
  
  
 

بنك املنشآت الصغ�ة واملتوسطة وبنك الجزيرة يربمان أوىل اتفاقيات التعاون 

 لتمويل املنشآت الصغ�ة واملتوسطة

  . 2022د�سم�ب  4ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة، 

وقع بنك الجزيرة اتفاقية تعاون مع بنك املنشآت الصغ�ة واملتوسطة لتقديم منتجات وحلول متويلية مبتكرة 

مبميزات تنافسية، وذلك بهدف تحفيز ودعم وتنمية قطاع املنشآت الصغ�ة واملتوسطة يف اململكة العربية 

 . 2030مستهدفات رؤية  السعودية وتعزيز مساهمته يف الناتج املحيل اإلج�يل مبا يتوافق مع

 

تم توقيع االتفاقية خالل حفل أقيم لإلحتفاء مبراسم توقيع اتفاقيات رشكاء بنك املنشآت الصغ�ة واملتوسطة 

بترشيف من صاحب املعايل األستاذ / محمد بن مزيد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة  وتدش� اع�ل البنك

 .صندوق التنمية الوطني

 

مازن بن احمد الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك املنشآت الصغ�ة واملتوسطة مع األستاذ  ية األستاذ/وقع االتفاق وقد

يل ممث وبحضور عدد من / سامي بن جدعان املهيد رئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية لبنك الجزيرة

 دينة الرياض.الطرف� وذلك يف مقر صندوق التنمية الوطني يف مركز امللك عبدالله املايل مب

 

وعىل هامش املناسبة، أكد األستاذ مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك املنشآت الصغ�ة واملتوسطة بأن توقيع 

االتفاقية يأيت ضمن سياسة البنك الرامية إىل عقد الرشاكات املثمرة التي تستهدف متك� مختلف القطاعات 

بخربات واسعة قادرة عىل إدارة مشاريعها االستث�رية بنجاح، وتأكيد عىل املرصفية والتمويلية التي تتمتع إدارتها 

يف تقديم خدماته املميزة، مبا يعكس أهمية تأسيس البنك بهدف تنويع مصادر الدعم املايل   الدور الرائد للبنك

املتوسطة وتحفيز املبادرات لدعم قطاع املنشآت الصغ�ة واملتوسطة، مؤكداً أن قطاع املنشآت الصغ�ة و 

 م.2030باململكة يشهد تطوراً ملموساً، مبا يت�ىش مع مستهدفات رؤية اململكة 



  
  
 

 

/نايف بن عبدالكريم العبدالكريم الرئيس التنفيذي والعضو  وعىل هامش توقيع االتفاقية رصح األستاذ

غ�ة متويل قطاع املنشآت الصخطوة ايجابية نحو تعزيز  لبنك الجزيرة بأن توقيع االتفاقية وهذا التعاون هي املنتدب 

واملتوسطة وتذليل الصعاب والعقبات والتي بدورها ستؤدي اىل زيادة تنمية املنشآت متناهية الصغر والصغ�ة 

واملتوسطة، موضحاً أن اململكة عازمة عىل أن تصبح من أكرث دول العامل تقدًما يف قطاع ريادة األع�ل وتنمية 

 سطة.أع�ل املنشآت الصغ�ة واملتو 

 

"أن مثل هذه اإلتفاقيات تُسهم يف دعم قطاع املنشآت الصغ�ة  وأشار األستاذ سامي املهيد بالقول

واملتوسطة ورواد األع�ل وسد الفجوة التمويلية من خالل حلول متويلية مبتكرة قادرة عىل تنمية هذه املنشآت 

 ة احياجاتها وتحقيق �و مستدام. لتلبي

 

 

 


