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 أواًل/ مفهوم المشروع الصغير:

الكتاب والباحثون في تعريف المشروع الصغير، حيث ظيرت عدة محاوالت لتعريف  ختمفا
إلى بعض األسس والمعايير، لذلك فإن تحديد مفيوم وتعريف المشروع  استناداً المشروع الصغير، 
 الزمان والمكان ومجال النشاط. باختالفالصغير يختمف 

فمفيوم المشروع الصغير يختمف بين الدول المتقدمة والنامية، فالمشروع الصغير بالنسبة 
صاد األردني والمصري لالقتصاد األمريكي أو الياباني واأللماني يختمف عنو بالنسبة لالقت

واليندي أو أية دولة أخرى من الدول النامية ومن ناحية أخرى من حيث طبيعة نشاط المشروع 
إذا ما كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو حرفي، فالمشروعات التي تعمل في مجال الصناعة 

خدمات وحتى تختمف عن تمك التي تعمل في مجال الزراعة أو تمك التي تعمل في مجال تقديم ال
في المجال الواحد تختمف المشروعات الصغيرة عن بعضيا البعض، فالمشروعات الصغيرة التي 
تعمل في مجال صناعة السيارات تختمف عن المشروعات الصغيرة التي تعمل في مجال صناعة 

 المالبس.

من أجل ذلك ظيرت عدة محاوالت لتعريف المشروع الصغير من خالل بعض المعايير التي 
 يعتمد عمييا في تحديد المشروع الصغير ومنيا:

 تحديد عدد العاممين في المشروع. .1
 تحديد حجم مبيعات المشروع. .2
 تحديد قيمة الموجودات )حجم رأس المال المستثمر(. .3
تحديد حصة المنشأة في السوق وحجم األرباح التي تحققيا المنشأة إال أن ىذه المعايير  .4

 ما وذلك بحكم الخصائص المتعددة لممشاريع الصغيرة.لم تحقق اليدف المنشود إلى حد 

فقد تكون المنشأة صغيرة قياسًا بمنافسييا من حيث عدد العاممين في المشروع إال أنيا قد تكون 
كبيرة من حيث حجم مبيعاتيا وقيمة موجوداتيا والعكس صحيح، وقد تكون قيمة موجودات 

 يا والعكس صحيح.المنشأة كبيرة مقارنة بحجميا وعدد األفراد في

وقد تكون المؤسسة كبيرة من حيث حجم مبيعاتيا ولكنيا صغيرة من حيث عدد األفراد العاممين 
 فييا، أو قد تكون صغيرة من حيث قيمة موجوداتيا رغم امتالكيا لعدد كبير من القوى العاممة.
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المشروع صغيرًا أو ونظرًا ليذه األسباب فإننا ال نستطيع وصفيا كمعايير لمحكم فيما إذا كان 
 كبيرًا بحكم تفاوت تمك المعايير بين مشروع وآخر.

وفي كافة دول العالم تقوم جيات مختمفة بوضع معايير أو أسس من خالليا يتم تحديد ماىية 
 المشروع الصغير وىذه المعايير تختمف من دولة إلى أخرى.

ف نات  عن اختالف األوضاع ومن ىنا يحدث االختالف في تحديد المشاريع الصغيرة وىو اختال
 االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية.

وبناًء عمى ىذه المعايير يتم التعامل مع المشروعات خاصة عند تقديم بعض التسييالت والمزايا 
ع الصغير الخاصة بالمشاريع الصغيرة، وقد تبنى بنك االحتياط الفدرالي األمريكي تعريف المشرو 

 :عمى النحو التالي

"المشروع الصغير ىو المنشأة المستقمة في الممكية واإلدارة ويستحوذ عمى نصيب محدد في 
 السوق".

بأنو ذلك المشروع الذي يستخدم عددًا قمياًل من العاممين  الصغيروقد يمكن تعريف المشروع 
 ويدار من قبل المالكين ويخدم السوق المحمية.

طر عالية أو عدم تأكد عالي لغرض تحقيق الربحية أو "ىو المشروع الذي يخمق عماًل بدرجة مخا
 والنمو عن طريق التعرف عمى الفرص المتاحة وتجميع المواد الضرورية إلنشاء المشروع".

رغم ما سبق ال يوجد تعريف شامل ليذه األعمال الصغيرة حيث عرضت تعاريف نوعية وكمية 
ى أقل من مئة مستخدم ومنيا منيا أن األعمال الصغيرة ىي عبارة عن مشروعات تشتمل عم

بأنيا المشروعات التي تمتمك وتعمل بشكل مستقل وتتصف بالتفرد والتميز وعدم الشيوع في 
 أعماليا.

 

 مميزاتها:انيًا/ خصائص المشاريع الصغيرة و ث

 االعتماد عمى العنصر البشري والطابع الشخصي لمخدمات المقدمة لمعميل. .1
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 التنمية االقتصادية.تمعب دورًا ميمًا في عممية  .2
 قوة العالقة بالمجتمع. .3
 تحتاج إلى موارد مالية وبشرية. .4
 مرونة اإلدارة. .5
 امتالكيا استراتيجيات فعالة. .6
 استمرار بحثيا عن الريادة والتميز.. .7
 دراسة حاجات المستيمك ورغباتو بشكل مستمر. .8
 المعرفة التفصيمية بالعمالء والسوق. .9

 البدايات الصغيرة..11

 جتماعية.اآلثار اال .11

 

 . االعتماد عمى العنصر البشري والطابع الشخصي لمخدمات المقدمة لمعميل:1

البنية الجوىرية لممشروع، وترتبط القوى البشرية  باعتبارهيحتوي المشروع عمى العنصر البشري 
بعالقات تنظيمية محددة، وتسعى إلى تحقيق أىداف المشروع وأىدافيم الذاتية، والطموح لمترقية 
واالستقرار وبيئة عمل آمنة كما يتميز المشروع الصغير بقمة عدد العاممين فيو ومحمية النشاط 

فة ومودة بين صاحب المشروع والعمالء، كما يتم تجاىل فيو، ويؤدي ذلك إلى عالقات حميمة وأل
في جو تسوده الصداقة، إضافة  والسمعةاأللقاب الرسمية ورفع التكمفة، وبالتالي يتم تقديم الخدمة 
 إلى متانة عالقات الصداقة بين العاممين في المشروع.

 . تمعب دورًا مهمًا في عممية التنمية االقتصادية:2

امتيا من إمكانية قياميا بدور محدد في عمميات التنمية االقتصادية، كما أن تستمد مشروعية إق
ليا مسئولية أخالقية واجتماعية واضحة، أي أن المشاريع الصغيرة تساىم بنسبة عالية وبشكل 
كبير في النات  المحمي اإلجمالي، كما أن ىذه النسبة تفوق نسبة مساىمة المشاريع الكبيرة في 

 في الدول المتقدمة والدول النامية عمى حد سواء.النات  المحمي 
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فالمشاريع الصغيرة تدفع مستوى التوظيف لعنصر العمل مما يخمق دخواًل جديدة والتي بدورىا 
 واالستثمارية. االستيالكيةتخمق طمبًا جديدًا فعااًل يؤدي إلى زيادة الطمب عمى السمع 

المشاريع صغيرة  وبالتالي زيادة االستثمار في االدخاركما أن زيادة الدخول تؤدي إلى زيادة 
 واالستثمار. لالدخارزء كبير منيا إلى البنوك والمؤسسات المالية الحجم أو توجو ج

 . قوة العالقة بالمجتمع:3

ترتبط المشاريع الصغيرة بعالقات قوية بالمجتمع المحمي المحيط بيا، حيث يساىم أصحاب 
المجتمع في التعرف عمى كافة أحوال المجتمع، ويشاركونيم  المشاريع الصغيرة بوصفيم جزء من

، وتساىم ىذه العالقات في تروي  منتجات ىذه المشاريع بشكل سريع وحتى وأتراحيمفي أفراحيم 
 دون الحاجة أحيانًا إلى سياسات ترويجية.

 . تحتاج إلى موارد مالية وبشرية:4

تصادية إلى الموارد المالية المادية والموارد تحتاج المشاريع الصغيرة كغيرىا من األنشطة االق
 البشرية، وتسعى إلى الحصول عمى ىذا التمويل بأقل التكاليف.

 . مرونة اإلدارة:5

القرار حيث يقوم صاحبا لمشروع بناًء عمى  اتخاذال توجد لوائح جامدة أو قوانين تحكم عممية 
بالتالي فإن المشروع الصغير أكثر قدرة الموقف واتخاذ القرار المناسب و  بتقديرخبرتو السابقة 

عمى تقبل التغير وتبنى سياسات جديدة في حيث أن اتخاذ القرار في المشاريع الكبيرة يتطمب وقتًا 
وجيدًا كبير بين ذلك أن وجود الطابع غير الرسمي في التعامل بين العاممين وصاحب العمل 

 ىم إلى كبير في سرعة اتخاذه.وبساطة الييكل التنظيمي ومركزية اتخاذ القرار يسا

 . امتالكها استراتيجيات فعالة:6

يدار المشروع باالعتماد عمى استراتيجيات وسياسات وبرام  وقواعد عممية بوصفيا وسائل فعالة 
أىدافيا وتحقيق غاياتيا، حيث تمتمك المشاريع الصغيرة المقدرة عمى المنافسة ومحاربة  إلنجاز

 االحتكار.
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 ها عن الريادة والتميز:. استمرار بحث7

تسعى المشاريع الصغيرة إلى تطوير أدائيا وعممياتيا لدعم مركزىا التنافسي في البيئة التي تعمل 
فييا، فالمشاريع الصغيرة ىي المصدر األساسي لألفكار الجديدة واالختراعات واإلبداعات، كما 

أفكار جيدة تؤثر عمى أرابحيم  ابتكارإلى  الصغيرةحافز الربح يدفع العاممين في المشاريع  نأ
 ويجدون بذلك حوافز تدفعيم بشكل مباشر لمعمل.

وأصحاب المشاريع الصغيرة دائمًا يغامرون بفكرة جديدة ألنيم في أحيان كثيرة ال يممكون الطمب 
 عمى سمعة أو خدمة مثبتة الطمب.

ر كما ال تقدم الشركات ذلك أن الشركات الكبيرة تركز عمى إنتاج السمع ذات الطمب المستم
 الكبيرة أي دعم لفكرة جديدة إال إذا ثبت جدوى نشاطيم وتطويرىم لسوق أكيدة لمسمعة الجديدة.

 :. دراسة حاجات المستهمك ورغباته بشكل مستمر8

بدراسة وتحميل حاجات المستيمك ورغباتو والعمل الجاد عمى  باىتمامياتتميز المشاريع الصغيرة 
األسمحة التنافسية فيما يتعمق  واعتمادىذه الحاجات وتمبية تمك الرغبات  شباعإلسرعة االستجابة 

 بالجودة والتكمفة والسرعة في تقديم خدماتيا لضمان والء المستيمك ليا.

 . المعرفة التفصيمية بالسوق والعمالء:9

وال شك أن سوق المشروعات الصغيرة محدود نسبيًا، وتمعب المعرفة الشخصية بالسوق والعمالء 
دورًا ميمًا في نجاح المشروع، حيث يتم التعرف عمى احتياجات العمالء وتحميل ىذه االحتياجات 
ودراسة تطورىا في المستقبل، لذلك ال يفاجأ صاحب المشروع بالتغير في الرغبات واالحتياجات 

لتعرف عمى حاجات العمالء ورغباتيم من المعمالء في حيث أن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى 
خالل دراسات أبحاث السوق، إال أن السوق في تغير مستمر مما يؤدي إلى زيادة التكاليف عمى 
المشاريع الصغيرة إذا ما استمرت ىذه البحوث، وىذا يعني قيام ىذه الشركات الكبيرة بيذه 

ت عمى فترات متباعدة، لذلك نجد أن المشروع الصغير يكون في وضع أفضل بشكل الدراسا
 كبير من حيث القدرة عمى المتابعة لمتطورات التي تحدث عمى رغبات واحتياجات العمالء.
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 . البدايات الصغيرة:10

كثير من الشركات الكبرى في الوقت الحاضر كانت مشروعات صغيرة بل وصغيرة جدًا ومثال 
 ذلك:

وقد صنع أول سيارة في  لمحدادةشركة "فورد" التي كان صاحبيا ميكانيكيًا صغيرًا ورشة  . أ
 ىذه الورشة.

" مؤسس شركة األطمس والباسفيك لمشاي حيث كان يبيع الشاي إلى جانب ويجممان"  . ب
 وظيفتو في محل مصنوع من جمد الحيوانات.

استأجرىا خمف دكان حالق بألف الد دوغالس" بدأ في عمل الطائرات في غرفة نج. "دو 
 دوالر.

د. "سيرز" حيث كان يبيع الساعات في وقت فراغو وىو يعمل وكيل محطتو في بمدة 
 صغيرة.

 

 . اآلثار االجتماعية:11

تساىم المشاريع الكبيرة إلى حد كبير في الحد من البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، وحل 
المجتمع أو األفراد في المناطق النائية والريفية من خالل توفير كثير من المشكالت التي تواجو 

االحتياجات الضرورية ليم، إضافة إلى زيادة اإلدراك واإلحساس بأىمية التكافل والتضامن 
 االجتماعي بغض النظر عن الدين أ والمون والجنس.

 . مالك المنشأة هو مديرها:12

ات اإلدارية والفنية وىذه صفو ىذه المشروعات الغالبة مالك المنشأة ىو مديرىا حيث يتولى العممي
 كونيا ذات طابع أسري.
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 المال: رأسحجم  انخفاض. 13

الحجم المطمق لرأس المال إلنشاء المشاريع الصغيرة وذلك ألن مدخرات ىؤالء  انخفاض
 ة.ينالمستثمرين مد

 
 . االعتماد عمى الموارد المحمية:14

 .اإلجماليةتعتمد ىذه المشاريع عمى الموارد المحمية مما يعني خفض التكمفة 

 . هي صناعات مكممة:15

 تقوم ىذه المشاريع غالبًا عمى صناعات مكممة لمصناعات الكبيرة وكذلك مغذية ليا.

 . االفتقار إلى هيكل إداري:16

والفني لذلك ليست بحاجة  من قبل شخص واحد ىو المسئول اإلداري والمالي المنشآتتدار ىذه 
 إلى أي ىيكل إداري.

 . تخمق فرص عمل قميمة مقارنة مع المشاريع الكبيرة والمتوسطة.17

 حجم اإلنتاج. انخفاض. 18

دراسات الجدوى وقصر الوقت الالزم . قصر الوقت الالزم إلعداد دراسات تأسيسيا وكذلك 19
عداد خططيا إلى جانب قصر الفترة الالز   مة لتشغيميا وبدء تجربتيا.إلنشائيا وا 

 . سرعة الحصول عمى المردود من العمميات.21

 دات واآلالت ومستمزمات اإلنتاج الالزمة ليا.ع. بساطة الم21

. محدودية الحاجة إلى التدريبي والتأىيل فيي ال تكون بحاجة غالبية إلى ميارات معينة في 22
 مراكز متخصصة.
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 ثالثًا/ أنواع مشروعات األعمال:

 . حسب الحجم:1

تنقسم مشروعات األعمال الصغيرة إلى ثالثة أنواع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد يكون رأس 
 لتحديد الحجم. األساسالمال أو المبيعات أو عدد العاممين أو عدد الفروع ىي 

 . حسب نوع النشاط:2

يناك المشاريع الصناعية تنقسم مشروعات األعمال الصغيرة وفقًا لطبيعة النشاط الذي تمارسو، ف
 والمصرفية والتجارية والمالية، وقطاعات البناء والتشييد والخدمات.

 . حسب نوع الممكية:3

تنقسم مشروعات األعمال الصغيرة وفقًا لنوع الممكية، فمنيا شركات القطاع العام "المساىمة 
لمشاريع ذات الممكية العامة" ومنيا المشاريع المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ومنيا ا

نما إلى أفراد محددين "عائمة  الخاصة وأسيم ىذه الشركات ال تتداول بين عامة الجميور وا 
 محددة" ومنيا مشاريع األعمال الدولية التي تشارك فييا أكثر من دولة.

 

 رابعًا/ أسباب فشل المشروعات الصغيرة:

 . االفتقار لمتخطيط االستراتيجي:1

واضحة يستيدي بيا في اتخاذ القرارات وذلك العتقاد أصحاب المشاريع  يةاستراتيجعدم وجود 
قيق الربح السريع مما بعدم ضروريتيا، وقد تحل بدل ذلك األىداف قصيرة األجل والرغبة في تح

 ى فشل المشروع في البقاء واالستمرار.قد يؤدي إل

ير إمكانيات عممو، ومعرفة لكن وجود التخطيط االستراتيجي يعني تمكين صاحبا لمشروع من تقد
ما الذي يرغب بو المستيمك وما الذي يتمكن المستيمك من شرائو، من ىم المستيمك المستيدف، 

 وكيفية جذب المستيمكين والمحافظة عمييم.
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 . نقص الخبرة وعدم معرفة السوق:2

مجال تجارة يجب أن تتوفر الخبرة الكافية لدى صحاب المشروع الصغير، إذا ليا يمكن البدء في 
المالبس بالتجزئة دون أن يكون ىناك خيرة لدى الشخص في ىذا المجال ألن ىذه الخبرة ىي 

 الحد الفاصل بين النجاح والفشل في المشروع.

وال يمكن البدء في مجال طرفة العممة أو تجارة الذىب دون أن يكون الشخص قد عمل لدى 
ة، ألن عدم معرفة السوق وبشكل خاص حاجات اآلخرين في ىذا المجال واكتسب الخبرة المناسب

 ورغبات العمالء وأذواىم يعني الفشل.

 . عدم كفاءة اإلدارة:3

عدم توفر كفاء اإلدارة بعدم توفر الخبرة الكافية عمى اتخاذ القرار يؤدي إلى فشل المشروع حيث 
التوجيو أو  تؤدي عدم الخبرة إلى عدم القدرة عمى العمل بنجاح كما أن ىذا الضعف في جانب

أو االحتفاظ بيا أو  اجتذابياالتحفيز لمعاممين قد يؤدي إلى مشاكل تتعمق بالموارد البشرية في 
 وعطائيا لممشروع. إنتاجيتيا

 . الرغبة في السيطرة لدى المالك:4

لدى المالك إلى تركز القرارات في شخص واحد في ظل  السيطرةوتؤدي الرغبة العالية في 
المالك عمى خبراتو المتنوعة ومحدودية ميارتو، وفي ظل  اعتمادالقرارات بسبب الحاجة إلى تنوع 

 محدودية الموارد واإلمكانات لممشروع الصغير فقد يؤدي قرار خاطئ إلى فشل المشروع.

الدائم في القيام بأعمال كثيرة قد يؤدي إلى إىمال  وانشغالوكما أن ضيق الوقت لدى المالك 
وافر الوقت الكافي لكل ميمة إضافة إلى ضعف المتابعة والقصور في جوانب أخرى بسبب عدم ت

 المعمومات وفي الوسائل الرقابية.

 . النمو غير المسيطر:5
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إن النمو في أي مشروع يجب أن يكون مخططًا ومسيطرًا عميو، فالتوسع في العمل عن طريق 
عن التوسع عن طريق األرباح المحتجزة أو زيادة رأسمال المشروع من قبل المالك يختمف 

 االقتراض وتوليد التزامات جديدة وكبيرة عمى المشروع.

 موقع المشروع: مالئمة. عدم 6

ث وبتخطيط ميم لنجاح المشروع، وبالذات في مشاريع حإن اختيار الموقع بدراسة جيدة ويب
الموقع، كما أن اختيار الموقع يجب  باختيارالتجزئة التي تعتمد عمى المبيعات والتي تتأثر بشدة 

 .لإليجارأن يأخذ بعين االعتبار المبمغ المخصص 

 . نقص السيطرة عمى المخزون:7

المخزون ميم لتمبية حاجات العمالء ويجب أن يزيد عن حد معين حتى ال تضيع فرصة استثمار 
ال يتم ىذه المبالغ في مجاالت عمل أخرى، ويجب أن ال يحدث نقص في المخزون حتى 

 التقصير في خدمة العمالء واحتمالية تحوليم إلى أماكن أخرى.

 . عدم القدرة عمى التحول:8

والتسويقية وأحيانًا في طبيعة  اإلنتاجيةمع تطور المشروع ننشأ حاجات جديدة في العممية 
ما  ديدة وىذاالمنتجات وتنوعيا، ومن يتطمب ذلك تطويرًا في القدرات الموجودة أو جذب قدرات ج

 ع مما يؤدي إلى فشمو.و لمشر ا ال يوافق عميو صاحب

 

 خامسًا/ دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية:

أكثر من  U.S.Aتعتبر المشاريع الصغيرة المحرك األىم لنمو االقتصاد المحمي حيث يوفر في 
% من النات  القومي اإلجمالي لمسمع 41% من مجموع االستخدام الخاص، وأكثر من 51

 والخدمات.

% من إجمالي عدد المشروعات األمريكية وتساىم في خمق 97وتشكل المشروعات الصغيرة 
 % إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا.58
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 فرص العمل. % من33في كندا تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.55.7في اليابان تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.85.5في غانا تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.78في اليند تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.88تساىم المشاريع الصغيرة في توفير  سيايونأندفي 

 % من فرص العمل.74في نيجيريا تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.74في الفمبين تساىم المشاريع الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.63في تنزانيا تساىم المشروعات الصغيرة في توفير 

 % من فرص العمل.35في كوريا تساىم المشروعات الصغيرة في توفير 

 

ن المشاريع الصغيرة ميمة لمدول المتقدمة ولمدول النامية عمى حد سواء ومن ثم تمعب ىذا يعني أ
دورًا كبيرًا في معالجة البطالة التي ليا اجتماعية سمبية في معظم دول العالم، وفي المقابل فإن 

 المشاريع الكبيرة ال يمكن ليا أن تعمل بالشكل الكامل إذا تم استبعاد دور المشاريع الصغيرة.

ونجاح المشاريع الصغيرة ىي سبب رئيس لنجاح المشاريع الكبيرة، حيث أنيا تزود المشاريع 
 الكبيرة بغالبية مستمزمات اإلنتاج.

والقاعدة تقول: "إن المشروعات الكبيرة ال تنمو وال تحقيق أي نجاح وال تزدىر إذا لم يوجد ىناك 
 ات وتشتري منتجاتيا".مشاريع صغيرة توفر ليا احتياجاتيا من المواد والخدم

 نظرًا لما يمي: الوظيفيةوتبرز أهمية المشاريع الصغيرة في االقتصاد من الناحية 

 ) أ ( ترابط األعمال التجارية:
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ىناك عالقة تكاممية بين المشاريع الصغيرة والكبيرة )ما تم ذكره في الفقرة السابقة(، ألن االقتصاد 
الجممة والتجزئة والموزعين العاممين كوسطاء بين الواسع يتطمب عدد كبير من صغار تجار 

 المنت  والمستيمك.

 قيام شركات صغيرة بصيانة صناعة السيارات من شركة جنرال موتورز وشركة فورد. مثال:

 )ب ( المحافظة عمى استمرارية المنافسة:

تنافس المشاريع الصغيرة مع بعضيا البعض يعني محاربة االحتكار والمحافظة عمى االقتصاد 
الحر في ظل المنافسة الحرة، لذلك وجد أن ىناك عدة ىيئات ومؤسسات وأساليب دعم المشاريع 

وكذلك إنشاء لجنة البيت األبيض  U.S.Aالصغيرة مثل إنشاء ىيئة إدارة المشاريع الصغيرة في 
 يع الصغيرة.لممشار 

 )ج ( التجديد:

إن عممية التحسين والتجويد ميمة جدًا واألفراد في المشاريع الصغيرة ىم المصدر األساسي 
لألفكار الجديدة حيث أن المشروعات التي تدار من قبل أصحابيا أكثر قابمية لمتجديد والتحديث 

 بحكم الدافعية لتحقيق الربح.

 ) د ( رواج االمتيازات:

من المشاريع الصغيرة قائمة عمى أساس أخذ حق االمتياز من شركات كبيرة مثل  ىناك عديد
 والتي تعمل بموجب امتيازات من المشروعات الكبيرة. Macdonald'sمطاعم "ماكدونالدز" 

 

 المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية االقتصادية

( مشروع في 18637إلى ) 1993نية عام بمغ عدد المشاريع الصغيرة مع قدوم السمطة الفمسطي
قطاع غزة، وقد عانت ىذه المشاريع من جراء اإلجراءات االسرائيمية فتراجع أداؤىا مع بداية عام 

2111. 
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كخسائر مباشرة في النات   2114مميار دوالر( حتى نياية عام  2.62وحققت خسائر قدرىا )
( لتصل إلى 2111( مشروع عام )14519)المحمي اإلجمالي، وتراجع عدد المشاريع ليصبح 

 (.2116( مشروع عام )12211)

وكان معظم التراجع في الصناعات التمويمية بسبب سياسة العدو اإلسرائيمي من جية وغياب 
 خطة تنموية واضحة لمسمطة الوطنية الفمسطينية.

 

 


