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المقدمة
تماشـيًا مــع الجهــود الحثيثة لحكومتنا الرشــيدة لتخفيــف اآلثار االقتصاديــة المتوقعة لجائحة
كورونــا ،حرصــت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” عــى تبنــي
مبــادرات تهــدف إىل تخفيــف آثــار جائحــة كورونا عىل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ،أبرزها
تأجيــل الدفعــات المســتحقة ضمــن مبــادرة اإلقــراض غير المباشــر لمدة عــام اعتبــارا ً من تاريخ
2020/3/17م.
وعملــت “منشــآت” عــى تحفيــز إقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتخطــي آثــار
فيــروس كورونــا مــن خــال تعديــل مؤشــرات أداء مبــادرة اإلقــراض غيــر المباشــر إلعفــاء
شــركاء المبــادرة مــن هامــش الربــح الـــ  %1.5ومــن الحــد األدنــى واألعــى لإلقــراض إضافــة إىل
شــروط اإلقــراض فــي المناطــق الواعــدة والقطاعــات المســتهدفة لتشــمل جميــع المناطــق
والقطاعــات ،والســماح بإقــراض منشــآت ســبق لهــا الحصــول عــى تمويــل مــن قبــل الشــركاء
بنســبة .%50
وقدمــت “منشــآت” عــد ًدا مــن خدماتهــا عــن بُعــد خــال جائحــة كورونــا ،إذ قدمت استشــارات
فــي عــدة مجــاالت كتخطيــط األعمــال واالســتراتيجية ،والتمويــل واالســتثمار ،ومجــاالت
أخــرى متنوعــة مــن خــال تطبيــق “نوافــذ منشــآت” ،وذلــك باســتقطاب نخبــة المستشــارين
المتخصصيــن وربطهــم بــرواد األعمــال وأصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عبــر
االتصــال المرئــي والســمعي والكتابــي.
كمــا قدمــت برامــج تدريبيــة عــن بُعــد فــي مجاالت مختلفة منها عىل ســبيل المثــال ال الحصر:
ريــادة األعمــال ،التجــارة اإللكترونيــة ،التقنيــة ،واالبتــكار .وذلــك مــن خــال أكاديميــة منشــآت
التي تســتهدف أصحاب المنشــآت الصغيرة والمتوســطة ورواد األعمال في مختلف مناطق
المملكــة لبنــاء قدراتهــم وتحقيــق النمــو المؤسســي ونشــر العلــم والمعرفــة حــول المجــاالت
التــي تخدمهــم فــي أعمالهم.
وحولــت “منشــآت” مراكــز دعــم المنشــآت إىل مركــز افتراضــي يقــدم خدمــات اإلرشــاد
والتدريــب واالستشــارات ،وقدمــت خــال الجائحــة سلســلة أســابيع األعمــال االفتراضيــة
بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص لمشــاركة أفضــل الممارســات لمواجهــة األزمــات ،وتــم إطــاق
مبــادرة “شــاركنا مشــروعك” والتــي تســاهم فــي الحلــول البديلــة مثــل التحــول إىل التجــارة
اإللكترونيــة ،وتنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل عــن بُعــد ،إضافــة إىل تنظيــم عــد ًدا مــن
الجلســات ضمــن أنشــطة مجلــس دعــم المنشــآت بهــدف فتــح آفــاق التعــاون مــع الجهــات
المعنيــة وإيصــال مبادراتهــا للمســتفيدين مــن رواد ورائــدات األعمــال والمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،إىل جانــب تجهيــز دليــل إرشــادي متكامــل لكيفيــة التعامــل مــع األزمــات.
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قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
معدل دخول منشآت صغيرة
ومتوسطة جديدة للسوق

إجمالي عدد المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

571,177

%2

%2

إجمالي عدد الوظائف في المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

إجمالي رواتب موظفي المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

%0

%1.62

4,956,187

10,675,125,010

حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
(للربع األول لعام 2020م)

إجمالي حجم تمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

إجمالي حجم التمويل في
القطاع المصرفي

إجمالي حجم التمويل في
قطاع شركات التمويل

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

135,060

%6.7

125,162

%6.4

9,898
%19.1
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دور “منشآت” في رؤية
المملكة 2030
المستهدفات
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في الناتج المحلي
اإلجمالي إىل

%35

بحلول عام 2030

المساهمة النسبية للمنشآت متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في
الناتج المحلي اإلجمالي

%28.75

المساهمة النسبية للمنشآت متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج
المحلي اإلجمالي للقطاع الغير نفطي

%43.61

أبرز أرقام مبادرات “منشآت”
• اإلقراض غير المباشر للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
عدد المنشآت المستفيدة

170

إجمالي المبالغ المعتمدة

1,690
مليون ريال

إجمالي التمويل للمستفيدين

142
مليون ريال

• استرداد الرسوم الحكومية

• صندوق االستثمار الجريء الحكومي

عدد المنشآت المستفيدة

عدد العقود االستثمارية

129

إجمالي المبالغ المستردة

إجمالي المبالغ المستثمرة

مليون ريال

مليون ريال

6,102
245

41.9

• تأسيس بنك المنشآت وتطوير
الحلول التمويلية األخرى
الموافقة عىل تأسيس بنك المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
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جائحة كورونا :األزمة واالستجابة
مبادرات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا
برنامج تمويل اإلقراض
بالتعاون بين برنامج كفالة ومؤسسة النقد العربي
السعودي ،حيث بلغ سقف الكفاالت:

13.2
%95

مليار ريال

وبضمان

وهامش ربح ال يتعدى

من قيمة التمويل

%4

التقليل من اشتراطات مبادرة
دعم المنشآت “سالسل اإلمداد”
بالتعاون بين برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني،
حيث بلغ سقف الكفاالت:

2.5
 15مليون ريال
للمنشآت الصغيرة

مليون ريال

للمنشآت المتوسطة

برنامج دعم ضمانات التمويل

التقليل من اشتراطات مبادرة
دعم المنشآت “الحج والعمرة”

بالتعاون بين برنامج كفالة ومؤسسة النقد العربي
السعودي ،حيث بلغ سقف الكفاالت:

بالتعاون بين برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني،
حيث بلغ سقف الكفاالت:

6

مليارات ريال

2.5
 15مليون ريال
للمنشآت الصغيرة

مليون ريال

للمنشآت المتوسطة

برنامج دعم المنشآت ذات
السعودة المرتفعة
بالتعاون بين برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني،
حيث بلغ سقف الكفاالت:

2.5
 15مليون ريال
للمنشآت الصغيرة

مليون ريال

للمنشآت المتوسطة

تأجيل الدفعات المستحقة
للمستفيدين من مبادرة اإلقراض
غير المباشر
أطلقت “منشآت” هذه المبادرة لتخفيف آثار جائحة
كورونا وذلك لمدة

عام

اعتبار ًا

من تاريخ 2020/3/17م
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المستفيدين من مبادرات كفالة أثناء جائحة كورونا

دعم المنشآت ذات
السعودة المرتفعة
عدد المنشآت المستفيدة739 :

صندوق
التنمية
الوطني

•
• إجمالي قيمة التمويل:
 1,907مليون ريال
• إجمالي قيمة الكفاالت:
 1,518مليون ريال

دعم برنامج سالسل
اإلمداد في القطاع
الصناعي وقطاع
الخدمات اللوجستية
	•عدد المنشآت المستفيدة71 :

	•إجمالي قيمة التمويل:
 227.8مليون ريال
	•إجمالي قيمة الكفاالت:
 186مليون ريال

مؤسسة
النقد العربي
السعودي

مبادرة التمويل
المضمون
	•عدد المنشآت المستفيدة612 :

	•إجمالي قيمة التمويل:
 1,201مليون ريال
	•إجمالي قيمة الكفاالت:
 1,096مليون ريال

دعم المنشآت
التعليمية
عدد المنشآت المستفيدة14 :

•
• إجمالي قيمة التمويل:
 24مليون ريال
• إجمالي قيمة الكفاالت:
 21مليون ريال

دعم منشآت الحج
والعمرة
	•عدد المنشآت المستفيدة7 :

	•إجمالي قيمة التمويل:
 14.4مليون ريال
	•إجمالي قيمة الكفاالت:
 13.7مليون ريال

دعم ضمانات
التمويل
	•عدد الضمانات2,834 :

	•قيمة األجور المدعومة:
 35.5مليون ريال
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أبرز إنجازات “منشآت”
سهولة ممارسة األعمال
عدد المستفيدين من خدمة أطلس األعمال

عدد رخص البلدية الفورية المستخرجة

2,735

2,540

منشأة

الوصول للتمويل
عدد المنشآت التي استردت
الرسوم الحكومية

6,102

إجمالي األموال المعاد استثمارها من
خالل مبادرة اإلقراض غير المباشر

390

مليون ريال

إجمالي الرسوم الحكومية المستردة

245

مليون ريال

قيمة ضمانات التمويل المقدمة
من برنامج كفالة

1,483

مليون ريال

إجمالي األموال المعتمدة
في التمويل الرأسمالي

22

مليون ريال

عدد الوظائف للمنشآت
التي استفادت من برنامج كفالة

47,663

تعزيز الطلب
عدد المنشآت التي استفادت من
برنامج مزايا

1,195

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عبر
القنوات اإللكترونية والقنوات المباشرة

140

مليون

إجمالي عدد مجمعات ريادة األعمال ومساحات
العمل المشتركة المرخصة في المملكة

128

إطالق منصة االمتياز التجاري
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دعم األعمال
رضا المستفيدين عن خدمات مركز دعم المنشآت

%91

عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات مركز دعم المنشآت

9,858

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ  12في مؤشر توافر رأس المال
الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية
العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

الثقافة المجتمعية والتعليم
عدد المستفيدين
من نوافذ منشآت

9,321

معدل رضا المستفيدين
عن الخدمات الرقمية

%89

عدد المستفيدين
من أكاديمية منشآت

208,414

عدد المستفيدين من برامج
الترويج لثقافة ريادة األعمال واالبتكار

عدد المستفيدين من البرامج التدريبية
واإلرشادية واالستشارية بأنواعها

230,156

9,000

تبني التقنية واالبتكار
عدد المنشآت التي تبنت حلول ابتكارية

21

مكتبة ذكاء

6,400+

مستفيد
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