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 تقديم
 من 90حيث تمثل أكثر من الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى  روعاتتحتل المش %

سهم بنسبة عالية في الناتج المحلي تواقتصاديات دول العالم،  معظمالمشروعات في 

 اإلجمالي، وتتيح العديد من فرص العمل.

   االهتمتتتتام بالمشتتتتروعات الصتتتتغيرة  العربيتتتتة الستتتتعودية التوجتتتت   حتتتتو المملكتتتتةواكبتتتت

 تها.والمتوسطة، واستجاب  الدولة مشكورة للحاجة الملحة بإ شاء هيئة عامة لرعاي

   عناية كبرى لدعم في إطار اهتمام الغرف التجارية الصناعية برعاية قطاع األعمال، أول

، و قدم في هذه الورقة خالصة تجربة الغرف في تقديم هذا الدعم، ومدى هذه المنشآت

 .لتلبية احتياجاتها فعالةالحاجة لصيغ 

 وتتضمن الورقة المحاور التالية:

 .المحور األول: دوافع دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة 

  والمتوسطة.المحور الثا ي: بعض التجارب الدولية في دعم المنشآت الصغيرة 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة المحور الثالث: دعم الغرف التجارية الصناعية. 

 ة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطةالمحور الرابع:  حو آليات فعال. 
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 يف اململكةاملشروعات الصغرية واملتوسطة  دوافع دعم احملور األول: 

  ترتكز دوافع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تأثيراتها اإليجابية في

 التنمية المستدامة من حيث كو ها:

  وزيادة معدالت النمو االقتصادي وتوسع القاعدة اال تاجية. في تنويع مصادر الدخلتساهم 

  المستهلكين.السوق المحلية وبضرورية ترتبط مباشرة وخدمات تقوم بإ تاج سلع 

 تساعد في تطوير وتنمية المناطق األقل حظاً في النمو والتنمية. 

  والخامات المحلية.تعتمد بدرجة كبيرة على استخدام المواد 

 ومغذية لها.صناعات تكميلية ، وعد بذور أساسية للمشروعات الكبيرةت 

  األموال العاطلة والمدخرات الصغيرةوتوظيف وسيلة سريعة المتصاص. 
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  تشجيع العمل الحر:الشباب ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل  

  ومعظم المتعطلين 11.6معدل البطالة للسكان السعوديين في سن العمل بلغ ،%

، وتعد (والليسا س البكالوريوس) الدرجة الجامعية %( من الحاصلين على49.3)

هذه المشكلة  لحد منل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات االقتصادية

 فهي:

 وتتوافر  ،وتتسم بأ ها كثيفة العمل ،لكافة المستويات أكبر مصدر لتوفير فرص العمل تعتبر

 .بها إمكا ية اإلحالل

 خاصة مع قلة تكاليف إ شائها.تعتبر حاضنات إلعداد جيل جديد من أصحاب األعمال ، 

   إقامة المشروعات الصغيرة بالتجارب العالمية والمحلية أن التوج  إلى العمل الحر بين

هذه المشروعات فيما بعد إلى شركات عمالقة مثل شركات أثب   جاحا كبيرا، حيث تحول  

من  اوأريكسون، وكنتاكي، وماكدو الدز، ومرسيدس، كما أن كثير ،وآبل  ،مايكروسوف 

المملكة أصبح  اآلن من الشركات الكبرى مثل بالمؤسسات الفردية التي بدأت صغيرة 

المصرفية،  وبن الدن والراجحي والعليان، : يوسف كا و، وإبراهيم الجفالي، اتشرك

 وغيرها. ،ودلة، وعبداللطيف جميل ،للمقاوالت، والزامل
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 :معوقات تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشكل دافعا مهما لدعمها وتشمل 

  لدعم دورها في األداء االقتصادي.غياب الخطط االستراتيجية 

  تنظم أعمالهاعدم وجود التشريعات القا و ية الواضحة التي. 

 ت المطلوبة لتأسيسها وتسيير أعمالها.تعدد الجهات التي تتعامل معها، واإلجراءا 

 وصيتهاتفهم البنوك لخص وصعوبة حصول على التمويل ال مشكلة. 

 ذ القرارات االستثمارية بأسس سليمة.النقص في المعلومات التي تمكن من اتخا 

 ضعف البنية اإلدارية والتنظيمية والتسويقية. 
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 يف دعم املنشآت الصغرية واملتوسطةلدولية بعض التجارب ا: نياحملور الثا

 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها: الدولية من األهمية االستفادة من التجارب 

 :وتركزت فيما يلي: تجربة اليابان 
سياسات الدولة لتنفيذ م 1999عام إ شاء الهيئة اليابا ية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  -

 .، مع تحديد هذه المشاريع بتعريف واضحورعايتها الخاصة بهذه المشاريع

 لتوفير التمويل والدعم الالزم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤسسات تمويليةإ شاء  -

ويمكن  ،ضمان القروضلميسرة، وايجاد  ظام  على قروض بنكيةحصول المشاريع تسهيل  -

 .  إذا تعثرهيئة بسداد ديو الوتقوم بموجب   ،قسط تأميني شهريًادفع للمشروع 

 .المشاريع هذه عتشجمنح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع النظم التي  -

 متخصص.لمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد لإعداد برامج تدريبية  -

 معاو ة هيئات حكومية المشاريع على تسويق منتجاتها وغزو األسواق الدولية. -

، المنظمات الحكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة للحصول على العقود الحكوميةإلزام  -

  .% من قيمة المناقصات الحكومية التي تحصل عليها الشركات الكبيرة30عن سبة ال تقل و
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  :تجربة كوريا الجنوبية 
على معتمدا اقتصاد كوريا الجنوبية قبل  هضتها االقتصادية يعا ى من الركود،  كان

الصغيرة  وعمل  الحكومة الكورية على تنمية المشاريع، األرز هيسلعة تصديرية واحدة 

الكلي للمشاريع العاملة في كافة القطاعات  % من المجموع 99.8تشكل  سبة لوالمتوسطة 

 وتم ما يلي:واقتصاد المعرفة، التنمية الصناعية،  تحول إلىاللتسا د االقتصادية، 

تقديم قروض وتسهيالت ل 1961عامللصناعات الصغيرة والمتوسطة  متخصص  شاء بنكإ -

 األعمال اإلدارية والفنية.تقديم الخدمات االستشارية في و، ائتما ية

م، من خالل توفير برامج 1978ا شاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عام  -

 .التدريبو علومات،خدمات في االدارة والتسويق والموالمساعدة المالية،  تشمل

، والمتوسطة تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرةم ل1975عام  ينقا و صدور   -

 .المشاريع هذه منتجاتالحكومي لشراء التشجيع م ل1981وعام 

م،  1983بر امج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام الحكومة  وضع  -

من المشاريع الواعدة كل عام، والتي لديها إمكا يات عالية  1000والذي يتم بموجب  اختيار

  .يالت، وتحاط بمزيد من الرعايةللنمو والتطوير، وتقدم لها مختلف الحوافز والتسه
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 :التجربة الهندية 
برؤية المهاتما غا دي التي ارتكزت على فلسفة االعتماد على  التجربة الهنديةارتبط   -

الذات اقتصاديًا وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خالل تبني فكرة المشاريع 

 ."Small is beautiful" شوماخرمقولة االقتصادي األلما ي  وكان يردد دائما ، الصغيرة

 .قاطرة  موها وما تزال تعتبر 1951وسيلة رئيسية للتنمية منذلمشاريع كاهذه اعتمدت  -

وزارة ، ويقوم بتصنيف المنشآت ويضع برامج تطويرها وطنيمجلس  الهند أ شأت -

وضمان  بهاللمنشآت الصغرى والصغيرة لوضع السياسات والبرامج والخطط المتعلقة 

 .وتنمية قدراتها التكنولوجية وتوفير البنية األساسية ،التمويل لها

 ،التدريب والتنظيم لتلك المنشآتبأ شأت الوزارة شركات ومؤسسات ومراكز وطنية تعنى  -

 .التي أصبح  المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل

المئات من المنتجات ومعظمها منتجات صناعية، حيث  المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمت -

  .قيمة المنتجات المصدرة من% 40وتساهم بـ  الصناعي% من اإل تاج 45تنتج 

تقوم بإ تاجها الصناعات الصغيرة  سلعة 80قراًرا بتخصيصالحكومة أصدرت  -

  .عدم المنافسة من كيا ات أكبر منهاالحماية ووالمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمن  لها 
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 التجربة األمريكية: 
العديد من الخطط والبرامج االستراتيجية لتحقيق الواليات المتحدة األمريكية  تبن 

 منها: والمتوسطة التطور في قطاع المنشآت الصغيرة

 .الخدمات االستشارية والمساعدات المالية لتقديمإ شاء العديد من المنظمات الحكومية  -

 والتدريب لهذه المنشآت.ستشارات اال تقديملالمعاهد والجامعات بمراكز إ شاء  -

 .إللكترو ية اإ شاء بر امج في وزارة التجارة لتشجيع زيادة المشاريع في التجارة  -

منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط  -

 الطبيعية.قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث منح  ، ومعقولة وميسرة

بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة  يفوالمتوسطة  مساعدة المشاريع الصغيرة -

 .تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج، والفيدرالية

تطوير وتنمية المهارات اإلدارية والفنية ألصحاب المشاريع الحاليين والمتوقعين، من  -

 خالل توفير برامج تدريبية

 في ملكية مشاريع صغيرة ومتوسطة. زيادة مشاركتهملومساعدة األقليات دعم المرأة  -
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 للمنشآت الصغرية واملتوسطةباململكة دعم الغرف التجارية الصناعية  :ثالثاحملور ال 

 لجتتان إلتتى إ شتتاء  التجاريتتة الصتتناعية اتجتت  مجلتتس الغتترف الستتعودية وعتتدد متتن الغتترف

 :هاأهم أولوياتمن ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة  تنفيذية ألعمالها راكزوم

 وتوفير مصادر متنوعة ل .اإلسهام في حل مشكلة التمويل ، 

 والتدريب، والرعاية من خالل حاضنات األعمال.ني شامال االستشاراتالدعم الف ، 

  وقواعد البيا ات عن ، المعلومات والتوعية شاملة األدلة اإلرشادية وتنظيم الفعاليات

 واأل ظمة والتعاميم المرتبطة بها وإجراءاتها.الفرص االستثمارية والتجارية 

  ،التستتويق والتتترويج للمنتجتتات الوطنيتتة متتن ختتالل تستتهيل المشتتاركة فتتي المعتتارض

 وفي لقاءات الوفود، والترويح اإلعالمي عن األ شطة االقتصادية.

  لحل مشكالت المنشآت وتوفير الدعم المناسب.التنسيق مع الجهات المعنية 
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  تجربة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإيجاز كنموذج تطبيقي لخدمات الغرف  عرض

هتـ لجنتة للعنايتة بهتا تحت  1421حيث أ شأت عام  في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إلتى " لجنتتة تنميتتة اها هتتـ ، تتم تغييتتر مستتم1425، وفتي عتتام  "لجنتتة المنتستتبين" مستمى

تشتتكيل مجلتتس أمنتتاء تنميتتة  تتتمهتتـ 1433وفتتي عتتام  ،المنشتتآت الصتتغيرة والمتوستتطة "

مركتز تنميتة المنشتآت جهتازه التنفيتذي متن وتغييتر مستمى  ،األعمال الصغيرة والمتوسطة

 .الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ، إلى مركز الرياض لتنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة

 ما يلي:الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  أهم خدمات 

 تقدم  لدعم الفني ألصحاب المشروعاتلة استشارية متكاملة بمثابة عيادة إ شاء وحد

  .اإلدارية والتسويقية والمالية والمحاسبية والفنية والقا و ية االستشارات

  لجهات حكومية وأهلية.االسهام في توفير التمويل مع عدد من البرامج التمويلية 

  .)تحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  من  االمتياز التجاري )الفر شايز 
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 إ شاء حاضنات األعمال بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

 ة واالستثمارية لراغبي االستثمارإتاحة الفرص التجاري. 

 دلة اإلرشادية ألصحاب المشروعاتتوفير الدراسات واأل. 

 تسويق المنشآت وسبل تطويرها، واإلسهام في  مشكالتبحث ل تنظيم الفعاليات

 بالمستجدات.منتجاتها، وتوعيتها 

 قاءات مع المسؤولين ذوي الصلة في إطار السعي لتوفير احتياجات المنشآت لعقد ال

 وإزالة المعوقات التي تواجهها.

  ومنسوبيهم. نشآتالمتنظيم البرامج التدريبية لتأهيل وتطوير مهارات أصحاب 

  حيث لسيدات األعمال،  األ شطة االقتصاديةتعزيز لهـ 1425إ شاء فرع السيدات عام

السمة الغالبة  باعتبارهاوالمتوسطة لمنشآت الصغيرة لالفرع عناية خاصة أولى 

 .هنلمنشآت
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 حنو آليات فعالة لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة :الرابعاحملور 
الدولية وتجارب الغرف وتلمسها الحتياجات المنشآت الصغيرة على ضوء التجارب 

على ضوء احتياجاتها هذه المنشآت  والمتوسطة، فمن األهمية وضع استراتيجية فعالة لدعم

 يلي أهم هذه االحتياجات واآلليات المقترحة لتلبيتها:فيما و ،الحالية والمرتقبة

 
 اآللية المقترحة:

تحديد  وعية هذه المنشآت، ويقترح أن يكون من التوصل إلى معيار موحد، يتم بناًء علي   

 أولويات أعمال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 
 :اآلليات المقترحة

  هذه المشروعات.تقديم القروض للإ شاء صندوق متخصص 

  الصغيرة  بتسهيل تمويل المشروعاتيقترح أن توج  مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك

 وتخصيص  سبة محددة من اإلقراض لها.

   إلى أد ى حد ممكن للجهات الممولة لحصول على القروضرسوم اتبسيط. 
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  أن تعمل البنوك، والمؤسسات ذات العالقة، وخاصة الهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

والمتوسطة قبل التمويل على االهتمام بتقديم الخدمات الفنية المتكاملة للمشروعات الصغيرة 

 واال شاء، وبعد التمويل والتشغيل.

 
 اآللية المقترحة: 

 كل منها ، يتم فيفي مختلف المدنكز للخدمة الشاملة امربإ شاء النافذة الواحدة،  األخذ بنظام

 .التراخيص وإجراءات التأسيسبإصدار تجميع الجهات المعنية 

 
  اآللية المقترحة:

، وتقديم الدعم الفني شامال حاضنات األعمال لرعاية المشروعاتالتوسع في إ شاء 

 االستشارات القا و ية والتنظيمية والمالية، والتدريب وتنمية المهارات لمنسوبيها.

 
 اآللية المقترحة: 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجهزة بكافة المرافق  أراضيها إقامة مناطق تخصص

 ، وبأسعار ميسرة.األساسية
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 لية المقترحة: اآل

الستفادة من منافع اال دماج، للبات اال دماج بين منشأتين أو أكثر طتسهيل اجراءات ومت

وتعزيز التنافسية في السوق. 

 
 اآللية المقترحة:

 لترويج وتسويق خدمات ومنتجات المنشآت. إ شاء شركات خدمات متخصصة

 
 اآلليات المقترحة:

 .الطرح المستمر لفرص استثمارية مجدية في مجاالت مستجدة 

  بصيغ التعاون المناسبة مع المنشآت الكبيرة مثل االمتياز التجاري، التوعية والتنسيق

 والعناقيد، والتحالفات.

  التعريف بالبرامج  التي تتيحها المؤسسات المحلية والدولية لدعم المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة، وتيسير االستفادة منها.


