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مقدمة تع��فية إلحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

معا�ير إحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

العمل اإلحصائي لجمع �يانات إحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الد�وس المستفادة. 

أمثلة لمجموعة مؤش�ات اقتصادية لنش�ات سابقة.



المنشآت الصغيرة والمتوسطة

● تعـد المـؤسسات الصغـيـرة والمتوسطـة 

ذات أهمية في دعم االقتصاد الوطني، 
ودفـع عجـلـة التنـمـيـة، كمـا أن لهـا أ�ـً�ا 
ــا عـلـى الصعـيـديـن االقـتـصـادي  إيجـابـيًّ
واالجتمـاعـي، و��ـادة الصـاد�ات، وخلـق 
فـرص عـمـل جـديـدة للشباب السعودي، 
وفتح أسواق عمل جديدة، و�نويع مصادر 
الدخـل، وتـوسـيـع القـاعدة اإل�تاجية بمـا 
يــتــوافق مـع تحقـيـق �ؤيـة الممـلـكـة 

.(2030)

��ادة مساهمة النا�ج المحلي

من 20% إلى %35
وفق �ؤية المملكة 2030



تعـ��ـف إحصـاءات المـنشـآت متـنـاهـيـة الصـغــر 
والصغيرة والمتوسطة:

  تعـد إحصـاءات المنـشـآت متـنـاهية الصغر والصغيـرة 

والمتوسطة من أهم اإلحصـاءات االقتصـاديـة التي 
تقوم بتنفيذها الهيئة، حيث �تركز أهدافه في توفير 
�يـانـات إحـصائيـة عن المنشآت التي تمارس مختلف 
األنشطة االقتصادية، و�تمثل هذه ال�يانات في عدد 
المشتـغلـيـن وتعـويـضـا�ـهـم، والنفـقات واإلي�ادات، 

باإلضافة إلى النفقات ال�أسمالية. 

  أيًضا يـقـدم العـديـد من المـؤشـ�ات اإلحصائيـة التي 

تخدم المهتمين والمعن�ين بقطاع األعمال للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة العر�ية السعودية، 

وبـدو��ـة سنويـة.

بـيـانات الـتـي يـتـم تـوفـرها من إحصاءات المنشـآت متناهـيـة الصغر 
والصغيرة والمتوسطة:

●  توفـيـر البـيـانات االقتـصـادية عـلـى مسـتـوى القطـاعات التنظيمية إلعداد 

المؤش�ات االقتصادية التي تساعد في معرفة معدالت نمو هذه القطاعات.  
●  التعرف على حجم مشاركة كل نشاط من األنشطة االقتصادية في عملية 

التنمية االقتصادية. 
●  معـرفـة األهمية النس�يـة، ونسبة المساهمة لكل نشاط وقطاع اقتصادي 

في النا�ج المحلي اإلجمالي. 
●  تحديث سلسلة ال�يانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي. 

●  استـخـدام هـذه البـيـانات ألغـ�اض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية، 

وإج�اء الد�اسات والتحليالت.
●  توفـيـر �يـانـات ومعلـومـات إحصائيـة دقيقة عن ط��ق مؤش�ات دولية عن 

قـطـاع األعـمـال للمنـشـآت الصغـيـرة والمتـوسطة، تـكـون متوافقـًة مـع 
التوصيات الدولية.



●   عدد المشتغلين السعود�ين (ذكوً�ا وإناً�ا).

●   عدد المشتغلين غير السعود�ين (ذكوً�ا وإناً�ا).

●   تعويضات المشتغلين. 

●   متوسط التعويضات.

●   النفقات التشغيلية.

●   اإلي�ادات التشغيلية.

●   فائض التشغيل اإلجمالي.

●   النفقات ال�أسمالية.

●   الكفاءة العلمية لصاحب المنشأة.

●   األجهزة المستخدمة.

●   أهم المشاكل التي تواجه المنشأة.

أهـم المـؤشـــ�ات:



متـوسطـةصغـيـرةمتناهية الصغر �يـانـات المـؤسـسـات االقتصـاديـة المتناهـيـة 
الصغـر والصغيرة والمتوسطة:

●  المنـشـآت االقتصـاديـة التـي تصنف أنشطتهـا االقتصادية 

بحسب الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية ISIC-4  وبحسب 
اإلي�ادات، وأعداد المشتغلين كمعيار ألحجام المنشآت.

●  ا�جهت الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العر�ية 

السعودية لبناء إطار سجلي يعتمد على ال�يانات السجلية.

التصـانيف المستخدمة التي ُيعتَمـد عليهـا فـي 
عملية جمع ال�يانات، حسب كل قطاع هي:

.ISIC-4 الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية  ●

●  معيار تصنيف أحجام المؤسسات بحسب اإلي�ادات وأعداد 

المشتغلين. 

حـجـم المنـشـأة:

متنـاهـيـة الصـغـر:
موظفون بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص. 

اإلي�ادات من صفر إلى 3 مال�ين ��ال سعودي

متـوسطـةصغـيـرةمتناهية الصغر حـجـم المنـشـأة:

صغـيـرة:
موظفون بدوام كامل من 6 إلى 49 شخًصا. 
اإلي�ادات من 3 إلى 40 مليون ��ال سعودي. 

متـوسطـةصغـيـرةمتناهية الصغر حـجـم المنـشـأة:

مـتـوسـطـة:
موظفون بدوام كامل من 50 إلى 249 شخًصا. 
اإلي�ادات من 40 إلى 200 مليون ��ال سعودي. 



02. مرحـلـة التصمـيـم01. تحـديـد المتطلبات

04. مرحلـة الجمـع

06. مـرحلـة النـشـر

• عقد اجتماعات وورش عمل منتظمة مع  
شركاء النجاح.

• مــركـز ا�ـصـال إحـصـائـي يـدعـم 
أسالـيـب جـمـع ال�يانات بأساليب 

تقنية حديثة.

05. مرحـلـة التحلـيـل

• فـ��ـق عـمـل ذو خـبـ�ات متقـدمـة 
يمتـلـك مـهـا�ات عالـيـة لمعـالجـة 

وتحليل ال�يانات.

• منصة محتوى متخصصة لنشر النتائج �تيح سهولة 
االطالع على النش�ات والنتائج والتقا��ر. 

• تحديد المؤش�ات والمتغي�ات لبناء استمـارة 
متخـصصـة �نـاسـب أسئلـتـها خصـائص تلـك 

المنشآت.

03. مرحلـة التجهـيـز

• اختيار عينة ممثلة ذات حجم ك�ير، وذلك 
لرفع نسب االستجابة، مـع م�اعاة طـول 

الفترة الزمنية المناسبة لذلك.



62,400

التحسيـن المستمر لمنهجية جمع �يانات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل 
التجارب الدولية والمتطلبات المحلية.

االعتماد على السجالت اإلدا��ة في جمع �يانات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
ورصد التحديات التي تواجه استخدامها كمصدر للحصول على �يانات شاملة ومتسقة.

بـنـاء سجل إحصـائـي (Statistical Business Register) يحـتـوي عـلـى معلـومـات عـن المجتمع 
اإلحصائي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك  كعنـصـر مـهـم فـي عملـيـة 
المسح اإلحصائي، بما �وفره من إطار مناسب لسحب العينات، وضمان س��ة ال�يانات وموثوقيتها، 

واستم�ا��ة جمعها. 

توفير النشرة بمستويات تفصيلية كاألنشطة الفرعية والمناطق الجغ�افية لدعم ا�خاذ الق�ار.
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