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 تعاريف:

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي. املؤسسة: -

رقم  الصغيرة واملتوسطة حسب تعميم املؤسسةو  املتناهية الصغرجميع املنشآت  املستفيدة: الجهة -

 .املؤسسة إلشراف الخاضعة التمويل وشركات هـ16/06/1438وتاريخ  381000064902

 .املؤسسة إلشراف الخاضعة التمويلالبنوك وشركات  :التمويل جهات -

 الصغيرة املنشآت لتمويل كفالة الضمانات املالية الصادرة عن برنامج ضمانات تمويل املنشآت: -

 واملتوسطة.

اإللكترونية والتطبيقات لألنشطة التجارية في كافة القطاعات املحلية جميع منافذ البيع واملواقع  املتاجر: -

 املرخصة داخل اململكة.

جميع عمليات الشراء التي تتم في منافذ البيع املرخصة داخل اململكة على أجهزة  عمليات نقاط البيع: -

 .املقبولة في اململكة( عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العاملية Points of Saleمدى نقاط البيع )

جميع عمليات الشراء التي تتم في املواقع اإللكترونية والتطبيقات املرخصة  عمليات التجارة اإللكترونية: -

( عبر جميع أنواع البطاقات payment gatewaysداخل اململكة على بوابات الدفع املرخصة من املؤسسة )

 والشبكات العاملية املقبولة في اململكة.

كافة املبالغ أو العموالت التي يتم تحملها من قبل العميل خالل العالقة التعاقدية وتشمل  سوم:الر -

 دراسة الطلب وإدارة العالقة رسوم ومنها على سبيل املثال ال الحصرالرسوم اإلدارية أو أي رسوم أخرى 

  . االعتمادات املستندية أو خطابات الضماناتورسوم 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لقرار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

ُ
 *املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا



 

3 

 

 عامة:أسئلة 

 : ما هو الهدف من إصدار مؤسسة النقد لبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص؟1س

 املالي،تفعيل أدوات الســــياســــة النقدية وتعزيز االســــتقرار  ج: إصــــدار البرنامج يضتي ضــــمن دور املؤســــســــة في

 وذلك بهدف: نمو القطاع الخاصاستقرار و بما في ذلك تمكين القطاع املالي من دعم 

 .)COVID-19(دعم جهود الدولة "أيدها هللا" في مكافحة فيروس كورونا  .1

 تخفيف اآلثار املالية واالقتصادية املتوقعة على القطاع الخاص نتيجة مكافحة الفيروس. .2

الصــــــغيرة واملتوســــــطة للقيام بدورها في و  متناهية الصــــــغر دعم القطاع الخاص وخاصــــــة املنشــــــآت .3

 تعزيز النمو االقتصادي.
2 

 ما هو حجم برنامج مؤسسة النقد لدعم تمويل القطاع الخاص، وكم مدته؟: 2س

( مليار ريال وتختلف مدته حسب اإلجراءات والبرامج التنفيذية، 50يبلغ حجم البرنامج باملرحلة الحالية )

 دناه التفاصيل:أويوضح الجدول 

 الحجم التنفيذي البرنامج اإلجراء
 املدة

 النهاية البداية

تمويل املنشآت املتناهية دعم 

 الصغر والصغيرة واملتوسطة

 مليار ريال 30 تضجيل الدفعات

مارس  14

 م2020

 م2020سبتمبر  14

 **م2021مارس  14 مليار ريال 13.2 *التمويل املضمون 

دعم ضمانات 

 التمويل
 م2020ديسمبر  31 ريال اتمليار  6

دعم رسوم عمليات نقاط البيع 

 اإللكترونيةوالتجارة 

تحمل املؤسسة 

رسوم عمليات 

 الخدمتين

 ***م2020 سبتمبر 14 مليون ريال 800

 تسهيل املدفوعات املتعلقة بتمويل

املتأثرة بالتدابير االحترازية  نشآتامل

 في مكة املكرمة واملدينة املنورة

التنسيق مع البنوك 

 وشركات التمويل
 مستمر -

 
 
 *** تم تمديد البرنامج          قابلة للتمديد لسنة إضافية **       *تمويل اإلقراض سابقا

 

 بخصوص البرنامج؟ لالستفسارات : هل هنالك رقم أو وسيلة تواصل مع املؤسسة3س

( من 0114633000( أو  هاتف املؤسسة )8001256666نعم، يمكن التواصل على الهاتف املجاني )ج: 

 .(CPD@SAMA.GOV.SA أو البريد اإللكتروني )( 5824(، )4296(، )2272خالل التحويالت: )
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mailto:CPD@SAMA.GOV.SA
mailto:CPD@SAMA.GOV.SA


 

4 

 

 Deferred Payments Program الدفعات تأجيل ببرنامج األسئلة املتعلقة

 

 وهل هناك شروط تطبق على تلك الجهات لالستفادة من البرنامج؟ ؟: من هي الجهات املستفيدة1س

 381000064902املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة حسب تعميم املؤسسة رقم جميع املنشآت ج: 

، ويمكن لتلك املنشآت هـ وشركات التمويل الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد16/06/1438وتاريخ 

 ضمن املرحلة األولى م2020مارس  14في يوم  االستفادة من البرنامج في حال ماإذا كان تصنيف تسهيالتهم

املعيار الدولي للتقارير املالية حسب م( 2020مارس  14لالنتظام بالسداد قبل تاريخ  ا)الذين عادو والثانية 

 .(9رقم )

 

 أو الثانية : كيف يمكن للجهات املستفيدة معرفة تصنيفها وإن كانت الجهة ضمن املرحلة األولى2س

 ومدى استحقاقها للتأجيل؟ (9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )حسب 

ج: يمكن للجهة املستفيدة التواصل مع جهة التمويل واالستفسار عن مدى استحقاقها لتضجيل الدفعات 

إشعار الجهة املستفيدة بوسيلة موثقة حيال مدى بحسب شروط البرنامج، وستقوم جهات التمويل 

 استحقاقها للتضجيل من عدمه.
3 

تأجيل األقساط املستحقة في حال ماإذا نشأت عالقة ائتمانية لها : هل يمكن للجهة املستفيدة 3س

 م؟2020مارس  14بعد تاريخ 

ج: ال، تضجيل سداد األقساط املستحقة يشمل فقط الجهات املستفيدة التي لديها عالقة ائتمانية قائمة 

انية املمنوحة بعد م، وال يتم التضجيل للتسهيالت االئتم2020مارس  14مع جهة التمويل في أو قبل تاريخ 

التمويل ويمكن للجهات املستفيدة التي ترغب في التضجيل، االستفادة من برنامج  م.2020مارس  14تاريخ 

ا وتضجيل بداية السداد لستة أشهر. املضمون  ا ميّسر   الذي يقدم إقراض 

 

 : ما هي األقساط املستحقة التي يمكن تأجيلها، وماهي فترة تأجيلها؟ 4س

أقساط التمويل املستحقة السداد على الجهات املستفيدة بما فيها األرباح، وذلك خالل الفترة من ج: جميع 

 م، على أن تكون فترة التضجيل ملدة ستة أشهر كحد أقص ى.2020سبتمبر  14مارس إلى  14
 

 : هل يشمل التأجيل جميع االلتزامات القائمة على الجهات املستفيدة؟5س

، على أن تكون مانية املمنوحة للجهات املستفيدةط املستحقة من التسهيالت االئتج: يشمل التضجيل األقسا

لالنتظام  ا)الذين عادو  والثانية املرحلة األولىضمن م 2020مارس  14في يوم تلك التسهيالت مصنفة 

 (.9حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )م( 2020مارس  14بالسداد قبل تاريخ 
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 األقساط املستحقة تشمل األرباح، أم يتم تأجيل قسط أصل التمويل دون األرباح؟: هل 6س4

 مثل التضمين. ؛ج: يشمل التضجيل جميع األقساط املستحقة متضمنة األرباح وأي مبالغ يتضمنها القسط
 

: هل يشمل التأجيل الجهات املستفيدة واملتأخرة عن السداد لألقساط ما قبل شهر مارس 7س

 م؟2020

املرحلة  ضمنم 2020مارس  14في يوم  كان تصنيف تسهيالت الجهات املستفيدةماإذا حال ، في نعمج: 

املعيار الدولي للتقارير حسب م( 2020مارس  14لالنتظام بالسداد قبل تاريخ  ا)الذين عادو  أو الثانية األولى

م( 2020سبتمبر  14 -مارس  14. ويكون التضجيل لألقساط املستحقة خالل فترة التضجيل )(9املالية رقم )

 لتزام الجهات املستفيدة باألقساط املتضخرة.في ادون تضثير 
 

: هل يخضع للبرنامج تأجيل سداد األقساط الشهرية املستحقة على بعض شركات التمويل للبنوك 8س

 التجارية وشركة إعادة التمويل العقاري؟ 

 أو الثانية املرحلة األولىضمن  م2020مارس  14في يوم  ج: نعم، على أن تكون تلك التسهيالت مصنفة

 (.9حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )م( 2020مارس  14لالنتظام بالسداد قبل تاريخ  ا)الذين عادو 

 

: هل يخضع للبرنامج تأجيل سداد األقساط الشهرية املستحقة على بعض شركات التمويل ضمن 9س

 مبادرة اإلقراض غير املباشر لبنك التنمية االجتماعية؟ 

التنمية االجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  ج: ال، يخضع ذلك ملا يصدر عن بنك

 بخصوصه.

 

 : هل هناك تكلفة إضافية على تأجيل سداد الدفعات؟10س

  ةأي ال يتم إضافة أي تكاليف على التكلفة املحددج: ال يسمح بذلك، 
 
التفاقية املوقعة بين جهة بامسبقا

 .ة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التضجيلمثل رسوم إعاد ؛التمويل والجهة املستفيدة

 

: في حال ماإذا تمت إعادة جدولة التمويل، هل يتم إعادة الجدولة حسب تكلفة العقد القائم بين 11س

 لألسعار الحالية؟
ً
 الجهة التمويلية والجهة املستفيدة، أو يتم إعادة احتساب التكلفة وفقا

احتساب تكلفة التمويل حسب األسعار الحالية لإلقراض، على أال تتجاوز ج: يتم إعادة جدولة التمويل و 

 التكلفة إلعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة املستفيدة. 
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من برنامج تأجيل : هل يجب على الجهة املستفيدة التواصل مع الجهة التمويلية لالستفادة 12س

 ؟ الدفعات

التمويل إشعار الجهة املستفيدة من إعادة جدولة التمويل وإشعارهم ب ذلك، وُيلزم على جهة جج: ال ي

 ا.بتضجيل األقساط املستحقة بوسيلة موثقة ويعتد بها قانوني  

 

: في حال ماإذا تمت إعادة الجدولة للجهات املستفيدة، قد يتطلب ذلك التوقيع على مستندات 13س

وما أثرها على ملف الجهات املستفيدة في  قانونية جديدة، فكيف يتم ذلك في ظل الظروف الحالية

 شركات املعلومات االئتمانية؟

ج: لجهة التمويل اتباع اآللية املناسبة إلعادة الجدولة بشرط أن تكون من خالل وسيلة موثقة ويعتد بها 

 ا، وعلى جهة التمويل تحديث ملف الجهات املستفيدة في شركة املعلومات االئتمانية.قانوني  

 

: هل للجهة املستفيدة الخيار بقبول أورفض تأجيل األقساط وإعادة جدولة التمويل، وهل 14س

افقة الجهة املستفيدة لكال الحالتين؟   يستلزم الحصول على مو

قرار قبول تضجيل األقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه. وفي حال قبوله، يتعين  ؛ج: للجهة املستفيدة

الجهة  رغبتول على موافقة موثقة من الجهة املستفيدة بذلك. أما في حال عدم على جهات التمويل الحص

تضجيل األقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي وال في املستفيدة 

 يلزم الحصول على موافقة الجهة املستفيدة على ذلك.

 

املبلغ املرصود للبرنامج لتغطية تأجيل األقساط على : كيف يمكن للجهة التمويلية الحصول على 15س

 الجهات املستفيدة؟ 

تمويل االستفادة من البرنامج عند توقيع االتفاقيات الالزمة مع املؤسسة، أما البنوك الج: بإمكان شركات 

 .املبالغ لديهم مباشرة فسيتم إيداع
5 

الجدولة لاللتزام بقرار اللجنة  : بعض جهات التمويل تستخدم صيغ عقود ال تمكن من إعادة16س

الشرعية، وإنما تسمح بتمديد العقد ملدة ستة أشهر بدون أرباح. كيف سيتم التعامل مع هذه العقود 

 ومعالجتها من الناحية املالية؟

تباع اآللية املناسبة لتضجيل سداد األقساط دون تكلفة إضافية على الجهات الخيار في اج: لجهة التمويل 

 ، سواء من خالل إعادة الجدولة أو تمديد العقد ومعالجة ذلك من الناحية املالية والشرعية.املستفيدة
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: في حال اإليجار التمويلي وعند تمديد العقد لستة أشهر، كيف يتم التعامل مع تكاليف التأمين 17س

 وهل من ا
ً
 لشركة التأمين ويتم تحصيله من العميل شهريا

ً
ملمكن حيث إن التأمين مدفوع مسبقا

 تحصيله خالل فترة التأجيل؟

ج: تكلفة التضمين تكون مضمنة باألقساط، وال يسمح بتحصيل تكلفة التضمين أو أي مبالغ خالل فترة 

التضجيل، ولجهة التمويل الحصول على تكلفة التضمين من خالل األقساط املدفوعة لألشهر التالية لفترة 

 و بإعادة الجدولة.التضجيل سواء بتضجيل العقد لفترة مماثلة أ

 

: هل من املمكن االستفادة من املبلغ الذي ستودعه املؤسسة في حسابات جهات التمويل 18س

 لتخفيف أثر تأجيل سداد األقساط على إيرادات جهات التمويل؟

ج: نعم، لجهة التمويل استخدام املبالغ املودعة مقابل تضجيل سداد األقساط في العمليات التي تراها 

لتزام جهة التمويل بإعادة املبالغ املودعة للمؤسسة باألوقات التخفيف أثر التضجيل على اإليرادات. مع 

 املحددة باالتفاقية. 

 

تسهيالت ائتمانية، هل يتم تأجيل جميع األقساط  للجهة املستفيدة أكثر منماإذا كان : في حال 19س

 املستحقة ملدة ستة أشهر دون تمديد فترة التمويل، أو يتم تأجيلها مع تمديد فترة التمويل؟

للجهة ج: يتم تضجيل سداد األقساط املستحقة ملدة ستة أشهر، من خالل تمديد التسهيالت املمنوحة 

  ة املستفيدة الخيار في تحديد مدة أقل.، وللجهملدة ستة أشهر إضافية املستفيدة

 

م للجهات املستفيدة واملصنفة ضمن املرحلة 2020مارس  14: هل األقساط املستحقة قبل تاريخ 20س

 ( يمكن تأجيلها ضمن برنامج تأجيل الدفعات؟IFRS 9من املعيار الدولي ) أو الثانية األولى

للتسهيالت االئتمانية م 2020مارس  14تاريخ  بعد في أوالتضجيل فقط األقساط املستحقة  ليشم ال،ج: 

من  م(2020مارس  14لالنتظام بالسداد قبل تاريخ  ا)الذين عادو  أو الثانية صنفة ضمن املرحلة األولىامل

 (.IFRS 9للتقارير املالية ) املعيار الدولي

 

هل يمكن تأجيلها جهات املستفيدة وسبق أن تم تأجيلها، ال: في حال وجود أقساط مستحقة على 21س

 ضمن برنامج تأجيل الدفعات؟

 م 2020سبتمبر  14م حتى 2020مارس  14بعد تاريخ في أو ج: يمكن تضجيل أي أقساط مستحقة 

 ن سبق تضجيلها.إو 
6 
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ة الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا  
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 للتقارير املالية التسهيالت املصنفة ضمن املرحلة الثانية من املعيار الدولي : هل يمكن إدراج22س

(IFRS 9 ضمن برنامج )تأجيل الدفعات؟ 

بالسداد لالنتظام  الذين عادو للعمالء ا الثانيةاملرحلة  يمكن تضمين التسهيالت املصنفة ضمن، نعمج: 

 .م2020مارس  14قبل تاريخ 

 

من املعيار الدولي للتقارير  أو الثانية ولىلتسهيالت املصنفة ضمن املرحلة األ : هل هناك تعريف ل23س

 ؟(IFRS 9املالية )

ذلك على السياسة املتبعة لدى جهة التمويل في إعداد القوائم املالية واملعتمدة من املراجع  يعتمدال، ج: 

 الخارجي.

 

: في حال وجود أقساط مستحقة على الجهات املستفيدة ومرتبطة بمستحقات عقود، هل يتم 24س

 تسويتها حال الحصول على مستحقات العقود؟

 .م2020سبتمبر  14 أو بعدم 2020مارس  14تاريخ كان استحقاقها قبل حال ، في ج: نعم

 

)التدفقات النقدية الشهرية املستحقة للبنوك(  األقساط املستحقةتأجيل : هل سيتم 25س

 ؟(عمليات بيع املحافظللمحافظ التمويلية خارج امليزانية )

املستفيد الذي ينطبق ج: نعم، يجب على الجهة التمويلية )شركة التمويل( تضجيل األقساط املستحقة على 

  ، والتنسيق مع البنوك بهذا الخصوص.للمحافظ التمويلية خارج امليزانية عليه شروط البرنامج
7 

 ؟ التي يمكن لجهة التمويل تقديمها للمؤسسة ماهي نوعية الضمانات: 26س

املوقعة ال يوجد نوع معين من الضمانات وحسب االتفاقية ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، ج: 

  مع املؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن تتناسب مع حجم االلتزامات القائمة وذلك في حال طلبها.

 

 الدعم لجهة التمويل وما هي الفوائد املترتبة على ذلك؟  مبلغ : ماهي آلية وإجراءات إيداع27س

بفائدة صفرية، على أن يتم  تضجيلالكامل التكاليف املترتبة على سيتم إيداع مبلغ لكل جهة تمويل يمثل  ج:

 خالل ثالث سنوات.بعد نهاية مدة البرنامج و  د املبلغسدا

 

 : هل سوف يتم تغطية جميع تكاليف تأجيل الدفعات على الجهات املستفيدة من ِقبل املؤسسة؟28س

الجهات سيتم استخدام املبلغ املرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك ج: 

(Funding cost.)  

                                                           
 لقرار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 
  *املنشآت متناهية الصغير والصغيرة واملتوسطة وفقا



 

9 

 

والذين والحرفيين وأصحاب األعمال الصغيرة فئة األسر املنتجة عن  سيتم تأجيل األقساط: هل 92س8

 ؟الصغر ةلشركات التمويل متناهي يصنفون كأفراد

  نعم، يتم تضجيل األقساط عن الجهات املستفيدة التي ينطبق عليها شروط البرنامج.ج: 
 

التمويلية )البنوك وشركة إعادة التمويل العقاري( ملزمة بتأجيل األقساط : هل الجهات 30س

 املستحقة على شركات التمويل؟

نعم، شركات التمويل تعد من الجهات املستفيدة للبرنامج ويتم التضجيل لألقساط املستحقة خالل الفترة ج: 

     م ودون أي تكاليف إضافية.2020سبتمبر  14م إلى 2020مارس  14من 
 

 : هل يمكن للجهات املستفيدة من ضمانات برنامج كفالة االستفادة من البرنامج؟31س

  شروط البرنامج.ل هااستيفاء في حال نعم،ج: 
 

: هل الصكوك املصدرة من قبل جهة التمويل أو التسهيالت املقدمة من قبل الصناديق 32س

 االستثمارية ضمن األقساط املستحقة للتأجيل؟ 

؛ وال يشــــــــمل البرنامج تضجيل الخاضــــــــعة إلشــــــــراف املؤســــــــســــــــة الشــــــــرط على شــــــــركات التمويلينطبق هذا ج: 

 الدفعات املستحقة للصكوك أو الصناديق االستثمارية. 
 

: هل تؤجل األقساط على الشركات التابعة لشركات كبيرة، وإن كانت الضمانات مقدمة من 33س

 املمنوحة للشركة التابعة؟ الشركة الكبيرة أو تم االستفادة من الحدود االئتمانية

جميع املنشــــــآت الصــــــغيرة واملتوســــــطة ومتناهية الصــــــغر مســــــتفيدة من برنامج تضجيل الدفعات حســــــب ج: 

ه بما فيها املنشـــــــــــآت التابعة للشـــــــــــركات 16/06/1438( وتاريخ 381000064902تعميم املؤســـــــــــســـــــــــة رقم )

حال عدم توفر  في” Special Purposes Entitiesالكبيرة، باســـــــــــــتانـاء املنشـــــــــــــآت ذات األغراض الخـاصـــــــــــــة "

نه يتم معاملة تلك املنشــــــــــــآت إمعلومات عن اإليرادات أو عدد املوظفين أو هيكل تنظيمي لتلك املنشــــــــــــآت ف

 كمعاملة الشركة املالكة لها "املجموعة".
 

أو خطابات ضمان( يتم تأجيل األقساط  باشرة )اعتمادات مستنديةامل غير التسهيالت  : هل34س

 املستحقة عليها؟ 

تضجيل جميع األقساط املستحقة مقابل منح تسهيالت غير مباشرة )االعتمادات املستندية أو  نعم، يتمج: 

خطابات الضـــــــمانات(، ويســـــــتثاى من ذلك خطابات الضـــــــمانات النهائية والصـــــــادرة لتنفيذ مشـــــــاريع فيمكن 

مارس حتى  14ســـــتحقة من متحصـــــالت عقود تلك املشـــــاريع خالل الفترة )من للبنك تحصـــــيل األقســـــاط امل

م(، في حال ثبت لجهة التمويل عدم تضــــــــــرر العميل )الجهة املســــــــــتفيدة( من اإلجراءات 2020ســــــــــبتمبر  14

 الحالية ملكافحة جائحة فيروس كورونا.

                                                           
 لقرار الهيئة العامة للمنشآت الصغي

 
رة واملتوسطة*املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا  
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  Guaranteed Facility املضمون  التمويل األسئلة املتعلقة ببرنامج

 

 وهل هناك شروط تطبق على تلك الجهات لالستفادة من البرنامج؟ ؟من هي الجهات املستفيدة: 1س

 381000064902جميع املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة حسب تعميم املؤسسة رقم ج: 

 يخضعو  وفق برنامج كفالة لك املنشآت االستفادة من البرنامج، ويمكن لجميع تهـ16/06/1438وتاريخ 

 .املتعاونة مع برنامج كفالة لجهات التمويل منح االئتمانلسياسات 

 

: هل يمكن استخدام املبلغ املرصود للبرنامج لتمويل الجهات املستفيدة التي لديها عالقة ائتمانية 2س

 مع جهة التمويل؟
ً
 قائمة حاليا

سواء لديهم عالقات ائتمانية ج: يمكن لجهة التمويل االستفادة من البرنامج لتمويل الجهات املستفيدة 

 مع الجهة التمويلية.
 
ويمكن  قائمة أو للجهات املستفيدة التي ليس لديهم عالقات ائتمانية قائمة حاليا

 لقطاع املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ومنها 
 
تقديم مختلف أنواع التسهيالت املقدمة حاليا

، املوظفين، تمويل فواتير املنشآت، تمويل رأس املال العامل على سبيل املثال ال الحصر )تمويل رواتب

 (. قروض طويلة األجل، ضمانات، اعتمادات

 

املؤسسة ضمن : كيف يمكن للجهة املستفيدة معرفة إن كانت التسهيالت املمنوحة مدعومة من 3س

 ؟البرنامج

ل أن تكلفة التموييدة من البرنامج ج: تلتزم جهات التمويل عند منح تسهيالت ائتمانية بإشعار الجهة املستف

 توثيق ذلك و  برنامج التمويل املضمون  مؤسسة النقد ضمن مدعومة من
 
 .خطيا

 

 من البرنامج؟ "الجهات املستفيدة": هل هناك فترة زمنية محددة الستفادة 4س

  إضافيةلسنة م، وقابلة للتجديد 2020مارس  14تبدأ من تاريخ  ةميالدية واحدسنة ج: فترة البرنامج 
 
وفقا

 .وتقدير املؤسسة ألوضاع السوق 
9 

 : متى يمكن لجهة التمويل االستفادة من املبلغ املرصود للبرنامج؟5س

وعند تقديم  توقيع االتفاقيات الالزمة مع املؤسسة بعدتمويل االستفادة من البرنامج البإمكان شركات ج: 

طلب السحب، أما البنوك فيمكن لها تقديم طلب السحب عن طريق النظام اآللي بين املؤسسة والبنك وفق 

 .اإلجراءات املتبعة في إدارة الخزينة
 

                                                           
 لقرار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 
 *املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا
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 36خالل  ملؤسسة النقدعلى فترة سداد التمويل لبرنامج تمويل اإلقراض  السابقةاآللية : نصت 6س

 من تاريخ منح التمويل للجهات املستفيدة، 
ً
هل ستكون على دفعات وحسب دفعات التمويل شهرا

 شهر(؟ 36املمنوح للجهات املستفيدة أم يكون السداد للمؤسسة بنهاية املدة )بعد 

للمؤسسة  للبنوك: يتم دفع كامل املبلغلم يطرأ على فترة سداد التمويل أي تغيير حسب البرنامج الحالي، ج: 

شهر من تاريخ السحب، على أن يتم تحديد مدة التسهيالت عند إرسال الطلب عبر النظام،  36خالل مدة 

من تاريخ شهر  36( خالل مدة amortizationشهر. اما لشركات التمويل: يتم إهالك املبلغ ) 36بحد أعلى 

 .ستة أشهر ملدةمع وجود فترة تضجيل للسداد  اإليداع

 

 آخر؟ تمويل طلب يمكنهل  استهالكه وعند مبلغ بأي تمويل طلب يمكن : هل7س

يتجاوز السقف املحدد لجهة يقل عن الحد األدنى للسحب من املبلغ املرصود للبرنامج وال ج: نعم، وبما ال 

 .مليار( ريال 13,2للبرنامج ) املبلغ املرصودالتمويل من 
 

 فيها املسموح طلبات السحب عدد وكم للبرنامجللسحب من املبلغ املرصود  األدنى الحد : ما هو8س

 ؟التمويل لالستفادة من البرنامج لجهة

ن ريال( وال يوجد عدد محدد لطلبات السحب، بشرط االلتزام بالشروط ييمال  10ج: الحد األدنى للسحب )

 التي تتضمنها االتفاقية.

 

 لألرباح على التمويل املمنوح ضمن البرنامج؟ أعلى حد يوجد : هل9س

من قيمة  %4ج: نعم، يتعين على جهات التمويل في حال الحصول على أرباح أو رسوم؛ عدم تجاوز نسبة 

 
 
  .والتي تتحملها املؤسسة غير شاملة لرسوم برنامج كفالة (Flat rate) التمويل سنويا

 

 البرنامج؟: هل هناك شروط تتعلق بفترة سداد التمويل املمنوح للجهات املستفيدة ضمن هذا 10س

من  ج: نعم، يتعين على جهات التمويل منح الجهات املستفيدة فترة ال تقل عن ستة أشهر لسداد القروض

 ضمن البرنامج. للقروض املمنوحة تاريخ التمويل
10 

: هل يتم احتساب األرباح منذ بداية التمويل أم بعد فترة الستة أشهر املمنوحة للمستفيد لسداد 11س

 القرض؟ 

.  %4ج: هذا القرار عائد للجهة التمويلية شريطة عدم تجاوز األرباح والرسوم نسبة 
 
 من قيمة التمويل سنويا

 

 

                                                           
 لقرار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة

 
 *املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا
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 ؟ التي يمكن لجهة التمويل تقديمها للمؤسسة ماهي نوعية الضمانات: 12س

ال يوجد نوع معين من الضمانات وحسب االتفاقية املوقعة ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، ج: 

طلب تناسب مع حجم االلتزامات القائمة وذلك في حال يمع املؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن 

  .الضمان

 

 : ماهي آلية استفادة جهة التمويل من املبلغ املرصود للبرنامج؟ 13س

بل جهة التمويل إلى املؤسسة حسب اآللية للبرنامج من ق  ج: يتم إرسال طلب السحب من املبلغ املرصود 

التي سيتم تحديدها في االتفاقية وتقوم املؤسسة بإيداع املبلغ في حساب جهة التمويل، على أن يتم توفير 

 من تاريخ طلب السحب. أسبوعينكامل املبلغ للجهة املستفيدة في مدة أقصاها 

 

 التي يتعين على جهات التمويل االلتزام بها ضمن البرنامج؟ : ما هي فترة استهالك مبلغ التمويل14س

تحويل املبلغ من حسابات ج: يتعين على جهات التمويل استهالك مبلغ التمويل خالل أسبوعين من تاريخ 

ا من تاريخ السحب. ،املؤسسة إلى حساب جهة التمويل  وللمؤسسة تمديدها بحيث ال تتجاوز شهر 

 

األسعار املدعومة من مؤسسة النقد للتسهيالت املمنوحة لجهات التمويل : كيف يتم احتساب 15س

 لتنفيذ هذا البرنامج؟

الصفرية ، على أن يتم احتساب تكلفة التسهيالت بفائدة صفريةج: سيتم توفير التسهيالت لجهة التمويل 

املمنوحة للجهات ( عند حساب تكلفة التسهيالت funding costsاملقدمة من املؤسسة كتكلفة التمويل )

.%4املستفيدة تحت هذا البرنامج وبما ال يتجاوز الحد األعلى لألرباح )
 
  ( من قيمة التمويل سنويا

 

: نصت آلية عمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص على تزويد املؤسسة بتقرير شهري عن أداء 16س

 البرنامج لدى جهة التمويل، ماهي متطلبات التقرير ومواعيد إرساله إلى املؤسسة؟ 

 ج: تم تزويد جهات التمويل بالنموذج املعتمد للتقرير 
 
 .والتعليمات املتعلقة به، ويتطلب تقديمه أسبوعيا

11 
: هل جميع جهات التمويل )بنوك وشركات تمويل( ملزمة بفتح حساب بنكي مستقل لالستفادة 17س

 البرنامج؟من 

 .ينطبق هذا الشرط فقط على شركات التمويلال، ج: 

 

 

                                                           
 لقرار ا

 
لهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة*املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة وفقا  
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وهل تشمل التأمين جهات التمويل الحصول على ضمانات من قبل املستفيد؟ : هل يمكن ل18س

 النقدي على الضمانات واالعتمادات؟ 

لجميع املنتجات التمويلية ج: يجب على الجهات التمويلية عدم طلب أي ضمانات عينية من املستفيد 

( من قيمة التمويل املمنوح وفق %95حيث أن البرنامج يضمن ما نسبته )شاملة الضمانات واالعتمادات 

. كما وبحد أقص ى ثالث سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيالت املمنوحة كفالةاآللية املعتمدة ببرنامج 

وال ،  يحظر حجز أي نسبة من التمويل املمنوح ضمن هذا البرنامج باعتبارها ضمان أو ألي أغراض أخرى 

 .ينطبق ذلك على األصول املمولة على سبيل املثال أصول عقود اإلجارة

 

 حسب آلية برنامج تمويل اإلقراض السابق ماهي الخيارات املتاحة؟تمويل مستفيد  تم: في حال 19س

 يتعين ج: 
 
على جهات التمويل التواصل )من خالل وسيلة اتصال موثقة( مع عمالئهم الذين تم تمويلهم وفقا

 لشروط برنامج التمويل املضمون في حال 
 
لشروط برنامج تمويل اإلقراض وعرض خيار إعادة تمويلهم وفقا

   عقد )إن وجدت(.انطبقت عليهم شروط برنامج كفالة وتوثيق رفض العمالء ورغبتهم بعدم تغيير شروط ال

 

 من هذا البرنامج؟كفالة الرسوم : ماهي مدة تحمل املؤسسة ل20س

 سنوات.  ثالث مدة تتحمل املؤسسة رسوم برنامج كفالة وبما ال يتجاوز ج: 

 

  البرنامج؟هنالك حد أدنى ملبلغ التمويل من هذا  : هل21س

 التمويلية. لتمويل ضمن البرنامج ويخضع ذلك لسياسات منح االئتمان للجهة ملبلغ ا أدنىيوجد حد ال ج: 

 

 هل هنالك فترة محددة ملدة التمويل املمنوح من قبل هذا البرنامج للمستفيدين؟: 22س

 . ( شهر شاملة فترة السماح36مدة )فترة التمويل أال تتجاوز ج: نعم، يجب 
  

 ( لكامل مدة التمويل والتي تزيد عن سنة؟%95): هل يتم ضمان مبلغ التمويل بنسبة 23س

( شهرا شاملة فترة السماح بحيث تتناسب ضمانات 36مدة )ال تتجاوز ج: نعم، ويجب أن تكون فترة التمويل 

 . برنامج كفالة مع مدة التمويل املطلوبة
12 

مبلغ ( من %95النسبة املضمونة )الجهات التمويلية مقابل : هل سيتم إيداع مبالغ لدى 24س

 ؟التمويل

 ( من قيمة التمويالت املمنوحة ضمن هذا البرنامج.%95يقوم برنامج كفالة بضمان ما نسبته )و ، لن يتمج: 
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ضمانات عينية مقابل تسهيالت قائمة، هل يتطلب إلغائها للحصول على لالعميل تقديم حال  : في25س

 تمويل ضمن هذا البرنامج؟

من  العميلهذا البرنامج، ويجب اعفاء مظلة  بتسهيالت ممنوحة خارجج: ال، حيث أن الضمانات مرتبطة 

 البرنامج. ضمن هذاتسهيالت عينية للحصول على تقديم أي ضمانات 

 

: في حال طلب املستفيد مبلغ تمويل يتجاوز سقف الكفاالت املحدد من برنامج كفالة، هل يتم 26س

 بمبلغ اعلى من سقف الكفالة يمكن تمويله( أم %95تغطية )وفق سقف الكفاالت لتمويل بمبلغ ال

 بنسبة تغطية أقل؟و 

 15 ،لصغيرةمليون ريال ل 5، مليون ريال متناهية الصغر 2.5)الحالي من برنامج كفالة  الكفاالتج: سقف 

حسب مليون ريال للمتوسطة(، وفي حال استيفاء العميل لشروط البرنامج يمكن تمويله بنسبة تغطية أقل 

وبما يتناسب مع حدود املخاطر املقبولة لدى الجهة التمويلية. كما يمكن تمويل سياسة برنامج كفالة 

الخاصة )خارج برنامج التمويل املضمون(  الجهة التمويليةالعميل وفق شروط أخرى من خالل أموال 

   في كال الحالتين. ريطة أن يتم إبالغ العميل وتوثيق ذلكش

 

 ؟البرنامجمن  املؤهلة لالستفادة املنشأة لعمر  أدنىهل هنالك حد : 27س

يوجد حد أدنى ويشمل البرنامج جميع املنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في جميع مراحلها  ج: ال

 لسياسات منح االئتمان لجهة التمويل
 
 . ووفقا

 

 االقتصادية؟: هل يشمل هذا البرنامج املنشآت في جميع القطاعات 28س

 ؤهلة لالستفادة من برنامج كفالة وهي كاآلتي:امل غير األنشطةعدا ، ج: نعم

أعمال املضاربة وعلى سبيل املثال أعمال املضاربة املصرفية أو العقارية أو األوراق املالية إضافة  .أ

 إلى املشروعات التمويلية.

 أنشطة التضمين وإعادة التضمين عدا أنشطة املهن الحرة في قطاع التضمين.  .ب

 أعمال الصرافة وصرف العمالت. .ت
13 

 االستثمار؟من قبل وزارة هل يشمل البرنامج املنشآت األجنبية املرخصة : 29س

  نعم، في حال حصول املنشضة على ترخيص من الجهات املختصة ملزاولة العمل التجاري باململكةج: 
 
ووفقا

 .لسياسات منح االئتمان لجهة التمويل
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ضمن أو غير املكفولة  املتأخرة املكفولةالتمويالت القائمة  إعادة جدولة/هيكلة: هل يمكن 30س

 برنامج التمويل املضمون؟

 ج:

إعادة ، فيمكن (لديه كفالة قائمة ) التمويل املضمون  برنامج ضمنقد منح القائم التمويل إذا كان  .1

 .البرنامج ضمن هذاالجدولة 

 يمكن (لديه كفالة قائمة) املضمون  التمويلبرنامج مظلة القائم قد منح خارج  التمويل إذا كان .2

هذه الحاالت ويتخذ القرار بناء  على  بدراسةكفالة ويقوم برنامج  البرنامج اهذ ضمنإعادة جدولتها 

 . اللوائح الداخلية، كما يجب االلتزام بشروط برنامج كفالة عند رفع طلبات إعادة الجدولة/الهيكلة

 14 تاريخ في  9IFRSحسب الثانية املرحلة أقل من املصنفة  غير املكفولةبخصوص التمويالت  .3

أرباح أو رسوم إدارية  أييتم كفالتها و إدراجها ضمن املبادرة شريطة عدم تضمنها  2020مارس 

 . مرتبطة بإعادة الجدولة

مارس  14في     9IFRSحسب  الثانيةمن املرحلة  أعلىاملصنفة  غير املكفولةبخصوص التمويالت  .4

 برنامج التمويل املضمون.درج ضمن نال ت  2020
14 

 روط تسييل الكفالة لهذا البرنامج؟ش ماهي: 31س

 ج: تخضع لإلجراءات والشروط املعمول بها من قبل برنامج كفالة. 
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 Loan Guarantee Programدعم ضمانات التمويل برنامج األسئلة املتعلقة ب

 

 وهل هناك شروط على تلك الجهات لالستفادة من البرنامج؟ ؟: من هي الجهات املستفيدة1س

 381000064902جميع املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة حسب تعميم املؤسسة رقم ج: 

، واملستفيدة من برنامج هـ وشركات التمويل الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد16/06/1438وتاريخ 

 م. 2020ديسمبر  31م إلى 2020مارس  14ضمانات تمويل املنشآت )برنامج كفالة( خالل الفترة من 

 

وتكلفة التمويل الرسوم اإلدارية التي يتم تحصليها من قبل برنامج كفالة : هل يشمل اإلعفاء 2س

 املمنوح للجهات املستفيدة؟

عفاء من دفع رسوم الكفاالت الصادرة عن برنامج كفالة من قبل الجهات املستفيدة، وتتضمن ج: يشمل اإل 

 .لعفاء الجهة املستفيدة من تكلفة التمويإرسوم )اإلصدار، التجديد، التمديد، إعادة الجدولة(.  وال يشمل 

 

 : هل هناك أي متطلبات على الجهات املستفيدة لالستفادة من البرنامج؟3س

ضمانات التمويل )برنامج اإلعفاء من رسوم ال يوجد متطلبات على الجهات املستفيدة للحصول على  ج:

 كفالة(.  

 

 : هل يستلزم إشعار الجهة املستفيدة بإعفائها من رسوم برنامج ضمانات التمويل )كفالة(؟4س

 بإعفائهج: 
 
ا من رسوم برنامج كفالة نعم، يستلزم على جميع جهات التمويل إشعار الجهات املستفيدة رسميا

 (.م2020ديسمبر  31م إلى 2020مارس  14من خالل فترة البرنامج )
15 

: هل يتم دفع رسوم برنامج ضمانات التمويل )كفالة( من ِقبل جهة التمويل أو من ِقبل مؤسسة 5س

 النقد؟

بل  بل جهات التمويل، ويتم تسوية املبالغ من ق  ج: يتم دفع رسوم البرنامج حسب اإلجراءات الحالية من ق 

 التمويل.املؤسسة مع جهة 

 

: نصت آلية عمل البرنامج على تزويد املؤسسة ببيان شهري يوضح إجمالي الرسوم املسددة لبرنامج 6س

 ى املؤسسة؟ كفالة، ماهي متطلبات التقرير ومواعيد إرساله إل

ستقوم املؤسسة بسداد رسوم برنامج كفالة بشكل ربع سنوي بناء على البيانات التي ترد من كفالة خالل ج: 

 .الفترة، وال حاجة لتقديم بيان شهري من جهات التمويل
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 : هل يستلزم لجهة التمويل توقيع اتفاقية مع املؤسسة لتنفيذ البرنامج؟7س

البيانات التي ترد من كفالة خالل الفترة، وال حاجة لتقديم بيان شهري ويتم االكتفاء  ،ج: ال يستلزم ذلك

 من جهات التمويل.
16 

 : ماهي آلية تسوية الرسوم املسددة من قبل جهات التمويل لبرنامج ضمانات التمويل )كفالة(؟ 8س

 التمويل عبر نظام سريع.ستقوم املؤسسة بدفع الرسوم املسددة، بعد احتسابها ومراجعتها، لجهة ج: 
 

 : متى يتم تسوية الرسوم املسددة من قبل جهات التمويل لبرنامج ضمانات التمويل )كفالة(؟ 9س

 من تاريخ تقديم  30خالل ج: 
 
 .جمالي الرسوم املسددةإل  الشهري املتضمن يانالبيوما

 

 : كيف يتم تغطية الرسوم املتعلقة بالكفاالت الصادرة من برنامج كفالة؟ 10س

تغطية رسوم )اإلصدار، والتجديد، والتمديد، وإعادة الجدولة( للكفاالت الصادرة من برنامج كفالة  يتمج: 

ضمن ويستثاى من ذلك الكفاالت الصادرة  ،لفاتورة سنة واحدة أو أقل والسنوات الالحقة تتحملها املنشضة

 :املتضمنة أمثلة للحاالت دناهأ .برنامج التمويل املضمون والتي تمتد لثالث سنوات

 االجراء الحالة # 

1 

تقدمت املنشاة لجهة التمويل بطلب االجراء 

م( وكان فترة الضمان 2020أبريل  1بتاريخ )

 )القرض( ثالث سنوات.

         واحد الى سيكون الضمان مغطى من قبل املؤسسة ملدة عام

 م.2021مارس  31تاريخ 

         فيما يخص السنة الثانية تحصلها جهة التمويل من املنشضة

.
 
 اعتياديا

2 

تقدمت املنشاة لجهة التمويل بطلب االجراء 

م( وكان فترة 2020ديسمبر  30بتاريخ )

 الضمان )القرض( ثالث سنوات.

         عام واحد الى سيكون الضمان مغطى من قبل املؤسسة ملدة

 م.2021ديسمبر  29تاريخ 

         فيما يخص السنة الثانية تحصلها جهة التمويل من املنشضة

.
 
 اعتياديا

3 

تقدمت املنشآة لجهة التمويل بطلب االجراء 

م( كان فترة الضمان 2020أبريل  1) بتاريخ 

 أشهر. 8)القرض( 

         ( أشهر الى 8)سيكون الضمان مغطى من قبل املؤسسة ملدة

 م.2020نوفمبر  30تاريخ 

4 

تقدمت املنشآة لجهة التمويل بطلب االجراء 

م( وكان فترة الضمان 2021مارس  1) بتاريخ 

 )القرض( ثالث سنوات.

         
 
ألن فترة التقدم   لن يكون الضمان مغطى من املؤسسة نظرا

م، لذا تحصلها جهة 2020ديسمبر  31كانت بعد تاريخ 

. التمويل
 
 من املنشضة اعتياديا
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 دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة اإللكترونيةبرنامج األسئلة املتعلقة ب
 

 : ماهي الرسوم التي سوف تتحملها املؤسسة؟ 1س

عن املتاجر ومنشآت القطاع  نقاط البيع والتجارة اإللكترونيةي عمليات الشراء لخدمت   كافةرسوم ج: 

، التي تم معالجتها عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العاملية املقبولة في اململكة( أشهر 6الخاص ملدة )

بل جهة مستضيفة داخل اململكة لألنشطة  والتطبيقات في منافذ البيع واملواقع اإللكترونية املنفذة، من ق 

 ململكةاملرخصة من جهة رسمية باالتجارية املحلية 
 

 حتى عمليات بطاقة مدى والبطاقات اإلئتمانية؟ : هل كافة الرسوم معفاة2س

( 6) الخدمتين عن املتاجر ومنشآت القطاع الخاص ملدةتتحمل املؤسسة كافة رسوم عمليات  ،ج: نعم

 نواع البطاقات والشبكات العاملية املقبولة باململكة.ألجميع و  أشهر
 

 15التي تقل قيمة عملياتها عن العمل بالرســـــــــــم الشـــــــــــهري الثابت للمتاجر : متى ســـــــــــوف يتم إيقاف 3س

 ؟ألف ريال

حتى  م2020مارس  14ا من تاريخ أشـــــــهر( اعتبار   6يقاف العمل بالرســـــــم املذكور طيلة مدة الدعم )إيتم ج: 

 .م2020 سبتمبر 14نهاية يوم 
 

: ماهي آلية مشـــــاركة النموذج املوحد لتحصـــــيل الرســـــوم واملبالغ املســـــتحقة، وهل هناك متطلبات 4س

 الجهات املستفيدة؟على 

واملبالغ تحصيل الرسوم ت مشاركة آلية ال توجد متطلبات على الجهات املستفيدة )املتاجر(، حيث تم ج:

 .البنوك ومزودي خدمات الدفع املرخصين مع املستحقة
 

من  بل املؤســـــســـــةجهة مرخصـــــة من قِ : نصـــــت اآللية على اســـــتيناء العمليات التي يكون فيها التاجر 5س

 برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة اإللكترونية، ماهي الجهات املرخصة هنا؟

التضمين، شركات الجهات املرخصة )وهي في كافة القطاعات  جميع الجهات التي تشرف عليها املؤسسةج: 

 .(تالحواال ، مراكز البنوكشركات املدفوعات، التمويل، شركات 
 

ط البيع والتجــــــارة اإللكترونيــــــة بــــــالنموذج التجمي ي اهــــــل الــــــدعم يشـــــــــــــمــــــل مزودي خــــــدمــــــة نقــــــ: 6س

(Aggregation model؟) 

 ج: نعم.
 

هــل يشـــــــــــــمــل برنــامج الــدعم تعويض البنوك ومزودي خــدمــات الــدفع عن مبــالغ ضـــــــــــــريبــة القيمــة : 7س

 ( للرسوم؟VATاملضافة )

 ج: نعم.


