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وصف الخدمة
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تعويض رســـوم إصدار الشـــهادات ذات الصلة بالتصدير، على ســـبيل المثال: (شـــهادة المطابقة 
المحلية والدولية المطلوبة من قبل الدول األجنبية) بنسبة 50% بحد أقصى 55,000 ريال سعودي.

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

الوثائق المتعلقة 
المستندات المطلوبة لتقديم الطلب:

مســـتخرج من الســـجل 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). 
أي وثائـــق ت«ثبـــت أن المنتجـــات يتـــم تصنيعها أو 
إنتاجهـــا في المملكة العرب«ية الســـعودية، مثل: 

(شهادة المنشأ أو ترخيص صناعي).

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.

صورة عن الشهادة.
الموعد النهائي لتقديم الوثائق:

30 يوًما من تاريÄخ اعتماد الطلب



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

أن يكون العميل قد أكمل تقي«يم جاهزية التصدير.
أن تÄكون منشأة العميل أتمت 6 أشهر أو أكرث على القيام بنشاطها منذ إنشائها.

أن تÄكـــون جميـــع منتجـــات العميل المشرتك في الخدمة ســـعودية الصنـــع أو اإلنتـــاج وغري ممنوعة من 
التصديـــر وفـــي حـــال أنشـــطة الخدمـــات يجـــب أن تÄكون تلـــك األنشـــطة مقدمة مـــن منشـــأة مقرها في 

السعودية.
أال يكون على منشأة العميل حظر نشاط.

أال تÄكون منشأة العميل تحت التصفية أو اإلفالس.
أال تÄكون على العميل أي التزامات مالية للهيئة.

سياسات عامة:
يجـــب تقديـــم متطلبات الصـــرف خالل 30 يوًما من تاريÄـــخ اعتماد الطلب ولن يتم النظـــر في أي طلب بعد 
الـــفرتة المحـــددة، باســـت«ثناء مـــا إذا كان العميل لديـــه مربًرا صالًحا ومـــا زالت هناك ميزانيـــة متوفرة بعد 

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

أن يقوم العميل بتقديم تقاريÄر عن مدى استفادته من الحافز بشكل دوري وعند الطلب.
يجـــب علـــى العميـــل شرح الحاجة إلى الحافز مـــن خالل عرض النتيجـــة المتوقعة من تلقـــي الحافز ضمن 
الطلب، على ســـبيل المثال: (نســـبة الزيادة في المبيعات، وتÄكويÄن خربات في مجاالت معينة وأســـواق 

معينة، والتوسع في أسواق محددة وما إلى ذلك).
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