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مقدمة

الشــريفين  الحرميــن  خــادم  حكومــة  جهــود  إطــار  فــي 
-حفظــه اللــه- المتواصلــة فــي التعامــل مــع آثــار وتبعــات 
الوبــاء العالمــي )كوفيــد-19(، التخــاذ اإلجــراءات التــي 
تضمــن ســامة المواطنيــن والمقيميــن، وتخفيــف اآلثــار 
الماليــة واالقتصاديــة علــى القطــاع الخــاص واألنشــطة 
المبــادرات  مــن  عــددًا  الحكومــة  أعــّدت  االقتصاديــة، 

التاليــة: التــي اســتهدفت الفئــات  العاجلــة 

دعم األفراد 

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعم المستثمرين



مبادرات 
دعم األفراد 
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مبادرات دعم األفراد 

4 مليــار  زيــادة دعــم محفظــة التمويــل لألســر مــن ذوي الدخــل المحــدود بقيمــة 
ريــال يتــم مــن خالهــا تمويــل 100 ألــف أســرة خــال عــام 2020م.

تخصيــص مبلــغ 2 مليــار ريــال لدعــم 100 ألــف مســتفيد مــن الباحثيــن عــن العمــل 
فــي القطــاع الخــاص، إلــى جانــب طــرح وتفعيــل أدوات العمــل عــن بعــد كخيــارات 

متاحــة وبديلــة للعمــل المنتظــم.

تخصيــص مبلــغ 800 مليــون ريــال لدعــم 100 ألــف مســتفيد.

تخصيص
2 مليار ريال 

لدعم
 100 ألف مستفيد

زيادة
دعم محفظة التمويل

بقيمة
4 مليارات ريال

تخصيص
800 مليون ريال 

لدعم
 100 ألف مستفيد
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100 ألــف باحــث جديــد عــن العمــل فــي  1.5 مليــار ريــال إللحــاق  تخصيــص مبلــغ 
البرنامــج.

تخصيــص مبلــغ مليــار ريــال لدعــم موظفــي القطــاع الخــاص الذيــن تــم توظيفهــم 
منــذ بدايــة 1 يوليــو 2019، ممــن لــم يســبق دعمهــم مــن قبــل برامــج دعــم وتمكيــن 

التوظيــف بالصنــدوق.

تخصيــص مبلــغ 9 مليــارات ريــال تعويضــا ألكثــر مــن 1.2 مليــون مواطــن يعملــون 
فــي المنشــآت المتأثــرة مــن تداعيــات كورونــا عبــر نظــام )ســاند(.

تخصيص
مبلغ مليار ريال 

تخصيص
مبلغ 1.5 مليار ريال 

تخصيص
مبلغ 9 مليارات ريال  

لدعم
موظفي القطاع الخاص 

إللحاق 
100 ألف باحث جديد عن العمل  

عويضا 
ألكثر من 1.2 مليون مواطن 



 مبادرات 
دعم المنشآت
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تمكيــن أصحــاب العمــل مــن اســترداد رســوم تأشــيرات العمــل المصــدرة التــي لــم 	 
تســتغل خــال مــدة حظــر الدخــول والخــروج مــن المملكــة حتــى فــي حــال ختمهــا 

فــي جــواز الســفر، أو تمديدهــا لمــدة ثاثــة أشــهر دون مقابــل. 

تمكيــن أصحــاب العمــل مــن تمديــد تأشــيرات الخــروج والعــودة التــي لــم تســتغل 	 
خــال مــدة حظــر الدخــول والخــروج مــن المملكــة لمــدة ثاثــة أشــهر دون مقابــل. 

رفــع اإليقــاف الخــاص بحمايــة األجــور خــال الفتــرة الحالية.	 

رفــع اإليقــاف مؤقًتــا عــن منشــآت القطــاع الخــاص لتصحيح النشــاط. 	 

رفــع اإليقــاف بســبب عــدم دفــع الغرامــات المتحصلة.	 

مبادرات دعم المنشآت

تمكين أصحاب العمل من 
استرداد رسوم تأشيرات العمل  

 تمكين أصحاب العمل من 
تمديد تأشيرات الخروج

لمدة
3 أشهر

لمدة
3 أشهر

اإلعفــاء مــن المقابــل المالــي علــى الوافديــن المنتهيــة إقاماتهــم مــن 18 مــارس 
اإلقامــات  فتــرة  تمديــد  خــال  مــن  وذلــك  2020م،  يونيــو   30 وحتــى  2020م 

أشــهر دون مقابــل. ثاثــة  لمــدة  بهــم  الخاصــة 

اإلعفاء
من المقابل المالي

لمدة ثالثة أشهر
دون مقابل

دعم الموارد البشرية 

رفع 
اإليقاف الخاص بحماية األجور

رفع 
اإليقاف مؤقًتا

رفع 
اإليقاف

خالل
الفترة الحالية

لتصحيح
النشاط

بسبب
عدم دفع الغرامات المتحصلة
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احتســاب توظيــف “الســعودي” فــي نطاقــات بشــكل فــوري لكل المنشــآت.	 

إيقــاف الغرامــات الخاصــة باســتقدام العمالــة. 	 

اســتمرارية الخدمــة لعمــاء الصفــوة علــى مــدار الســاعة .	 

ــاء 	  ــر لتســهيل إجــراءات العمــل وتخفيــف األعب ــر برنامــج أجي إتاحــة إعــارة العامليــن عب
ذات  القطاعــات  ومســاعدة  المتضــررة  للقطاعــات  العاملــة  بالقــوى  المتعلقــة 

الطلــب.

احتساب 
توظيف السعودي

بشكل 
فوري لكل المنشآت

إيقاف
الغرامات الخاصة

استمرارية 
الخدمة

إتاحة 
إعارة العاملين

باستقدام
العمالة

لعمالء الصفوة
على مدار الساعة

لتسهيل
إجراءات العمل
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تسهيالت مالية

تمكيــن أصحــاب األعمــال ولمــدة ثاثــة أشــهر مــن تأجيــل توريــد ضريبة القيمــة المضافة 
وضريبــة الســلع االنتقائيــة وضريبــة الدخــل، وتأجيــل تقديــم اإلقــرارات الزكويــة وتأجيــل 
سداد االلتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية با قيود عن مدة إقرار 
العــام المالــي 2019م، والتوســع فــي قبــول طلبــات التقســيط بــدون اشــتراط دفعــة 
مقدمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، إضافــًة إلــى تأجيــل تنفيــذ إجــراءات 
إيقــاف الخدمــات والحجــز علــى األمــوال مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
 ووضــع المعاييــر الازمــة لتمديــد فتــرة التأجيــل لألنشــطة األكثــر تأثــرًا حســب الحاجــة. 
https://gazt.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News_309.aspx 

تأجيــل دفــع بعــض رســوم الخدمــات الحكوميــة والرســوم البلديــة المســتحقة علــى 
منشــآت القطــاع الخــاص، وذلــك لمــدة ثاثــة أشــهر، ووضــع المعاييــر الازمــة لتمديــد 

فتــرة التأجيــل لألنشــطة األكثــر تأثــرًا حســب الحاجــة.

القطــاع  علــى  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  خدمــات  رســوم  تحصيــل  تأّجيــل 
الخــاص لـــمدة 3 أشــهر ألكثــر مــن 1400 نشــاط اقتصــادي. ويمكــن للقطــاع الخــاص 
االســتفادة مــن إصــدار أو تجديــد التراخيــص البلديــة إلكترونيــًا مــن خــال بوابــة بلــدي 
https://balady.gov.sa   علــى أن يتــم تســديد الرســوم المســتحقة للرخــص بعــد 

ــخ االمــر. 3 أشــهر مــن تاري

التجاريــة  الســجات  رســوم  تأجيــل  تــم  التجاريــة:  الســجات  رســوم  ســداد  تأجيــل 
مــن  فتــرة  فــي  المنتهيــة  للســجات  وذلــك  تجــاري  ســجل  ألــف   116 مــن  ألكثــر 
18/03/2020م إلــى 16/06/2020م لمــدة 90 يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء الســجل. تــم 

التجــارة(  )وزارة  والتمديــد.  اآلليــة  تفاصيــل  عــن  المشــمولة  الســجات  إشــعار 

تأجيل 
توريد ضريبة القيمة المضافة 

والسلع االنتقائية وضريبة الدخل

تأجيل
دفع بعض الرسوم

لمدة
ثالثة أشهر

لمدة
ثالثة أشهر

تأجيل 
تحصيل رسوم الخدمات

ألكثر من 1400
نشاط اقتصادي 

تأجيل 
سداد رسوم السجالت التجارية

لمدة
90 يومًا 
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مبــادرة اإلقراض غير المباشــر 

ســنة  لمــدة   2020 عــام  خــال  المســتحقة  الدفعــات  تأجيــل  القائمــة:  القــروض 
مــن تاريخــه لمبلــغ الدفعــة األساســي، وتأجــل لمــدة 9 أشــهر مــن تاريخــه للمبالــغ 

والرســوم. التكلفــة  مــن  المســتحقة 

لشــركات  االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  تمويــل  تكلفــة  تخفيــض  الجديــدة:  القــروض 
إلــى صفــر.  1.5% مــن  بنكيــة  الغيــر  التمويــل 

مبــادرة دعم برنامج اســتدامة الشــركات

تأجيــل ســداد أقســاط القــروض لمــدة عــام لكافــة الشــرائح المســتفيدة، وتأجيــل 
العوائــد مــن القــروض لكافــة الشــرائح المســتفيدة لمــدة تصــل إلــى 9 أشــهر.تعجيل 
وتخفيــف اشــتراطات القــروض المقدمــة وفــق مبــادرة دعــم اســتدامة الشــركات 

لعــام 2020م

مكتــب تحفيز 
القطــاع الخاص

تأجيل 
الدفعات المستحقة

تأجيل 
سداد أقساط القروض

لمدة
9 أشهر

لمدة
9 أشهر

تحفيز القطاع الخاص

تخفيض 
تكلفة التمويل

للشركات
غير البنكية
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مبــادرة صندوق دعم المشــاريع

تأجيــل ســداد أقســاط القــروض لمــدة عــام لكافــة الشــرائح المســتفيدة بمــا يشــمل 
المســتفيدة  الشــرائح  لكافــة  القــروض  مــن  العوائــد  وتأجيــل  الماليــة،  وزارة  قــروض 

لمــدة تصــل إلــى 9 أشــهر

تعجيــل وتخفيــف اشــتراطات القــروض المقدمــة لدعــم المشــاريع 

تحفيــز تقنيــة البناء 

ســنة  لمــدة   2020 عــام  خــال  المســتحقة  الدفعــات  تأجيــل  القائمــة:  القــروض 
تاريخــه للمبالــغ  9 أشــهر مــن  تاريخــه لمبلــغ الدفعــة األساســي، وتأجــل لمــدة  مــن 
وصنــدوق  اإلســكان  وزارة  مــع  التنســيق  بعــد  والرســوم  التكلفــة  مــن  المســتحقة 

الســعودي. الصناعــي  التنميــة 

القــروض الجديــدة: تقديــم فتــرة ســماح للقــروض المعتمــدة الجديــدة لمــدة ســنتين 
مــن تاريــخ أول اســتخدام للقــرض )علــى أن يكــون اســتخدام القــرض قبــل نهايــة عــام 

2020( بعــد التنســيق مــع وزارة اإلســكان وصنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي.

تأجيل الدفعات
المستحقة

لمدة
سنة

تقديم
فترة السماح للقروض المعتمدة

لمدة
سنتين

تعجيل وتخفيف
اشتراطات القروض

لدعم
المشاريع

تأجيل 
سداد أقساط القروض

لمدة
9 أشهر

مكتــب تحفيز 
القطــاع الخاص
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تأجيــل تحصيــل الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات لمــدة ثاثيــن يومــًا مقابــل تقديــم 
ضمــان بنكــي، وذلــك للثاثــة أشــهر القادمــة، ووضــع المعاييــر الازمــة لتمديــد مــدة 

التأجيــل لألنشــطة األكثــر تأثــرًا حســب الحاجــة. 

تمديــد فتــرة أذونــات التصديــر التــي أصدرتهــا الــوزارة لمــدة )90( يومــًا بعــد انتهائهــا. 

مبــادرة تعزيــز تمويــل الصادرات

لمبلــغ  تاريخــه  مــن  ســنة  لمــدة   2020 عــام  خــال  المســتحقة  الدفعــات  تأجيــل 
مــن  المســتحقة  للمبالــغ  تاريخــه  مــن  أشــهر   9 لمــدة  وتأجــل  األساســي،  الدفعــة 

الســعودي. واالســتيراد  التصديــر  بنــك  مــع  التنســيق  بعــد  والرســوم  التكلفــة 

القــروض الجديــدة: تقديــم فتــرة ســماح للقــروض المعتمــدة الجديــدة لمــدة ســنة 
مــن تاريــخ أول اســتخدام للقــرض )علــى أن يكــون اســتخدام القــرض قبــل نهايــة عــام 

2020( بعــد التنســيق مــع بنــك التصديــر واالســتيراد الســعودي

لمدة
ثالثين يومًا

تمديد 
فترة أذونات التصدير 

تاجيل
الدفعات المستحقة

تقديم 
فترة سماح للقروض المعتمدة

تاجيل
تحصيل الرسوم الجمركية

لمدة
90 يومًا

لمدة
9 أشهر

لمدة
سنة

تسهيالت استيراد وتصدير

مكتــب تحفيز 
القطــاع الخاص



14
مبــادرات تخفيف األثر المالي واالقتصادي 

على القطاع الخاص لمواجهة وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(

زيــادة مخصــص محفظــة دعــم المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة بقيمــة 2 مليــار 
ريــال يتــم مــن خالهــا تمكيــن 6 آالف رائــد أعمــال مــن الدعــم المالــي للبــدء فــي 

التنمويــة.  مشــاريعهم 

تــم دعــم مخصــص المحافــظ التمويليــة عبــر الوســطاء بقيمــة إضافيــة تبلــغ  كمــا 
50ألــف منشــأة صغيــرة لدعــم  2 مليــار ريــال ليتــم مــن خالهــا تقديــم التمويــل لـــ 

المملكــة.  كافــة مناطــق  فــي  المحلــي  المحتــوى 

وخاصــة  األعمــال  رواد  تجــاه  البنــك  بــدور  وايمانــًا  المالــي  التمكيــن  إلــى  إضافــة 
ــرة الســماح لجميــع  ــد فت ــم تمدي ــاح مشــاريعهم بعــد، ت ــوا مــن افتت ــم يتمكن ــن ل الذي
المشــاريع التــي تــم تمويلهــا خــال عامــي 2019 و2020 لمــدة 6 أشــهر إضافيــة، 

ريــال.  2 مليــار  القيمــة االجماليــة لألقســاط المؤجلــة  لتبلــغ 

دعــم القطــاع الطبــي )تخصيــص محفظــة جديــدة لدعــم القطــاع الطبــي، تقــدم 
1000منشــأة صحيــة صغيــرة ومتوســطة( لـــ   الدعــم المالــي 

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
زيادة مخصص محفظة

بقيمة 2 مليار ريال 
لتمكين

6 آالف رائد أعمال 

 دعم مخصص 
 المحافظ التمويلية
 بقيمة 2 مليار ريال 

لتمويل
50ألف منشأة 

لمدة 
6 أشهر

تمديد
فترة السماح

بقيمة 
ملياري ريال

محفظة 
لدعم القطاع الطبي
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اإلقــراض غيــر المباشــر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة: مبــادرة تقدمهــا الهيئــة 
التنميــة  بنــك  مــع  بالتعــاون  “منشــآت”  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة 
االجتماعيــة لفتــح آفــاق وقنــوات جديــدة إلقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
تمويليــة  حلــول وأدوات  لتوفيــر  المملكــة،  فــي  المعتمــدة  التمويــل  عبــر شــركات 
قطــاع  ودعــم  والمتوســطة  الصغيــرة  والمنشــآت  األعمــال  لــرواد  منافســة 
وتطــور  المنشــآت  تلــك  اســتمرارية  لضمــان  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
أعمالهــا   )الميزانيــة المخصصــة: 1.6 مليــار ريــال( يمكــن االســتفادة مــن المبــادرة 
عبــر التواصــل مــع الشــركاء مــن المؤسســات التمويليــة الغيــر بنكيــة المذكــورة فــي 

  https://www.monshaat.gov.sa/ar/service/266  : التالــي  الرابــط 

إعــادة مبالــغ الرســوم الحكوميــة المدفوعــة مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة: 
بقيمــة  المســتحقة  المتوســطة  و  الصغيــرة  المنشــآت  بتعويــض  المبــادرة  تقــوم 
و دعمهــم  الســوق،  دخــول  علــى  لتشــجيعهم  ذلــك  و  مختــارة،  رســوم حكوميــة 
ــار  لتحقيــق النمــو خــال الســنوات األولــى مــن العمــل )الميزانيــة المخصصــة: 7 ملي
االلكترونيــة  المنصــة  علــى  التقديــم  عبــر  المبــادرة  مــن  االســتفادة  مكــن  ريــال( 
https://esterdad.monshaat.gov.sa/ :لمبــادرة اســترداد عبــر الرابــط التالــي

 Home/Index?landingpage=3&referrer

فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  مســاعدة  كفالــة:  برنامــج  مــال  رأس  رفــع 
الحصــول علــى التمويــل االســامي الــازم لتطويــر وتوســيع أنشــطتها، وتشــجيع 
المؤسســات الماليــة علــى التعامــل مــع قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، 
إضافــة إلــى جــذب شــريحة جديــدة مــن أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
التــي لــم تعتــاد علــى التعامــل مــع جهــات التمويــل وذلــك لتنميــة وتطويــر قطــاع 
ــة  ــرة والمتوســطة لتحقيــق دورهــا الهــام فــي االقتصــاد. )الميزاني المنشــآت الصغي
المخصصــة: 0.8 مليــار ريــال( التقــدم مباشــرة ألحــد الجهــات التمويليــة المتعاونــة 
والحصــول علــى طلــب التمويــل بكفالــة البرنامــج. )برنامــج كفالــة تمويــل المنشــآت 

والمتوســطة(  الصغيــرة 

لتوفير حلول
وأدوات تمويلية منافسة 

تعويض
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رفع
رأس مال برنامج كفالة

اإلقراض غير المباشر
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بميزانية مخصصة
7 مليار ريال 

بميزانية مخصصة
0.8 مليار ريال 
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أواًل: يتكــون البرنامــج مــن ثالثــة عناصــر أساســية؛ تســتهدف التخفيــف مــن آثــار 
الصغيــرة  المنشــآت  قطــاع  علــى  كورونــا  فيــروس  لمكافحــة  االحترازيــة  التدابيــر 
رأس  ودعــم  النقديــة  التدفقــات  تذبــذب  أعبــاء  تخفيــف  وتحديــدًا  والمتوســطة، 
المــال العامــل لهــذا القطــاع وتمكينــه مــن النمــو خــال المــدة القادمــة والمســاهمة 
فــي دعــم النمــو االقتصــادي والمحافظــة علــى التوظيــف فــي القطــاع الخــاص:

برنامــج تأجيــل الدفعات.

ــال لصالــح البنــوك وشــركات التمويــل، مقابــل  ــار ري إيــداع مبلــغ يصــل إلــى )30( ملي
تأجيــل دفــع مســتحقات القطــاع المالــي )البنــوك وشــركات التمويــل( لمــدة ســتة 

أشــهر علــى قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة اعتبــارًا مــن تاريخــه. 

برنامــج تمويــل اإلقراض
تقديــم التمويــل الميســر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة يصــل إلــى مبلــغ )13.2( 
مليــار ريــال، عــن طريــق منــح قــروض مــن البنــوك وشــركات التمويــل لقطاع المنشــآت 
القطــاع  األعمــال ونمــو هــذا  اســتمرارية  تســتهدف دعــم  الصغيــرة والمتوســطة 
خــال المرحلــة الحاليــة، وبمــا يســاهم فــي دعــم النمــو االقتصــادي والمحافظــة 

علــى مســتويات التوظيــف فــي هــذه المنشــآت.

برنامــج دعــم ضمانــات التمويل
إيــداع مبلــغ يصــل إلــى )6( مليــارات ريــال لصالــح البنــوك وشــركات التمويــل لتمكيــن 
الصغيــرة  المؤسســات  إعفــاء  مــن  التمويــل(  وشــركات  )البنــوك  التمويــل  جهــات 
الصغيــرة  المنشــآت  قــروض  تمويــل  ضمانــات  برنامــج  تكاليــف  مــن  والمتوســطة 
والمتوســطة )كفالــة( بغــرض المســاهمة فــي تخفيــض تكلفــة اإلقــراض للمنشــآت 
المســتفيدة مــن هــذه الضمانــات خــال العــام المالــي 2020م ودعــم التوســع فــي 

التمويــل.

دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

بإيداع مبلغ 
)6( مليارات ريال

إعفاء
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تقديم 
تمويل ميسر

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ )13.2( مليار ريال

إيداع مبلغ 
يصل إلى )30( مليار ريال

تاجيل
دفع مستحقات القطاع المالي
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ثانًيــا: دعــم رســوم عمليــات نقــاط البيع والتجــارة اإللكترونية
لمــدة  الخــاص  القطــاع  ومنشــآت  المتاجــر  لجميــع  المدفوعــات  رســوم  دعــم 
تحمــل  خــال  مــن  ريــال،  )800( مليــون  تفــوق  إجماليــة  بقيمــة  أشــهر، وذلــك   )3(
“المؤسســة” لتلــك الرســوم لصالــح مقدمــي خدمــات المدفوعــات المشــاركين فــي 

الوطنيــة. المنظومــة 

تــم  التــي  االحترازيــة  التدابيــر  جــّراء  المتأثــرة  بالمنشــآت  يتعلــق  فيمــا  ثالًثــا: 
تقــوم  النقــد(  )مؤسســة  المنــورة  والمدينــة  المكرمــة  مكــة  مدينتــي  فــي  تبنيهــا 
“المؤسســة” حاليــًا بالتنســيق مــع البنــوك وشــركات التمويــل لتســهيل المدفوعــات 

المنشــآت. هــذه  بتمويــل  المتعلقــة 

دعــم المشــاريع الصناعيــة المتأثــرة عبــر هيكلــة دفعــات قــروض جميــع عمائــه مــن 
المشــاريع الصغيــرة والمشــاريع الطبيــة المســتحقة أقســاطها خــال 2020م. 

ــرة  النظــر فــي تأجيــل وإعــادة هيكلــة دفعــات قــروض المشــاريع المتوســطة والكبي
التــي تأثــرت باإلجــراءات االحترازيــة وتحــل أقســاطها خــال 2020م. 

الصناعيــة  المشــاريع  مــن  لعمائــه  التشــغيلية  المصاريــف  لدعــم  منتــج  تطويــر 
المتأثــرة. والمتوســطة  الصغيــرة 

دعم المنشآت الصناعية

دعم
المشاريع الصناعية 

دعم 
المصاريف التشغيلية

تأجيل وإعادة هيكلة 
دفعات قروض المشاريع 

خالل
2020

للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

خالل
2020

تسهيل
مدفوعات التمويل للمنشآت

لمنشآت
مكة والمدينة

دعم
رسوم عمليات نقاط البيع

بقيمة تفوق
800 مليون ريال 
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دعــم بتخفيــض بنســبة )%25( مــن المقابــل المالــي للمصانــع الحاصلــة علــى رخصــة 
تشــغيل مــن تاريخــه إلــى نهايــة عــام 2020م.

التشــغيلية،  أعمالهــا  تأثــرت  والتــي  تشــغيل  رخــص  علــى  الحاصلــة  المصانــع  دعــم 
)90يومــًا(.  أشــهر  ثاثــة  لمــدة  لمنشــئاتها  المالــي  المقابــل  ســداد  بتأجيــل 

تمديــد رخــص التشــغيل للمصانــع المنتجــة لمــدة إضافيــة إلــى عــام 2020م .

تمديــد المــدة الازمــة لإلنشــاء وبــدء اإلنتــاج عام إضافي. 

اإلعفــاء مــن المقابــل المالــي لتعديــل العقــود لعــام 2020م.

تأجيــل فتــرة المطالبــات الماليــة لحاملــي الرخــص التعدينيــة وتمديــد ســريان الرخــص 
المنتهيــة لمــدة )60( يومــًا. 

دعم المصانع
الحاصلة على رخص تشغيل

تمديد 
رخص التشغيل للمصانع

تمديد 
المدة الالزمة

اإلعفاء
من المقابل المالي 

تأجيل فترة  
المطالبات المالية

لمدة
ثالثة أشهر

لمدة 
إضافية 

لإلنشاء
وبدء اإلنتاج

لتعديل 
العقود لعام 2020م

لحاملي
الرخص التعدينية

تخفيض 
المقابل المالي للمصانع

إلى نهاية
عام 2020م 
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حتــى  الخفيفــة  للصناعــات  الخدمــات  الســتهاك  الشــهرية  الفواتيــر  دفــع  تأجيــل 
2020م.  عــام  مــن  األول  النصــف  نهايــة 

تأجيــل المطالبــات الســابقة لمقابــل “الســعة المحجــوزة” للصناعــات الخفيفــة التــي 
عليهــا مســتحقات قبــل ايقافهــا مــن المنظــم لمــدة ســنة. 

تجديــد التراخيــص الصناعيــة تلقائيــًا، وذلــك للتراخيــص التــي تنتهــي صاحيتهــا خــال 
فتــرة تعليــق األعمــال ممــا يســهم فــي إعطــاء مهلــة زمنيــة للمســتثمرين الســتيفاء 
المتطلبــات خــال فتــرة )60( يومــًا بعــد انتهــاء فتــرة تعليــق األعمــال، وتجديــد تأييــد 
خــال  التــي ســتنتهي  الصــادر  الكيميائــي  والفســح  الجمركــي،  واإلعفــاء  العمالــة، 

فتــرة تعليــق األعمــال.

دعم المنشآت الزراعية

قــروض تشــغيلية مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن خــال المصــارف التجاريــة بنحــو 150 
مليــون ريــال.

الصغيــرة  المنشــآت  بقطــاع  المتخصصــة  المشــاريع  لقــروض  األقســاط  تأجيــل 
ريــال. مليــون   150 بمبلــغ  أشــهر   6 لمــدة  والمتوســطة 

تأجيل المطالبات السابقة 
لمقابل السعة المحجوزة

تجديد 
التراخيص الصناعية تلقائيًا

قروض تشغيلية
مباشرة أو غير مباشرة

تأجيل األقساط 
لقروض المشاريع 

لمدة
سنة

خالل 
فترة 60 يومًا 

بنحو
 150 مليون ريال

بمبلغ
150 مليون ريال

تأجيل
دفع الفواتير الشهرية

حتى 
نهاية النصف األول من عام 2020م



دعم
المستثمرين
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تمديــد فتــرة اســتكمال متطلبــات إصــدار وتجديــد الرخــص لمــدة )90( يومــًا ممــا 
ظــل  فــي  المتطلبــات  الســتيفاء  للمســتثمرين  زمنيــة  مهلــة  إعطــاء  فــي  يســهم 
اإلجــراءات االحترازيــة لتعليــق األعمــال، وكذلــك التأجيــل لســداد الرســوم المترتبــة 

علــى ذلــك.

تعليــق إيقــاف الخدمــات للمســتثمرين حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2020م.

الهيئــة  بلوائــح  المحــددة  المســتثمرين،  علــى  والرســوم  المالــي  المقابــل  تعليــق 
الملكيــة والمقــرة مــن مجلــس إدارتهــا حتــى نهايــة النصــف األول مــن عــام 2020م .

تعديــل إشــعارات التخصيــص المشــروط للمســتثمرين الصناعييــن لتكــون )24( شــهرًا 
بــداًل مــن )12( شــهرًا، ويتــم احتســاب القيمــة اإليجاريــة فــي حــال التمديــد لفتــرة 

إضافيــة .

إضافــي  عــام  لمــدة  التجديــد  تحــت  أو  الســارية،  االســتثمارية  االتفاقيــات  تمديــد 
زيــادة. دون  اإليجاريــة  القيمــة  بنفــس 

دعم المستثمرين
تمديد فترة استكمال

متطلبات إصدار وتجديد الرخص

تعليق
إيقاف الخدمات للمستثمرين

تعليق المقابل المالي 
والرسوم على المستثمرين

تعديل إشعارات
التخصيص المشروط للمستثمرين

تمديد 
االتفاقيات االستثمارية السارية

لمدة
90 يومًا

حتى نهاية النصف األول 
من عام 2020م

حتى نهاية النصف األول 
من عام 2020م

لتكون
24 شهرًا

بنفس
القيمة اإليجارية دون زيادة 
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دعم المستثمرين
تأجيل إجراءات

إلغاء االتفاقيات االستثمارية
حتى نهاية 

العام 2020م

تأجيــل إجــراءات إلغــاء االتفاقيــات االســتثمارية بســبب االخفــاق أو التقصيــر وإعطــاء 
المســتثمرين فرصــة حتــى نهايــة العــام 2020م، باســتثناء المســتثمرين الراغبيــن فــي 

االنســحاب .

والمتوســطة:  الصغيــرة  للمنشــآت  الحكومــي  الجــريء  االســتثمار  صنــدوق 
المبكــرة  نموهــا  مراحــل  خــال  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  فــي  االســتثمار 
والــذي يســد الفجــوات فــي التمويــل الحالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة غيــر 
الماليــة  المؤسســات  خــال  مــن  أو االســتثمار  الملكيــة  تمويــل  لتغطيــة  الخاضعــة 
)الميزانيــة المخصصــة: 2.8 مليــار ريــال( يمكــن االســتفادة مــن المبــادرة عبــر التقديــم 
الجــريء  https://svc.com.sa   )صنــدوق االســتثمار  التالــي:  الرابــط  مــن خــال 

والمتوســطة( الصغيــرة  للمنشــآت  الحكومــي 
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تأجيــل ســداد إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة، لجميــع المنشــآت المســجلة بضريبــة 
القيمــة المضافــة بالهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وال يتطلــب تقديــم طلــب آلليــة 

االســتفادة.

للمنتجــات  المنتجــة  الشــركات  لجميــع  االنتقائيــة،  الضريبــة  إقــرارات  ســداد  تأجيــل 
غازيــة،  مشــروبات  محــاة،  )مشــروبات  االنتقائيــة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة 
فتــرة  خــال  انتقائيــة  ضريبيــة  إقــرارات  تقديــم  عليهــا  الواجــب  طاقــة(  مشــروبات 

االســتفادة. آلليــة  طلــب  تقديــم  يتطلــب  وال  المبــادرة، 

اإلقــرار،  خــال  مــن  لتكــون  الجمــارك  عبــر  المضافــة  القيمــة  ســداد ضريبــة  تأجيــل 
للــزكاة  العامــة  بالهيئــة  المضافــة  القيمــة  بضريبــة  المســجلة  المنشــآت  لجميــع 
تقديــم طلــب آلليــة  يتطلــب  الخــارج،  وال  مــن  باالســتيراد  تقــوم  والتــي  والدخــل 

االســتفادة.

تأجيــل ســداد الضريبــة االنتقائيــة عبــر الجمــارك لتكــون مــن خــال اإلقــرار، لجميــع 
المنشــآت المســجلة بضريبــة الســلع االنتقائيــة بالهيئــة العامــة للــزكاة كمســتوردين 

للســلع االنتقائيــة، وال يتطلــب تقديــم طلــب آلليــة االســتفادة.

لجميــع  الحقــًا،  والفحــص  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  االســترداد  طلبــات  تعجيــل 
المنشــآت المســجلة بضريبــة القيمــة المضافــة بالهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل التــي 
تقــدم طلبــات اســترداد، ولاســتفادة يتطلــب تقديــم طلــب اســترداد لرصيــد دائــن، 
 مــن خــال الدخــول إلــى حســاب المنشــأة عبــر بوابــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X

الهيئة العامة للزكاة والدخل
تأجيل

سداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة،

تأجيل 
سداد إقرارات الضريبة االنتقائية

تأجيل سداد ضريبة القيمة 
المضافة عبر الجمارك

تأجيل سداد
الضريبة االنتقائية عبر الجمارك

تعجيل
طلبات االسترداد لضريبة القيمة المضافة
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وضريبــة  بالــزكاة  المســجلة  المنشــآت  لجميــع  الزكويــة،  اإلقــرارات  تقديــم  تأجيــل 
الدخــل بالهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وال يتطلــب تقديــم طلــب آلليــة االســتفادة.

بالــزكاة  تأجيــل مهلــة تقديــم إقــرارات ضريبــة الدخــل، لجميــع المنشــآت المســجلة 
وضريبــة الدخــل بالهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وال يتطلــب تقديــم طلــب آلليــة 

االســتفادة.

علــى  والموافقــة  2019م،  إقــرار  فتــرة  عــن  قيــود  بــا  الزكويــة  الشــهادات  منــح 
لجميــع  والضريبــة،  بالــزكاة  الخاصــة  العقــود  عــن  اإلفــراج  شــهادات  طلبــات  كل 
طلــب  تقديــم  يتطلــب  وال  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  بالهيئــة  المســجلة  المنشــآت 

االســتفادة. آلليــة 

التوســع في قبول طلبات التقســيط المقدمة من المكلفين بدون اشــتراط الدفعة 
وعليهــا  والدخــل  للــزكاة  العامــة  بالهيئــة  المســجلة  المنشــآت  لجميــع  المقدمــة، 
مســتحقة  مبالــغ  تقســيط  طلــب  تقديــم  يتطلــب  ولاســتفادة  مســتحقة،  مبالــغ 
 مــن خــال الدخــول إلــى حســاب المنشــأة عبــر بوابــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X

تأجيــل إجــراءات إيقــاف الخدمــات والحجــز علــى األمــوال للمكلفيــن غيــر الملتزميــن 
المســجلة  المنشــآت  لجميــع  النظامــي،  الموعــد  فــي  والــزكاة  الضريبــة  بســداد 
بالهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وعليهــا مبالــغ مســتحقة، وال يتطلــب تقديــم طلــب 

آلليــة االســتفادة.

تأجيل
تقديم اإلقرارات الزكوية

تأجيل 
مهلة تقديم إقرارات ضريبة الدخل

منح
الشهادات الزكوية با قيود

التوسع
في قبول طلبات التقسيط

تأجيل 
إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على األموال
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مبــادرات تخفيف األثر المالي واالقتصادي 

على القطاع الخاص لمواجهة وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(

تأجيــل تحصيــل الرســوم الجمركيــة المســتحقة علــى الــواردات مقابــل تقديــم ضمــان 
بنكــي، ويتــم تنفيذهــا خــال خمــس دقائــق عبــر موقــع الهيئــة العامــة للجمــارك 

/https://www.customs.gov.sa

الهيئة العامة للجمارك
تأجيل

تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة
خالل

5 دقائق



شكرًا جزياًل


