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     م 2021  لعام   % 25  والمتوسطة   الصغيرة   لمنشآت ا   يرادات إ   ة زياد تعافي  

كما    ، م2020  مقارنة بعام  % 25بنسبة    م مرتفعة 2021ر.س خالل عام    مليار   651,2التشغيلية  إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بلوغ اإليرادات    شارت نتائج أ

بنسبة ارتفاع    ر.س  مليار  8155.، وبلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة  %33بنسبة ارتفاع بلغت  مليار ر.س  5.659التشغيلية  بلغت النفقات  

  م. 2020مقارنة بعام  %، وذلك19تبلغ 

 م2021عام لأهم إحصاءات المنشآت متوسطة الحجم 

بعام   فياإليرادات  ارتفعت    2020مقارنة  الحجم    التشغيلية  ذات  المنشآت 

بلغت  %  16بنسبة    (مشتغال249-50)  المتوسط ر.س562.6      وبقيمة   مليار 

،  والتجزئة  وأنشطة تجارة الجملة   الصناعة التحويلية،  أنشطة  يراداتإ  الى  ويعود ذلك

التشييد والترفي    نموو  .  وأنشطة  الفنون  والطعام   ،هأنشطة  اإلقامة     وأنشطة 

ملحوظ   كورونا   متعافية بشكل  جائحة  تأثيرات  بنسبة    من  ارتفعت  %   132حيت 

   % على الترتيب.45و 

فقد ارتفعت نفقات المنشآت متوسطة  التشغيلية    النفقاتجانب  وفيما يتعلق ب

بنسبة   السابق  % 28الحجم  بالعام  بلغت  و   ،مقارنة  ر.س  275.1بقيمة  مليار 

كذلك  التحويليةنفقات    يتقدمها  الصناعة  والتجزئةنشاط  و ،  نشاط  الجملة    ،تجارة 

 . ونشاط التشييد

 جمالي تعويضات المشتغلينإبلغ  جانب تعويضات المشتغلين فقد  وبالنظر إلى  

 أنشطة الصناعة التحويلية،   وتقدمت   مليار ر.س   70.7  قيمته   ما م  2021خالل عام  

التشييد، والتجزئة  و   وأنشطة  الجملة  تجارة  االقتصادية  األنشطة    بقية أنشطة 

ا لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه  نظر  في حجم تعويضات المشتغلين  األخرى  

 األخرى. مقارنة ببقية األنشطة االقتصادية كبيرة عداد مشتغلين أمن 

 م 2021عام لأهم إحصاءات المنشآت صغيرة الحجم 

بنسبة (  مشتغال  49-6الحجم الصغير )  للمنشآت ذاتيرادات التشغيلية  اإل  ارتفعت

بعام  35 مقارنة  مت%2020  كبير  ثرة   أم  الجملة   أنشطة   يراداتإببشكل  تجارة 

والتي سجلت أعلى قيمة   نشطة الصناعة التحويليةأو   التشييد،أنشطة  و   والتجزئة،

األخرى، لإل االقتصادية  باألنشطة  مقارنة  اإليرادات   جمالي إبلغ  حيث    يرادات 

الصغيرة    التشغيلية المنشآت  ر.س337.4في  عام    مليار    اكثر   . م2021خالل 

السابق    يرادات اإل  في تحقيق   تفاعال االقتصادية    ةاألنشط بالعام    كانت مقارنة 

اإلقامة بنسبة   أنشطة يليها    %،76بنسبة   والتي ارتفعتين  زالنقل والتخ  أنشطة 

 .  %44نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ثم %، 55

عام   في مليار ر.س  178.4   بلغت الحجم  في المنشآت صغيرة    التشغيلية  النفقات 

% على  20% و 45  بزيادة   مليار ر.س،   43بلغ حجم تعويضات المشتغلين  و   م،2021

 م. 2020الترتيب وذلك مقارنة بعام 

 م 2021عام ل أهم إحصاءات المنشآت متناهية الصغر 

   ين(مشتغل  5-1الصغر )المنشآت متناهية  في    التشغيلية  االيراداتبلغ إجمالي  

  ويعود ذلك الى ارتفاع  م2020%  مقارنة بعام  31بنسبة     بارتفاع  مليار ر .س365.4

 إيرادات نشاط تجارة الجملة والتجزئة  

% مقارنة  30بنسبة    ارتفعت  الصغر   لمنشآت متناهيةفي االنفقات التشغيلية  .

  سجلتحيث    مليار ر.س205.8بلغ إجمالي النفقات التشغيلية    السابق حيثبالعام  

 .  الصغربين المنشآت المتناهية  اكبر قدر من االنفاق    تجارة الجملة والتجزئة  انشطة

% مقارنة  26بنسبة  في المنشآت متناهية الصغر ارتفعت  تعويضات المشتغلين  

 . مليار ر.س  41.9غت قيمتها لب السابق، حيثبالعام 
 

 م 2021اإليرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل عام   :1شكل 
 

 
 

 م 2021: إحصاءات المنشآت متوسطة الحجم خالل عام 2شكل 

 

 

 م 2021: إحصاءات المنشآت صغيرة الحجم خالل عام 3شكل 

 

 

 

a; 2021 إحصاءات المنشآت متناهية الصغر خالل عام :4شكل 

    

 

 منهجية إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة   

تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بإجراء العديد من المسوح االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة   

لألبحاث  برامج  بإرساء  لإلحصاء  العامة  الهيئة  قامت  الصالحية  هذه  على  وبناء   دورية،  بصفة  ونشرها 

اعدة البيانات االقتصادية. وتعد إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من  اإلحصائية تهدف إلى تعزيز ق

اإلحصاءات االقتصادية المهمة التي تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لمعرفة االتجاه العام للنشاط 

المشتغلين،   تعويضات  عن  بيانات  توفير  خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة  بالمنشآت  الخاص  االقتصادي 

الصغيرة والنفقا بالمنشآت  خاصة  إحصاءات  أول  تنفيذ  تم  وقد  التشغيلية.  واإليرادات  التشغيلية،  ت 

 المنهجية :    م، ويتم تنفيذه بعد ذلك بشكل سنوي.2016والمتوسطة من قبل الهيئة العامة لإلحصاء عام  
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