
 روس كورونا السلبية على االقتصادص التي تخدم الحد من تداعيات تفش ي فيمبادرات خطة تحفيز القطاع الخا

 وصف املبادرة الجهة املالكة إسم املبادرة الرقم
مليار املخصصة )امليزانية 

 (ريال
 طريقة التقديم

1 
للمنشآت اإلقراض غير املباشر 

 الصغيرة واملتوسطة

الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة 

 واملتوسطة

مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

واملتوسطة "منشآت" بالتعاون مع بنك التنمية 

االجتماعية لفتح آفاق وقنوات جديدة إلقراض 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة عبر شركات التمويل 

اململكة، لتوفير حلول وأدوات تمويلية املعتمدة في 

منافسة لرواد األعمال واملنشآت الصغيرة 

واملتوسطة ودعم قطاع املنشآت الصغيرة 

واملتوسطة لضمان استمرارية تلك املنشآت وتطور 

 أعمالها

 مليار ريال 1.6

يمكن االستفادة من املبادرة 

التواصل مع الشركاء  رعب

من املؤسسات التمويلية 

الغير بنكية املذكورة في 

 الرابط التالي:

https://www.monshaat.

gov.sa/ar/service/266 

 

 

2 

إعادة مبالغ الرسوم الحكومية 

املدفوعة من املنشآت الصغيرة 

 واملتوسطة

قوم املبادرة بتعويض املنشآت الصغيرة و ت

املتوسطة املستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، 

و ذلك لتشجيعهم على دخول السوق، و دعمهم 

 لتحقيق النمو خالل السنوات األولى من العمل
 مليار ريال 7

يمكن اإلستفادة من املبادرة 

عبر التقديم على املنصة 

االلكترونية ملبادرة استرداد 

 لي:عبر الرابط التا

https://esterdad.monsh

aat.gov.sa/Home/Index?

landingpage=3&referrer

= 

3 

صندوق االستثمار الجريء 

الحكومي للمنشآت الصغيرة 

 واملتوسطة

خالل  الصغيرة واملتوسطة االستثمار في املنشآت

مراحل نموها املبكرة والذي يسد الفجوات في 

التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة غير 

من  الخاضعة لتغطية تمويل امللكية أو االستثمار

 خالل املؤسسات املالية

 مليار ريال 2.8

يمكن اإلستفادة من املبادرة 

عبر التقديم من خالل 

 الرابط التالي:

https://svc.com.sa 

 وزارة املالية صندوق دعم املشاريع 4

توفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل مشاريع 

القطاعات الصحية و السياحية و العقارية الكبرى 

والتعليم ذات األثر اإلقتصادي املرتفع لضمان 

 استمرار املشاريع و استكمالها

 مليار ريال 10

يمكن اإلستفادة من املبادرة 

خالل  عبر التقديم من

 الرابط التالي:

https://www.mof.gov.sa

psf/Pages/default.aspx/ 

 رفع رأس مال برنامج كفالة 5

برنامج كفالة 

تمويل املنشآت 

الصغيرة 

 واملتوسطة

مساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الحصول 

االسالمي الالزم لتطوير وتوسيع  على التمويل

أنشطتها، وتشجيع املؤسسات املالية على التعامل 

مع قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، إضافة إلى 

جذب شريحة جديدة من أصحاب املنشآت 

الصغيرة واملتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع 

جهات التمويل وذلك لتنمية وتطوير قطاع 

ملتوسطة لتحقيق دورها الهام املنشآت الصغيرة وا

 في االقتصاد

 مليار ريال 0.8

التقدم مباشرة ألحد 

املتعاونة  الجهات التمويلية

والحصول على طلب 

 التمويل بكفالة البرنامج
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