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 بعون هللا تعاىل يحتوي هذا الكتيب عىل رشح وبيان لإلجراءات الحكومية لجميع ما يتعلق بفتح النشاطات

التجارية والصناعية )املؤسسات والرشكات التجارية الناشئة لرواد األع�ل(

حيث يحتوي عىل الرشوط والتجهيزات األساسية والنظامية لرائد األع�ل Ðا يسمح له �Ðرسة العمل التجاري،

 كذلك نبذة عن خدمات مركز مراس ورشوحات بأنواع الكيان التجاري وأقسامه وتوضيح مسمياتها وتعريفها

ورشوطها لالستث�ر األجنبي، وكذلك رشوحات أنواع السجالت التجارية

النشاط لفتح  وموضحة  مفصلة  اجراءات حكومية  من  واإلنجاز  التسجيل  وكذلك طرق  ومميزاتها   ورشوطها 

التجاري بطريقة نظامية ومتسلسلة بخطوات أساسية ومتكاملة بالرتتيب

والتنظيم دون الوقوع يف معوقات ملزاولة النشاط التجاري أو الصناعي

 وكذلك بيان جميع ما يخص الرشوط ومبالغ الرسوم والغرامات واالجراءات املتبعة وكيفية تطبيقها ومعرفة ما

يتعلق باملتطلبات ملنح السجالت والرخص واملوافقات من جميع الجهات

ذات العالقة وحفظ الحقوق التجارية وبرامج الدعم التجاري والصناعي.

مقدمة...



 التجهيزات األساسية لرائد األع�ل هي Ðثابة الخطوة األوىل واالستعداد الرئيس ي ملزاولة النشاط التجاري

بحيث يجب توف ر هذه االشرتاطات عليه وبذلك يستطيع فتح سجالت تجا رية

حكومية نظامية ملزاولة العمل التجاري

 ِمراس هو مبادرة أطلقتها اللجنة التنفيذية لتحسÞ أداء االع�ل يف القطاع الخاص (تيسÀ) وكاله� من مبادرات

 الهيئة العامة لالستث�ر وهي جزء من رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠. وتهدف إىل تسهيل م�رسة األنشطة

 التجارية واالستث�رية يف اململكة وتحسÞ بيئة األع�ل وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس األموال املحلية

 واألجنبية وأيضاً لتعزيز مركز اململكة يف مؤرش تنافسية األع�ل العاملي.

 وستكون أبرز مكونات املبادرة التي سيتم تنفيذها عىل مراحل هي: مراكز مراس للخدمة الشامل، منصة مراس

تقديم التجاري،  العمل  لبدء  التفاعيل  االرشادي  الدليل  االع�ل،  قطاع  لخدمات  املوحد  الدخول   االلكرتونية، 

خدمات أساسية من القطاع الخاص مثل فتح حساب بنä للمنشأة

التنقل من جهة إىل التي ستوفر عىل املستثمرين عناء   as.vog.sarem ك� تم إطالق منصة ِمراس اإللكرتونية 

أخرى، حيث أصبح األن بإمكانهم وبخطوة واحدة إلكرتونية وعرب æوذج

 موحد االستفادة من عدة خدمات حكومية، مثل: استخراج السجل التجاري وشهادة الغرف التجارية وإنشاء ملف

يف وزارة العمل والتأمينات ا الجت�عية والزكاة والدخل بكل سهولة

التجهيزات األساسية لرائد األع�ل

نبذه عن مركز مراس

١

٢

٣

٤

٥

٦

التسجيل يف أبرش

بطاقة األحوال سارية املفعول

عدم وجود مخالفات مرورية

رقم جوال وبريد الكرتو¤

أال يكون موظف حكومي

أن يكون للنشاط موقع حيوي عىل الخريطة

جدول ١ / التجهيزات األساسية لرائد األع�ل

خدمات منصة مراس اإللكرتونية
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ك� تشمل املنصة اإللكرتونية أيضا ن رسعة تقديم الخدمة وتقليل خطوات

العمل، وعىل أن يتم إضافة املزيد من الخدمات األخرى التي تهم املستثمرين بشكل مرحيل مستقبال

خدمات منصة مراس اإللكرتونية عىل النحو التايل:

خدمات
الرشكات 

العالمات
التجارية

رخص العمل

الفسح
الكيميا�

الوكاالت
التجارية

املؤسسات
الفردية

•

•

•

•

•

•

•

•

خدمات الرشكات التعديل وقرارات الرشكاء

نرش وثائق الرشكات

خدمة تحديث

بيانات الرشكات اإللكرتونية

أنشئ رشكتك

مواعيد الجمعيات العمومية للرشكات املساهمة

القا¦ة اإللكرتونية للرشكات املساهمة

"اإليداع اإللكرتو¨ للقوائم املالية "قوائم

•

•

•

•

البحث برقم عالمة تجارية

خدمة تسجيل العالمة التجارية

االستفسار عن حالة طلب تسجيل عالمة تجارية

النرش االلكرتو¨ للعالمات التجارية املقبولة

•

•

فتح ملف منشأة

اصدار رخص العمل

•

•

•

•

•

خدمة التحقق من الوثائق

طلب حجز اسم تجاري

تجديد سجل تجاري

أنشئ مؤسستك

االستعالم عن األس�ء التجارية

•

•

خدمة الفسح الكيميا� التجاري – إطالق أّويل

الفسح الكيميا� الصناعي اإللكرتو¨

وزارة
الشؤون 
البلدية 

والقروية 

شهادات
املنشأ 

•اصدار رخصة بلدية•

•

 الخدمات اإللكرتونية لشهادات املنشأ

االستعالم عن املواد الجمركية املعفاة

•

•

•

الوكاالت التجارية

االستفسار عن معلومات عامة لوكالة تجارية

االستفسار عن معلومات تفصيلية لوكالة تجارية

التخفيضاتهيئة مدن
•

•

طلب االرايض الصناعية

طلب املصانع الجاهزة

خدمات
أخرى

•

•

•

•

•

•

االستفسار عن معلومات مخالفة تجارية

 خدمة التصاريح املوسمية ملركبات الخدمات التموينية

لرشكات االعاشة

تحديث بيانات املصانع

إصدار ترخيص مهني استشاري

خدمة وصول

•

•

التحقق من ترخيص تخفيضات

اصدار ترخيص التخفيضات اإللكرتو¨

هيئة الزكاة
والدخل 

اإلعفاء
 Ãالجمر

•حساب املكلف•

•

•

•

•

•

•

 االستعالم عن املواد الجمركية املعفاة

 نظام اإلعفاء الجمرÃ االلكرتو¨

االستفسار عن طلبات االعفاء الجمرÃ الخاصة Æصنع

 الجمرÃ (للمنتج "HS" االستفسار عن الرمز املنسق

(-اآللة -لل�دة الخام

Ãاالستفسار عن قرارات اإلعفاء الجمر

Ãاالستفسار عن حالة طلب إعفاء جمر
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 الخدمات املتوفرة يف مراكز مراس عىل النحو التايل:

خدمات
الرشكات 

رخص
العمل

هيئة
مدن

هيئة الزكاة
والدخل

وزارة الطاقة
والصناعة

والËوة
املعدنية

العالمات
التجارية

•

•

•

•

•

•

•

التعديل وقرارات الرشكاء

نرش وثائق الرشكات

خدمة تحديث بيانات الرشكات اإللكرتونية

إصدار عقد تأسيس رشكة

مواعيد الجمعيات العمومية للرشكات املساهمة

القا¦ة اإللكرتونية للرشكات املساهمة

تجديد سجل تجاري

•

•

فتح ملف منشأة

 اصدار رخص العمل

•

•
طلب االرايض الصناعية

طلب املصانع الجاهزة

•

•

•

•

•

البحث برقم عالمة تجارية

خدمة تسجيل العالمة التجارية

خدمة تجديد العالمة التجارية

االستفسار عن حالة طلب تسجيل عالمة تجارية

النرش االلكرتو¨ للعالمات التجارية املقبولة

حساب املكلف•

 الفسح
الكيميا�

الوكاالت
التجارية

•

•

خدمة الفسح الكيميا� التجاري – إطالق أّويل

الفسح الكيميا� الصناعي اإللكرتو¨

•

•

•

الوكاالت التجارية

االستفسار عن معلومات عامة لوكالة تجارية

االستفسار عن معلومات تفصيلية لوكالة تجارية

التخفيضات
الغرف

التجارية

•

•

التحقق من ترخيص تخفيضات

اصدار ترخيص التخفيضات اإللكرتو¨

•

•

اصدار اشرتاك

تجديد اشرتاك

•

•

•

•

•

•

اصدار ترخيص صناعي مبد�

تجديد ترخيص صناعي مبد�

تعديل ترخيص صناعي مبد�

الغاء ترخيص صناعي مبد�

اصدار ترخيص صناعي نها�

تجديد ترخيص صناعي نها�

اإلعفاء
Ãالجمر

شهادات
املنشأ

•

•

•

•

•

•

•

االستعالم عن املواد الجمركية املعفاة

نظام اإلعفاء الجمرÃ االلكرتو¨

االستفسار عن طلبات االعفاء الجمرÃ الخاصة Æصنع

 الجمرÃ (للمنتج "HS" االستفسار عن الرمز املنسق

(-اآللة -لل�دة الخام

Ãاالستفسار عن قرارات اإلعفاء الجمر

Ãاالستفسار عن حالة طلب إعفاء جمر

•

•

الخدمات اإللكرتونية لشهادات املنشأ

االستعالم عن املواد الجمركية املعفاة

وزارة العدل
املؤسسات

الفردية

•

•

•

اصدار وكالة

توثيق عقد رشكة

 فسح وكالة

•

•

•

•

•

•

•

خدمة التحقق من الوثائق

طلب حجز اسم تجاري

تجديد سجل تجاري

اصدار سجل تجاري

تعديل سجل تجاري

شطب سجل تجاري

خدمة افادة
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وزارة
الداخلية

نظام ابرش

خدمات
أخرى

الخدمات
البنكية

 التسجيل والتفعيل•

•

•

•

•

•

•

االستفسار عن معلومات مخالفة تجارية

تحديث بيانات املصانع

إصدار ترخيص مهني استشاري

طلب إصدار ترخيص ريايض

معروف

خدمة وصول

•

•

بنك البالد

بنك اإلÐاء

 هي مبادرة انطلقت من لجنة تحسÞ األع�ل (تيسÀ) املكونة من عدة جهات حكومية تهدف اىل تسهيل اجراءات

 بدء وم�رسة العمل التجاري عن طريق تقديم الخدمات املرتبطة بذلك بشكل متكامل وسهل ألصحاب األع�ل

التجارية

األسئلة الشائعة عن مراس

ما هو ِمراس؟

وزارة التجارة واالستث�ر

وزارة العمل والتنمية االجت�عية

هيئة الزكاة والدخل

املؤسسة العامة للتأمينات االجت�عية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

(الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن

وزارة الطاقة والصناعة والìوة املعدنية

ماهي الجهات املرتبطة يف ِمراس؟

املستفيدين من ِمراس هم أصحاب األع�ل التجارية واملستثمرين واملقبلÞ عىل بدء العمل التجاري .

من هم املستفيدين من ِمراس؟

 التسجيل يف ِمراس متاح للسعوديÞ، من خالل الرابط التايل:

كيف Óكن التسجيل يف ِمراس؟

•

•

•

•

•

•

•

https://meras.gov.sa/Home/Login
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 هي منشأة ïتلكها شخص واحد فقط ومرخصة بسجل تجاري وأوراق رسمية مستخرجة من جهات رسمية وزارة

التجارة واالستث�ر عىل أن يكون مسؤول عن ديونها أمام الغÀ يف أمواله الشخصية.

 هي منشأة مرخصة بسجل تجاري ومستخرجة من جهات رسمية ايضا )وزارة التجارة واالستث�ر( وهي عىل عدة

أشكال.

وهي التي ïتلكها أكì من شخص، عىل أن يكونان مسؤوالن عن ديونها أمام الغÀ يف أموالهم الشخصية.

 وهي تتكون من فريقÞ أحده� متضامن، واآلخر مويص، أما املتضامن فهو مسؤول عن ديون الرشكة يف أمواله

الخاصة، وبحسب نصيبه من الرشكة. أما الرشيك املوص ي فهو غÀ مسئول عن ديون الرشكة يف أمواله الخاصة.

رشوط التسجيل يف ِمراس هي :

    بطاقة أحوال مستقلة

    التسجيل يف نظام وزارة الداخلية "أبرش"
•

•

•

•

•

.١ 

.٢

ما هي رشوط التسجيل يف ِمراس؟

تعريف مخترص للمؤسسة والرشكة وأبرز األشكال للرشكات وانواعها التجارية واشرتاطاتها

الرقم املوحد: ٩٢٠٠٠٠٦٦٧          

 الربيد اإللكرتو¤:

وسائل التواصل االجت�عي:

تويرت

يوتيوب

كيف Óكن التواصل مع القا¦Õ عىل ِمراس؟

تقدم يف ِمراس العديد من الخدمات اإللكرتونية لعدة جهات حكومية باإلمكان استعراضها من خالل الرابط التايل:

باإلمكان التواصل مع القاÞó عىل ِمراس من خالل عدة قنوات، وهي :

ما هي الخدمات املقدمة يف ِمراس؟

جدول ٢ / تعريف املؤسسات والرشكات

جدول ٣ / أشكال الرشكات

أشكال املؤسسات والرشكات

املؤسسة

الرشكـــة

أشكال الرشكات

رشكة التضامن

رشكة توصية

https://meras.gov.sa/Home/ServicesLinks

info@meras.gov.sa

@ meras_sa

meras_sa
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وهي تتكون من رشيكÞ فأكì ويكونون غÀ مسئولÞ عن ديون الرشكة يف أموالهم الخاصة.

 وهي مشابهة لرشكة ذات املسئولية املحدودة ولكن أسهمها تتداول وال يشرتط توقيع املساهمÞ عىل عقد الرشكة
أو معرفتهم لبعضهم البعض.

وهي تتكون من شخص واحد ويكون غÀ مسئول عن ديون الرشكة يف أمواله الخاصة.

جدول ٤ / اشرتاطات رخصة املستثمر األجنبي

 اشرتاطات رخصة االستث�ر االجنبي التي من خاللها يستطيع املستثمر الحصول عىل ترخيص الهيئة العامة لالستث�ر

والتي تخوله للحصول عىل الرتاخيص والسجالت التجارية ملزاولة النشاطات التجارية

اشرتاطات رخصة املستثمر األجنبي

رشكة ذات
مسئولية 
محدودة

رشكة مساهمة

رشكة
الفرد

الواحد

١

٢

٣

ان تكون املنشاة او أحد الرشكاء فيها مدرج يف البورصة العاملية او املحلية

 تجاوز ايرادات أحد املشاركÞ باملنشاة او الرشكة االم وفقا للقوائم املالية ألخر سنتÞ مبلغ سبعون

  مليون ريال سعودي او ما يعادلها

ان تحقق املنشاة معيار واحد عىل االقل من املعايÀ املالية والفنية التالية:

 - للقوائم املالية آلخر سنتÞ مبلغ مائة مليون ريال سعودي أو ما يعادلها تجاوز موجودات أحد

  املشاركÞ باملنشأة أو الرشكة األم وفقا

 - للقوائم املالية آلخر سنتÞ مبلغ خمسون مليون ري تجاوز صايف أرباح أحد املشاركÞ باملنشأة أو

  الرشكة األم وفقا ال سعودي أو ما يعادلها

- أن õتلك الرشكة أو أحد الرشكاء فيها ٣ فروع إقليمية خارج بلد

ìأن تكون نسبة تصدير منتجات املنشأة يف بلدها األم ٠٥ ٪ أو أك -

- الف شخص أو أكì أن يكون حجم القوى العاملة للمنشأة عرشة ا

- أن õتلك املنشأة املرخص لها أو أحد الرشكاء فيها براءة اخرتاع تتعلق بالنشاط املرخص فيه

10



أوال -انشاء طلب رسيع (عندما يتوافر يف عقد التأسيس ما ييل من الرشوط)

 توضيح للرشوط واالحكام عند تقديم طلب تأسيس رشكة من خالل نوعÞ مختلفÞ لتأسيس الرشكة من خالل املوقع

االلكرتو¤ لوزارة التجارة

 رسوم السجل التجاري وكذلك رسوم اشرتاكات الغرفة التجارية السنوية ماعدا النرش االلكرتو¤

للرشكات فيكون مرة واحدة لعقد تأسيس الرشكة

جدول ٥ / أنواع الطلب االلكرتو¨ لتأسيس الرشكة (طلب رسيع)

أنواع الطلب االلكرتو¨ لتأسيس رشكة يف وزارة التجارة

١

٢

٣

٤

٥

عدم وجود رشكة قابضة كرشيك

يف حالة ان العقد يحتوي عىل راس مال نقدي فقط

العقد ال يحتوي عىل راس مال خليجي او أجنبي

 يف حالة ان اغراض الرشكة بعد التأسيس ال تحتوي عىل انشطة تتطلب تراخيص او موافقات مسبقة من

الجهات املختصة او املرخصة

عدم وجود وصاية رشعية عىل أحد الرشكاء يف حال أحد الرشكاء دون الخامسة عرش او غÀ مؤهل عقليا

١

٢

٣

٤

يف حالة ان راس املال عيني فقط او راس مال عيني ونقدي

 يف حالة ان راس مال الرشكة أجنبي تتطلب موافقة هيئة االستث�ر

 يف حالة ان اغراض الرشكة بعقد التأسيس تتضمن انشطة تحتاج تراخيص او موافقات من الجهات

املختصة

 عندما يحتوي عقد التأسيس عىل بنود اضافية مطلوبة من قبل الرشكاء او تتضمن نصوص قانونية يف

العقد حسب الطلب محددة للرشاكة مثل الرشكات العائلية وغÀها

ثانيا -انشاء طلب مفصل (عندما يتوافر يف عقد التأسيس ما ييل من الرشوط)
جدول ٦ / أنواع الطلب االلكرتو¨ لتأسيس الرشكة (طلب مفصل)

رسوم وزارة التجارة واالستث�ر
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مؤسسة فردية

مؤسسة فردية

 الخطوات التالية هي ملزاولة نشاط مصنع تحت سجل مؤسسة فردية تجارية بحيث تكون الخطوات

بالرتتيب وأساسية الستك�ل بقية االجراءات النظامية التي تليها وانجازها

جدول ٧ / رسوم السجل التجاري

الدرجة املمتازة

الدرجة االولـى

الدرجة الثانيــة

الدرجة الثالثــة

الدرجة الرابعة

١

٢

 حجز اسم تجاري عن طريق املوقع االلكرتو¤
  لوزارة التجارة بعد تسجيل الدخول للبوابة االلكرتونية

 التقدم بطلب الرتخيص املهني للنشاطات التي تتطلب
ترخيص مهني (كاالستشارات

والهندسة والزراعة واإلعالم والصحة والسياحة وغÀها)

http://cr.sa

http://ic.meras.gov.sa/ar/licenses/
 التقدم للجهة املانحة للرتخيص وïكن

معرفتها عن طريق الرابط

مجا¤

 بحسب
 الجهة

 املانحة
للرتخيص

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

جدول ٨ / رسوم اشرتاكات الغرفة التجارية

جدول ٩ / خطوات إنشاء مصنع بسجل مؤسسة فردية

خطوات إنشاء مصنع

12

الرئييس ٢٠٠ ريال سنوياً // الفرعي ١٠٠ ريال سنوياً

 ٥٠٠ ريالالنرش االلكرتو¨الرئييس ١٢٠٠ ريال سنوياً // الفرعي ٦٠٠ ريال سنوياً

١٠٠٠٠ ريال سنوياً     ( الرشكات املساهمة)

 ٥٠٠٠  ريال سنوياً      ( الرشكات ذات التضامن والتوصية )

 ٢٠٠٠  ريال  سنوياً     ( رشكات ذات املسؤولية املحدودة والفردية )

 ٨٠٠    ريال سنوياً      ( املؤسسات الفردية )

٣٠٠   ريال سنوياً       ( املحالت الصغçة التجارية )



٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

اصدار السجل التجاري الكرتونيا
 

ااالشرتاك يف الغرفة التجارية واصدار الشهادة الكرتونيا

 استك�ل باقي متطلبات الجهة املانحة للرتخيص
øواصدار الرتخيص النها

 استئجار موقع للمصنع او بناء مصنع والتأكد من
نظامية املوقع

  
االتقدم للبلدية للكشف عىل املوقع وطلب الرخصة

 التقدم للدفاع املد¤ للكشف وتركيب وسائل السالمة
بعد املوافقة املبدئية من

البلدية

 التقدم للرشطة لرتكيب كامÀات مراقبة بعد املوافقة
املبدئية من البلدية

 استخراج الرخصة من البلدية بعد املوافقة النهائية من
الدفاع املد¤ والرشطة

 
فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

عمل بريد واصل للمنشأة

فتح ملف التأمينات االجت�عية

استخراج التأشÀات

التسجيل يف الزكاة والدخل

 التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

http://cr.sa

http://cr.sa

balady.gov.sa

مكتب الجهة املانحة للرتخيص

 ملكتب الدفاع املد¤ التابع ملوقع
النشاط

 ملكتب الرشطة التابع ملوقع
النشاط

balady.gov.sa

mlsd.gov.sa 

sp.com.sa 

gosi.gov.sa 

mlsd.gov.sa 

dzit.gov.sa 

hrdf.org.sa

تابع جدول
٧ و٨

 عند التجديد ال
 تتغÀ الرسوم

تابع جدول٧و٨

عند التجديد ال
 تتغÀ الرسوم

تابع
جدول ١

عند التجديد ال
تتغÀ الرسوم تابع

جدول ٧ و

 تابع جدول
١٤ و ١٥

 تابع جدول
١٧ ال يوجد

ال يوجد

تابع جدول ١٦

تابع جدول١٨مجا¤

تابع جدول١٩

تابع جدول٢٣

 ١٠٠ ريال
سنويا للفروع

 ٥٠٠ ريال
سنويا للرئييس

تابع جدول٢٠

تابع جدول٢١

تابع جدول٢٢

 ال يوجد

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

 حجز اسم تجاري عن طريق املوقع االلكرتو¤ لوزارة التجارة
بعد تسجيل الدخول

 التقدم بطلب الرتخيص املهني للنشاطات التي تتطلب
 ترخيص مهني كاالستشارات والهندسة والزراعة واإلعالم

والصحة والسياحة وغÀها

 تقديم طلب تأسيس رشكة الكرتونيا واصدار السجل وشهادة
 الغرفة التجارية وتوثيق عقد تأسيس إلكرتونيا مع الحضور

يف موعد مسبق اىل كاتب العدل إذا كان انشاء طلب رسيع

 اصدار السجل وشهادة الغرفة التجارية وتوثيق عقد
 التأسيس مع الحضور يف موعد مسبق اىل كاتب العدل إذا

كان انشاء طلب مفصل

 تزويد الوزارة بشهادة إيداع رأس املال من البنك يف مدة ال
 تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ سداد الفاتورة املوحدة التي

تشمل رسوم السجل والغرفة والنرش

 استك�ل باقي متطلبات الجهة املانحة للرتخيص واصدار
øالرتخيص النها

استئجار موقع للنشاط والتأكد من نظامية املوقع
 

 التقدم للبلدية للكشف عىل املوقع وطلب الرخصة

 التقدم للدفاع املد¤ للكشف وتركيب وسائل السالمة بعد
املوافقة املبدئية من البلدية

 التقدم للرشطة لرتكيب كامÀات مراقبة بعد املوافقة 
املبدئية من البلدية

http://com.cr.sa

http://com.cr.sa

http://com.cr.sa

http://com.cr.sa

balady.gov.sa

مكتب الجهة املانحة للرتخيص

 ملكتب الدفاع املد¤ التابع ملوقع
النشاط

 ملكتب الرشطة التابع ملوقع
النشاط

http://ic.meras.gov.sa/ar/licenses/

 التقدم للجهة املانحة للرتخيص وïكن

معرفتها عن طريق الرابط

 حسب الجهة
 املانحة

للرتخيص

مجا¤

ال يوجد

ال يوجد

 تابع جدول ٥
و٦ و٧ و٨

 عند التجديد
Àال تتغ 

 الرسوم تابع
جدول٧و٨

 تابع جدول ٥
و٦ و٧ و٨

 تابع جدول
١٤ و ١٥

تابع جدول ١٧

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

خطوات إنشاء رشكة

 الخطوات التالية هي ملزاولة نشاط تجاري تحت سجل رشكة تجارية بحيث تكون الخطوات بالرتتيب وأساسية

الستك�ل بقية االجراءات النظامية التي تليها وانجازها

جدول ١٠ / خطوات إنشاء رشكة
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balady.gov.saتابع جدول ١٦

 تابعمجا¤
جدول١٨

عند التجديد ال
تتغÀ الرسوم تابع

جدول ١٦

 ٣٠٠ ريال
سنويا للفروع

تابع جدول١٩

تابع جدول٢٣

 ١٠٠٠ ريال
سنويا للرئييس

تابع جدول٢٠

تابع جدول٢١

تابع جدول٢٢

 ال يوجد

mlsd.gov.sa 

sp.com.sa

gosi.gov.sa 

mlsd.gov.sa 

dzit.gov.sa

hrdf.org.sa

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

 استخراج الرخصة من البلدية بعد املوافقة النهائية من
الدفاع املد¤

فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

عمل بريد واصل للمنشأة

فتح ملف التأمينات االجت�عية

استخراج التأشÀات
 

التسجيل يف الزكاة والدخل

 التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

http://cr.sa¤مجا

مجا¤

 تابع جدول
٧ و ٨

عند التجديد ال
تتغÀ الرسوم تابع

جدول ٧ و ٨

بحسب الجهة
املانحة

للرتخيص

http://ic.meras.gov.sa/ar/licenses /

 التقدم للجهة املانحة للرتخيص
وïكن معرفتها عن طريق الرابط

mci.gov.sa

mci.gov.sa

 فرع وزارة التجارة التابع ملوقع
املرشوع

 حجز اسم تجاري عن طريق املوقع االلكرتو¤ لوزارة
التجارة بعد تسجيل الدخول للبوابة االلكرتونية

 التقدم بطلب الرتخيص املهني للنشاطات التي تتطلب
 ترخيص مهني كاالستشارات والهندسة والزراعة واإلعالم

والصحة والسياحة وغÀها

اصدار ترخيص صناعي مبدø الكرتو¤ من وزارة التجارة

 اصدار سجل تجاري Ðوجب الرتخيص املبدø من فرع
الوزارة التابع ملوقع املرشوع

االشرتاك يف الغرفة التجارية واصدار الشهادة الكرتونيا

 استك�ل باقي متطلبات الجهة املانحة للرتخيص واصدار
øالرتخيص النها

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

 الخطوات التالية هي ملزاولة نشاط مصنع تحت سجل مؤسسة فردية تجارية بحيث تكون الخطوات بالرتتيب

وأساسية الستك�ل بقية االجراءات النظامية التي تليها وانجازها
جدول ١١ / خطوات إنشاء مصنع بسجل مؤسسة فردية

خطوات إنشاء مصنع

15

١

٢

٣

٤

٥

مكتب الجهة املانحة للرتخيص٦



مجا¤

مجا¤

مجا¤
 تابع جدول

١٨
٥٠٠ ريال سنويا

للرئيس ي

تابع جدول ٢٠

تابع جدول ٢١

تابع جدول ٢٢

تابع جدول ٢٣ ال يوجد

١٠٠ ريال سنويا
للفروع

تابع جدول ١٩

16

املواقع الصناعية

تابع جدول ١٣الفرع التابع ملوقع املصنع

mci.gov.sa

mci.gov.sa

mlsd.gov.sa

sp.com.sa

gosi.gov.sa

mlsd.gov.sa

dzit.gov.sa

hrdf.org.sa

 استئجار موقع للمصنع او بناء مصنع والتأكد من
نظامية املوقع

 استخراج رخصة تشغيل مصنع من (البلدية او مدن او
 هيئة الجبيل وينبع) بحسب مرجع ملكية املوقع

الصناعي

تجهيز املوقع باآلالت واملعدات

 تقديم طلب ترخيص نهاø الكرتونيا من وزارة التجارة
وزيارة مندوب الوزارة للمصنع

تحديث بيانات املصنع الكرتونيا

فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

عمل بريد واصل للمنشأة

فتح ملف التأمينات االجت�عية

استخراج التأشÀات

التسجيل يف الزكاة والدخل

التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧
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 الخطوات التالية هي ملزاولة نشاط مصنع تحت سجل رشكة تجارية بحيث تكون الخطوات بالرتتيب وأساسية

الستك�ل بقية االجراءات النظامية التي تليها وانجازها
جدول ١٢ / خطوات إنشاء مصنع بسجل رشكة

خطوات إنشاء مصنع

مجا¤

مجا¤

مجا¤

بحسب الجهة
 املانحة

للرتخيص

 تابع جدول ٥
و ٦ و ٧ و ٨

تابع جدول ١٣

 تابع جدول ٥
و ٦ و ٧ و ٨

 عند التجديد
Àال تتغ 

الرسوم تابع
جدول ٧ و ٨

 حجز اسم تجاري بعد تسجيل الدخول للبوابة
االلكرتونية لوزارة التجارة

 التقدم بطلب الرتخيص املهني للنشاطات التي تتطلب
 ترخيص مهني كاالستشارات والهندسة والزراعة واإلعالم

والصحة والسياحة وغÀها

 تقديم طلب تأسيس رشكة الكرتونيا واصدار السجل
 وشهادة الغرفة التجارية وتوثيق عقد تأسيس إلكرتونيا
 مع الحضور يف موعد مسبق اىل كاتب العدل إذا كان

انشاء طلب رسيع

 اصدار السجل وشهادة الغرفة التجارية وتوثيق عقد
 التأسيس مع الحضور يف موعد مسبق اىل كاتب العدل

إذا كان انشاء طلب مفصل

 تزويد الوزارة بشهادة إيداع رأس املال من البنك يف مدة
 ال تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ سداد الفاتورة املوحدة

التي تشمل رسوم السجل والغرفة والنرش

øاصدار ترخيص صناعي مبد

 استك�ل باقي متطلبات الجهة املانحة للرتخيص واصدار
øالرتخيص النها

 استئجار موقع للمصنع او بناء مصنع والتأكد من
نظامية املوقع

 استخراج رخصة تشغيل مصنع من )البلدية او مدن او
)هيئة الجبيل وينبع

تجهيز املوقع باآلالت واملعدات

http://com.cr.sa

http://ic.meras.gov.sa/ar/licenses/

 التقدم للجهة املانحة للرتخيص
وïكن معرفتها عن طريق الرابط

http://com.cr.sa

http://com.cr.sa

http://com.cr.sa

 فرع وزارة التجارة التابع ملوقع
املرشوع

مكتب الجهة املانحة للرتخيص

املواقع الصناعية

الفرع التابع ملوقع املصنع

mci.gov.sa

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
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مجا¤

مجا¤

١٠٠٠ ريال

سنويا للرئييس 

تابع جدول٢٠

تابع جدول٢١

تابع جدول٢٢

 ال يوجد

تابع جدول١٨

تابع جدول١٩

تابع جدول٢٣

 ٣٠٠ ريال سنويا
للفروع

mci.gov.sa

mci.gov.sa

mlsd.gov.sa 

sp.com.sa 

gosi.gov.sa 

mlsd.gov.sa 

dzit.gov.sa 

hrdf.org.sa

مالحظاتالرسومموقع التقديمالخطوات

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

تقديم طلب ترخيص نهاø الكرتونيا من وزارة التجارة
وزيارة مندوب الوزارة للمصنع 

تحديث بيانات املصنع الكرتونيا
 

فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

عمل بريد واصل للمنشأة

فتح ملف التأمينات االجت�عية

استخراج التأشÀات
 

التسجيل يف الزكاة والدخل

 التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

املرحلة األوىل (تقديم طلب): املستندات املطلوبة للتقديم عىل طلب اصدار رخصة

جدول ١٣ / اجرات رخصة تشغيل مصنع (مدن)

اجراءات رخصة تشغيل مصنع (مدن)

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

مسؤول سالمة سعودي / مسؤولة سالمة سعودية يف األقسام النسائية

عقد صيانة دورية ألنظمة السالمة

مخططات سالمة للمصنع معتمدة من الهيئة / الدفاع املد¤

خطة إخالء املصنع يف الحاالت الطارئة وتقرير يفيد تطبيق العاملÞ للخطة سنوياً

شهادة املوافقة البيئة من الهيئة العامة لألرصاد وح�ية البيئة سارية املفعول

عقد ساري للتخلص من مخلفات املصنع الخطرة

مخطط عام معتمد

ترخيص صناعي ساري

سجل تجاري ساري

عقد االيجار

سداد جميع املستحقات املالية
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 يتم من خاللها التأكد من مطابقة املعايÀ املطلوبة يف انظمة السالمة والبيئة واالنشائية والتشغيلية للمصنع

 اجراءات رخصة البلدية

املرحلة الثانية (الزيارة التفتيشية):

املستندات املطلوبة الستخراج رخصة البلدية:

جدول ١٤ / املستندات لرخصة البلدية التجارية

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

صورة من اثبات الهوية وبرنت من االحوال باملهنة

عقد ايجار ساري املفعول موضح به النشاط املراد مزاولته وسند القبض

صورة من السجل التجاري

صورة من رخصة البناء

  صورة من شهادة اõام البناء

 تجهيز املحل بلوحة اعالنية حسب االشرتاطات

كروý للموقع

صورة خارجية لواجهة املحل

االجراءات: 
جدول ١٥ / اجراءات رخصة البلدية التجارية

١

٢

٣

٤

٥

٦

تعبئة æوذج الطلب واعطاء موعد وقوف املراقب

 زيارة املراقب الفني للموقع لتطبيق املساحات واللوحات واعطاء موافقة مبدئية الستك�ل موافقة

 الجهات االخرى

يف حالة االنشطة الصحية يتم زيارة املراقب الصحي

احضار موافقات الجهات ذات العالقة عىل حسب النشاط (الدفاع املد¤ والصحة وغÀها)

تسديد الرسوم املستحقة

   طباعة الرخصة واعت�دها واالستالم
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 تشمل األمانات الكربى: أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض)، أمانة العاصمة املقدسة وتضم (مدينة مكة املكرمة)،

الخرب، الدمام،  (مدينة  وتضم  الرشقية  املنطقة  املنورة)أمانة  املدينة  (مدينة  وتضم  املنورة  املدينة  منطقة   أمانة 

الظهران)، أمانة محافظة جدة وتضم (مدينة جدة)

التصنيف األول

رسوم رخص البلدية لعام ١٤٣٨هـ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

اصدار تراخيص انشاء املبا¤ التجارية

اصدار شهادة اõام بناء املبا¤ التجارية

اصدار تراخيص ترميم املبا¤ التجارية او هدمها

محالت تغيÀ الزيوت والشحوم وغسيل السيارات والورش املهنية

املطابخ واملطاعم وما يف حكمها

املستودعات

واالنشطة واملالهي  الرتفيهية  واملدن  االفراح  وقصور   االسرتاحات 

التعليمية واالنشطة الطبية واالنشطة االخرى

ترخيص محطات الوقود

ترخيص العربات التجارية املتجولة

القيام باملعاينة او الكشفية

اصدار الشهادات الصحية

اصدار بدل فاقد لوثيقة بلدية

 رسوم اللوحات اإلرشادية (تحتوي عىل كتابة فقط)

 رسوم اللوحات الدعائية (تحتوي عىل كتابة وصور)

ثالث سنوات

نهائية

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

للكشفية الواحدة

سنة واحدة

للوثيقة الواحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

(٦) ريال لكل مرت مربع

(٠٠٤) ريال للشهادة

(٣) ريال لكل مرت مربع

(٦) ريال لكل مرت مربع

(٨) ريال لكل مرت مربع

(١) ريال لكل مرت مربع

(٣) ريال لكل مرت مربع

(٠٠٠٥) ريال للرخصة

(٠٠٢) ريال للرخصة

(٠٢) ريال للكشفية

(٠٦) ريال للشهادة

(٠٠١) ريال

٠٠٢ ريال للمرت املربع

٠٠٤ ريال للمرت املربع

الرسوماملدةمسميات الرخص

جدول ١٦ / رسوم رخص البلدية التجارية
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 هي اجراءات يتم انجازها للحصول عىل رخصة الدفاع املد¤ ملوقع املرشوع التجاري

اجراءات رخصة الدفاع املد¨

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

صورة الهوية الوطنية

صورة السجل التجاري

صورة صك ملكية املوقع أو عقد االيجار وسند القبض

صورة للموقع فوتوغرافية من الداخل والخارج ومخارج الطوارئ

كروý للموقع

صورة عقد الصيانة للمجمعات التجارية

خطاب االحالة من البلدية

الحريق كشف  أجهزة   – حريق  (طفايات  السالمة  وسائل   تطبيق 

والدخان – لوحات تحذيرية)

 ملكتب الدفاع

 املد¤ التابع

ملوقع النشاط
ال يوجد

الرسوماملدةمسميات الرخص

جدول ١٧/ اجراءات رخصة الدفاع املد¨
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 هي اجراءات يتم انجازها للحصول عىل ملف للمنشأة يف مكتب العمل

هي اجراءات يتم انجازها للحصول عىل ملف للمنشأة يف مكتب التأمينات االجت�عية

١

٢

٣

٤

٥

يقوم املستخدم بتسجيل الدخول عىل بوابة الخدمات االلكرتونية

يختار املستخدم خدمة فتح ملف منشاة جديدة

يختار املستخدم نوع املنشاة ونشاطها وفرعها الرئييس

 يدخل املستخدم بيانات املنشاة االساسية وبيانات صاحب املنشاة

 وبيانات الرتاخيص

 يقر املستخدم بصحة البيانات ويتم اصدار رقم الطلب ويتم التحقق

 من الوثائق من خالل زيارة مكتب العمل مصطحبا الوثائق: رقم

 الطلب املصدر آلياً والهوية الوطنية والسجل التجاري وشهادة الغرفة

 والرتاخيص املكملة للنشاط مثل تراخيص الهندسة واملحاماة واملحاسبة

والزراعية وغÀها

mlsd.gov.sa ال يوجد

الرسوماملدةمسميات الرخص

جدول ١٨ / اجراءات فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

جدول ١٩ / اجراءات فتح ملف منشأة يف التأمينات االجت�عية

١

٢

٣

٤

٥

٦

يقوم املستخدم بتسجيل الدخول عىل بوابة الخدمات االلكرتونية

يختار املستخدم خدمة تسجيل منشاة جديدة

 يدخل املستخدم بيانات املنشاة االساسية وبيانات صاحب املنشاة وبيانات

 الرتاخيص والتامÞ الطبي ومعلومات الربيد واصل ومعلومات املرشف عىل

  الحساب

يقوم املستخدم باختيار صحة كافة املعلومات وحفظ النموذج

 طباعة æوذج الطلب بعد نجاح عملية التسجيل والتوقيع عليه واحضاره ملكتب

التأمينات للمطابقة والتحقق من الوثائق وتفعيل الخدمات االلكرتونية

 بعد اكت�ل عملية التسجيل والتفعيل سيتم ارسال اïيل باسم املستخدم وكلمة

   الرس عن طريق الجوال لصاحب الحساب

gosi.gov.sa ال يوجد

الرسوماملدةاملتطلبات

اجراءات فتح ملف منشأة يف مكتب العمل

جراءات فتح ملف منشاة يف التأمينات االجت�عية
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 يكون تسجيل بيانات الع�لة للمنشأة من سعوديÞ ووافدين وكذلك تسديد فواتÀ االشرتاكات عن طريق صفحة

 املنشأة يف البوابة االلكرتونية للتأمينات االجت�عية اما بالنسبة لالشرتاكات فهي كالتايل:

١

٢

 تحدد اشرتاكات فرع األخطار املهنية بـ (٢٪) باثنÞ يف املائة من أجر املشرتك الخاضع لالشرتاك، ويقع

بالنسبة ألصحاب الضعف  إىل  االشرتاك  زيادة معدل هذا  العمل، وïكن  عاتق صاحب   دفعها عىل 

املختصة يف السلطات  عن  الصادرة  بالتعلي�ت  التقيد  يرفضون  أو  بالسداد  يتأخرون  الذين   العمل 

موضوع سالمة الع�ل وصحتهم. (االشرتاك خاضع لجميع الع�لة من سعوديÞ ووافدين).

 يحدد اشرتاك فرع املعاشات للمشرتكÞ بنسبة (٨١٪) ]انية عرش يف املائة من األجر الخاضع لالشرتاك،

 يدفع صاحب العمل (٩٪) تسعة يف املائة، و(٩٪) تسعة يف املائة يدفعها املشرتك. (االشرتاك خاضع

للسعوديÞ فقط).

جدول ٢٠ / اشرتاكات ملف املنشأة يف التأمينات االجت�عية

اشرتاكات ملف املنشأة يف التأمينات االجت�عية

  هي بوابة الكرتونية من مكتب العمل õكن املنشآت من استخراج تأشÀات للع�لة الوافدة

جدول ٢١ / خطوات استخراج تأشçات الع�ل

 خطوات استخراج تأشçات الع�ل

١

٢

٣

٤

(الخدمات العمل  وزارة  موقع  يف  املنشاة  حساب  عىل   الدخول 

 االلكرتونية)

اختيار خدمة اصدار تأشÀات استقدام ع�ل

تحديد االحتياج واملهن والجنسية وكافة التفاصيل

 رفع الطلب وبعد املوافقة يتم طباعة التأشÀات والتقديم عىل مكاتب

  االستقدام

mlsd.gov.sa 

ريال  (٢٠٠٠) 

للتأشÀة الواحد

الرسوم موقع التقديماملتطلبات
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 يتوجب عىل املنشآت تسجيل ملف يف مكاتب هيئة الزكاة والدخل وهي بوابة لحساب الزكاة ورضائب الدخل

  لتمكن املنشآت بعد ذلك من استك�ل تجديد السجالت التجارية والرخص التجارية

التسجيل يف هيئة الزكاة والدخل

جدول ٢٢ / اجراءات التسجيل يف هيئة الزكاة والدخل

١

٢

٣

٤

يقوم املستخدم بتسجيل الدخول عىل بوابة الخدمات االلكرتونية

يقوم املستخدم بتسجيل كافة تفاصيل املنشاة

 يتم تفعيل الحساب الكرتونيا ويتم مراجعة مكتب هيئة الزكاة والدخل لطباعة

الشهادة

يبدا حساب وجباية الزكاة بعد مرور سنة من تاريخ السجل التجاري

dzit.gov.sa 

 بعد مرور سنة

 عىل تاريخ السجل

 التجاري تكون

 الجباية من االرباح

بنسبة ٢٫٥٪

الرسوم موقع التقديماملتطلبات

 يتم تسجيل ملف للمنشأة يف صندوق تنمية املوارد البرشية لالستفادة من خدمات ومميزات الصندوق يف دعم

 املنشأة باملوارد البرشية ونظام األجور

التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

جدول ٢٣ / اجراءات التسجيل يف صندوق املوارد البرشية

١

٢

٣

٤

٥

 التقدم بطلب التسجيل يف الربنامج عرب موقع صندوق تنمية املوارد البرشية،

وتحميل املستندات املطلوبة

 أن يزور مندوب املنشأة أو صاحب الكيان فرع الصندوق بغية تفعيل -

("حساب الكيانات" الذي ïثل حسابات جميع كيانات) الرشكة / صاحب العمل

 أن يكون الكيان ضمن أحد النطاقÞ األخرض والبالتيني أو ضمن املنشآت

الصغÀة جدا (٩ موظفÞ فأقل) حسب بيانات وزارة العمل

عىل املنشأة أن تكون مسجلة يف نظام التأمينات االجت�عية

يجب تسجيل الكيان يف نظام ح�ية األجور عند تقديم أول طلب دعم

hrdf.org.sa

 ïكن للكيان ربط
 ٢٠٪ من إج�يل

 عدد موظفيه
 السعوديÞ إن كان

 الكيان ضمن
 النطاق البالتيني؛ أو

 ربط ١٥٪ إن كان
 الكيان ضمن

 النطاق األخرض، ويف
 كلتا الحالتÞ يجب
 أن يكون املرشحون

 مؤهلÞ طبقاً
 لرشوط األهلية

للمرشح

الرسوم موقع التقديماملتطلبات
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جدول ٢٤ / اجراءات تسجيل العالمة التجارية

العالمة التجارية

١

٢

٣

٤

٥

٦

تعبئة طلب تسجيل العالمة التجارية الكرتونيا وسداد الرسوم

 متابعة الطلب وفحص العالمة التجارية خالل ٧ ايام

 بعد قبول الطلب يتم نرش العالمة التجارية الكرتونيا ملدة ٩٠ يوم وسداد رسوم

 النرش

 بعد انتهاء مدة ٩٠ يوم وعدم وجود اعرتاضات يتم املوافقة

 بعد املوافقة يتم سداد رسوم تسجيل العالمة التجارية

 استالم الشهادة الكرتونيا وح�ية العالمة ملدة ١٠ سنوات

tm.mci.gov.sa

١٠٠٠ ريال

-

 بحسب عدد

أحرف العالمة

-

 ٣٠٠٠ ريال

الرسوم موقع التقديماملتطلبات

تسجيل العالمة التجارية يف وزارة التجارة واالستث�ر

 هي رسم أو رمز أو شعار ïيز املنتج أو الخدمة التي تقدمها املنشآت التجارية والخدمية وتقدم وزارة التجارة

 واالستث�ر خدمة تسجيل العالمة التجارية عرب املوقع االلكرتو¤ حيث توفر خدمة تسجيل العالمة التجارية

 .الكرتونيا ح�ية تصل اىل ١٠ سنوات

جدول ٢٥ / غرامات تأخç تجديد السجالت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

(السجل التجاري (املؤسسات والرشكات

(اشرتاكات الغرفة التجارية (املؤسسات والرشكات

الرتخيص الصناعي

رخص البلدية

(رخصة تشغيل مصنع (مدن

اشرتاكات مكتب التأمينات االجت�عية

هيئة الزكاة والدخل

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

٢٠٠ ريال بعد شهرين من انتهاء الرخصة

 ال يوجد
 يجب دفع االشرتاكات إىل املؤسسة خالل الخمسة عرش يوما األوىل من الشهر الذي

 ييل الشهر املستحقة عنه االشرتاكات، وإذا ` يتم الدفع خالل هذه املدة، فعىل
 صاحب العمل دفع غرامة تأخÀ قدرها (٢٪) اثنان يف املائة من االشرتاك املستحق

عن كل شهر تأخÀ أو جزء منه

 ال يوجد

الغرامةالسجالت والرخص

غرامات تأخç التجديد للسجالت والرخص

 توضيح للغرامات عند التأخÀ يف تجديد السجالت التجارية
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استعراض برامج الدعم والقروض املقدمة من الجهات الحكومية واألهلية للمشاريع الناشئة التجارية

جدول ٢٤ / برامج الدعم والقروض من الجهات الحكومية واألهلية للمشاريع الناشئة

مسار املشاريع الناشئة

Þبرنامج الخريج

مسار االخرتاع

مسار التميز

مسار املشاريع القاóة

مسار توطÞ االتصاالت

القروض الصناعية

القروض الزراعية

õويل املنشآت الصغÀة واملتوسطة

بنك التنمية االجت�عية

صندوق التنمية الصناعية السعودي

صندوق التنمية الزراعية

برنامج كفالة

 ٣٠٠ الف  

٤ مليون ريال للمرشوع الواحد كحد أقىص

٤ مليون ريال للمرشوع الواحد كحد أقىص

مبلغ ٣٠٠ ألف ريال وحتى ٤ مليون ريال

٤ مليون ريال للمرشوع الواحد كحد أقىص

حد أقىص ٢٠٠ ألف ريال

حد أد< ملونÞ ريال اىل أكì من ٢٠ مليون

حد أد< ٢٠٠ ألف اىل ٢٠ مليون

حد اقىص مليون و٦٠٠ ألف ريال

التمويلالربنامجالجهة

برامج الدعم والقروض من الجهات الحكومية واألهلية للمنشآت التجارية الناشئة
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