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المتخصصة 2021

تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة: 

حلول أكثر وخيارات 
متنوعة 



في هذا العدد:

 نظرة عامة عىل قطاع تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة 

منصة تمويل إلكترونية تجذب العديد من البنوك الشريكة 

 نمو ملحوظ لشركات رأس المال الجريء، وإقبال 
عىل عمليات “التمويل مقابل األسهم”

 نظرة عامة عىل قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة: مجموعة معارض “كرز لِنن”

مستقبل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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ومع توفير العديد من خيارات وحلول التمويل، استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
مختلف القطاعات واألحجام الوصول للتمويل المطلوب لتلبية احتياجاتها وتعزيز نموها.

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية 
السعودية

ـ 2495 موظًفا المنشآت المتوسطة: 50ـ 
أو إيرادات تُقدر بـ

ـ 200 مليون ريال سعودي 40ـ 

ـ 49 موظًفا المنشآت الصغيرة: 6ـ 
أو إيرادات تُقدر بـ 

ـ 40 مليون ريال سعودي 3ـ 

ـ 5 موظفين المنشآت متناهية الصغر: 1ـ 
أو إيرادات تُقدر بـ

ـ 3 ماليين ريال سعودي 0ـ 

تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبرز عمليات التمويل التي شاركت بها "منشآت" حتى نهاية عام 2021

11 مليــار ريال ســعودي تــم تقديمها كقروض من خالل "بوابــة التمويل" اإللكترونية 
منصــة شــاملة تقــدم خيــارات متنوعــة لتمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وتجمع عدداً كبيراً مــن الممولين في مكاٍن واحد. 

67.7 مليــار ريال ســعودي تم ضمانها مــن خالل برنامج "كفالة"
يقــدم البرنامــج خدمــات ضمــان الديــون لتقليص مخاطر القروض وتشــجيع الممولين عىل اإلقراض.

2.5 مليار ريال ســعودي تم توفيرها من خالل "مبادرة اإلقراض غير المباشــر" 
تتيــح المبــادرة لشــركات التمويل تقديم قروض بأســعار فائدة منخفضة.

1.3 مليار ريال ســعودي تم توفيرها من خالل "الشــركة الســعودية لالســتثمار الجريء" 
تهدف الشــركة لتحفيز ودعم االســتثمار في القطاع الخاص.

3.5 مليار ريال ســعودي تم إعادتها للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة من خالل مبادرة "اســترداد" 
تعويض للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة عن الرســوم الحكومية التي تقوم بدفعها )مثل: رســوم التراخيص(. 
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المصدر: منشآت أفضل 5 جهات إقراض في بوابات التمويل في عام 2021

منصــة تمويــل إلكترونية تجــذب العديد من البنوك 
الشــريكة، وتوفر المزيــد من خيارات التمويل 

إلكترونية تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول عىل التمويل بمؤسسات التمويل الحكومية  "بوابة التمويل" هي منصة 
إقبااًل متزايًدا من ِقبَل هذه المنشآت؛ حيث ارتفعت قيمة القروض التي تم تقديمها عبر المنصة من 1.1 مليار ريال  والخاصة. وتشهد المنصة 

سعودي في عام 2020 إىل أكثر من 11 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2021، أي ما يمثل ارتفاًعا بنسبة %884. 

وتُعد "بوابة التمويل"، التي ساعدت أكثر من 2772 شركة حتى اآلن، أحد أبرز حلول التقنيات المالية التي صممتها "منشآت"، والتي تهدف لتوفير 
التمويل المطلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر سرعة وسهولة وكفاءة، وتسعى المنصة ألتمتة عملية اإلقراض بالكامل، بدًءا من 

 تقديم االستفسارات وحتى تسليم التمويل المطلوب، وهو ما ساعد عىل خفض متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 يوًما في
ديسمبر 2020 إىل 35 يوًما فقط في ديسمبر 2021، أي ما يمثل انخفاًضا بنسبة %757.

تجمع المنصة عدًدا من أكبر البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة، والتي تحرص عىل تسخير خدماتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وتمكينها. وحتى اآلن؛ نجحت المنصة في جذب 45 جهة رائدة للتمويل.

ندعوك لزيارة موقعنا: tamweel.monshaat.gov.sa للتعرف عىل أبرز حلول التمويل التي تقدمها “منشآت” والتي تساعدك عىل تنمية وتطوير شركتك.

مميزات "بوابة التمويل"

من خالل منصة واحدة، يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول لقاعدة ضخمة من العمالء وجهات التمويل

إجراءات بسيطة وثابتة لتقديم طلبات التمويل

الوصول بسهولة للمعلومات الخاصة بمؤسسات التمويل المشاركة  

تقليص الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بعملية التمويل

توفير مصدر موثوق للمعلومات لمساعدة المنشآت عىل التعرف عىل أحدث االتجاهات في األسواق اإلقليمية والقطاعات االقتصادية

البنوك

الجهات األخرى
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المستفيدون  عىل "بوابة التمويل" )وفقاً لحجم الشركة(

المستفيدون عىل "بوابة التمويل" وفًقا للقطاع

المصدر: منشأت

المصدر: منشأت
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نسبة زيادة القروض في 2021 
مقارنة في 2020

%884

%50

تمثل المنشآت "الصغيرة" 
50% من إجمالي 

المستفيدين من التمويل 

 البيع
 والتجزئة
بالكامل

البناء  خدمة
 المنزل

 وخدمات
الطعام

التصنيع  الخدمات
اإلدارية

 النقل
والتخزين

 صحة
اإلنسان

 القطاع
 العلمي
والمهني

 تكنولوجيا
 المعلومات
 واالتصاالت

 الخدمات
األخرى

التعليم  األنشطة
العقارية

1000

750

500

250

100

50

25

0

982

419
314

160 150
95

77

45 43
36

16 13

253

1218

873

1,193

2,266

1,658

4,508

monshaat.gov.sa

5 سلسلة تقارير “منشآت” المتخصصة

http://monshaat.gov.sa
http://monshaat.gov.sa


ساعدت اإلصالحات االقتصادية الواسعة التي تطبقها المملكة في إطار رؤية 2030 عىل زيادة اإلقبال عىل أنشطة رأس المال الجريء التي تعتمد عىل تقديم 
التمويل مقابل حصة من األسهم، لتصبح المملكة أحد األسواق اإلقليمية الرائدة في هذا المجال. فقد اتخذت الحكومة العديد من اإلجراءات الفعالة لدعم 
ريادة األعمال وجذب االستثمارات األجنبية وتحسين بيئة األعمال، وهو ما جعل المملكة سوًقا جاذبة لهذا النوع من األنشطة. وتضم المملكة حاليًا نحو 30 

شركة من شركات رأس المال الجريء، 14 استديو للشركات الناشئة، و18 جهة استثمارية لتمويل المشروعات الناشئة )ما بين مستثمرين مالئكيين 
وحاضنات أعمال أكاديمية(.  

كما تحرص المملكة عىل تعزيز منظومة االستثمار الجريء عن طريق الدعم الحكومي المباشر، والذي يتم تقديمه من خالل اثنين من الصناديق االستثمارية، 
وهما: "الشركة السعودية لالستثمار الجريء" التي أسستها "منشآت"، و"صندوق جدة االستثماري "الذي يدعمه "صندوق االستثمارات العامة". 

كما هو الحال مع بقية دول الشرق األوسط، يتم توجيه الجزء األكبر من تمويل المنشآت الناشئة في المملكة لقطاع التقنية، ويُعد ذلك انعكاًسا 
طبيعيًا لزيادة اعتماد المواطنين في هذه الدول بشكل كبير عىل األنظمة واألدوات الرقمية )مثل التسوق اإللكتروني(، عىل غرار ما نشهده في 

الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية. ويزداد هذا التوجه يوًما بعد يوم، خاصًة مع ظهور العديد من الخدمات 
الرقمية التي تدعم التسوق اإللكتروني، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية الرقمية )مثل: شركة "سالسة"(، ومواقع عرض المنتجات 

)مثل: تطبيق "سلة"(، وشركات الدفع اإللكتروني )مثل شركات: "إس تي سي باي"، و"لووب"، و"هاال"، و"باي تابس"(. 

نمــو ملحوظ لشــركات رأس المال الجريء، وإقبال عىل 
عمليات "التمويل مقابل األســهم"

تمويل المشروعات الناشئة في المملكة العربية 
السعودية )بالمليون ريال سعودي(

تمويل الشركات الناشئة وفًقا لكل قطاع )يناير - سبتمبر 2021( 
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570 مليون ريال سعودي تم استثمارها في المنشآت الناشئة 

بالمملكة خالل عام 2020، فيما يُعد مستوى قياسيًا غير مسبوق

769 مليون ريال سعودي تم جمعها لتمويل المنشآت الناشئة في الربع الثالث 

من 2021، فيما يمثل زيادة قدرها 439% مقارنًة بالربع الثالث من 2020

136% هي نسبة النمو المسجلة في منظومة رأس المال الجريء )تمويل 

المنشآت الناشئة( بالمملكة في الربع الثالث من عام 2021 مقارنًة بالربع الثاني.

91 صفقة تم تنفيذها في مجال االستثمار الجريء حتى الربع الثالث من 

عام 2021، أي بزيادة قدرها 386% مقارنًة بنفس الربع العام الماضي

ت
صدر: ماجني

الم

المصدر: ماجنيت

أخرىالتجارة اإللكترونيةحلول تكنولوجيا المعلومات القطاع الزراعيالتكنولوجيا المالية

  من تمويل المنشآت الناشئة
توجه إىل شركات التقنية

%73

%39%19%15

%15

%8%4

األغذية والمشروبات
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قامت "منشآت" بتأسيس "الشركة السعودية لالستثمار الجريء" في عام 2018، كجزء من برنامج تنمية القطاع المالي 
بالمملكة. وتتمثل المهمة الرئيسية للشركة في سد فجوة التمويل التي تعاني منها المنشآت الناشئة والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة من خالل االستثمار المباشر في صناديق رأس المال الجريء والتعاون مع المستثمرين المالئكيين. 

تُعد "الشركة السعودية لالستثمار الجريء" إحدى األدوات الفعالة التي تمكّن الحكومة من دعم 
منظومة االستثمار الجريء بالمملكة. وتساعد الشركة عىل تحفيز النمو عبر كافة القطاعات 

االقتصادية من خالل تطبيق إستراتيجية استثمارية متوازنة تراعي طبيعة القطاعات المختلفة، 
والتي تعتمد عىل االستثمار في أنواع متعددة ومتنوعة من الصناديق االستثمارية. كما تدعم 

الشركة عمليات االستثمار الجريء في القطاع الخاص من خالل توجيه استثماراتها بشكل مباشر 
للجهات الداعمة للمنشآت الناشئة مثل مسرعات األعمال واستديوهات الشركات الناشئة.

وباعتبارها أحد كبار المستثمرين في 
المملكة، تساعد الشركة عىل تحسين األداء 

في العديد من المجاالت االقتصادية مثل 
سوق العمل، حيث تسهم في توفير المزيد 

من فرص العمل. 

السعودية لالســتثمار الجريء تدعم 
منظومــة االســتثمار الجريء بالمملكة

 مستثمرو الشركات الناشئة في الممكلة وفقا ًلجنسية كل مستثمر 
)من يناير إىل سبتمبر 2021(

المصدر: ماجنيت

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

الكويت

المملكة المتحدة

أخرى

مثّل المستثمرون السعوديون 
62% من إجمالي المستثمرين 
في المنشآت الناشئة بالمملكة 
حتى الربع الثاني من عام 2021. 

%62

%7
%4

%6

%8

%13 %62

ويختلف السوق السعودي لتمويل المنشآت الناشئة عن نظرائه بالمنطقة في أنه يعتمد بشكل أساسي عىل المستثمرين 
المحليين. 

1.3 مليار ريال سعودي
إجمالي استثمارات الشركة حتى عام 2021

1157 مليون ريال سعودي
قيمة االستثمارات في صناديق االستثمار الجريء

2.8 مليار سعودي 
قيمة رأس المال األولي للشركة

166 مليون ريال سعودي
قيمة االستثمارات المشتركة في المنشآت الناشئة

 صناديق زيادة 
رأس المال

صناديق سندات 
المنشآت الناشئة

ُمسرّعات األعمال 
واستديوهات 

الشركات الناشئة

صناديق السندات

4.26 مليار ريال سعودي  
يُتوقع استثمارها )بما في ذلك االستثمارات 

المشتركة(

 960
وظيفة مباشرة تم توفيرها  

 4800
وظيفة غير مباشرة تم توفيرها

SAR
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نظرة عامة عىل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة: مجموعة معارض "كرز لِنن"

الخدمــة: بوابــة التمويــل       القطــاع: التجزئــة       حجم المنشــأة: متوســطة

وأضافت لُبابة: "وقد كان للتمويل المقدَّم من "البنك األهلي السعودي" 
دور مباشر في زيادة عائداتنا، وما زال لدينا خطط طموحة للتوسع والنمو 

خالل األعوام الثالثة القادمة، حيث نطمح لزيادة فروعنا إىل 50 فرع."

أسست لُبابة سيروان الفرع األول لمجموعة معارض 
"كرز لِنن" للمفروشات واإلكسسوارات المنزلية في 
مدينة الرياض، قبل أن تمتد فروع المجموعة لتشمل 

17 فرًعا عىل مستوى المملكة. وعىل الرغم من أن 
الشركة تشهد إقبااًل كبيرًا عىل منتجاتها، إال أنها ما 

زالت تحتاج لزيادة رأسمالها لتغطية نفقاتها وتحقيق 
معدالت النمو المستهدفة.

وتعليًقا عىل أهداف وطموحات الشركة، قالت لُبابة: 
"كان هدفي األول عند تأسيس المجموعة هو بناء 

عالمة سعودية محلية تقدم منتجاتها بمواصفات 
عالمية، كما كنت أطمح لتحويل "كرز لِنن" ألول 

وأفضل عالمة سعودية للنوم المريح." 

وكانت "منشآت" هي أول من ساعدني في تحقيق حلمي من خالل حلول التمويل 
المتنوعة التي تقدمها. فقد ساعدتني عىل الحصول عىل التمويل المطلوب من 

"البنك األهلي السعودي". واعتبرها أحد األسباب الرئيسية لنجاح الشركة، خاصًة 
خالل أزمة "كوفيد-19" في عام 2020." لُبابة سيروان مؤسسة كرز لِنن
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مســتقبل تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوسطة

يُعد "بنك تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، الذي تم اإلعالن عنه في فبراير الماضي، 
إحدى أقوى مبادرات التمويل التي أعلنت عنها المملكة حتى اآلن، حيث سيوفر مصدرًا موحًدا 

لتمويل هذه الفئة الهامة من المنشآت. 

وسيتم تأسيس البنك بناًء عىل دراسة واسعة شملت 14 دولة عىل مستوى العالم، ومن المتوقع أن 
يصبح الركيزة األساسية لإلستراتيجية الوطنية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها 

"منشآت"، حيث سيساعد عىل نقل أفضل ممارسات التمويل العالمية للمملكة وتحديد أبرز 
الفجوات في قطاع التمويل. 

تابعوا أحدث األخبار المتعلقة بـ “بنك تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” خالل األشهر القادمة.

في عام 2022، تستعد المملكة الستضافة "المؤتمر العالمي لريادة األعمال" والذي يتم تنظيمه تحت 
عنوان "نعود، نبتكر، نجدد". ومن المتوقع أن يستقبل المؤتمر آالف الوفود من 170 دولة حول العالم، 

والذين سيجتمعون سويًا لمناقشة أبرز التحديات السياسية واالقتصادية التي تعوق تأسيس بيئة إيجابية 
محفزة لريادة األعمال. 

ــ مجموعة  ـ الذي يتم تنظيمه في مدينة الرياض في الفترة من 27 حتى 30 مارس 2022ـ  وسيجمع المؤتمرـ 
كبيرة من المستثمرين والباحثين ورواد األعمال والمفكرين وصناع القرار تحت سقٍف واحد، لمناقشة 
كيفية مساهمة رواد األعمال في تعزيز الطلب خالل أزمة كوفيد-19، وكيفية دعم المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة لمواكبة التغيرات الجديدة في متطلبات السوق وموازين العرض والطلب.   

 سجل اآلن لحضور المؤتمر العالمي لريادة األعمال 2022، عبر الرابط التالي:
www.genglobal.org/gec

 تأسيس “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” لسد فجوة تمويل 
المنشآت 

عام 2022 يسلط الضوء عىل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

واصلت المملكة جهودها لدعم شركات تقنية المعلومات عبر إطالق مبادرة "تمويل نمو 
التقنية" التي تقدم تمويالت تصل إىل 4 ماليين دوالر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة 
في هذا المجال. وباإلضافة لخدمات التمويل، تقوم المبادرة أيًضا بالتعاون مع برنامج “كفالة” 

لضمان القروض، وذلك بهدف تخفيف مخاطر اإلقراض للممولين. 

للتعرف عىل المزيد من المعلومات، يُرجى متابعة             
www.ntdp.gov.sa/en/initiative/technology-development-financing-initiative

زيادة فرص التمويل المتاحة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
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نبذة عن "منشآت"
أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 
ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً ألفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من 20% إىل %35 

بحلول عام 2030م. 

وتقدم "منشآت" مجموعة كبيرة من المبادرات والحلول المصممة خصيًصا لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عىل التغلب عىل التحديات 
التي تواجهها في السوق، مع إمكانية مواءمة تلك الحلول لتناسب المتطلبات الفردية للمنشآت وفًقا لحجم وطبيعة نشاط كل منشأة. وإىل 
جانب الدعم اإلداري والفني والمادي، تقدم “منشآت” مجموعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل التسويق وتوفير 

الموارد البشرية. 

 www.monshaat.gov.sa :للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي

الرؤية

الرسالة

جعل قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة محركاً أساســياً للتنمية االقتصادية في المملكة العربية الســعودية 
وممكّنــاً لتحقيــق رؤية 2030 وما بعد.

تطوير ودعم المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لنُمكّنها من االزدهار عبر قيادة التعاون مع شــركائنا اإلســتراجيين في 
القطاعيــن العــام والخاص والقطاع غيــر الربحي محلًيا ودولًيا.
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