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 تقديــم    

اعدادها من بني حيث اقتصادية حيوية، سواء من مشروعات الصغرية واملتوسطة أهمية لل

يف  أو املؤسسات ملشروعاتعدد ا % من94املشروعات، إذ تشكل عادة ما يزيد على 

واليت تصل اىل ما  يف الناتج احمللي اإلمجاليأو من حيث مساهمتها اقتصاديات دول العامل، 

% 45ما يزيد علىفتوفر  فرص العملحيث توفري من وكذلك ، % بشكل عام35يزيد على 

 .التنموية يف االقتصادمن عدد العاملني باملؤسسات واملشروعات 

واكبت اململكة العربية السعودية التوجه حنو االهتمام باملشروعات الصغرية واملتوسطة، لقد 

على وافق جملس الوزراء حيث مللحة بإنشاء هيئة عامة لرعايتها، ة اواستجابت الدولة للحاج

تتمتع باالستقالل  هيئةك، 2015يف اكتوبر  إنشاء اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة

 .واالستثماراملالي واإلداري، ويرأس جملس إدارتها وزير التجارة 

وتهدف اهليئة العامة إىل تنظيم قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة وتنميته، وفقًا 

زيادة مساهمتها يف الناتج احمللي اإلمجالي مبا يؤدي إىل ل املمارسات العاملية، وذلك لفضأل

 .توليد الوظائف وإجياد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطني التقنية

زراء نقل نشاط متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة من البنك السعودي كما أقر جملس الو

يكون خمتصًا بربامج متويل لندوق التنمية الصناعية السعودي، للتسليف واالدخار إىل ص

لتسليف واالدخار وغريه من ابنك يستمر على أن  املنشآت الصغرية واملتوسطة أو ضمان متويلها

مجيع نشاطاتها املتعلقة باملنشآت الصغرية واملتوسطة حتى اجلهات احلكومية يف مزاولة 

 .يكتمل إنشاء اهليئة ومزاولتها ملهماتها

، مثل: صندوق املنشآت الصغرية واملتوسطةهذا اضافة اىل وجود عدة مؤسسات تعين بدعم 

املئوية، الصندوق اخلريي االجتماعي، صندوق تنمية املوارد البشرية، معهد األمري سلطان 

 لريادة األعمال، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين، وصندوق التنمية الزراعية.
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 واملتوسطة  الصغرية املشاريع مفهـوم وطبيعــة أوال:

متجانسة من  غري جمموعة واملتوسطة، الصغريةوبالغة الصغر،  املشروعاتتعترب 

املشروعات الصغرية  فمثال متنوعة، وطبيعةمتباينة  أحجام هلا الشركات فهذهاملشروعات، 

احمللية وبالغة الصغر تتسم بامللكية الفردية، وباالدارة الفردية كذلك، وتعمل يف أسواقها 

  .غالبا

لمالك أو لومتنوعة االدارة وفقا  ااّل أن املشروعات املتوسطة قد تكون متعددة امللكية،

ضح وعلى اهليكل التنظيمي لتلك املشروعات حبيث ياالدارة، وهذا ينعكس جمللس 

مؤسسيته بالعمل، والتنفيذ، واالشراف، واملتابعة، وبالتالي فهو شكل مهيكل من أشكال 

 السوق االقتصادي. يف الشركات واملؤسسات املنظمة يف مؤسسات األعمال 

صة اىل تبدأ من صاحب حرفة ومهنة متخصالصغرية بالغة الصغر و املشروعاتف ،ولذلك

به منظمة جملموعة من األنشطة املتكاملة تقدم خدمات أو منتجات لسوق شصاحب مؤسسة 

 املنتجة لسوق جماور أو خارجي. السلع واخلدماتحملي غالبا، وأحيانا ميكن أن تقدم 

فهي أكثر تنظيما يف طبيعة العمل واالنتاج، حبيث  املتوسطةأما املشروعات أو املؤسسات 

االنتاجية أو اخلدمية من حجمها األولي اىل حجم صغري ومتوسط،  األنشطة من سلسلةتقوم ب

 وقد تقدم سلعة اساسية ملشروعات كربى على شكل سلعة وسيطة.

 :هيوتعّرف املشروعات عادة وفقا لعدة معايري 

 ايراد املشروع             رأس املال للمشروع         عدد العمال باملشروع

 املعتمد معيارا وتعريفا يتوافق وطبيعة اقتصادها، فالتعريفوتعتمد كل دولة 

اهليئة العامة للمنشآت الصغرية  كما تعتمده اململكة يف الصغرية واملتوسطة للمشروعات

 واملتوسطة مّت بناء على معيارين؛

 ؛عدد العمل :األول

 االيرادات السنوية للمشروع. :والثاني

فقد مّت تعريف تلك املنشآت وفقا للهيئة العامة، ووفقا لوزارة العمل، ولغرفة جّدة وعليه، 

(، يتبني أن املشروعات متناهية 1ومن اجلدول رقم )(.  1كما هو مبني باجلدول رقم )

% تقريبا 11.5% من جممل املشروعات، والصغرية تشكل 86)بالغة( الصغر تشكل نسبة 

% من 0.3ما املشروعات الكبرية والعمالقة فتشكل حوالي% فقط، أ2.2منها، واملتوسطة 
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العدد االمجالي لتلك املشروعات املسجلة باململكة. وعليه، فان املشروعات متناهية 

% من جممل املشروعات التنموية 99.7تشكل حوالي  MSMsالصغر والصغرية واملتوسطة 

 باململكة.

 حجمها(: تصنيف وتوزيع املشروعات حسب 1اجلدول رقم )

متناهي  التصنيف للمشروع/ عدد العمال

 الصغر

 كبيــر متوسط صغيــر

 فأكثر 250 249-50 49-6 5-1 اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة

 فأعلى 200  200-40 40-3 3-0 )مليون ريال(تصنيف اهليئة حسب االيرادات 

 التصنيف عدد 

 حسب العمال

متناهي 

 الصغر

 عمالق كبيــر متوسط صغيــر

 فأكثر 3000 2999-500 499-50 49-10 10أقل من  وزارة العمل

 8079 4957 30724 282847 8590162 عدد املشروعات

 0.06 0.28 2.2 88.37 16.05 النسبة %

 غرفــة جــّدة

 - 200أكثر من  200-50 49-3 2-1 عدد العمال

االيراد السنوي 

 للمشروع باأللف دوالر
أقل من 

27000 

27-

1300 

1300-

13.300 

 - 1300أكثر من 

 لوزارة العمل للمشروعات حسب حجمها / املقرتحالتصنيف اجلديد

  متوســط صغيــر

 كبيــر

 

 صغري عمالق

 فئة )أ(

 صغيــر

 فئة )ب(

 متوسط

 فئة )أ(

 متوسط

 فئة )ب(

 متوسط

 فئة )ج(

1-5 6-49 50-99 100-199 200-499 500-2999 3000  + 

 .2017اهليئة العامة للمنشآت الصرية واملتوسطة، يناير -1    :املصدر

 واملوقع االلكرتوني للوزارة.هــ.  1436وزارة العمل، الكتاب االحصائي السنوي  للعام   -2

     .www.jeg.org.sa. 8، ص  2015 يوليو ، السعودية يف الصغرية واملتوسطة غرفة جده، املشروعات -3              

 
لدى سوق العمل يف  اآل أن مساهمة هذه املشروعات يف عدد العمال القائمني على رأس العمل

، وفقا ملعلومات هـ1436% لعام 66.4اململكة حاليا واملشرتكني بالتأمينات يقدر بنحو 
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قد بلغ عدد املنشآت املشرتكة بالتأمينات االجتماعية ف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

نسبة االشرتاكات للقطاع اخلاص %، و99.2املنشآت السعودية منها  منشأة، نسبة 420.941

% فقط من تلك املؤسسات 2.1 تهااحلكومية تبلغ نسباملنشآت %، يف حني أن 97.9تصل اىل 

 املشرتكة.

% من امجالي املشرتكني بالتأمينات االجتماعية يف 35.3وتستحوذ منطقة الرياض على 

 (.2وكما يستخلص من اجلدول رقم )اململكة، 

 

 حسب حجمهااملشرتكون بالتأمينات تصنيف (: 2اجلدول رقم )

 املشرتكني باملنشآتنوع وجنسية  النسبة % عدد املشرتكني حجم املنشأة

 416,097 / منشأةةـــسعوديال 21.94  1,738,371       20أقل من 

 3,465 منشأة/ سعوديةالغري  25.27  2,002,217       20-99

 208,820 حكومة /مشرتك 19.23  1,522,857       100-499

 9,913,657 / مشرتك خاصــة 33.56  2,659,058       فأكثر 500

 10,122,477 املشرتكنيجمموع  100  7,922,504       االمجالي

 

 نشآت حسب أكرب املناطقشرتكني باملالتوزيع للم

 اجملموع مكة املكرمةمنطقة   لشرقيةانطقة امل منطقة  الرياض

3,576,275 1,520,968 1,843,315 6,940,558 / 10,122,477 

51.53% 21.91% 26.56% 68.6% 

 .)مّت جتميعه( هـــ 1436املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،  التقرير  السنوي  للعام      :املصدر

 

من ثلثي املشرتكني بالتأمينات االجتماعية وتستحوذ ثالث مناطق يف اململكة على أكثر 

%(.، فقد وصل عدد املشرتكني مبناطق الرياض، والشرقية، ومكة املكرمة اىل 68.6)

يزيد على  ماليني مشرتك، كان نصيب الرياض وحدها 10.1ماليني مشرتك من أصل  6.94

 .هـ 1436ها للعام % من 51.3 نصف تلك االشرتاكات لتصل اىل
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 وخصائصها أهميــة املشاريع الصغيـرةثانيا: 

املشروعات الصغرية تتميز مبساندتها للمشروعات الكبرية، وقدرتها كما هو معروف بأن 

على التكيف مع األوضاع والظروف الطارئة، واخنفاض مستلزماتها من رأس املال العامل 

، ومالءمتها لظروف الدول اليت تعمل أقل كلفةنظرًا ملا تتطلبه من طرق تقنية وتكنولوجية 

، وميكن اجياز أهمية الكفاءات تطويرالعاملني وفيها وقدرتها على حتسني مهارات 

 :1املشروعات الصغرية وامليكروية مبا يلي

من مشكليت الفقر والبطالة، من خالل توفري فرص  تعترب من أفضل الطرق للحّد .1

 .والكبريةعمل، وبكلفة اقل من كلفة توفريها يف املشروعات املتوسطة 

إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير للمشروعات الصغرية وامليكروية قدرة على   .2

كغريها من املشروعات، ولديها أيضا قدرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة لتلك 

 يف توفري العمالت األجنبية ورفع موجودات الدولة منها. وبالتالي املساهمةاملستوردة، 

توفري بعض اخلدمات هلا وبكلفة بتصلح أن تتكامل مع املشروعات الكبرية  .3

 منخفضة.

 تتميز بكفاءتها يف استخدام املوارد األولية واخلامات احمللية املتاحة املتوفرة. .4

 تشكل بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع خاصة يف قطاع الصناعة. .5

 . More Competencyاملستوردة تتميز مبحدودية منافستها من قبل الصناعة واخلدمات  .6

 مرتفعة مقارنة مع الوظائف الرمسية.تتيح اجملال أمام الشباب الطموح لتحقيق دخول  .7

 .فيهل النامية حيث التفاوت الكبري تشكل إحدى أدوات توزيع الدخل يف الدو .8

 واإلبداع.طوير روح املشاركة ساعد على تت .9

 وتوزيعها.ض املخاطرة افتميز باخنت .10

 .اجلددلمرأة والشباب واخلرجيني لمشاكل العمالة ل توفر خيارا حل .11

وخدمات للبيئة االقتصادية احمللية؛ فتساعد على التنمية احمللية للمناطق  اتوفر سلع .12

الريفية، والبادية، والقرى، اضافة اىل األحياء املتنوعة يف املدن. وعليه، فتعّد من 

 أدوات حتقيق التنمية املتوازنة للمحافظات وللمناطق املتباينة داخل الدولة.

                                                           
  المصدر نفسه  1
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التكيف مع وسهولة التأسيس، و اإلدارة،استقاللية وأخريا املزايا األخرى املتمثلة يف  .13

 .اخل .اإلنتاجودة مثال جلأداة للتدريب الذاتي ووك املتغريات املستجدة،

      

 لمشروعات الصغرية واملتوسطةثالثا: الدور التنموي ل

 :2أنها التنمية املستدامة من حيث باملشروعات إىل تأثرياتها اإلجيابية هذه  ترتكز دوافع دعم

 وزيادة معدالت النمو االقتصادي وتوسع القاعدة االنتاجية. يف تنويع مصادر الدخلتساهم  .1

 املستهلكني.بالسوق احمللية وضرورية ترتبط مباشرة وخدمات تقوم بإنتاج سلع  .2

، فتعمل على التوازن تساعد يف تطوير وتنمية املناطق األقل حظًا يف النمو والتنمية .3

 .حملافظات، واملناطق املتعددةالتنموي بني األقاليم، وا

 تعتمد بدرجة كبرية على استخدام املواد واخلامات احمللية. .4

 ومغذية هلا.صناعات تكميلية ، وأساسية للمشروعات الكبرية ابذور عّدت .5

ا دور؛ فتلعب األموال العاطلة واملدخرات الصغريةوتوظيف وسيلة سريعة المتصاص تعترب  .6

 لديهم، واالعتماد على الذات.  يف تشغيل الشباب وتشجيع العمل احلّر حيويا

، خاصة مع قلة تكاليف تعترب حاضنات إلعداد جيل جديد من أصحاب األعمال. .7

 إنشائها.

 .للمعاجلة وللحماية من الفقــر  من األساليب الوقائـيةيعّد  .8

 

 اململكةملشروعات الصغرية واملتوسطة يف احلكومية لدعم ا املبادراتا: رابعـ

هناك جمموعة من املؤسسات والربامج اليت تسعى ومنذ سنوات لدعم قطاع املشروعات 

ومن أبرز االهتمامات احلكومية بهذا يف اململكة،  والصغرية واملتوسطةمتناهية الصغر 

 القطاع نوجزها فيما يلي:

آليات دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة  ، ودعم ملتقياتتدشني برنامج تسعة أعشار .1

، والتجارة واالستثمار ،العمل والتنمية االجتماعية يتراوزق ااتفب ، وذلكوريادة األعمال

                                                           
 م. 2007العتـوم،   2
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سعيًا إىل حتسني  ،املنشآتهلذه على تقديم الدعم الكامل واالستثنائي  اتحيث اتفق

 .الوظيفيةوالعمل على مكافحة البطالة وإجياد الفرص ها، بيئات العمل في

وغرفة الرياض ومنذ  جملس الغرف السعودية بالرياض،من قبل  اهتمام متواصلهناك  .2

 .املنشآت الصغرية واملتوسطة رواد األعمال، وشباب األعمال القائمني على دعمسنوات ب

ملساعدة الشباب ات املبادرعلى تقديم صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف(  يعمل .3

ربنامج تسعة أعشار، ك، اهلامة اليت يقدمهاوالشابات من خالل حزمة من الربامج 

 األعمال.رواد ورائدات لالذي يقدم حلواًل 

 السعوديالصناعية  التنمية صندوق .4

؛ يضمن ويكفل املقرتضني ممن ليس لديهم القدرة القروض لضمان كفالة برنامج .5

 على توفري ضمانات للقروض.

 الصغرية واملشروعات املشاريع ألصحاب ؛ يقدم التمويلالسعودي واالدخار التسليف بنك .6

 .واملتوسطة

 على يساعد الحكومة، أطلقته مشروع، أحدث؛ وهو  املعتمدين املقيمني هيئةبرنامج تقييم؛  .7

 تزويد خالل من والمتوسطة الصغيرة المشاريع بقروض المرتبطة المالية المخاطر من التخفيف

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات تعثر باحتمال البنوك
3
. 

 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار عيشجتعمل على ت التي؛ لالستثمار السعودية العامة اهليئة .8

 استراتيجي لتحالف لالستثمار السعودية العامة الهيئة خططت ، فقدوالمتوسطة الصغيرة المشاريع

. المرتفع النمو وذي االبتكاري والمتوسطة الصغيرة المشاريع قطاع لتعزيز اليابان مع
4

 

 االقتصاد لتزويد مايكروسوفت شركة مع املئوية صندوق شاركي ؛ةـــاملئوي صندوق .9

 الصندوق بين الشراكة هذهو ،للتنمية مستدام نموذج مع المعرفة على القائم بالنمو

 لمشروعاتتنمية ال للسوق التوجه على القدرة تسريع في تساعد أن الممكن من ومايكروسوفت

.ت المعلوما تكنولوجيا أعمال ريادة وتعزيز والمتوسطة الصغيرة
5

 

 .السعودية األعمال حاضنة شبكة .10

 .املرأة وتدريب حاضنة مركز .11

 جائزة يهعل 2014 عام يف أطلق والذي ،/ البنك األول )حاليا(اهلولندي السعودي البنك .12

 .واملتوسطة الصغرية للمشاريع بنك أفضل

                                                           
 .5م، ص 2015غرفة جــّدة،  3
 .5المصدر نفسه، ص    4

 المصدر نفسه. 5 
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 دّلنــيمّت تأسيس برنامج متكامل لتقديم اخلدمات الفنية لرواد األعمال حتت اسم "  .13

 .ات الدعم الفّني االملاني" بالتعاون مع خربات املانية من خالل مؤسسلألعمــال

 اململكةخامسا: مساهمة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصاد 

 يف جانبني رئيسني هما:  اتهساهمممن خالل االقتصاد يف املنشآت الصغرية واملتوسطة  تساهم

 ؛القيمة املضافة للناتج احمللي االمجالي 

 ملني. اتشغيل الع 

% من 21نسبته ب أن هذه املنشآت تساهم يف االقتصاد السعودي( 3من اجلدول رقم )ويتبني 

% يف 52امريكا، و% يف 50، مقارنة بنسبة م 2015للعام  الناتج احمللي االمجالي للمملكة

 . % يف بريطانيا32% يف ايطاليا، و 38% يف اهلند، و 40% يف املانيا، ونسبة 54اليابان، و 

وسطة يف سوق العمل بتوظيفها تويف اجلانب احليوي الثاني، تساهم املنشآت الصغرية وامل

% يف 66% يف امريكا، ونسبة 48%، مقارنة بتوظيف ما نسبته 53للعمال يف اململكة بنسبة 

 % يف بريطانيا.49% يف ايطاليا، و80% يف اهلند، ونسبة 68% يف املانيا، و بنسبة 63اليابان، و 

 (مقارنة) 2015املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد لعام  (: مساهمة3اجلدول رقم )

مساهمتها بالناتج  الدولة

 احمللي االمجالي

مساهمتها 

 بتشغيل العاملني

مساهمتها يف 

 الصادرات

  %5 %53 %21 اململكة العربية السعودية

 %34 %48 %50 الواليات املتحدة األمريكية

 %54 %66 %52 اليابــان

 %56 %63 %54 املانيـــا

 %40 %68 %40 اهلنـــد

 غ. م %80 %38 ايطاليــا

 غ. م %49 %32 بريطانيــا

 .2017املصدر: اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة، عرض خاص باهليئة، يناير 
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  2020 برنامج التحّول الوطين  سا: ساد

احلكومي بتطوير  االهتماملتعزز  2030، ورؤية اململكة 2020 الوطنـيبرنامج التحول يأتي 

جاء برنامج التحّول الوطين ليقدم اسرتايتجية لتطوير  ثواملتوسطة، حياملشروعات الصغرية 

مبادرة ملشاريع تنموية قدرت كلفتها  543مية مجيع القطاعات االقتصادية، فاقرتح نوت

قطاع على هذا الوضمن الرؤية الوطنية حاز  م.2020مليار ريال حتى عام   268.4حبوالي 

 : كما يلي،  وتههدفني اسرتاتيجيني منها، اضافة اىل هدف آخر يف ُصلب تنمي

% اىل 31 االمجالي منزيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي  .1

 % نسبة اىل الناتج احمللي االمجالي.35نسبة 

 بالقطاعالعاملني ، ورفع نسبة وسطةتفرص العمل من املنشآت الصغرية وامل توليدزيادة  .2

 % من جمموع العاملني بالقطاعني العام واخلاص.53% اىل 51من 

 رفع ثقافة ريــادة األعمال. .3

لتحقيق الرؤية  على األهداف االسرتاتيجية للربنامج، صيغت جمموعة من املبادراتوبناء 

مليون  1420حيث قدرت كلفتها  حتت مظلة وزارة التجارة واالستثمار، جاءت اليتللقطاع 

:6 متثلت باآلتي واليت ريال،

مليون  48ودعم مسّرعات وحاضنات األعمال ومراكز رّواد األعمال، بكلفة انشاء  .1

 ريال.

 250 ةومتوسطة، بكلفتطبيق مبادرات بقيادة احلكومة لدعم تطوير منشآت صغرية  .2

 مليون ريال.

 45 ةواملتوسطة، بكلفتطبيقات وخدمات الكرتونية مضافة للمنشآت الصغرية   .3

 ليون ريال.م

خالل كامل  الصغرية واملتوسطةتطوير اخلدمات التمويلية لدعم املنشآت  .4

 ليون ريال.بمساراتها،بكلفة 

 35 ةواملتوسطة، بكلفمحالت توعوية وتسويقة وملتقيات لقطاع املنشآت الصغرية  .5

 مليون ريال.

 مليون ريال. 42مركز بيانات قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة، بكلفة   .6

 

                                                           
 .39-38، ص ص 2020برنامج التحول الوطني   6
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 التجارب الدولية لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة ا: بعسا

 جتربة اليابان  - أ

إذا حيكم عمل وتطوير املشروعات الصغرية أحد أبرز التجارب العاملية؛ التجربة اليابانية  ُتعّد

 الصغرية املنشآت متويل تيسري "قانون اليابان فقد أصدرت واملتوسطة قانون خاص.

7  " واملتوسطة
.Financing Facilitation Act  

على ضرورة القضاء على مجيع العقبات اليت تواجه املنشآت  هذانص القانون األساسي وي 

 ويضع، والرسومنظم اإلعفاءات من الضرائب يالصغرية واملتوسطة وحماولة تذليلها، كما 

القواعد والنظم اليت تقوم احلكومة مبوجبها بتشجيع املنشآت، وذلك عرب توفري 

اإلمكانيات لرفع مستوى البحث والتطوير والتكنولوجيا وتشجيع املشروعات الكبرية 

 .لتكامل معهال

قعت اهليئة العامة للمنشآت الصغرية بالتجربة اليابانية، فقد واململكة حكومة ولقناعة 

اتفاقية تعاون مشرتكة مع وكالة املنشآت الصغرية واملتوسطة  2/9/2016بتاريخ  واملتوسطة

الرائدة للقطاع، وذلك لإلسهام يف تها جترب اليابانية تستهدف بالدرجة األوىل االستفادة من

مساهمتها يف الناتج  وترفع، االقتصاديمنوها  تعزز اململكةبيئة جاذبة للمنشآت يف  اجياد

  .م2030وفق رؤية اململكة  احمللي اإلمجالي

 : 8 فيما يلي جتربة اليابان وتركزت

سياسات الدولة م لتنفيذ 1999عام إنشاء اهليئة اليابانية للمشاريع الصغرية واملتوسطة  .1

 ورعايتها، مع حتديد هذه املشاريع بتعريف واضح. اخلاصة بهذه املشاريع

 لتوفري التمويل والدعم الالزم للمشاريع الصغرية واملتوسطة. مؤسسات متويليةإنشاء  .2

                                                           
 .2013المحيميد،     7
 .2016واس/ طوكيو، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،  سبتمبر   8
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وميكن  ،ضمان القروضلعلى قروض ميسرة، واجياد نظام حصول املشاريع تسهيل  .3

 .ه إذا تعثريئة بسداد ديوناهلوتقوم مبوجبه  ،قسط تأميين شهرًيادفع للمشروع 

 .املشاريع هذه منح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع النظم اليت تشجع .4

 متخصص.لمشاريع الصغرية واملتوسطة يقوم بها معهد لإعداد برامج تدريبية  .5

 لمشاريع على تسويق منتجاتها وغزو األسواق الدولية.معاونة هيئات حكومية ل .6

املنظمات احلكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغرية للحصول على العقود إلزام  .7

% من قيمة املناقصات احلكومية اليت حتصل عليها 30، ونسبة ال تقل عناحلكومية

 الشركات الكبرية. 

 

 جتربة كوريا اجلنوبية _ب

على سلعة معتمدا اقتصاد كوريا اجلنوبية قبل نهضتها االقتصادية يعانى من الركود،  كان

 احلكومة الكورية تبّنتقد فولتطوير وتنويع اقتصادها، ، األرز هيوتصديرية واحدة 

كزت على رو، يالصناعالتحول اسرتاتيجية تنموية متميزة أسست خالهلا بنية علمية قادت 

كما منحت املشروعات الصغرية واملتوسطة اهتماما  ،للنهوض بالتنمية اقتصاد املعرفة

 :9 ما يليخاصا، حيث عملت على 

تقديم قروض ل 1961عامنشاء بنك متخصص للصناعات الصغرية واملتوسطة إ .1

 تقديم اخلدمات االستشارية يف األعمال اإلدارية والفنية.ووتسهيالت ائتمانية، 

م، من خالل توفري برامج 1978انشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغرية واملتوسطة عام  .2

 .التدريبو علومات،خدمات يف االدارة والتسويق واملواملساعدة املالية،  تشمل

 تشجيع التعاقد من الباطن مع املشاريع الصغريةلم 1975ني عام قانونصدور   .3

 .املشاريع هذه نتجاتاحلكومي ملشراء التشجيع م ل1981، وعام واملتوسطة

م، 1983اريع الصغرية واملتوسطة عام احلكومة برنامج الدعم املخصص للمش وضعت .4

ت من املشاريع الواعدة كل عام، اليت لديها إمكانيا ألف والذي يتم مبوجبه اختيار

عالية للنمو والتطوير، وتقدم هلا خمتلف احلوافز والتسهيالت، وحتاط مبزيد من 

  .الرعاية

                                                           
 م. 2015مركز دراية/ ادارة الدراسات، ديسمبر   9
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 التجربة اهلندية: _ج 

برؤية املهامتا غاندي اليت ارتكزت على فلسفة االعتماد على  التجربة اهلنديةارتبطت  .1

الذات اقتصادًيا وزيادة فرص التوظيف للمواطنني، من خالل تبين فكرة املشاريع 

 Small isمقولة االقتصادي األملاني شوماخر " يردد دائما نالصغرية، وكا

beautiful". 

 وما تزال تعترب قاطرة منوها. 1951منذاعتمدت هذه املشاريع كوسيلة رئيسية للتنمية  .2

أنشأت اهلند جملس وطين يقوم بتصنيف املنشآت ويضع برامج تطويرها، ووزارة  .3

للمنشآت الصغرى والصغرية لوضع السياسات والربامج واخلطط املتعلقة بها وضمان 

 التمويل هلا، وتنمية قدراتها التكنولوجية وتوفري البنية األساسية.

شركات ومؤسسات ومراكز وطنية تعنى بالتدريب والتنظيم لتلك أنشأت الوزارة  .4

 املنشآت، اليت أصبحت املصدر الرئيسي لتوفري فرص العمل.

تقدم املنشآت الصغرية واملتوسطة املئات من املنتجات ومعظمها منتجات صناعية،  .5

 % من قيمة املنتجات املصدرة. 40% من اإلنتاج الصناعي وتساهم بـ 45حيث تنتج 

تقوم بإنتاجها الصناعات الصغرية  سلعة 80قراًرا بتخصيصاحلكومة درت أص .6

  .عدم املنافسة من كيانات أكرب منهااحلماية وواملتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت هلا 

 

 :التجربة األمريكية_ج

العديد من اخلطط والربامج االسرتاتيجية لتحقيق التطور يف قطاع املنشآت  أمريكا تبنت

 إنشاءيتضمن  واملتوسطة الصغرية املنشآت لدعم متويل نظامتتبنى كما   .واملتوسطة الصغرية

 املال رأس لزيادة أو واخلدمات اآلالت لشراء الصغرية املنشآت إلقراض متخصصة شركات

املخاطر لرأمسال شركات إنشاء، والعامل
10

.Venture Capital   

 :، ومن أهم تلك الربامج ما يلياملنشآتهذه وتولي أمريكا اهتماما كبريا بتنمية  

 .اخلدمات االستشارية واملساعدات املالية لتقديممنظمات حكومية عدة إنشاء  .1

 والتدريب.ستشارات اال تقديملاملعاهد واجلامعات بمراكز إنشاء  .2

                                                           
 .2013المحيميد،    10
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 اإللكرتونية.لتشجيع زيادة املشاريع يف التجارة  التجارةإنشاء برنامج يف وزارة  .3

للمشاريع الصغرية غري القادرة على توفري متويل ذاتي وذلك بشروط منح القروض  .4

 منح قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية.، ومعقولة وميسرة

بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة  واملتوسطة يف مساعدة املشاريع الصغرية .5

 تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.، والفيدرالية

هارات اإلدارية والفنية ألصحاب املشاريع احلاليني واملتوقعني، من تطوير وتنمية امل .6

 .خالل توفري برامج تدريبية

 .املشاريعتلك  زيادة مشاركتهم يف ملكيةلومساعدة األقليات ، دعم املرأة .7

 

   ةـــــــــــــالسنغافوري التجربة . د

 أنشأت وكالة سربنغاهتمت سنغافورة بطريقتها اخلاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة، ف

SPRING  املالي الدعم تربط، وقد التمويليف  الواعدة احمللية الشركات تساعدل 

ار االبتك ربنامجوالذي يعرف ب .املطورة املنتجات على والتعاقدات باالبتكارات

 االبتكار وتنمية لتشجيع The Technology Innovation  Program  والتكنولوجيا

 Get- up . التكنولوجي التطوير خالل من املنشآت تنمية وكالة إنشاءو .التكنولوجي

 

 يـــــــةالتجربـــة املاليزهـ . 

 دور لتفعيل  MTDC  املاليزية التكنولوجيا تطوير هيئة إنشاءعملت ماليزيا على  

 التطوير جمال يف سواء ومتخصصة مستقلة برامج وأوجدت الفن،  والدعم التكنولوجيا

 تقنية حاضناتما وفرت ، كالتصديرية التوجهات ذات املنشآت تنمية أو التكنولوجي،

ة؛ وذلك يالرياد اإلبداعية العناصر لتبين أعمال حاضناتوأنشأت ،  التحتية البنية بها تتوافر

 .احملتضنة للمشاريع واملعلوماتية واإلدارية الفنية اخلدمات من متكاملة منظومة وفريبهدف ت

 

 :11األردنيــّـة التجربة-و

                                                           
 . 2007العتوم، راضي،    11
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 Near East، حيث بدأت " مؤسسة الشرق األدنى م 1937تجربة األردنية اىل العام التعود 

Foundation وهي مؤسسة تطوعية أمريكية، أول برنامج يف منطقة الشرق األوسط ، "

وقد بدأت بعدها عدة  للدعم الفين والتمويلي للمشروعات الصغرية.  MENAومشال أفريقيا 

املؤسسات  ااململكة، أممؤسسات تطوعية عاملية )كندية، واسرتالية، وبريطانية( العمل يف 

 م. 1957الوطنية احلكومية، فقد كان أوهلا مؤسسة االقراض الزراعي اليت أنشئت عام 

ا وتواىل انشاء املؤسسات احلكومية اليت تعنى بتمويل وتنمية املشروعات حتى وصل عدده

من البنك الدولي، فتحت  م، وبتوجيه 2000وبعد عام  اىل ست مؤسسات وصناديق. 

خاصة للتمويل الصغري، حتى أصبح اآلن أخرى و ،احلكومة أبواب انشاء مؤسسات تطوعية

مؤسسات متويلية عاملة فعال يف السوق، اضافة اىل أكثر  ةعدد املؤسسات التطوعية عشر

 من هذا العدد كمؤسسات خاصة.

أجريت يف األردن جمموعة من الدراسات التقييمية آلثار املشروعات الصغرية يف التخفيف من 

مستويات الفقر والبطالة، كما أجريت دراسات تقييمية ملؤسسات التمويل واستقصاء رأي 

املستفيدين من هذه الربامج، واملشاكل اليت يعانون منها، وكانت أهم الدراسات اليت 

 :12خلصت اىل ما يلي فرنسية، حيثوهي شركة  Planet Finance أجرتها شركة

ساهمت املؤسسات املتخصصة يف التمويل امليكروي والصغري يف األردن مبا  .1

ملشاريع املقرتضني، وغطى املقرتضون ما نسبته  مصادر التمويل% من 55نسبته 

 ، والباقي من مصادر أخرى.تمويل ذاتي% ب35

%، 53.8على املشاريع املمولة وبنسبة  84Informal Sectorغلب القطاع غري الرمسي  .2

 .مشاريع رمسيةفقط من املقرتضني ك% 46.2ما نسبته يف حني سجل 

 مرتفع مقارنة بالفائدة البنكّية.  ـــر الفائــدةمن املقرتضـني بأن سع% 42يرى  .3

 ناجتة لفشل التسويق ملنتجاتها.  ن أهم أسباب تعثــّر املشاريعأ .4

                                                           
 .2011العتوم، راضي،   12
يُعنى بالقطاع غير الرسمي؛ المشروع الذي ال يحصل على ترخيص أو موافقة رسمية مسجلة لدى المؤسسات   13

 الحكومية.
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 :مثل اىل جانب التمويلأخرى  خدمات ريتوفيف  نياملقرتضمتثلت أهم مطالب  .5

، تدريب على نشاط األعمال، وعلى حياة املقرتضني، والتأمني على القروضال

 واملساعدة يف الرتويج والتسويق ملنتجاتهم. 

ويف دراسة حتليلية لباحثني، فقد أكدت على أن مؤسسات االقراض امليكروي يف األردن 

اىل املناطق والفئات  Outreachادرة ماليا وفنيا على أن تلعب دورا أكرب يف توسيع الوصول ق

الفقرية لتغطية الطلب الكامن على التمويل للمشاريع فيها؛ وذلك ألن مؤشر الوصول 

 Outreach Industryأعلى من متوسطه يف الدول العربية املؤسسات األردنية لدى للصناعة 

Norm  وهذا يعين أن هناك إمكانية لتفعيل مساهمتها يف التخفيف من املشكالت ،

االقتصادية األساسية، وهما مشكلتا الفقر والبطالة، اضافة اىل ختفيف -االجتماعية

 .14الظروف الصعبة عن املناطق املهمشة أو اهلامشية 

 

 غرفة الرياض يف دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة جتربة-ز 

هـ جلنة للعناية باملشروعات الصغرية واملتوسطة حتت مسمى 1421الغرفة عام أنشأت 

إىل " جلنة تنمية املنشآت الصغرية اها هـ ، مت تغيري مسم1425، ويف عام  "جلنة املنتسبني"

 ،تشكيل جملس أمناء تنمية األعمال الصغرية واملتوسطة متهـ 1433ويف عام  ،واملتوسطة"

مركز تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة بالغرفة، إىل فيذي من جهازه التنوتغيري مسمى 

 وقد قدمت الغرفة اآلتي: .مركز الرياض لتنمية األعمال الصغرية واملتوسطة

برامج التدريب للرياديني الشباب، وتوجيههم وتوعيتهم باملشروعات بالغة الصغر  .1

 والصغرية.

الغرفة  ، حيث تنظمربط حاجات سوق العمل )الطلب( بالعرض من العاملني .2

فعاليات سنوية تعرف بلقاء التوظيف والسعودة، يتّم خاللة التقاء  وباستمرار

  أصحاب العمل املتوفر لديهم شواغر عمل، بالباحثني عن العمل السعوديني.

س جمموعة من األنشطة السنوية هلم، حيث يبشباب األعمال، وتكّر االهتمام .3

وشابات  داعمة لشباب وفعاليات أنشطةة، وهناك شرفمهناك جلنة خاصة 

                                                           
14  Malkawi & Al Atoom, 2011. 

 



   
 
 

 18  

 

تقدم الدعم اللوجسيت هلم ملساعدتهم على البدء مبشروعاتهم اخلاصة،  األعمال

 وتطويرها وتنميتها.

تصدر الغرفة سنويا جمموعة من كتيبات سلسلة األعمال اليت تتناول املوضوعات  .4

اليت تساعد احليوية يف جمال املشروعات الصغرية واملتوسطة، والقضايا الفنية 

 على تطوير قدرات الشباب الريادي.

 

 

 كما قدمت الغرفة جمموعة من اخلدمات للمنشآت الصغرية واملتوسطة وكما يلي:

 تقدم االستشارات لدعم الفين ألصحاب املشروعاتلإنشاء وحدة استشارية  .1

  .اإلدارية والتسويقية واملالية والفنية والقانونية

 جلهات حكومية وأهلية.االسهام يف توفري التمويل مع عدد من الربامج التمويلية  .2

 التجاري )الفرنشايز(.  واملتوسطة من االمتيازحتقيق استفادة املنشآت الصغرية  .3

 .إنشاء حاضنات األعمال بالتعاون مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .4

 .راغيب االستثمارإتاحة الفرص التجارية واالستثمارية ل .5

مشكالت املنشآت وسبل تطويرها، واإلسهام يف تسويق بحث ل تنظيم الفعاليات .6

 منتجاتها، وتوعيتها باملستجدات.

عقد اللقاءات مع املسؤولني ذوي الصلة يف إطار السعي لتوفري احتياجات املنشآت  .7

 وإزالة املعوقات اليت تواجهها.

لسيدات األعمال،  األنشطة االقتصاديةتعزيز لهـ 1425إنشاء فرع السيدات عام  .8

السمة  واملتوسطة باعتبارهالمنشآت الصغرية لالفرع عناية خاصة حيث أوىل 

 .هنالغالبة ملنشآت

 دعم املنشآت الصغرية واملتوسطةيف  جملس الغرف السعودية دور-ح

جلـــان إىل إنشـــاء  التجاريـــة الصـــناعية اجتـــه جملـــس الغـــرف الســـعودية وعـــدد مـــن الغـــرف  

 ومن أهم أولوياتها:دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة من أجل  تنفيذية ألعماهلا راكزوم

 اإلسهام يف حل مشكلة التمويل، وتوفري مصادر متنوعة له. .1
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الدعم الفين شامال االستشارات، والتدريب، والرعاية من خالل حاضنات  .2

 األعمال.

الفعاليات، وقواعد البيانات عن املعلومات والتوعية شاملة األدلة اإلرشادية وتنظيم  .3

 الفرص االستثمارية والتجارية واألنظمة والتعاميم املرتبطة بها وإجراءاتها.

التسويق والرتويج للمنتجات الوطنية من خالل تسهيل املشاركة يف املعارض، ويف  .4

 لقاءات الوفود، والرتويح اإلعالمي عن األنشطة االقتصادية.

 حلل مشكالت املنشآت وتوفري الدعم املناسب. التنسيق مع اجلهات املعنية .5

 

 

 عمال للعاملأليونغ جائــزة رواد ااند ارنســت جائزة 

يف اململكـــة العربيـــة  2015عمـــال للعـــامل عـــام أليونـــغ جـــائزة رواد اانـــد ت ارنســـت طلقـــألقـــد 

والــذي م،  2016، وأعلنــت عــن اطالقــة للعــام الثالــث علــى التــوالي يف     الســعودية للعــام الثــاني 

يعمــل الربنــامج علــى تكــريم  و .أبريــل القــادم مبدينــة جــدة  20حفــل توزيــع اجلــوائز يف  ســيعقد

أصـحاب الشــركات واألعمــال الناجحــة الـيت تتســم بقــدرتها علــى النمـو والفاعليــة، حيــث يــتم    

دولــة  60مدينــة ُموّزعــة يف  140عامــًا علــى مســتوى العــامل يف   29االحتفــال بهــذا احلــدث منــذ  

مؤثرة، والـذين يعملـون علـى    اد األعمال الذين يسعون لبناء شركات وأعمال تقديرا ودعما لرو

 15.ورياديةمبتكرة ابتكار منتجات وخدمات تقدم حلوال 

 

 ثامنـا: املشكالت اليت تواجهها املشروعات الصغرية واملتوسطة يف دول جملس التعاون

 

 عمل تلك املشروعات يف االقتصاد: ليـةآلفهـم الدارة، والمشكالت على مستوى ا - أ

هذه عمل  دور وميكانيكيةلدعم  ةواملتكامل ةاملنسق غياب اخلطط االسرتاتيجية .1

 األداء االقتصادي.  يف املنشآت

، وقصورها عن التنظيم تنظم أعماهلاالتشريعات القانونية الواضحة اليت ضعف  .2

 .الكلي للقطاع

                                                           
 ، المصدر السابق.ةغرفة جد    15
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، واإلجراءات املطلوبة لتأسيسها تلك املشروعات تعدد اجلهات اليت تتعامل مع .3

 .، والكثري من االجراءات االدارية الطاردة هلا واملثبطة الستدامتهاوتسيري أعماهلا

على أنها متماثلة بالغة الصغر، والصغرية، واملتوسطة التعامل مع املشروعات  .4

 لاالدراك الشامآليات العمل؛ وهنا تكمن مشكلة متماثلة باخلصائص، و

 واملتكامل لبنية التنمية االقتصادية.

أن دور البنوك ما زال قاصرا بآليات وأدوات التعامل مع تلك املشروعات، كما  .5

 والواقعي معللموظفني للتفاعل السيلم  يف توجيهها للبنوك قصور االدارة العامة

 .ل، سواء يف عمليات التمويل، أو اخلدمات ما بعد التمويالرياديني وشباب األعمال

البنوك التجارية مل تكن األداة التمويلية األفضل لتمويل املشروعات الصغرية، ومن  .6

امليداني شبه معدوم  التقليدي؛ فاجلانبالصعب عليها أن تكون يف ظل منطها 

باملشروع، بالعمل  تهللحكم على جدوى املشروع، وجدارة املقرتض، وجدّي

 .حتديدااملشروعات  هذه عليه؛ وهذا أهم عامل من عوامل جناح فواالشرا

املعريف التطبيقي الالزم لصاحاب فكرة املشروع، وللممول )للبنك، أو ضيق األفق  .7

، وحتى بلورة خطة عمله ر الفكرة األوىل للمشروعيمؤسسة التمويل ..اخل( منذ تطو

Business Plan  ،ومن ثم تقدمية للجهات التمويلية، واقناع الداعمني واملمولني

 .ة املشروعسيس، والتشغيل، وبالتالي احلفاظ على استداموالبدء بالتأ

وعدم تناسقها  والتسويقية ،والتنظيمية ،اإلداريةو التشريعية، ضعف البنية .8

 .وتكاملها خلدمة تلك املشروعات

 احلوافز هممنحو من قبل الدول اجملاورة االعمال رواد الستقطاب كبريةالاملنافسة .9

 هجرة أفكار ومشاريع الشباب الريادين. كذلك علىمما يؤثر  واملزايا

 

 على مستوى ادارة املال واألعمال من جانب مؤسسة التمويل وصاحب العمل مشكالت-ب

% 2هلذه املشاريع  إذ يبلغ متوســط نســبة القــروض ،صعوبة حصوهلا على اخلدمات املالية .1

% يف االمارات، وتزداد يف 4من جممل التسهيالت االئتمانية يف اململكة، وتصل اىل 

وذلك ألن معظم دول اجمللس تسيطر  (.4%، كما يبينه اجلدول رقم )11األردن اىل نسبة 

 عليها املشاريع الكبرية من حيث رأس املال وبالتالي التمويل الكبري.
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وهذه  هذه املنشآت.  لتلبية احتياجات ملوظفيها ارات متخصصةحتتاج البنوك إىل مه .2

حباجة اىل اعداد وتدريب، اضافة اىل قبول ادارات ومالك تلك البنوك على الوفاء 

 الفضلى.هو للتجارب  ااألمثل، كممبتطلبات التمويل 

للمشاريع الصغرية وبالغة الصغر، وهذه من  عدم وجود خدمات دعم مستهدفة ومستمرة .3

 أعمدة النجاح هلا.أهم 

 واملتوسطة.حول املنشآت الصغرية  ةاملعلومات املوثوق النقص يف .4

تسمح بتسجيل الضمانات وإنفاذ القانون يف حالة  مرنة وواضحةبيئة قانونية  توجد ال .5

  .التخلف عن السداد
ميلكها شخص واحد، فيصبح التمييز بني  وبالغة الصغر شروعات الصغريةاملغالبية  .6

 .هلاالشركة واألصول اخلاصة صعب؛ مما يزيد من خماطر التمويل 
 للتمويل.بني املؤسسات التمويلية والداعمة  سرتاتيجيالعدم التنسيق ا .7

لبعض  البريوقراطيوزيادة الضغط جراءات املطلوبة لتأســيس شــركة جديدة، تعدد اال .8

  .خيصاالرتموظفي املؤسسات الرمسية يف اصدار 

هذه وبالرغــم مــن وجــود عدد مــن املبــادرات والربامج احلكوميــة اليت تســتهدف دعم  .9

لتلبية املتطلبات اختصاصات وموارد بشرية مدربة وكفؤة حباجــة اىل ا هأنااّل  املشــاريع،

 وحتى متابعة استدامته.اصة هلا، من مرحلة بدء املشروع، اخل

 

 حنو آليات فعالة لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة  تاسعـــا:  

 :ميكن تفعيل وتنمية هذه املنشآت يف االقتصاد من خالل احملاور التالية

 املنشآت الصغرية واملتوسطة  ودعم حمور التنظيم وحتسني بيئة متويل 

 للغعمل مبا يلي: توجيه البنوك علىمؤسسة النقد العربي السعودي عمل أن ت .1

 وختصيص نسبة حمددة من اإلقراض هلا. ،تسهيل متويل املشروعات الصغرية 

 وفقا للتجارب العاملية املثلى.تأهيلهم للقيام بدور أفضل لتمويلها تدريب موظفيها و 

 .إىل أدنى حد ممكن للجهات املمولة حلصول على القروضا آلياتتبسيط  .2

واملؤسسات ذات العالقة، اعطاء مزيد من االهتمام هلذه املنشآت من قبل البنوك  .3

اخلدمات خاصة فيما يتعلق بللمشاريع الصغرية واملتوسطة  امةوخاصة اهليئة الع

 بعد التمويل والتشغيل.خالله، والفنية املتكاملة قبل التمويل واالنشاء، و
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إنشاء وحدة ادارية متخصصة تقوم على اصدار كافة الرتاخيص واملوافقات الالزمة  .4

لتأسيس وانشاء املشروعات اجلديدة، وجتديد تلك الرتاخيص سنويا، وهو ما يعرف 

يف خلدمة اكز امرهذه النافذة / إنشاء و،  One-Stop-Shop بنظام النافذة الواحدة

ها باجلهات املعنية من  دماتالرتاخيص، واخل تقديم كافة ها، يتم فيخمتلف املدن

 .يف مكان واحد

جديدة تواكب حاجات دية يف جماالت اجملستثمارية اللفرص االطرح املتواصل ل .5

سات واالستشارات يف اجلامعات، ا، من قبل الغرف التجارية، ومراكز الدرالسوق

 .وغريها من املراكز البحثية

، واملتوسطة الصغرية املنشآت تنمية هيئةبرامج عمل، وخدمات، وآليات عمل  تفعيل .6

 .وانشاء فروع هلا باحملافظات لتقديم اخلدمات من واقع فهـم السوق وحاجة املناطق

املمولة  احلكومية الصناديقاملؤسسات املالية والبنوك و أداء ومراجعة تقويم .7

 .املشروعات سنويا ذهوالداعمة هل

وطبيعة بعض املشروعات،  ىاملستجدات، ويتماشتطوير برامج التمويل مبا يواكب  .8

وذلك  Matching Funds بواسطة ربط أو موازاة األرصدة متويل رامجوكمثال ب

بالتعاون مع املؤسسات احلكومية، والبنوك، واجلامعات، ومؤسسات البحث العلمي 

 والدراسات واالستشارات.

اخلدمات الفنية غري املالية املتكاملة ألهميتها احليوية يف جناح الرتكيز على تقديم  .9

 املشروعات واستدامتها.

 

  حمور اخلدمات اللوجستية الداعمة للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

، وتقديم الدعم الفين شامال حاضنات األعمال لرعاية املشروعاتالتوسع يف إنشاء  .1

 واملالية، والتدريب وتنمية املهارات ملنسوبيها.االستشارات القانونية والتنظيمية 

، ، وبأسعار ميسرةملشروعات جمهزة بكافة املرافق األساسيةذه اهل أراض صيختص .2

 .حتت اشراف البلديات يف املناطق

داخليا وخارجيا؛ وذلك  هممنتجاتتسويق  اىل مساعدة أصحاب املشروعات اىل احلاجة .3

 لرتويج وتسويق خدمات ومنتجات املنشآت. إنشاء شركات خدمات متخصصةب
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هذه ا املؤسسات احمللية والدولية لدعم قدمهت بالربامج اليت الشباب الرياديني تعريف .4

 ، وتيسري االستفادة منها.املنشآت

 .األفضل النمو إمكانات ذات الصغرية للمنشآت التكنولوجي الدعم وفريت .5

يضم كافة نتائج عمل املؤسسات املمولة والداعمة والبنوك  انشاء مركز معلومات .6

وتبويب تلك املعلومات، ونشرها لرامسي السياسات وللباحثني  والصناديق،

 واملتخصصني لالفادة ما أمكن من التجارب احمللية، وتفادي العقبات اليت تواجهها.

والوجود ضمن  ،اإلنرتنت على مواقع بناء على واملتوسطة الصغرية املنشآت مساعدة .7

 اليها، والتعرف على الوصول الدولية، وذلك لتسهيل العنكبوتية الشبكة

املفيد جدا  نوم .املتاحة هلا، وتسهيل امكانية التجارة االلكرتونية هلا اإلمكانات

لتسهيل املبادالت  اإللكرتونية للعروض موقع إنشاءعلى مساعدة تلك املنشآت 

 عليها.االلكرتونية، وتقليل التكاليف 

 مع الباطن من التعاقدات على احلصول فرص لنشر نييالرئيس متابعة املقاولني .8

، ومتكني املشروعات الصغرية املمكنة النشر وسائل واملتوسطة يف الصغرية املنشآت

 من املنافسة امليسرة للفوز ببعض الفرص التعاقدية اجلزئية من املشروعات.

 لقاءات تنظيمواخلدمات مع الطلب عليها؛ وذلك بتعزيز مواءمة العرض من املنتجات  .9

 Meet the Buyerيعرف عادة بلقاء املشرتي  وما (Supply & Demandبني الطرفني )

للتوعية  وغريها احلكومية اجلهاتك ،املشرتين واملتوسطة معالصغرية  للمشروعات

ملزيد من  وملقابلة العرض بالطلب، ونشر وتوثيق املعلومات والنشرات الكفيلة بذلك

 .التواصل فيما بني كافة األطراف

 

   حمور اخلدمات التشريعية ومرونة تطبيق األنظمة الداعمة للمنشآت 

الستفادة من منافع للبات االندماج بني منشأتني أو أكثر طتسهيل اجراءات ومت .1

 االندماج، وتعزيز التنافسية يف السوق. 

 لتكامل االنتاج التعاون املناسبة مع املنشآت الكبرية بآليات وسبلالتوعية والتنسيق  .2

 االمتياز التجاري، والعناقيد، والتحالفات.ك معها

وتعزيز جناح لدعم،  احلكومية املشرتيات نظاملءات واإلجراات التشريع تطوير .3

 .الصغرية املنشآت
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 املنشآت لتمويل وتنميةات خاصة، وأخرى ال تهدف اىل الربح شرك إنشاءالسماح ب .4

، وتعزيز العمل اخلاص والقطاع احلكومة بني شراكةلتعزيز ال واملتوسطة الصغرية

 .باملسؤولية االجتماعية للشركات الكربى والعمالقة

 واملتوسطة الصغرية املنشآت ملساعدة الالزمة واإلجرائية التشريعية التعديالتتطوير  .5

الصغرية يف التسويق ملنتجاتها ، ملساعدة املشاريع احلكومية العقود على للحصول

 .وخدماتها، ولزيادة احملتوى احمللي الذي تهدف اليه اململكة

أمكن، املشروعات الصغرية واملتوسطة ما  حلوكمةومنظومة متكاملة  إطاراجياد  .6

 ضمان اجلودة، واالستدامة التشغيلية يف السوق. ةبغي

 

 التوصيـــاتعاشرا:  

املســـؤولية لتمويـــل، وتأســـيس املشـــروعات الصـــغرية واملتوســـطة جلهـــة  حتديـــددمـــج أو  .1

 واحدة راعية، تقدم كافة اخلدمات املالية وغري املالية.

 املؤسســات بشــكل رمســي واضــح، إن مل يــتم دجمهــا معــا،   التنســيق فيمــا بــني ضــمان .2

 للحفاظ على عدم التداخل، وعدم التكرار يف التمويل وتقديم اخلدمات الفنية.

 لتمويــل وتنميــة شــركات خاصــة، وشــركات ال تهــدف اىل الــربح     ح بإنشــاءالســما .3

 ومتناهية الصغر. الصغرية املنشآت

أن تلعب مؤسسة النقد العربي السعودي دورا فاعال يف توجيه البنوك لتسهيل متويل  .4

لتمويل وفقا يف اتدريب موظفيها وتأهيلهم للقيام بدور أفضل واملشروعات الصغرية، 

 العاملية املثلى.للتجارب 

 يف السوق.تها استداملضمان  هلذه املنشآت اجياد منظومة حوكمة .5

لعاملني مبؤسسات التمويـل للقيـام بـدورهم علـى     ل العنصر البشري إعادة تدريب وتأهيل .6

 هو األساس الواجب تطويره.رد البشري وامل الوجه املطلوب؛ ألن

بالفئـات املسـتفيدة، واملتابعـة امليدانيـة     الرتكيز على العمـل امليـداني والتواصـل املباشـر      .7

 جناح املشروعات. سللمشروعات هو أسا
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ميـــة لتمكينهـــا مـــن أحـــد أهـــم ركـــائز التنكاخلـــدمات الفنيـــة التأكـــد مـــن تقـــديم  .8

 التنافسية يف السوق، وبالتالي االستدامة.

متكاملــة جيعــل مــن انشــاء املشــروعات   One-Stop-Shop نقطــة خدمــة واحــدة اجيــاد  .9

 .ا ومشجعا للشباب وللريادينيسريأمرا 

 تعزيز التنافسية يف السوق. ل نشأتامللبات االندماج بني طتسهيل اجراءات ومت .10

لالفادة من الروابط  املنشآت الكبرية مع والتكامل التعاون تسهيل آليات وسبل .11

 للمنتجات.األمامية واخللفية 

ءات الالزمة لتفعل واإلجراات زيادة احملتوى احمللي، تشريعالتأكيد على تطبيق  .12

على التسويق، وذلك لتيسري حصول هذه  كمساعدة احلكومية املشرتيات نظام

 .املشاريع على حصة من املشرتيات احلكومية

لتعزيــز وجــود تلــك املشــروعات  اخلــدمات اللوجســتية  مــن ةتــوفري جمموعــة متكاملــ   .13

 وذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

  .لرعاية املشروعاتحاضنات األعمال إنشاء  - أ

 .النمو ومتناهية الصغر القادرة على الصغرية للمنشآت التكنولوجي الدعم وفريت - ب

 .Credit Bearauلالئتمان  انشاء مركز معلومات - ت

، ونشر معلومات املقاوالت وغريها سهيل التجارة االلكرتونيةل إنرتنت مواقع بناء - ث

 منها.من التعاقدات وخاصة احلكومية لتمكني االفادة 

  (Supply & Demandمواءمة العرض من املنتجات واخلدمات مع الطلب عليها )   - ج

 .ملزيد من التواصل فيما بني كافة األطراف  Meet the Buyerولقاء املشرتي 

 

 –انتهى  -
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