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وصف الخدمة

رقم الخدمة
SEDA - 01 - 007- 07

تعويض رسوم أنشطة التسوي�ق واإلعالن المطلوبة لنشر الوعي عن المنتجات السعودية في 
األسواق الخارجية.

الوثائق المتعلقة 
المستندات المطلوبة لتقديم الطلب:

مستخرج من السجل التجاري صادر في األشهر 
الستة الماضية.
عروض األسعار.

خطـــاب تفويـــض صـــادر مـــن المنشـــأة أو وكالـــة 
شـــرعية أو وثيقـــة مماثلـــة وصورة مـــن الهوية 
للشـــخص الذي يقدم على طلـــب الحافز نيابة عن 
المنشـــأة (وفـــي حـــال كان مقـــدم الطلـــب هـــو 

المالك صورة من الهوية فقط). 

المستندات المطلوبة بعد است�كمال الخدمة:
نموذج طلب الصرف. 

نموذج مصّدق من الحساب البنكي للشركة.
الفاتورة األصلية للرسوم التي تم دفعها.

مستخرج من السجل التجاري صادر في
األشهر الستة الماضية.

الموعد النهائي لتقديم الوثائق:
120 يوًما من تاري�خ اعتماد الطلب.

هيكلة الخدمة
فرعية

فئات المستفيدين
القطاع الخاص

قنوات تقديم الخدمة
الموقع اإلكرتوني

الوقت المستغرق للتنفيذ
14 يوم عمل بعد اكتمال 

المستندات إلى الرد 
بالموافقة أو الرفض.

الخدمة الفرعية
ال يوجد

مالحظات
اليوجد

مؤشرات أداء الخدمة
زيادة ظهور المنتجات 

السعودية أمام الفئات 
المستهدفة.

الرسوم
مجانًا



شروط الخدمة
أن يكون مقدم الطلب من عمالء الهيئة المسجلني في الموقع اإللكرتوني للهيئة.

أن يكون العميل قد أكمل تقيÂيم جاهزية التصدير.
قد  التقيÂيم  يكون  وأن  الماضيتني  السنتني  ضمن  ُطلب  إذا  التفصيلي  التقيÂيم  أكمل  العميل  يكون  أن 

أظهر حاجة العميل لهذه الخدمة (فقط في حال تجاوز مبلغ الحافز 100,000 ريال سعودي).
أن ت�كون منشأة العميل أتمت 6 أشهر أو أكرث على القيام بنشاطها منذ إنشائها.

أال يكون على منشأة العميل حظر نشاط.
أال ت�كون منشأة العميل تحت التصفية أو اإلفالس.

أال ت�كون على العميل أي التزامات مالية للهيئة.

سياسات عامة:
يجب تقديم متطلبات الصرف خالل 120 يوًما من تاري�خ اعتماد الطلب ولن يتم النظر في أي طلب بعد 
بعد  متوفرة  ميزانية  هناك  زالت  وما  صالًحا  مربًرا  لديه  العميل  كان  إذا  ما  باستÂثناء  المحددة،  الفرتة 

انقضاء المدة.
يجب تقديم الطلب وأخذ الموافقة قبل االستفادة من الخدمة.

أن يقوم العميل بتقديم تقاري�ر عن مدى استفادته من الحافز بشكل دوري وعند الطلب.
الحافز ضمن  تلقي  المتوقعة من  النتيجة  الحافز من خالل عرض  إلى  الحاجة  العميل شرح  يجب على 
الطلب، على سبيل المثال: (نسبة الزيادة في المبيعات، وت�كوي�ن خربات في مجاالت معينة وأسواق 

معينة، والتوسع في أسواق محددة وما إلى ذلك).
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