الدليل اإلرشادي
للبدء بالنشاط االقتصادي

تم تقسيم الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي إىل خمس مراحل رئيسة:
•مرحلة ما قبل التأسيس
•مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي
•مرحلة تجهيز الموقع
•مرحلة إدارة واستقطاب القوى العاملة
•مرحلة التشغيل
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إخالء المسؤولية

إخالء المسؤولية
حرصــا ً مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت” عــى دعــم المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة ولرفــع كفاءتهــا وتحســين أدائهــا ،ومــن خــال الشــراكة الفاعلــة مــع
الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص مــن مقدمــي الخدمــات المميــزة أوجــد دليــل البــدء
بالنشــاط االقتصــادي ،والــذي يهــدف لتعريــف المقبليــن الجــدد عــى العمــل التجــاري بأبــرز
المعلومــات التــي يجــب اإلحاطــة بهــا عنــد تأســيس العمــل التجــاري ،وذلــك مــن خــال توضيــح
أبــرز خطــوات التأســيس ،وخدمــات الجهــات الحكوميــة ،وأهــم المنصــات الداعمــة ،والمحفزات
المقدمــة ألصحــاب المنشــآت ،حيــث تــم تقســيمه عــى عــدة مراحــل رئيســية تبــدأ مــن مرحلــة
الدراســة وتنتهــي بمرحلــة التشــغيل.

تنويه:
تحــرص منشــآت عــى تحديــث المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل بصــورة دور يــة .وعــى
المســتخدم التأكــد مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا الدليــل وذلــك بالرجــوع إىل مصــادر تلــك
المعلومــات والبيانــات .كمــا أن أي اعتمــاد مــن قبــل المســتخدم عــى المعلومــات الــواردة
فــي هــذا الدليــل يقــع تحــت مســئوليته الشــخصية المباشــرة ،وال تتحمــل منشــآت مســؤولية
القــرارات واألنشــطة التــي يمارســها مســتخدم هــذا الدليــل.
وتؤكــد «منشــآت» عــى االلتــزام بحقــوق النشــر وحقــوق الملكيــة الفكر يــة لمحتو يــات الدليــل
بمــا فــي ذلــك شــعار «منشــآت» وال يحــق نشــر أي معلومــات أو رأي يتــم التعبيــر عنــه دون
الحصــول عــى إذن خطــي مســبق للقيــام بذلــك مــن قبــل «منشــآت».
وفــي حــال وجــدت مالحظــات أو استفســارات حــول الدليــل يمكنكــم مراســلتنا عبــر البر يــد
اإللكترونــي.Info@Monshaat.gov.sa :

تاريخ االصدار :

يناير 2022
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مرحلة ما قبل
التأسيس

مرحلة ما قبل التأسيس

المرحلــة األوىل للبــدء بالنشــاط االقتصــادي ،إذ تتضمــن هــذه المرحلــة عــدة خدمــات تقدمهــا الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة «منشــآت» وبنــك التنميــة االجتماعيــة لدراســة المشــروع مــن جميــع جوانبــه القانونيــة واإلدار يــة والمالية.

الخدمات المقدمة من منشآت:
•مراكز دعم المنشآت
•تطبيق نوافذ منشآت
•أكاديمية منشآت
•دعم تأسيس المتاجر اإللكترونية
•أطلس األعمال
•مركز االمتياز التجاري
•دليل تشغيل المتاجر

مراكز دعم المنشآت:

مراكـــز موحـــدة متكاملة تقـــدم حزمة من البرامـــج لتطوير المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة
بالتعـــاون مـــا بيـــن القطاعين العـــام والخـــاص ،لبناء منظومـــة اقتصاد يـــة تنافســـية ،لتحقيق
االســـتدامة واالزدهار فـــي مختلف القطاعات ورفع مســـاهمتها في الناتـــج المحلي اإلجمالي.
https://www.monshaat.gov.sa/ssc

الخدمات التي تقدمها المراكز:
برامج دعم األعمال
التدريب
االستشارات

يقـــوم مستشـــارو دعم األعمـــال الموجـــودون داخل المراكـــز بتحد يـــد احتياجـــات العمالء من
خـــال اإلجابـــة عـــى مجموعـــة مـــن األســـئلة للحصـــول عىل فهـــم أفضـــل لمســـتوى المعرفة
والمهـــارات والســـلوك والوعـــي التجـــاري واالحتياجـــات الحاليـــة ألصحاب المنشـــآت.
مجموعة برامج تدريبية متخصصة تهدف إىل تمكين أصحاب ومنســـوبي المنشـــآت ولتحقيق
النمو والتوسع واالستدامة.
جلســـات ثنائيـــة يوميـــة بحضـــور خبـــراء استشـــاريين متخصصين مـــن ذوي الكفا يـــة العلمية
والخبـــرة التجارية لتقديم المشـــورة والرد عىل االستفســـارات التي يطرحها صاحب المنشـــأة.

شبكات األعمال

هـــي برامج تهتـــم في بناء روابط وجســـور بين الجهـــات الحكومية والقطاع الخـــاص والقطاع
غيـــر الربحي مـــن بيوت الخبـــرة والناجحين وأصحـــاب القصص الملهمة من أصحاب المنشـــآت
الصغيرة والمتوسطة.

اإلرشاد

عالقـــة تعاقد يـــة بيـــن رجل األعمـــال وصاحب التجربـــة الناجحـــة والخبرة مع المســـتفيد بنفس
القطـــاع التجـــاري ،يتلقى فيها الدعـــم والتوجيه المهني والشـــخصي حول عملـــه التجاري عىل 
المـــدى القصير والمـــدى الطويل.

منظومة الشراكات

تواصـــل مـــع شـــركاء منشـــآت لتتعـــرف عـــى خدمـــات الجهـــات المشـــاركة في مراكـــز دعم
ا لمنشآ ت .
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مرحلة ما قبل التأسيس

تطبيق نوافذ منشآت:

مجاالت االستشارات:

ســـعيًا إىل الوصـــول ألصحاب المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة فـــي جميع مناطـــق المملكة
ومدنهـــا ومحافظاتهـــا ،أوجـــدت الهيئة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة «منشـــآت»
تطبيـــق «نوافـــذ منشـــآت» لتقديم خدمـــات اإلرشـــاد واالستشـــارات .يهـــدف التطبيق إىل
ز يـــادة فـــرص نجـــاح المنشـــآت واالســـتقرار وتمكينها مـــن التغلب عـــى التحد يـــات من خالل
توفيـــر مستشـــارين متخصصين ومرشـــدين مـــن ذوي الخبـــرات في مجـــاالت األعمال.

•اإلقراض والتمويل
•العمليات والتشغيل
•القانونية
•المحاسبة والمالية
•دراسة الجدوى
https://www.monshaat.gov.sa/nawafth

أكاديمية منشآت:

أكاديميـــة منشـــآت هي منصـــة إلكترونية للتدريـــب ،تحتوي عىل برامـــج تدريبية في مجاالت
متنوعة وتســـتهدف ُ
ملك ومنســـوبي المنشآت الصغيرة والمتوســـطة لتمكينهم من تحقيق
النمو والتوســـع واالســـتدامة ،مـــن خالل تقديـــم مجموعة من البرامـــج التدريبيـــة والتعليمية
مجانًـــا ،وذلـــك لمســـاعدة المســـتفيدين عىل رفـــع الكفايات اإلدار يـــة والماليـــة والفنية ،ونقل
أفضل الممارســـات في تأســـيس وإدارة وتطوير المنشـــآت التجارية.
https://academy.monshaat.gov.sa/local/staticpage/faq.php#collapse0

دعم تأسيس المتاجر
اإللكترونية:

دعـــم المتاجـــر التقليد يـــة لالســـتفادة مـــن إمكانـــات التجـــارة اإللكترونيـــة من خالل تســـهيل
عمليـــة تأســـيس المتجـــر اإللكتروني بطريقـــة نظاميـــة وموثقة.
https://www.monshaat.gov.sa/seec

أطلس األعمال:

المعلومات المتوفرة في
أطلس األعمال:

عبـــارة عـــن خدمـــة مقدمة مـــن الهيئـــة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة «منشـــآت»
تتمثـــل بتوفيـــر معلومـــات عن شـــريحة المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة بهـــدف دعمها في
اتخـــاذ القرارات ورســـم الخطط للبـــدء بالنشـــاط التجاري.

•مؤشرات إعداد المنشآت
•مؤشرات القوى العاملة
•مؤشرات مالية
•مؤشرات سكانية وعمرانية
•التنوع الجغرافي للمنشآت
https://atlas.monshaat.gov.sa/

مركز االمتياز التجاري:
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يســـاهم مركـــز االمتيـــاز التجـــاري في الوصـــول إىل فـــرص االمتيـــاز التجاري من خـــال إتاحة
مجموعـــة من العالمـــات التجار يـــة المانحة لالمتيـــاز ،وربط هـــذه العالمات التجار يـــة بأصحاب
المنشـــآت والمســـتثمرين ،وصـــوال إىل رفـــع نســـبة مســـاهمة قطـــاع المنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة فـــي االقتصـــاد الوطنـــي بمـــا يتوافق مع رؤ يـــة المملكـــة .2030
الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة ما قبل التأسيس

خدمات المركز:

•المساعدة في البحث عن العالمات التجارية المانحة.
•توفير المعلومات عن فرص االمتياز التجاري وتسهيل المقارنة بين العالمات التجارية.
•توفير وسائل التواصل مع العالمات التجارية المانحة.
https://emtiyaz.sa/

دليل تشغيل المتاجر:

يعـــد دليال ً شـــامال ً وموحدا ً يضمن ســـهولة وصـــول أصحاب األعمـــال والمهتميـــن للمعلومات
والخدمـــات الحكوميـــة ،كمـــا يســـتعرض رحلة افتتـــاح النشـــاط التجـــاري منذ نشـــوء الفكرة
وحتـــى افتتاح وتشـــغيل النشـــاط ،ويشـــمل متطلبـــات الجهـــات ذات العالقة مـــن القطاعين
العـــام والخـــاص ،لضمان اســـتدامة األعمال.
https://www.monshaat.gov.sa/guide/6520/home

خدمات بنك التنمية االجتماعية:

مركز دلني األعمال:

مجاالت االستشارات
في المركز:
البرامج التأهيلية
المتخصصة:

تأســـس مركـــز دلنـــي لألعمال عىل مبـــادئ وقيـــم أساســـية للقيام بـــدوره من خـــال تقديم
خدمـــات التدريـــب واالستشـــارات واإلرشـــاد ألصحـــاب المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة
ومتناهيـــة الصغر ومســـاعدتهم عـــى تحقيق أهدافهم ورفع نســـبة نجاح أعمالهـــم إضافة إىل
تقديـــم العد يـــد من حلـــول تطوير األعمـــال وحلـــول النفاذ إىل األســـواق.

•تأسيس المنشآت
•إدارية
•تسويقية
•تقنية

•تشغيلية
•مالية
•قانوني

•برنامج العودة إىل أساسيات األعمال
•برنامج الطريق إىل النجاح
•برنامج المطاعم والمقاهي

•برنامج اإلدارة المالية
•برنامج التجارة اإللكترونية
•برنامج التسويق اإللكتروني

https://dulani.gov.sa/en_US/
تمويــل المنشــآت الجد يــدة :يقــدم بنــك التنميــة االجتماعيــة خدمــات تمويلــة متنوعــه تناســب

مرحلــة نمــو منشــأتك وحجمهــا للمنشــآت الجد يــدة.

خيارات التمويل:

•منتج الناشئ :يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل إىل  300ألف ريال.

•منتــج التميــز :يســتهدف المنشــآت الواعــدة ( الجد يــدة أو التــي ال يتجــاوز عمرهــا  3ســنوات)
بتمويــل يصــل إىل  4مليــون ر يــال.
•منتــج االمتيــاز التجــاري :يســتهدف تمويــل مشــاريع االمتيــاز التجــاري بتمويــل يصــل إىل 4
مليــون ر يــال.
•منتــج حاضنــات ومســرعات األعمال :يســتهدف المنشــآت في مجــال الحاضنات والمسـر ّعات
بتمويــل يصــل إىل  4مليــون ريال.
https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/projects/productive-loans
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مرحلة استخراج
تراخيص النشاط
االقتصادي

مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

وزارة التجارة:
يوجــد أنــواع مختلفــة مــن الكيانــات التجار يــة ،وال بــد مــن اختيــار الكيــان التجــاري األنســب لطبيعــة النشــاط االقتصــادي
المســتهدف البــدء فيــه قبــل إصــدار الســجل التجــاري:

الفروقات بين الكيانات التجارية:
المعيار

مؤسسة

شركة
من شريك واحد ( )1فأكثر.

شخص واحد (.)1

الملكية
والتأسيس

يملكها شخصان أو أكثر ،سواء بالمال أو العمل،
باستثناء شركات الشخص الواحد.

يملكها شخص واحد وهو المسؤول عنها.

االلتزامات
المالية

ذمـــة مالية مســـتقلة عـــن ذمة الشـــركاء ،ويقتصر
ســـداد االلتزامـــات الماليـــة فيهـــا بحـــدود حصـــة ال تتمتع المؤسســـة بذمة مالية مســـتقلة ،وال يوجد
الشـــريك ،وتُستثنى الشـــركات التضامنية وشركة حصص ،وإنما متبوعة بشـــخص مالكها فقط.
التوصية البســـيطة.

التمويل
واالقتراض

ال تتمتـــع المؤسســـة بذمـــة ماليـــة مســـتقلة لذلك
كيان مستقل عن الشركاء ،فوضعها يعزز حصولها
يُعطـــى القـــرض أو التمويـــل لصاحـــب المؤسســـة
عىل تمويل مالي أو قروض أو استثمار.
مبا شر ة .

عدد الشركاء

ملزمـــة بإيداع القوائم المالية ،باســـتثناء شـــركات
القوائم المالية
التضامن والتوصية البســـيطة.
إدارة الشركة

يوجد عدة أنواع إلدارة الشركة:
•تعيين مدير عام من قبل الشركاء.
•تعيين مجلس مديرين.

غير ملزمة بإيداع القوائم المالية.

يتوىل صاحب المؤسسة إدارتها.

أنواع الشركات:
أنواع الشركات
الشركات المساهمة

الشركات ذات المسؤولية
المحدودة

الشركات التضامنية

شركات التوصية البسيطة

مالحظة :يمكن لصاحب المنشأة تأسيس شركة يملكها شخص واحد.
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مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

تُحــدد بعــد اختيــارك للكيــان التجــاري النشــاط االقتصــادي الــذي ترغــب البــدء فيــه ،وذلــك
حســب دليــل األنشــطة االقتصاد يــة ( )ISIC 4إّذ يجــب تحد يــد المجــال العــام للنشــاط والمجــال
الخــاص للنشــاط واختيــار النشــاط المحــدد ،ويمكنــك االطــاع عــى النشــاط المــراد تســجيله
مــن خــال الصفحــة التاليــة:
https://mci.gov.sa/ar/guides/ISIC4/Pages/default.aspx/ar/Pages/home.html

مالحظة:
يجب عليك التأكد ما إذا كان النشاط التجاري يتطلب ترخيص من جهة حكومية أخرى مثل:
•منصة صناعي التابعة لوزارة الصناعة لألنشطة الصناعية عبر الرابط التالي:
https://mim.gov.sa/services
•منصة صحة التابعة لوزارة الصحة لألنشطة القطاع الصحي عبر الرابط التالي:
https://www.seha.sa/Home/hls
ويمكنك التأكد من الموافقات الالزمة ألي نشاط تجاري من خالل البحث باسم النشاط من خالل الرابط التالي لمنصة بلدي:
https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default?sid=7010
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مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

االسم التجاري:

هــو االســم الــذي يتداولــه المشــروع التجــاري ويتــم تســجيله قانونيًّــا ليســتخدم فــي العقــود
الرســمية واألغــراض التجار يــة ويمكــن اختيــار االســم والتحقــق مــن حالتــه (مســتخدم أو غيــر
مســتخدم) مــن خــال الدخــول إىل:
https://efile.mci.gov.sa/ar/account/login

كما يمكنك حجز االسم التجاري بطريقتين:

•اسم تجاري شخصي (إصدار سجلك التجاري الشخصي باسمك الثالثي أو الرباعي).
•حجز اسم تجاري مبتكر.
شروط االسم التجاري:

1.يجب أن ال يمس االسم التجاري الصالح العام.
2.يجب أن يكون االسم التجاري المراد حجزه عربيا ً أو معرباً.
3.يجب أن ال يكون االسم التجاري المراد حجزه شبيها ً باسم تجاري قائم.
4.يجب أن ال يحتوي االسم التجاري عىل اسم جهة حكومية أو شبه حكومية.
5.عدم احتواء االسم عىل اسم محظور.

عل ًما بأن األخطاء الشائعة بحجز االسم التجاري:

•األسماء ذات الدالالت الدينية.
•األسماء التي ليس لها معنى مناسب.
•األسماء المرتبطة بالفعاليات أو المناسبات

ﺧﻄﻮات ﺣﺠﺰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري
1

2

اﻟﺪﺧـﻮل ﻋـﲆ ﺧﺪﻣـﺔ
أﺳﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﺧـــﺘﻴﺎر ﻧـــﻮع اﻻﺳـــﻢ
اﻟﺘﺠﺎري )ﻣﻘﺘﺮح أو ﺧﺎص(

3

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ
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الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

شروط إصدار السجل التجاري:

•أال يقل رأس المال عن خمسة آالف ريال (للمؤسسات).
ً
موظفا حكوميًّا.
•أال يكون مقدم الطلب
•توفر عنوان وطني.
•أال يقل عمر مالك السجل عن ثمانية عشر عا ًما.
والخطــوة األخيــرة هــي إصــدار الســجل التجــاري بالكيــان المطلــوب والنشــاط المختــار واالســم الخــاص بــك عبــر الرابــط
اآلتــي:
https://ecr.mci.gov.sa/Land?returnUrl=%2F

معلومات السجل التجاري:

في حال تم إصدار السجل التجاري فيتم إشعارك برقم الملف في الجهات الحكومية اآلتية:

•وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
•البريد السعودي
•الغرفة التجارية
•هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
•المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة استخراج تراخيص البدء بالنشاط االقتصادي

فــي حــال لــم يتــم فتــح ملــف لــدى إحــدى الجهــات فيتطلــب عــى صاحــب المنشــأة متابعــة حالــة الربــط مــع الجهــة أو التوجــه
إىل أقــرب فــرع للمركــز الســعودي لألعمــال لتواجــد ممثليــن مــن جميــع الجهــات المعنيــة.
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الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

يمكنــك تســجيل عالمتــك التجار يــة لــدى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكر يــة لمــدة  10ســنوات
عبــر الرابــط التالي:
https://www.saip.gov.sa/ar/services/#trademarks
ويمكنك االطالع عىل دليل خدمات الهيئة:
https://www.saip.gov.sa/ar/services-directory
بعــد إصــدار الســجل التجــاري يتــم تســجيل الدخــول إىل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة وتفعيــل ملــف للمنشــأة حيــث يمكنــك الدخــول إىل البوابــة عبــر الرابــط اآلتــي:
https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx
ولمعرفــة نســبة التوطيــن الخاصــة بــكل نشــاط يمكــن االطــاع عــى الرابــط اآلتــي بعــد تحد يــد
النشــاط الخــاص بــك وحجــم منشــأتك:
https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/NitaqatCalculatorMotawar.aspx
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة هــي الجهــة المنظمــة للعالقــة العماليــة بيــن
نظام العمل:

العامــل وصاحــب المنشــأة وذلــك بنــا ًء عــى نظــام العمــل الســعودي ،كمــا أنهــا الجهة المشــرعة
لتحد يــد نســب وأعــداد الموظفيــن الســعوديين فــي األنشــطة االقتصاد يــة بالمملكــة.
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/hrsd.pdf

جدول العقوبات:
دليل امتثال أصحاب العمل:

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/92768.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14102020.pdf

بعــد إصــدار الســجل التجــاري يتــم تســجيل الدخــول إىل المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة وتفعيــل ملــف للمنشــأة حيــث يمكنــك الدخــول إىل البوابــة عبــر الرابــط اآلتــي:
https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Login#
األسئلة الشائعة ألصحاب العمل لنظام التأمينات االجتماعية:
https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/FAQ_Employer
بعــد إصــدار الســجل التجــاري يجــب التســجيل فــي هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بالرقــم
المصــدر مــن وزارة التجــارة (الرقــم المميــز).
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X
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الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

أبرز المخالفات عىل ضريبة القيمة المضافة وتكاليفها:
#

وصف المخالفة

الغرامة

1

تقديـــم مســـتندات غيـــر صحيحـــة بقصـــد التهـــرب من ســـداد
الضريبـــة المســـتحقة أو ســـداد قيمـــة أقل من قيمـــة الضريبة
ا لمستحقة .

•ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة.
•وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع والخدمات.

2

نقـــل ســـلع مـــن المملكـــة أو إليهـــا دون ســـداد الضريبـــة
ا لمســـتحقة .

•ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة.
•وال تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع والخدمات.

3

عدم التسجيل في الضريبة خالل الفترة المحددة للتسجيل.

 10,000ريال سعودي

4

تقديـــم إقـــرار ضريبـــي خطـــأ ،أو تعديـــل إقـــرار ضريبـــي بعد
تقديمـــه ،أو تقديـــم أي مســـتند إىل الهيئـــة يخـــص الضريبـــة
المســـتحقة عليـــة ونتـــج عـــن ذلـــك خطأ فـــي احتســـاب مبلغ
الضريبـــة أقـــل من المســـتحق.

 50%مـــن قيمـــة الفـــرق بيـــن الضريبـــة المحتســـبة
و ا لمســـتحقة .

5

عدم تقديم اإلقرار الضريبي في الوقت المحدد.

مـــن  5%إىل  25%مـــن الضريبـــة التـــي كان يتعيـــن عليـــه
اإلقـــرار بها.

6

عدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.

 5%من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه.

7

تحصيل الضريبة دون التسجيل.

غرامة تصل إىل ( )100,000ألف ريال سعودي.

8

عـــدم االحتفـــاظ بالســـجالت والدفاتـــر ً
وفقا ً لما هـــو محدد في
الالئحة.

غرامة تصل إىل ( )50,000ألف ريال سعودي.

9

إعاقة موظفي الهيئة عن أداء أعمالهم.

غرامة تصل إىل ( )50,000ألف ريال سعودي.

10

مخالفـــة أحـــكام الالئحـــة التنفيذ يـــة أو نظـــام ضريبـــة القيمـــة
المضافـــة.

غرامة تصل إىل ( )50,000ألف ريال سعودي.
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مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي

أبرز الرسوم المدفوعة مرحلة استخراج تراخيص النشاط االقتصادي:
رسوم إصدار السجل

رسوم نشر عقد

ال يوجد

 500ريال سعودي للرئيس
ريال سعودي  100للفرعي
 1,000ريال سعودي للرئيس
 300ريال سعودي للفرعي

نوع الكيان

نوع الكيان

المؤسسات

مؤسسة

 200ريال سعودي

مساهمة

 1,600ريال
سعودي

 1,000ريال
سعودي

ذات مسؤولية
محدودة

 1,200ريال سعودي

 500ريال
سعودي

الرئيسي (سنوي)

التأسيس

الشركات

التجارية (سنوي)

يبدأ من
 200إىل 5,000
ريال سعودي

(سنوي)

 1,000ريال سعودي للرئيس
 300ريال سعودي للفرعي

تضامنية

 800ريال سعودي

 650ريال
سعودي

 1,000ريال سعودي للرئيس
 300ريال سعودي للفرعي

ذات توصية بسيطة

 800ريال سعودي

 650ريال
سعودي

 1,000ريال سعودي للرئيس
 300ريال سعودي للفرعي

تسجيل العالمة
دراسة العالمة
التجارية (اختياري) ( 1,000ريال سعودي)

المحفزات:

رسوم اشتراك الغرفة

رسوم اشتراك البريد السعودي

نشر العالمة
( 1,725ريال سعودي)

تسجيل العالمة
( 5,000ريال سعودي)

•إعفـــاء المنشـــأة الحديثـــة من رســـوم اشـــتراك الغرفة التجار يـــة ألول ثالث ســـنوات من
عمرهـــا وخصم  50%عـــى الســـنتين التاليتين.
•إعفاء المنشأة الحديثة من رسوم البريد السعودي ألول سنة من إصدار السجل التجاري.
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مرحلة
تجهيز الموقع

مرحلة تجهيز الموقع

مرحلــة اختيــار وتجهيــز الموقــع مهمــة ألصحــاب المنشــآت المقبليــن عــى فتــح نشــاطات
تجار يــة .وزارة الشــؤون البلد يــة والقرو يــة واإلســكان هــي الجهــة المســؤولة عــن اصــدار الرخــص
المكانيــة فــي المواقــع التــي تقــع تحــت اشــرافها مــن محــات تجار يــة أو مكاتــب (فــي مواقــع
تجار يــة أو فــي مســاحات عمــل مشــتركة).
يجب تسجيل الدخول في حساب المنشأة في منصة بلدي تفعيل الحساب.
https://balady.gov.sa/

يمكنك االطالع عىل االشتراطات الخاصة بكل نشاط عبر الرابط التالي:
https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default?sid=7010

وقبل التقدم بطلب الترخيص ،يمكن احتســـاب رســـوم جميع الرخص الخاصة بوزارة الشـــؤون
البلدية والقروية واإلســـكان عبر الرابط التالي:
https://apps.balady.gov.sa/Eservices/FeesCalculator

مالحظة:

في حال سيتم انشاء المبنى بالكامل فيجب عليك إصدار رخصة بناء عبر الرابط التالي:
https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=239

مالحظة:

في حال رغبتك بترميم المحل يمكنك التقدم لطلب رخصة ترميم بناء عبر الرابط التالي:
https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=243

وبعـــد العمل عىل االشـــتراطات الداخليـــة والخارجية حســـب المتطلبات تتقـــدم بطلب رخصة
بلد يـــة عبـــر الرابط التالي (أرجـــو االطالع عىل دليل المســـتخدم):
https://balady.gov.sa/Services/Terms?id=23
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مرحلة تجهيز الموقع

وعليـــك أخـــذ موافقة الدفـــاع المدني ويمكـــن معرفة رحلـــة المســـتثمر مع المدير يـــة العامة
للدفـــاع المدنـــي عبر الرابـــط التالي بحســـب النشـــاط االقتصادي ومســـاحة الموقع:
https://salamah.998.gov.sa/#/landing/journey
دليل المستخدم:

مالحظة:

الحاضنات والمسرعات:
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https://salamah.998.gov.sa/assets/user-manuals/manual_1.pdf

يرجـــى مالحظـــة أن بعـــض طلبـــات اإلصـــدار للرخـــص البلد يـــة الفور يـــة أو غيـــر الفور يـــة يتم
تحويلهـــا إىل منصـــة ســـامة وال حاجة للمســـتفيد بـــأن يقوم بتعبئـــة البيانات مـــرة أخرى في
منصة سالمــــة.

فـــي حـــال رغبـــت باســـتئجار  مكتـــب فـــي مســـاحة عمـــل مشـــتركة يمكنـــك معرفـــة جميع
مســـاحات العمل المشـــتركة بجميع مناطـــق المملكة من خالل االطالع عـــى صفحة حاضنات
ومســـرعات الســـعودية ،مـــع العلـــم بأنـــه يمكن إصـــدار الرخصـــة البلد يـــة عـــى المكتب في
حـــال كان تصنيـــف الحاضنـــة فئـــة (أ) بنـــا ًء عىل الئحـــة اشـــتراطات الترخيص البلدي لنشـــاط
الحاضنات والمســـرعات:
https://sian.sa/ar

الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة إدارة
واستقطاب القوى
العاملة

مرحلة إدارة واستقطاب القوى العاملة

سيتم تقسيم المرحلة إىل:
• منصات إدارة القوى العاملة.
•منصات داعمة ألصحاب المنشآت.
•أبرز البرامج التي تخدم أصحاب المنشآت.
•أبرز التكاليف المتعلقة بالقوى العاملة.
•معلومة قد تهمك.
منصات إدارة القوى العاملة:

بعـــد االنتهاء من تفعيل الملف يجب تســـجيل الموظفين في بوابة المؤسســـة حســـب نظام
التأمينـــات االجتماعيـــة ،وفـــي حـــال رغبـــت باالطالع عـــى خدمات أصحـــاب العمـــل فيمكنك
الدخـــول عىل صفحة األســـئلة:
https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/Services-for-Establishment
•اشــتراكات الموظــف المواطــن % 21.5 :مــن اجمالــي الراتــب يتحمــل الموظــف منهــا
 % 9.75ويتحمــل صاحــب العمــل .% 11.75
•اشتراكات العامل الوافد % 2 :من إجمالي الراتب يتحملها صاحب العمل.
األسئلة الشائعة ألصحاب العمل لنظام التأمينات االجتماعية:
https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/FAQ_Employer

منصـــة قـــوى منصة موحـــدة متكاملة مـــن وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية ،تتيح
الوصـــول إىل جميع خدمات قطـــاع العمل.
•رخص العمل للعمالة الوافدة.
•إصدار التأشيرات.
خدمات المنصة:

•نقل خدمات الموظفين والتابعين.
•تغيير المهنة.
•إصدار شهادة سعودة.
•إصدار شهادة حماية أجور.
•الئحة تنظيم العمل.
https://www.qiwa.sa/
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المحفزات:

•منــح المنشــأة التجار يــة المســتفيدة مــن رصيــد التأســيس فتــرة ســماح مــن نطاقــات
لمــدة ســنة.
•اإلعفــاء مــن المقابــل المالــي لـــ  2مــن الوافديــن العامليــن فــي المنشــأة إذا كان مالكهــا
متفــرغ للعمــل فيهــا ومســجال ً فــي التأمينــات ،وال يتجــاوز عــدد العماليــن فــي المنشــأة 9
(بمــا فيهــم المالــك) ،كمــا يتــم اإلعفــاء لـــ  2آخريــن إذا كان أحــد العامليــن فــي المنشــأة
ســعودي الجنســية ومســجال ً فــي التأمينــات االجتماعيــة ،وفــي جميــع األحــوال يكــون الحــد
األقصــى الــذي يمكــن اإلعفــاء عنــه هــو  4مــن الوافديــن فقــط.

مالحظة:

ولمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
منصــــة أبشــــر أعمــــال اإللكترونية تخــــدم أصحــــاب الشــــركات والمؤسسـات فــــي المملكـة،
وتمكنهــــم مــــن تنفيــــذ تعامالتهم اإللكترونية الخاصــــة بالمديرية العامة للجـــوازات للعمالة
الوافـــدة بســـرعة وأمان.
ويمكنك االطالع عىل دليل الخدمات لمنصة أبشر:
https://www.absher.sa/wps/portal

تتيـــح خدمـــة «مقيم» للمنشـــآت االطالع عىل بيانـــات موظفيها المقيميـــن وإتمام معامالت
الجـــوازات الخاصـــة بهم إلكترونيًّا وبشـــكل فوري فـــي أي وقت ومن أي مـــكان ،دون الحاجة
إىل مراجعة المدير يـــة العامة للجوازات.
•مقيـــم عمليـــات :مـــن خاللهـــا تســـتطيع المنشـــأة إجـــراء عـــدد محـــدد مـــن العمليـــات
واالســـتعالمات مقابل اشـــتراك ســـنوي يُدفع مرة واحدة ،إضافة إىل رســـوم خاصة بكل
عمليـــة (نقاط).
الباقات:

•مقيـــم شـــامل :ومـــن خاللهـــا تســـتطيع المنشـــأة إجراء عـــدد ال محـــدود مـــن العمليات
واالســـتعالمات مقابـــل اشـــتراك ســـنوي يُدفـــع مرة واحـــدة فقـــط (نقاط).
ولالطالع عىل المنصة يمكنك زيارة الرابط اآلتي:
https://muqeem.sa/#/reg/request

مالحظة :التسجيل في أحدى المنصتين (أبشر أعمال  ،مقيم) حسب المعايير المطلوبة.
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يجب عىل جميع المنشآت التسجيل بمنصة مدد وذلك لاللتزام بنظام حماية األجور وتوثيق عقود الموظفين بالمنشأة.
تهـــدف إىل تســـهيل التحـــول الرقمي للمنشـــآت مما يحسّ ـــن ويطور مـــن العمليـــات اإلدارية
والماليـــة المختصّ ـــة في دفـــع ومعالجـــة وحماية األجـــور لكي نضمـــن حقـــوق ك ٍّ
ل من صاحب
العمـــل والعامل.
https://mudad.com.sa/landing-page/home
نظـــام االلتـــزام :نظـــام حكومي لحما يـــة األجور وتوثيـــق العقود ممـــا يســـاعد في حفظ
حقـــوق األطـــراف المتعاقدة لتحقيـــق بيئة عمل آمنـــة وجاذبة حيث يتـــم توفير خدمتين
لها :

خدمات المنصة:

•حما يـــة األجـــور :هـــو برنامـــج أطلقتـــه وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية
لتعزيـــز التزام المنشـــآت في رفع ملفات أجـــور العاملين ،ورصد المخالفات ونســـب
االلتـــزام ،ومعالجـــة التبريرات.
•توثيـــق العقـــود :برنامـــج يمكـــن أصحـــاب العمـــل مـــن رفـــع وتحديـــث المعلومات
الخاصـــة بعقود العاملين في القطـــاع الخاص كما يتيح للعامليـــن التحقق من صحة
بيانـــات عقودهم وإمكانية قبولها أو رفضها من نظام أبشـــر .تهـــدف هذه المبادرة
إىل إلـــزام المنشـــآت فـــي القطـــاع الخاص بكتابـــة عقـــود لجميع موظفيهـــا للحفاظ
عىل حقـــوق الطرفين.

كمــا يق ـ ّدم ُمــدد نظــام إدارة الرواتــب اإللكترونــي باحترافيــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتنظيــم العمليــات اإلدار يــة
المتعلقــة باألجــور الشــهر يّة ،وتحويلهــا مــن خــال الربــط المباشــر مــع المصــارف .كمــا يســتعرض معلومــات فور يــة ،ودقيقــة
خاصّ ــة بالعامليــن عبــر الربــط مــع التأمينــات االجتماعيــة ،ويتــم تحديــث معلومــات حما يــة األجــور لــدى وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة إلكترونيًّــا فــي دقائــق.
الشهادات الصحية للعاملين:

إصدار الشـــهادات الصحية للعاملين بمنشـــآت الغـــذاء والصحة العامـــة ويمكنك االطالع عىل 
جميع االنشـــطة المطلوب منها شـــهادات عبـــر الرابط التالي:
https://balady.gov.sa/Services/DownloadUserGuide/220
ويمكنك التقدم بإصدار شهادة صحية عبر الرابط التالي:
https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=28
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منصات داعمة ألصحاب المنشآت:
في حال رغبت بتأجير عمالة بشكل مؤقت فيمكنك االستعانة بمنصة أجير
ترعـــى وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة برنامج أجير الذي يســـاهم فـــي تنظيم
العمـــل المؤقت وتيســـير الوصول إىل قوى عاملـــة ،كما يوجد تصريح يمكّـــن العامل بالعمل
فـــي منشـــأة معينـــة لفتـــرة زمنية مؤقتـــة ومحـــددة ،و يُعـــد التصريـــح وثيقة قانونية حســـب
أنظمة ولوائـــح وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية.
https://www.ajeer.com.sa/
دليل المستخدم:

https://filaat.com/uploads/articles/files/40567.pdf

فــي حــال رغبــت باســتقطاب الكفــاءات العاملــة الوطنيــة دون الحاجــة إىل حضورهــا إىل مقــر الشــركة فيمكنــك االســتفادة مــن
منصــة العمــل عــن بعــد

هـــو أحد المبـــادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية بهدف
تجســـير الفجـــوة بيـــن أصحـــاب األعمـــال والباحثيـــن عنهـــا ،الذيـــن تحول عـــدة عوائـــق بينهم
وبيـــن حصولهم عىل فـــرص العمل المناســـب ،وبصفتك صاحـــب عمل ،يمكّنـــك البرنامج من
الوصـــول إىل أكبـــر عدد مـــن الكـــوادر الوطنية المؤهلـــة وتوظيفهم عىل نحو ســـريع.
https://teleworks.sa/ar/employers/
في حال رغبت باالستعانة بممارس عمل حر فيمكنك االستفادة من منصة بحر
تتميـــز البوابـــة بوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن المهـــارات التـــي تتيـــح ألكبـــر عـــدد مـــن المحترفين
االســـتفادة والعمـــل ،كمـــا تشـــمل مجـــاالت اختصاص عد يـــدة عىل ســـبيل المثـــال (الترجمة،
والتســـويق والمبيعـــات ،والتصميـــم واالبتـــكار).
https://bahr.910ths.sa/
في حال رغبت باالستعانة بكوادر وطنية للعمل المرن (بالساعة) فيمكنك االستفادة من منصة مرن
العمل المرن أحد بوابات المســـتقبل الرســـمية في التعاقد مع الموارد البشـــرية .يوفر العمل
المرن الحل اإللكتروني للتعاقد مع القوى العاملة بالســـاعة بطريقة مناســـبة وســـهلة.
https://mrn.sa/
دليل المستخدم:
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أبرز البرامج التي تخدم أصحاب المنشآت:
البوابـــة الوطنيـــة للعمل «طاقـــات» ،إحدى مبـــادرات صندوق تنميـــة الموارد البشـــرية ،توفر
طاقات منصة إلكترونية شـــاملة لســـوق العمل في المملكة بشـــقيه العام والخاص ومزودي
خدمـــات التوظيـــف ،تجمع بيـــن الباحثين عن عمـــل وأصحاب األعمـــال وتتيح تقديـــم وتبادل
خدمـــات التوظيـــف والتدريـــب بكفاية وفعاليـــة لزيادة اســـتقرار وتطوير القـــوى العاملة في
ســـوق العمل الســـعودي والمســـاهمة بعرض الفرص الوظيفية بشـــكل عادل للجميع.
https://www.taqat.sa/

تمهير:

هـــو برنامـــج تدريـــب عـــى رأس العمـــل مو َّجـــه للخريجيـــن والخريجـــات الســـعوديين مـــن
الجامعـــات المحليـــة والخارجيـــة ،وخريجـــي المعاهـــد والكليـــات وحملـــة الدبلومـــات الفنيـــة
والصحيـــة واإلدارية ،يهـــدف إىل  تدريبهم في المؤسســـات الحكومية والشـــركات المتميزة
فـــي القطـــاع الخاص كما يســـاهم صندوق تنميـــة الموارد البشـــرية «هدف» بدفـــع مكافأة
ماليـــة تبلـــغ ثالثـــة آالف ( )3000ريال ســـعودي شـــهر يًّا للمتدربين من حملـــة البكالوريوس
فأعـــى ،ومكافـــأة ماليـــة تبلـــغ ألفـــي ( )2000ريال ســـعودي شـــهر يًّا للمتدربين مـــن حملة
الدبلومـــات الفنيـــة والصحيـــة واإلدار يـــة ،ولمدة تتـــراوح من ( )3إىل ( )6أشـــهر.
https://eservices.taqat.sa/Eservices/ProgramDetails.aspx?Id=5

برنامج دعم األجور:

هـــو أحد برامج دعـــم التوظيف المقدم من صنـــدوق تنمية الموارد البشـــرية (هدف) ويهدف
البرنامـــج لدعـــم الباحثيـــن والباحثـــات عن عمل فـــي القطاع الخـــاص حيث يتحمـــل الصندوق
نســـبة ( )% 30مـــن أجـــر الموظـــف ،ويشـــمل البرنامـــج دعـــم جميـــع الوظائف فـــي القطاع
الخـــاص للـــدوام الكامل والعمـــل عن بعد.
https://eservices.taqat.sa/Eservices/ProgramDetails.aspx?Id=1

دليل المستخدم لهدف:
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أبرز التكاليف المتعلقة بالقوى العمالة:

جنسية العامل

مواطن

عامل وافد

التأمين الطبي*

حسب تسعيرة بوليصة التأمين

حسب تسعيرة بوليصة التأمين

نقل اإلقامة

ال يوجد

( )6000 – 2000ريال سعودي بحسب عدد
مرات تنقل العامل – تدفع مرة واحدة

إصدار تأشيرة

ال يوجد

 2000ريال سعودي لكل تأشيرة

إصدار/تجديد اإلقامة

ال يوجد

 650سنويا ً

المقابل المالي للعمالة
الوافدة

ال يوجد

 800/ 700ريال شهر يًّا عن كل عامل

رسوم اشتراك
التأمينات االجتماعية

 22%من إجمالي راتب الموظف (يتحمل
الموظف  10%ومالك المنشأة )12%

 2%يتحملها مالك المنشأة

مستحقات نهاية
الخدمة**

في حال انتهاء عالقة العمل يجب دفع مكافأة حال انتهاء عالقة العمل يجب دفع مكافأة
تشكل نصف راتب عن كل سنة من السنوات تشكل نصف راتب عن كل سنة من السنوات
الخمس األوىل،ومكافأة تشكل راتب عن كل الخمس األوىل ،ومكافأة تشكل راتب عن كل
سنة من السنوات التي تليها.
سنة من السنوات التي تليها.
* تشــمل الموظــف وأفــراد العائلــة المعاليــن وفقــا ً لالئحــة التنفيذ يــة لنظــام الضمــان الصحــي
التعاونــي.
** ويمكنك الدخول عىل حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر الرابط اآلتي:
https://laboreducation.mlsd.gov.sa/ar/calc
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معلومة قد تهمك:
في حال رغبت باستقدام عامل وافد فالخطوات هي كاآلتي:
1.إصدار تأشيرة استقدام من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (منصة قوى).
2.التواصــل مــع إحــدى مكاتــب االســتقدام المحلييــن (المعتمديــن) أو التواصــل مــع العامــل
بشــكل مباشر.
3.عىل العامل فور وصوله عمل فحص طبي ،الرجاء االطالع عىل دليل المستخدم.
https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Efada.aspx
4.يجب عىل صاحب المنشأة توفير التأمين الطبي للعامل.
5.سداد رسوم رخصة العمل من قبل منصة قوى.
https://www.qiwa.sa/ar/work-permits
6.سداد رسوم اإلقامة.
7.إصدار اإلقامة من قبل أبشر أعمال أو مقيم.
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مرحلة
التشغيل

مرحلة التشغيل

مرحلة التشغيل من أهم المراحل في رحلة صاحب المنشأة ألهميتها وتحقيق األرباح المرجوة منها.

سيتم تقسيم المرحلة إىل:
•رفع اإلقرارات الزكوية والضريبية والمحفزات المقدمة.
•منصات المنافسات والمشتريات الحكومية والخاصة والمحفزات المقدمة.
•منصات االستيراد والتصدير.
•خدمات داعمة أخرى.
•خدمات تمويلية.
رفع اإلقرارات الزكوية والضريبية والمحفزات المقدمة:

بعد تسجيل الدخول للبوابة وحصولك عىل الرقم المميز فيتم تسجيلك بالزكاة مباشرة.
عل ًمــا بــأن الــزكاة مســتحقة الدفــع مــن تاريــخ إصــدار الســجل التجــاري وتمثــل ( )2.5%مــن
مــن الوعــاء الزكــوي.
كمــا يمكنــك االطــاع عــى الدليــل المبســط للمنشــآت مــن التســجيل حتــى رفــع إقــرارات
الــزكاة والضرائــب:
https://zatca.gov.sa/ar/Documents/TpReferenceMarch2020.pdf
ويمكنك االطالع عىل الدليل اإلرشادي لضريبة القيمة المضافة من خالل الرابط:
https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents.pdf
بالجــدول أدنــاه يتــم توضيــح مــا إذا كان إلزاميًّــا أو اختيار يًّــا التســجيل بضريبــة القيمــة المضافــة أو الفتــرة الزمنيــة لرفــع
اإلقــرارات الضريبيــة.
الدخل السنوي

التسجيل

الفترة الزمنية لرفع اإلقرارات

 187,500إىل  375,000ريال سعودي

اختياري

ربع سنوي

 375,000إىل  40مليون ريال سعودي

إلزامي

ربع سنوي

أكثر من  40مليون ريال سعودي

إلزامي

شهري

المحفزات:

•يمكــن للمنشــآت التــي ال تز يــد إيراداتهــا الســنوية الســابقة أو الالحقــة عــن 5
مالييــن أن تســتخدم المحاســبة وفقــا ً لألســاس النقــدي.
•تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة بشــكل ربــع ســنوي للمنشــآت التــي ال تتخطــى
إيراداتهــا أقــل مــن  40مليــون ر يــال.
•يمكن رفع طلب تقسيط ضريبة القيمة المضافة أو الزكاة.
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هــي فاتــورة يتــم إصدارهــا وحفظهــا بصيغــة إلكترونيــة منظمــة عبــر نظــام إلكترونــي،
وتحتــوي عــى متطلبــات الفاتــورة الضريبيــة ،وال تعتبــر الفاتــورة المكتوبــة بخــط اليــد أو
المصــورة بماســح ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة.
الفاتورة اإللكترونية:

يجــب عــى المنشــأة تجهيــز نظــام إلكترونــي متوافــق مــع متطلبــات الفاتــورة اإللكترونيــة
بالمرحلتيــن ،األوىل بــدأت بتاريــخ  4ديســمبر  ،2021والثانيــة ســتبدأ بتاريــخ  1ينايــر .2023
كيف تستعد للفاتورة اإللكترونية؟
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/PreparingYourBusiness/Pages

منصات المنافسات والمشتريات الحكومية والخاصة والمحفزات المقدمة:
منصــة إلكترونيــة شــاملة لخدمــات وزارة الماليــة التــي تقدمهــا لمختلــف الجهــات الحكوميــة
والقطــاع الخــاص تمكينًــا للتحــول الرقمــي لخدمــات الــوزارة وتتضمــن العد يــد مــن الخدمــات
األساســية مثــل إدارة العقــود والميزانيــة والمدفوعــات باإلضافــة إىل إدارة المنافســات
والمشــتريات والحقــوق الماليــة.
دليل المستخدم

https://monafasat.etimad.sa/files/vendors.pdf?q=443344
يمكنك االطالع عىل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/
ويمكنك االطالع عىل الدليل اإلرشادي لرحلة عملية المشتريات الحكومية:
https://www.lcgpa.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx

المحفزات:

مالحظة:

•إعفــاء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن تقديــم الضمــان االبتدائــي
للمنافســات بمنصــة اعتمــاد.
•إعطــاء نســبة أفضليــة  10%بالســعر عنــد تقديــم العــروض للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة بمنصــة اعتماد.
•إمكانيــة االطــاع عــى كراســات المواصفــات مجانًــا قبــل شــرائها بمنصــة
اعتمــاد.
يلــزم الحصــول عــى شــهادة حجــم منشــأة مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة عبــر الرابــط اآلتــي:
https://www.monshaat.gov.sa/certificate

| | 30

الدليل اإلرشادي للبدء بالنشاط االقتصادي

مرحلة التشغيل

منصة جدير:
دليل المستخدم

خدمــة إلكترونيــة مجانيــة تعمــل عــى تأهيــل وتمكيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن
خــال ربطهــا بالفــرص الشــرائية القائمــة لــدى المســتخدمين فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/Jadeer_User_Guide.pdf

منصات االستيراد والتصدير
منصــة إلكترونيــة تســاعد المــورد والمصنــع المحلــي مــن تســجيل شــهادات المطابقــة
المطلوبــة إلكترونيًــا للمنتجــات االســتهالكية ســوا ًء المســتوردة أو المصنعــة محليًّــا لدخولهــا
للســوق الســعودي ،كمــا تهــدف المنصــة إىل رفــع مســتوى المنتجــات اآلمنــة فــي الســوق

الســعودي.
https://saber.sa/
دليل المستخدم

https://saber.sa/Home/UserGuide
هــي نافــذة إلكترونيــة موحّــدة لمنظومــة االســتيراد والتصديــر كمــا أنهــا منصــة متكاملــة
لتيســير خدمــات التجــارة الدوليــة عبــر أتمتــة إجــراءات االســتيراد والتصديــر.
https://www.fasah.sa/trade/home/ar/index.html

خدمات داعمة اخرى
منصــة إلكترونيــة تقــدم خدمــات ومزا يــا متنوعــة بأســعار منافســة ومدعومــة جزئيًّــا أو كليًّــا،
منصة مزايا:

بهــدف المســاهمة فــي نمــو المنشــآت واســتقرارها ،ودعــم نجــاح أعمالهــا ،ورفــع جــودة
الخدمــات المقدمــة لهــا.
https://mazaya.monshaat.gov.sa/ar
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خدمات تمويلية
منصــة إلكترونيــة تقــوم بالربــط بيــن المموليــن مــن القطــاع الحكومــي والخــاص ،وبيــن
بوابة التمويل:

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الراغبــة بالحصــول عــى التمويــل ،وتمكنهــم مــن اختيــار
العــروض التمويليــة المناســبة.

األهداف:

•مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول عىل التمويل المناسب.
•خفض تكاليف التمويل ،وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه.
•تسهيل الوصول للجهات التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في منصة واحدة.
https://tamweel.monshaat.gov.sa/

يهــدف البرناِمــج إىل مســاعدة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الحصــول عــى التمويــل
اإلســامي الــازم لتطويــر وتوســيع أنشــطتها ،وتشــجيع المؤسســات الماليــة عــى التعامــل
مــع قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،إضافــة إىل جــذب شــريحة جد يــدة مــن أصحــاب
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي لــم تعتــاد عــى التعامــل مــع جهــات التمويــل.
https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/default.aspx

تمويــل المنشــآت القائمــة :يقــدم بنــك التنميــة االجتماعيــة خدمــات تمويلــة متنوعــة تناســب

مرحلــة نمــو منشــأتك وحجمهــا.

أفــق :منتــج مختــص بتمويــل الشــركات والمؤسســات القائمــة التــي ال يقــل عــدد ســنوات

عملهــا عــن ثــاث ( )3ســنوات وتبــدأ مبيعاتهــا مــن  3مالييــن ر يــال ســعودي فــي الســنة إىل
الحــد األقصــى وهــو  40مليــون ر يــال ســعودي فــي الســنة .ويصــل مبلــغ التمويــل إىل 10
مالييــن ر يــال ســعودي كحــد أقصــى ،يوجــد نوعــان للتمويــل همــا :تمويــل قصيــر األجــل لدعــم
الــدورة التشــغيلية للمنشــأة بمــدة ســداد ال تز يــد عــن ســنة واحــدة ،وتمويــل طويــل األجــل
لدعــم التوســعات الرأســمالية بمــدة ســداد ال تز يــد عــن خمــس ( )5ســنوات.
القطاعات المستهدف تمويلها في المنتج:

•الصناعة.
•التعليم.
•جودة الحياة (الترفيه ،السياحة).
•التقنية.
•التجزئة.
•أو أي قطاعات يرى البنك جدوى تمويلها.
https://sdb.gov.sa/ar-sa/horizon-2
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نقــاط البيــع  :منتــج تمويلــي يســتهدف المنشــآت الصغيــرة القائمــة التــي تتعامــل مــن خــال
أجهــزة نقــاط البيــع مــن خــال تقديــم حلــول تمويليــة ســريعة لتغطيــة احتياجــات المنشــأة مــن
خــال تمويــل رأس المــال العامــل والتوســعات الرأســمالية.
يتــم تمويــل  %25مــن ايــرادات المنشــأة مــن أجهــزة نقــاط البيــع لفتــرة  12شــهر وبحــد أقصــى
 2مليــون ر يــال ،وهنــاك نوعيــن للتمويــل همــا:
•تمويــل قصيــر األجــل يتــم تمويــل الــدورة التشــغيلية أو رأس المــال العامــل للمنشــأة وفتــرة
التمويــل تصــل إىل  12شــهر.
•وتمويل طويل األجل يتم تمويل التوسعات الرأسمالية وفترة التمويل تصل إىل  36شهر.
القطاعات المستهدف تمويلها في المنتج:

•األنشطة التجارية
•المستشفيات والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية والصحية
•األنشطة السياحية الفنادق
•أنشطة الخدمات الغذائية (المطاعم والمقاهي)
•األنشطة الترفيهية (المالهي والمتنزهات والرياضة)
•أي قطاعات أخرى يرى البنك جدوى تمويلها
https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/pointsales

ســيولة :منتــج يهــدف لتمويــل األصــول والــدورة التشــغيلية لألنشــطة الجد يــدة والقائمــة التــي

ال تتجــاوز مبيعاتهــا  40مليــون ر يــال .حيــث يبــدأ التمويــل مــن  65ألــف ر يــال ويصــل إىل 250
ألــف ر يــال ،ويتــم صــرف مبلــغ التمويــل دفعــة واحدة.كمــا تصــل مــدة التمويــل إىل  5ســنوات
شــاملة فتــرة ســماح وقدرهــا  6أشــهر

الفئة المستهدفة:

•األفراد
•من يملك سجل تجاري جديد أو قائم
https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/liquidity
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برنامــج آفــاق  :تــم إطــاق هــذا المنتــج بهدف دعــم المشــاريع الصناعية الصغيرة والمتوســطة
الواعــدة والتــي تعمــل فــي مجالهــا لمــدة ســنتين أو أكثــر والتــي أثبتــت قدرتهــا التنافســية،

عبــر تقديــم تســهيالت ماليــة تتيــح لهــا رفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة وتحقيــق النمــو والتوســع الــذي
تطمــح إليــه .يعتبــر هــذا المنتــج التمويلــي متاحــا لمســتثمري الصنــدوق الحالييــن والجــدد.
مزايا البرنامج:

•مدة سداد أطول تصل إىل  8سنوات.
•مــدة ســماح ممتــدة ،تصــل إىل  24شــهرا .إمكانيــة تخفيــض المــاءة الماليــة
المطلوبــة ،لتكــون  %50مــن قيمــة القــرض.
•صرف  %30من قيمة القرض دفعة مقدمة.
https://www.sidf.gov.sa/ar/InvestorsInformation/Pages/InvestorPhases.aspx

اإلقــراض مــن الصنــدوق :تقديــم طلبــات تمويــل المشــاريع المتخصصــة الجد يــدة ،والتوســعة،
وإعــادة التأهيــل ،والتــي تتطلــب تح َّد يــد فترة الســداد للخدمــات االئتمانية ،بنا ًء عــى التدفقات
النقد يــة وتحليــل دراســات جــدوى اقتصاد يــة ودراســة المشــروع والتحليــل االئتماني.
أنواع القروض المقدمة من الصندوق:

•قروض تنموية.
•قروض المشاريع المتخصصة.
•القروض التشغيلية العادية.
•القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة.
https://adf.gov.sa/ar/CreditServices/Loans/Pages/default.aspx
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