
طريقك 

..للنجاح

طةاستراتيجية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوس

أسامة بن زكريا جمجوم. م



المنشآت الصغيرة و المتوسطةتعريف

ثال، المنشأة التي يعمل بها موظفان فعلى سبيل الم. وفي حالة استثنائية، يُرجح التصنيف للمنشآت األكبر حجًما. تُصنف المنشآت وفق حجم محدد إذا توافر فيها معياري عدد الموظفين المتفرغين والعائدات. 1
مليون من بين المنشآت المتوسطة؛3موظفان بدوام كامل وتحقق إيرادات بقيمة 55بينما تُعتبر المنشأة التي يعمل بها . مليون تعتبر من بين المنشآت الصغيرة8متفرغان وتحقق إيرادات بقيمة 

تينج جروبالمقارنات المعيارية ألفضل الممارسات الدولية، تحليالت مجموعة بوسطن كونسل: المصدر. تستند القيمة الحدية لإليرادات على المقارنات المعيارية لالتحاد األوربي ومقربة: مالحظة
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عوديلقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الساألدوار المهمة 

وتخريج المزيد من الرّوادلإلبتكار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إستكشاف مجاالت جديدة 

والقرويالتطوير المناطقيوالمساهمة في للحّد من الفقر أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

للشباب والنساءالتمكين اإلقتصادي للمواطنين وتعزز فرص وظيفية توفر المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

قطاع الصادراتزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة في

وتنوعهاإلقتصاد نمو تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

سالسل اإلمدادمن خالل بناء الرّواد المحليين من شأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكين 

وتعزيز التنافسية



الناتج المحليمساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
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نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي في أكبر إقتصادات العالم وفي المملكة
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اقتصاد، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية15تستثنى روسيا من أكبر : تريليون لاير سعودي؛ مالحظة2.4والذي بلغ 2015حسب الناتج المحلي اإلجمالي لعام . 1
المنشآت الصغيرة والمتوسطة -؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (2014)؛ منظمة التجارة العالمية (2014)البنك الدولي، مؤشرات الدول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : المصدر

؛2015، قاعدة البيانات اإلحصائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في االتحاد األوروبي 2015ورواد األعمال، 

إقتصاد15أكبر  

دةً سيمثّل سد الفجوة زيا

ي في الناتج المحلي اإلجمال

1.1قد تصل إلى حوالي 

تريليون لاير سعودي



توليد الوظائفالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دور

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتوظيف

ً 249إلى1بينيتراوحوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتفيكاملبدوامالموظفينعددكونعلىالتقييميستند.1 الصغيرةبالمنشآتالخاصةالوطنيالتحولوبرنامج2030رؤيةُمنطلقاتحسابتم.موظفا
ً 199إلى1بينمالهاكاملبدوامالموظفينعدديتراوحالتيوالمتوسطة والمتوسطةالصغيرةالمنشآتتمويل-والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمة:المصدر.الدوليةالعملمنظمة.2(%51=التوظيف)موظفا

المواقع،2014والمتوسطةالصغيرةالمنشآتتمويلمراقبةتقرير-اآلسيويالتنميةبنك،2015لعاماألوروبياالتحادفيوالمتوسطةالصغيرةللمنشآتاإلحصائيةالبياناتقاعدة،2015األعمال،ورواد
روسياتُستثنى:مالحظةدولية؛الالعملمنظمةجروب،كونسلتينجبوسطنتحليالتاالجتماعية،التأميناتالخبراء؛معمقابالتومقاالت،صحفيةأخباروالمتوسطة،الصغيرةللمنشآتالعامةللهيئةالفرديةاإللكترونية

الكافيةالبياناتتوفرلعدمنظراً اقتصاداً،15أكبرمن

نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف

14 +
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كورياكندا

إقتصاد15أكبر 

من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة  الرافد الرئيسي 

للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة

الهند

علماً بان ذلك %( 57)صدر مؤخرا من هيئة اإلحصاءات أن النسبة  
حسب التعريف القديم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ضعف أكثر من 2.5تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوظيف  

لمضافة، مدفوعة بانخفاض في القيمة ا)مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي 

(والعمالة ذات التكلفة المنخفضة



تمكين المرأة السعوديةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دور

ً يعدالنساءقبلمنالمملوكةوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتعدد:مالحظةمليون؛151يبلغالتوظيفوإجماليدوالر،تريليون17.9يبلغاألمريكيةالمتحدةللوالياتاإلجماليالمحليالناتجإجماليأنبافتراض.1 في2النطاق؛لهذابالنسبةمتوسطا
2008عامفي.3؛2004عام

(2011)”الناميةالدولفيالنساءقبلمنالمملوكةوالمتوسطةالصغيرةللمنشآتالتمويلعلىالحصولإمكانيةتعزيز“،(الدوليالبنكمجموعة)الدوليةالتمويلمؤسسة:المصدر

%30توظيف النساء بنسبة تبلغ 2030هدف رؤية المملكة العربية السعودية 

شرق آسيا

وسط آسيا وشرق أوروبا

أمريكا الالتينية

الشرق األوسط

جنوب آسيا

جنوب الصحراء الكبرى 

اإلفريقية

اإلجمالي

بينما يساهمن بشكل كبير في الدول المتقدمة...نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء

شخص من قبل المنشآت مليون23التوظيف المباشر لـ•
من % 15.1)الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء

(إجمالي نسبة التوظيف

الواليات المتحدة

كندا

ساءنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل الن•
47%

الشركات الناشئة حديثاً المملوكة من قبل نسبة•
%270النساء

ماليزيا

النساء يبلغ نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل•
من نسبة المنشآت المملوكة من قبل% 7.4مقابل ،%9.7بمعدل 
3الرجال

...تعتبر المشاريع الريادية للنساء محدودة التطور في منطقة الشرق األوسط 



تتعزيز وتنمية الصادراالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دور

تعتبر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الصادرات أقل بكثير من المعايير الدولية

الواليات

المتحدة األمريكية

االتحاد االوروبي كوريا السعودية

الجنوبية

<5

%

الصين األمانياليابان

نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصادرات
سبة تقدر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بن

%5أقل من 

من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية والغاز)

(1%15بحوالي 

المتوسطةالتوجهات المستحدثة للتقنية واإلنترنت تفتح الفرص لزيادة صادرات المنشآت الصغيرة و

صحفية؛ الهيئة العامة لإلحصاءللمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ التقارير المة صندوق النقد الدولي، مجموعة إدنبرة، بنك التنمية اآلسيوي، تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب؛ المواقع اإللكترونية الفردية للهيئة العا: المصدر

إقتصاد عالمي15أمثلة مختارة من أكبر 

المملكةالهند

المتحدة
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بتكاراإلتشّكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزًءا مهًما من عملية 

اليابان

40%

الدنمارك

42%

النمسا

49%

المملكة المتحدة

66%

32%

هولندا

32%

فرنسا

34%

فنلندا

37%

السويد

37%

بلجيكا

40%

...تتعاون نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاطات اإلبتكار

1نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاطات االبتكار

”الشركات المشتركة في أي نوع من التعاون“تم تصنيفها وترتيبها حسب . 1
2010-2008؛ البيانات األخرى تتعلق بالعام بالعام (2007–2005)البيانات الكورية التي تتعلق بشركات التصنيع : مالحظة

اقتصاًدا واالتحاد األوروبي15األمثلة مختارة من أكبر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، شركة ستات أويل، بوسطن كونسلتينج جروب؛ مالحظة: المصدر

من اإلبتكارات% 50تعتبر المنشآت الصغيرة مسؤولةً عن أكثر من ”

ستات أويل لالستثمارات في التكنولوجيا–” اإلبتكارات  عالية األثر“من إجمالي % 90وأكثر من 

كوريا

إقتصاد عالمي 15أمثلة مختارة من أكبر 
واالتحاد األوروبي



ل العالمعن إنشاء هيئات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حولمحة تاريخية 

بدأت عدة دول بتأسيس جهات مختصة بالمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة منذ زمن
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1هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطةإنشاء 

مثال اليابان يبين أهمية بناء منظومة

متكاملة حول المنشات الصغيرة والمتوسطة

1948
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للمنشآت الصغيرة والمتوسطةإنشاء مؤسسة التمويل اليابانية 

تم تأسيس شركة استثمارات األعمال الصغيرة

من أجل تحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطةتقديم القروض 

إنشاء مؤسسة تعزيز المنشآت الصغيرة

جامعات المنشآت الصغيرة والمتوسطةإنشاء 

(تدعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة)SMRJتأسيس  

الضمان اإلئتمانيتوسعة نطاق 

التوسع الخارجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطةدعم 

مواقع الهيئات االلكترونية، تحليل بي سي جي: المصدر



ةطموحات عالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملك2030رؤية المملكة وضعت 

إلى 1بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عدد عدد الموظفين بدوام كامل بها ما بين ( 199إلى 1عدد الموظفين بدوام كامل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتراوح بين )تقييم الوضع الراهن لبرنامج التحول الوطني : مالحظة
%(53بواقع )وتوفير العمل %( 34)والناتج اإلجمالي المحلي غير النفطي %( 21بواقع )إلى مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي اإلجمالي الكلي : ، تشير تقديرات الوضع الراهن 249

، برنامج التحول الوطني2030رؤية المملكة : المصدر

2030تشير رؤية المملكة 

يمكن ترجمة ذلك إلى أهداف واضحة..."دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"إلى وجود 

2035%

المساهمة في

الناتج المحلي اإلجمالي الكلي



العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على قرار مجلس الوزراءأدوار الهيئة 

هـ1437رجب 11بتاريخ ( 301)بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

واالستثمارالتمويلدعم 

برامج إنشاء ودعم ال

لتنمية المنشآت

ايجاد الفرص 

ة التقنياالستثمارية  ونقل 

األنظمةاقتراح 

واللوائح والسياسات

الدعمتنويع مصادر 

للمنشآت الصغيرة المالي

والمتوسطة

المعوقاتإزالة 

التي تواجه المنشات
حاضنات األعمالتنظيم 

المؤتمراتتنظيم 

والندوات واللقاءات

اعداد األبحاث

في قطاع المنشآت الصغيرة

والمتوسطة

ريادة األعمالثقافة نشر 
القدراتبناء 

وطنيةتطوير استراتيجية 

طةللمنشآت الصغيرة والمتوس

وتقييمتعريف وتصنيف 

طةالمنشآت الصغيرة والمتوس

وضع السياسات والمعايير 

لتمويل المشروعات 
ةالهيئات الحكوميالتعاون مع 

إنشاء 

مركز خدمة متكامل

(2015سبتمبر 26)1437ذو الحجة 24بتاريخ (  9)المرسوم الملكي رقم : اإلعالن األصلي إلنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة( 2016إبريل 18)تم إصدار المرسوم الملكي :: مالحظة
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: المصدر

✔

✔



الجهات التي تواصلت معها الهيئة محلياً و دولياً خالل مراحل تطوير 

االستراتيجية



تقّدم الوكاالت والهيئات الدولية الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة : دور الهيئة 

أدوار رئيسية7والمتوسطة عامةً من خالل 

المبادرات . 3؛ (فايكستفندين)بما في ذلك صندوق النمو الدانماركي . 2انماركية الدبما في ذلك المبادرات التي ال تدار مباشرة من قبل الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة مثل إصالحات نيم فيركسومهيد . 1
المخطط لها في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب: المصدر

اإلمارات العربية المتحدة

تشيلي 

النرويج

ماليزيا

ألمانيا

2الدنمارك

الواليات المتحدة األمريكية

سنغافورة

3ةالمملكة العربية السعودي

األدوار

االبتكارالتعليم والمعرفة1التبسيط حاضنات األعمال ةالمشتريات الحكوميالتمويل النمو

تطوير القدرات فتح آفاق التمويل
تيسير مزاولة 

األعمال
تشجيع ريادة األعمال دفع النمو
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البيروقراطية : أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر التحديات 

والتمويل 

، الغرفة التجارية واالستثمار بالرياض، تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب2015تقرير بحوث غرفة جدة : المصدر

(طةاستبيان المنشآت الصغيرة والمتوس)أبرز المعّوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

البيروقراطية

النسبة املئوية
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بالمملكة في تمويل المنشآت الصغيرة ضعف مساهمة المؤسسات المالية 

والمتوسطة

كوريا بنغالديشاليابانالنرويج

27

%

المملكة تشيليماليزياالدنماركاألردناإلماراتالسعودية

المتحدة

الواليات 

المتحدة

الصينفرنساتركيا

متوسط حصة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة من 

المقارنات المعيارية 

حصة التمويل الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل التجاري

)%( إجمالي التمويل التجاري 

، إحصائيات المملكة العربية السعودية المستمدة من 2011، بيانات الدول األخرى 2015، بيانات المملكة العربية السعودية 2013بناء على أحدث البيانات المتوفرة، وبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : ملحوظة
(مليار لاير سعودي32وتبلغ حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذه القروض )مليار لاير سعودي 1420مؤسسة النقد العربي السعودي حول القروض القائمة التي تبلغ 

مؤسسة النقد العربي السعودي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تقرير حول تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال : المصدر



الرؤية والرسالة

تحليالت بوسطن كونسلتينج جروب، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة العربية السعودية: المصدر
إلى : ، تشير تقديرات الوضع الراهن 249إلى 1بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عدد عدد الموظفين بدوام كامل بها ما بين ( 199إلى 1عدد الموظفين بدوام كامل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتراوح بين )تقييم الوضع الراهن لبرنامج التحول الوطني : مالحظة

%(53بواقع )وتوفير العمل %( 34)والناتج اإلجمالي المحلي غير النفطي %( 21بواقع )مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي اإلجمالي الكلي 
2030

 اس
َ
 جعل قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة محركا

ً
اسيا

ن  للتنمية اإلقتصادية في اململكة العربية السعو 
ّ

دية وممك
.و مابعد2030لتحقيق رؤية 

الرؤية

نها من تطوير و دعم املنشآت الصغيرة و املتوسطة لنمك
جين في االزدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا اإلستراتي

 و القطاعين العام و الخاص و القطاع غير الربحي محلي
ً
ا

 
ً
.  دوليا

الرسالة

%20%35

املساهمة في
ليالناتج املحلي اإلجمالي الك



اإلضافة خمسة أهداف إستراتيجية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ب: دور الهيئة 

الى التركيز على التميز المؤسسي للهيئة

تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تطوير 

القدرات

تيسير مزاولة

األعمال

تشجيع

ريادة األعمال

فتح آفاق

التمويل

دفع

النمو

التميّز المؤسسي



:  حّددت الهيئة

مبادرة( 160)برنامج و أكثر من  ( 16)أهداف استراتيجية  و (6)

الهدف 

االستراتيجي

البرامج

دفع النمو

تطوير القطاعات والمناطق

تحفيز الوصول 

إلى السوق

فتح آفاق التمويل

تعزيز منظومة رأس المال 
السليمة 

التنظيم والتسهيل

مركز خدمة متعدد القنوات

التمويل اإلقراضي

التمويل الرأسمالي

استقطاب الكفاءات

وتطويرها

تطوير الجهات الداعمة 

للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

الثقافة 

والتعليم

تبسيط مزاولة األعمال

تحسين التنظيمات 
واإلجراءات

تطوير القدرات

بناء القدرات 
وتطوير الشبكة

دعم المنشآت الناشئة

زيادة الوعي وتشجيع االبتكار

تشجيع ريادة األعمال

خلق فرص أمام المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة لتحقيق

النمو

مثال لبعض 

المبادارات 

الحالية

مركز الخدمات الموحد

تطوير  األنظمة والقوانين

التمويل غير المباشر

تأسيس جمعية مهنية لقطاع 

رأس المال الجريء واألسهم 

الخاصة

صندوق الصناديق

زيادة وعي ثقافة ريادة 

األعمال

الحاضنات والمسرعات

مراكز ريادة األعمال

االمتياز التجاري

المشتريات الحكومية

تطوير قطاع الحج والعمرة

تطوير القطاع التجاري

التميّز المؤسسي

تأسيس المنظومة 

المؤسساتية 

رأس المال البشري

ياس االستراتيجية و بطاقة ق

األداء المتوازن
تملك الموظفين

نظام الحوكمة للهيئة

كفالة

تأسيس المنظومة الرقمية

مركز معلومات المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة

السياسات واإلجراءات

تطبيق أفضل الممارسات 
الدولية

االبتكار
تطوير قدرات المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة

تطوير الغرف التجارية

الخدمات المشتركة

ريادة األعمال للسيدات




