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19 روابط األعمال             •



"همة السعوديين مثل جبل 
طويق، ولن تنكسر إال إذا انهد 

هذا الجبل وتساوى باألرض"
 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع
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 يعكس إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم إيراداتها حرص

 واهتمام القيادة الرشيدة بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ايمانا بدورها

 في زيادة مساهمة الناتج المحلي من ٪20  إىل ٪35  وفق رؤية المملكة 2030 إن من

 أولويات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، معالجة ثالثة تحديات تتمثل

 في الكوادر البشرية، البيروقراطية الحكومية، وفرص التمويل"، ووضع آليات

 لمعالجتها عن طريق التشاركية مع الجهات ذات العالقة، إذ تعتبر المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة ركيزة أساسية في التنمية االقتصادية في أي مكان في العالم

 وستسعى الهيئة بشكل دائم إىل تقديم الدعم الفني واالستشارات وتطوير المنشآت

 الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد

 الوطني، خصوصا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب اليوم دورا كبيرا في تعزيز

 االقتصاد والتنويع االقتصادي، وتساهم مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة

.وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة داعمة وحاضنة لإلبداع واالبتكار

معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
إدارة منشآت 12رئيس مجلس 

.



 أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماًما كبيرًا بقطاع المنشآت

 الصغيرة والمتوسطة، وانعكس هذا االهتمام عىل رؤية "منشآت" وأصبح

 محركًا أساسًيا للتنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية و ممكنًا

 لتحقيق رؤية 2030، ولتمكين االزدهار عبر قيادة التعاون مع شركائنا

 االستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلًيا ودولًيا

 وتعمل "منشآت" باهتمام عىل إزالة المعوقات واقتراح األنظمة واللوائح

 والسياسات وبناء القدرات وتنظيم حاضنات األعمال ونشر ثقافة ريادة

 األعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي وإيجاد الفرص االستثمارية ونقل

التقنية، وتطوير االستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 المهندس صالح الرشيد

محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  منشآت
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 مراكز موحدة متكاملة تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 ورواد ورائدات األعمال،ويشمل ذلك دعم األعمال واالستشارات والعرض عىل المستثمر

 والتدريب وخدمات تطوير األعمال واإلرشاد وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع

المنشآت الكبيرة في نفس المنطقة االقتصادية.ي 

مراكز دعم المنشآت
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 كما تنظم المراكز شبكات أعمال تنشيطية للقطاعات ولبناء بيئة ريادة األعمال مثل ضيف 

 منشآت وتجربة منشأة واللقاءات الحوارية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء

 منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية لتحقيق االستدامة واالزدهار في مختلف القطاعات

ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.ي
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•

•
•

الفئة المستهدفة:ة

المنشآت الصغيرة والمتوسطةة

رواد األعمال والمبتكرين ن

أصحاب األفكار ر
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الرؤية
الرسالة

 تطوير ودعم المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة لنُمكّنها من االزدهار عبر

 قيادة التعاون مع شركائنا

 االستراتيجيين في القطاعين العام

 والخاص والقطاع غير الربحي محلًيا

 ودولًيا

 جعل قطاع المنشآت الصغيرة

  والمتوسطة محركًا أساسًيا

 للتنمية االقتصادية في المملكة

 العربية السعودية وممكنًا

لتحقيق رؤية 2030 وما بعد
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أهداف
مراكز دعم منشآت 

تعزيز الميزة التنافسية في كل منطقة

 تقديم خدمات احتياجات العمالء

 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة في االقتصاد

 تسهيل ممارسة األعمال وبناء وتمكين

  قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

7



دور منشآت في رؤية 2030

 أبدت رؤية 2030 اهتماًما بالًغا بقطاع المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو االقتصادي،

 وصوالً إىل رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 في الناتج المحلي اإلجمالي من %20 إىل %35، باإلضافة إىل

  المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين األكبر اقتصاًدا في

"G20"العالم

8



9

 وتعمل "منشآت" عىل تنفيذ خططها

 االستراتيجية وإطالق برامجها المتنوعة

 لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة عىل أرض

 الواقع عن طريق دعم االبتكار وتسهيل

 إجراءات األعمال وتمكين النمو وتطوير

 القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة

 للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن

 طريق دعم ريادة األعمال من خالل َسّن

 أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات

 دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من

المشتريات والمنافسات الحكومية



المنشآت الصغيرةالمهمة لقطاعاألدوار
السعودياالقتصادفيوالمتوسطة

1

2

3

4

العاملة الوطنية للقوىيوفر ُفرص عمل
التقنيةويساهم بتوطين 

زيز يساهم في نمو االقتصاد وتنوعه وتع
القدرة التنافسية

المناطقيالتطويريحفز

ريادة يساعد عىل االبتكار واإلقبال عىل 
األعمال

يرفع نسبة الصادرات غير النفطي 5 9

األدوار المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد السعودي 

  

يرفع نسبة الصادرات غير النفطية

 يساعد عىل االبتكار واإلقبال عىل ريادة
األعمال

يحفز التطوير المناطقي

 يساهم في نمو االقتصاد وتنوعه وتعزيز
القدرة التنافسية

 يوفر ُفرص عمل للقوى العاملة الوطنية
ويساهم بتوطين  التقنية

1

2

3

4
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الركائز  الداعمة

 التميّز المؤسسي

 تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 تيسير
 مزاولة
 األعمال

 فتح
 آفاق

 التمويل

 تطوير
 القدرات

 دفع
 النمو

 تشجيع
 ريادة

 األعمال

 التميّز المؤسسي

 تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة



خدمات وبرامج
 مراكز دعم المنشآت
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العرض عىل المستثمر

روابط األعمال

اإلرشاد

مسارات

دعم األعمال

تطوير األعمال

االمتياز التجاري

االستشارات

13شبكات األعمال

التدريب



دعم األعمال

14



 تشخيص باقات العميل
 يقوم أحد مستشاري دعم األعمال المتواجدين داخل المركز بتحديد احتياجات العمالء من خالل اإلجابة

 عىل مجموعة من األسئلة للحصول عىل فهم أفضل لمستوى المعرفة والمهارات والسلوك والمواقف

 واالحتياجات الحالية لرواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حيث يستطيع مستشاري دعم

إحالة العميل إىل الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة  األعمال 

والمتوسطة "منشآت" أو إحدى المؤسسات التابعة لها

للوصول إىل

  (هدف)ف

 صندوق
 تمنية
 المواد

 البشرية

 الخدمات
 المخفضة

برامج
 التمويل

واالستثمار

 خدمات
 حاضنات

 ومسرعات
أعمال

 خدمات
 منشآت

 ومنظومة
التجارة

برامج
منشآت 

المركز
 السعودي 

لألعمال

 الملكية
الفكرية
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 المشاريع الصناعية

النشأة

التعثر

 تشخيص باقات العميل

دعم األعمال

مراكز دعم المنشآت

 المشاريع الصناعية

النمو

 التمويل واالستثمار

الفكرة

تحديد مسارات 

 يعمل البرنامج عىل تسريع نمو
 المنشآت من خالل مراحلة معّدة

 وفق الشريحة المستهدفة
 واحتياجات العميل مما يؤدي إىل
 رفع الثقافة والنمو وتسهيل بدء

16األعمال



بعد التشخيص يوجه ألحد البرامج

العرض عىل
المستثمر 

دعم
األعمال 

برنامجتدريب
روابط 

اإلرشاد

 غرفة
الصفقات

 االمتياز
التجاري

 تطوير
األعمال

شبكات
األعمال

االستشارات

17

إيجاد المستثمر
المناسب 

عن طريق

أخرى

شبكات األعمال

أسابيع األعمال

برنامج روابط األعمال



برنامج تطوير األعمال

 يهدف البرنامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 خالل فترة البرنامج ، ويستهدف البرنامج 

 المنشآت التي ترغب في التغيير، منشآت متعثرة، شركات عائلية
منشآت بقيادات طموحة

)
(

،
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برنامج روابط األعمال

 يسعى البرنامج إىل سد الفجوات في

 المناطق والقطاعات وفق ميزتها

 التنافسية من خالل الربط بين المنشآت

 الصغيرة والمنشآت المتوسطة مع

 المنشآت الكبيرة والمنشآت العالمية

19لتكون جزًءا من سالسل إمدادها



االستشارات

 منهجية لتقديم االستشارات في مجاالت األعمال عن طريق
 استقطاب نخبة المستشارين المتخصصين وربطهم برواد األعمال

وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

20



 المجاالت االستشارية

 التخطيط االستراتيجي

االستشارات القانونية

التسويق والمبيعات

المحاسبة والمالية

تكنولوجيا المعلومات

تخطيط األعمال

إدارة العمليات

إدارة الجودة

 دراسات الجدوى

 عمليات التمويل
 واالستثمار

 االمتياز التجاري

21
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العرض عىل المستثمر

 يهدف برنامج العرض عىل المستثمر إىل

 رفع فرص الحصول عىل استثمار أو

 شراكة، والوصول للتمويل أو الشركاء

 وإيجاد حلول تمويلية للشرائح ما قبل

 مسرعات وحاضنات األعمال، األمر الذي

 يرفع عدد المنشآت االبتكارية واإلبداعية

ودفع عجلة النمو



برنامج تطوير األعمال

1823

غرفة الصفقات

 خدمة يقدمها مركز دعم المنشآت من

 خالل تسهيل قدرة عمالء المركز

 التنافسية للوصول إىل عالقات

 مستدامة واستراتيجية وذلك عن

إبرام االتفاقيات في غرفة  طريق 

 الصفقات بين عمالء المركز واألطراف

 األخرى كمحصلة نهائية لبرامج

ومسارات مراكز دعم المنشآت



 اإلرشاد

 منهجية لتقديم اإلرشاد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال واالستفادة

 من تجربة المرشدين في جميع القطاعات بهدف تطوير أداء أصحاب المنشآت

ورواد األعمال وتطوير أعمالهم
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الهدف من برنامج اإلرشاد

 يهدف البرنامج إىل نقل الخبرات والتجارب الناجحة لرواد األعمال
 والمبادرين بشكل مباشر لتعزيز النمو الحقيقي والمستدام

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحقيًقا لرؤية المملكة 2030 في
 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي
 اإلجمالي للمملكة وذلك من خالل استقطاب عدد من المرشدين
 المميزين من أصحاب الخبرة والتجارب وضمن المعايير المحددة

 التي تثبت كفاءة ومناسبة المرشد لتقديم جلسات إرشادية تنقل
 فيها تجاربهم لآلخرين، ويسهم في تطوير وتدعيم المهارات

المهنية لرواد األعمال
 ويعد برنامج اإلرشاد أحد البرامج التي تضيف لك رصيًدا موثًقا ذا
 طابع رسمي من المساهمات التطوعية لبناء غد واعد لمملكتنا

الحبيبة
25



26

مجاالت اإلرشاد



 تجارة الجملة والتجزئة

التشييد

أنشطة خدمات الدعم واإلدارة

أنشطة اإلقامة والطعام

التصنيع

أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي

النقل والتخزين

المعلومات واالتصاالت

التعليم

الفنون، والترفيه، والتسلية

األنشطة العقارية

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

أخرى

27
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 االمتياز التجاري
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توفير فرص عمل جديدة

 منصة تحتوي عىل فرص محلية وعالمية لالمتياز التجاري، ومواد توعوية
 ومحتوى مرئي توعوي، ونماذج األنظمة واللوائح، لفتح آفاق االمتياز

التجاري لرواد األعمال

تشجيع العالمات التجارية السعودية ذات القدرة عىل تصنيع منتجات وطنية للتوسع عالمياَ 

األهداف:ف

29

نشر ثقافة االمتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل األنشطة التجارية في المملكة

زيادة مساهمة االمتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات االقتصاد السعودي

زيادة مساهمة قطاع االمتياز التجاري في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة



30

 التدريب
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 مجموعة برامج تدريبية متخصصة تهدف إىل تمكين أصحاب ومنسوبي المنشآت

 الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال لتحقيق النمو والتوسع واالستدامة من خالل رفع

الكفاءات اإلدارية والمالية والفنية، ونقل المعرفة وأفضل الممارسات



 الدورات
التدريبية
التكاملية

 تهدف الدورة إىل شرح المفهوم العام لريادة
 األعمال ومساعدة المبادرين إىل فهم المزايا

 والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع

 إكساب المشاركين المهارة الالزمة إلعداد
 خطة عمل لغرض التمويل

خطة عمل لغرض التمويل

المعسكر التدريبي لتأسيس المنشآت
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 مساعدة المنشآت عىل االستدامة والنمو
 والتوسع ورفع الكفاءة اإلدارية والمالية

 والفنية للمالك. ومساعدة المبادرين
 المحتملين لفهم المعنى الحقيقي لريادة

األعمال وما يترتب عليها من فوائد ومخاطر

 يستهدف هذا التدريب مالك ومديري
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين

يسعون لتنمية مشاريعهم القائمة

 العمل عىل استقرار  وتطوير المشروع
 بزيادة حجم المشروع أو إنشاء أفرع

إيجاد منتجات جديدة جديدة أو 

نمو المنشآت

الوصول إىل األسواق الجديدة

تطوير اإلدارة التنفيذية

33



شبكات األعمال
34



مجلس دعم المنشآت

مجلس المسؤول

تجربة منشأة

لقاء الخبرات

حوار األعمال

أسابيع األعمال
35



 مجلس يستضيف شخصيات اعتبارية
 حكومية من صناع القرار للتحدث عن

 المبادرات الحكومية وأصحاب المنشآت،
 وذلك لتعزيز دور المبادرات الحكومية في

 ظل األزمة الحالية، وتفعيل دور الهيئة
 العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 "منشآت" وفتح آفاق التعاون مع الجهات
 المعنية إليصال المبادرات لرواد األعمال
 وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وفتح قناة تفاعلية مع المسؤولين
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مجلس دعم المنشآت

920018888
ssc.monshaat.gov.sa

ً

"السوق المالية"

 بث مباشر عىل تويترالساعة 7:15 م      8:45 مالثالثاء 7 يوليو 2020
@MonshaatSA

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
معالي األستاذ محمد القويز

محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

ال الرشيد سعادة المهند 
شركة المدير التنفيذي ل

 السوق المالية السعودية

سعادة المهند خالد الحصا

تداول)

مقدم برنامج كلنا مسؤول
األستاذ خالد العقيلي



 جلسة حوار بين رواد األعمال المحليين
 أو اإلقليمين وأصحاب المنشآت

 الصغيرة والمتوسطة في مجاالت ذات
 عالقة باهتمام المبادرين المحتملين
 ورواد األعمال وأصحاب المنشآت

 الصغيرة والمتوسطة بهدف تعليم
 وإرشاد وتوجيه المشاركين عن التجربة
 الشخصية للضيف المتحدث في كيفية

37مواجهة المعوقات والوصول للنجاح



أسابيع األعمال

 مبادرة لتسليط الضوء عىل مواضيع ترتبط
 باهتمام أصحاب المنشآت من خالل

 استقطاب متخصصين لتقديم دورات
 وورش عمل في المجاالت اإلدارية والمالية
 والتقنية بالتزامن مع األيام العالمية لهذه
 المجاالت ، دعًما لرواد األعمال وأصحاب

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم
 في التغلب عىل المصاعب والوقاية من
   األزمات وتطوير أنفسهم ومنشآتهم.م

38



تجربة منشأة

 هو صاحب منشأة قائمة وناجحة ويقيم

 دورة عن تجربته الشخصية في السوق

 والصعوبات التي واجهته وكيف تغلب

 عليها ومثل هذه الفعاليات واألنشطة

 تحفز رواد األعمال وتحطم حاجز الخوف

 عىل أخذ الخطوة الصعبة وهي الدخول

39للسوق



 فعالية للتعارف بين المنشآت في

 نفس المجال لكي يتشاركون

 الخبرات والخدمات وهذه

الفعاليات تخلق جو التكاتف بينهم

لقاء الخبرات

40



 جلسة يتم تنظيمها  ألصحاب 

 المنشآت ويشتركون في نفس

 المجال واالهتمام لكي يناقشوا

 تجاربهم ويتداركوا أخطاء اآلخرين،

 ويتم منها أيضا تبادل الخبرات

 والعالقات
41

حوار األعمال



 جلسة مع نخبة من رواد األعمال
 وصناع القرار لمناقشة أبرز

 التحديات التي تواجههم عىل
 كافة األصعدة مع المساهمة في
 حلها بطرق مبتكرة واستراتيجية
 لتحقيق نهضة ناجحة اقتصاديا
42وبيئة مزدهرة محليا وعالميا

مجلس المسؤول



 مركز دعم المنشآت الرياض

انطلق في شهر أكتوبر من العام 2018

 مركز دعم المنشآت المدينة المنورة

انطلق في شهر فبراير من العام 2020
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•

•

قريبًا .. مركز دعم المنشآت في محافظة جدة•

  ومحافظة الخبر



حاضنات األعمال

مساحات العمل المشتركة

44



الجهات الداعمة لريادة األعمال

مراكز االبتكار مسرعات األعمال

45



الجهات الداعمة

46



الشركات التمويلية

البنوك
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الجهات المنظمة
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الخدمات السحابية
الداعمة 

النمو

 التجارة اإللكترونية

التدريب واإلرشاد
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ssc.monshaat.gov.sa

ssc_mad
ssc_ruh

920018888
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