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كلمة محافظ الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة "منشآت" 

أ. سامي بن إبراهيم الحسيني
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كبيراً  اهتماماً  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  أولت 
هذا  وانعكس  والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت  بقطاع 
بناء  في  للمساهمة  "منشآت"  في  عملنا  عى  االهتمام 
وذلك  بالمملكة،  ومرونة  واستدامة  تنوعاً  أكثر  اقتصاد 
مدعومة  وخدمات  ومبادرات  برامج  تصميم  خالل  من 
الوطنية  الصناعات  وبرنامج  الوطني،  التحول  برنامج  من 
القدرات  تنمية  برنامج  وأيضاً  اللوجستية،  والخدمات 
وآمنة  قوية  أعمال  بيئة  تأسيس  في  لتساهم  البشرية، 
وفعالة تمكِّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع 

والنمو.

السعودية  الشركة  خالل  من  "منشآت"  في  ساهمنا 
لالستثمار الجريء، بتحقيق المملكة للمركز الثاني في عدد 
الشرق  مستوى  عى  الجريء  االستثمار  صفقات  وقيمة 
الفترة  خالل   %  108 نمو  بنسبة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
من بداية العام الجاري 2022 إىل نهاية الربع الثالث مقارنة 
3 مليارات  إىل  2021 بمبالغ وصلت  بنفس الفترة من عام 

و68 مليون ريال.

وحققنا نمواً قياسياً في عدد المستثمرين المشاركين في 
جوالت استثمارية لصالح شركات ناشئة سعودية بنسبة 
83 % من بداية العام الجاري 2022 إىل نهاية الربع الثالث 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ محققاً رقماً قياسياً 
جديداً بإجمالي 97 مستثمراً. أما في مبادرة اإلقراض غير 
من  أكثر  بصرف  محفزة  تمويلية  حلوالً  وفرنا  المباشر، 
2,500 منشأة حتى  2.85 مليار ريال واستفادة أكثر من 
نهاية الربع الثالث من عام 2022 وبلغت نسبة نمو مبالغ 

التمويل 29 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

واستمراراً لحرصنا المستمر عى دعم المنشآت الصغيرة 
قدم  المطلوب،  التمويل  إىل  الوصول  في  والمتوسطة 
حيث  التمويل  لقنوات  مالية  ضمانات  »كفالة«  برنامج 
بلغت قيمة التمويل 71.3 مليار ريال واستفادة أكثر من 

17,172 منشأة حتى نهاية الربع الثالث، لعام 2022  أما من 
منشأة   3,762 من  أكثر  تمويل  تم  التمويل،  بوابة  خالل 
بأكثر من 15.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2022، 
التجاري،  االمتياز  في  التمويل  بتسهيل  يتعلق  وفيما 
مليار   1.7 من  أكثر  إىل  التمويل  محافظ  قيمة  وصلت 
ريال، كما تم توقيع اتفاقيات مع 9 بنوك تجارية وجهات 
تمويلية بحجم تمويل وصل ألكثر من 400 مليون ريال 

عى جميع محافظ االمتياز التجاري.

وسيطاً   60 وترخيص  تجارية،  عالمات   705 تقييم  وتم 
لالمتياز التجاري، وتطوير االمتياز لعدد 57 عالمة تجارية 
ورفع  التجاري  باالمتياز  العاملة  التجارية  العالمات  لدعم 
الوديّة  التسوية  خدمة  وتفعيل  المحلّي،  الناتج  نسبة 
المصالحة  مركز  مع  بالتعاون  التجاري  االمتياز  لخالفات 

بوزارة العدل.

األعمال  ريادة  بيئة  تشهده  التي  الكبير  الحراك  ولتعزيز 
األعمال  لريادة  العالمي  المؤتمر  نظمنا  المملكة،  في 
تجاوزت  اتفاقيات وشراكات  توقيع  الذي شهد   ،)GEC(
واالستثمار  االقتصاد  قادة  أبرز  بحضور  ريال  مليار   50
من  أكثر  وحضور  دولة   180 من  أكثر  بمشاركة  عالمياً 

9300 شخص.

عى  "منشآت"  في  عملنا  الواعدة،  الشركات  ولتنمية 
ربطها بشبكة من المستشارين والمستثمرين المحليين 
وتأهيلها بالبرامج تدريبية، مما أسهم في طرح 3 شركات 
في السوق الموازي ودعم أكثر من 130 منشأة متسارعة 
متسارعة  للمنشآت  إيليت  طموح  برنامج  ضمن  نمو 
إىل 37 شركة ناشئة  النمو، ومن خالل مركز ذكاء، وصلنا 
االصطناعي  )الذكاء  ضمنها  ومن  صاعدة،  تقنيات  تبنت 
تحليل  علوم   – السيبراني  األمن   – األشياء  وإنترنت   –
زيادة  أو  التكاليف  تقليل  في  ساهم  مما  البيانات(، 

المبيعات.



نظرة عامة عىل 
اإلنجازات المتحققة:
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%93.5 نسبة سهولة

بدء األعمال، مما جعل المملكة 
فـــي صــــــدارة تــرتــيــب مــؤشــر 
ــي عــمــل  ــ ــدء ف ــ ــب ــ ــة ال ــولـ ــهـ »سـ
المرصد  تقرير  حسب  تجاري« 
 )GEM( لريادة األعمال العالمي 

لعام 2021/2022.

 %83 نسبة نمو  

عدد المســـتثمرين المشـــاركين 
فـــي جـــوالت اســـتثمارية لصالح 
شـــركات ناشئة ســـعودية حتى 
ــة الربـــع الثالـــث مـــن عـــام  نهاـي
الفتـــرة  بنفـــس  مقارنـــة   2022

.2021 عـــام  من 

970+ ألف

الصغر  المتناهية  المنشآت  عدد 
حتى  والمتوسطة  والــصــغــيــرة 
نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام 

.2022

2.85 مليار ريال

إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة 
اإلقراض غير المباشر حتى نهاية الربع 
الثالث من عام 2022 واستفادة أكثر 
من 2,500 منشأة وبلغت نسبة نمو 
بنفس  مقارنة   29% التمويل  مبالغ 

الربع من العام الماضي.

221 مليار

االئتمانيـــة  التســـهيالت  حجـــم 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  المقدمـــة 
البنوك  قبـــل  والمتوســـطة من 
وشـــركات التمويل حتـــى نهاية 

الربـــع الثانـــي من عـــام 2022.

1.7 مليار ريال 

ــغ الــمــعــتــمــدة  ــال ــمــب إجــمــالــي ال
ــادرة  ــ ــب ــمـــن مــ لـــالســـتـــثـــمـــار ضـ
الحكومي  ــجــريء  ال االســتــثــمــار 
حتى نهاية الربع الثالث من عام 

.2022
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71.3 مليار ريال

ــيــة لــقــنــوات  ــمــال ــات ال ــضــمــان ال
التمويل حتى نهاية الربع الثالث 
من  مــقــدمــة   2022 ــام  ــ ع ــن  مـ

برنامج »كفالة«.

أكثر من 1.7 مليار ريال

إجمالـــي محافـــظ التمويـــل في 
التجاري. االمتيـــاز 

 17،172 +

منشـــأة مســـتفيدة مـــن برنامج 
كفالة حتـــى نهاية الربـــع الثالث 

من عـــام 2022.

9 اتفاقيات 

ــوك تــجــاريــة  ــن اتــفــاقــيــات مــع ب
تمويل  بحجم  تمويلية  وجهات 
مليون   400 مــن  ألكــثــر  وصــل 

ريال.

15.8 مليار ريال

إجمالي مبالغ تمويل المنشـــآت 
عبر بوابـــة التمويل حتـــى نهاية 

الربع الثالث مـــن عام 2022.

 1,880 +

جدير  خدمة  في  مؤهلة  منشأة 
حتى نهاية الربع الثالث من عام 

.2022

3،762 منشأة 

خالل  من  المستفيدين  إجمالي 
الربع  نهاية  حتى  التمويل  بوابة 

الثالث لعام 2022.

+ 26 ألف 

مستفيد ومستفيدة من تطبيق 
الربع  نهاية  حتى  منشآت  نوافذ 

الثالث من عام 2022.
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+ 20 ألف 

متدرب ومتدربة اســـتفادوا من 
أكاديمية منشـــآت اإللكترونية.

+ 48 ألف منشأة

مستفيدة من منصة مزايا.

الداعمة  الخدمات  تقديم 

ــاز  ــي ــت ــام والـــمـــمـــكـــنـــة ل

التجاري 

وإطالق خدمة التسوية الودية.

فــي  ــات  ــ ــرك ــ ش  3 طـــــرح 

السوق الموازي 

ودعـــم أكثـــر مـــن 130 منشـــأة 
متســـارعة نمـــو ضمـــن برنامـــج 
للمنشـــآت  »إيليـــت«  طمـــوح 

النمـــو. متســـارعة 

لريادة  العالمي  المؤتمر  تنظيم 
:)GEC( األعمال

+ 50 مليار ريال

والــشــراكــات  االتــفــاقــيــات  قيمة 

الموقعة بحضور أبرز قادة االقتصاد 

أكثر  بمشاركة  عالمياً  واالستثمار 

أكثر من  ــة وحــضــور  دول  180 مــن 

9300 شخص.

الوصـــول إىل أكثر من 37 

ناشئة  شركة 

تبنـــت تقنيـــة صاعـــدة )الـــذكاء 
االصطناعي - وإنترنت األشـــياء 
علـــوم   - الســـيبراني  األمـــن   -

تحليـــل البيانـــات(.



نبذة عن أبرز برامج 
وخدمات ومبادرات 

"منشآت":



برنامج طموح:

برنامــج يســتهدف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة متســارعة النمــو ذات القيمــة 
المضاعفــة لالقتصــاد الوطنــي، بهــدف تعزيــز نموهــا وتطويــر قدراتهــا.

لالستفادة من البرنــامـــج: 

أكاديمية منشآت اإللكترونية:

بشــكل  والتعليميــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  مجموعــة  تقــدم  إلكترونيــة  بوابــة 
ــة،  ــة والفني ــي، لمســاعدة المســتفيدين عــى رفــع الكفــاءات اإلداريــة والمالي مجان

ونقــل أفضــل الممارســات فــي تأســيس وإدارة وتطويــر المنشــآت التجارـيـة.

لالستفادة من األكاديمية: 

تطبيق »نوافذ منشآت«

إىل زيادة فرص  يقدم خدمات اإلرشاد واالستشارات، ويهدف  إلكتروني  تطبيق 
التحديات من خالل توفير  التغلب عى  المنشآت واالستقرار وتمكينها من  نجاح 

مستشارين متخصصين ومرشدين من ذوي الخبرة في مجاالت األعمال.

لالستفادة من التطبـيـــق: 

خدمة جدير

خدمة إلكترونية مجانية تعمل عى تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
من خالل تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع 

العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص.

لالستفادة من الخـــــدمـــة: 
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نعمــل باســتمرار عــىل تصميــم برامــج وخدمــات ومبــادرات متخصصــة تلبــي احتياجــات المنشــآت 
ــز  ــرى تحف ــطتها االقتصاديــة، وأخ ــا وأنش ــع مراحله ــطة بجمي ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ المتناهي
ـادة فــي معــدالت تأســيس  ـادة األعمــال، وتدعــم رواد األعمــال الطموحيــن لتحقيــق زـي ثقافــة رـي

الشــركات الجدـيـدة، ومنهــا عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر:

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://tomoh.sa
https://academy.monshaat.gov.sa/?redirect=0
https://www.monshaat.gov.sa/apps
https://jadeer.monshaat.gov.sa
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خدمة »دعم تأسيس المتاجر اإللكترونية« 

خدمة تهدف إىل دعم المتاجر التقليدية لالستفادة من إمكانات التجارة اإللكترونية 
وتسهيل عملية فتح المتجر اإللكتروني بطريقة نظامية وموثقة.

لالستفادة من الخــدمــــة: 

مبادرة بوابة االبتكار التجاري الوطنية »فكرة«

إىل  وتهدف  التجاري،  االبتكار  تدعم  ومعلومات  خدمات  تقدم  وطنية  مبادرة 
تكوين منصة افتراضية تساهم في تأسيس ونمو المنشآت التجارية القائمة عى 
إىل تبنى االبتكار والتقنية في أعمالها  االبتكار والتقنية أو المنشآت التي تسعى 

الحالية.

لالستفــادة من المبــادرة: 

مركز االمتياز التجاري:

مركـــز متخصـــص في تعزيـــز ازدهـــار صناعة االمتيـــاز التجـــاري واســـتدامتها، من 
ــدة للمســـتثمرين ورواد األعمال للتوســـع وتنميـــة أعمالهم  خـــالل خلـــق آفاق جدـي

ــة، وتحســـين بيئة األعمـــال التجارية واالســـتثمارية. التجارـي

لالستفــادة من المـــركـــز: 

مركز ذكاء:

البيانــات والــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء  مركــز متخصــص فــي علــوم 
المنشــآت ورواد األعمــال، مــن خــالل  يعمــل عــى تمكيــن  الســيبراني،  واألمــن 
المســاهمة فــي خلــق شــركات ابتكاريــة ناشــئة وزيــادة كفــاءة المنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة.

لالستفــــادة من المركـــز: 

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://www.monshaat.gov.sa/seec
https://fikra.sa
https://franchisecenter.sa/ar/slider/view/11754
https://www.monshaat.gov.sa/thakaa
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مراكز دعم المنشآت:

مراكــز موحــدة متكاملــة تقــدم حزمــة مــن البرامــج لتطويــر المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة ورواد ورائــدات األعمــال، ويشــمل ذلــك دعــم األعمــال واالستشــارات 
والعــرض عــى المســتثمر والتدريــب وخدمــات تطويــر األعمــال واإلرشــاد وربــط 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــع المنشــآت الكبيــرة فــي نفــس المنطقــة 

االقتصادـيـة.

لالستفادة من المراكز: 

خدمة حاسبة التكاليف:

خدمــة تتيــح للمقبليــن عــى بــدء العمــل التجــاري معرفــة أبــرز الرســوم الحكوميــة 
الالزمــة خــالل فتــرة التأســيس والتشــغيل، وتســاعد رواد األعمــال عــى احتســاب 

نقطــة التعــادل وتقديــر جــدوى المشــروع بدقــة أكبــر.

لالستفادة من الخدمة: 

اضغط هنا

اضغط هنا

بعض المبادرات مدعومة من:

https://www.monshaat.gov.sa/ssc
https://www.monshaat.gov.sa/node/9340


للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي:

www.monshaat.gov.sa 


