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التي تهدف إىل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة و المساهمة في نموها و " منشآت"مزايا هي أحد خدمات 

استقرارها و نجاح أعمالها ورفع جودة الخدمات المقدمة لها من خالل التعاقد و اإلتفاق مع القطاع الخاص لتقديم 

.اإللكترونيةمزايامنصةخاللمنوالمتوسطةالصغيرةللمنشآتمنافسةوحصريةخدمات متنوعة ومميزة بأسعار 

نبذة عن مزايا 

رؤية مزايا

وجهة المنشآت الصغيرة و المتوسطة 

األوىل للحصول عىل خدمات القطاع 

الخاص ذات الجودة العالية بأفضل 

. األسعار

األهداف 

.تسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية1.

.  يدةتخفيض تكاليف التشغيل عىل المنشآت المستف2.

زيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين 3.

.أدائها

فاءات جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بيئة جاذبة للك4.

تسهيل حصول المنشآت عىل خدمات القطاع الخاص 5.

.  منصة موحدة

رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة و 6.

.المتوسطة



أنواع الخدمات 

خدمات 

لمنسوبي 

المنشآت 

الصغيرة و 

المتوسطة 

خدمات 

للمنشآت 

الصغيرة 

والمتوسطة 

مزايا



، الخدمات وإضافة الخدمات عىل منصة مزايا  للحصول عىل 

https://mazaya.monshaat.gov.sa/ar

https://mazaya.monshaat.gov.sa/ar


إدخال الخدمات  آلية التسجيل و 



من الصفحة الرئيسية الدخول عىل صفحة إضافة مزايا 



اختر أضف مزية جديدة 



اختر موافق 



عند التسجيل ألول مرة 

البد من الدخول من 

خالل النفاذ الوطني 

الموحد 

ل بعد استكمال التسجيل ألو

النفاذ الوطني " مرة من خالل 

يمكنك تسجيل " الموحد

الدخول باستخدام حساب 

منشآت 



أضف الخدمات التي ترغب بتقديمها بأسعار مخفضة 

كل خدمة عىل حدة – للمنشآت " حصرية"



خل أختر الشركة التي ترغب بتقديم الخدمات من خاللها و أد

باقي بيانات الخدمة  

أضف اسم الخدمة التي ترغب 

ون البد أن يك– بتقديمها للمنشآت 

االسم واضح للمنشآت عن الخدمة 

المقدمة 



ط و قم بإكمال كافة تفاصيل الخدمة و الموافقة عىل الشرو

األحكام 

ل ه: قم بإضافة آلية الحصول عىل الخدمة 

سيكون تقديم الخدمة من خالل تواصل 

ف هات– المنشآت من خالل بريد الكتروني 

االستفسارات عىل منصة مزايا – موحد 

في حال وجود أي اشتراطات عىل تقديم " قم بتحديد اآللية"

الخدمة للمنشأة يمكن إضافتها هنا

عىل شروط و أحكام تقديم باإلطالع قم 

زية الخدمة و الموافقة عليها قبل إضافة الم



الخطوة التالية 

بعد إضافة المزية سيتم مراجعة الطلب و نشر 

يوم عمل من قبل منشآت 15-10الخدمة خالل 



يمكن متابعة اإلشعارات من خالل األيقونة - 

الخدمات المضافة من خالل الصفحة الشخصية "يمكن متابعة وتعديل المزايا - 

لمقدم الخدمة 

اإلشعارات 

تغيير 

المنشأة ونوع 

الحساب



بعد نشر الخدمات

" 1"الخدمات المضافة من خالل الصفحة الشخصية لمقدم الخدمة من خالل "يمكن متابعة وتعديل المزايا - 1

" 3"يمكن متابعة الطلبات عىل المزايا من خالل -

"  2"يمكن متابعة استفسارات المنشآت عىل الخدمات من خالل - 

متابعة استفسارات - 2

المنشآت  

االطالع عىل - 1

الخدمات المضافة 

متابعة الطلبات - 3



:بعد نشر الخدمات

يمكن تأكيد قبول طلب المنشآت المستفيدة من الخدمات- 

يمكن تأكيد تسليم الخدمة للمنشأة- 

يمكن تغيير حالة الخدمة حسب سيرها مع المنشآت المستفيدة - 





ا آلية تعديل المزايا المضافة عىل منصة مزاي 

12/07/2020



قم تسجيل الدخول 

عىل منصة مزايا 

قم تسجيل الدخول عىل 

منصة مزايا من خالل 

حساب منشآت 



اختر الصفحة 

الشخصية كمقدم 

خدمة 

تأكد من دخولك عىل 

إدارة المزايا " صفحة 

 "

قم بعرض التفاصيل 



قم بتعديل المزية 

قم بتحديث كافة 

الخانات التي ترغب 

بتعديلها في النموذج 

بعد انتهائك من كافة 

التعديالت قم بإضافة 

المزية 


