقـد  ) الصناعات المتوسـطة  (سبة للوحدات ذات الحجم المتوسط       وبالن -ب

تـراوح  حددها مجلس إدارة الصناعات فى والية البنجاب بأنها كل الصناعات التى ت   

وعلـى  يون روبية دون حساب لقيمة األرض،       مل ١٠٠ – ١٠قيمة أصولها ما بين     

ـا ذات               الجانب اآلخر فقد حددت نقابة الصناعات الصغيرة تلـك الـصناعات بأنه

وبية دون حـساب لقيمـة    مليون ر١٠٠ – ٢٠األصول التى تتراوح قيمتها ما بين   

  .األرض أيضا

تلـك   ، فقـد تـم تعريفهـا بأنهـا        بالنسبة للصناعات متناهية الصغر   و -ج

تستخدم أكثر من ذلـك فقـد    بينما التى  عامل،   ١٠عات التى تستخدم أقل من      الصنا

  .ومتوسطة الحجم صنفت بكونها صناعات صغيرة
  

  ندـاله
  

 على مقدار اإلسـتثمار      يبنى التعريف المستخدم بواسطة السلطات الهندية      -أ

ن منهـا نتيجـة   خرى سواء ما كـا ألوالماكينات أو األصول المحددة ا   فى المصنع،   

  .للملكية أو لإليجار

جتماعيـة فـى الهنـد    ى هذا تضع فى إعتبارها البيئة االقتصادية اال     وهى ف 

 ومع ذلك فيوجد تعريف للوحـدات    ندرة رأس المال ووفرة قوة العمل،       والتى تتسم ب  
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ـم سـواء      ولم تعرف المشروعات مت    الصغيرة والمتناهية الصغر فقط      وسطة الحج

  .  ا أو قانونيافني

حـدا لإلسـتثمار   لمستخدم والذى تم مراجعته حـديثا،   ويضع التعريف ا -ب

أمـا  روبية للوحدة الـصغيرة،  ) Rupees( مليون ٣٠ع والماكينات فى حدود   للمصن

 مليـون روبيـة فتـصنف    ٢,٥الوحدات التى ال يتعدى حجم اإلستثمار فيها عـن        

  .كوحدات متناهية الصغر
  

  يزيا ـمال
  

ـ        يرتبط ت  سيق عريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ماليزيا بقانون التن

 عامـل  ٧٥حيث يحدد أنها التى تستخدم أقل من ،  ١٩٨٦الصناعى الصادر فى عام     

ـاليزى  ٢,٥مستديم أو التى ال يزيد مقدار مشاركة حملة األسهم عن            مليون دوالر م

M$) مليون دوالر أمريكى١ (.  
  

قد عرفها القانون بأنها الوحدات التى تـستخدم   وبالنسبة للصناعات الصغيرة ف   

ـهم عـن      ٥٠ – ٥ما بين     ٥٠٠,٠٠٠ عامل أو التى ال يزيد مـشاركة حملـة األس

  .) دوالر أمريكى٢٠٠,٠٠٠(ماليزى دوالر 
  

أما بخصوص الصناعات المتوسطة فهة التى يتعدى مقدار مـشاركة حملـة    

ر ماليزى أو تستخدم مـن   مليون دوال ٢,٥ – دوالر   ٥٠٠,٠٠٠األسهم بها مبلغ من     

  .  عامل مستديم٧٥ – ٥٠
  

  بين ـالفل
  

ـال       تعرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بكونها أى نشاط او مشروع أعم

عاونيـة أو بالمـشاركة أو   صناعى أو زراعى أو خدمى سواء كان ملكية فردية أو ت  

ـا قيمـة األرض المقـام          نقابى وذات أصول ثابتة متضمنة القروض ومستبعد منه

  : لمنشآت اإلدارية والمصنع وهى إماعليها ا
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  .)Peso ١٥٠,٠٠٠حتى (متناهية الصغر   -أ

  .)Peso مليون ١,٥ – ١٥٠,٠٠٠من (منزلية  -ب

  .)Peso مليون ١٥ – مليون ١,٥من (صغيرة  -ج

  ).Peso مليون ٦٠ – مليون ١٥من (توسطة م -د
  

  ينـالص
  

ة بصفة عامة تعتمد الصين فى تعريفها للصناعات الـصغيرة والمتوسـط    -أ

  .على المواصفات الكمية والنوعية

، هـى تلـك   فها على اساس المواصفات النوعيـة  فالصناعات التى يتم تعري   

  .ياية والتشغيل على مجال صغير نسبالصناعات ذات معدل اإلنتاج

 فعادة مـا  د تعريفها على المواصفات الكمية،  أما بالنسبة للصناعات التى يعتم    

ـدل   كل من أعـداد العمالـة المـستخدمة   تتخذ الدول الغربية كمعايير قياسية     ،  ومع

ـد إسـتخدمت   .  تخدموحجم رأس المال المس   دوران رأس المال نتيجة للمبيعات،       وق

هذا األساس تعتبـر الـصناعات التـى    وعلى كثير من الدول المواصفات الكمية،      ال

 والصناعات التى تستخدم مـن       عامل هى مشروعات متوسطة،    ٥٠٠حتى  تستخدم  

  .  عامل تعتبر مشروعات صغيرة١٠٠ – ٥٠

فـق  يا، قتصاد المخطط الذى ساد لفترة طويلة نـسب    وطبقا لمنظومة اال   -ب

س ، علـى أسـا  ة، ومتوسطة، وصغيرة الحجـم صنفت الصين الصناعات إلى كبير 

ـعت مختلـف المواصـفات        نتاجية وحجم األصول االقتصادية،   القدرة اإل   وقد وض

حيث لـم تكـن هنـاك حاجـة ملحـة       لتوافق مع خصائص مختلف القطاعات،      با

بخصوص معرفة حجم العمالة وحجم المبيعات لكل مشروع وتمثل هـذه العوامـل             

  . رئيسية بين الصين والدول الغربيةاإلختالفات ال

صفات التى وضعتها لجنـة    ى مازالت الصين تستخدم الموا    وفى الوقت الحال  

وتـستهدف هـذه    لتصنيف الـصناعات،    ١٩٨٨رة فى عام    قتصاد والتجا الدولة لال 
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 وال توجـد  للدولـة، قتـصادية المملوكـة    مواصفات بصفة أساسية الصناعات اال    ال

  .حدة الية نوعية أخرى من الصناعاتمواصفات واضحة ومو
   

  ايوان ـت
  

الهـا   صناعات صغيرة على الصناعات التى ال يزيد رأس م        يطلق مصطلح   

ـا عـن    ، وال يزيد عدد العـا  مليون دوالر تايوانى٦٠عن    ٢٠٠ملين الـدائمين فيه

،  جاالت التصنيع والبنـاء والتعـدين   وذلك بالنسبة للشركات التى تعمل فى م    عامل،

وانى وال  مليـون دوالر تـاي   ٨٠وكذلك المؤسسات التى ال يزيد حجم مبيعاتها عن         

وتعمل فى المـشروعات الزراعيـة والنقـل     عامل، ٥٠د عدد العاملين فيها عن  يزي

  . ت العقارية ومختلف أنواع الخدماتواإلتصاالت والتمويل والمشروعا
  

  ابان ـالي
  

وز رأس تعتبر اليابان أن الصناعات الصغيرة هى الصناعات التـى ال يتجـا      

مل وتعمـل   عا٣٠٠املين الدائمين فيها عن    وال يزيد عدد الع    مليون ين،    ١٠٠مالها  

 وكذلك تعرف المشروعات الصغيرة بأنهـا المـشروعات       فى المجاالت التصنيعية،  

 مليون ين وال يزيد عـدد العـاملين      ٣٠غير التصنيعية التى ال يتجاوز رأس مالها        

يد عدد العاملين فيهـا عـن    عامل بإستثناء المشروعات الخدمية فال يز١٠٠فيها عن  

  . عامل ٥٠
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  ات المحيطة بالمشروعات الصغيرةالمعوق
  

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر كما هو الحال فى الـدول      

 التوسـع والنمـو     النامية العديد من المعوقات التى تحول دون تحقيق إمكانياتها فى         

لعبـه القطـاع فـى النـشاط        وبالرغم من أهمية الدور الـذى ي      وزيادة االستثمار،   

ت المعوقـة لقدراتـه علـى    ، إال أنه ما زال يعانى من عدد من المشكال      قتصادىاال

 والمنافسة فـى األسـواق الداخليـة     طوير واالنطالق فى مجاالت عديدة،    التالنمو،  

  :والخارجية ويمكن إيجاز أهم هذه المشكالت فيما يلى
 

النظام الضريبى ونظام التأمينات االجتماعية غير محفـز علـى اإلنتـاج          -

 .نمو والتوسعوال

 .صعوبة تسويق المنتجات والخدمات ودخول السوق -

التمتع نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من المصادر الرسمية وعدم            -

 .بأى مزايا أو حوافز مالية

 .لتكنولوجى وانخفاض جودة المنتجات، التدريبى وانقص الدعم الفنى -

 .ة العمالة المدربةندر -

 . دارية وارتفاع تكلفة إنجازهاواإلتعقيد اإلجراءات الحكومية  -
 

ـ          شروعات وبالتفصيل يمكن اإلشارة إلى أهـم المعوقـات التـى تواجـه الم

  :الصغيرة على النحو التالى
  

  مشاكل تمويلية
  

عدم كفاية رؤوس األموال لتوفير المعدات الالزمـة ومـستلزمات التـشغيل       

ة التمويـل   بصفة دوريى حيث تواجه الصناعات الصغيرة مشكالت كبيرة من ناحي         

ألنه من المعروف ان إنشاء أى مشروع صغير يعتمد فى تمويله علـى اإلمكانيـات     

الذاتية لمؤسسى المشروع كما يعتمد فى جانب آخر علـى المؤسـسات التمويليـة               

وعلى األخص المصرفية والتى غالبا ما تحجم عن تمويل الصناعات الـصغيرة أو            
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اجـه  رجـات المخـاطرة حيـث يو   تفرض شروطا قاسية لما تتوقعه من ارتفـاع د  

  : أصحاب تلك المشروعات بما يلى

  .اءات والمبالغة فى طلب المستنداتالمطالبة بضمانات كبيرة وتعقيد اإلجر -

فرض نمط واحد للمعاملة من حيث فترات السماح ومدة السداد باإلضافة إلـى        -

التشدد فى معايير تقويم مصداقية أصحاب المشروعات الـصغيرة بـصرف            

ن أن طبيعة هذه المشروعات قد ال تتناسب مع هذا النمط مما يـؤدى       النظر ع 

 .رتفاع احتماالت التعثر فى السدادإلى ا

 . قيمة القرض وزيادة نسبة الفوائدصغر -

 . وجود فروع لجمعية ضمان المخاطرعدم -

عدم تمتع الشباب الحاصلين على قروض من موارد المحافظـة باإلعفـاءات             -

 .  قروض الصندوق االجتماعى للتنميةين علىالضريبية الممنوحة للحاصل

 . تذبذب سعر الصرف بالبنوك -
 

   مشاكل تسويقية
  

ـين    -    علـى  تمثل صعوبات التسويق عائقا شديدا يسهم فى عزوف المنتج

وقد أصبحت مشكلة التسويق هـى العـائق    التوسع فى اإلنتاج وتطويره،     

ـعف اإل           مكانيـات  الرئيسى الذى يواجهه المنتجين باإلضافة إلـى أن ض

التمويلية للمنتج تضعف من قدرته على تأمين منافذ تسويقيه له ويـضطره     

فى معظم األحوال إلى االعتماد على الوسطاء فى التسويق مع مـا يمثلـه     

 . ل عن جانب كبير من عوائد التسويقمن تناز

  : سويقية تتمثل على األخص فى اآلتىيضاف إلى ذلك مشاكل ت -  

  .يقية  نقص الخبرة التسو-  

  . خاصة باألسواق المحلية والخارجية  االفتقار على المعلومات ال-  

  انحصار النشاط التسويقى فى النطاق الجغرافى لموقع اإلنتـاج بـسبب          -

  . ضعف القدرة المالية
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  عدم القدرة على المنافسة والدخول فى المناقصات الحكومية نظرا لكبـر          -

واألجهزة الحكوميـة مركزيـا     حجم المناقصات التى تطرحها الوزارات      

ـات عـن   مما ال يمكن ألصحاب المشروعات الصغيرة م  حدودى اإلمكاني

  . الدخول فيها

   .  عدم القدرة على منافسة البضائع المهربة-  

  .لتى تسئ إلى سمعة اإلنتاج المحلى  انتشار ظاهرة السلع المغسوسة ا-  

  .  صعوبة إجراءات الدروباك-  

ارتفـاع أسـعار   (ة على التصدير إلرتفاع التكلفـة  فسيانخفاض القدرة التنا   -

  ) مواد الطاقة

انعدام العالقة بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة وعدم وجـود           -

ـات المـشروعات ا        لـصغيرة كمـدخالت    تنسيق يسمح بإستخدام منتج

  . للصناعات الكبيرة
  

  مشاكل تشريعية
  

سهيل فـى وضـع الـسياسات    رغم أن الدولة اتجهت إلى انتهاج أسلوب الت     

ـبعض          التشريعية التى تكفل تشجيع المشروعات الصغيرة اال ان التطبيق العملـى ل

  : هذه المشروعات وعلى سبيل المثالهذه التشريعات قد أدى على صعوبات تواجه

  . ا لجهة التمويل رغم اتحاد النشاطالتفرقة فى اإلعفاءات الضريبية وفق -

 المدن الجديدة مع فرض ضرائب كبيرة علـى      اإلعفاء من الضرائب تماما فى     -

ا يمثـل فجـوة فـى العدالـة      نفس نوعية المشروعات فى مناطق اخرى مم      

 . الضريبية

ـرة علـى              - ـرائب كبي اإلعفاء المرحلى من الضريبة لمدة معينة ثم فرض ض

ـا يـؤدى علـى التجـاء بعـض اصـحاب           اإلنتاج بعد انتهاء هذه المدة مم

 . حايل على هذا الوضعنتهاج سبل للتالمشروعات إلى ا
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ويقترح فى هذا المجال االلتجاء إلى فرض ضرائب معقولـة علـى هـذه                

ـين            المشروعات منذ البداية تكفل العدالة الـضريبية وتحقيـق عدالـة المنافـسة ب

ـداد           ـرب مـن س المشروعات وتؤمن فى نفس الوقت عدم التجاء المنتج إلـى الته

  . رة اإلعفاء الضريبىبعد انتهاء فتضرائب مبالغ فى معدالتها 

ارتفاع الرسوم الجمركيى على مستلزمات اإلنتاج بنسب مرتفعة تؤدى علـى             -

  .لمنتج النهائى عن نظيره المستوردارتفاع تكلفة اإلنتاج وسعر ا

 ١٨دار التراخيص حيث بلغـت      تعقيدات اللوائح وتعدد القوانين الخاصة بإص      -

 .قانونا

ه اصحاب المشروعات علـى العمـل    نتيجة للتقديرات الجزافية للضرائب اتج     -

  .بدون ترخيص

ـال              - عدم وجود دليل خاص يجمع كافة القوانين الواجبـة التطبيـق فـى مج

  .المشروعات الصغيرة
  

  مشاكل فنية
  

حيث تقفز هذه المشروعات إلى الدعم الفنى الكافى خـالل أطـوار حيـاة                 

والتدريب وأسـاليب   بتنمية القوى البشرية المشروع بداية من دراسة الجدوى مروراً     

اجـه اصـحاب تلـك    اإلنتاج وضبط الجودة وانتهاء بالترويج والتسويق حيـث يو   

  : المشروعات بما يآل

   .ندرة العمالة الفنية المدربة -

  .ارتفاع اسعار الماكينات وصعوبة تجديدها دورياً -

 .رتفاع أسعار المواد الخام الجيدةا -

تطورة تساعده  صعوبة حصول الحرفيين على تصميمات أو نماذج م        -

 . على إخراج منتج جيد
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   مشاكل إجرائية
  

  .  الحصول على التراخيصصعوبة -

 . هربى للمنشآت الصناعية والتجاريةارتفاع تكاليف توصيل التيار الك -

تعدد الجهات التى يتعامل معها صاحب المـشروع الـصغير سـواء         -

ع أو كجهـات رقابيـة   الستخراج المستندات الالزمة إلقامة المـشرو    

 الـضرائب  –  التأمينات االجتماعيـة –مجالس المدن (على المشروع   

 ) الكهرباء– التموين – الطب البيطرى – البيئة – الصحة –
  

  مشاكل أخرى
  

  . اراضى إلقامة مشروعات صغيرةعدم توافر -

  .عدم وجود مناطق صناعية للصناعات الصغيرة -

 األرابيـسك  لمث(ت اليدوية ذات السمعة العالمية اندثار بعض الصناعا  -

 ).وصناعات خان الخليلى

عدم قدرة المشروعات الصغيرة على تصدير منتجاتها نظرة لـصغر           -

حجم غنتاج كل مشروع مما ال يمكنها من إنتـاج الحجـم المناسـب         

 .للتصدير

معاناة المبتكرين من اصحاب المشروعات الـصغيرة مـن عقبـات            -

 . ال أعمالهمارهم ومبتكراتهم فى مجكثيرة تتمثل فى السطو على أفك
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  الجهات المعنية بأمور المشروعات الصغيرة
  

تتعدد الجهات المهتمة بالمشروعات الصغيرة فى مـصى وال توجـد جهـة        

واحدة منوط بها مسئولية وضع استراتيجية واضحة المعـالم لتنميـة المـشروعات       

  .ة وخلق مناخ مشجع لنموها وتطورهاالصغير

  : لمعنية بهذا القطاع لتشمل ما يلىجهات اوفى هذا اإلطار يمكن تمييز أهم ال
  

  وزارة الشئون االجتماعية –أ 
    

 من خـالل مـشروع األسـر المنتجـة وغيـره مـن            –تهتم منذ الستينات      

يطلـق عليهـا    بدعم المشروعات األسرية متناهية الـصغر والتـى    –المشروعات  

  ."المشروعات المعيشية"
  

  مال بالمحافظات المختلفةالجمعيات األهلية وجمعيات رجال اإلع –ب 
  

، فـى دعـم   عيم دور المجتمع المـدنى تتوجه جهود الجمعيات األهلية نحو تد      

مبـدئى لتلـك     وقد أمكن عمل حـصر       ية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،   وتنم

ـر الحكوميـة حـوالى    وكان عدد المنظمـات  ، ٢٠٠٠المنظمات فى عام     ١١٨غي

هلية التى تقوم بـأدوار   األة عدد الجمعيات ويالحظ تأثيرها المحدود نظرا لقل  منظمة،

  . فاعلة
  

  وزارة التنمية المحلية –ج 
  

هتمت منذ نهاية الثمانينات بمشروعات التنمية المحلية القائمة علـى مفهـوم           أ  

 فضال عن قيامها بـبعض بـرامج       الى فى تطوير المجتمعات المحلية،    مشاركة األه 

نشطة االقتـصادية   لالزمة لبعض األ  دريب اإلناث على بعض المهارات األساسية ا      ت

  .)مشروع شروق(بعض المشروعات المحلية الصغيرة وتوفير التمويل الالزم ل
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  الصندوق االجتماعى للتنمية –د 
  

ـاز   ١٩٩٩ لـسنة  ٤٣٤أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم          بإنـشاء جه

نظم التعامـل  تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق االجتماعى للتنمية والذى توحد    

مع قطاع المشروعات الصغيرة التابع للصندوق االجتماعى للتنمية من قبـل كافـة            

 ويكون بـذلك الجهـاز المنـوط بوضـع     ة الدولة وكذلك من القطاع الخاص،  أجهز

  . شراف على تنفيذهاات الصغيرة واإلالسياسات الخاصة بتنمية قطاع المشروع
  

  وزارة التجارة الخارجية  -هـ
  

، ١٩٩٧الصغيرة والمتوسـطة منـذ عـام    الوزارة وحدة المشروعات أنشئت ب   

 كمـا  اسات المشجعة للمشروعات الـصغيرة، وهر مسئولة عن وضع إطار من السي      

 وإن كانـت طبيعـة   ا إدارات عامة تعمل بنفس المجال،تم إنشاء إدارة مركزية يتبعه  

ة الرتبـاط  الوزارة وتوجهاتها تجعلها أكثر اهتماما بقطـاع المـشروعات الـصناعي    

  .  بعملية التصدير،التصنيع، فى مراحله المتطورة
  

    وزارة المالية-و 
  

 بقطاع المشروعات الصغيرة من خـالل     ١٩٩٩أهتمت وزارة المالية منذ عام        

مشروع تضمين كافة منشآت األعمال داخل القطاع الرسمى رغبة منها فى حـصر              

مية وضـمها بـذلك   ات رسالمشروعات غير الرسمية وذلك بهدف تحويلها لمشروع     

تمت بكل أنـواع  ه سعيها لتوسيع القاعدة الضريبية أ والوزارة فى  للمجتمع الضريبى، 

  .الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية: المشروعات الصغيرة
  

  وزارة الصناعة –ى 
  

ـامج تحـديث             تهتم الوزارة حاليا بالصناعات  الصغيرة من خالل تنفيذها لبرن

  . اون مع اتحاد الصناعات واالتحاد األوروبىعة وبالتعالصنا
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   تى تتعامل مع المشروعات الصغيرة الجهات اإلدارية ال
  

وبذلك تتعدد الجهات التى يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة بدايـة              

من الحصول على ترخيص إقامة المشروع من الوزارة المختصة طبقا لنوعيته ثـم           

لمشروع من وحدات الغدارة المحلية مرورا بتـدبير     الحصول على ترخيص تشغيل ا    

أهـم هـذه    ويمكن تعـداد  بيئة تتسم بالتعقيد وعدم االتساق،التمويل الالزم له وهى     

  :  الجهات على النحو التالى
  

  الجهات المانحة لتراخيص أقامة المشروع -أ
  

،  اخليـة وزارة التموين والتجارة الد    و ،)وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتصنيع      

مـديريات  (، ووزارة الزراعـة  )مديريات الشئون الصحية( والسكان  ووزارة الصحة 

ـرى   (، ووزارة الموارد المائيـة      )الزراعة والطب البيطرى   ، ووزارة  )مـصلحة ال

ارة التربيـة  ، ووزالسياحة، ووحدات اإلدارة المحلية، والهيئـة العامـة لالسـتثمار         

مينات والشئون االجتماعيـة، ووزارة الثقافـة،   رة التأ ووزاوالتعليم، ووزارة الشباب،  

  .الصناعى/والسجل التجارى
  

    المانحة لتراخيص تشغيل المشروعالجهات –ب 
  

عات وهـى وحـدات     الجهات التى تتولى إصدار التراخيص بتشغيل المشرو        

 وهـو  التابعة لدواوين عموم المحافظـات،   ) ن مد – مراكز   –أحياء  (اإلدارة المحلية   

ـزل عـن    األمر الذى    يسند اختصاص الترخيص بتشغيل المشروعات لألحيـاء بمع

ت المعنيـة ومـديرياتها   اختصاص الترخيص بإقامة المشروعات الذى تملكه الوزارا 

  . بالمحافظات
  

   لى المشروعات الصغيرة والمتوسطةالجهات الرقابية ع –ج 
  

ـ             : افة إلـى  هى نفس الجهات التى تعطى تراخيص لغقامة المـشروع باإلض

، ومـصلحة الـضرائب، ومـصلحة    )مديريات القوى العاملة (ارة القوى العاملة    وز
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وزارة (الضرائب على المبيعات، وجهـاز شـئون البيئـة، واألمـن الـصناعى               

ـدنى، والمحافظـات    ، والـدفاع    )وزارة الـصحة  (، واألمن الصحى    )الصناعة الم

  .، ووزارة الداخلية)األحياء(
    

جهات التى تقوم بـالتفتيش علـى هـذه        وهو األمر الذى يعكس مدى تعدد ال        

   .المشروعات مما يؤثر فى سير عملها
  

  بيان

  بالجهات واألجهزة التى تتعامل مع المشروعات الصغيرة 

  

  موضوع التعامل  الجهة  م

  رخصة تشغيل  المحليات  ١

٢  

  وزارة الصناعة

  األمن الصناعى

  الهيئة العامة للتصنيع

تكوين المهنى تدريب وال   مراكز ال

  ئة العامة للتوحيد القياسىالهي

  تحقيق اشتراطات الترخيص

  القيد بالسجل الصناعى وتجديده

الموافقة لترخيص تشغيل النشاط 

ة   للمشروعات الصناعي

  شهادة قياس مستوى المهارة

المواصفات القياسية للمنتج تسجيل 

  العالمة التجارية

  وزارة التأمينات االجتماعية  ٣

  فتح ملف تأمينى للمنشأة

وعلى امين على صاحب العمل الت

ين   العامل

  شهادة قياس مستوى المهارة  وزارة القوى العاملة  ٤

  وزارة الزراعة  ٥
تراخيص مزارع الدواجن مزارع 

  البط وتربية االرانب
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تراخيص االتجار فى المخصبات 

  الزراعية

تراخيص مشروعات الصوب 

  الزراعية والمشاتل

  وزارة التموين  ٦

  لديةتراخيص المخابز الب

  مشروعات المنافذ التسويقية

تراخيص مضارب األرز ومطاحن 

  الغالل

  تراخيص مشروعات المقاوالت  سكانوزارة اإل  ٧

  دراسة االثر البيئى  وزارة شئون البيئة  ٨

٩  

  وزارة الداخلية

  الدفاع المدنى

  ادارة المرور

تراخيص   تحقيق اشتراطات ال

  تراخيص قيادة مهنية

١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماليةوزارة ال

ضرائب    )العامة( مصلحة ال

ت  مصلحة الضرائب على المبيعا

  الضرائب العقارية

  الغرفة التجارية

تسجيل التجارى   مصلحة ال

  

 البطاقة الضريبية واألقرار الضريبى

 ٥٤٠٠٠فى حالة تجاوز المبيعات 

  سنوياً

  تسجيل عقود شركات األفراد

  كشف مشتمالت العوائد

جل التسجيل بالغرفة الستخراج الس

  التجارى

  القيد بالسجل التجارى وتجديد القيد

تجارى   مستخرج السجل ال

 عدم –فالس شهادة عدم اإل

  البروتستو
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١١
  وزارة العدل

  الشهر العقارى

 – التوثيق –التصديق على التوقيع 

  التوكيالت

  

  وزارة الصحة١٢

تراخيص مشروعات مستحضرات 

  التجميل

  استخراج الشهادات الصحية

  لسياحةوزارة ا١٣
المشروعات السياحية المطاعم 

  السياحية

ثروة السمكية١٤   تراخيص المزارع السمكية  الهيئة العامة لل

  تراخيص مشروعات المقاوالت  االتحاد المصرى للتشييد والبناء١٥

  تسجيل براءات االختراع  اكاديمية البحث العلمى١٦

  ة التجاريةتسجيل العالم اإلدارة العامة للعالمات التجارية١٧

  وزارة االتصاالت١٨
ادخال "ت مشروعات االتصاال

  "التليفون
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  ز الحكومى مع المشروعات الصغيرةتعامل الجها
  

تتعامل المشروعات الصغيرة مع األجهزة الحكومية وفق شبكة بالغة التعقيـد         

  : ستعراض الموضوع على النحو التالىوسيتم ا
  

إلصـدار تـراخيص    ارات الوزاريـة المنظمـة      بيان التشريعات والقر  : أوال

  .المشروعات الصغيرة

ـانون رقـم        : ثانيا  لـسنة  ٤٥٣جدول المحال الصناعية والتجارية الملحق بالق

١٩٥٤.  

   .التراخيص التى تصدرها وحدات اإلدارة المحلية: ثالثا  

  .اإلجراءات الحالية لمنح تراخيص المشروعات الصغيرة: رابعا  

  مة والخاصة المتطلبة فى المشروعات الصغيرةاالشتراطات العا -١

  الرسوم -٢

  اجراءات التفتيش -٣
  

 تـراخيص   رية واالشتراطات المنظمـة إلصـدار     التشريعات والقرارات الوزا  : أوال

  المشروعات الصغيرة

 فى شأن المحـال الـصناعية والتجاريـة         ١٩٥٤ لسنة   ٤٥٣القانون رقم    -

 . لصحة والخطرةرة باوغيرها من المحال المقلقة للراحة والمض

  ")مرفق"تجارية الخاضعة ألحكام القانون ملحق به جدول بالمحال الصناعية وال(
  

  رات المنفذة للقانون سالف الذكرالقرا

 لـسنة  ٤٥٣ بتنفيذ أحكام القانون رقم     ١٩٥٤ لسنة   ١٠٤٣القرار الوزارى رقم     -

١٩٥٤.  

خاصـة   بـبعض االحكـام ال  ١٩٦٧ لـسنة  ٩٩١قرار رئيس الجمهورية رقم      -

 .باألمن الصناعى
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 فى شأن النظم والخطوات التى تتبـع       ١٩٦٧ لسنة   ٧٣٠القرار الوزارى رقم     -

لتنسيق العمل بين األجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التـى تتـولى           

 .١٩٦٧ لسنة ٩٩١التفتيش تنفيذا للقرار الجمهورى 

ـير العمـل بالل   ١٩٦٧ لسنة ١٠٤٠القرار الوزارى رقم    - ـان   بشأن نظـام س ج

 فـى  ١٩٦٧ لسنة   ٩٩١المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الجمهورى        

ـال   شأن بعض األحكام الخاصة باألمن الصناعى والتـراخيص بغق        امـة المح

 .الصناعية والتجارية

ـرة     ١٩٦٩ لسنة ١٠١٧القرار الوزارى رقم   -  بتفويض كـل محـافظ فـى دائ

 .اإلسكانوزير إختصاصه بمباشرة بعض االختصاصات المخولة ل

 فى شأن المحال الصناعية والتجاريـة       ١٩٦٧ لسنة   ٢٥٨القرار الوزراى رقم     -

لمجـالس المحليـة   التى يؤخذ فيها رأى الجهات القائمة على الشئون الصحية با 

 .قبل صرف تراخيصها

 فى شأن اإلشتراطات العامـة الواجـب     ١٩٧٥ لسنة   ٣٨٠القرار الوزارة رقم     -

ـ     توافرها فى المحال الصناعية وا     ة للراحـة   لتجارية وغيرها من المحال المقلق

 . والمضرة بالصحة والخطرة

 فى شأن تحديـد المحـال والمنـشآت      ١٩٧٧ لسنة   ٤١٢القرار الوزارى رقم     -

الصغيرة التى يصدر الترخيص بها مـن المجـالس المحليـة مباشـرة دون              

العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمـادة الثانيـة مـن قـرار رئـيس           

ـانى مـن   وهى جميع محـال القـسم ا    ،  ١٩٦٧ لسنة   ٩٩١ رقم   جمهوريةال لث

 . الجدول الملحق بالقانون
  

  فندق/ مطعم / مقهى   فى شأن المحال العامة١٩٥٦ لسنة ٣٧١القانون رقم 
  

  القراران المنفذان للقانون سالف الذكر 

أحكـام القـانون رقـم     بتفيذ بعـض  ١٩٥٧ لسنة ٤٢٣القرار الوزارى رقم   -

  .١٩٥٦ لسنة ٣٧١
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ـتراطات العامـة      ١٩٥٧ لـسنة    ٤٢٤القرار الوزارى رقم     - الواجـب   باإلش

 .توافرها فى المحال العامة
  

   فى شأن المالهى غير السياحية ١٩٥٦ لسنة ٣٧٢القانون رقم 

ـانون رقـم     ب١٩٥٧ لسنة   ٤٢٥القرار الوزارى رقم     -  لـسنة  ٣٧٢تنفيـذ الق

١٩٥٦.  

ـتراطات ا   ١٩٥٧ لـسنة    ٦٩٨القرار الوزارى رقم     - عامـة الواجـب    ل باإلش

 .توافرها فى المالهى
  

لمنشآت الفندقية والسياحية ١٩٧٣ لسنة ١القانون رقم     فى شأن ا

خيص التـر  بـشروط وإجـراءات   ١٩٧٣ لـسنة  ١٨١قم القرار الوزارى ر  -

  .بالمنشآت الفندقية والسياحية

 لـسنة  ١ بتنفيذ أحكام القـانون رقـم   ١٩٧٤ لسنة ٣٤٣القرار الوزارى رقم    -

١٩٧٣. 

ـديل جـداول        ذلك بخال  - ف العديد من القرارات الوزارية الصادرة بـشأن تع

 لـسنة  ٤٥٣المحال الصناعية والتجارية الخاضعة ألحكـام القـانون رقـم           

 . بإضافة أنشطة إلى أقسام المحالت١٩٥٤

عالوة على ما سبق يوجد عدد ال حصر له من قرارات المحافظين كل فـى         -

  .محافظتة بشأن رخص تشغيل المشروعات الصغيرة

 بـشأن تيـسير   ١٩٩٨ لسنة   ٢٩١٨وأخيرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        -

  . الحصول على خدمات الوحدات المحلية
  

 لسنة ٤٥٣جدول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة ألحكام القانون : ثانيا 

١٩٥٤  
  

ـ  ١١٦تتضمن محال القسم األول وعـددها    ال القـسم الثـانى    نـشاطا ومح

  .  نشاطا٨٠وتتضمن 
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  التراخيص التى تصدرها وحدات اإلدارة المحلية: ثاًثال
  

 الخاضـعة ألحكـام     تصدر الوحدات المحلية تراخيص بتشغيل المشروعات     

  : القوانين اآلتية
  

  )٥٤ لسنة ٤٥٣ق ( تراخيص المحال التجارية والصناعية  - ١

 )٥٦ لسنة ٣٧١ق (ل العامة تراخيص المحا - ٢

 ) ٥٦ لسنة ٣٧٢ق (تراخيص المالهى غير السياحية  - ٣
  

امرافـق للقـانون   تصدر تراخيص التشغيل لمحال القسم األول من الجـدول    

 ٣٧٢ ،٥٦ لـسنة  ٣٧١ة ألحكـام القـانونين    والمحال الخاضع  ،٥٤ لسنة   ٤٥٣رقم  

ـزة    ٥٦لسنة    من وحدات اإلدارة المحلية بعد العرض على لجنة مكونـة مـن االجه

ـال  جالس  القائمة على شئون العمل واإلسكان والمرافق والصحة بالم        المحلية عدا مح

ون العرض علـى اللجنـة     فيصدر الترخيص بها د   ) ٥٤ لسنة   ٤٥٣ق(القسم الثانى   

  .سالفة الذكر
  

 فى شان بعض األحكـام الخاصـة   ٦٧ لسنة ٩٩١ من القرار الجمهورى  ٢م(

لتجارية والمحـال العامـة     باألمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية وا      

  ).والمالهى
  

  المشروعات الصغيرة جراءات الحالية لمنح تراخيصاإل: رابعا
  

 ٤٥٣إجراءات تراخيص المحال الصناعية والتجارية الخاضـعة ألحكـام القـانون         

  ٥٤لسنة 

 مـن القـانون    ٦،  ٥،  ٤،  ٣يص لهذه المحال طبقا للمواد      يتم إصدار التراخ   -

 بـشأن  ٨٩ لـسنة    ٢٩١٨ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم       ٥٤ لسنة   ٤٥٣

والتى من بينها خدمـة  لى خدمات وحدات اإلدارة المحلية، حصول ع تيسير ال 

  : والتجارية وذلك على النحو التالىالتراخيص للمحالت الصناعية 
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 )مرفق صورته(ذا الصدد يستوفى صاحب الشأن النموذج المعد فى ه - ١

يتم فتح ملف مرفقا به الطلب والمستندات المطلوبة والموضحة بـالنموذج       - ٢

 . للنشاط المطلوب الترخيص به وفقاسالف الذكر

 الـشئون  –التنظيم (دارات المعنية بالوحدة المحلية    يتم بحث الطلب من اإل     - ٣

 مـن تـاريخ   وتبدى رأيها فى ميعاد ال يجاوز شـهراً  ) يرادات اإل –القانونية  

 .تقديم الطلب أو وصوله

ـ          - ٤ ا بعد الموافقة عليه من هذه اإلدارات الثالث يتم سداد رسم المعاينـة طبق

 . قانون والموضحة بذات النموذجلل

ـراد   يعلن صاحب الشأن باالشتراطات المطلوبة طبقا لنـوع النـشاط          - ٥  الم

 . الترخيص به ومدة إتمامها

بعد استيفاء االشتراطات السابق اعالنه بها تتم المعاينـة النهائيـة خـالل         - ٦

ـرف التـرخيص           ثالثين يوما من إبالغ صاحب الشأن باالستيفاء ويـتم ص

 .اجب توافرها فى المحل على الدوامشتراطات الومرفقا به اال
 

 سالف الذكر الوحدات المحليـة بعـدم طلـب          ٩٨ لسنة   ٢٩١٨ألزم القرار    -

مستندات أو رسوم إضافية غير ما ورد بهذا القرار مع االلتـزام بالتوقيـت            

الزمنى المحدد به للحصول على الترخيص وقدره أربعة أشهر مـن تـاريخ        

  .  وتنفيذ االشتراطات  المطلوبة به المستنداتتقديم الطلب واستيفاء
  

ـى   (إجراءات تراخيص المحال العامة      ـدق / مطعـم  / مقه الخاضـعة ألحكـام   ) فن

   ٥٦ لسنة ٣٧١القانون 
  

 ٣٧١ مـن القـانون   ٦، ٥، ٤راخيص لهذه المحال طبقا للمواد يتم إصدار الت   -

ير  بـشأن تيـس  ٨٩ لسنة ٢٩١٨، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم    ٥٦لسنة  

هـا خدمـة التـرخيص    الحصول على خدمات اإلدارة المحلية والتى من بين       

 : وذلك على النحو التالى) فندق/ م مطع/ مقهى (للمحال العامة 
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 )مرفق صورته(أن النموذج المعد فى هذا الصدد يستوفى صاحب الش - ١

يتم فتح ملف مرفقا به الطلب والمـستندات المطلوبـة والموضـحة              - ٢

 . وفقا للنشاط المطلوب الترخيص بهبالنموذج سالف الذكر

 –التنظـيم   ( يتم بحث الطلب من اإلدارات المعنية بالوحدة المحليـة           - ٣

ا وتبدى رأيها فى ميعاد ال يجـاوز شـهر  )  اإليرادات –الشئون القانونية  

 . من تاريخ تقديم الطلب أو وصوله

ـداد رسـم المعاينـة         - ٤ بعد الموافقة عليه من هذه اإلدارات الثالث يتم س

 . ا للقانون والموضحة بذات النموذجطبق

ـراد  يعلن صاحب الشأن باالشتراطات المطلوبة طبقا لنوع النـشاط ا   - ٥ لم

 )ويجوز مدها من المدير العام يوم ٣٠(الترخيص به ومدة إتمامها 

يـة  بعد استيفاء تلك االشتراطات السابق إعالنه بها تتم المعاينـة النهائ        - ٦

ـتراطات وتـصرف    خطخالل ثالثين يوما من تاريخ األ     ار بإتمـام االش

اجب توافرهـا فـى المحـل    الرخصة النهائية مرفقا بها االشتراطات الو     

 .على الدوام
 

 سالف الذكر الوحدات المحليـة بعـدم طلـب          ٩٨ لسنة   ٢٩١٨الزام القرار    -

مستندات أو رسوم إضافية غير ما ورد بهذا القرار مع االلتـزام بالتوقيـت               

ى اترخيص وقدرة خمسة عـشر يومـا مـن    الزمنى المحدد به للحصول عل    

راطات المطلوبـة  تاريخ إخطار طالب الترخيص للوحدة المحلية بتنفيذه لالشت   

 . فى المحال العامة
  

 لسنة ٣٧٢إجراءات تراخيص المالهى غير السياحية الخاضعة ألحكام القانون 

٥٦  
  

 ٣٧٢  من القـانون  ٧، ٦،  ٥يص لهذه المحال طبقا للمواد      يتم إصدار التراخ   -

 بـشأن تيـسير   ٨٩ لسنة   ٢٩١٨ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم       ٥٦لسنة  
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٤٦

ـ             ة الحصول على خدمات وحدات اإلدارة المحلية والتـى مـن بينهـا خدم

 . التراخيص للمالهى غير السياحية

 ) مرفق صورته( يستوفى صاحب الشأن النموذج المعد لذلك   - ١

ـ         - ٢ فقـا للنـشاط   ة ويتم فتح ملف مرفقا به الطلب والمستندات المطلوب

 .المراد الترخيص به

ـاوز شـهر مـن               - ٣ يتم بحث الطلب وإبداء الرأى فيه قبل ميعاد ال يج

 .لمبدئية يكلف بأداء رسم المعاينةتاريخ وصوله وفى حالة الموافقة ا

يعلن صاحب الترخيص بالموافقة على الموقع فى ميعـاد ال يجـاوز             - ٤

 . يوما من تاريخ أداء رسم المعاينةخمسة وأربعون 

، وعلـى الجهـة    يقدم الطالب الرسومات الخاصة بهفى حالة الموافقة    - ٥

 .ريخ وصولهااإلبالغ بالرأى فى الرسومات خالل ثالثين يوما من تا

الشـتراطات الخاصـة الواجـب      فى حالة الموافقة يعلن الطالـب با        - ٦

 .توافرها

يخطر طالب الترخيص الجهة بإتمام االشتراطات وبعد التحقـق مـن        - ٧

ه الرخصة الدائمة خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلبـالغ     ذلك تصرف ل  

 .ب توافرها فى المالهى على الدواممرفقا بها االشتراطات الواج
  

 سالف الذكر بالوحدات المحلية بعـدم طلـب         ٩٨ لسنة   ٢٩١٨ألزام القرار    -

 مستندات أو رسوم إضافية مع اإللتزام بالتوقيتات المحددة به للحصول علـى            

من تـاريخ تقـديم الطلـب       )  يوما ١٣٥( أربعة أشهر ونصف     الخدمة وقدرة 

 .فاء المستندات واألوراق المطلوبةواستي
  

  االشتراطات العامة والخاصة المتطلبة لألشطة المختلفة -١

ـانون        ـام الق ـال     ٥٤ لـسنة   ٤٥٣المحال الخاضعة الحك فـى شـأن المح

  الصناعية والتجارية 
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  )٧م( : االشتراطات العام
  

ات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نـوع منهـا وفـى       هى االشتراط   

  .والقرويةموقعها ويصدر بها قرار من وزيى الشئون البلدية 

ويجوز بقرار منه اإلعفاء من كل أو بعض هذه االشـتراطات فـى بعـض        

  . إذا وجدت اسباب تبرر هذ اإلعفاءالجهات

فويض كـل   بت١٩٦٩ لسنة ١٠١٧صدر قرار وزير الغسكان والمرافق رقم       (

  .) اإلعفاء–محافظ فى دائرة اختصاصه بالنسبة للفقرةالثانية 

 باالشـتراطات  ٧٥ لـسنة  ٣٨٠صدر قرار وزير اإلسكان والتعميـر رقـم       

ـ    ة العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحـال المقلق

  .للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
  

  االشتراطات الخاصة
  

التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجـوب توافرهـا فـى       وهى    

المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام إلدارة الرخص أو من ينيبـه عنـه        

ة يجب توافرهـا فـى أى   بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديد       

  . محل مرخص به
  

  المالهى غير السياحية  فى شأن ٥٦ لسنة ٣٧٢المحال الخاضعة ألحكام القانون 
  

  ) ٤م(االشتراطات العامة 
  

هى االشتراطات الواجب توافرها فى كل المالهى أو فى نوع منهـا وفـى            

   .مواقعها ويصدر بهذه االشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية

و بعض هذه االشـتراطات فـى بعـض    ويجوز بقرار منه اإلعفاء من كل أ    

  .سباب تبرر هذا اإلعفاءإذا وجدت أالجهات 
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٤٨

ـديى والقرويـة رقـم         (   ١٩٥٧ لـسنة  ٦٩٨صدر قرار وزير الـشئون البل

  ) لعامة الواجب توافرها فى المالهىباالشتراطات ا
  

  االشتراطات الخاصة
  

وهى التى ترى اإلدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وجوب توافرهـا            

ـ    الملهى المقدم عنه طلب الترخيص،     فى ة اشـتراطات أخـرى تـرى        وكذلك أي

  . ا لصالح األمن العامالمحافظة أو المديرية وجوب توافره

ـتراطات جديـدة             ولوزير الشئون البلديى والقروية بقرار منه أن يضيف اش

  . يجب توافرها فى أى ملهة مرخص به

 بتفـويض كـل   ٧٩ لـسنة  ١٠١٧صدر قرار وزير اإلسكان والمرافق رقم  (

مـن   ٢، البند ١للفقرة األخيرة من كل من البند     نسبة  محافظ فى دائرة اختصاصه بال    

  ).المادة  الرابعة
  

   فى شأن المحال العامة ٥٦ لسنة ٣٧١المحال الخاضعة ألحكام القانون 
  

  ) ٧م (االشتراطات العامة
  

وهى االشتراطات الواجب توافرها فى جميع المحال أو فى نوع منها وفـى            

   .ر من وزير البلدية والقرويةمواقعها ويصدر بهذه االشتراطات قرا

و بعض هذه االشـتراطات فـى بعـض    ويجوز بقرار منه اإلعفاء من كل أ    

  .إذا وجدت اسباب تبرر هذا اإلعفاءالجهات 

 ٥٧ لـسنة  ٤٢٤صدر قـرار وزيـر الـشئون البلديـة والقرويـة رقـم         (

  .)الواجب توافرها فى المحال العامةباالشتراطات العامة 
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   االشتراطات الخاصة
  

هى االشتراطات التى ترى الجهات التى يعنيها األمر وجوب توافرهـا فـى     

م لـإلدارة العامـة للـوائح     المحل المقدم عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العـا  

  .والرخص

ـتراطات جديـد            ة ولوزير الشئون البلديى والقروية بقرار منه ان يضيف اش

  . يجب توافرها فى أى مجل مرخص به

 بتفويض الـسادة    ٦٩ لسنة   ١٠١٧ير اإلسكان والمرافق رقم     صدر قرار وز  (

 ٢ والبنـد  ١ند  المحفظين كل فى دائرة اختصاصه بالنسبة للفقرة األخيرة من كل الب          

   .)من المادة السابعة
  

وتعالج القرارات واللوائح والكتب الدورية موضوع االشتراطات الخاصـة      -

حكام القـانون  ها سواء الخاضعة الالواجب توافرها فى المحال المطلوب الترخيص ب      

 ٥٦ لسنة ٣٧٢، ٣٧١ أو ٥٤ لسنة ٤٥٣
  

  : لصغيرة تستلزم نوعين من التراخيصوالمشروعات ا

وتصدر من الوزارات المختصة حـسب نوعيـة    الترخيص بإقامة المشروع   - ١

   .كل مشروع

الترخيص بتشغيل المـشروع وتـصدرها وحـدات اإلدارة المحليـة بعـد          - ٢

ستيفاء اشتراطات العامـة والخاصـة حـسب نـوع          الترخيص باإلقامة وا  

  : موافقة كل أو بعض الجهات التاليةالمشروع واستكمال المستندات و

 .الدفاع المدنى والحريق -

 .الصرف الصحى -

 .مرفق المياه -

 .الصحة -

 .األمن الصناعى -
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 .الطب البيطرى -

 .مصلحة التزييف والتزوير -

  .الطباعةغرفة  -

  .األمن العام -

  .جتمعات العمرانيةهيئة التعمير والم -

 .جهاز شئون البيئة -

  .اشتراك هيئة النظافة بالنسبة لمحافظة الجيزة -
  

   الرسوم-٢
  

يتم حساب الرسوم المطلوبة إلصدار رخصة تشغيل المشروعات الـصغيرة            

ـان  ١٩٥٤ لسنة  ١٠٤٣طبقا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم          والتى قضت ب

لسنوية للمحالت المدرجة بالجدول المرفق بالقـانون       تربط رسوم المعاينة والتفتيش ا    

على اعلى رسم ينتج من مقارنة عدد العمال والقيمـة االيجاريـة للمحـل والقـوى       

طبقا لما هو وارد فى جـدول     المحركة وكمية المواد البترولية المخزنة فيه ببعضها        

  .الرسوم
  

    التفتيش على تراخيص تشغيل المشروعات الصغيرة - ٣
  

ـرخيص وذلـك ضـمانا         تتعد   د جهات التفتيش بتعدد الجهـات المانحـة للت

ـراءات               الستمرار توافر شروط الترخيص وتقوم كل جهة بـالتفتيش واتخـاذ اإلج

هـات  منفردة بما يمثل مالحقة لهذه المشروعات ليست فى صالح العمـل وهـذه الج   

  : على سبيل المثال ال الحصر هى

 .وحدات اإلدارة المحلية -

 . العاملة والتدريبمديرية القوى -

 .وزارة الصحة والسكان -

 .وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية -
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٥١

  .الطب البيطرى -

 .من العاموزارة الداخلية واأل -

 .وزارة التموين والتجارة الداخلية -

 .وزارة السياحة -

 .وزارة شئون البيئة -

 .وزارة الموارد المائية والرى -

 .راضىوزارة الزراعة واستصالح األ -

  .ثقافةوزارة ال -

  .وزارة التأمينات والشئون االجتماعية -

 .وزارة الشباب -

  .وزارة التربية والتعليم -
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