
 

 والتجارة والسياحة وزارة الصناعة
 

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتسجيل اإللكتروني النظام

 - نبذة عن النظام -

تم إطالق النظام اإللكتروني الذي يتضمن إنشاء سجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2017للعام  2416-06قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ل نفاذا  إ

 لتصنيف GEC 2019المؤتمر العالمي لريادة األعمال ب 2019لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في إبريل 

 . بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2017لسنة  229حجم المؤسسات وفقا للقرار الوزاري رقم 

انعكاسا لما تضمنته الخطة الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة  "النظام اإللكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"يأتي  •

والهادفة الى التنويع في مصادر الدخل ودعم االقتصاد الوطني  2030وفقا لرؤية البحرين  الموقرة والمتوسطة، وانعكاسا لتوجهات الحكومة

توفير األدوات والخدمات الالزمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة االقتصاد عبر 

 . الوطني

فرص االستثمار،  لتعزيزالتحول االلكتروني الحكومي موازيا لخطة  سجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالنظام اإللكتروني لتيأتي  •

 . أداء القطاعات كافة، عبر تقديمه ألكبر عدد من الخدمات الحكومية إلكترونيًّافعالية و

المؤسسات  مثل الشريحة األكبر من إجمالي عددت افي تحريك عجلة االقتصاد الوطني حيث أنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم •

 %. 98بنسبة قدرها 

والمتوسطة من أجل زيادة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي  أعمال الصغيرة منهاتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية يهدف النظام إلى  •

 . وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين

يتيح لك النظام من خالل التقديم فيه الحصول على "شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وهي شهادة رسمية ومعتمدة من قبل  •

 تفيد بحجم مؤسستك. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
قراري مجلس الوزراء الموقر رقم: للمؤسسات الحاصلة عليها التأهل لالستفادة من  شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتيح ت •

% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة 20المعنيان بتخصيص حصة نسبتها  2019للعام  2516-04ورقم  2017للعام  06-2416

% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت 10الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة للمؤسسات 

 .الجهات الحكومية وفي المناقصات الحكومية كذلك باستثناء المناقصات والمزايدات ذات الطبيعة الخاصة

 : تشملي تالو ،"صادرات البحرين" خدماتاالستفادة من  كما تتيح هذه الشهادة •

o  تمويل الصادرات وتأمين ائتمانها، تقديم استشارات، توفير برامج بالشراكة مع مؤسسات متخصصة إضافة الى إقامة ورش عمل

 .للمصدرين والراغبين في التصدير

الجهات مقدمة من قبل برامج الدعم المخصصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الالمبادرات واالستفادة من يتيح التسجيل في النظام  •

 الداعمة.

إشعارات واستقبال عبر التسجيل في النظام، تدخل المؤسسة ضمن أكبر قاعدة بيانات مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين  •

 . البرامج المطروحة وأهم األخبار المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةو المبادرات تنبيهية حول أحدث

حزمة من الخدمات  وإضافة لتحسين جودة البيانات وزيادة سهولة االستخدام النظام المرحلة الثانية من بالعمل على تطوير تقوم الوزارة •

 والبرامج الجديدة التي تهدف إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 

 

للحصول على شهادات التصنيف من خالل زيارة تروني اإللك مجانا على النظام التسجيلالصغيرة والمتوسطة للمبادرة بأصحاب المؤسسات ندعو 

 عبر الرابط التالي: أو الموقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 

https://www.moic.gov.bh/ar/eServices/Pages/sme.aspx 
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