
للمنشآت الصغيرة " منشآت"برامج وخدمات 

والمتوسطة
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برامج نمو المنشآت
برامج مسرعات 

األعمال

برامج حاضنات 

األعمال

تتجير الملكية 

الفكرية
المنحتحديات

إصدار التأشيرات

خدمة اصدار رخص الحاضناتخدمة التدريب خدمة مزايا

..توفر منشآت العديد من البرامج والخدمات التي تقدم بشكل مباشر او غير مباشر

وال تستهدف فئة معينة بل توفر متطلباتومستمربشكل دائم متاحة خدمة منشآتخدمات

المنشآت الصغيرة والمتوسطةورواد األعمال ضمن الفئات معظم 

1

وساطة التمويلخدمة أطلس األعمال360منشأتي  خدمة اإلرشاد

شهادة حجم المنشأةخدمة االستشاراتخدمة وساطة االمتياز التجاري (منصة جدير)خدمة تأهيل 

توفير مساحة عمل مشتركةخدمة اإلقراض غير المباشر(كفالة)خدمة ضمان التمويل  خدمة التمويل الرأس المالي

منشآتبرامج

2

تاريخ بداية )مجموعة من الخدمات يتم تقديمها بشكل متصل خالل فترة زمنية محددة 

بحيث تستهدف فئة معينة من ضمن رواد األعمال والمنشآت الصغيرة ( ونهاية واضحين

والمتوسطة

خدمة تقدم مباشرة من منشآت

خدمة تملكها منشآت تقدم من قبل شركاء منشآت

خدمة ال تملكها منشآت تقدم من القطاع الحكومي

برامج التجارة 

االلكترونية

دليل التطبيقات االلكترونية
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متصلة الكترونياغير قنوات قنوات متصلة الكترونيا

منشآتقنوات

التطبيقات 

االلكترونية

التقديم للخدمة من

الموقع االلكتروني

مراكز االبتكار

مجمعات

ريادة األعمال

شركاء منشآت

مراكز 

دعم المنشآت

يرة المنشآت الصغوقنوات التواصل والربط بين الخدمة المقدمة ورواد االعمال قنوات منشآت

والمتوسطة

أكاديمية

منشآت
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..الخدمات المقدمة ملخص

الخدمة

تعريف الخدمةالقطاع

خدمة مزايا

خدمة التدريب

خدمة اإلرشاد

خدمة االستشارات

خدمة وساطة االمتياز 

التجاري

خدمات منشآت

هي خدمة لتوفير حلول مدعومة مادياً بشكل كلي أو جزئي أو 

بأسعار مخفضة وتقديم تسهيالت للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة لدعمها وتطوير إمكانياتها وقدراتها وتمكينها من 

جذب واالحتفاظ بكفاءاتها حيث تقدم الخدمة من القطاع 

.الخاص

خدمات منشآت

هي خدمة تقدم برامج تدريبية لدعم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة ورواد األعمال لتحقيق النمو والتوسع واالستدامة، 

باإلضافة اىل رفع الكفاءات اإلدارية والمالية والفنية

خدمة لدعم وتمكين رواد األعمال وذلك من خالل تقديم خدمات 

التواصل مع المرشدين من ذوي الخبرات الذين يقدمون المشورة
خدمات منشآت

خدمات منشآت

خدمات منشآت

استشارات مختلفة تخدم ريادة خدمة تهدف اىل تقديم خدمات 

األعمال والمنشآت من مناطق المملكة المختلفة من خالل 

مستشارين مختصين

خدمة للربط بين أصحاب العالمات التجارية والراغبين بالحصول عل 

االمتياز التجاري من خالل منصة مختصة تحتوي عل وفرة من 

.المعلومات والمواد التوعوية عن أنظمة االمتياز التجاري السعودي

التقديم للخدمة من 

الموقع االلكتروني

تطبيق 

للجوال

مركز دعم 

المنشآت

مجمعات 

ريادة االعمال

مراكز 

االبتكار

شركاء 

منشآت

أكاديمية

منشآت

خدمات منشآت يةدليل التطبيقات االلكترون

عن طريق عبارة عن دليل يضم جميع التطبيقات اإللكترونية

تقديم الدعم ألصحاب التطبيقات من خالل الربط بين مزودي 

المنتجات والخدمات و التطبيقات اإللكترونية في مناطق يحددها 

.صاحب التطبيق
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..الخدمات المقدمة ملخص

الخدمة

تعريف الخدمةالقطاع

خدمة اصدار رخص 

الحاضنات

360منشأتي 

خدمة أطلس األعمال

بوابة التمويل

خدمة تأهيل

(منصة جدير)

اصدار شهادات للشركات 

الصغيرة و المتوسطة

ريادة األعمال
تخول صاحبها ” منشآت“هي خدمة إلصدار وثيقة من قبل 

لتأسيس منصة ريادة أعمال، بعد استيفاء شروط الالئحة لدعم 

.ازدهار قطاع ريادة األعمال وتنظيم حاضنات األعمال

خدمات منشآت
خدمة تهدف لقياس أداء المنشآت من معرفة نقاط القوة والتحدي 

.لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين

هي خدمة توفر خرائط تفاعلية مقدمة لقطاع األعمال تحوي عل 

معلومات جغرافية وقطاعية من اجل المساهمة في التخطيط 

لتنمية وبناء االعمال التجارية في المملكة العربية السعودية

االستراتيجية

التخطيط و التطوير

خدمات منشآت

التمويل
خدمة لربط المنشآت المتوسطة والصغيرة بكافة الجهات 

التمويلية لتسهل الحصول عل تمويل باإلضافة اىل ربط 

.المستثمرين بالجهات الباحثة عن االستثمار

منشأة خدمة تهدف لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح 

قادرة عل تزويد خدمات ترتقي لمعايير واشتراطات الشركات 

.الكبرى والجهات الحكومية

تهدف الخدمة لتوفير شهادات للشركات الصغيرة والمتوسطة ، 

معتمدة من منشآت وذلك ألخذ األولوية في المنافسات الحكومية 

واالستفادة من مختلف المزايا المخصصة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

التقديم للخدمة من 

الموقع االلكتروني

تطبيق 

للجوال

مركز دعم 

المنشآت

مجمعات 

ريادة االعمال

مراكز 

االبتكار

شركاء 

منشآت
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..الخدمات المقدمة ملخص

الخدمة

القطاع

إصدار التأشيرات

خدمة اإلقراض غير المباشر

خدمة ضمان التمويل 

(كفالة)

خدمة التمويل الرأس المالي

عمل مشتركةتوفير مساحة 

خارجي
يتم منح حتى تسع تأشيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

كحد أقصى مباشرة، وبدون المرور بإجراءات لجنة االستقدام 

.وذلك للمنشآت المتفرغ مالكها للعمل بها

تقدم هذه الخدمة من خالل شركات التمويل الغير البنكية 

الُمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم 

بدورها حلوالً تمويلية لتلك المنشآت بميزات تنافسية

التمويل
خدمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول عل 

التمويل الالزم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات 

المالية عل التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

هي خدمة تهدف اىل تحفيز بيئة التمويل الرأسمالي في المملكة 

ة، برنامج االستثمار بالشركات الناشئ: من خالل برنامجين أساسيين

وبرنامج االستثمار في الصناديق

تهدف لتوفير مساحة عمل لرواد األعمال واصحاب المنشآت 

الصغيرة داخل مجمعات ريادة األعمال من أجل بدء العمل او 

. تطوير عمل هذه المنشآت

تعريف الخدمة

التمويل

التمويل

التمويل

التقديم للخدمة من 

الموقع االلكتروني

تطبيق 

للجوال

مركز دعم 

المنشآت

مجمعات 

ريادة االعمال

مراكز 

االبتكار

شركاء 

منشآت
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..البرامج المقدمة ملخص

البرنامج

برامج نمو المنشآت

تعريف البرنامج القطاع

بهدف ” منشآت“ضمن الخدمات التي تقدمها ” طموح“تأتي برامج 

دفع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم بناء قدراتها 

وتهدف هذه . وإمكانياتها لتمكينها وتحسين أدائها وزيادة نموها

البرامج بعد التسجيل إىل اختيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

المتميزة، وتشخيص وضعها وتقييمها لتعزيز نقاط القوة ودعم 

.نقاط الضعف من خالل باقات دعم يوفرها البرنامج للمنشآت

برامج مسرعات األعمال

برامج حاضنات األعمال

تتجير الملكية الفكرية

ريادة األعمال

ريادة األعمال

ريادة األعمال

خدمات منشآت

هي خدمات تقدم عن طريق حاضنات األعمال التي تقام بمجمعات 

وتهدف هذه الحاضنات إىل احتضان . ريادة األعمال الخاصة بمنشآت

المشاريع الريادية لمدة محددة يتم من خاللها دعمهم في زيادة 

النمو واإلنتاجية من خالل تقديم خدمات التدريب واإلرشاد 

.والخدمات اإلدارية المشتركة والربط مع المستثمرين

هي خدمات تقدم عن طريق مسرعات األعمال التي يتم اطالقها 

سواء مسرعات األعمال المختصة بتطوير قطاع " منشآت"من قبل 

.معين أو مسرعات األعمال التي تقام بمجمعات ريادة األعمال

وتهدف هذه المسرعات اىل مساعدة ودعم الشركات الناشئة من 

خالل تقديم االستشارات والتدريب وربطهم بالمستثمرين 

.لتمكينهم من تطوير أعمالهم وزيادة نموها وانتاجيتها

راع برنامج تتجير الملكية الفكرية يهدف لتحويل براءات االخت

عل وحقوق الملكية الفكرية لمشاريع ريادية سريعة النمو قائمة 

لعربية االبتكار تؤثر بشكل ايجابي عل الناتج المحلي للمملكة ا

السعودية

التقديم للخدمة من 

الموقع االلكتروني

تطبيق 

للجوال

مركز دعم 

المنشآت

مجمعات 

ريادة االعمال

مراكز 

االبتكار

شركاء 

منشآت
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..البرامج المقدمة ملخص

البرنامج

التجارة اإللكترونية

تعريف البرنامج القطاع

تعمل عل تعزيز دور التجارة اإللكترونية في التنمية االقتصادية 

ورفع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اإلمكانيات التي 

توفرها التجارة اإللكترونية في زيادة القدرة التنافسية، التوسع، 

.النمو، وتعزيز هويتها التجارية محليا ودوليا

خدمات منشآت

التقديم للخدمة من 

الموقع االلكتروني

تطبيق 

للجوال

مركز دعم 

المنشآت

مجمعات 

ريادة االعمال

مراكز 

االبتكار

شركاء 

منشآت


