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 :مقدمة

هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية في جمع البيانات 1437/  1/  13( وتاريخ 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

على هذه الصالحية قامت الهيئة بإرساء  االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة دورية، وبناء  

حصاء برامج لألبحاث اإلحصائية تهدف إلى تعزيز قاعدة البيانات االقتصادية، ومن هذه البرامج التي أجرتها الهيئة العامة لإل

همة ويهدف إلى ممسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اإلحصاءات االقتصادية ال يعدبرنامج المسوح االقتصادية. 

فير المعلومات الضرورية لمعرفة االتجاه العام للنشاط االقتصادي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تو

نه يعطي صورة أتوفير بيانات توضح مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، كما 

وقد تم تنفيذ أول مسح خاص  االستمرارية، لمدى نمو واستمرار هذه المنشآت والمعوقات التي تحول دون هذه

, ويتم تنفيذه بعد ذلك بشكل م2016لإلحصاء لجمع بيانات عام  بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة

 سنوي.

نجاز بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية على تعاونهم معها في إ العامة لإلحصاءوتتقدم الهيئة 

هذه النشرة، كما تتقدم بوافر الشكر ألصحاب لمنشآت على ما قدموه من تجاوب مع استمارة المسح، حيث كان لتعاونهم 

أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء من الجميع تزويدها بالمقترحات 

(  فمن شأن ذلك تحسين محتوى النشرة sa.gov.stats@info(تروني والمالحظات حول هذه النشرة على البريد اإللك

 وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

 

 التوفيقوالله ولي 

 

 لإلحصاءالهيئة العامة 
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 مصادر البيانات في نشرة مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

الميداني للمنشآت )مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة( والذي تجريه الهيئة تعتمد النشرة في بياناتها على المسح 

 العامة لإلحصاء بشكل سنوي.

وهو مسح ميداني للمنشآت يندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات االقتصادية( يتم فيه جمع المعلومات من خالل زيارة عينة 

ملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية ممثلة من المنشآت االقتصادية في كافة المناطق اإلدارية في الم

تحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالله يتم توفير تقديرات ومؤشرات إحصائية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 .بالمملكة

 

 األهداف:

ـآت الصــــغيرة والمتوسطة لكل نشاط . تــــوفير بيانــــات تســــاعد فــــي معرفــــة معدالت نمــــو واســــتمرار المنشـــ1

 اقتصادي.

 ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من المشتغلين. . معرفة2

علـــى حجـــم التغيـــر فـــي تعويضـــات المشـــتغلين المســـتحقة الـــدفع وكـــذلك النفقات واإليرادات لكل نشاط  . التعـــرف3

 اقتصادي.

 قـــــات التـــــي تحـــــول دون اســـــتمرارية المنشـــــآت فـــــي ســـــوق العمل.أهـــــم المعو . معرفـــــة4

 بيانــــات عــــن مــــدى االستفادة مـــــن األنظمة والخـــــدمات اإللكترونية فــــي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. . تــــوفير5

 ى النشاط االقتصادي ــتغلين بالمنشـــــآت الصـــــغيرة والمتوســـــطة علـــــى مستوالفئـــــات العمريـــــة للمشـــ . معرفـــــة6

 أهم األنظمة واللوائح التي تعيق نمو المنشآت. . معرفة7

 أهم األنظمة واللوائح التي تساهم في نمو المنشآت. . معرفة8

 الكفاءة العلمية صاحب العمل حسب النشاط االقتصادي. . معرفة9

 أهم المشاكل التي تواجهها المنشأة. معرفة. 10

 عوائق إنشاء وبدء العمل لكل نشاط اقتصادي. . معرفة11

وســــــــائل التســــــــويق اإللكترونية المســــــــتخدمة للمنشــــــــآت الصــــــــغيرة والمتوسطة على مستوى  . معرفــــــــة12

 األنشطة االقتصادية.

 لمنشآت التي تستخدم وسائل التسويق التقليدية.حجم ا . معرفة13

 نوع الزبائن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. . معرفة14

 حجم االحتياج التدريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. . معرفة15
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 المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

 : لمنشأةا

وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يزاول فيها نشاط اقتصادي معين يملكها شخص أو مجموعة  هي

أشخاص أو شـركة أو قطاع شبه حكومي أو مؤسسة، وهي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن 

 .والتكوينات الرأسماليةالمشتغلين وتعويضاتهم المالية باإلضافة إلى النفقات واإليرادات 

 المشتغلون:

، وأصحاب جميع األفراد )السعوديون وغير السعوديين( الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعال  بأجر أو بدون أجر هم 

، سواء عملوا وقت الدوام كامال  أو جزءا  منه، وسواء كانوا دائمين أو ن لديهموهم أو المستخدموالمؤسسة أو ذو

، بغض النظر عما إذاا  كمؤقتين ذكور ، ويشمل لى أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهريكانت أجورهم تدفع ع انوا أو إناثا 

الشركاء واألعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس اإلدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضا  المشتغلين الذين 

 يتمتعون بإجازات مدفوعة األجـر.

 : تعويضات المشتغلين

لغ من األجور والمرتبات والمزايا العينية والمساهمات االجتماعية المستحقة للموظفين خالل الفترة هي جميع المبا

قبل خصم أي استقطاعات منها مثل حصة التأمينات  ةأو عيني ةالمحاسبية مقابل العمل الذي يؤدونه سواء كانت نقدي

 االجتماعية والضرائب وما شابهها.

 اإليرادات التشغيلية:  

هي اإليرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى كبيع وتسويق 

منتجاتها  أو لقاء تقديم خدماتها للمستهلكين أو في تجارة البضائع بصفة عامة، كما تشمل العوائد اليومية المقبوضة 

مة المبيعات من المنتجات المصنعة باإلضافة إلى إيرادات تشغيلية نظير التشغيل، وتشمل  هذه اإليرادات إجمالي قي

أخرى ال ترتبط بالنشاط االقتصادي الرئيس للمنشأة بل ترتبط بأنشطة المنشأة الثانوية وتشمل إيرادات الخدمات الصناعية 

.. . وكذلك تأجير آالت ومعدات راعيةوإيرادات األنشطة الثانوية وإيرادات بيع مخلفات اإلنتاج وتأجير مباني وأراضي غير ز

 لخ، وأي إيرادات تشغيلية أخرى مع ضرورة تحديد أنواع تلك اإليرادات.إ

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 

 عرفت المنشآت الصغيرة والمتوسطة باالعتماد على حجم العمالة إلى:     

  عمال ٥ -١المنشآت المتناهية الصغر وهي التي تضم عمالة من. 

  عامال ٤٩إلى  ٦المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من أما. 

  عامال ٢٤٩لى إ ٥٠أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من. 
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 :المؤشرات

 من أهم مؤشرات مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يلي:

 

  التغطية:

 :التغطية المكانية /1

( للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي 13المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة المناطق اإلدارية الـ ) مسحيغطي 

المسح مناطق: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود 

من إجمالي ٪84حونبر للمدن باعتبار أنها تضم الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف( وتم إعطاء أهمية أك

وذلك عن طريق زيارة عينة من  ،من إجمالي المشتغلين في المملكة ٪91وتشّغل ما يقارب  ،المنشآت بالمملكة

المنشآت االقتصادية لكل منطقة يتم اختيارها بطريقة علمية لتكون عينة ُمّمِثلة لكافة المنشآت االقتصادية في 

 المنطقة.

 :التغطية الزمانية /2

وتسند ، يتم خالل الفترة الزمنية المحددة لزيارة منشآت عينة المسح المستهدفة واستيفاء بيانات استمارة المسح

 .نة المالية السابقة لفترة تنفيذهبيانات المسح عادة  للس

 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:

 (.ISIC 4القتصادية )تعتمد بيانات النشرة على التصنيف الوطني لألنشطة ا

 

 المؤشر وصف  المؤشر

 .جمالي المشتغلين خالل العامإ عدد المشتغلين

 المشتغلينتعويضات 
إجمالي المستحقات المالية التي تدفع للمشتغل من رواتب ومزايا  وخالفها خالل 

 .العام

 .جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي الذي تقوم به خالل العام النفقات التشغيلية

 اإليرادات التشغيلية
لنشاطها الرئيس أو األنشطة ي كافة اإليرادات المتحققة نتيجة ممارسة المؤسسة ه

 .الثانوية األخرى  خالل العام

الكفاءة العلمية لصاحب 

 ةأالمنش
 .ةألمنشافة حسب حجم نسب المنشآت حسب الكفاءة العلمية لصاحب العمل مصن  

نوع األجهزة اإللكترونية 

 المستخدمة

حسب نوع األجهزة اإللكترونية المستخدمة  انسب المنشآت  حسب الحجم مصنف  

 .والنشاط االقتصادي
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 اختيار العينة:

( منشأة تقريبا تزاول األنشطة االقتصادية المستهدفة كعينة مختارة وُممِثلة 15.000تم اختيار عينة المسح البالغ عددها )

 .ةلمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية الثالث عشر

 مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وحدة المعاينة في

ويتم  ،المنشأة هي وحدة المعاينة في هذا المسح، وهـي وحدة المعاينة األساسية لعينة المسوح االقتصادية تعد

لى طبقات تساهم في سحب عينة ممثلة إاالعتماد على حجم المنشاة والنشاط االقتصادي لتوزيع مجتمع الدراسة 

 لمجتمع الدراسة.

 البيانات: أدوات جمع

استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل مختصي إحصاءات األعمال في الهيئة 

العامة لإلحصاء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تم عرُضها على المختصين والخبراء 

زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم  في المجال االقتصادي للمنشآت خالل

ومالحظاتهم عليها، وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه السؤال من ِقبل 

 الباحثين.  

 ، وهي كما يلي:ا( قسم  21تم تقسيم االستمارة إلى )

 االقتصاديالنشاط  بيانات المنشأة
متوسط عدد المشتغلين خالل العام، 

 الفئات العمرية للمشتغلين خالل العام

 الكفاءات التدريب
تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع 

 خالل العام

النفقات التشغيلية )المستلزمات السلعية والخدمية 

 المستخدمة خالل العام(
 النفقات التحويلية

بغرض بيعها بنفس  البضائع المشتراة

 حالتها

 لتزاماتالتغير في األصول واال اإليرادات التحويلية اإليرادات التشغيلية

حسب القطاعات  االلتزاماتالتغير في األصول و

 ساس ِمن َمن؟ وإلى َمن؟أالتنظيمية على 

المبيعات والصادرات 

 والواردات

حجم رأس المال، نسبة المشاركة في 

 ملكية رأس المال

حجم التمويل، بيانات أخرى  ، طلب التمويل،التمويل

 عن التمويل

األنظمة والخدمات 

 لكترونيةاإل
 بيئة األعمال التمكينية

 بيئة تطور األعمال
بيانات عن مالك 

 المنشأة

بيانات التواصل مع مالك المنشأة أو 

 المدلي بالبيانات

موقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت  يمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل ال

https://www.stats.gov.sa/ar/919 

https://www.stats.gov.sa/ar/919
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وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة الكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع البيانات المطور 

 ( ، والذي يتميز بما يلي: Tablet devicesباستخدام األجهزة اللوحية )

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني )عينة المسح(.-1

 الوصول الى العينة )المنشأة( باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي.-2

الالمنطقية  استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإلدخال والمدخالت-3

 آليا  لحظة استيفاء البيانات(.

 التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل ارسال واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني.-4

 أسلوب جمع البيانات:

م اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذيَن قاموا بزيارة المنشآت لجمع بيانات مسح المنشآت ت .1

 على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل: وسطة بناء  الصغيرة والمت

 .المستوى التعليمي 

 .الخبرة في األعمال الميدانية 

 .الصفات الشخصية، مثل: ُحسن السيرة والسلوك، وسالَمة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية 

  والمتوسطة.اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح المنشآت الصغيرة 

  سنة.  20أال يقل عمر المرشح عن 

تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة، المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية( وذلك  .2

 من خالل برامج تدريبية خاصة.

 تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر بالمنشأة في عملية استيفاء استمارة المسح وجمع البيانات، حيث قام .3

نة الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام اإلحداثيات المدو

رشادية، والتعريف بنفسه، وإبراز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، في الجهاز اللوحي والخرائط اإل

االستمارة اإللكترونية مشافهة من ى توفكما وضح هدفه من الزيارة، وقدم نبذة عن المسح وأهدافه واس

 مالك المنشأة أو أي مسؤول في المنشأة ُمِلمٍّ بشؤونها. 

استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناء  على اإلسناد الزمني  .4

ا لقواعد التنقل بين أقسام وأسئلة االستمارة.  المحدد وفق 

لباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على األجهزة استخدم ا .5

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز  اللوحي 

ا لمراجعتها ومعالجتها ال ن بشكل معين تمهيد  ا. الرئيس بالهيئة، حيث ُتَخز    حق 

لكترونيا  لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح المنشآت الصغيرة إتطبيق )قواعد التدقيق(  .6

والمتوسطة، وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين 

في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات إجابات االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني 

االستمارة مع المسؤول عن أعضاء البيانات بحيث ال تسمح هذه القواعد الُمبرمجة من تمرير األخطاء إذا تعارضت 

  االستمارة.اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى في 
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عة عن طريق مراجعة البيا .7 ق من صحِة البيانات الُمجم  نات من خالل الباحث الميداني نفسه والمفتش تم التحقُّ

المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية 

ا بضبط ومراقبة أداء جميع  مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيض 

ا من اليوم األول إلى آخر يوم الفئات العاملة بالميدان  ا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدء    فيها.تزامن 

 

 عداد النتائج ومراجعتها:إ

ة لمسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم القيام بعمليات االحتساب واستخراج  بعد أن تمت مراجعة البيانات الـُمجمع 

النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثم  تمت عمليات المراجعة النهائية عن طريق المتخصصين 

 ة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق. في إحصاءات األعمال باستخدام تقنيات حديث

 

 نشر البيانات:

: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   أوًلا

، ثم تم لمسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات

بيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية لل

 اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية.  

: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة:   ثانياا

عها الرسمي على اإلنترنت، تقوم في بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موق

هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة 

في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداء  في الموقع الرسمي بقوالب 

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء والمهتمين بنتائج مسح المنشآت  Excelنات مفتوحة بصيغة مختلفة كبيا

 ، وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع. لمتوسطةالصغيرة وا

ا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة  :  ثالثا

ا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة مسح المنشآت  إيمان 

الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول النشرة 

ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات 

 سارات عن طريق:  واالستف

 الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة: www.stats.gov.sa   

 البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa  

 البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء (Client Support) (cs@stats.gov.sa ) 

  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081على رقم )باالتصال الهاتف اإلحصائي 
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 إجراءات الجودة المطبقة:

يخضع مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من 

 هذا المسح، ومن هذه اإلجراءات: 

وتحسين إجراءات  ،استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ المسح .1

 جمع البيانات اإلحصائية. 

واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتمشى مع أهداف  تدريب .2

 المسح. 

اختبار الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في جميع  .3

 مراحل تنفيذ المسح. 

 م الطرق اإلحصائية المناسبة. التقليل من عبء المستجيب من خالل استخدا .4

5.  .  االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقا 

هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات التي تقوم بها غرفة جودة البيانات بالهيئة أثناء عملية جمع البيانات  .6

 الميدانية:

 

 البيانات:غرفة جودة 

وشاشات وح ُمهيأة بكافة وسائل المتابعة اإللكترونية ل الميدانية للمسغرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعما 

مراجعـة اتسـاق البيانـات واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم بالمراقبة والتتبع يقوم فيها المراقبون وإخصائيون الجودة 

الباحث الميداني بشكل آني  ته من قبلئميدان من خالل متابعة ما يتم تعبالمتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات في ال

والتحقق من منطقية وصحة البيانات  ،وفوري، وتهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح

 :بيانات، وتقوم بعدة مهام أبرزهاوموثوقيتها، ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة ال

عة وإرسال ال /1 مالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق النظام مراجعة البيانات الُمجم 

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم.  اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحي 

ق من س /2 ا بالمنشآت وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ المة استيفاء الباحث للبيانات، االتصال هاتفيًّ

ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر لمدلي 

 البيانات على تعاونهم.

 الرد على االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانية أو من مدلي البيانات. /3

 صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة. التحقق من /4
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 المستفيدون من النشرة وأوجه اًلستفادة: 

تستفيد من نشرة مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة القطاعات المهتمة بمتابعة التغيرات االقتصادية التي تطرأ 

وأخذ تصور عن مدى  ،االقتصادية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعوديةعلى األنشطة 

كل من وزارة االقتصاد والتخطيط، وزارة  تعدنموها واستمرارها والمعوقات التي تقف أمام استمرارية هذا النمو، و

مات اإلقليمية هم المستفيدين منها إضافة إلى المنظالتجارة واالستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أ

 ن. ين والمستثمرين األكاديمييوالدولية، والباحث

يمكن االطالع على تفاصيل منهجية مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل الموقع الرسمي للهيئة على 

 اإلنترنت

.stats.gov.sa/ar/919https://www 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.stats.gov.sa/ar/919
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 نتائج المسح
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اثذكور جملهان اثذكورال جملهان اثذكورال جملهان ال

MaleFemaleTotal MaleFemaleTotal MaleFemaleTotal 

42,60135,14777,748844,57211,646856,218887,17346,793933,966Micro1متناهية الصغر1

219,832183,823403,6552,052,83638,0632,090,8992,272,668221,8862,494,554Small2صغيرة2

221,645138,894360,5391,356,93835,2561,392,1941,578,583174,1501,752,733Medium3متوسطة3

677,218184,406861,6242,425,315129,2412,554,5563,102,533313,6473,416,180Larg4كبيرة4

1,161,296542,2701,703,5666,679,661214,2066,893,8677,840,957756,4768,597,433

Source -GOSIالمصدر - المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية 

جملة  Totalال

Table 1جدول 1

جنسية جنس وال منشأة وال مشتغلين حسب حجم ال عدد ال
Number of Employees  by gender, nationality and establishment's size

منشأة جم ال ح

   Saudi _  ون سعودي ين  _   non- Saudi ال سعودي ر ال ي مشتغلين  _ Total Employees  غ ي ال مال   إج

Establishment's Size 
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Table 2

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

19.518.919.319.4Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

331.4333.6306.5318.1Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

47.748.742.346.2ManufacturingCالصناعة التحويليةج

131.4140.3115.9124.1Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

34.225.632.930.1Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

33.735.732.234.0ConstructionFالتشييدو

27.228.226.727.4Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

46.441.653.846.7Transportation and storageHالنقل والتخزينح

21.122.420.921.7Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

105.9103.686.598.2Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

176.4141.7191.7155.2Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

24.631.834.227.3Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

45.559.747.451.9Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

33.033.025.730.6Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

28.633.238.134.5EducationOالتعليمع

36.635.733.935.0Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

28.425.926.126.5Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

20.522.921.721.0Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

29.338.541.534.9

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جملة ال

جدول 2

منشأة جم ال ئة ح تصادي وف نشاط اًلق مشتغلين حسب ال متوسط تعويضات ال
Average Compensation of Employees by Economic Activity and Size of Establishment

تصادي نشاط االق Economic Activityال

Total
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Table 3

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

27,504,9256,538,5161,922,29735,965,738Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

371,2177,940,64311,063,27319,375,134Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

69,539,33571,064,97469,727,641210,331,949ManufacturingCالصناعة التحويليةج

294,2541,638,5083,421,4805,354,243Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

415,787818,915773,9272,008,629Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

5,716,99014,882,13614,541,55935,140,685ConstructionFالتشييدو

190,878,386100,868,43135,045,138326,791,955Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

6,333,64113,707,36811,895,24031,936,250Transportation and storageHالنقل والتخزينح

14,889,10516,126,9843,705,30834,721,397Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

7,798,08613,046,95411,103,43831,948,477Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

3,091,04719,740,3517,448,77230,280,169Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

4,173,3021,738,025712,4576,623,784Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

3,542,1815,233,5313,067,15411,842,866Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

4,294,8124,975,5204,243,82313,514,155Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

443,1215,255,2452,593,0908,291,456EducationOالتعليمع

365,1704,828,6093,325,1668,518,945Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

600,7301,136,966541,2502,278,946Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

5,839,9911,401,397413,9347,655,322Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

346,092,080290,943,073185,544,949822,580,101

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جملة ال

جدول 3

منشأة جم ال ئة ح تصادي وف نشاط اًلق تشغيلية حسب ال نفقات ال ال
Operating Expendeture by Economic Activity and Size of Establishment

تصادي نشاط االق Economic Activityال

Total
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Table 4

الجملة50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp 50-250 empTotal

64,256,44417,705,2534,794,80886,756,505Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

2,124,42043,651,19161,070,357106,845,967Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

125,415,405127,943,311135,644,518389,003,235ManufacturingCالصناعة التحويليةج

625,8754,422,8178,817,65013,866,341Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

958,3971,928,9071,728,8954,616,199Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

12,711,02937,162,37742,647,40192,520,808ConstructionFالتشييدو

324,207,773163,005,09154,755,715541,968,579Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

12,324,28430,204,06226,658,98269,187,329Transportation and storageHالنقل والتخزينح

30,266,09526,966,9808,074,70965,307,784Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

13,913,14326,188,19021,926,36462,027,697Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

11,682,20565,713,37224,165,516101,561,093Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

10,676,3524,553,6842,174,60017,404,635Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

7,435,31512,730,6285,727,07125,893,014Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

10,439,3059,522,3318,702,48128,664,117Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

798,92410,600,0944,796,48716,195,504EducationOالتعليمع

1,092,57113,877,87210,326,73825,297,181Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

1,447,0743,763,2231,625,3626,835,659Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

12,534,3273,015,967977,85916,528,152Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

642,908,936602,955,349424,615,5141,670,479,799

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

الجملة

جدول 4

منشأة جم ال ئة ح تصادي وف نشاط اًلق تشغيلية حسب ال رادات ال اإلي
Operating Revenues by Economic Activity and Size of Establishment

تصادي نشاط االق Economic Activityال

Total
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Table 5

صافي األصولاألصول المباعة       األصول المشتراة  

 Purchased  Sold  Net 

1,779,223298,2101,481,013Agriculture, forestry and fishingAالزراعة والصيدأ

1,656,043118,1751,537,868Mining and quarryingBالبترول والمعادنب

33,322,2364,136,56229,185,674ManufacturingCالصناعة التحويليةج

7,195,463518,3696,677,094Electricity, gas, steam and air conditioning supplDالكهرباء والغازد

31,1904,06527,125Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesEالماء والصرف الصحيهـ

5,984,038823,5535,160,485ConstructionFالتشييدو

20,858,7962,171,12718,687,669Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesGتجارة الجملة والتجزئةز

14,098,2672,185,47911,912,788Transportation and storageHالنقل والتخزينح

2,282,96368,0662,214,897Accommodation and food service activitiesIاإلقامة والطعامط

4,069,109570,2683,498,841Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتي

2,244,929618,8011,626,128Financial and insurance activitiesKالمال والتأمينك

16,675,4441,684,70514,990,739Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةل

150,13917,783132,356Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والتقنيةم

1,741,280401,0931,340,187Administrative and support service activitiesNالخدمات اإلداريةن

4,677,704898,0633,779,641EducationOالتعليمع

4,527,204392,4314,134,773Human health and social work activitiesPالصحة والعمل االجتماعيف

835,4494,330831,119Arts, entertainment and recreationQالفنون والترفيهص

2,198,047245,2981,952,749Other service activitiesR الخدمات الجماعية والشخصيةش

124,327,52315,156,377109,171,146

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جملة ال

جدول 5

تصادي نشاط اًلق صول حسب ال ي األ صاف
Net Assets by Economic Activity and Size of Establishment

تصادي نشاط االق Economic Activityال

Total
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Table 6

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%63%45%39الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%75%78%67البترول والمعادنب

ManufacturingC%82%63%51الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%67%80%50الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%71%63%55الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%77%63%50التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%67%62%41تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%52%42%33النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%56%49%40اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%76%74%59المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%87%76%71المال والتأمينك

Real estate activitiesL%50%46%39األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%85%71%67األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%40%35%31الخدمات اإلداريةن

EducationO%67%73%64التعليمع

Human health and social work activitiesP%74%74%73الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%50%45%44الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%50%39%39 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 6

تصادي نشاط اًلق منشأة وال جم ال بية مصنفة حسب ح ات تدري تياج ها اح تي لدي منشآت ال نسبة ال
Percentage of Establishments with Training Needs Classified by Economic Activity and Size of Establishment

تصادي نشاط االق Economic Activityال
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Table 7

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%67%75%83الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%12%28%33البترول والمعادنب

ManufacturingC%63%77%85الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%79%86%86الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%71%83%83الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%45%66%71التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%63%73%77تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%48%61%62النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%81%87%91اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%82%79%70المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%67%80%86المال والتأمينك

Real estate activitiesL%83%85%85األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%89%88%89األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%76%76%82الخدمات اإلداريةن

EducationO%74%79%79التعليمع

Human health and social work activitiesP%76%79%87الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%90%90%84الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%83%82%89 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 7

منشأة جم ال ئة ح تصادي وف نشاط اًلق راد حسب ال ائن من األف تي تستهدف زب منشآت ال نسبة ال
Percentage of Establishments Distribution of Individual Customers by Size of Establishment and Economic Activity

تصادي نشاط االق Economic Activityال
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Table 8

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%23%19%13الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%75%56%53البترول والمعادنب

ManufacturingC%30%19%11الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%15%9%9الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%15%9%10الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%41%24%20التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%25%19%17تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%41%30%30النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%11%8%5اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%4%7%17المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%17%9%7المال والتأمينك

Real estate activitiesL%11%8%9األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%7%8%8األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%18%17%14الخدمات اإلداريةن

EducationO%19%15%18التعليمع

Human health and social work activitiesP%14%14%8الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%7%5%6الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%9%11%7 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول  8

منشأة جم ال ئة ح تصادي وف نشاط اًلق خاص حسب ال قطاع ال ائن من ال تي تستهدف زب منشآت ال نسبة ال
Percentage of Establishments Distribution of Customers from Private Sector by Size of Establishment and Economic Activity

تصادي نشاط االق Economic Activityال
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Table 9

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%10%6%4الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%13%17%14البترول والمعادنب

ManufacturingC%7%4%4الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%6%5%5الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%13%9%7الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%15%11%9التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%12%9%6تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%11%9%8النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%9%6%3اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%14%15%13المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%16%11%7المال والتأمينك

Real estate activitiesL%6%7%7األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%4%4%3األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%7%6%5الخدمات اإلداريةن

EducationO%8%5%4التعليمع

Human health and social work activitiesP%10%7%6الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%3%5%9الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%7%7%4 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 9

تصادي نشاط اًلق منشأة وال جم ال عام حسب ح قطاع ال ائن من ال تي تستهدف زب منشآت ال نسبة ال
Percentage of Establishments Distribution of Customers From the Public Sector by Size of Establishment and Economic Activity

تصادي نشاط االق Economic Activityال
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Table 10

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%83%81%89الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%73%85%83البترول والمعادنب

ManufacturingC%66%74%82الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%43%60%50الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%53%57%62الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%79%84%85التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%77%89%90تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%69%82%92النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%57%80%88اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%41%43%48المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%40%43%43المال والتأمينك

Real estate activitiesL%72%73%77األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%59%62%77األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%69%73%82الخدمات اإلداريةن

EducationO%53%55%86التعليمع

Human health and social work activitiesP%61%62%87الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%57%64%84الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%42%66%74 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 10

تصادي نشاط اًلق منشأة وال جم ال ة حسب ح تقليدي تسويق ال سائل ال تي تستخدم و منشآت ال نسبة ال
Percentage of Establishments Using Traditional Marketing Methods by Size of Establishment and Economic Activity

تصادي نشاط االق Economic activityال
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Table 11

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp 50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%17%19%11الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%27%15%17البترول والمعادنب

ManufacturingC%34%26%18الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%57%40%50الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%47%43%38الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%21%16%15التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%23%11%10تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%31%18%8النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%43%20%12اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%59%57%52المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%60%57%57المال والتأمينك

Real estate activitiesL%28%27%23األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%41%38%23األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%31%27%18الخدمات اإلداريةن

EducationO%47%45%14التعليمع

Human health and social work activitiesP%39%38%13الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%43%36%16الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%58%34%26 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 11

تصادي نشاط اًلق منشأة وال جم ال ية حسب ح رون كت تسويق اًلل سائل ال تي تستخدم و منشآت ال نسبة ال
Percentage of establishments using electronic marketing methods by size of establishment and economic activity

تصادي نشاط االق Economic activityال
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Table 12

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Access to Finance1%9%8%10الحصول على تمويل1

Land  / Rent of Space2%15%16%5الحصول على الموقع / استئجار المبنى2

Licenses & Permits3%14%13%10الحصول على التراخيص التجارية والتصاريح3

Security & Stability4%0%0%0األمن واالستقرار4

Customes / Tarde Laws & Regulations5%9%7%4أنظمة الجمارك والتجارة5

Export / Trade with other countries6%8%3%1إمكانية التصدير / التجارة مع دول أخرى6

Electricity Supply (without Interruption)7%3%7%7استمرارية التزود بالكهرباء )دون انقطاعات(7

Electricity Price8%7%9%31أسعار الكهرباء8

Water Supply (without Interruption)9%3%5%9استمرارية التزود بالمياه )دون انقطاعات(9

Water Price10%2%3%2أسعار المياه10

Fuel Supply (without Interruption)11%2%2%1استمرارية التزود بالوقود )دون انقطاعات(11

Fuel Price12%20%16%7أسعار الوقود12

Availability of Skilled Labour13%24%22%18توفر األيدي العاملة المدربة13

Labour Laws & Regulations14%22%17%15أنظمة وقوانين العمل14

Government Inspection Procedures15%6%7%9إجراءات التفتيش الرسمي على المنشآت15

Access to Telecommunication (Phone & Internet)16%2%1%1الحصول على خط الهاتف واالنترنت )االتصاالت(16

Access to Technical Support (Training & Consulting Services)17%14%11%6القدرة للوصول إلى المساعدة التقنية )التدريب 17

Governmnet Procedures & Bureaucracy18%16%16%14اإلجراءات الحكومية والبيروقراطية18

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 12

منشأة جم ال عمل حسب ح دء ال شاء وب ناء إن ق أث وائ ه ع واج تي ت منشآت ال نسبة ال
Percentage of establishments facing obstacles during creation and start-up by size of establishment

عمل دء ال ناء إنشاء وب عوائق أث Obstacles During the Creation and Commencement of Workال
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Table 13

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Low Demand1%16%14%15 ضعف الطلب1

Marketing / Export2%7%6%2 التسويق والتصدير2

Availability & Capability of Labour3%21%19%15 توفر وقدرة العاملين3

Availability of Finance4%13%15%26 توفر التمويل4

Availability of Raw Material5%11%6%3 توفر المواد الخام5

Local Competition6%13%13%6 المنافسة المحلية6

Foreign Competition7%13%4%1 المنافسة األجنبية7

Customers & Collection8%9%10%6 مشاكل العمالء والتحصيل8

Government Systems & Regulations9%8%9%10 األنظمة واللوائح الحكومية9

General Services10%7%4%5 الخدمات العامة10

Machinery/Equipment & Technology11%13%10%5 اآلالت والتكنولوجيا11

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 13

حجم هها مصنفة حسب ال واج تي ت مشاكل ال م ال منشآت حسب أه نسب ال
Percentage of establishments according to the most important problems facing them are sorted by size

مشاكل Problemsال



 م2018 مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة  

 

32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Table 14

250-50 مشتغل49-6 مشتغل5-1 مشتغل

 1-5 emp  6-49 emp 50-250 emp

High School or Below1%17.4%28.8%53.3ثانوي وما دون1

Attended a Business Incubator /Accelerator6%21.1%29.7%32.1دبلوم دون الجامعة6

Bachelor Degree3%56.8%38.8%12.5بكالوريوس3

Masters and above4%5.9%3.1%0.4أعلى من بكالوريوس4

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 14

عمل مصنفة حسب الحجم علمية لصاحب ال منشآت حسب الكفاءة ال نسب ال
Percentage of establishments according to the scientific competence of the employer by size of the establishment

علمية كفاءة ال Scientific Competenceال
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50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Government support and loans1%33%20%13الدعم الحكومي والقروض1

Easy licensing2%18%30%47سهوله اصدار التراخيص2

Vocational Localization (Saudization)3%16%11%10التوطين المهني ) السعودة(3

Electronic services4%69%38%19الخدمات االلكترونية4

Vision 20305%15%17%14رؤية 52030

Training6%11%7%5التدريب6

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

Growth Factors

جدول  15

نمو عوامل ال

Table 15

حجم موها حسب ال ي ن ح ف لوائ ظمة وال م األن تي تساه منشآت ال نسب ال
Percentage of establishments that systems and regulations contribute to growth by size
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50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Fees1 %20%25%29الرسوم1

Labor and labor system2%18%21%19نظام العمل والعمال2

Recruitment3 %32%20%15االستقدام3

The competition4%29%7%4المنافسة4

Saudization5 %15%12%10السعودة5

Issuing or renewing licenses6%15%9%12إصدار أو تجديد التراخيص6

The bureaucracy7%21%13%19البيروقراطية7

Government action8%24%20%14اإلجراءات الحكومية8

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 16

نمو Obstacles to Growthعوائق ال

Table 16

حجم موها مصنفة حسب ال ح ن لوائ ظمة وال تي تعيق األن منشآت ال نسب ال
Percentage of establishments that hinder systems and regulations growth by size
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Table 17

مكتبية  محمولة )الالب توب( كفية )لوحية(

Agriculture, forestry and fishingA%50%11%7الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%52%9%8البترول والمعادنب

ManufacturingC%55%10%4الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%63%8%4الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%62%16%5الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%64%15%7التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%64%19%9تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%61%17%5النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%60%14%8اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%71%19%7المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%76%15%10المال والتأمينك

Real estate activitiesL%74%17%10األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%74%16%11األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%73%15%6الخدمات اإلداريةن

EducationO%65%11%4التعليمع

Human health and social work activitiesP%66%10%4الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%72%17%7الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%73%18%7 الخدمات الجماعية والشخصيةش

تصادي نشاط االق ال

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 17

تصادي نشاط اًلق ة و ال مستخدم ية ال رون كت هزة األل وع اًلج صغر مصنف حسب ن منشآت متناهية ال نسب ال
Percentage of Micro-establishments by the type of electronic devices used by size economic activity

1-5 مشتغل

Economic Activity
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Table 18

مكتبية  محمولة )الالب توب( كفية )لوحية(

Agriculture, forestry and fishingA%77%18%12الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%72%10%9البترول والمعادنب

ManufacturingC%74%18%15الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%80%13%10الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%82%18%8الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%81%17%11التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%85%22%12تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%81%22%14النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%82%19%9اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%83%23%10المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%80%20%11المال والتأمينك

Real estate activitiesL%82%23%12األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%78%27%13األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%76%25%7الخدمات اإلداريةن

EducationO%83%23%6التعليمع

Human health and social work activitiesP%82%27%5الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%75%26%9الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%81%24%6 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 18

تصادي نشاط اًلق ة و ال مستخدم ية ال رون كت هزة األل وع اًلج صغيره مصنف حسب ن منشآت ال نسب ال
Percentage of small establishments by the type of electronic devices used by size economic activity

تصادي نشاط االق ال
6-49 مشتغل

Economic Activity
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Table 19

مكتبية  محمولة )الالب توب( كفية )لوحية(

Agriculture, forestry and fishingA%93%30%20الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%97%38%19البترول والمعادنب

ManufacturingC%92%32%20الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%95%37%24الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%95%21%24الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%98%26%22التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%97%17%19تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%94%19%20النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%98%25%18اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%98%14%18المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%99%19%20المال والتأمينك

Real estate activitiesL%99%17%14األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%96%9%11األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%98%18%22الخدمات اإلداريةن

EducationO%97%22%31التعليمع

Human health and social work activitiesP%99%19%30الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%93%0%22الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%98%11%25 الخدمات الجماعية والشخصيةش

50-250مشتغل
النشاط االقتصادي

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 19

تصادي نشاط اًلق ة و ال مستخدم ية ال رون كت هزة األل وع اًلج متوسطة مصنف حسب ن منشآت ال نسب ال
Percentage of medium establishments by the type of electronic devices used by size economic activity

Economic activity
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Table 20

50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

Agriculture, forestry and fishingA%59%16%13الزراعة والصيدأ

Mining and quarryingB%81%78%45البترول والمعادنب

ManufacturingC%73%45%16الصناعة التحويليةج

Electricity, gas, steam and air conditioning supplD%95%39%22الكهرباء والغازد

Water supply; sewerage, waste management and remediation activitiesE%98%60%17الماء والصرف الصحيهـ

ConstructionF%92%46%15التشييدو

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcyclesG%91%48%10تجارة الجملة والتجزئةز

Transportation and storageH%85%54%17النقل والتخزينح

Accommodation and food service activitiesI%96%42%8اإلقامة والطعامط

Information and communicationJ%93%81%10المعلومات واالتصاالتي

Financial and insurance activitiesK%98%39%15المال والتأمينك

Real estate activitiesL%94%77%11األنشطة العقاريةل

Professional, scientific and technical activitiesM%91%42%17األنشطة المهنية والتقنيةم

Administrative and support service activitiesN%88%71%17الخدمات اإلداريةن

EducationO%98%68%17التعليمع

Human health and social work activitiesP%96%60%21الصحة والعمل االجتماعيف

Arts, entertainment and recreationQ%90%52%14الفنون والترفيهص

Other service activitiesR%85%35%5 الخدمات الجماعية والشخصيةش

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

جدول 20

تصادي نشاط اًلق منشأة وال جم ال ية حسب ح رون كت ات اًلل خدم ظمة وال تي تستخدم األن منشآت ال نسبة ال
Percentage of establishments using electronic systems and services by size of establishment and economic activity

تصادي نشاط االق Economic Activityال
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50-250 مشتغل6-49 مشتغل1-5 مشتغل

 1-5 emp 6-49 emp50-250 emp

For advertising1%54%25%13للدعاية1

For communication2%20%15%8لالتصال2

To search for information supporting the establishment3%36%16%10للبحث عن معلومات تدعم المنشاة3

Percentage of establishments using Social Media sites by size

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المنشآت الصغيره والمتوسطه 2018(

Table 21 جدول 21

نمو Obstacles to Growthعوائق ال

حجم تماعي مصنفة حسب ال صل اًلج توا ع ال واق تي تستخدم م منشآت ال نسب ال
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