
دد.سحر نصر توقع ااتفاقيیتيین ااستثماررتيین مع لجنة االمنحة االسعودديیة ووشركتى "بلس" 
مليیونن جنيیهھ ووززيیرةة  250وو"هھھھيیرميیس" للتأجيیر االتمويیلى لدعم االشركاتت االناشئة بقيیمة 

لدعم االمستثمر االصغيیر وورريیاددةة ااالعمالل  ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولى:ااالتفاقيیتانن
وواالمشرووعاتت متناهھھھيیة االصغر وواالعامليین فى االنقل االتشارركى ووقطاعع االرعايیة االصحيیة 

دد.شهھابب مرززبانن:ااالتفاقيیتانن ضمن برنامج "فكرتك شركتك" االذىى أأططلقتهھ االوززااررةة لدعم 
 رريیاددةة ااألعمالل فى جميیع االقطاعاتت..وومم.حسن االعطاسس: تساعد االشبابب على تنفيیذ
مشرووعاتهھم ااالبتكارريیة وومنهھا االنقل االتشارركي مما يیساهھھھم في خلق فرصص االعمل  

 

 

ووقعتت االددكتووررةة سحرر نصرر٬، ووززيیررةة ااالستثمارر وواالتعاوونن االددوولى٬، ااتفاقيیتيینن ااستثماررتيینن مع 
لجنة منحة االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة للمساهھھھمة فى ددعمم االشرركاتت االناشئة وورريیاددةة ااألعمالل 

غرر ووددعمم االعامليینن فى منظظوومة االنقلل االتشارركى ووقططاعع االررعايیة االصحيیة٬، وواالمشررووعاتت متناهھھھيیة االص
مليیوونن جنيیهھ٬، فى إإططارر مباددررةة فكررتكك شرركتكك بالتعاوونن مع االصنددووقق  250ووذذلكك بقيیمة إإجماليیة 

االسعووددىى للتنميیة٬، ووذذلكك بحضوورر االددكتوورر محمدد عمرراانن٬، ررئيیسس هھھھيیئة االررقابة االماليیة٬، وواالسيیدد/ 
صرريیة٬، وواالنائبب عمرروو غالبب٬، ررئيیسس االلجنة ااالقتصادديیة بمجلسس محمدد فرريیدد٬، ررئيیسس االبووررصة االم

االنوواابب٬، وواالمستشارر محمدد عبدد االووهھھھابب٬، نائبب ررئيیسس االهھيیئة االعامة لالستثمارر وواالمناططقق االحررةة٬، 
  .وواالسيیدد/ محسنن عاددلل٬، نائبب ررئيیسس االبووررصة

ووووقعتت االووززيیررةة٬، ااالتفاقيیة ااألوولى مع االددكتوورر شهھابب مررززبانن٬، ررئيیسس االجانبب االمصررىى فى 
لجنة االمنحة االسعوودديیة٬، وواالمهھنددسس حسنن االعططاسس٬، ررئيیسس االجانبب االسعووددىى بلجنة االمنحة ووكلل منن 

االسيیدد/ حاززمم مووسى٬، وواالسيیدد/ سعيیدد ززعترر٬، عضوواا مجلسس إإددااررةة شرركة بلسس للتأجيیرر االتموويیلى٬، 
مليیوونن جنيیهھ٬، ووووووقعتت االووززيیررةة ااالتفاقيیة  100ااحددىى شرركاتت االتابعة لشرركة ثررووةة كابيیتالل٬، بقيیمة 

مع االمهھنددسس حسنن االعططاسس٬، ووكلل منن االسيیدد/ أأحمدد االخوولي٬، االررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة  االثانيیة
االمجمووعة االماليیة هھھھيیررميیسس للتأجيیرر االتموويیلي٬، وواالسيیدد/ ططاللل االعيیاطط٬، مدديیرر ااإلددااررةة االماليیة بالشرركة٬، 

مليیوونن جنيیهھ 150وواالسيیددةة/ فاططمة لططفى٬، عضوو مجلسس إإددااررةة االشرركة٬، بقيیمة   

هھھھاتيینن ااالتفاقيیتانن تفعيیال لقانوونن ااالستثمارر ووما نصص عليیهھ منن ووأأشاررتت االووززيیررةة٬، إإلى أأنن  .
ددعمم االمستثمرر االصغيیرر وورريیاددةة ااألعمالل٬، باإلضافة إإلى ددعمم االقططاعع االمالى غيیرر االمصررفى فى قططاعع 

ووأأووضحتت االووززيیررةة٬، أأنن ااالتفاقيیتيینن لتموويیلل االمشررووعاتت متناهھھھيیة االصغرر  .االتأجيیرر االتموويیلى
يیثث أأنن االمستفيیدد منن هھھھذذهه ااالتفاقيیاتت هھھھمم االشرركاتت االناشئة٬، وواالمستثمرر االصغيیرر لخلقق فررصص عملل٬، ح

كما تهھددفف لددعمم قططاعع االررعايیة االصحيیة بما يیستهھددفف تجهھيیزز االعيیاددااتت وومعاملل االتحاليیلل٬، ااضافة إإلى 
ددعمم االعامليینن فى االنقلل االتشارركى٬، ووتموويیلل محططاتت االططاقة االشمسيیة للمصانع االصغيیررةة  



اء مصرر فى االتنميیة وواالقططاعع االخاصص لددعمم ووذذكررتت االووززيیررةة٬، أأنن االووززااررةة ستعملل مع شررك .
رروواادد ااألعمالل ووتووفيیرر ددعمم كاملل لهھمم ال يیقتصرر فقطط على االتموويیلل وولكنن أأيیضا االتددرريیبب االفنى٬، مؤؤكددةة 

أأنن هھھھذذهه ااالتفاقيیتيینن تعدد منن االنماذذجج االتى ترربطط بيینن ااالستثمارر وواالتعاوونن االددوولى منن خاللل االمنح 
تنميیة على ددعمهھ للمستثمرر االصغيیرر فى مصررووااالستثمارر٬، ووقددمتت شكررهھھھا للصنددووقق االسعووددىى لل  

ووذذكرر االددكتوورر شهھابب مررززبانن٬، كبيیرر مستشاررىى االووززيیررةة للشؤؤوونن ااالقتصادديیة٬، ووررئيیسس  .
مجلسس إإددااررةة شرركة مصرر لالستثمارر فى رريیاددةة ااألعمالل٬، أأنن هھھھذذاا االبررنامج ضمنن منحة منن االصنددووقق 

مووقعة مع شرركة "بلسس للتأجيیرر مليیوونن ددووالرر٬، مووضحا أأنن ااالتفاقيیة اال 200االسعووددىى للتنميیة بقيیمة 
االتموويیلى" تستهھددفف تقدديیمم خددماتت االتأجيیرر االتموويیلى للمشررووعاتت متناهھھھيیة االصغرر٬، حيیثث االمستفيیدد 

منن هھھھذذهه ااالتفاقيیة هھھھمم االعامليینن فى مجالل االنقلل االتشارركى٬، ااما ااالتفاقيیة االثانيیة مع "هھھھيیررميیسس للتأجيیرر 
صغرر٬، مشيیرراا إإلى هھھھذذهه ااالتفاقيیاتت ضمنن االتموويیلى" تددعمم االررعايیة االصحيیة وواالمشررووعاتت متناهھھھيیة اال

  .بررنامج "فكررتكك شرركتكك" االذذىى أأططلقتهھ االووززااررةة لددعمم رريیاددةة ااألعمالل فى جميیع االقططاعاتت

ووأأووضح االمهھنددسس حسنن االعططاسس٬، ررئيیسس االجانبب االسعووددىى عنن لجنة منحة االمملكة 
ارريیة وومنهھا االعرربيیة االسعوودديیة٬، أأنن هھھھذذهه ااالتفاقيیتيینن تساعدد االشبابب على تنفيیذذ مشررووعاتهھمم ااالبتك

االنقلل االتشارركي مما يیساهھھھمم في خلقق فررصص االعملل ووهھھھذذاا يیأتي في إإططارر االددعمم االمقددمم منن حكوومة 
  .االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة لمصرر عنن ططرريیقق االصنددووقق االسعوودديي للتنميیة

ووقالل أأحمدد االخوولي٬، االررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة االمجمووعة االماليیة هھھھيیررميیسس للتأجيیرر 
عاتت االصغيیررةة وويیلل االمشررووع نسبة تمفةة في رر االشرركك يیاسةلس اً معاالتموويیلي: "تأتي ااالتفاقيیة دد

وواالمتووسططة بالمحفظظة ووتفعيیلل ااتفاقيیاتت االتعاوونن االمبررمة مع االعدديیدد منن االموورردديینن في قططاعي االططاقة 
االمتجددددةة وواالررعايیة االصحيیة٬، باالضافة االى تنفيیذذ خططة االشرركة للتووسع االجغرراافي عدددد في منن 

"االمحافظظاتت االمستهھددفة  

مليیوونن جنيیهھ يیعططي ددفعة لررفع نسبة  150لخوولي: "االمبلغ االتموويیلي ووقددررهه ووااضافف اا .
٬، إإضافة االي ززيیاددةة 2018% بنهھايیة 20% االى 8االشرركاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة بالمحفظظة منن 

قاعددةة االعمالء ااالمرر االذذيي يیؤؤدديي بططبيیعة االحالل االي تووززيیع أأفضلل للمخاططرر بمحفظظة االشرركة٬، كما اانن 
لل لتتماشى مع متططلباتت يیوويیع مصاددرر االتموورركة في تنلشة ااططلخ  الً تلكك ااالتفاقيیة تأتي ااستكما

"االسووقق٬، مما يیساهھھھمم في ززيیاددةة االمرروونة في تقدديیمم أأساليیبب تموويیلل مبتكررةة بتكلفة مناسبة  

ووقالل حاززمم مووسى٬، االررئيیسس االتنفيیذذىى لمجمووعة ثررووةة كابيیتالل : " اانن مشارركتنا فى  .
منحة االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة جاء فى ااططارر  مباددررةة ووززااررةة ااإلستثمارر وواالتعاوونن االددوولي مع لجنة

برراامجنا لتموويیلل اانشططة االنقلل االتشارركى وو سعيینا للووصوولل االى سبلل وومصاددرر تموويیليیة منن شأنهھا أأنن 
تخففف االعببء على مشترروو االسيیاررااتت مما يیعملل على ززيیاددةة االددخلل االشهھررىى ووررفع االمستووىى االمعيیشى 

.لهھمم  



تصميیمم حلوولل ماليیة مبتكررةة لتالئمم ااحتيیاجاتت  ووأأضافف :"ااننا فى ثررووةة كابيیتالل نددرركك أأهھھھميیة
االعميیلل٬، وومنن هھھھنا جاء تعاووننا مع مقددمى خددماتت حجزز االسيیاررااتت االخاصة عبرر تططبيیقق االهھووااتفف 

االذذكيیة وو أأوولهھا االبررنامج االرراائدد مع شرركة كرريیمم بررنامج"عرربيیتكك..مشررووعكك" االذذىى صممم خصيیصا 
منن ااإلستفاددةة منن ددخلهھ بصووررةة كاملة  ليیالئمم إإحتيیاجاتت سائقي كرريیمم حيیثث يیخلقق االفررصة لكلل كابتنن

مع سدداادد أأقساطط االسيیاررةة عنن ططرريیقق تططبيیقق االهھاتفف االذذكى مما يیخلقق فررصص عملل٬، وونهھددفف منن خاللل 
مشارركتنا فى االمباددررةة االى تووسيیع نططاقق االخددمة ليیستفيیدد منن االبررنامج عدددد ااكبرر منن مقددمى االخددمة 

فى شرركاتت االنقلل االتشارركى".  

 


