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عرض استراتيجية منشآت

مهام واختصاصات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتقييمتعريف وتصنيف

طةالمنشآت الصغيرة والمتوس

استراتيجية وطنية إعداد

طةللمنشآت الصغيرة والمتوس

بناء

القدراتبناء 

البرامجإنشاء ودعم 

لتنمية المنشآت

المعوقاتإزالة 

التي تواجه المنشآت

مركز خدمة إنشاء 

متكامل

األنظمة واللوائح اقتراح 

تلدعم المنشآوالسياسات 

الهيئاتالتعاون مع 

الحكومية

حاضنات األعمالتنظيم 
المؤتمراتتنظيم 

والندوات واللقاءات

ريادة األعمالثقافة نشر

في قطاع اعداد األبحاث 

ةالمنشآت الصغيرة والمتوسط

الدعم المالي تنويع مصادر 

ةللمنشآت الصغيرة والمتوسط

التمويل واالستثماردعم 

الفرص إيجاد 

ةالتقنيونقلاالستثمارية 

وضع السياسات والمعايير 

لتمويل المشروعات 

1437ذو الحجة 24بتاريخ (  9)المرسوم الملكي رقم : اإلعالن األصلي إلنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة( 2016إبريل 18)تم إصدار المرسوم الملكي | ه 1437رجب 11بتاريخ ( 301)بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم : مالحظة

(301)غيرة والمتوسطة ، قرار مجلس الوزراء رقم الصالموقع االلكتروني لهيئة الخبراء ، مجموعة األنظمة السعودية ، أنظمة التجارة واالقتصاد واالستثمار ، تنظيم الهيئة العامة للمنشآت : المصدر

تشغيل ودعمتأسيس

ه القاضي بتشكيل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1437-07-11وتاريخ ( 301)صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
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:تُعرف المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بناًء عىل معيارين رئيسيين

أي منشأة تزيد عن أي من هذين الشرطين تصنف حسب الحجم األعىل*

متوسطة صغيرة متناهية الصغر

عدد

الموظفين

اإليرادات

بالمليون ريال

1-56-4950-249
*

*

من القطاع الخاص يصنف كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة% 99.5بناًء عىل هذا التعريف، فإن أكثر من 

أمثلة

مصنع أثاثمزود معدات طبيةأستوديو إبداعي

موظفين والعائدات 4

مليون ريال سعودي1.2تصل إىل 

موظفاً والعائدات18

مليون ريال سعودي 38تصل إىل 

موظفاً والعائدات 221

مليون ريال سعودي 134تصل إىل 

: المالحظات

في حالة غياب بيانات اإليرادات، يكون عدد الموظفين بدوام كامل هو المعيار- 1

(منشآت)طة والمتوسيرة تم التحقق من موائمة تصنيف وزارة االستثمار لحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التصنيف المعتمد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغ- 2

40- 3أكبر من 200- 40أكبر من 3أقل من أو يساوي 

في حالة غياب بيانات اإليرادات، يكون عدد الموظفين بدوام كامل هو المعيار- 1

(منشآت)طة والمتوسيرة تم التحقق من موائمة تصنيف وزارة االستثمار لحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التصنيف المعتمد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغ- 2
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4 2030وثيقة رؤية : المصدر

أهداًفا طموحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة2030حددت رؤية 

مجاالت التركيز2030محاور رؤية 

فرصه مثمرة

بةتنافسيُتُه جاذ  

استثمارُه فاع ل

َعُه ُمستَ  َغلموق 

2030طموح رؤية 

وطن 

طموح

اقتصاد 

مزدهر

مجتمع 

حيوي 

رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

%35إىل % 20في إجمالي الناتج المحلي من 

“”

الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج 

%(65)إىل %( 40)المحلي من 

“
”

إىل المراتب (19)ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 

األوىل عىل مستوى العالم( 15)الـ

“
”

%(  50)إىل %( 16)رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 

عىل األقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

“
”

وسطةاالرتباط األكبر بقطاع المنشآت الصغيرة والمت
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االطار االستراتيجي لمنشآت 

عبر قيادة التعاون خالل بناء بيئة محفزة ومجتمع رياديدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 

مع شركائنا االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً 

محرك لالقتصاد

An engine of the economy

الرسالة

35%
جمالي حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإل

2030بحلول 

في المملكة العربية ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

بعدو ما2030لتحقيق رؤية اً السعودية وممكّن

الرؤية

مجتمع رياديمنشآت واعدةمحفزةبيئة
المحاور  

االستراتيجية

الركائز

األهداف  

االستراتيجية

إىل التمويل تحسين ثقافة ريادة األعمالتعزيز استدامة النمو والقدرة االبتكاريةتسهيل ممارسة األعمالتحسين الوصول 

تحقيق التميز المؤسسي

توسيع فرص الطلب وتسهيل 

إىل السوق الوصول 

الطلبتعزيز 
سهولة ممارسة 

األعمال

تبني التقنية 

واالبتكار
عية المجتمالثقافة 

والتعليم
األعمالدعم الوصول للتمويل



شكرًا لكم 


