
 الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
 منتدى الرياض االقتصادى

 " نحو تنمية اقتصادية مستدامة "

 المنشـات الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادى منشود
 

 محاور الدراسة 

 الوصول إلى تعريف واقعى للمنشآت الصغيرة   : المحور األول

 .ستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرةآليات التنفيذ الالزمة لتطبيق ا   :المحور الثانى
 

 أهم المرجعيات التى اعتمدت عليها الدراسة 

 .منهجية التجارب الدولية وتوصيات المنظمات الدولية  .1

 .البحوث والدراسات فى مجال المنشآت الصغيرة(األدب االقتصادى  .2

 ).استطالع رأى عينة من أصحاب المنشآت الصغيرة (آراء أصحاب المنشآت الصغيرة .3

 آراء رجال األعمال والمفكرين والمتعاملين .4

 ). لقاءات موسعة والعديد من اللقاءات الفردية والثنائية3(

 ). شارك فى العديد من الدراسات داخل وخارج المملكة ( خبرة فريق العمل .5

 منهجية تقسيم الدراسة  .6
 

 المنشآت الصغيرة) تعريف( تحديد مفهوم :الفصل األول

 طوير المنشآت الصغيرة خبرات ت:الفصل الثانى

  آليات تطوير المنشآت الصغيرة:الفصل الثالث
 



 المنشآت الصغيرة) تعريف(تحديد مفهوم  الفصل األول 
 األهمية االقتصادية للمنشآت الصغيرة  1 / 1

 السمات العامة للمنشآت الصغيرة  2 / 1

 تعريف المنشآت الصغيرة  3 / 1
 

  الصغيرة األهمية االقتصادية للمنشآت  1 / 1
 
 أهمية المنشآت الصغيرة فى الدول المتقدمة  1 / 1 / 1

 التجديد واالبتكار ورفع الكفاءة اإلنتاجية ) أ 

 تحسين فاعلية الشركات الكبيرة ) ب

 توفير العديد من فرص العمل الجديدة ) ج

 زيادة االستثمار األجنبى المباشر والدخول فى مشروعات مشتركة ) د 

 طلب المتزايد الوفاء بال) هـ
 
 أهمية المنشآت الصغيرة فى الدول النامية  2 / 1 / 1

 فنون إنتاجية بسيطة .1

 االنتشار الجغرافى  .2

 توفر فرص عديدة للعمل  .3

 مشتالً للمهارات التنظيمية  .4

 دعم المنشآت الكبيرة  .5

 تنمية المدن الثانوية  .6

 تنشيط الصادرات كثيفة العمل .7

 الدخل المحدودتوفر سلع وخدمات لفئات المجتمع ذات  .8

 تلبية احتياجات األسواق من السلع والخدمات المتخصصة .9



 مصدراً هاماً للتكوين الرأسمالى .10

 مختبراً لنشاطات وصناعات جديدة .11

 تساهم فى تنويع الهيكل االقتصادى .12

 استغالل موارد الثروة المنتشرة بكميات محدودة فى مواقع متباعدة .13
 
 لمملكة العربية السعوديةأهمية المنشآت الصغيرة فى ا  3 / 1 / 1
 

   حسب فئات حجم المشتغلين بالمملكة  توزيع المنشآت وأعداد العمالة
%المنشآت توزيع عدد   %توزيع أعداد العمالة   فئات حجم المشتغلين 

  عامل واحد   29.4% 2.2%
  عاملين5أقل من    80.6% 13.7%
  عاملين10أقل من    92.7% 20.1%
  عامل20أقل من    96.8% 24.7%
  عامل50أقل من    98.8% 29.2%
  عامل100أقل من    99.4% 32.6%
 إجمالى المنشآت   99.4% 100%

 
 ناتج محلى يتراوح بين المنشآت الصغيرة فى المملكة العربية السعودية تحقق

من إجمالى الناتج المحلى المتولد عن % 28.7إلى % 19.1( مليار ريال 48.2 – 32.1
 )من إجمالى الناتج المحلى % 10.9إلى % 7.3(   ])ما عدا الزيت[ الخاص القطاع



 سمات المنشآت الصغيرة   2 / 1
 
 السمات العامة للمنشآت الصغيرة  1 / 2 / 1

 انخفاض مستويات معامل رأس المال العمل .1

 انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلنشاء وتشغيل المنشآت الصغيرة .2

  الملكية واالعتماد على شخص واحد إلدارتهاخصوصية أنماط .3

 انخفاض القدرات الذاتية علي التوسع والتطوير والتحديث .4

 انخفاض وفورات الحجم وأهمية االستفادة من وفورات التجمع .5

 عدم اإلقبال من رأس المال األجنبي علي االستثمار في مجال المنشآت الصغيرة .6

 ارتفاع كثافة العمل .7
 
 لمنشآت الصغيرة بالمملكة سمات ا   2 / 2 / 1
 

 رأس المال المستثمر وأسلوب تمويله

  ألف ريال 409متوسط رأس المال المستثمر حوالي 

 % 99.1نسبة رأس المال المملوك تصل إلى 

 االيرادات 

 . مليون ريال1.04متوسط اإليرادات حوالي 

 العمالة 

  . عامل6.64متوسط حجم العمالة فى المنشأة حوالي 
 
 
 
 لنشاطهم في الفترة القادمة توقعات أصحاب المنشآت الصغيرة   3 / 2 / 1
 



األهمية النسبية  البيان
 النمو والتوسع 39.7%

 الركود واالنكماش 31.9%

 واالستقرار الثبات 28.4%

اإلجمالي 100%
 
 

 تعريف المنشآت الصغيرة  3 / 1
 
  .أسباب وضع التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة  1 / 3 / 1

 . تحديد مفردات قطاع المنشآت الصغيرة .1

 .تيسير جمع البيانات عن قطاع المنشآت الصغيرة  .2

 . تيسير وضع وتنمية وتوضيح السياسات االقتصادية .3

 .المساعدة على فهم أفضل لدور وأثر المنشآت الصغيرة  .4

المساعدة في تنسيق الجهود بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية وغيرها  .5
 . المانحة أو الداعمة للمنشآت الصغيرةمن الجهات 

 .رفع درجة كفاءة البرامج الموجهه لذلك القطاع .6

 .تحديد مسئوليات أو حقوق المنشآت الصغيرة .7

التعريف ليس هو الحل الوحيد لمشاكل عدم التنسيق والتداخل بين برامج دعم 
ارب وتطوير المنشآت الصغيرة، ولكن االتفاق على تعريف يمكن الجميع من التق

 .والعمل معاً بأسلوب فعال يساعد على تنميه هذا القطاع
 
 .خصائص التعريف الصحيح والجيد  2 / 3 / 1

 مرتبط بالمعلومات المتاحة .1



 غنى بالمعلومات .2

 بسيط الفهم وسهل االستخدام .3

 قائم على حقائق اجتماعية واقتصادية .4

 قابل للتعديل وفق التغيرات االقتصادية .5
 
 يد مفهوم المنشآت الصغيرةمعايير تحد  3 / 3 / 1

 معيار العمالة  

 معيار رأس المال المستثمر  

 )معيار ثنائي(معيار العمالة وراس المال المستثمر  

 معيار التقدم التكنولوجي  

 معيار حجم وقيمة اإلنتاج  

 معيار كمية وقيمة المواد الخام المستخدمة  

 معايير أخري  
 
 في تعريف المنشآت الصغيرة ةخالصة التجارب الدولي 4 / 3 / 1

 . عدم وجود تعريف صحيح بالشكل الكامل .1

 .قابل للتعديل والتطوير .2

عدم الربط بين التعريفات الرسمية أو بين السياسات اال بالهيئات المختلفة  .3
 .المهتمة بالقطاع كي تساهم في تحقيق األهداف 

تنمية المنشآت التداخل بين سياسات الحد من الفقر وتلك التي تستهدف تشجيع  .4
 . والتنمية الصناعية

 التعريف المقترح للمنشآت الصغيرة بالمملكة  5 / 3 / 1
 

  المنشأة الصغيرة  



 عامل ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من 20هى التى ال يزيد عدد العاملين فيها عن 
 .يال ماليين ر5وال تزيد  مبيعاتها السنوية عن ) دون األرض والمبانى(مليون ريال 

 
 
 األسس التى بنى عليها التعريف 6 / 3 / 1

الشمولية التى تسمح بدرجة عالية باالختيار منه لما يالئم كل قطاع أو كل  .1
 .برنامج تنموى يمكن تقديمه

 . قابل للقياس بسهولة .2

 .بيانات متوفرة .3

 .من إجمالى المنشآت% 96.8عامل تصل إلى 20نسبة المنشآت تحت  .4

 الجهات الحكومية إلعفاء المنشآت مثل التأمينات االجتماعية سبق أن قدرته العديد من .5
 . سنوياً% 5تحقيق نسبة السعودة اإلجبارية أستخدم في ، و)إلى وقت قريب(اإلجبارية

 50العمل ال يتجاوز /معامل رأس المال>>=رأس المال فى حدود مليون ريال  .6
 . ألف ريال

من % 93.4نسبة (ت، إخراج األرض والمبانى من حساب رأس المال الثاب .7
 ).بما فيها األرض(تقوم باستئجار مبانى ) إجمالى المنشآت

 مليون ريال، الحدود الدنيا المناسبة للدخل الصافى 5قيمة المبيعات فى حدود  .8
 . ألف ريال شهريا20ًالممكن تحقيقه للمستثمر 

 
 
 
 أهم القواعد العامة واالستثناءات الالزمة لتطبيق التعريف 7 / 3 / 1

سمح باستخدام أو استبعاد أى من أطرافه بما يتوافق مع حالة وظروف كل ي .1
 . قطاع اقتصادى وطبيعة منشآته



يمكن تطبيق المعيار بصورة مرنة مثال انطباق عنصرين من العناصر الثالثة  .2
 . على أال يتجاوز الثالث بدرجة كبيرة

تر وهدف المعايير التى تخص طبيعة األوضاع فى المملكة مثال مشكلة التس .3
 . السعودة، تضاف كشروط لتطبيق برامج دعم معينة مثال

 .نسبة العمالة السعودية بالمنشأة>>> برامج التدريب المدعومة  -أ 

 ).خصوصية سيدات األعمال(صاحب المنشأة هو مديرها >>> برامج التمويل  -ب 

لمنشآت اصاحب المنشأة ال يدير أكثر من عدد معين من          >>> مواجهـة التستر   -ج 
 ).لمنشآت المرتبطةماعدا ا(

 تحدد القطاعات االقتصادية التى يجب أن تستثنى من معيار أو أكثر  .4

 يجب مراجعة التعريف بصفة دورية وإدخال ما يلزم عليه من تعديالت واستثناءات  .5
 



درجة األهميةالبيان الترتيب
64.5%مشاآل إجرائية وتنظيمية مع أجهزة حكومية1
58.7%مشاآل التمويل2
53.1%مشاآل التسويق3
43.5%مشاآل العمالة4
40.8%المشاآل الفنية5
32.8%مشاآل تنظيمية وإدارية داخل المنشأة 6
32.0%مشاآل المعلومات والبيانات 7
31.0%مشاآل توريد الخامات ومستلزمات التشغيل8
28.1%مشاآل التأمين  9

21.0%مشاآل النقل10
19.2%مشاآل التعبئة والتغليف11

  خبرات تطوير المنشآت الصغيرة  الفصل الثانى
 .تى يعانون منهاأولويات المشاكل ال راء أصحاب المنشآت الصغيرة بخصوصآ  1 / 2

أهم الخدمات الداعمة التى يرغبون فى أن  آراء أصحاب المنشآت الصغيرة بخصوص  2 / 2
 .تقدم لهم من خالل الجهات المعنية بتنمية المنشآت الصغيرة

 . استعراض بعض تجارب الدول الرائدة فى مجال دعم وتطوير المنشآت الصغيرة  3 / 2

 ةالتجربة المحلية بالمملك  4 / 2
 آراء بعض المتخصصين والمهتمين    5 / 2

 أهم توصيات بعض الدراسات والندوات   6 / 2
 

أهمية المشاكل    حول    آراء أصحاب المنشآت الصغيرة     1 / 2
 التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 
2  



األهمية النسبيةنوع الخدمة البيان الرتبة

تخليص إجراءات التسجيل والتراخيص 1
89.8%إدارية وتنظيميةواستخراج الشهادات

78.4%تسويقيةعقد اتفاقيات مع الشرآات الكبيرة2
76.6%تمويليةتبسيط إجراءات الحصول على التمويل3
73.6%تمويليةدعم التمويل وتخفيض التكلفة4

توفير شروط ميسرة من حيث األقساط وفترة 5
70.3%تمويليةالسماح

68.3%تمويليةتوفير التمويل اإلسالمي6

65.4%تسويقيةتوفير معلومات عن السوق المحلى والخارجي7

65.2%إدارية وتنظيميةتوفير البيانات والمعلومات8
63.2%تسويقيةسياسات البيع اآلجل وضمان العمالء9

62.5%تمويليةضمان القروض10

األهمية النسبيةنوع الخدمة البيان الرتبة

خدمات الحصول على األرض الالزمة للمنشأة 11
61.9%إدارية وتنظيميةوتوسعاتها

59.7%تمويليةتقديم استشارات تمويلية ودراسات جدوى مالية12
58.4%تسويقيةإنشاء معارض13
57.0%إدارية وتنظيميةخدمات استخدام العمالة األجنبية الفنية14
57.0%تسويقيةتقديم خدمات الترويج15
56.0%فنية مراقبة الجودة16
54.8%فنية التدريب الفني17
52.3%فنية خدمات البحوث والتطوير18
52.0%إدارية وتنظيميةخدمات التأمين اإلسالمي19
51.7%فنية التجهيزات والمعدات20

أهمية المشاكل    حول    آراء أصحاب المنشآت الصغيرة   
 تواجه أصحاب المنشآت الصغيرةالتي  الرئيسية

 
  )1(الخدمات الداعمة التي تحتاجها  المنشآت الصغيرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات الداعمة التي تحتاجها  المنشآت الصغيرة
 
األهمية النسبيةنوع الخدمة البيان الرتبة 

%49.43فنية توفير الخامات المناسبة21
%47.73فنية خدمات الصيانة22
%46.00إدارية وتنظيميةتطوير النظم المحاسبية واإلدارية23
%45.83إدارية وتنظيميةتقديم خدمات تنظيمية وإدارية24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسـتعراض بعض تجارب الدول الرائدة فى مجال دعم           3 / 2
 . وتطوير المنشآت الصغيرة

 
 وير منشآت األعمال الصغيرةخبرات تط  1 / 3 / 2

  الهيئات الداعمة للمنشآت الصغيرة  2 / 3 / 2

 هيئات تمويل المنشآت الصغيرة  3 / 3 / 2

 هيئات ضمان مخاطر ائتمان المنشآت الصغيرة  4 / 3 / 2

 حاضنات المنشآت الصغيرة  5 / 3 / 2

 دعم التسويق فى المنشآت الصغيرة  6 / 3 / 2
 
   : الداعمة للمنشآت الصغيرةالهيئات   1 / 3 / 2

 في ما يلي مثال لبعض الهيئات في عدد من الدول 

 الهند
 ـ جهاز إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية 1

  ـ مجلس التنمية الصناعية 2

 مصر



 ـ وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 1

 ـ الصندوق اإلجتماعى للتنمية 2

 هيئة تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة  : كوريا 

 عدة جهات داعمة   : اليابان

 سنغافورة
  SEB)(ـ مكتب المشروعات الصغيرة 1

  ـ المجلس الوطنى لإلنتاجية 2

  ـ مجلس تنمية التجارة 3

 SBA)(وزارة منشآت األعمال الصغيرة  : الواليات المتحدة

 المملكة العربية السعودية
 شآت الصغيرة بالغرف التجاريةـ مراكز دعم المن1

  ــ عدة وزارات مركزية2
 
 
 
 هيئات تمويل المنشآت الصغيرة  2 / 3 / 2
 

  : اليابان
  ـ جمعية التمويل األهلية1

  ـ جمعية تمويل الصناعات الصغيرة 2

  ـ البنك المركزى للتجارة والصناعة 3

  : الهند



  ـ الجهاز القومى للصناعات الصغيرة1

 مية الصناعات الصغيرة  ـ جهاز تن2

  ـ بنك الهند للتنمية الصناعية 3

  )بنك الفقراء(بنك جرامين : بنجالدش 

  بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة   :كوريا 

  البنك الصناعى اليمنى: اليمن 

  الصندوق اإلجتماعى للتنمية  : مصر
  بنك التسليف السعودى  :المملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 
 هيئات ضمان مخاطر ائتمان المنشآت الصغيرة  3 / 3 / 2
 

 مكاتب لضمان مخاطر االئتمان موزعة  : الواليات المتحدة
 على مختلف المدن األمريكية 

  هيئة لضمان القروض منتشرة في المدن اليابانية50يوجد  : اليابان

 مكتب االئتمان التركى: تركيا 

 شركة ضمان االئتمان  : مصر
  الشركة األردنية لضمان القروض :األردن 



 
 
 حاضنات المنشآت الصغيرة  4 / 3 / 2
 

  : الواليات المتحدة
  ـ مركز ابتكار األعمال1

  ـ حاضنة جامعة أوستن للتكنولوجيا2

  ـ حاضنة وادى السليكون3

 حاضنات االقطاب التكنولوجية: بريطانيا 

 ةالجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغير  :  مصر
 
 
 دعم التسويق فى المنشآت الصغيرة  5 / 3 / 2
 

  : الهند

  تنمية التعاقد من الباطن-1

  سياسة التمييز السعرى-2

  : اليابان

  دعم التصدير- 1

  دعم التسويق والتعاقدات- 2

  : كوريا 

   دعم التصدير - 1



  تخفيض الضرائب- 2

   :   مصر

  استراتيجية تنمية الصادرات- 1

 لمشتريات الحكومية دعم ا- 2
 



 آليات دعم المنشآت الصغيرة الفصل الثالث
 

 اآلليات المقترحة لدعم المنشآت الصغيرة

  اآللية األولي إنشاء هيئة عليا لدعم المنشآت الصغيرة

 اآللية الثانية إنشاء صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة

 اآللية الثالثة إنشاء شركة لضمان مخاطر 

 شاء حاضنات األعمال الصغيرةاآللية الرابعة إن

  اآللية الخامسة إنشاء شركة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة
 
 

 اآللــــــــــــــية األولــــــــــــــي 
  إنشاء هيئة عليا لدعم المنشآت الصغيرة

 
 تعريف  بالهيئة العليا لدعم المنشآت الصغيرة

تـتولى الهيـئة التنظـيم العـام لقطاع المنشآت الصغيرة وتشرف على تنفيذ               
ية تضـعها الدولـة بالتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة فى           اسـتراتيج 

 .المنشآت الصغيرة والغرف التجارية باإلضافة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة
 

تعـالج الهيئة كافة األمور المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فى المستويات العليا للدولة،             
د تطرأ عند تنفيذ تلك     كمـا تـتولى عملـية وضع الحلول المالئمة للمشاكل التى ق           

االسـتراتيجية ويقتصـر عملها على المستوى المركزى في الدراسات والبحوث           
 .ووضع المعايير والدعم وال تمارس أى مهام تنفيذية على المستوى المركزى 



مراكز خدمة أصحاب   ( يـتم تنفـيذ المهـام على المستوى المحلى من خالل             
 . في كافة االمارات والمحافظات) المنشآت الصغيرة ووحدات خدمات السيدات 

 
  أهداف الهيئة
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 اآللــــــــــــــية الثانــــــــــــــية 
 إنشاء صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة

 تعريف  بصندوق تمويل المنشآت الصغيرة
 .إنشاء صندوق تمويلي على المستوى الوطنى تتبع له فروع فى مناطق المملكة المختلفة 

ة خلق قنوات تمويلية متخصصة فى تمويل المنشآت الصغيرة من  يتولى الصندوق عملي 
 . خالل وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة

 يتكون رأس مال الصندوق من حصة للدولة ومساهمات من المصارف القائمة والشركات  
 .الكبرى ورجال األعمال

 من خالل مساهمة الدولة فى هذا الصندوق تتكون موارد الصندوق التمويلي المقترحة 
 .ومشاركة جهات التمويل الدولية والمنظمات التمويلية الدولية والعربية 

يمكن أن تتكون الموارد من أكثر من نوع  من التمويل مساعدات وهبات ال ترد  
ومساهمات لبعض الجهات تحقق منها عوائد سنوية وقروض بأسعار فائدة ميسرة وفترة 

 .بيرة تسمح بتدوير أموال الصندوقسماح ك
 

 أهداف صندوق تمويل المنشآت الصغيرة
 توفير مصادر متنوعة لتمويل موارد الصندوق .1

 تبسيط اإلجراءات والسياسات التمويلية .2

 تقديم مجموعة متنوعة من برامج دعم .3

 تيسير الحصول على التمويل .4

 االرتباط مع برامج ضمان مخاطر االئتمان .5

 يلتنويع برامج التمو .6



 ة ثالــــــــــــــثاآللــــــــــــــية ال
 إنشاء شركة لضمان مخاطر

 
 تعريف  بشركة ضمان مخاطر االئتمان للمنشآت الصغيرة

إنشاء شركة لضمان مخاطر التمويل على المستوى الوطنى تتبع لها فروع فى  •
مختلف مناطق المملكة ، تتولى هذه الشركة عملية ضمان إقراض المنشآت 

ختلفة إضافة إلى بناء قاعدة معلومات تساهم الصغيرة أمام الجهات التمويلية الم
 . في دعم وتطوير عمل كافة الهيئات التمويلية والمصرفية

 
يمكن للمملكة االستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال خاصة الخبرة اليابانية  •

والخبرة األمريكية في ضمان مخاطر االئتمان وتكامل المعلومات بين الشركة 
نشآت الصغيرة من ناحية وبين الشركة  ووحدات الجهاز وصندوق تمويل الم

 .المصرفى ومؤسسات التمويل من ناحية أخرى
 

 أهداف شركة ضمان مخاطر االئتمان للمنشآت الصغيرة
 سهولة الحصول على التمويل .1

 سهولة تقييم االئتمان .2

 سرعة الحصول على المعلومات وتنفيذ القروض  .3

 التوسع في قيمة القروض .4

 ة المقترضينحماية خصوصي .5

 تبسيط إجراءات الحصول على القروض .6
 



 اآللـــــــــــــية الـــــــــــــرابعة  
 إنشاء حاضنات األعمال الصغيرة

 تعريف  بحاضنات المشروعات الصغيرة
تتولى الهيئة العليا لدعم المنشآت الصغيرة إنشاء عدد من حاضنات المشروعات  

 .الصغيرة بالتعاون مع الجامعات السعودية والشركات الكبرى

حضانات على المشروعات ذات الجودة العالية والتى تغطى جانب من الطلب تركز ال 
يتم على أساسه اإلحالل محل الواردات أو على أساس التصدير للخارج وتبنى 

المشروعات المبتكرة والعالية التقنية بحيث تكون دعم للقطاع، إضافة إلى توفير 
 الحاضنة أن تستقل فرص العمل المنتج وخضوعها لخطة يمكن بعدها لمشروعات

 .وتخرج من مظلة الحاضنة وتعتمد على قواها الذاتية

يجب أن تعمل الحاضنة على أساس اقتصادي وبحيث تحقق عائد اقتصادي مناسب  
يسمح لها باالستمرار حتى تنمو مشروعات الحاضنة وتخرج لتحل محلها مشروعات 

 .أخرى وهكذا
 

 أهداف حاضنات المشروعات الصغيرة
 ار وإيجاد مشروعات إبداعية جديدةتطوير أفك .1

 توفير خدمات األبحاث والمعرفة والتدريب .2

 توفير فرص العمل المنتج .3

 توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت .4

 توفير الدعم والرعاية للمشروعات حتى تنمو وتتوازن .5

 رفع قدرة المشروعات على استخدام التكنولوجيا المتطورة .6

 ز التكنولوجى في المشروعات الصغيرةزيادة التركي .7



تحقيق الترابط والتكامل بين المشروعات الصغيرة والجامعات  .8
 ومراكز البحوث والشركات الكبرى بالمملكة

مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إلى  .9
 منتجات قابلة للتسويق

 دعم المشروعات المبتكرة وجهود المبتكرين والمبدعين .10
 

ــة   ــية الخامســـــــــــ  اآللـــــــــــ
    إنشاء شركة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة

 تعريف  بشركة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة
إنشاء شركة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة تتبع لها شركات متخصصة فى  

 .مختلف مناطق المملكة

ق  تتولى الشركة العمل فى مجال تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة فى السو 
 .المحلى والعالمى

تبدأ هذه الشركة فى أهم المجاالت التى تعانى من بعض العوائق التى تحد من تسويق  
 .منتجاتها والترويج للمنتجات التى تستطيع المنافسة خارجيا

تبدأ الشركة عملها فى احد القطاعات االقتصادية ثم تنتشر في باقى القطاعات  
 .شركات تسويقية متخصصة قطاعيااألخرى، وتنتهى بشركة قابضة تتبعها 

تعمل الشركة على أساس اقتصادي وبأسلوب ومنهج تجارى حيث تتولى توفير  
المعلومات التسويقية وزيادة التعاقدات بين المشروعات المتوسطة والصغيرة وبين 

 .المشروعات الكبيرة

 . تنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية 

وإعداد دراسات .قية المتاحة أمام أصحاب المشروعات الصغيرةطرح الفرص التسوي 
 .عن األسواق الدولية ومتطلبات التسويق لها



تقديم االستشارات التسويقية ومعاونة المنشآت الصغيرة على إعداد وتنفيذ الخطط  
 .والبرامج التسويقية

 

  المشروعات الصغيرة أهداف شركة تسويق منتجات
 صة واستشارات تسويقيةتقديم خدمات تسويق متخص .1

 دعم التعاقدات بين المنشآت الكبيرة والصغيرة .2

 بناء قاعدة بيانات تسويقية محلية ودولية .3

 اقتراح سياسات التسويق المالئمة لكل قطاع .4

 دراسة األسواق الخارجية .5

 توفير مشروعات مساندة للنقل والتخزين والتوزيع .6

 لحديثةالمساعدة على تطبيق أساليب التسويق والتقنيات ا .7

 تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع على مهارات التسويق والبيع .8
 

 بتأسيس شركات داعمة في اآلليات المستقبلية لدعم المنشآت الصغيرة
  المجاالت التالية 

 التدريب وتنمية المهارات  .1

  التقنية وأنظمة المعلومات .2

 )الفرانشايز( حقوق االمتياز التجارى  .3

  مستلزمات التشغيلتوريد الخامات و .4

  المنتجات األسرية والحرفية .5

  التعبئة والتغليف .6

  النقل والتخزين .7

  التأمين .8
 


