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بتواجــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الصناعــة  يتميــز قطــاع 
ــة  ــتمر لبيئ ــين المس ــى التحس ــل عل ــة تعم ــزة وممكن ــة محف منظوم
االســتثمار الصناعــي، ودفــع آليــات النمــو االقتصــادي للقطــاع مــن خــال 
ــدف  ــتي تهــ ــكين والـ ــتمر والتمــ ــين المس ــاور التحس ــى مح ــل عل العم
ــاق  ــاً آلف ــي قدم ــن المض ــه م ــتثمر وتمكن ــة المس ــسين تجرب ــى تحــ إلـ
ــة  ــدة. تقــدم منظومــة وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، باإلضافـــ جدي
متنوعــة  وحوافــز  خدمــات  الحكوميــة،  الجــــهات  مــن  العديــد  إلــى 
ــة  ــواق المحلي ــاذ لألس ــى النف ــي وحت ــاط الصناع ــص للنش ــدأ بالترخي تب
والدوليــة. كمــا تعمــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة علــى تحســين 
ــة، وإيجــاد المحفــزات التــي تســاهم فــي  ــة التشــريعية والتنظيمي البيئ
ــار  ــاع الخي ــون القط ــم ليك ــاع وتمكينه ــى القط ــتثمرين عل ــال المس إقب
للمستثمـــرين مــن  الــوزارة خدماتهــا  تقــدم  األول. كمــا  االســتثماري 
ــاعدة  ــى مس ــدف إل ــي ته ــة، والت ــناعي” اإللكتروني ــة “صـــــ ــال منصــ خـ
ــات  ــة والخدم ــات الرّقمّي ــى المحتوي ــول إل ــي للوص ــتثمر الصّناع المس
اإللكترونّيــة التــي يحتاجهــا، وتســهم فــي تقديــم الخدمــات للمســتثمرين 
بشــكل أســرع، مــن خــال منصــة إلكترونيــة متكاملــة تلبــي احتياجاتــه. 

  منظومة
 صناعية متكاملة

المقدمة
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 توقيع اإلتفاقية المبدئية

يف بعض الحاالت، وبناء عىل اتفاق مسبق مع المستثمر، يوقع المستثمر عىل اتفاقية مبدئية واتفاقية عدم 
افصاح مع الجهة المعنية، وذلك من أجل مشاركة البيانات المتعلقة بالفرصة االستثمارية.

 االجتماع األولي والتقييم ما قبل إجراء دراسة الجدوى

عند طلب المستثمر، يتم التنسيق لعقد اجتماع أويل بني الجهات الحكومية كوزارة االستثمار والجهة 
المعنية بالنشاط الصنايع الذي ينوي المستثمر االستثمار فيه وذلك لمناقشة فرص االستثمار المتاحة 

وعرض حزم التمكني العامة والنوعية.

 البحث والتوعية

يقوم المستثمر بالبحث وتحديد الفرصة األنسب ويشمل ذلك التواصل مع منظومة وزارة الصناعة والرثوة 
المعدنية ووزارة اإلستثمار لالطالع عىل الفرص الصناعية المتاحة.

1

2

3

إعداد دراسة الجدوى ومناقشة حزم التحفيز4
وفق رغبة وقرار المستثمر، يعد المستثمر دراسة جدوى لغرض فهم السوق والتفاوض بشأن حزم التحفزي، 
بما يف ذلك معلومات حول العمليات والتكاليف المتوقعة وتفاصيل الخدمات والمرافق المقدمة واألسعار 

المفروضة.

رحلة المستثمر
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التقدم للحصول على ترخيص استثمار
)للمستثمر األجنبي(

عىل المستثمر األجنيب الحصول عىل رخصة االستثمار األجنيب من وزارة االستثمار.

5

6

7

8

السجل التجاري 

عىل المستثمر الحصول عىل سجل تجاري من وزارة التجارة.

موافقات خاصة 

 قطاع األغذية: 
موافقات أولية من هيئة الغذاء والدواء يف حال كانت المشاريع خارج المــدن الصنــــــــــــاعية

 الصناعات العســــــكرية:
   التقدم للحــــصول عىل تصــــــــريح “التأســـيــــــيس” مــــــــن الهيئة العــــــــامة للصــــــــــناعات العسكرية 

 الصناعـــــات الكيـماوية: 
التقدم بطلب تخصيص للغاز واللقيم من وزارة الطاقة.

 تأمين األراضي الصناعية

للمستثمر التقدم بطلب أرض صناعية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة، أو التقديم عىل وزارة الشؤون 

القروية والبلدية لألرايض التابعة لها.

رحلة المستثمر
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تصاريح خاصة )لمشاريع محدودة(

عىل المستثمر االمتثال لالشرتاطات المرتبطة بالمعايري البيئية بحسب النشاط الصنايع وذلك من خالل 
المركز الوطين للرقابة عىل االلزتام البييئ.

10

11

التقدم بطلب الحصول على قرض9

وفق رغبة وقرار المستثمر، يتقدم المستثمر بطلب الحصول عىل قرض من صندوق التنمية الصناعية 
السعودي أو بوابة التمويل التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغرية والمتوسطة أو غريها، كما يمكن 

للمستثمر التقديم عىل القروض التجارية.

التقدم بطلب للحصول على رخصة اإلنشاءات

بعد أن يتم تخصيص األرض للمستثمر وتوقيع العقد، يتقدم المستثمر بطلب الحصول عىل رخصة 
انشاءات من الجهة المعنية.

طلب الحصول على شهادة أنظمة األمن والسامة 

يف حال تم إنشاء المرافق المحّددة، يتقدم المستثمر بطلب للحصول عىل شهادة أنظمة األمن والسالمة 
من الهيئة العليا لألمن الصنايع بعد استكمال العملية. تصدر الهيئة الُعليا لألمن الصنايع شهادة أنظمة 

األمن والسالمة بعد معاينة الموقع.

12

رحلة المستثمر
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 التقدم بطلب الحصول على 
الرخصة التشغيلية

بحســـب اشـــرتاطات الجهـــات، وبعـــد اكتمـــال بنـــاء المصنـــع بمـــا فيـــه مـــن مرافـــق وتجهـــزيات، يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب 
للحصول عىل الرخصة التشغيلية من الجهة المعنية بتوفري األرض.

خطوات إضافية لبعض الجهات

 الصناعات الغذائية: 
 1. الحصول عىل رخصة حفر آبار. 

 2. الحصول عىل رخصة نهائية إلنشاء مصنع الصناعات الغذائية. 
 لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ً
3. تسجيل المنتجات الغذائية إلكرتونيا

 الصناعات الدوائية: 
 1. التقدم بطلب الحصول عىل رخصة مصنع أدوية. 

 2. تقديم طلب الحصول عىل شهادة ممارسة التصنيع الجيد. 
 3. التقدم بطلب للحصول عىل تسجيل الدواء.

 المستلزمات الطبية: 
التقدم للحصول عىل رخصة إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية

 الطاقة: 
التقدم بطلب للحصول عىل رخصة تشغيل للنشاط

 االسزتراع المايئ:
 التقدم للحصول عىل رخصة االسزتراع المايئ

 الصناعات العسكرية: 
التقدم للحصول عىل رخصة تشغيلية للتصنيع العسكري من الهيئة العامة للصناعات العسكرية

التقدم للحصول على رخصة صناعية

بعـــد توقيـــع المســـتثمر عـــىل عقـــد تخصيـــص االرض الصناعيـــة يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب الحصـــول عـــىل ترخيـــص صنـــايع 
من وزارة الصناعة والرثوة المعدنية من خالل بوابة صنايع.

14

15

13
رحلة المستثمر
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بدء العمليات

بعد الحصول عىل الرخص المطلوبة، يحق للمستثمر إطالق عمليات المرشوع.

 خطوات إضافية لبعض الجهات 
)بعد اإلنتاج(

بعـــض الصناعات/المنتجـــات تتطلـــب الحصـــول عـــىل تراخيـــص محـــددة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس 
والجودة بعد اإلنتاج مثل:

- ترخيص بإستخدام عالمة الجودة السعودية للمنتجات.
- شهادات المطابقة )إعتماد طراز / إعتماد دفعة إنتاج(.

- ترخيص باستخدام بطاقات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود وترشيد المياه للمنتجات.
- شهادات اإلعرتاف الوطنية )ECEE للمنتجات الكهروتقنية(.

- باإلمكان المستثمر التقدم بطلب للحصول عىل شهادة حالل. 

دعم وتحفيز المستثمر

يف حالـــة واجـــه المســـتثمر تحديـــات، فمـــن الممكـــن للمســـتثمر التواصـــل مـــع الجهـــة المعنيـــة للمســـاعدة يف إيجـــاد الحلـــول 
المناســـبة مثـــل وزارة الصناعـــة والـــرثوة المعدنيـــة ووزارة االســـتثمار وغريهـــا مـــن الجهـــات المذكـــورة يف هـــذا الدليـــل. كمـــا 
توفـــر الجهـــات الـــي تقـــوم بتخصيـــص األرايض الصناعيـــة للمســـتثمرين خدمـــات الدعـــم بمـــا يف ذلـــك يف ذلـــك التقـــدم 
للحصـــول عـــىل تـــأرشة عمـــل والوصـــول إىل مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة ومختـــرات البحـــث والتطويـــر، وغريهـــا. باإلضافـــة إىل 
ذلـــك، تســـتطيع بعـــض الجهـــات، بمـــا يف ذلـــك وزارة االســـتثمار وهيئـــة المحتـــوى المـــي والمشـــريات الحكوميـــة، ربـــط 
المســـتثمر بحجـــم الطلـــب عـــىل الســـلع، وذلـــك مـــن خـــال تبـــادل المعلومـــات وبيانـــات التوقعـــات ذات الصلـــة. كمـــا يمكـــن 
التقـــدم لصنـــدوق تنميـــة المـــوارد البرشيـــة “هـــدف” و “منشـــآت” لالســـتفادة مـــن الخدمـــات وبرامـــج التحفـــزي المقدمـــة 

للقطاع الخاص.

17

18

16
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 مـــع 
ً
تهـــدف وزارة الصناعـــة والـــرثوة المعدنيـــة إىل النهـــوض بقطـــايع الصناعـــة والتعديـــن، والمســـاهمة يف تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، تماشـــيا

رؤيـــة المملكـــة 2030، الـــي اعتمـــدت هذيـــن القطاعـــني كخياريـــن اســـرتاتيجيني لتنويـــع االقتصـــاد الوطـــين، ورفـــع مســـاهمتهما يف الناتـــج المحـــي 
اإلجمـــايل، وذلـــك عـــر تنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات تحـــت مظلـــة برنامـــج تطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية )أحـــد برامـــج تحقيـــق 
رؤيـــة المملكـــة 2030(، والـــذي يهـــدف إىل تحويـــل المملكـــة إىل قـــوة صناعيـــة وتعدينيـــة رائـــدة، ومنصـــة عالميـــة للخدمـــات اللوجســـتية. وعملـــت 
الـــوزارة مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافهـــا عـــىل االســـتفادة مـــن المـــزيات التنافســـية للمملكـــة، وتحســـني بيئـــة االســـتثمار، إضــــــــافة إىل  إيجــــــــــاد 

التشـريعـــــــات والتنظيمـــات الي تضمـــن استدامـــــــة القطاع، وجذب االستثمارات النوعية.

وزارة الصناعة و الرثوة المعدنية

 اعفاء جمركي 
 على االالت والمعدات

الحصول عىل إعفـاء جمريك لآلالت والمعدات بعد 
الحصول عىل الرتخيص الصنايع.

 طلب الحماية 
من المنافسة غير العادلة

وجـــود  حالـــة  يف  شـــكوى  تقديـــم  للمســـتثمر  تتيـــح 
منافسة غري عادلة.

فسح اآلالت والمعدات 
المستعملة

اســـترياد  وتأييـــد  الموافقـــة  للمســـتثمر  تتيـــح 
اآلالت والمعدات ألغراض التصنيع.

 اعفاء جمركي
على قطع الغيار

الحصول عىل االعفاء الجمريك.

الترخيص الصناعي

تصـــدر الـــوزارة الرتخيـــص الصنـــايع للمصنـــع ويكـــون 
رسيانـــه لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــدة 

أو مدد مماثلة.

 اعفاء جمركي 
على المواد الخام

الحصـــول عـــىل إعفـــاء جمـــريك للمـــواد األوليـــة بعـــد 
الحصول عىل الرتخيص الصنايع.

فسح كيميائي

يمكـــن للمســـتثمر الصنـــايع مـــن خـــالل هـــذه 
ــترياد وفســـح  ــة طلـــب إصـــدار إذن اسـ الخدمـ

المواد الكيميائية الالزمة لعمليات اإلنتاج.

تأييد عمالة
الصناعيـــة  المنشـــاة  زيـــارة  بعـــد  ذلـــك  يتـــم 

وتقييم احتياجها من القوى العاملة

mim.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية
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”مدن“

منـــذ تأسيســـها عـــام 2001م، اهتمـــت الهيئـــة الســـعودية للمـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنيـــة “مـــدن” بتطويـــر األرايض الصناعيـــة والبـــى التحتيـــة 
المتكاملـــة، وتتمثـــل مســـؤولية “مـــدن” يف تطويـــر األرايض الصناعيـــة واإلرشاف عليهـــا يف المملكـــة، كمـــا تـــرشف اليـــوم عـــىل 36 مدينـــة صناعيـــة 

قائمـــة وأخـــرى تحـــت التطويـــر يف مختلـــف أنحـــاء المملكـــة، باإلضافـــة إىل إرشافهـــا عـــىل المجمعـــات والمـــدن الصناعيـــة الخاصـــة.

مصنع وقرض

تقـــــدم “مــــدن” منتــــج “مصنــــع وقرض” الـــــذي يتيــــح 
للمستثمـــر الحــــصول عىل منتـــج مـــــوحد للوحـــــدات 
الجــــــــــاهزة بشــــــــراكة تمــــــويلية مــــــع صنـــــــدوق التنميـــة 
موحـــدة. صناعيـــة  كحزمـــة  الســـعودي   الصناعيـــة 

برنامج اإلنتاجية الوطني

الصناعيـــة  التنميـــة  صنـــدوق  مـــع  بالرشاكـــة 
للعلـــوم  العزيـــز  عبـــد  الملـــك  ومدينـــة  الســـعودي 
الـــرشكات  مســـاعدة  بهـــدف   ،KACST والتقنيـــة 
تقنيـــات  وتبـــين  الرقمـــي  ل  التحـــوُّ عـــىل  الصناعيـــة 
 .”Industry  4.0“ الرابــــــــعة  الصناعيـــة   الثـــورة 

أسس مع بنك التنمية 
االجتماعية

مـــع  بتعـــاون  تمويـــي  منتـــج  “مــــــــدن”  تقــــــــــدم 
المشـــاريع  لتمويـــل  االجتماعيـــة  التنمــــــية  بنـــك 
الصناعيـــة الصغـــرية بالمـــدن الصناعيـــة. وذلـــك 
عـــر اتفاقيـــة موقعـــة بني “مـــدن” وبنـــك التنمية 

االجتماعيـــة.

أرض صناعية

التــــقديم  االسـتثــمــــار  فـــــي  للراغــــــبني  يمكــــــن 
للحصــــــول عـــــىل أرض صــــناعية يف واحـــدة مــــــن 36 

الهـــــــــيئة.  عــــــليها  تشـــــــــرف  مـــــــدينة 

 أرض وقرض

وقـــرض صنـــايع”   منتـــج “أرض  تقـــدم “مـــدن” 
أرض  عـــىل  التقديـــم  للمســـتثمر  يتيـــح  الـــذي 
، كحزمـــة صناعيـــة موحـــدة، 

ً
صناعيـــة وتمويـــل معـــا

“مـــــدن”  بيــــــن  موقعـــة  اتفـــــــــاقية  عـــر  وذلـــك 
وصنـــــدوق التنـــــــمية  الصنـــــــــــاعيـــــــة  الســــــــــــعودي.

مباني جاهزة
تقـــدم “مـــدن” مصانـــع جاهـــزة بمســـاحة كِليـــة 
للمســـتثمرين  و1500م²”  “700م²  مختلفـــة 

والمتوســـطة. الصغـــرية  المشـــاريع  أصحـــاب 

شريك
الوطنية  للخطة  استجابة  رشيك  نظام  بناء  تم 
تواصل  ولتــــعزيـز عملية  اإللكتـــــرونية،  للتعامـــــالت 
واالستــجابة  األداء،  وتحسني  بعـمالئها،  “مدن” 

لمتطـــلباتهم واحتياجاتهم. 

modon.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن
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ُيعـــى صنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة الســـعودي بدعـــم وبتطويـــر الصناعـــة يف المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن طريـــق القـــروض طويلـــة األجـــل 
ذات التكاليـــف المخفضـــة والمتوافقـــة مـــع احـــكام الرشيعـــة اإلســـالمية للمســـاعدة يف إنشـــاء أو تطويـــر أو توســـيع المصانـــع يف المملكـــة، كمـــا 
يســـاهم يف مســـاعدة هـــذه الـــرشكات عـــىل الوقـــوف عـــن طريـــق اعـــداد دراســـات جـــدوى قبـــل إعطـــاء القـــرض ومتابعـــة الرشكـــة خـــالل فـــرتة 

التســـديد للتأكـــد مـــن حســـن ســـري عملياتهـــا.

برنامج نخب

إىل  موجـــه  مكثـــف  تدريـــب  تقديـــم  إىل  يهـــدف 
الكفـــاءات الوطنيـــة مـــن حديـــي التخـــرج، ممـــا 
يدعـــم تلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل وتقديـــم 
منظومـــة  الرنامـــج  ويعتمـــد  وظيفيـــة  فـــرص 

بالتوظيـــف المنتهـــي  التدريـــب  مـــن  متكاملـــة 

أرض وقرض صناعي

منتــج أرض وقـــــرض صــــنايع يتيــــــح للمستثـــــــــــمر 
ًـــا  متـضـمـنـ التمــــــــويل  طـــــــلب  علـــــى  التـقـــــــديم 
عـــر  الصنـــايع  لالستثـــــــمار  األرض  تخصيـــص 

موحـــد. طلـــب 

تمويل رأس المال العامل

لتحفـــزي  شـــهر(،   12 )مدتـــه  األجـــل  قصـــري  تمويـــل 
النفقـــات  تغطيـــة  خـــالل  مـــن  الناميـــة  المشـــاريع 
الحســـابات  تشـــمل  الـــي  اإلضافيـــة  التشـــغيلية 

الدائنـــة.    والحســـابات  المخـــزون  المدينـــة، 

االعتماد المستندي مع 
البنوك

لتحفـــزي  شـــهر(،   12 )مدتـــه  األجـــل  قصـــري  تمويـــل 
النفقـــات  تغطيـــة  خـــالل  مـــن  الناميـــة  المشـــاريع 
الحســـابات  تشـــمل  الـــي  اإلضافيـــة  التشـــغيلية 

الدائنـــة. والحســـابات  المخـــزون  المدينـــة، 

تمويل المشاريع الصناعية

الخدمـــة  هـــذه  الصنـــايع  الصنـــدوق  ُيقـــّدم 
للمرشوعـــات الصناعيـــة بعـــد اســـتيفاء مجموعـــٍة 
والمــــــراحل  واإلجـــــــراءات  المتطـــــــلبات  مـــن 
قـــــــروض  بـــني  تتــــــراوح  والـــي  المخــــــــتلفة، 
متوســـطة إىل طويلـــة األجـــل ألغـــراض مختلفـــة.

تمويل االستحواذ

وفـــر الصنـــدوق الصنـــايع مـــن خـــالل هـــذا المنتـــج 
المحليـــة  المنشـــآت  اســـتحواذ  عمليـــات  تمويـــل 
عـــىل منشـــآت داخـــل المملكـــة ذات قيمـــة مضافـــة 

الصنـــايع. الصنـــدوق  يمولهـــا  الـــي  للقطاعـــات 

آفاق

الصناعيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب  احتياجـــات  يلـــيب 
الصغـــرية والمتوســـطة، ويضـــم هـــذا الرنامـــج حالًيـــا 
منتًجـــا واحـــًدا تحـــت اســـم “تحفـــزي نمـــو المشـــاريع 
يقـــدم  والـــذي  والمتوســـطة”  الصغـــرية  الصناعيـــة 
تمويـــل للمشـــاريع الصغـــرية والمتوســـطة الواعـــدة 

والـــي تعمـــل يف مجالهـــا لمـــدة ســـنتني أو أكـــرث.

عن طريق الموقع اإللكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي: 
sidf.gov.sa

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الخدمات المقدمة
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تنافسية

يف  نوعيـــة  تحـــوالت  تحقيـــق  إىل  الرنامـــج  يهـــدف 
القـــدرات  وبنـــاء  الوطنيـــة،  الصناعيـــة  القاعـــدة 
المحليـــة لألفـــراد والـــرشكات، وتعظيـــم االســـتفادة 
ويقـــدم  القائمـــة.  الصناعيـــة  القاعـــدة  مـــوارد  مـــن 
لرفـــع  وتمويليـــة  استشـــارية  خدمـــات  الرنامـــج 
أواًل:  منتجـــني.  عـــر  الصنـــايع  القطـــاع  تنافســـية 
منتج التحول الرقمي الصنايع، والذي يهدف إىل 
تطويـــر خارطـــة التحـــول إىل الجيـــل الرابـــع الصنـــايع 
وتحســـني اإلنتاجيـــة المنتـــج الثـــاين، منتـــج تحســـني 
تكلفـــة  تخفيـــض  إىل  ويهـــدف  الطاقـــة،  كفـــاءة 
التشـــغيل يف المنشـــآت الصناعيـــة عـــر تمكينهـــا مـــن 
 الحصـــول عـــىل تقنيـــات ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة. 

متجددة

يســـتهدف الصنـــدوق الصنـــايع مـــن وراء إطـــالق 
يف  الوطنيـــة  الطموحـــات  تحقيـــق  إىل  الرنامـــج 
صناعـــة  وتمكـــني  المتجـــددة،  الطاقـــة  إنتـــاج 
الطلـــب  لتلبيـــة  المتجـــددة  الطاقـــة  مكونـــات 
ــة المطوريـــن  المحـــي. ويســـهم الرنامـــج يف تنميـ
المحليـــني يف مجـــال إنتـــاج الطاقـــة المتجـــددة، 
ورفـــع جـــودة المنتجـــات المتخصصـــة يف الطاقـــة 
مـــع  ومواءمتهـــا  الريـــاح،  وطاقـــة  الشمســـية 
ــارات  الطلـــب المحـــي والعالمـــي عـــر ثـــالث مسـ
الطاقـــة  مكونـــات  مصنـــي  تمويـــل  للتمويـــل، 
الطاقـــة  إنتـــاج  مشـــاريع  وتمويـــل  المتجـــددة، 
المتجـــددة المســـتقلة، وتمويـــل مشـــاريع إنتـــاج 
الطاقـــة المتجـــددة للقطـــاع الصنـــايع والتجـــاري 

والـــزرايع.

توطين

تـــم تصميـــم برنامـــج توطـــني لدعـــم وتعزيـــز اتجـــاه 
وطـــور  المحـــي،  المحتـــوى  عـــىل  اإلنفـــاق  زيـــادة 
لتســـهيل  جديـــدة  وخدمـــات  منتجـــات  الرنامـــج 
وتعزيـــز وتمويـــل فـــرص توطـــني سلســـلة التوريـــد. 
الصنـــايع  الصنـــدوق  عقـــد  ذلـــك  ولتحقيـــق 
رشاكات مـــع الـــرشكات الرائـــدة بالمملكـــة العربيـــة 
المنتجـــات  اســـتبدال  يف  لدعمهـــا  الســـعودية، 
المصنعـــة  بالمنتجـــات  الغيـــار  المســـتوردة وقطـــع 
محلًيـــا مـــن أجـــل توطـــني سلســـلة التوريـــد الخاصـــة 

الكـــرى.  بالـــرشكات 

تمويل مشاريع مساندة 
صناعية ولوجستية 

تمويل متعدد االغراض

هـــذه  خـــالل  مـــن  الصنـــايع  الصنـــدوق  ُيقـــّدم 
الـــي  الرأســـمالية  للنفقـــات   

ً
تمويـــال الخدمـــة 

تهـــدف إىل تحســـني القيمـــة التشـــغيلية للمـــرشوع، 
ويشـــمل هـــذا خطـــوط اإلنتـــاج أو الخدمـــات أو 
المبـــاين أو الرامـــج التقنيـــة أو تحديـــث تجهـــزيات 

والمســـتودعات. الســـيارات  أو  الســـالمة 

 sidf.gov.sa  :عن طريق الموقع اإللكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الخدمات المقدمة



17دليل المستثمر الصناعيوزارة الصناعة والثروة المعدنية

تهــــــدف هيئـــة تنمـــــــية الصـــــــادرات السعــــــودية الـــي بـــدأت نشـــاطها يف 1434هــــ – 2013م إىل زيـــادة الصـــادرات الســـعودية غـــري النفطيـــة واالنفتـــاح 
عـــىل األســـواق العالميـــة، وتحســـني كفـــاءة البيئـــة التصديريـــة وخدمـــات دعـــم التصديـــر يف المملكـــة، إضافـــة إىل حمايـــة الصناعـــة الســـعودية 

مـــن المنافســـات غـــري العادلـــة وحـــل مشـــكالت عمليـــات التصديـــر للخـــارج، وكذلـــك الرتويـــج للمصدريـــن ومنتجاتهـــم.

الدعم القانوني

القـــــــــــانونية  االستـــــــــــشــــــارات  رســــــــــوم  تعويــــــــــــض 
المتخصصـــــــــــــــــة والخـــرات القانونيـــة يف األســـواق 

المســـتهدفة.

التدريب المتخصص

المتخصصـــة  التدريـــب  برامـــج  رســـوم  تعويـــض 
العمـــل  ورش  يف  المشـــــــــــاركة  أو  المتقــــــدمة  أو 
احرتافيـــة  شـــهادات  عـــىل  الحصـــول   أو 

/ تخصصية يف مجاالت التصدير.

تسجيل المنتجات

لـــدى  المنتجـــات  تســـــــجيل  تكالـــــــيف  تعويـــض 
الجهـــات الحكوميـــة يف الـــدول األجنبيـــة للســـماح 

الـــدول. تلـــك  يف  وبيعهـــا  باســـتريادها 

االستشارات

تعويـــــــض رســـــــــوم دراســــــــة “اســـرتاتيجيات التصديـــر  
تهيئـــة  يف  تســـاهم  الـــي  و  التوريـــد”  سلســـلة  و 
المنشـــأة للمنافســـة بفعاليـــة يف األســـواق الخارجيـــة 

والنجـــاح فيهـــا.

المشاركة في المعارض 
الدولية

تعــــــويض الرســــوم المــــدفوعة للمــــــشاركة الفردية 
يف المعـــارض الدوليـــة.

شهادة المنتجات

تعويـــض رســـوم إصـــدار الشـــهادات ذات الصلـــة 
)شـــهادة  المـــــــثال:  سبيــــــــل  عـــىل  بالتصــــــــــدير، 
المطــــــــابقة المحـــــــلية والــــــــــدولية المطلوبـــة مـــن 

األجنبيـــة(. الـــدول  قبـــل 

زيارة المشتري

المحتملـــني  المشـــرين  زيـــارة  تكاليـــف   تعويـــض 
مـــع رشكات خارجيـــة  للتعـــاون  أكـــر  فـــرص  لفتـــح 

المنشـــأة. مبيعـــات  لزيـــادة 

التسويق واالعان

واإلعـــالن  التســـويق  أنشـــطة  رســــوم  تعويـــض 
المنتجـــات  عــــــــن  الـــــــويع  لنشـــــر  المطلـــــــــــوبة 

الخارجيـــة. األســـواق  يف  الســـعودية 
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اإلدراج في منصات التجارة 
اإللكترونية

تعويـــــــض الرســــــــوم المتــــــعلقة بتســــــجيل المنتجــــــات 
ومنصـــات  اإللكرتونيـــة  التجـــارة  منصـــــــات  يف 
جـــذب العمـــالء المحتملـــني للوصـــول بالمنتجـــات 
السعــــــودية إىل نطـــاق أكـــر مـــن األســـواق األجنبيـــة.

دعم حل تحديات البيئة 
التصديرية

خدمـــة  الســـعودية(  )الصـــادرات  أطلقــــــت 
يف  جهودهـــا  ضمـــن  التصديـــر”  “تحديـــــــات 
وذلـــك  التصديريـــة،  البيئـــة  كــفـــــاءة  تحســـني 
التحــــــــديات  ورصــــــد  المــــــصدرين  لمســــــــاندة 
تواجههـــم،  الـــي  والدوليـــة  المحليـــة  والعوائـــق 
التحديـــات  هـــذه  وتحليـــل  دراســـة  ثـــم  ومـــن 
وإيجـــاد حلـــول فعالـــة لمعالجتهـــا وضمـــان عـــدم 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  تكرارهـــا 
تحـــــــدي  أي  تسجــــــيل  للمصــــــّدرين  يمكـــن 
طريـــق  عـــن  التصديـــر  عمليـــة  خـــالل  يواجههـــم 
البوابـــة اإللكرتونيـــة، ومـــن ثـــم تقـــوم )الصـــادرات 
حلـــول  إليجـــاد  وتحليلـــه  بدراســـته  الســـعودية( 
المصدريـــن  تمكـــني  إىل  يـــؤدي  ممـــا  لـــه  فعالـــة 

التصديـــر. بيئـــة  لتطويـــر   
ً
ســـعيا ومســـاندتهم 

منصة صنع في السعودية

بأيــــــــدي  المصـــــــــنعة  المنتـــــــــجات  لبـــيـــــــع  منصـــــــــــة 
سعـــــــــــودية.
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يهـــدف بنـــك التصديـــر واالســـترياد إىل تعزيـــز تنميـــة الصـــادرات الســـعودية وتنويعهـــا وزيـــادة قدرتهـــا عـــىل التنافـــس يف األســـواق العالميـــة يف 
مختلـــف القطاعـــات، وذلـــك مـــن خـــالل توفـــري خدمـــات تمويـــل الصـــادرات، والضمانـــات، وتأمـــني ائتمـــان الصـــادرات بمزايـــا تنافســـية، لتعزيـــز 
الثقـــة يف الصـــادرات الســـعودية، ودخولهـــا ألســـواق جديـــدة، والحـــد مـــن أخطـــار عـــدم ســـداد مســـتورديها، كمـــا يهـــدف إىل تقديـــم تســـهيالت 

ائتمانيـــة الســـترياد المـــواد الخـــام بهـــدف خلـــق قيمـــة مضافـــة لهـــا وإعـــادة تصديرهـــا.

الخصم

تسهــــيالت متجــــددة قصـــرية األجــل توفر السيــــولة 
عـــن  التصديـــر  مســـتحقات  مقـــــــابل  للمصــــــدرين 

طريـــق تخفيـــض مـــدد الدفـــع.

تمويل رأس المال العامل

تغطـــي  األجـــل  قصـــــــرية  متجـــــددة  تسهيـــــــالت 
االحتياجـــات التشـــغيلية للمصدريـــن مثـــل رشاء 
مســـتلزمات اإلنتـــاج، وإنتـــاج الســـلع/ الخدمـــات، 
اإليـــــــجار،  مثــــــــل  العــــــــامة  التكالـــــــيف  ودفــــــــع 

وغريهـــا. والرواتـــب،  والمرافـــق، 

تمويل ما قبل التصدير

تســـهيالت متجـــددة قصـــرية األجـــل يتـــم توفريهـــا 
للـــرشكات مقابـــل أوامـــر الـــرشاء المؤكـــدة لـــرشاء 
مدخـــالت اإلنتـــاج المطلوبـــة محلًيـــا/ دولًيـــا )مثـــل 

المـــواد الخـــام، والتغليـــف ، وغريهـــا(.

تمويل المشتري

قـــــــروض متوســــــطة إىل طـــــــويلة األجــــــــل لكيانــــــــات 
مـــن  بالشــــــــراء  ترتبـــط  مشــــــــاريع  تنفـــــــذ  دوليـــــة 

الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

وثيقة تأمين ائتمان 
الصادرات

وثيقـــة تأمـــني توفـــر للمصـــدر الســـعودي تغطيـــة ضـــد 
مخاطـــر عـــدم ســـداد المشـــرتي الـــدويل والناتجـــة 

عـــن مخاطـــر تجاريـــة أو سياســـية.

• الوثيقـــة الشـــاملة: وثيقـــة تأمـــني لعـــدة مشـــريني 
.
ً
تجـــدد ســـنويا

• الوثيقـــة المحـــددة: وثيقـــة تأمـــني لمشـــرتي واحـــد، 
محـــددة المـــدة “قصـــرية األجـــل - طويلـــة األجـــل”.

sidf.gov.sa:عن طريق الموقع اإللكتروني لصندوق التنمية الصناعية السعودي
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خطاب ضمان

لدعـــم  للمصدريـــن  الضمـــان  خطابـــات  إصـــدار 
مناقصاتهـــم الدوليـــة وتنفيـــذ المشـــاريع الدوليـــة. 
دخـــول  كفالـــة  المتاحـــة:  المرصفيـــة  )األدوات 
األداء،  ضمـــان  المســـبق،  الدفـــع  ســـند  عطـــاء، 

محتجـــز(. ضمـــان  الضمـــان،  ســـند 

التمويل الهيكلي )المنظم( 
للمشاريع الدولية

األجـــل  طويلـــة  إىل  متوســـطة  مخصصـــة  قـــروض 
الدوليـــة  للمشـــاريع  المصدريـــن  تنفيـــذ  تمـــول 
تشـــرتي  الـــي  المشـــاريع  أو  للصـــادرات  المولـــدة 
العقـــود  )مثـــل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 

والتشـــييد(. والتوريـــد  الهندســـية 

وثيقة ضمان تعزيز 
االعتمادات المستندية

ـــقة تأمــــــــــني بـــني بنـــك التصديـــر واالســـترياد  يه وثيـــــــ
الســـعودي والبنـــوك التجاريـــة المحليـــة تهـــدف اىل 
لعمليـــات  المســـتندية  االعتمـــادات  تعزيـــز  ضمـــان 

تصديـــر مختلفـــة اآلجـــال.
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شراء المواصفات

شــراء وتحميل المـواصفات القـياسية السعودية 
عـــر متجـــر المــــواصفات )واصـــف(.

بطاقة ترشيد استهاك 
المياه

بطاقـــة  ترخيـــص  عـــىل  الطلـــب  مقـــدم  حصـــول 
الصحيـــة  لـــألدوات  الميـــاه  اســـتهالك  ترشـــيد 
ترشـــيد  ألدوات  الفــــــنية  الالئحــــــة  والمذكـــورة 

الميـــاه. اســـتهالك 

منح ترخيص عامة الجودة

عـــــــالمة  باستخـــــدام  ترخيـــص  إصـــدار  خدمـــة 
نظـــام  لديهـــا  الـــي  المنشـــأة  لمنتجـــات  الجـــودة 
مطابقـــة  ســـلعة  إنتـــاج  يضمـــن  فــــــعال  إدارة 
للمواصــــــفة القيـــــــاسية الســـعودية والالئحـــة الفنيـــة 
العامـــة لعالمـــة الجـــــــودة الســـعودية، وإجـــراء المنـــح 

بالمنتـــج. الخـــاص 

بطاقة كفاءة الطاقة 
للمنتجات الكهربائية

ترخيـــص  عـــىل  الطـــــــلب  مقـــــــدم  حصـــــــول 
الطاقـــة  اســـتهالك  كفـــاءة  بطاقـــة  باســـتعمال 
بالالئحـــة  والمذكـــورة  الكهربائيـــة  للمنتجـــات 

الطاقـــة اســـتهالك  لكفـــاءة  العامـــة 

شهادة مطابقة منتج

طلـــــــب شهــــــــادات مطـــــــــابقة منتــــــــــج للمنتجـــات 
مـــن  يتـــم مراجعتهـــا  الفــــــنية  الخاضعـــة لالئــــــحة 
ــارة مـــن قبـــل  ــة المختـ ــم المطابقـ ــة تقويـ قبـــل جهـ

العميـــل. 

خدمة تأكد

رسيـــان  مـــن  التحقـــق  للمســـتهلك  يتيـــح  تطبيـــق 
بطاقـــة  وملصــــــــقات  الـــــــــــــجودة  عــــــــالمة  مفعــــــول 
كفـــاءة الطاقـــة للمنتجـــات الكهربائيـــة )مكيفـــات، 

والمركبـــات. اإلطـــارات  وثالجـــات(،  غســـاالت 
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الباستيك القابل للتحلل

تتيـــح هـــذه الخدمـــة لمقـــدم الطلـــب للحصـــول 
عـــىل شـــعار البالســـتيك القابـــل للتحلـــل حســـب 
للتحلـــل  القابـــل  للبالســـتيك  الفنيـــة  الالئحـــة 
البيئيـــة  المتطلبـــات  تحديـــد  اىل  تهـــدف  والـــي 
الخاصـــة بمنتجـــات البالســـتيك القابـــل للتحلـــل 
المشمـــــــولة فــــــي الالئحـــة الفنيـــة للمحافظـــة عـــىل 
البيئـــة وصحـــة المســـتهلك، والحيـــوان، وتســـهيل 

إجـــراءات مســـح الســـوق.

شارة المطابقة الخليجية
تتيـــح هـــذه الخدمـــة لمقـــدم الطلـــب للحصـــول 
حســـب  الخـــــــليجية  المــــــطابقة  شـــــــارة  عـــىل 
الالئحـــة الفنيـــة الخــــليجية لألجهـــزة، والمعـــدات 
تهــــــدف  والـــي  الجهـــد  منخفضـــة  الكهربائيـــة 
للســـالمة  األساســـية  المتــــــــطلبات  تحـــــــديد  إىل 
الخاصـــــــة باألجــــــهزة، والمــــــــــــعدات الكــــــــهربــــائية، 
الكهرومغناطيســــــــي  التوافـــــــق  ومتطـــــــلبات 
الواجــــــب استيفـــــــــائها قبـــل وضــــــع تـــــلك األجــــــهزة 
والمعـــدات يف الســـوق، ومـــن ثـــم التنقـــل بحريـــة 
داخـــل أســـواق دول مجلـــس التعـــاون الخليـــي.

بطاقة كفاءة الطاقة 
لإلطارات

حصـــــــول مقدم الطــــــــلب عىل تـــــــــــرخيص باستعمال 
لمنتجـــات  الطـــــــاقة  استــــهـــــــالك  كفـــاءة  بطاقـــة 
اإلطـــارات والمذكـــورة بالالئحـــة الفنيـــة إلجـــراءات 
كفـــاءة  بطـــــــاقة  وإصـــــــدار  البيــــــانات  تســـــــجيل 

. واإلطـــارات  المركبـــات  يف  الطاقـــة  استهـــــــالك 
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تسجيل المنتجات في سابر

المـــورد  تســـاعد  إلكرتونيـــة  منصـــــة  يه  ســـــــابر 
شـــهادات  تســـجيل  مـــن  المحــــــي  والمصنـــع 
للمنتجـــات  إلــــــكرتونًيا  المطــــــلوبة  المطابقـــــــة 
المصنعـــة  أو  المستـــــوردة  ســـواء  االســـتهالكية 
محــــــليا لدخــــــولها للســـــــوق الســـعودي، كمـــا تهــــــدف 
يف  اآلمنـــة  المنتجـــات  مســـتوى  رفـــع  إىل  المنصـــة 

الســـعودي. الســـوق 

saber.sa :”عن طريق الموقع اإللكتروني ل “سابر
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خدمات القياس والمعايرة 
الصناعية والعلمية

تقـــدم المواصفـــات الســـعودية خدمـــات المعايـــرة 
مختلـــف  يف  والهيئـــات  والـــرشكات  للمصانـــع 
دقـــة  لضمـــان  الوطـــين،  االقتصـــاد  قطاعـــات 
فحـــص  نتائـــج  عـــىل  للحصـــول  القيـــاس  أجهـــزة 
ومعايـــرة موثـــوق بهـــا، وإصـــدار شـــهادات معايـــرة 
المصاحـــب  واالرتيـــاب  المقاســـة  القيـــم  تحمـــل 
وحـــدات  إىل  النتائـــج  إســـناد  عـــىل  وتنـــص  لهـــا 

.)SI( الـــدويل  النظـــام 

االستشارات ودعم 
المنشآت

خدمـــات  الوطنيـــة  للمنشـــآت  الهيئـــة  ُتقـــدم 
التحتيـــة  البنيـــة  مجـــاالت  يف  نوعيـــة  استشـــارية 
احتياجـــات  تحليـــل  جانـــب  إىل  للجـــودة، 
المنشـــآت الصغـــرية والمتوســـطة مـــن خدمـــات 
الدعـــم  ُتقـــدم  كمـــا  للجـــودة.  التحتيـــة  البنيـــة 
وتطويـــر  لتعزيـــز  الممّكـــن  والمعـــريف  الفـــين 
تواجدهـــا يف األســـواق، حيـــث يمكـــن للمنشـــآت 
مـــن  واســـعة  حزمـــة  عـــىل  الحصـــول  المختلفـــة 
بينهـــا:   مـــن  والتأهيليـــة  االستشـــارية  الخدمـــات 
الجـــودة  أنظمـــة  تحديـــد  يف  فنيـــة  استشـــارات 
تطويـــر  عـــىل  المنشـــأة  لمســـاعدة  واإلدارة 
عامـــة  فنيـــة  استشـــارات  أعمالهـــا.  وتحســـني 
حـــول تطبيـــق أنظمـــة اإلدارة والجـــودة.  تأهيـــل 
المنشـــأة للحصـــول عـــىل شـــهادة المطابقـــة لنظـــم 
اإلدارة. تأهيـــل المنشـــأة للحصـــول عـــىل االعتمـــاد 
تقديـــم  الدوليـــة.  المواصفـــة  لمتطلبـــات   

ً
وفقـــا

الدعـــم والتســـهيل وتمكـــني المنشـــآت الصغـــرية 
تزويـــد  التقييـــس.  مجـــاالت  يف  والمتوســـطة 
األســـواق  إىل  الدخـــول  بمتطلبـــات  المصدريـــن 
القياســـية،  بالموصفـــات  المتعلقـــة  الدوليـــة 

الوطنيـــة. الفروقـــات  الفنيـــة،  اللوائـــح 

 المعايرة القانونية 
»تقييس«

ــز  يه إحـــدى مبـــادرات الهيئـــة الـــي تســـتهدف تعزيـ
الجـــودة وتحقيـــق التجـــارة العادلـــة، وضمـــان حقـــوق 
كافـــة أطـــراف العمليـــة التجاريـــة مـــن مســـتهلكني 
الهيئـــة  وتقـــدم  ومشـــغلني.  ومورديـــن  ومصنعـــني 

عـــر هـــذا الرنامـــج خدمـــات مثـــل:
1.   خدمة التحقق المرتولويج.

2.   ترخيص جهة صيانة.
3.   شهادة اعتماد الطراز.

saso.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

اللوائح الفنية 

ــة الـــي  ــرز المخرجـــات الفنيـ ــة أبـ ــد اللوائـــح الفنيـ تعـ
المختلفـــة،  والصناعيـــة  التجاريـــة  المنشـــآت  تهـــم 
حيـــث تضـــع تلـــك اللوائـــح السياســـات والمتطلبـــات 
الفنيـــة الواجـــب توفرهـــا يف المنتجـــات الـــي تنـــدرج 
الهيئـــة  أتاحـــت  وقـــد  الئحـــة،  كل  مجـــال  ضمـــن 
لكافـــة المنشـــآت االطـــالع عـــىل اللوائـــح المعتمـــدة 
مـــن خـــالل موقعهـــا االلكـــرتوين عـــىل هـــذا الرابـــط:  

www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/
Technical_regulations/Pages/default.aspx

الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس و الجودة  
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االستشارات

استشـــارات  خدمـــات  تقديـــم  اىل  تهـــدف  خدمـــة 
مختلــــــفة تخـــــــدم ريـــــــادة األعمـــال والمنشـــآت مـــن 
منـــــــاطق الممــــــلكة المختلفة من خالل مستشارين 

. مختصـــني 

تتجير الملكية الفكرية

لتحويـــل  يهـــدف  الفكريـــة  الملكيـــة  تتجـــري  برنامـــج 
الفكريـــة  الملـــــكية  وحـــــــقوق  االخـــــــرتاع  بـــراءات 
عـــىل  قائمـــة  النـــــــمو  ســــــريعة  ريــــــادية  لمشـــــــــــاريع 
االبتـــكار تؤثـــر بشـــكل ايجـــــــايب عـــىل الناتـــج المحـــي 

الســـعودية. العربيـــة  للمملكـــة 

كفالة

لمســـاعدة  منخدمـــة  الخدمـــة  هـــــــذه  تمكنــــــك 
الحصـــــــول  يف  والمتوســـطة  الصــــــغرية  المنشـــــــــآت 
عــــىل التمـــــــويل الاللـــزم لتطويـــر وتوســـيع أنشـــطتها، 
وتشــــــجيع المؤسســـات الماليـــة عـــىل التـعــــامل مـــع 

والمتوســـطة. الصغـــرية  المنشـــآت  قطـــاع 

االرشاد

خدمـــة لدعـــم وتمكـــني رواد األعمـــال وذلـــك مـــن 
خالـــل تقديـــم خدمـــات التواصـــل مـــع المرشـــدين 

مـــن ذوي الخـــرات الذيـــن يقدمـــون المشــــــورة.

التمويل الرأس مالي

تقـــدم هـــذه الخدمـــة مـــن خـــالل رشكات التمويـــل 
الغـــري البنكيـــة المرخصـــة مـــن قبـــل مؤسســـة النقـــد 
حلـــوال  بدورهـــا  تقـــدم  والـــي  الســـعودي  العـــريب 

تنافســـية. بمـــزيات  المنشـــآت  لتلـــك  تمـــــــــويلية 

أطلس األعمال

توفـــر  خدمـــة  يه  مـــن  الخدمـــة  هـــذه  تمكنـــك 
ــال تحـــوي  ــاع األعمـ ــة لقطـ ــاعلية مقدمـ خرائـــــــــط تفـــــ
اجـــل  مـــن  وقــــــطاعية  جغـــــــرافية  معلومـــات  عـــىل 
االعمـــال  وبنـــاء  لتنميـــة  التخطيـــط  يف  المساهـــــمة 

الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة  يف  التجاريـــة 

بوابة التمويل

لربـــط  خــــــدمة  مـــــن  الخــــــدمة  هـــــــذه  تمـــــــكنك 
المنشـــآت المتوســــــــطة والصغـــــــرية بكافـــة الجهـــات 
تمويـــــــــل  عـــىل  الحصــــــول  لتســـهيل  التمـــــــويلية 
بالجهـــات  المســـتثمرين  ربــــــط  اىل  باإلضــــــــافة 

االســـتثمار. عـــن  الباحثـــة 

منشأتي 360

خدمـــــــة تهـــــدف لقــــــــياس أداء المنشـــآت مـــن معرفـــة 
قدراتهـــا  وتنميـــة  لديهـــا  والتحـــدي  القـــــــــوة  نقـــاط 

المســـتثمرين. جـــذب  يف  ومســـاعدتها 

monshaat.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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وساطة االمتياز التجاري

خدمـــة للربـــط بـــني أصحـــاب العالمـــات التجاريـــة 
التجـــاري  االمتيـــاز  عـــىل  بالحصـــول  والراغبـــني 
وفـــرة  عـــىل  مـــن خـــالل منصـــة مختصـــة تحتـــوي 
أنظمـــة  عـــن  التوعويـــة  والمـــواد  المعلومـــات  مـــن 

الســـعودي. التجـــاري  االمتيـــاز 

مزايا

يه خدمـــة لتوفـــري حلـــول مدعومـــة ماديـــا بشـــكل 
كي أو جزيئ أو بأســـعار مخفظة وتقديم تســـهيالت 
ــا وتطويـــر  للمنشـــآت الصغـــرية والمتوســـطة لدعمهـ
جـــذب  مـــن  وتمكينهـــا  وقدراتهـــا  إمكانياتهـــا 
واالحتفـــاظ بكفاءاتهـــا حيـــث تقـــدم الخدمـــة مـــن 

الخـــاص. القطـــاع 

التدريب أكاديمية منشآت

يه خدمـــة تقـــدم برامـــج تدريبيـــة لدعـــم المنشــــــآت 
الصــــــغرية والمتـــــوسطة ورواد األعمـــــــال لتحــــــــــقيق 
النـــــمو والتــــوســـــع واالستـدامة، باإلضـــافة الـى رفـع 

الكــــفاءات االداريـــة والمـــــــالية والفـــــــنية.

دليل التطبيقات االلكترونية

ألصحـــاب  الدعـــم  تقديـــم  إىل  يهـــدف  دليـــل 
المنتجـــات  مـــزودي  بـــني  للربـــط  التطبيقـــات 
وذلـــك  اإللكرتونيـــة؛  والتطبيقـــات  والخدمـــات 
لتســـهيل توســـع أنشـــطتهم يف المناطـــق الواعـــدة، 
وتمكينهـــم مـــن تقديـــم خدماتهـــم يف ظـــل الطلـــب 

يحددونهـــا. الـــي  بالمنطقـــة  المزتايـــد 

اصدار شهادات 

للـــرشكات  شـــهادات  لتوفـــري  الخدمـــة  تهـــدف 
منشـــآت  مـــن  معتمـــدة   ، والمتوســـطة  الصغـــرية 
المـــــــنافسات  فــــــي  األولـــــــوية  ألخــــــــذ  وذلـــك 
المزايـــا  مختلـــف  مـــن  واالســـتفادة  الحكوميـــة 
والمتوســـط. الصغـــرية  للمنشـــآت  المخصصـــة 

خدمة تأهيل جدير

الصغـــرية  المنشـــآت  لتأهيـــل  تهـــدف  خدمـــة 
تزويـــد  عـــىل  قـــادرة  منشـــأة  لتصبـــح  والمتوســـطة 
الـــرشكات  لمعايـــري واشـــرتاطات  ترتقـــي  خدمـــات 

الحكوميـــة. والجهـــات  الكـــرى 

مجمعات ريادة األعمال

قبـــل ”منشـــآت“  مـــن  وثيقـــة  يه خدمـــة إلصـــدار 
أعمـــال،  ريـــادة  منصـــة  لتأســـيس  تخـــول صاحبهـــا 
بعـــد اســـتيفاء رشوط الالئحـــة لدعـــم ازدهـــار قطـــاع 

ريـــادة األعمـــال وتنظيـــم حاضنـــات األعمـــال.

مركز ذكاء

والـــذكاء  البيانـــات  علـــوم  يف  متخصـــص  مركـــز 
االصطنـــايع، باإلضافـــة إىل إنرتنـــت األشـــياء واألمـــن 
السيبـــــــراين، يعــــــمل عــــــىل تمـــــــكني المـــــــــنشآت ورواد 
خــــــــلق  فــــــي  المساهـــــــــمة  خـــــــالل  مــــــــن  األعـــــــمال، 
رشكــــــــات ابتكاريـــة ناشـــئة وزيـــادة كفـــاءة المنشـــآت 

والمتوســـطة. الصغـــرية 
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مسرعات األعمال

يه خدمـــات تقـــدم عـــن طريـــق مرسعـــات االعمـــال 
ســـواء  “منشـــآت”  قبـــل  مـــن  اطالقهـــا  يتـــم  الـــي 
مرسعـــات االعمـــال المختصـــة بتطويـــر قطـــاع معـــني 
أو مرسعـــات االعمـــال الـــي تقـــام بمجمعـــات ريـــادة 
االعمـــال. وتهـــــــدف هـــذه المرسعـــات اىل مســـاعدة 
تقديـــم  خــــــــالل  مــــــن  الناشــــــئة  الرشكـــــــات  ودعـــم 
بالمســـتثمرين  وربطهـــم  والتـــــــدريب  االستشـــارات 
نموهـــا  وزيـــادة  أعمالهـــم  تطويـــر  مـــن  لتمكينهـــم 

وانتاجيتهـــا.

منتجات التمويل البنكية

الصغـــرية  للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة  تعــــــــاونت 
البنـــوك  مـــن  عـــدد  مـــع  “منشـــآت”  والمتوســـطة 
تمويليـــة،  الحلـــول  توفـــري  سبيــــــل  يف  التجـــــــارية 
وبممزيات تنافســـــــية ألصــــــحاب المنشآت الصغرية 
والمتوســــــطة. حيـــث يتـــم مـــن خـــالل هــــــــذا الرنـــــــامج 
لهـــم  تيــــــرس  والـــي  التســـهيلية،  الخدمـــات  توفـــري 

المالئمـــة. البنكيـــة  المنتجـــات  عـــىل  الحـــــــصول 

برنامج التوعية التمويلية

ينطلـــق برنامـــج التوعيـــة التمويـــــــلية عـــىل أســـاس 
الصغـــرية  والمنشـــآت  األعمـــال  رواد  تعريـــف 
والخيـــارات  التمويليـــة،  بالحلـــول  والمتوســـطة 
التمويليـــة  والجهـــات  “منشـــآت”  تقدمهـــا  الـــي 
الـــويع  مســـتوى  رفـــع  ســـبيل  يف  المتعاونـــة 
تقـــوم  معرفيـــة  تحتيـــة  بنيـــة  وتوفـــري  والمعرفـــة، 
المنشـــآت  يف  األعمـــال  رواد  كافـــة  بخدمـــة 

والمتوســـطة. الصغـــرية 

طموح

الصغـــرية  المنشـــآت  لتأهيـــل  تهـــدف  خدمـــة 
تزويـــد  عـــىل  قـــادرة  منشـــأة  لتصبـــح  والمتوســـطة 
الـــرشكات  لمعايـــري واشـــرتاطات  ترتقـــي  خدمـــات 

الحكوميـــة. والجهـــات  الكـــرى 

ابتكر

تحتفـــي “منشـــآت” بجائـــزة “ابتكـــر” والـــي تقـــام 
بشـــكل ســـنوي كواحـــدة مـــن المبـــادرات النوعيـــة 
االبتـــكار،  ثقافـــة  لنـــرش  خاللهـــا  مـــن  تهـــدف  الـــي 
بغـــرض  وذلـــك  االبتكاريـــة  المنشـــآت  واكتشـــاف 
لالرتبـــاط  أمامهـــم  الفـــرص  وإتاحـــة  دعمهـــم، 
بالجهـــات االســـتثمارية والممّكنـــة، حيـــث تســـهم 
والعالمـــي،  المحـــي  المســـتوى  عـــىل  إبرازهـــم  يف 
والثـــاين:  وذلـــك ضمـــن مســـارين: األول: صغـــرية 

ســـطة متو

التحديات

المنشـــآت  أعمـــال  لتســـهيل  الخدمـــة  هـــذه  تـــأيت 
فريـــق  يقـــوم  حيـــث  والمتوســـطة،  الصغـــرية 
التحديـــات  باســـتقبال  “منشـــآت”  يف  مختـــص 
والمعــــــــــوقات الـــي تـــــــواجه المنــــــــشآت الصغـــرية 
ومشـــاركتها  وفرزهـــا  دراســـتها  ثـــم  والمتوســـطة، 
مـــع الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة مـــن أجـــل إيجـــاد 

لهـــا. مناســـبة  حلـــول 
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اإلقراض غير مباشر

خدمـــة تقدمهـــا الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغـــرية 
مبـــادرات  ضمـــن  “منشـــآت”  والمتوســـطة 
بنـــك  مـــع  وبالتعـــاون  الخـــاص،  القطـــاع  تحفـــزي 
التنميـــة االجتماعيـــة لتقديـــم قـــروض ذات تكلفـــة 
مـــن  المرخصـــة  التمويـــل  لـــرشكات  منخفضـــة 
تقـــوم  والـــي  الســـعودي،  العـــريب  النقـــد  مؤسســـة 
بدورهـــا بتقديـــم حلـــول تمويليـــة بمـــزيات تنافســـية 
يمكنـــك  والمتوســـطة.  الصغـــرية  للمنشـــآت 
االطـــالع عـــىل قائمـــة الـــرشكاء يف هـــذه الصفحـــة 

عليهـــم. والتقديـــم 

تطبيق نوافذ منشآت

وأصحـــاب  األعمـــال  لـــرواد  للوصـــول   
ً
ســـعيا

جميـــع  يف  والمتوســـطة  الصغـــرية  المنشـــآت 
الهيئـــة  أوجـــدت  المملكـــة،  ومحافظـــات  مـــدن 
ــة للمنشـــآت الصغـــرية والمتوســـطة تطبيـــق  العامـ
اإلرشـــاد  خدمـــات  لتقديـــم  منشـــآت”  “نوافـــذ 
زيـــادة  إىل  التطبيـــق  ويهـــدف  واالستشـــارات. 
وتمكينهـــا  واالســـتقرار  المنشـــآت  نجـــاح  فـــرص 
مـــن التغلـــب عـــىل التحديـــات مـــن خـــالل توفـــري 
مـــن ذوي  ومرشـــدين  مستشـــارين متخصصـــني 

األعمـــال. مجـــاالت  يف  الخـــرات 

monshaat.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

دليل التطبيقات اإللكترونية

ألصحـــاب  الدعـــم  تقديـــم  إىل  يهـــدف  دليـــل 
المنتجـــات  مـــزودي  بـــني  للربـــط  التطبيقـــات 
وذلـــك  اإللكرتونيـــة؛  والتطبيقـــات  والخدمـــات 
لتســـهيل توســـع أنشـــطتهم يف المناطـــق الواعـــدة، 
وتمكينهـــم مـــن تقديـــم خدماتهـــم يف ظــــــل الطلـــب 

يحددونهـــا. الـــي  بالمـــــنطقة  المزتايـــد 

برنامج حاضنات األعمال

حــــــاضنات  طــــــريق  عــــــن  تقـــــــدم  خدمـــــــات  يه 
األعمـــال  ريـــادة  بمجمعـــات  تقـــام  الـــي  األعمـــال 
الخاصـــة بمنشـــآت. وتهـــدف هـــذه الحاضنـــات إلـــــــى 
احــتضــــــــان المـــــــشاريع الــــــريادية لـــــمدة محددة يتم 
النمـــو واإلنتاجيـــة  زيـــادة  مـــن خاللهـــا دعمهـــم يف 
مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات التدريـــب واإلرشـــــــــــاد 
مـــع  والربـــط  المــــــــشرتكة  اإلداريـــة  والخدمــــــــات 

المســـتثمرين.

دعم وتاسيس المتاجر 
اإللكترونية

اصبحـــت المتاجـــر اإللكرتونيـــة يف وقتنا الحــــــــــايل 
للمســـــتهلك،  األولـــــى  والــــــــــوجهة  المـــــــصدر 
والوســـــــيلة األمثــــل للمــــــنشآت التجارية للوصول 
إىل العميل، كذلك للتوســـع والنمو. لذلك أنشئنا 
اإللكرتونيـــة”  المتاجـــر  تأســـيس  “دعـــم  خدمـــة 
بهـــدف دعـــم المتاجـــر التقليديـــة لالســـتفادة مـــن 
إمكانـــات التجـــارة اإللكرتونية من خالل تســـهيل 
عمليـــة فتـــح المتجـــر اإللكـــرتوين بطريقـــة نظاميـــة 

وموثقـــة.
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مبادرة االستثمار الجريء

أطلقـــت “منشـــآت” مبـــادرة االســـتثمار الجـــريء 
إحـــدى مبـــادرات تحفـــزي القطـــاع الخـــاص والـــي 
االســـتثمار  قطـــاع  منظومـــة  تحفـــزي  إىل  تهـــدف 
يف  االستثــــــــمار  وتحفـــزي  المملكـــة  يف  الجـــريء 
الصـــــــناديق االســـتثمارية، واالستثمار بالمشاركة 
مع مجموعـــات المســـتثمرين المالئكيني، بهدف 
ســـد فجوة التمويل الحالية وتحفزي االستثمار يف 
المراحـــل األوليـــة والمبكرة والمراحـــل المختلفة 
“الرشكـــة  تأسســـت  الناشـــئة.   الـــرشكات  يف 
عـــام 2018  الجـــريء” يف  الســـعودية لالســـتثمار 

لتنفيـــذ أهـــداف هـــذه المبـــادرة.

فكرة

تعـــزز منصـــة ‘فكـــرة’ االبتـــكار المفتـــوح و التفكـــري 
التشـــاريك، عـــن طريـــق تـقـديــــم األفـكــــار، والحلول 
للتحديـــات الـــي تواجـــه القطـــاع العـــام والخـــاص 
مـــن خـــالل منصـــات مفتوحـــة. نعمـــل يف تحديـــات 
العاّمـــة  ‘الهيئـــة  يف  غاياتنـــا  تأكيـــد  عـــىل  فكـــرة 
للمنشـــآت’ سعًيا لنرش الفـــــــكر التنمويِّ للمنشآت 
األســـاليب  باعتمـــاد  والمتوّســـطة،  الصغـــرية 
تمكـــنُي  المـــرشوع  هـــذا  يف  وهدفنـــا  العالمّيـــة. 
إنجـــاز  صعوبـــات  عـــىل  ـــب 

ّ
التغل مـــن  المنشـــآت 

مصـــادر  تنويـــع  أهمّيـــة  مـــع  والمشـــاريع  الرامـــج 
الدخـــل عـــن طريق تعزيز فكرة العمـــل الحّر وروح 
الريـــادة واالبتـــكار. فنبحـــث عـــن الفـــرص الواعدة 
يف  مكانهـــا  لتجـــد  ونطلقهـــا  نمّولهـــا  ثـــّم  ونتبّناهـــا 
فضـــاءات النجـــاح، نوّســـع نطـــاق تـــداول األفـــكار 
اإلبداعّيـــة عر التعـــاون مع القطاع العام ورشكات 

الخـــاص. القطـــاع 
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نظام الفسح البيئي

المســـتنفذة  للغـــازات  الفســـح  خدمـــة  يقـــدم 
لطبقـــة االوزون يف مجـــاالت متعـــددة مثـــل قطاع 
التربيـــد والصناعـــة والصيانـــة ومكافحـــة الحريق 
بمـــا يتوافـــق مـــع االنظمـــة الوطنيـــة واالتفاقيـــات 

الدوليـــة.

ncec.gov.sa  :عن طريق الموقع اإللكتروني للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي
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  هيئة المحتوى المحلي
والمشتريات الحكومية

القائمة اإللزامية

القائمـــة  يف  منتـــج  إضافـــة  طلـــب  خدمـــة  يه 
. الحكوميـــة  المشـــريات  يف  اإللزاميـــة 

تفضيل المحتوى المحلي 
في األعمال والمشتريات 

الحكومية

يهدف إدراج متطلبات المحتوى المحي يف نظام 
المنافسات والمشريات الحكومية الجــــــــديد إىل 
المــــــحلية، وإعطـــاء  القـــدرات والمنتجـــات  تعزيـــز 
أولويـــة التفضيـــل الســـعري للمنتجـــات الوطنيـــة. 
الوطنيـــة  المنتجـــات  قائمـــة  الالئحـــة  وتتضمـــن 
الواجــــــب شــــــراؤها من مصنعني وطـــــــنيني، حيث 
تحقيـــق  مركـــز  مـــع  وبالتعـــاون  للهيئـــة  ســـيكون 
المشـــاريع  تحديـــد  كبـــري يف  دور  اإلنفـــاق،  كفـــاءة 
الـــي يجـــب أن تطّبق آليـــة الحـــد األدىن للمحتوى 

المحـــي.

lcgpa.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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مركز حال

خـــــدمة الحصــــــول عىل شــــهادة حــــــــالل للمنشآت 
وتشمــــــــل جــــــــميع المنتـــــــــجات الغذائيـــة والدوائية 

ومســـتحرضات التجميـــل ومقدمـــي الخدمات.

سدر

 
ً
نظـــام تســـجيل األدويـــة الســـعودي )ســـدر( نظاما
تســـجيل  عمليـــة  تســـهيل  إىل  يهـــدف   

ً
إلكرتونيـــا

المســـتحرضات الدوائيـــة والعشـــبية المخصصـــة 
والبيطـــري. البـــرشي  لإلســـتخدام 

نظام االستيراد وفسح 
التشغيات والمستحضرات 

)فسح(

والـفــــسح  االستيــــــراد  أذون  إصـــــــدار  خدمـــــــة 
 
ً
أيضـــا ويســـــــتخدم  الصــــــيدالنـــــية،  للمنتجــــــــــــــات 
المصنعـــة  الصيدالنيـــة  التشغيــــــالت  لفســــــــح 

.
ً
محليـــا

نظام تراخيص الدعاية 
واإلعان - إعان

الــــــــدعاية  تراخيــــــص  عـــىل  الحصــــــول  خدمــــــة 
اســـتخراج  وترسيـــع  تســـــهيل  إىل  واإلعــــــالن 
للمنتجـــات  واإلعــــــــالن  الدعــــــاية  تراخيـــــــــص 
المســـــجلة والـــي تقـــع تحـــت مســـؤولية الهيئـــة.

نظام تسجيل الغذاء
)Firs( 

الخدمـــات االلكرتونيـــة لقطـــاع الغـــذاء تهـــدف إىل 
خدمـــات  تقديـــم  و  بيانـــات  قاعـــدة  وتطويـــر  بنـــاء 
مثـــل  الغذائيـــة  المنشـــآت  لجميـــع  إلكرتونيـــة 
واألجنبيـــة  المحليـــة  األغذيـــة  ومصانـــع  رشكات 
ومســـتودعات األغذية المرخصة أو المســـجلة يف 

الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

نظام إذن استيراد لألجهزة 
والمنتجات الطبية

هـــو نظـــام الكـــرتوين يتم مـــن خاللـــه تقديـــم طلبات 
المخربيـــة  بالكواشـــف  الخاصـــة  االســـترياد  إذن 
والمـــواد  التقطـــري  وأجهـــزة  طبيـــة  والغـــري  الطبيـــة 
الكيميائيـــة والغـــازات و يجـــب الحصـــول عـــىل إذن 

االســـترياد قبـــل عمليـــة الشـــحن.

نظام االذن بتسويق األجهزة 
ولمنتجات الطبية

والمنتجـــات  األجهـــزة  بتســـويق  اإلذن  خدمـــة 
للممثلـــني  يتيـــح  الكـــرتوين  نظـــام  هـــو  الطبيـــة 
بالتقـــدم  المحليـــني  المصنعـــني  و  القانونيـــني 
بالتســـويق  إذن  عـــىل  الحصـــول  بطلـــب  للهيئـــة 
العربيـــة  المملكـــة  يف  الطـــيب  للجهاز/المنتـــج 
هـــذا  يف  المقدمـــة  الطلبـــات  عـــدد  الســـعودية. 
النظـــام : 78 طلـــب. يتـــم التنبيـــه لهـــذه الخدمـــة 
عـــن طريـــق االيميـــل والرســـائل القصـــرية لجميـــع 

الخطـــوات.
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نظام ادراج منتجات 
)ECosma( التجميل

لمســـتوردي ومصنـــي  يتيـــح  الكـــرتوين  نظـــام  هـــو 
منتجـــات التجميـــل المســـوقة يف المملكة العربية 
الســـعودية إدراج المنتـــج التجميـــي لـــدى الهيئـــة 
الســـالمة  الشـــرتاطات  مطابقتـــه  مـــن  للتأكـــد 
اإلدعـــاءات  ناحيـــة  مـــن  التجميـــل  منتجـــات  يف 
والمكونات والســـماح باســـترياده وتسويقه وذلك 
بعـــد ترخيـــص المصنـــع أو المســـتودع يف النظـــام . 
كمـــا يتضمن طلب فســـح منتجـــات التجميل الي 
تـــم ادراجهـــا يف النظام عر المنافذ الجمركية عند 
اســـتريادها وكذلك تشـــغيالت منتجـــات التجميل 
المصنعـــة محليـــا عنـــد توزيعهـــا يف األســـواق ويتيح 
التجميـــل  منتجـــات  ادراج  مـــن  التحقـــق  للعامـــة 

المســـوقة لـــدى الهيئـــة.

المتجر اإللكتروني 
للمواصفات

للمواصفـــات  اإللكـــرتوين  المتجـــر  يشـــكل 
الجهـــات  تســـاعد  إلكرتونيـــة  خدمـــة  )مواصفـــة( 
لرقابـــة  الخاضعـــة  بالمنتجـــات  العالقـــة  ذات 
وموزعـــني  ومســـتوردين  مصنعـــني  مـــن  الهيئـــة 
ومســـتهلكني إضافـــًة إىل الباحثـــني والمختصـــني 
الفنيـــة  اللوائـــح  عـــىل  الحصـــول  يف  والمهتمـــني 
ألغـــراض  الســـعودية  القياســـية  والمواصفـــات 
أو  الهيئـــة  واشـــرتاطات  لمتطلبـــات  االمتثـــال 
مـــن  التحقـــق  أو  تحقيـــق  يف  بهـــا  االسرتشـــاد 

للمنتجـــات. والفاعليـــة  والجـــودة  المأمونيـــة 
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نطاقات واالحتساب الفوري

تـــم تصميم برنامج نطاقات بحيث يتم  احتســـاب 
بشـــكل آيل معامل التوطني لجميع كيانات الرقم 
بحيـــث   ) أســـبوع   26( عـــىل  للمنشـــآت  الموحـــد 
توطـــني  نســـب  اعـــي  صاحبـــة  المنشـــآت  تكـــون 
“النطـــاق  يف  واألقـــل   “ البالتيـــين  “النطـــاق  يف 
األحمـــر” وتتـــوزع بقيـــة المنشـــآت بحســـب نســـب 

التوطـــني يف النطاقـــات .

التوطين الموازي

تهدف خدمة “ التوطني الموازي “ إىل مســـاعدة 
بشـــكل  التوطـــني  نســـب  تحســـني  يف  المنشـــآت 
عاجـــل حىت تجد المنشـــأة العاملني الســـعوديني 
عـــدد  بحســـب  مـــايل  بمقابـــل  وذلـــك  الالزمـــني 

وحـــدات التوطـــني الـــي تحتاجهـــا المنشـــأة.

إلغاء التأشيرات 

خدمـــة تمّكـــن العمـــالء مـــن االطـــالع عـــىل حالـــة 
التأشـــرية. إلغـــاء  طلـــب  لتقديـــم  أو  التأشـــريات، 

التفويض اإللكتروني 
للصاحيات

مســـتخدمي  تعريـــف  إىل  تهـــدف  خدمـــة  يه 
. ة لمنشـــأ ا

تعديل بيانات تعاقد عامل

توفـــر هـــذه الخدمـــة للمنشـــأة نقـــل بعـــض أو كل 
عمالتهـــا المرتبطـــة بعقـــد حكومي معـــني إىل عقد 

حكومـــي أخـــر قائم.

تقييم المنشأة في نطاقات

ـــن المنشـــآت مـــن التعرف عـــىل نطاق  خدمـــة تمكّ
الكيـــان والمنشـــآت التابعـــة له.

تسوية المخالفات مقابل 
نسبة التوطين 

خدمـــة تســـوية المخالفـــات، تعين تخفيـــض قيمة 
المخالفـــات عـــىل المنشـــآت المتمزية الـــي لديها 
نســـبة عاليـــة مـــن االمتثـــال وفـــق معايـــري محـــددة 

ومرشوطـــة بمـــا يســـهم يف زيـــادة نســـبة التوطني.

تمكين الوافدين المغادرة 
إلى بلدانهم

بالتقـــدم  للمنشـــأة  بالســـماح  الخدمـــة  تقـــوم 
الظـــروف  ظـــل  لديهـــا يف  مغـــادرة عمالـــة  بطلـــب 
االســـتثنائية الـــي أدت إىل إيقـــاف جميـــع رحـــالت 
المغادرة خارج المملكة، وســـيتم دراســـة الطلب 
لـــدى وزارة المـــوارد البرشية والتنمية االجتماعية 

والـــرد بالموافقـــة أو الرفـــض.

hrsd.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البرشية  والتنمية االجتماعية

الخدمات المقدمة



41دليل المستثمر الصناعيوزارة الصناعة والثروة المعدنية

 إصدار / تجديد رخص 
العمل 

يه خدمـــة اصدار رخص العمل لعمالة المنشـــأة 
لهـــا  العمـــل  وزارة  موافقـــة  بمثابـــة  ويه  الوافـــدة 
للعمل يف الســـوق الســـعودي ويه احد متطلبات 
قبـــل  مـــن  للعامـــل  اإلقامـــة  تجديـــد  أو  اصـــدار 

المديريـــة العامـــة للجـــوازات.

إصدار شهادة السعودة 

خدمـــة إلصـــدار شـــهادة الســـعودة عنـــد الطلـــب 
وذلـــك مـــن أجـــل إيضـــاح مـــدى تحقيـــق المنشـــأة 
لرنامـــج   

ً
وفقـــا المطلوبـــة  التوطـــني  لنســـب 

نطاقـــات.

استعراض / تحديث بيانات 
عامل

تتيـــح الخدمة االســـتعالم عـــن بيانـــات العامل مع 
العلـــم انـــه ســـيتم عـــرض رســـالة توضيحيـــة عنـــد 
اجـــراء تحديـــث لبيانـــات العامـــل مـــن الداخليـــة.

إصدار رخص العمل بغرض 
الخروج النهائي

خدمـــة إصدار رخص العمل لغـــرض إتمام عملية 
النهـــايئ مـــن المملكـــة، وذلـــك للعمالـــة  الخـــروج 
الـــي لـــم يتـــم إصـــدار رخصة عمـــل لهـــم أو انتهت 
العمالـــة  أو  للمنشـــآت  ويمكـــن  عملهـــم.  رخـــص 
انتهـــاء رخـــص عملهـــا( إصـــدار رخـــص  )يف حـــال 

الخـــروج النهـــايئ.

 االعتراض على مخالفات 
التفتيش

عـــىل  األعـــرتاض  مـــن  المنشـــآت  تمكـــن  خدمـــة 
المنشـــأة. بحـــق  المتخـــذة  التفتيـــش  مخالفـــات 

خدمة تقديم باغ تغيب

إلكـــرتوين  موعـــد  حجـــز  للعمـــالء  الخدمـــة  تتيـــح 
والتنميـــة  البرشيـــة  المـــوارد  وزارة  فـــروع  لزيـــارة 
عـــن  االســـتعالم  لهـــم  تتيـــح  كمـــا  االجتماعيـــة 

بهـــم. الخـــاص  المواعيـــد 

 التسجيل في البوابة 
اإللكترونية

البوابـــة  يف  جديـــد  مســـتخدم  تســـجيل  خدمـــة 
مـــن  االســـتفادة  أجـــل  مـــن  للـــوزارة  اإللكرتونيـــة 

.
ً
إلكرتونيـــا المقدمـــة  الخدمـــات 

   الموافقة على عقد تأجير 
خدمات عمالة

خدمـــة تمكّن المنشـــآت مـــن الموافقـــة عىل عقد 
يف  تســـجيلها  تـــم  الـــي  العمالـــة  خدمـــات  تأجـــري 

النظـــام مـــن جانـــب رشكات االســـتقدام.
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 خدمة االعتراضات 
والتسويات على 

مخالفات العمل  
عـــن  االســـتعالم  إمكانيـــة  الخدمـــة  تقـــدم 
المخالفات الي ســـجلت بحق المنشـــأة وكذلك 
الصالحيـــة  أصحـــاب  او  العمـــل  لصاحـــب  يحـــق 
تقديـــم طلـــب اعـــرتاض عـــىل أي مخالفـــة خـــالل 
وكذلـــك  المخالفـــة،  اصـــدار  تاريـــخ  مـــن  30يـــوم 

يـــوم. خـــالل 30  تســـوية  طلـــب  تقديـــم  يمكنـــه 

 خدمة الموافقة 
على نقل تابع 

خدمـــة الموافقـــة عـــىل نقـــل خدمـــة تابـــع احـــدى 
خدمـــات بوابـــة األفـــراد الجديـــدة والـــي تســـمح 
للمســـتخدم )عمالـــة منشـــآت – وافديـــن، وافـــد 
خـــاص( بالموافقـــة او الرفـــض عـــىل طلـــب نقـــل 
مكتـــب  زيـــارة  اىل  الحاجـــة  دون  التابـــع  خدمـــة 

العمـــل )اإلجـــراء الحـــايل قبـــل الخدمـــة(.

 رصيد رواد األعمال

خدمـــة رصيـــد رواد األعمال يتم منح رصيد يصل 
إىل 9 – حســـب رأس المـــال للمنشـــأة – تأشـــريات 
آليـــا للمنشـــآت الجديـــدة عنـــد فتـــح ملف منشـــأة 

 للضوابط المذكـــورة أدناه.
ً
تبعـــا

التأشيرات التعويضية 

يه خدمة تســـمح للمنشآت بطلب تأشرية بديلة 
عـــن )الخروج النهـــايئ أو خرج ولم يعد( للعامل.

إصدار التأشيرات 

بطلـــب  تتقـــدم  الـــي  للمنشـــآت  تمنـــح  تأشـــريات 
ُتمنـــح  او  تأسيســـها  منـــذ  مـــرة  ألول  اســـتقدام 
او  النشـــاط  يف  التوســـع  يف  ترغـــب  الـــي  للمنشـــأة 
تأشـــريات ُتمنـــح للمنشـــأة مرتبطـــة بعقـــد حكومـــي 
معـــني او تأشـــريات ُتمنـــح للمنشـــأة مرتبطـــة بتأييـــد 

محـــدد. حكومـــي 

طلب صرف مؤقت 
مشروط للعقود 

الحكومية
اســـتثناء  طلـــب  تقديـــم  للمنشـــأت  تتيـــح  خدمـــة 
المنشـــأة  تطلـــب  خاللـــه  مـــن  والـــذي  لالســـتقدام 
أو  المنخفـــض  األخـــرض  للنطـــاق  الـــزول  إمكانيـــة 
ألدىن النطـــاق األصفـــر عنـــد إصـــدار التأشـــريات من 

التأييـــدات. او  الحكوميـــة  العقـــود  ارصـــدة 

hrsd.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البرشية  والتنمية االجتماعية
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  التدريب في المعاهد 
غير الربحية

الباحثـــني  وتوظيـــف  تدريـــب  إىل  الرنامـــج  يهـــدف 
عـــن عمـــل عـــىل تخصصـــات نـــادرة ومتاحـــة لـــدى 

الخـــاص. القطـــاع  منشـــآت 

التدريب حسب احتياج 
العمل 

حســـب  المقدمـــة  التدريبيـــة  الرامـــج  تتنـــوع 
مـــن  بدايـــة  المســـتهدف.  القطـــاع  احتياجـــات 
الـــدورات التدريبيـــة القصـــرية ومـــروًرا بالـــدورات 
الهندســـــــــــــــــــــــــــة  بباكلوريـــوس  انتهـــاًء  التأهيـــــــــــلية 

. لتطبيقيـــة ا

المؤسسة العامة للتدريب  التقين والمهين

الخدمات المقدمة
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أكاديمية هدف للقيادة 

المســـتقبل  قيـــادات  وتطويـــر  إعـــداد  اىل  يهـــدف 
الوطنيـــة من منســـويب القطاع الخاص للجنســـني، 
وذلـــك  المملكـــة.  يف  المنشـــآت  قيـــادات  وتوليهـــم 
 لرؤيـــة المملكـــة 2030  التوطـــني النـــويع 

ً
تحقيقـــا

التخطيـــط  عـــىل  القـــدرة  لهـــا  لقيـــادات  المتمـــزي 
واالبتـــكار. اإلبـــدايع 

برنامج مشروعات

يهـــدف هـــذا الرنامـــج لتقديم فـــرص تدريبيـــة لرفع 
برامـــج  وظائـــف  يف  عمـــل  عـــن  الباحثـــني  مهـــارات 
التشـــغيل والصيانـــة يف منشـــآت القطـــاع الخـــاص 
وزيـــادة  الحكوميـــة  القطاعـــات  مـــع  المتعاقـــدة 
اســـتقرار من هم عىل رأس العمل من خالل تقليل 
الفجـــوة مـــا بـــني المهـــارات المطلوبـــة يف الوظيفـــة 

ومهـــارات الباحـــث عـــن عمـــل أو الموظـــف..

دعم أجور التوظيف

والباحثـــات  الباحثـــني  لدعـــم  الرنامـــج  يهـــدف 
 1 مـــن  ابتـــداء  الخـــاص   القطـــاع  يف  عمـــل  عـــن 
مـــن  نســـبة  الصنـــدوق  بتحمـــل   2019 يوليـــو 
أجـــر الموظـــف، ويشـــمل الرنامـــج دعـــم جميـــع 
الوظائـــف يف القطـــاع الخـــاص للـــدوام الكامـــل. 

ممكن  

التدريـــب  يهـــدف برنامـــج ممكـــن لتقديـــم دعـــم 
برامـــج  خـــالل  مـــن  الخـــاص  القطـــاع  لمنشـــآت 
موظفيهـــم  مهـــارات  لرفـــع  متخصصـــة  تدريبيـــة 
لتواكـــب االحتيـــاج الحـــايل يف القطـــاع الخـــاص 
من خالل التدريب اإللكرتوين والذي ســـوف يتم 
 بالتعـــاون مـــع الهيئـــات واألكاديميـــات 

ً
إلكرتونيـــا

التدريبيـــة  برامجهـــم  تقديـــم  مـــن  الحكوميـــة 
إلكرتونيـــا. للمســـتفيدين 

سبل

تهــــدف هذه البوابة إىل تمكني جميع السعوديني 
وظيفيـــة  وخيـــارات  تعلـــم  خيـــارات  اتخـــاذ  مـــن 
أفضـــل عـــن طريـــق بنـــاء منظومـــة متكاملـــة مـــن 
خدمـــــــات التثقيـــف واإلرشـــاد المهـــين لـــكل مـــن 
طــــــالب الثانـــوي وطـــالب الجامعـــات والمعاهـــد 

والباحثـــني عـــن عمـــل والموظفـــني.

ماهر 

زيــــــادة فــــرص القوى العـــــــاملة الوطنية المتخصصة 
ذات التأهيـــل النـــويع للعمـــل يف القطـــاع الخـــاص 
وذلـــك مـــن خـــالل توجيـــه طالـــيب العمـــل لاللتحـــاق 
بالرامـــج التأهيليـــة الـــي يحتاجها ســـوق العمل من 
الكـــوادر  لتأهيـــل   ”12/12 ماهـــر   “ برنامـــج  خـــالل 

المتخصصـــة

زاد 

نقـــدم لرواد األعمال وأصحاب المنشـــآت البيانات 
اتخـــاذ  عـــىل  الـــي تســـاعدهم  والتقاريـــر واألدوات 
القـــرارات المتعلقـــة بأعمالهـــم بحيـــث تكـــون مبنية 

عـــىل أســـاس علمـــي وصحيح

صيفي

يهـــدف الرنامـــج اىل إتاحـــة الفرصـــة لالســـتفادة 
من الكفاءات الوطنية الشـــابة يف تسيري أعمالها 
بتكاليف تشـــغيل منخفضة وإكســـابها المهارات 

األساســـية الالزمـــة لدخول ســـوق العمل.

عن طريق الموقع اإللكتروني لصندوق تنمية الموارد 
hrdf.org.sa. :البشرية

عن طريق الموقع اإللكتروني ألكاديمية هدف 
hrdfacademy.sa :للقيادة
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كنف

النــــــــــاشـــئة  الشــركــــــــات  لمـــــســـاعــــدة   خـــــــــــــــــــــــــــدمـــــة 
عىل النمو.

أطوار  

التجـارب  هـذه  لـك  نلخـص  أعشـار  تسـعة  يف 
مقرتحـة  حـــــلول  مـع  مبســــــطة  بخطــــوات 
بطريقـة  عملـك  ينمـو  حـىت  التحديـات  لتجـاوز 

للتوسـع. وقابلـة  صحية،مسـتدامة 

فرصة

المـورد  بـني  وصـل  حلقـة  يه  فرصـة  منصـة 
الصغـرية  المنشـآت  تمكـن  بحيـث  والمشـرتي، 
عـروض  وتقديـم  االطـالع  مـن  والمتوسـطة 
األســــعار إلكرتونيا يف مشـريات القطاع الحكومي 
الصغـرية  المنشـآت  تمكـن  كمـا  والخـاص، 
والمتوسـطة مـن طـرح طلبـات عـروض أسـعار فيمـا 

. بينهـم

أكشاك تجار

كشـك تجـار يه خدمـة مقدمـة مـن منصـة تجـار 
األعمـال  ورواد  المنتجـة  األرس  دعـم  إىل  تهـدف 
عـر إيصالهـم إىل رشيحـة عمـالء أكـر مـن خـالل 
مخصصـة  أماكـن  يف  وبيعهـا  منتجاتهـم  عـرض 
)أكشـاك( يف مبـاين المنشـآت الكبـرية مـن جهات 

كـرى. ورشكات  حكوميـة 

تسعة أعشار

مـن   
ً
عـددا اإللكرتونيـة،  أعشـار  تسـعة  بوابـة  وفـر 

بحـر،  فرصـة،  أبـواب،  تجـار،  ومنهـا:  المنصـات، 
ثقافـة  تغيـري  بهـدف  إمـداد(،  زاد،  أطـوار،  كنـف، 
طريـق  عـن  والمجتمـع،  األفـراد  لـدى  العمـل 
تشـجيع ودعـم ريـادة األعمـال والمنشـآت الصغـرية 
وظائـف  خلـق  مـن  األفـراد  وتمكـني  والمتوسـطة، 

مبتكـرة. بطـرق  جديـدة 

تطبيقات تجار

نقـاط  لزيـادة  المنتجـة  األرس  لخدمـة  منـا   
َ
سـعيا

بالتعـاون  أعشـار  تسـعة  مبـادرة  قامـت  البيـع 
مـع تطبيقـات التوصيـل و بنـاء عـىل ذلـك أصبـح 
تسـجيل األرس المنتجـة يف التطبيقـات متـاح عـن 
طريـق تعبئـة بيانـات األرسة يف صفحـة التسـجيل 

أعشـار. تسـعة  تحـت مظلـة 

 قنوات طاقات للتوظيف

إىل  “طاقـات”  للعمـل  الوطنيـة  البوابـة  تهـدف 
توفـري مجموعـة كبـرية مـن الخدمات اإللكرتونية 
العربيـة  المملكـة  يف  العمـل  لسـوق  الشـاملة 

.والخـاص العـام  بشـقيه  السـعودية 

910ths.sa  عن طريق الموقع اإللكتروني لتسعة أعشار
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 برنامج كوادر السامة 
والصحة المهنية

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أطلقتهـــا  مبـــادرة  هـــو 
المـــوارد  تنميـــة  مـــن صنـــدوق  بدعـــم  االجتماعيـــة 
البرشيـــة لتعزيـــز معرفـــة ومهـــارة الكـــوادر البرشيـــة 
يف مجـــال الســـالمة والصحـــة المهنيـــة مـــن خـــالل 
مســـارين: ممـــارس ومحـــرتف وذلـــك بهـــدف تعزيز 
تطبيـــق ممارســـات الســـالمة والصحـــة المهنيـــة يف 

المنشـــآت.

دروب

تهـــدف هـــذه المبـــادرة لدفـــع عجلـــة نمـــو األعمـــال 
مـــن خـــالل دعـــم المنشـــآت الصغرية والمتوســـطة 
االقتصـــاد  نمـــو  تعزيـــز  يف  المبـــادرة  زمـــام  لتأخـــذ 
الوطـــين، ســـواء كنت رائد أعمال، صاحب منشـــأة 
صغـــرية أو متوســـطة، لديـــك اآلن فرصة الحصول 
عـــىل باقـــة مـــن الحلـــول المبتكـــرة، الـــي ُصّممـــت 
الصغـــرية  المنشـــآت  وتنميـــة  لدعـــم   

ً
خصيصـــا

والمتوســـطة يف جميـــع مراحلهـــا.

 تمهير

يهـــدف برنامـــج تدريب عـــىل رأس العمل بشـــكل 
الجامعـــات  خريـــي  مهـــارات  لتطويـــر  خـــاص 
واألجنبيـــة  الســـعودية  والكليـــات  والمعاهـــد 
ســـبق  ممـــن  أو  تخـــرج  حديـــي  كانـــوا  ســـواًء 
المؤسســـات  يف  تدريبهـــم  بهـــدف  العمـــل  لهـــم 
القطـــاع  يف  المتمـــزية  والـــرشكات  الحكوميـــة 
الخـــاص إلكتســـاب الخرات والمهـــارات الالزمة 
إلعدادهم وتهيئتهم للمشـــاركة يف سوق العمل.

 برنامج دعم معاهد 
الشراكات االستراتيجية

يهـــدف الرنامـــج إىل تدريـــب وتوظيـــف الباحثـــني 
عـــن عمـــل عـــىل تخصصات نـــادرة ومتاحـــة لدى 
الجهـــات  أحـــد  يف  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت 
العامـــة  المؤسســـة  مـــن  المرخصـــة  التدريبيـــة 
للتدريـــب التقـــين والمهـــين كجهـــات تدريـــب غـــري 
القطـــاع  لـــدى  عمـــل  عقـــود  بموجـــب  ربحيـــة، 
الخـــاص بدعـــم مـــادي مـــن الصنـــدوق وفـــق آلية 

المعتمـــدة. الدعـــم 

 وصول
يهـــدف برنامج “ وصـــول “ إليجاد حلول تخفف 
يف  العامـــالت  عـــن  النقـــل  تكاليـــف  عـــبء  مـــن 
القطـــاع الخـــاص، وذلـــك لزيادة نســـبة مشـــاركة 
وذلـــك  الوظيفـــي،  اســـتقرارها  ولدعـــم  المـــرأة 
مـــن خـــالل نقـــل المـــرأة العاملـــة مـــن وإىل مقـــر 
مركبـــات  توجيـــه  رشكات  مـــع  بالرشاكـــة  العمـــل 
األجـــرة الخاصـــة مـــن خـــالل التطبيقـــات الذكية 

المرخصـــة.

910ths.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لتسعة أعشار

 عن طريق الموقع اإللكتروني 
 لبرنامج كوادر السامة والصحة المهنية:

osh.coe.com.sa 

عن   طريق   الموقع   اإللكتروني   لصندوق   تنمية   الموارد  
       hrdf.org.sa  البشرية 

قرة 

تهـــدف هـــذه المبادرة من صنـــدوق تنميـــة الموارد 
البرشيـــة »هـــدف«، لتقديـــم برنامج يدعـــم تمكني 
المـــرأة العاملـــة الســـعودية مـــن االلتحـــاق بســـوق 
العمـــل واالســـتمرار فيـــه ويه مطمئنة عىل الرعاية 
خدمـــة  يف  تســـجيلهم  عـــر  ألطفالهـــا،  المقدمـــة 

ضيافـــة األطفـــال المرخصـــة.

عن   طريق   الموقع   اإللكتروني   لصندوق   تنمية   الموارد  
       hrdf.org.sa  البشرية 

صندوق تنمية الموارد البرشية

الخدمات المقدمة
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بحر 

مـــع  المســـتقلني  المحرتفـــني  بـــني  تجمـــع  بوابـــة 
أصحـــاب العمل والمشـــاريع. تتمـــزي البوابة بوجود 
عـــدد كبـــري مـــن المهـــارات الـــي تتيـــح ألكـــر عـــدد 
مـــن المحرتفـــني االســـتفادة والعمـــل، كمـــا تشـــمل 
المثـــال  ســـبيل  عـــىل  التخصصـــات  مـــن  العديـــد 
)تطويـــر المواقـــع، الجـــواالت، الرتجمـــة، الكتابـــة، 
التصاميـــم، المبيعات والتســـويق، خدمة العمالء، 
االعمـــال  البيانـــات،  تحليـــل  الشـــبكات،  ادارة 

والتخطيـــط(. الهندســـة  واالستشـــارات، 

دعم الشهادات المهنية 
االحترافية

هـــو برنامـــج يدعم مـــن قبل صندوق تنميـــة الموارد 
البرشيـــة بالتعويـــض عن تكاليف التدريب و رســـوم 
االختبـــارات و ذلـــك بعـــد الحصـــول عـــىل الشـــهادة 
القـــوى  تحفـــزي  و  لتشـــجيع  االحرتافيـــة  المهنيـــة 
العاملـــة الوطنيـــة لتشـــجيع وتحفزي القـــوى العاملة 
عـــن  والباحثـــني  األعمـــال  ومنظمـــات  الوطنيـــة 
احرتافيـــة  مهنيـــة  شـــهادات  عـــىل  للحصـــول  عمـــل 
معتمـــدة لتطويـــر مهاراتهم وخراتهـــم يف المجاالت 

المتخصصـــة والمطلوبـــة يف ســـوق العمـــل.

البوابة السعودية للموارد 
البشرية 

مجاني  محتوى  بتوفير  البوابة  تهدف 
العربية،  باللغة  وشامل  متخصص 
من  البشرية  الموارد  ألخصائي  وتتيح 
بتطبيقه  والبدء  المحتوى  تحميل 
مع  يتالءم  بما  وتكييفه  به  والعمل 

مؤسساتهم.
أدلـــة  أهمهـــا  مـــن  خدمـــات  عـــدة  تقـــدم  كمـــا 
البرشيـــة،  المـــوارد  إدارة  وإجـــراءات  سياســـات 
ومكتبة للوســـائط المتعددة، باإلضافة إىل دليل 
 ،

ً
 وعالميا

ً
ألهـــم فعاليات المـــوارد البرشية محليـــا

ومجموعـــة مـــن المقـــاالت العلميـــة المتخصصة 
ومكتبـــة للعديـــد مـــن األدوات.

مواءمة

ُيعـــد مواءمة أحد الرامج التابعـــة لوزارة الموارد 
تـــم  والـــذي  االجتماعيـــة،  التنميـــة  و  البرشيـــة 
إطالقـــه تطبيًقـــا الســـرتاتيجية المملكـــة لحقـــوق 
تمكـــني  إىل  ويهـــدف  اإلعاقـــة،  األشـــخاص ذوي 
ذوي اإلعاقـــة مـــن الحصـــول عـــىل فـــرص عمـــل 
مناســـبة، ومّدهـــم بكافـــة التســـهيالت واألدوات 
الي تســـاعدهم عـــىل تحقيق النجاح، إضافة إىل 
تحفـــزي المنشـــآت يف القطـــاع الخـــاص عىل توفري 
اإلعاقـــة،  ذوي  لألشـــخاص  مالئمـــة  عمـــل  بيئـــة 
تمكـــن  محـــددة،  واشـــرتاطات  معايـــري  وفـــق 
المنشـــأة مـــن الحصـــول عـــىل الرتخيـــص الـــالزم 

لتوظيفهـــم.

 عن طريق الموقع اإللكتروني 
mowaamah.sa :”لـ “مواءمة 910ths.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لتسعة أعشار

صندوق تنمية الموارد البرشية

الخدمات المقدمة
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مركز دلني لألعمال

يف  بالريـــاض  لألعمـــال  دلـــين  مركـــز  إنشـــاء  تـــم 
الربـــع األول لعـــام 2016 م وذلـــك لتحقيـــق الرؤيـــة 
الخاصـــة ببنـــك التنميـــة االجتماعية ليقـــوم بتقديم 
ألصحـــاب  الماليـــة  غـــري  الخدمـــات  مـــن  حزمـــة 
المنشـــآت الصغـــرية والـــي تتنـــوع مابـــني التدريـــب 

واإلرشـــاد. واالستشـــارات 

عائد “ تمويل المشاريع 
الصغيرة لتنمية المحتوى 

 المحلي” 

التنميـــة  بنـــك  بـــني  بالتعـــاون  تمويـــي  منتـــج 
تمويـــل  يف  متخصـــص  وســـابك  االجتماعيـــة 
تنميـــة  ألنشـــطة  والصغـــرية  الناشـــئة  المشـــاريع 
والخدمـــات  الصناعـــات  يف  المحـــي  المحتـــوى 

. لمحليـــة ا

أسس تمويل المشاريع 
الصناعية 

التنميـــة  بنـــك  بـــني  بالتعـــاون  تمويـــي  منتـــج 
مـــن  الشـــباب  يمّكـــن  مـــدن  االجتماعيـــة وهيئـــة 
إطـــالق مشـــاريعهم الصناعيـــة واالســـتفادة مـــن 
حزمـــة الحوافـــز والممكنـــات المقدمـــة من هيئة 

التنميـــة. بنـــك  مـــن  اليســـري  والتمويـــل  مـــدن 

منتج نفاذ

منتـــج تمويـــي موجـــه للمواطنـــني القادريـــن عىل 
العمـــل ولـــم يجـــدوا فرصـــة وظيفيـــة أو الراغبـــني 
يف زيـــادة مدخوالتهـــم الشـــهرية ولديهـــم حرفـــة 
هـــذا  لهـــم  يتيـــح  حيـــث  متخصصـــة،  مهـــارة  أو 
نهم من 

ّ
المنتج االســـتفادة مـــن تمويل ميرس يمك

ممارســـة األعمـــال الحرة لحســـابهم الشـــخيص.

تمويل مشاريع التميز

تكلفتهـــا  تزيـــد  الـــي  المشـــاريع  تمويـــل  يســـتهدف 
تتجـــاوز 8  ريـــال وال  ألـــف  عـــن 300  االســـتثمارية 
مليـــون ريـــال و تتوفـــر فيهـــا أحـــد معايـــري التمزي الي 

البنـــك. حددهـــا 

برنامج االمتياز التجاري

مـــن خـــالل  الســـعودي،  بهـــدف دعـــم االقتصـــاد 
عـــرض عـــدد مـــن فـــرص االســـتثمار الـــي تتمتـــع 
بنســـب ربحية عالية ونســـب مخاطرة منخفضة 
وإتاحتها للراغبني وذلك باســـتقطاب المشـــاريع 
الـــي ثبـــت نجاحهـــا وعقـــد اتفاقيـــات منـــح حـــق 

االمتيـــاز.

sdb.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لبنك التنمية االجتماعية

dulani.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لمركز دلني لألعمال

بنك التنمية اإلجتماعية

الخدمات المقدمة
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تمويل مشاريع االختراع

المخــــــرتعني  دعــــــم  بأهـــــــمية  البنـــك  مـــن  إيمانـــا 
يف  ورغبـــًة  البــــــلد  هـــذا  أبـــــــناء  مـــن  والمبتــــــــكرين 
إعطائهــــــم الفرصـــة يف تقديـــم ابتكاراتهـــم يف مـــكان 
ال ينافســـهم غريهـــم وحـــىت يســـتفيد الوطــــــــــن مـــن 
تـــم تخصيـــص برنامـــج  هــــــذه االختــــــــــراعات، فقـــد 
تمويـــل خـــاص لمســـاعدتهم يف تطبيـــق ابتكاراتهـــم 
وتحويـــل اخرتاعاتهـــم إىل مشـــاريع تجاريـــة ناجحة.

برنامج امبريتك
 Empretec 

هـــو برنامـــج بنـــاء وتنميـــة المـــؤرشات الســـلوكية 
الرياديـــة الـــي يحتاجهـــا أصحـــاب األعمـــــــــــال يف 
المؤسســـــــــات الناشـــــــئة والصـــــــــغرية ومتوســــــطة 
الحـــــــــجم، تـــم تصمــــــيمه مـــن قبـــل عالـــم النفس 
كلالنـــد,  مـــا  ديفيـــد   – هارفـــارد  جامعـــة  لـــدى 
الذي ســـاهم يف اطـــالق الثورة الريادية. ويســـهم 
بأعمالهـــم  لالرتقـــاء  الرياديـــني  بدعـــم  الرنامـــج 
المنافســـة  عـــىل  وقـــدرة  كفـــاءة  أكـــرث  وجعلهـــا 
 مـــن خـــالل ورشـــه عمـــل تدريبيـــة 

ً
 ودوليـــا

ً
محليـــا

تركـــز عـــىل بنـــاء الســـلوكيات الرياديـــة الناجحة.

mim.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية

sdb.gov.sa :عن طريق الموقع اإللكتروني لبنك التنمية االجتماعية

بنك التنمية اإلجتماعية

الخدمات المقدمة
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برنامج نساند

تهـــدف نســـاند إىل معالجـــة بعـــض المســـائل الـــي 
إنشـــاء  مرحلـــة  مـــن  بـــدءا  المســـتثمرون  يواجههـــا 
األفـــكار وصـــواًل إىل مرحلـــة تنفيـــذ الفكـــرة. وفيمـــا 
يـــي أهـــم المـــوارد والحلـــول الـــي يوفرهـــا الرنامـــج 
لدعـــم المســـتثمرين. ُيعالـــج برنامـــج نســـاند هـــذه 
خـــالل  مـــن  الحـــــلول  بتطبيـــق  ويقـــوم  التحديـــات 
ركائـــزه األربعـــة الرئيســـية. ويعتـــر برنامـــج ُنســـاند 
والـــرشكات  المشـــاريع  أصحـــاب  أمـــام  مفتوًحـــا 
الصغـــرية والمتوســـطة الحجـــم والـــرشكات المحليـــة 
ـــع أو الـــرشكات العالميـــة الـــي  الـــي تتطلـــع إىل التوسُّ
تتطلـــع إىل إنشـــاء أو توســـيع عملياتهـــا يف المملكـــة 

الســـعودية. العربيـــة 

https://lc.sabic.com/ar/nusaned :”عن طريق الموقع اإللكتروني لبرنامج “نساند

  الرشكة السعودية للصناعات
األساسية – سابك 

الخدمات المقدمة
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برنامج اكتفاء

يعـــزز برنامـــج اكتفـــاء، الـــذي يهـــدف إىل تطويـــر قطـــاع 
العالميـــة  التنافســـية  المحـــي، مســـتوى  التصنيـــع 
المتنوعـــة،  االقتصاديـــة  البيئـــة  دعـــم  خـــالل  مـــن 
وتحقيـــق االزدهـــار المســـتقبي يف المملكـــة. ُصمـــم 
برنامـــج تعزيـــز القيمـــة الُمضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  )اكتفـــاء(  المملكـــة  يف  التوريـــد 
مســـتوى  عـــىل  اإلمـــداد  سلســـلة  وقيمـــة  كفـــاءة 
يتمـــزي  طاقـــة  قطـــاع  تطويـــر  وتشـــجيع  أعمالنـــا 
يف  العالميـــة  والتنافســـية  واالســـتدامة  بالتنـــوع 

المملكـــة.

 عن طريق الموقع اإللكتروني لبرنامج “اكتفاء”:
https://www.aramco.com/ar/creating-value/sustainable-business-operations/commercial-ecosystem

  رشكة الزيت العربية
السعودية أرامكو

الخدمات المقدمة
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قروض تمويل المصدرين

للمـــــصدر  مقـــــدم  للشــــــحن  ســـــــابق  تمــــــــــويل 
المـــال  الـــرأس  حاجــــــات  لتلبيـــة  الـــــسعودي 
ـــثال رشاء المـــواد الخـــام. ـــل المـــ ـــل، عـــىل سبيـــ  العامــ

المصدر: الصادرات السعودية.

تمويل عمليات االستيراد 

للبنـــك  مقبولـــة  مخاطـــر  ذات  تســـهيالت  يوفـــر 
الـــرشكات  احتياجـــات  تلـــيب  الوقـــت  نفـــس  ويف 
تلـــك  أو  المتوســـطة  و  الصغـــرية  والمؤسســـات 
االحتياجـــات العاجلـــة المحـــدودة القيمـــة بالنســـبة 

 . الكبـــرية  للـــرشكات 
النقـــدي  الغطـــاء  قيمـــة  بدفـــع  العميـــل  ويقـــوم 
المطلـــوب عنـــد طلـــب فتـــح االعتمـــاد عـــىل أن يتـــم 
مســـتندات  وصـــول  عنـــد  المتبقـــي  المبلـــغ  ســـداد 

للعميـــل. تســـليمها  وقبـــل  الشـــحن 
المصدر: بنك البالد.

تمويل سلسلة التوريد 

التوريـــد(  سلســـلة  تمويـــل   ( منتجـــات  تعتمـــد 
رشاء  اتفاقيـــة  عـــىل  المســـتندة  التســـهيالت  إىل 
 / )البائـــع  وهـــو  العميـــل  مـــن  المســـتحقات 
العميـــل  )مـــوردي   / الطبيـــة(  الخدمـــات  مـــزود 
يجعـــل  ممـــا   ، الطبيـــة(  الخدمـــات  مقدمـــي  أو 
المســـتحقة  للمبالـــغ  الوحيـــد  المالـــك  البنـــوك 
مـــن المشـــرين / رشكات التأمـــني. حيـــث ســـتتم 
عمليـــة الـــرشاء عـــىل اســـس منظمـــه، األمـــر الـــذي 
ُيمّكـــن البنـــوك مـــن إدارة المنتجـــات والخالفـــات 
األخـــرى  والمخاطـــر  االحتيـــال  ســـبل  ومراقبـــة 
الـــي قـــد ينتـــج عنهـــا امتنـــاع المشـــرتي عـــن دفـــع 

المســـتحقات. وتســـديد 
المصدر : مرصف الراجي.

قروض مباشرة لتمويل 
رأس المال العامل 

تمنـــح البنـــوك حلـــول تمويليـــة رسيعـــة لمواصلـــة 
قـــروض  التجاريـــة.  االعمـــال  تنميـــة  دعـــم 
إلعطـــاء  ُمصمـــم  العامـــل  المـــال  رأس  تمويـــل 
عـــىل  الحصـــول  يف  ســـهولة  التجاريـــة  األعمـــال 
ســـيولة إضافيـــة للمســـاعدة يف تغطيـــة النفقـــات 

اليوميـــة. والمتطلبـــات 
المصدر: بنك الرياض.

البنوك التجارية

الخدمات المقدمة



53دليل المستثمر الصناعيوزارة الصناعة والثروة المعدنية

الكفاالت البنكية والكفاالت 
المالية 

يهـــدف الرنِامـــج إىل مســـاعدة المنشـــآت الصغـــرية 
والمتوســـطة يف الحصـــول عـــىل التمويـــل االســـالمي 

الـــالزم لتطويـــر وتوســـيع أنشـــطتها.
المصدر: برنامج كفالة.

 بطاقات االئتمان

الجهـــات  إحـــدى  مـــن  ُمصـــدرة  بطاقـــات 
الســـعودي  المركـــزي  البنـــك  مـــن  الُمرخصـــة 
 الحصـــول بشـــكل 

ً
 ودوليـــا

ً
ُتمّكـــن حاملهـــا محليـــا

ُمســـبق عـــىل النقـــد او الســـلع أو الخدمـــات مـــن 
حامـــل  ُيســـدد  أن  عـــىل  التجاريـــة  المؤسســـات 
المبلـــغ  االتفاقيـــة  حســـب  او   

ً
الحقـــا البطاقـــة 

البطاقـــة. عـــىل  الُمســـتحق 

تمويل بضمان الموجودات 
مثل أصول 

وتســـــــــــــــنيد  عقـــــــــــــاري  بضـــــــــمان  ماليــــــــــة  أوراق 
القـــروض  مثـــل  األصـــول  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
 ومقبوضـــــــــات السيـــــــارات، وأدوات الـــــدين األخرى.

المصدر: اإلسكو - األمم المتحدة.

خطابات الضمان

الخســـائر  مـــن  الـــرشكات  حمايـــة  عـــىل  تســـاعد 
أو  الفشـــل  خطـــر  مواجهـــة  خـــالل  مـــن  الماليـــة 
الوفـــاء  يف  أكـــرث  أو  الـــرشكاء  أحـــد  رغبـــة  عـــدم 
بالزتاماتهـــم عـــىل المســـتوى المحـــي أو الـــدويل. 

الراجـــي. مـــرصف  المصـــدر: 

البنوك التجارية

الخدمات المقدمة
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خطوط التمويل
)التسهيات االئتمانية(

تمويـــل تـــورق و/أو اعتمـــادات مســـتنديه مـــع إعـــادة 
ــا  ــة بأنواعهـ ــان البنكيـ ــات الضمـ ــا و/أو خطابـ تمويلهـ
بغـــرض  مقدمـــة(  ودفعـــات  نهائيـــة،  )ابتدائيـــة، 
تمويـــل رأس المـــال العامـــل للمنشـــآت لفـــرتة ســـداد 
أقصاهـــا ســـنة واحـــدة يســـدد عـــر أقســـاط شـــهرية 

ومتسلســـلة. متســـاوية 

المصدر: بنك الرياض.

قروض االستثمار طويلة 
األجل

اإلستشـــارية  الخدمـــات  بتوفـــري  البنـــك  يقـــوم 
والتمويليـــة المتعلقـــة بإنشـــاء وتوســـعة المشـــاريع. 
التجاريـــة  القـــروض  الخدمـــات  هـــذه  وتضـــم 
المســـتندية  واإلعتمـــادات  التمويليـــة  والقـــروض 
األدوات  إىل  باإلضافـــة  بالمشـــاريع  المرتبطـــة 
الخاصـــة بالحمايـــة مـــن أخطـــار تقلبـــات العمـــالت.

المصدر: البنك السعودي لإلستثمار.

تمويل التأجير 
)التشغيلي والرأسمالي(

يقـــــــوم عـــىل أســــــــاس عقـــد اإلجـــارة، حيـــث يتقـــدم 
العميل بطلب استئجار محدد، وعـــــــليه يشــــــرتي 
البنـــــــك بنـــاء علـــــى طلـــب  العميـــل واختيـــاره ومـــن 
لمـــدة  العميـــل  عـــىل  بالتأجـــري  البنـــك  يقـــوم  ثـــم 
محـــددة وبأجـــر معلـــوم. عنـــد انتهـــاء مـــدة التأجـــري 
دفـــع  طريـــق  عـــن  التملـــك  بـــني  العميـــل  يخـــري 
دفعـــة التملـــك )الدفعـــة األخـــرية(  المتفـــق عليهـــا 

ــادة للبنـــك. ــد أو اإلعـ ــة التعاقـ عنـــد بدايـ
المصدر: البنك األهي.

وثائق التأمين

بـــأن  المؤمـــن  بمقتضـــاه  يتعهـــد  الـــذي  العقـــد 
أو  الـــرضر  حـــدوث  عنـــد  لـــه  المؤمـــن  يعـــوض 
مقابـــل  وذلـــك  بالوثيقـــة.  المغطـــى  الخســـارة 

لـــه. المؤمـــن  يدفعـــه  الـــذي  االشـــرتاك 
المصدر: البنك المركزي السعودي.

البنوك التجارية

الخدمات المقدمة
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 وثائق التأمين

العقـــد الـــذي يتعهـــد بمقتضـــاه المؤمـــن بـــأن يعـــوض 
الخســـارة  أو  الـــرضر  حـــدوث  عنـــد  لـــه  المؤمـــن 
المغطـــى بالوثيقـــة. وذلـــك مقابـــل االشـــرتاك الـــذي 

يدفعـــه المؤمـــن لـــه.
المصدر: البنك المركزي السعودي.

 المشتقات المالية

يه عقـــود تتـــم بـــني طرفـــني، تشـــتق هـــذه العقـــود 
قيمتهـــا مـــن ســـعر أصـــل أســـايس، هـــذه العقـــود 
مقيـــدة بوقـــت وســـعر محـــددان يف العقـــد لتســـليم 
 يف 

ً
األصـــل األســـايس، أو أن تتـــم التســـوية نقديـــا

تاريـــخ مســـتقبي. وتســـتمد المشـــتقات ســـعرها 
أو   مـــؤرش  أو  يكـــون ســـهم  مـــن أصـــل يمكـــن أن 

غـــريه.
المصدر: تداول السعودية.

رشكات التأمني المختصة

الخدمات المقدمة
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 طرح األسهم

هـــو تحويـــل الرشكـــة مـــن ملكيـــة خاصـــة إىل ملكيـــة 
عامـــة عـــر اصـــدار اســـهم وبيعهـــا لغـــري المؤسســـني، 
لهـــدف الحصـــول عـــىل العوائـــد المرتتبـــة مـــن بيـــع 

األســـهم.
المصدر: هئية السوق المالية.

التمويل الجماعي

جمـــع األمـــوال مـــن المشـــاركني مـــن خـــالل منصـــة 
 رقمية، لمنح االئتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

المصدر: البنك المركزي السعودي.

طرح الصكوك والسندات 
المالية

عمليـــة طـــرح  ألوراق ماليـــة تصدرهـــا الحكومـــات 
أو الـــرشكات لجمـــع األمـــوال مـــن المســـتثمرين 
محـــدد،  ســـداد  بتاريـــخ  محـــددة  زمنيـــة  لفـــرتة 
تـــوزع الصكـــوك  وخـــالل هـــذه الفـــرتة عـــادًة مـــا 
متغـــري(  أو  )ثابـــت  ربـــح  معـــدل  والســـندات 
بشـــكل دوري. ويف نهايـــة عمـــر الصـــك أو الســـند، 
مصـــدر  يقـــوم  االســـتحقاق،  بفـــرتة  المعروفـــة 
الورقـــة الماليـــة بســـداد رؤوس األمـــوال الـــي تـــم 

المســـتثمرين. مـــن  جمعهـــا 
المصدر : تداول السعودية.

المؤسسات المالية المختصة

الخدمات المقدمة
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