
تخفيـف األثــر المالـــي واالقتصــادي على 
القطــاع الخــاص واألنشــــطة االقتصاديــة 

)COVID - 19( لمواجهــة جائحــة كورونــــا

دليل مبادرات



ســـعيًا إلـــى تخفيـــف اآلثـــار االقتصاديـــة والماليـــة مـــن تداعيـــات 
فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد – 19(، أطلقت حكومة المملكة 
العربية الســـعودية مبادرات عاجلة لتعزيز اســـتمرار المشاركة الفّعالة 
للقطـــاع الخـــاص واألفـــراد العامليـــن فـــي المنظومـــة االقتصاديـــة 
للمملكـــة، كمـــا عملـــت الجهـــات الحكوميـــة علـــى تنفيـــذ عـــدد من 

المبـــادرات واإلجـــراءات للتخفيـــف مـــن آثار هـــذه األزمـــة العالمية. 

وُصممـــت البرامج والمبـــادرات بهدف تحفيـــز االقتصاد، وتخفيف 
العبء على األفراد والمنشـــآت والمســـتثمرين مـــن تداعيات األزمة، 

وذلـــك مـــن خالل تقديم الدعم المالي المباشـــر والغير مباشـــر.

ِكـــن هـــذا الدليـــل المســـتفيدين مـــن االطـــالع علـــى تفاصيـــل  وُيمَّ
المبـــادرات ومعرفـــة شـــروط وآليـــة االســـتحقاق.

كمـــا يمكنكـــم االطـــالع علـــى أحـــدث المبـــادرات مـــن خـــالل زيارة 
الموقـــع اإللكترونـــي

https://initiatives.financialsector.gov.sa

مقدمة 

https://initiatives.financialsector.gov.sa


مبــادرات دعــم

األفـــــراد



أكثــر مــن 18 مليــار ريــال قدمتهــا حكومــة المملكــة للتخفيف 

ــا تمثلــت فــي دعــم 100  مــن تداعيــات جائحــة فيــروس كورون

ألــف أســرة مــن ذوي الدخــل المحــدود، وتعويــض نحــو 1.2 

مليــون موظــف ســعودي فــي المنشــآت عبــر نظــام »ســاند«، 

باإلضافــة إلــى تفعيــل برامــج إعانــة الباحثيــن عــن عمــل وتفعيــل 

خيــار العمــل عــن بعــد بديــال للعمــل المنتظــم.

دعم األفراد



لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعم األفراد العاملين في قطاع نقل الركاب

دعــم األفــراد العامليــن بشــكل مباشــر والذيــن 
ليســوا تحت مظلة أي شــركة والمســجلين لدى 
الهيئــة العامــة للنقــل فــي أنشــطة نقــل الــركاب 
والتــي تــم إيقافهــا، وذلــك مــن خــالل دفــع مبلــغ 
بمقــدار الحــد األدنــى مــن رواتــب الســعوديين 

لهــم.

وصف المبادرة

ضمــان عــدم تأثــر األفــراد ماليــًا واجتماعيــًا نتيجــة 
إيقــاف مصــدر دخلهم األساســي وعــدم قدرتهم 

علــى تلبيــة احتياجاتهــم والتزاماتهــم.

هدف المبادرة

فترة التطبيق: 3 أشهر

يتـــم التقديـــم عبـــر موقع الهيئـــة العامـــة للنقل، 
علمـــًا أن فتـــرة التقديم واســـتقبال الطلبات تبدأ 
مـــن تاريـــخ 20 أبريـــل 2020 م وتنتهـــي بتاريـــخ   

5مايـــو 2020 م      

آلية االستفادة

نقل الركاب برًا
)النقل عبر الحافالت – األجرة(

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل

الجهة المالكة للمبادرة

https://bit.ly/2TqnNvE


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعم األفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

للعمــل  المتفرغيــن  الســعوديين  األفــراد  دعــم 
فــي نشــاط توجيــه المركبــات والمســجلين لــدى 
الهيئــة العامــة للنقــل ويعملــون بمقــدار دوام 
كامــل، حيــث ســيتم دعمهــم بمبلــغ بمقــدار الحد 

األدنــى لرواتــب الســعوديين لمــدة 3 أشــهر. 

وصف المبادرة

العامليــن  األفــراد  علــى  الناتــج  األثــر  تخفيــف 
دخلهــم  مصــدر  تأثــر  نتيجــة  النشــاط  هــذا  فــي 
لمنــع  االحترازيــة  اإلجــراءات  بســبب  األساســي، 

كورونــا. فيــروس  تفشــي 

هدف المبادرة

فترة التطبيق: 3 أشهر

مـــن خـــالل التقديـــم عبـــر موقـــع الهيئـــة العامة 
علـــى  بالضغـــط  وذلـــك  اإللكترونـــي،  للنقـــل 

أدنـــاه. األيقونـــة 

آلية االستفادة

األفراد العاملين في نشاط 
توجيه مركبات نقل الركاب.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل

الجهة المالكة للمبادرة

https://tga.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعم ركيزة الحماية االجتماعية واالكتفاء ومحفظة التمويل

المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  األســر  دعــم 
لمســاندتهم فــي تحمــل األعبــاء الماليــة المترتبــة 
مــن األزمــة الحاليــة عــن طريــق تقديــم تمويــالت 

ميســرة وســريعة لـــ 100 ألــف أســرة.

وصف المبادرة

دعــم األفــراد واألســر مــن ذوي الدخــل المحــدود 
ووســطاء التمويــل األصغــر لتحمــل األعبــاء الماليــة 

المترتبــة علــى أزمــة كورونــا .

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

 زيــارة موقــع البنــك اإللكتروني والتقديم على أحد 
منتجــات التمويــل االجتماعــي، وبالنســبة لأُلســر 
والوســطاء التمويــل ســيقوم البنــك بتقديــم دعــم 
ــى %100  ــدأ مــن 50% إل ــة تب ــر مســترد لتغطي غي
وســيتم  أشــهر   3 لـــ  التشــغيلية  المصاريــف  مــن 

عكــس اإلجــراء آليــا للوســطاء المعتمديــن.

آلية االستفادة

األفراد واألسر من ذوي الدخل المحدود 
ووسطاء التمويل األصغر

القطاعات المستهدفة

بنك التنمية االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                       20 مارس 2021

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/social-loans


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

الســعوديين  للعامليــن  شــهري  تعويــض  صــرف 
فــي منشــآت القطــاع الخــاص مــن خــالل صنــدوق 
نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل »ســاند« 

بنســبة تعويــض 60% لمــدة ثالثــة أشــهر 

وصف المبادرة

األعبــاء  تحمــل  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاندة 
كورونــا لجانحــة  الماليــة  واالثــار 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يوليو 2020مايو 2020

للمنشآت:
الدخول على حساب المنشأة برمز 	 

المستخدم وكلمة المرور .
اختيار  »أيقونة خدمة طلب دعم 	 

المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات 
األزمة«. 

تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين 	 
المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على 

تقديم الطلب 
ستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، 	 

وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله 
المسجل في »أبشر« تدعوه للتقدم بطلب 

تعويض »ساند«.
للمشتركين:

الدخول إلى الحساب الشخصي بالتأمينات 	 
من خالل الموقع اإللكتروني أو تطبيق »تأميناتي«

 اختيار أيقونة »التعطل عن العمل«، يلي 	 
ذلك اختيار  »طلب ساند«. 

 إدخال رقم الحساب البنكي )اآليبان(  ورمز 	 
التحقق ومن ثم إرسال الطلب.

ستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، 	 
وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية 

للتأكيد.

جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من 
تداعيات أزمة فيروس كورونا، باستثناء:  

المنشآت العاملة بالقطاع المالي 	 
والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية 

ومؤسسة النقد العربي السعودي.
شركات التأمين ووسطاء التأمين ومن 	 

يماثلهم في النشاط. 
الشركات المشغلة لالتصاالت. 	 
األسواق المركزية الغذائية والتموينات.	 

القطاعات المستهدفة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/GOSIOnlineHomepage


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

مالــي  دعــم  تخصيــص  المســـار  يســـتهدف 
التشــاركي  والتوصيــل  النقــل  لمســتفيدي منتــج 
مــن عمــالء البنــك بتأجيــل 6 أقســاط مســتحقة 
اعتبــارا مــن شــهر أبريــل ولمــدة 6 أشــهر للتمويــالت 

. الفتــرة  خــالل  والقائمــة  المصروفــة 

وصف المبادرة

- ضمــان اســتمرارية عمــالء منتــج النقــل والتوصيــل 
التشاركي في أعمالهم وتجاوزهم األزمة الحالية.
النقــل  عمــالء  علــى  المالــي  العــبء  تخفيــف   -
قادمــة. أشــهر   6 لمــدة  التشــاركي  والتوصيــل 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سبتمبر 2020  أبريل 2020

يتــم معالجــة اإلجــراء للمســتفيدين آليــا عــن 
طريــق البنــك. 

مستفيدو عمالء منتج النقل والتوصيل التشاركي 
لدى البنك  

القطاعات المستهدفة

بنك التنمية  االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

دعم المستقلين والعاملين لحساب أنفسهم

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/social-loans


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

ميســـرة  تمويـــالت  تقديـــم  المســـار  يســـتهدف 
ــريعة للمواطنيــن القادريــن علــى العمــل ولــم  وسـ
زيــادة  فــي  الراغبيــن  ٔاو  فرصــة وظيفيــة،  يجــدوا 
مدخوالتهــم الشــهرية ولديهــم حرفــة ٔاو مهــارة 
متخصصـــة تمكنهـــم مـــن ممارســة األعمــال الحــرة 

الشــخصي.  لحســابهم 

وصف المبادرة

األفــراد  لــدى  الحــر  العمــل  ممارســة  تحفيــز   -
العمــل  مســتهدفات  تحقيــق  فــي  والمســاهمة 

المــرن.
-  تحسين وضع فئة الشمول المالي لألفراد . 

- مســاندة المواطنيــن مــن ذوي الدخــل المحــدود   
فــي  توفيــر   مصــادر  دخــل  إضافية. 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

أبريل 2021  أبريل 2020

اإللكترونــي والتقديــم  البنــك  زيــارة موقــع 
علــى منتــج العمــل الحــر )نفــاذ(. 

العاطلون عن العمل - المواطنون من ذوي 
الدخل المحدود. 

القطاعات المستهدفة

بنك التنمية  االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

دعم المستقلين والعاملين لحساب أنفسهم 

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/social-loans


دعم ركيزة االكتفاء
مسار دعم وسطاء التمويل األصغر المعتمدين لدى البنك

وصف المبادرة

دعــم وســطاء التمويــل األصغــر لمواجهــة أعباء 
التكاليــف التشــغيلية فــي المرحلــة الحالية. 

ضمان استمرارية اعمال التمويل واالئتمان األصغر 
لدى الوسطاء. 

هدف المبادرة

وسطاء التمويل األصغر من الجمعيات المعتمدة 
من قبل البنك. 

القطاعات المستهدفة

بنك التنمية االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

سيقوم البنك بتقديم الدعم على الشكل التالي: 
دعم غير مسترد لتغطية تبدٔا من %50 ٕالى 100%  

من المصاريف التشغيلية لمدة ثالثة أشهر. 
يتم عكس اإلجراء آليا من قبل البنك لوسطاء 

التمويل األصغر المعتمدين.  

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

مســار دعــم موجــه لوســطاء التمويــل األصغــر 
المعتمديــن مــن قبــل البنــك والمعهــد لهــم 
بمحافــظ تمويليــة تســتهدف تمويــل مشــاريع 

األسر المنتجــة، ألغراض تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية 
واســتمرارية أعمالهم فــي ممارســة االئتمــان 

األصغــر للفئــات المستهدفة حتى تجاوز المرحلة 
الحالية. 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء
 أبريل 2020                                     يونيو 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/social-loans


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إتاحــة نقــل الخدمــة والنقــل بيــن الفــروع وإصــدار 
التأشــيرات للمنشــآت مــع وجــود عمالــة لــم يمــض 
علــى انتهــاء إقامتهــم 3 أشــهر، أو جديــدة لم يمض 

علــى وجودهــا 6 أشــهر.

وصف المبادرة

التســهيل علــى القطــاع الخــاص مــن آثــار جائحــة 
المســتجد. كورونــا  فيــروس 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مستمر 19 مارس 2020م

 من خالل الخدمات اإللكترونية للوزارة، ولمزيد 
من المعلومات يرجى الضغط على األيقونة أدناه.

آلية االستفادة

القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

إتاحة نقل الخدمة والنقل بين الفروع وإصدار التأشيرات للمنشآت

https://mlsd.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

الدعم المالي لممارسي العمل الحر في نشاط توصيل الطلبات

وصف المبادرة

يهــدف البرنامــج إلــى تجنيــب األعبــاء االقتصاديــة 
والماليــة عــن ممارســي العمل الحــر نظًرا لتوقف 
أنشــطتهم ومصــدر دخلهــم فــي ظــل الظــروف 

الحالية.

هدف المبادرة

- العاطلون عن العمل.
- المتعطلون عن العمل من العاملين في 

النقل الموجه.

القطاعات المستهدفة

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(

الجهة المالكة للمبادرة

إصدار وثيقة العمل الحر من خالل منصة 
“العمل الحر” واختيار نشاط توصيل الطلبات 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تقديـــم دعـــم مالـــي قـــدره 15 ريـــاال عن كل 
طلـــب يتم توصيله وبحـــد أقصى 200 طلب 

شـــهريًا أي ما يســـاوي ثالثـــة آالف ريال.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                       20 مارس 2022

https://freelance.sa/


مبــــــادرات دعــــــــــــم

المنشآت 
والمستثمرين



ــات فيــروس  دعمــت حزمــة اإلجــراءات للتخفيــف مــن تداعي
كورونــا منشــآت القطــاع الخــاص والمســتثمرين، ومــن ذلــك 
تعليق إلغاء الخدمات والمقابل المالي والرسوم وتمديد فترة 
اســتكمال متطلبــات إصــدارات وتجديــد الرخــص واالتفاقيــات 
االســتثمارية الســارية وتأجيل عدد من اإلجراءات والتوســع في 

قبــول التقســيط.
وشملت حزمة اإلجراءات تقديم دعم وتسهيالت وإعفاءات 
على مختلف األصعدة وتمويالت وقروض للمنشآت الصغيرة 
والمتوســطة لمســاعدتها فــي التعامــل مــع اآلثــار المترتبــة 
لجائحــة )كوفيــد 19-( مــع تحفيزهــا فــي مجــاالت عــدة، بمــا 

يضمــن اســتمرارية األعمــال. 

دعم المنشآت والمستثمرين



)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيــل دفــع الرســوم المتعلقــة بإصــدار تراخيــص 
تقديــم الخدمــات العســكرية حتــى تاريــخ 13 محــرم 
مــن العــام 1442هـــ، والموافــق 1 ســبتمبر 2020.

وصف المبادرة

تخفيف اآلثار المالية واالقتصادية والتنموية على 
انتشــار فيــروس كورونــا  القطــاع حيــال تداعيــات 

المســتجد والتدابيــر المتخــذة لمكافحــة انتشــاره.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

زيارة موقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
والمراسلة عبر البريد اإللكتروني:

info@gami.gov.sa  

شركات الصناعات العسكرية واألمنية في 
المملكة، وكذلك المستثمرين في القطاع 

والمهتمين.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الجهة المالكة للمبادرة

تسهيالت جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع

آلية االستفادة

1 سبتمبر 2020 30 يونيو 2020 

https://www.gami.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تمديــد فتــرة تصحيــح األوضــاع للشــركات القائمــة 
تاريــخ 21  الهيئــة مــن  ألجــل تطبيــق اشــتراطات 
محــرم 1442ه لموافــق 9 ســبتمبر 2020 وحتــى 
تاريــخ 16 جمــادى األولــى ١٤٤٢هـــ الموافــق 31 

2020م ديســمبر 

وصف المبادرة

تخفيف اآلثار المالية واالقتصادية والتنموية على 
انتشــار فيــروس كورونــا  القطــاع حيــال تداعيــات 

المســتجد والتدابيــر المتخــذة لمكافحــة انتشــاره.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

زيارة موقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
والمراسلة عبر البريد اإللكتروني:

info@gami.gov.sa  

شركات الصناعات العسكرية واألمنية في 
المملكة، وكذلك المستثمرين في القطاع 

والمهتمين.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الجهة المالكة للمبادرة

تسهيالت جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع

آلية االستفادة

1 سبتمبر 2020 30 يونيو 2020 

https://www.gami.gov.sa/


تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين

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

وصف المبادرة

تخفيف األعباء على المستثمرين وتأجيل اإلنفاق 
المالي في الفترة الحالية.

هدف المبادرة

تمــت إجــراءات تطبيــق المبــادرة علــى القطــاع 
الخاص العامل في االســتثمار التعديني وجميع 

المســتثمرين بشــكل آلــي. 

آلية االستفادة

القطــاع الخــاص العامــل فــي االســتثمار التعدينــي 
وجميــع المســتثمرين )صناعــي، تجــاري، خدمــي(

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة للمبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 
 30يونيو 2020 1 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى المســتثمرين في 
الفتــرة الحالية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

المالــي  والمقابــل  الرســوم  ســداد  تأجيــل  تــم 
لجميــع المســتثمرين حتــى نهايــة النصــف األول 

آلــي. بشــكل  2020م  عــام  مــن 

آلية االستفادة

جميع المستثمرين: صناعي، تجاري،  خدمي.

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة

تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين

تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، 
الهيئــة الملكيــة والمقــرة مــن  والمحــدد بلوائــح 
مجلــس إدارتهــا حتــى نهايــة النصــف األول من عام 

2020م.

وصف المبادرة

 30يونيو 2020 1 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


ضمان استمرار المشاريع االستثمارية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

جار العمل على تعديل إشعارات التخصيص 
للمشاريع بالصناعات األساسية والثانوية 

والصناعات الخفيفة والمساندة.

آلية االستفادة

جميع المستثمرين/ الشركات الصناعية

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة

تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين

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

إضافيــة. لفتــرة  التمديــد  حــال  فــي 

وصف المبادرة

 30يونيو 2020 1 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


المشــاريع  اســتمرار  وضمــان  االســتثمار  تشــجيع 
االســتثمارية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

بحسب طلب المستثمر سيتم العمل على تمديد 
جميع االتفاقيات لمدة سنة. 

آلية االستفادة

جميع المستثمرين: صناعي، تجاري، خدمي.

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة

تمديد االتفاقيات االستثمارية 

تمديــد االتفاقيــات االســتثمارية الســارية أو تحــت 
القيمــــة  بنفــس  إضافــــي  عــــام  لمــــدة  التجديــــد 

ــادة. ــة بــــدون زيــ اإليجاريــ

وصف المبادرة

 30يونيو 2020 1 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


منح المستثمرين الفرصة لتصحيح أوجه القصور.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

المســتفيدين  مــع  التواصــل  فــي  الهيئــة  بــدأت 
المدرجيــن تحــت بنــد اإللغــاء، واطالعهــم علــى 
حتــى  الممنوحــة  المهلــة  مــن  االســتفادة  آليــة 

2020م. عــام  نهايــة 

آلية االستفادة

المستثمرون / الشركات الصناعية والتجارية 
)المتعثرة(

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة

تأجيل إجراءات إلغاء االتفاقيات االستثمارية

تأجيــــل إجــــراءات إلغــــاء االتفاقيــــات االســــتثمارية 
بســبب اإلخفــاق أو التقصيــر وإعطــاء المســتثمرين 
باســــتثناء  2020م،  عــــام  نهايــــة  حتــــى  فرصــــة 

االنســحاب. فــي  الراغبيــن  المســــتثمرين 

وصف المبادرة

 30يونيو 2020 1 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تمديــد فتــرة االســتجابة لجميــع مالحظــات الهيئــة 
عبــر منصــة التراخيــص والتــي كانــت محــددة بعــدد 
14 يومــًا لتصبــح مفتوحــة حتى تاريــخ 9 ذو القعدة 

1441هـــ الموافــق 30 يونيــو 2020م

وصف المبادرة

تخفيف اآلثار المالية واالقتصادية والتنموية على 
انتشــار فيــروس كورونــا  القطــاع حيــال تداعيــات 

المســتجد والتدابيــر المتخــذة لمكافحــة انتشــاره.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

30 يونيو 2020ممنذ تاريخ التقديم

زيارة موقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
والمراسلة عبر البريد اإللكتروني:

info@gami.gov.sa  

شركات الصناعات العسكرية واألمنية في 
المملكة، وكذلك المستثمرين في القطاع 

والمهتمين.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الجهة المالكة للمبادرة

تسهيالت جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gami.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل اإلقرار والسداد للزكاة

أشــهر   3 لمــدة  للــزكاة  والســداد  اإلقــرار  تأجيــل 
لجميــع اإلقــرارات المســتحقة خــالل فتــرة المبــادرة

وصف المبادرة

وتأجيــل  للمكلفيــن  النقديــة  الســيولة  توفيــر 
للهيئــة ســدادها 

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

ال تتطلب تقديم طلب

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تعجيل سداد طلبات االسترداد لضريبة القيمة المضافة

تعجيــل ســداد طلبــات االســترداد لضريبــة القيمــة 
المضافــة والفحــص الحقــا

وصف المبادرة

توفير السيولة النقدية للمكلفين بتعجيل تنفيذ 
عمليــات االســترداد ليتــم تحويلهــا مباشــرة علــى 
ان يتــم فحصهــا الحقــًا ممــا يقلــل فتــرة االنتظــار 
مــن تاريــخ تقديــم طلــب االســترداد حتــى تحويــل 

قيمــة االســترداد إلــى أيــام معــدودة

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

تقديم طلب استرداد عن طريق بوابة المكلف في 
موقع الهيئة

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 18 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_015.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

 منح الشهادات الزكوية بال قيود عن فترة إقرار 2019م

منــح الشــهادات الزكويــة بال قيــود عن فترة 
إقرار 2019م

وصف المبادرة

تمكيــن المكلفيــن مــن صــرف مســتحقاتهم لــدى 
الجهــات الحكوميــة ممــا سيســاعد علــى توفيــر 
الســيولة النقديــة وأيضــا تمكينهــم مــن الدخــول 

فــي مشــاريع جديــدة

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

ال تتطلب تقديم طلب

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل سداد الضريبة االنتقائية عبر الجمارك

الجمــارك  عبــر  االنتقائيــة  الضريبــة  ســداد  تأجيــل 
اإلقــرار خــالل  مــن  لتكــون 

وصف المبادرة

توفيــر الســيولة النقديــة للمكلفيــن وتأجيــل ســداد 
الضريبــة للهيئــة

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

ال تتطلب تقديم طلب

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين

التوســع فــي قبــول طلبــات التقســيط المقدمــة 

مــن المكلفيــن بــدون اشــتراط الدفعــة المقدمــة

وصف المبادرة

تمكيــن المكلفيــن من تقســيط االلتزامــات القائمة 
ــدون اشــتراط ســداد دفعــة مقدمــة، ممــا يوفــر  ب
ســيولة للمكلــف بقيمــة الدفعــة المقدمــة )20% 

مــن قيمــة المبلــغ المقســط(

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

تقديم طلب تقسيط عن طريق بوابة المكلف 
على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إيقاف الخدمات والحجز على األموال للمكلفين غير الملتزمين بالسداد 

تأجيــل تنفيــذ إجــراءات إيقــاف الخدمــات والحجــز 
للمكلفيــن غيــر ملتزميــن بســداد  علــى األمــوال 

النظامــي الموعــد  الضريبــة والــزكاة فــي 

وصف المبادرة

عــدم تطبيــق اإلجــراءات النظاميــة علــى المتعثريــن 
ممــا  المبــادرة  فتــرة  خــالل  التزاماتهــم  أداء  فــي 
سيســاعدهم علــى إنهــاء إجراءاتهــم لــدى الجهــات 
الحكومية وأيضا االســتفادة من الســيولة النقدية 

الناتجــة عــن عــدم الحجــز علــى األمــوال

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

ال تتطلب تقديم طلب

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل اإلقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة االستقطاع

تأجيــل اإلقــرار والســداد لضريبــة الدخــل وضريبــة 
اإلقــرارات  لجميــع  أشــهر   3 لمــدة  االســتقطاع 
المســتحقة خــالل فتــرة المبــادرة، واإلعفــاء مــن 
الغرامــات المترتبــة علــى تأجيــل اإلقــرار والســداد

وصف المبادرة

توفير السيولة النقدية للمكلفين وتأجيل سدادها 
للهيئة بــدون فرض غرامات

هدف المبادرة

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للزكاة والدخل 

الجهة المالكة للمبادرة

ال تتطلب تقديم طلب

آلية االستفادة

   تاريخ البداية                      تاريخ االنتهاء
 20 مارس 2020                 30 يونيو 2020

         

فترة التطبيق:

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Documents/Financial-and-economic.pdf


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل المقابل المالي للخدمات

وصف المبادرة

- تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى منشــآت القطــاع 
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــالل  الخاصــة، 

كورونــا.
القطــاع  منشــآت  أعمــال  اســتمرارية  دعــم   -
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 

لخاصــة. ا

هدف المبادرة

جميع القطاعات االقتصادية في المدن 
والمناطق االقتصادية الخاصة.

القطاعات المستهدفة

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة 

الجهة المالكة للمبادرة

مــن خــالل التقديــم علــى الخدمــات المطلوبــة 
المتكاملــة  الحكوميــة  الخدمــات  منصــة  عبــر 
لهيئــة المــدن والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة، 
واختيــار  تأجيــل المقابــل المالــي فــي مرحلــة 

ســداد رســوم الخدمــة.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

المســـتحق  المالـــي  المقابـــل  ســـداد  تأجيـــل 
وتشـــمل  االســـتثمارية  التراخيـــص  لخدمـــات 

والتعديـــل. والتجديـــد  اإلصـــدار   خدمـــات 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م26 مارس 2020م

http://ecza.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/businessRolePages/Page52.jspx?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome&_afrLoop=5058727961558381


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على الواردات

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة  على 
ــز القطــاع الخــاص  ــا لتحفي الــواردات لمــدة 30 يوًم
إلكترونــي  إقــرار  أو  بنكــي  تقديــم ضمــان  مقابــل 

»التــزام مســتندي«.

وصف المبادرة

المحتملــة  الماليــة واالقتصاديــة  اآلثــار  تخفيــف 
علــى القطــاع الخــاص خــالل هــذه المرحلــة.

توفيــر ســيولة للشــركات ُتمّكنهــا مــن االســتفادة 
منهــا خــالل فتــرة تأجيــل الرســوم. 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 
22 مارس 2020م                           30 يونيو 2020م

الدخــول إلــى موقــع الجمــارك الســعودية )البوابــة 
اإللكترونية(.

الذهــاب إلــى خيــار )تأجيــل تحصيــل الرســوم( أعلــى 
الصفحــة الرئيســية للموقع.

اختيار المسار الذي يرغبه المستورد )ضمان بنكي 
مخصص لجميع المســتوردين من كل القطاعات، 
أو االلتــزام المســتندي المخصــص للمســتوردين 

منخفضــي المخاطــر مــن كل القطاعــات(.

إكمال الخطوات الالزمة إلتمام الطلب.  

آلية االستفادة

- الضمان البنكي: كافة المستوردين من كافة 
القطاعات. 

- االلتزام المستندي: المستوردون منخفضو 
المخاطر من كافة القطاعات. 

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للجمارك

الجهة المالكة للمبادرة

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


تشجيع االستثمار. 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يتم التنسيق مع شركة »مرافق« لتأجيل 
المطالبات السابقة والمقدرة بـ 28.4 مليون ريال.

آلية االستفادة

الصناعات الخفيفة.

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة

30يونيو 2020 1 أبريل 2020

تأجيل المطالبات السابقة لمقابل »السعة المحجوزة«

»الســعة  لمقابــل  الســابقة  المطالبــات  تأجيــل 
عليهــا  التــي  الخفيفــة  للصناعــات  المحجــوزة« 
مســتحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة ســنة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

التجديد التلقائي للتراخيص االستثمارية

وصف المبادرة

جميع القطاعات االقتصادية في المدن 
والمناطق االقتصادية الخاصة.

القطاعات المستهدفة

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة 

الجهة المالكة للمبادرة

مــن خــالل التقديــم علــى الخدمــات المطلوبــة 
المتكاملــة  الحكوميــة  الخدمــات  منصــة  عبــر 
لهيئــة المــدن والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة، 
واختيــار  تأجيــل المقابــل المالــي فــي مرحلــة 

ســداد رســوم الخدمــة.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

التجديـــد التلقائي للتراخيص االســـتثمارية التي 
شـــارفت على اإلنتهاء.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م26 مارس 2020م

- تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى منشــآت القطــاع 
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــالل  الخاصــة، 

كورونــا.
القطــاع  منشــآت  أعمــال  اســتمرارية  دعــم   -
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 

لخاصــة. ا

هدف المبادرة

http://ecza.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/businessRolePages/Page52.jspx?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome?wc.contentSource=%2Fportal%2Fhome&_afrLoop=5058769833538381


تأجيل المقابل المالي للخدمات

وصف المبادرة

جميع القطاعات االقتصادية في المدن 
والمناطق االقتصادية الخاصة.

القطاعات المستهدفة

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة 

الجهة المالكة للمبادرة

مــن خــالل التقديــم علــى الخدمــات المطلوبــة 
المتكاملــة  الحكوميــة  الخدمــات  منصــة  عبــر 
لهيئــة المــدن والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة، 
واختيــار  تأجيــل المقابــل المالــي فــي مرحلــة 

ســداد رســوم الخدمــة.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

المســـتحق  المالـــي  المقابـــل  ســـداد  تأجيـــل 
العقاريـــة. للخدمـــات 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م26 مارس 2020م

- تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى منشــآت القطــاع 
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــالل  الخاصــة، 

كورونــا.
القطــاع  منشــآت  أعمــال  اســتمرارية  دعــم   -
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 

لخاصــة. ا

هدف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

http://www.ecza.gov.sa/360/pages/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل المقابل المالي للخدمات

وصف المبادرة

جميع القطاعات االقتصادية في المدن 
والمناطق االقتصادية الخاصة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الشؤون البلدية والقروية

الجهة المالكة للمبادرة

مــن خــالل التقديــم علــى الخدمــات المطلوبــة 
المتكاملــة  الحكوميــة  الخدمــات  منصــة  عبــر 
لهيئــة المــدن والمناطــق االقتصاديــة الخاصــة، 
واختيــار  تأجيــل المقابــل المالــي فــي مرحلــة 

ســداد رســوم الخدمــة.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

المســـتحق  المالـــي  المقابـــل  ســـداد  تأجيـــل 
البلديـــة.  لخدمـــات 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م26 مارس 2020م

- تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى منشــآت القطــاع 
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــالل  الخاصــة، 

كورونــا.
القطــاع  منشــآت  أعمــال  اســتمرارية  دعــم   -
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 

لخاصــة. ا

هدف المبادرة

https://balady.gov.sa/


منح تسهيالت ائتمانية بتكلفة مدعومة لحساب 
جهــات التمويــل لمنــح قــروض بتكاليــف منخفضــة 

للجهات المستفيدة.

)جهــات التمويــل هــي البنــوك وشــركات التمويــل 
الخاضعــة إلشــراف المؤسســة(

فتــرة ســداد التمويــل تبــدأ بعــد ســتة أشــهر مــن 
منــح التمويــل

وصف المبادرة

دعــم اســتمرارية األعمــال ونمــو المنشــآت خــالل 
المرحلــة الحاليــة وتخفيــف أعباء تذبــذب التدفقات 

النقديــة ودعــم رأس المــال العامــل

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

14 مارس  142021 مارس 2020

تقــوم الجهــات المســتفيدة بتقديــم طلــب 	 
ــل والتــي بدورهــا  ــل مــن جهــات التموي التموي
التمويــل  تكلفــة  بــأن  المســتفيد  تشــعر 
منــح  ويتــم   ،%95 نســبته  مــا  مدعومــة 
المســتفيد فتــرة ســماح للســداد ال تقــل عــن 
ســتة أشــهر باإلضافــة إلــى عــدم تجــاوز نســبة 

ســنويًا.   %4 اإلداريــة  والرســوم  األربــاح 
تقــوم الجهــات المســتفيدة بالتواصــل مــع 	 

بخصوصــه  التمويــل  جهــات 

آلية االستفادة

المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

القطاعات المستهدفة

مؤسسة النقد العربي السعودي 

الجهة المالكة للمبادرة

برنامج التمويل المضمون

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إنشاء وحدة عيادات األعمال لمساعدة شركات العمرة  

إنشــاء وحــدة عيــادات األعمــال لمســاعدة شــركات 
العمــرة فــي مراجعــة آلياتهــا وخططهــا التشــغيلية، 
بما يســهم في اســتمرارية عملها و تجاوزها لفترة 

األزمة.

وصف المبادرة

تخفيــف اآلثــار الناتجــة عــن األزمــة مــن خــالل وحــدة 
شــركات  بمســاعدة  المعنيــة  األعمــال  عيــادات 

العمــرة لتخطــي التحديــات.

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

التقديم من خالل إدارة الشركات في وكالة العمرة 
لالستفادة من المبادرة )عند اإلعالن عنها(.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

   تاريخ البداية               تاريخ االنتهاء
 أبريل 2020               أكتوبر 2020   

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تفعيل مسار جديد لمنح الشركات موافقة استخدام طوارئ للمنتجات المهمة في األزمة 

اســتحداث مســار مؤقــت يتــم مــن خالله منــح إذن 
لالســتخدام الطــارئ لألجهــزة والمنتجــات الطبيــة 
بأزمــة  العالقــة  ذات  التشــخيصية  والكواشــف 

)كوفيــد – 19(. 

وصف المبادرة

األجهــزة  هــذه  توفــر  ســرعة  فــي  المســاهمة 
والمنتجــات الطبيــة لالســتخدام فــي المملكة في 

هــذه الجائحــة.

هدف المبادرة

المصانع وشركات األجهزة الطبية والكواشف 
المخبرية التشخيصية.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

تتقــدم الشــركة بإرســال طلــب عبــر  البريــد اإللكتروني 
للحصــول علــى إذن لالســتخدام الطــارئ لألجهــزة 
والمنتجــات ذات العالقــة بجائحــة )كوفيــد – 19(، 
مــع إرفــاق الشــهادات والبيانــات والكميــات المــراد 
اســتيرادها، وعلــى أساســه تحصــل علــى إذن يســمح 
باســتيراد شــحنة واحــدة فقــط علــى أن تســتكمل 

اإلجــراءات الحقــا.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

   تاريخ البداية                           تاريخ االنتهاء

15 مارس 2020                     خالل جائحة كورونا   

https://www.sfda.gov.sa/en/medicaldevices/regulations/Documents/SFDA-MD-Covid19en.pdf


المسار السريع لدعم المنشأة في مواجهة األزمة

إنشــاء 4 نمــاذج تفاعليــة للــرد العاجــل وذلــك لزيادة 
التــي  والصعوبــات  للعوائــق  االســتجابة  ســرعة 
تواجههــا المنشــآت فــي مجــاالت الغــذاء والــدواء 

واألجهــزة الطبيــة، وحلهــا فــي أســرع وقــت.

وصف المبادرة

دعــم القطــاع الخــاص بجميــع أنشــطته وصناعاتــه 
الغذائيــة والدوائيــة واألجهــزة الطبية في مواجهة 

الجائحة

هدف المبادرة

قطاعات األغذية واألدوية واألجهزة الطبية 
ومستلزمات الوقاية من العدوى.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

الدخول السريع على الرابط وتعبئة النموذج،
وسيتم التفاعل مع طلبك مباشرة.

نموذج الدعم السريع لشركات األجهزة 
والمنتجات الطبية

 http://sfda.sa/MDSector 
نموذج الدعم السريع لشركات األدوية  

 http://sfda.sa/DrugSector
نموذج  الدعم السريع لشركات األغذية 

 http://sfda.sa/FoodSector
نموذج الدعم السريع للتواصل والبالغات 

http://sfda.sa/eForm

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محدد18 مارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


دليل إرشادي ألهم التدابير الالزمة ألزمة فيروس كورونا في منشآت األعالف

ألزمــة  الالزمــة  التدابيــر  ألهــم  إرشــادي  دليــل 
فــي منشــآت    )19 – )كوفيــد  فيــروس كورونــا 
ــاج  األعــالف،  وذلــك للحفــاظ علــى اســتمرارية إنت

العلفيــة. المنشــآت 

وصف المبادرة

الحد من تفشــي فيروس كورونا الجديد وانتشــاره 
عــن طريــق إعــداد وتحضيــر بيئــة العمــل بشــكل 
منهجــي لمنــع انتشــار الفيــروس عــن طريــق الحــد 
مــن انتقــال العــدوى بيــن الموظفيــن، والحفــاظ 
علــى العمليــات التجاريــة، باإلضافــة إلــى الحفــاظ 

علــى بيئــة عمــل صحيــة.

هدف المبادرة

المنشآت  العلفية

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

نظــرًا للظــروف التــي تمــر بهــا دول العالــم والتحديات 
التــي تواجههــا للتصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا، 
ومــن منطلــق تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ومن مبدأ »كلنا مســؤول«، تم انشــاء دليل إرشــادي 
ألهــم التدابيــر الالزمــة ألزمــة فيــروس كورونــا الجديد 
والــذي يهــدف إلــى توضيــح طــرق إعــداد وتحضيــر 
بيئــة العمــل بشــكل منهجــي لمنــع انتشــار الفيــروس.

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


تمديد صالحية تسجيل وتداول المبيدات

تمديــد صالحيــة تســجيل وتــداول مبيــدات الصحــة 
العامة لجميع المبيدات المسجلة أو التي انتهـــــى 
ــا مـــــن تاريـــــــخ  1441/7/21هـــ لمــدة 6  تسجيلهـــــ

أشــهر.

وصف المبادرة

علــى  واالقتصــادي  المالــي  العــبء  تخفيــف 
الشــركات والمؤسســات نظــرا للظــروف الحاليــة.

هدف المبادرة

الشركات والمؤسسات التي تعنى بتسجيل 
المبيدات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

اإلدارة  مــع  الشــركات  قبــل  مــن  التواصــل  يتــم 
المعنيــة بالهيئــة مباشــرة )اتصــال، بريــد إلكترونــي(، 
ثم يتم دراسة الطلب وتقدير المنفعة لالستفادة 

مــن هــذه الخدمــة.

cec@sfda.gov.sa البريد االلكتروني
هاتف 19999

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


االكتفاء بصور من بعض المتطلبات المطلوب فيها األصل 

االكتفــاء بصــور مــن بعــض المتطلبــات المطلــوب 
فيهــا األصــل لحيــن قــدرة الشــركات علــى اســتيفاء 

المتطلبــات.

وصف المبادرة

لصعوبــة توفيــر بعــض المتطلبــات فإنــه يكتفــى 
بالصــور الســتكمال عمليــة التســجيل.

هدف المبادرة

الشركات والمؤسسات التي تعنى بتسجيل 
المبيدات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

نظــرًا للظــروف التــي تمــر بهــا دول العالــم والتحديات 
التــي تواجههــا للتصــدي لجائحــة فيــروس كورونــا، 
ومــن منطلــق تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ومــن مبــدأ »كلنــا مســؤول«، تــم إطــالق المبــادرة 
ــر االقتصــادي المترتــب علــى العمــالء  لتخفيــف األث
جــراء الجائحــة وســيتم إعــالم الشــركات المســتفيدة 

عــن طريــق إرســال بريــد إلكترونــي لهــا.

cec@sfda.gov.sa البريد االلكتروني
هاتف 19999

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


تقديم استثناءات لبعض المبيدات التي تكافح نواقل األمراض أو آفات الصحة العامة

تقديــم اســتثناءات لبعــض المبيــدات التــي تكافــح 
نواقــل األمــراض أو آفــات الصحــة العامــة والتــي 
لهــا ارتبــاط بعمــل بعــض الجهــات الحكومية كــوزارة 

الصحــة أو وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

وصف المبادرة

ضمان عدم انقطاع عمليات المكافحة، وخصوصا 
نواقــل األمــراض واآلفــات فــي الجهــات الحكوميــة 

كوزارة الصحة ووزارة الشــؤون البلدية والقروية.

هدف المبادرة

الجهات الحكومية التي تكافح نواقل األمراض 
وآفات الصحة العامة والشركات المستوردة 

لهذه المبيدات

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

عنــد طلــب اســتثناء لمبيــد معيــن عــن طريــق 
جهة حكومية فإنه يتم اســتثنائه والســماح به 

مــن قبــل الهيئــة.

البريــد  طريــق  عــن  االستفســار  يمكــن  كمــا 
 webmaster@sfda.gov.sa:االلكترونــي

او االتصال على الرقم الموحد: 19999

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


وفرة الغذاء مسؤوليتنا

تمديــد فتــرة االلتــزام بمتطلبــات الالئحــة الفنيــة 
الســعودية رقــم SFDA.FD 2233  “اشــتراطات 
البيانــات التغذويــة علــى البطاقــة” لتصبــح حتــى 

2020/09/30م تاريــخ 

وصف المبادرة

الغذائيــة  المنتجــات  دخــول  إجــراءات  تســهيل 
الــواردة عبــر منافــذ المملكــة ممــا يســاهم فــي 
جائحــة  خــالل  الغذائيــة  المنتجــات  وفــرة  تعزيــز 
كورونــا، إضافــة إلــى المســاهمة فــي رفــع معــدل 
التــزام الشــركات الوطنيــة والعالميــة علــى حــد 
الســعودية  الفنيــة  الالئحــة  بمتطلبــات  ســواء 

 .SFDA.FD 2233

هدف المبادرة

القطاع الخاص – الصناعات الغذائية

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

قامــت الهيئــة بتأجيــل فتــرة تطبيــق االلتــزام 
ــن القطــاع الخــاص مــن  ــة لتمكي بالالئحــة الفني

ببنودهــا.  االلتــزام 

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محدد1 اكتوبر 2020

https://www.sfda.gov.sa/en/medicaldevices/regulations/Documents/SFDA-MD-Covid19en.pdf


استيراد األدوية في حاالت الطوارئ العامة

يوضــح هــذا اإلجــراء متطلبــات الحصــول علــى إذن 
االستيراد والفسح للمستحضرات الصيدالنية في 

حــاالت الطــوارئ العامــة

وصف المبادرة

تهــدف إلــى  تســريع اإلجــراءات بحيــث يتــم دراســة 
الطلــب خــالل يــوم عمــل واحــد

هدف المبادرة

مقدمو الرعاية الصحية )الجهة المستفيدة، 
المستشفيات( والوكيل المورد المعتمد لدى 

الهيئة.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

تعبئة النموذج المخصص لطلب االستيراد  في 	 
حالة الطوارئ ، إضافة إلى  تقديم شــهادة تثبت 
تســجيل وتســويق المســتحضر فــي بلــد المنشــأ ، 
)تســتثنى الجهــات الصحيــة المســتفيدة مــن هــذا 
الشــرط في حال تقديمها لطلب االســتيراد(، مع 

تقديــم فاتورة الشــراء.

يرسل رابط الدليل مباشرة للجهات المستفيدة	 

إرســال الطلبــات أعــاله علــى البريــد اإللكترونــي  	 
import.Drug@sfda.gov.sa

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


استحداث مسار سريع للموافقة على معقمات األيدي

قامــت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء باســتحداث 
مســار ســريع للموافقــة علــى  تصنيــع معقمــات 
األيــدي للمصانــع المحليــة خــالل الفتــرة الماضيــة، 
وذلك للحد من تفشــي فيروس كورونا المســتجد 

)كوفيــد – 19(  

وصف المبادرة

زيادة إنتاج معقمات األيدي في المملكة 
وتوفرهــا مــع ســد احتيــاج الســوق المحلــي مــن 

األيــدي. معقمــات 

هدف المبادرة

الشركات والمصانع

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

 تقديــم الطلــب عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 	 
sdr.drug@sfda.gov.sa، مــع ضــرورة إرفــاق 

المتطلبــات الخاصــة بــه. 

 تتم مراجعة الطلب من الناحية الفنية. 	 

البريــد                  	  خــالل  مــن  للمصنــع  موافقــة  إصــدار 
اإللكترونــي.    

 يتم العمل على مدار الساعة. 	 

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محدد11 مارس 2020

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf


إعداد دليل إرشادي للتعامل مع الدراسات السريرية أثناء الجائحة 

التجــارب الســريرية فــي إدارة  مبــادرة مــن قســم 
المنافــع والمخاطــر لتوضيــح آليــة إجــراء التجــارب 
بعــض  وتقديــم  الجائحــة  فتــرة  خــالل  الســريرية 

الدراســات. بجــودة  تضــر  ال  التــي  التســهيالت 

وصف المبادرة

تســهيل عمــل التجــارب الســريرية خــالل فتــرة 
الجائحــة. 

هدف المبادرة

كافة القطاعات الصحية المعنية بالدراسات 
السريرية.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

تــم انشــاء دليــل إرشــادي للتعامــل مــع الدراســات 
الســريرية أثنــاء جائحــة كورونــا المســتجد يهــدف 
فتــرة  خــالل  الســريرية  التجــارب  تســهيل عمــل 
عبــر  الدليــل  علــى  االطــالع  ويمكــن  الجائحــة، 

الرابــط االلكترونــي ادنــاه

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

https://www.sfda.gov.sa/en/medicaldevices/Authorized/Documents/ClinicalTrialsCOVID-19.pdf


استحداث دليل إرشادي للمتطلبات والشروط الالزمة العتماد اللقاحات

الــالزم  اإلكلينيكيــة  للمتطلبــات  إرشــادي  دليــل 
تقديمهــا العتمــاد اللقاحــات فــي المملكــة العربية 

الســعودية.

وصف المبادرة

اإلكلينيكيــة  والدراســات  االشــتراطات  توضيــح 
الواجــب توفرهــا ألي لقــاح فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

هدف المبادرة

كافة القطاعات الصحية

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

العالــم 	  دول  بهــا  تمــر  التــي  للظــروف  نظــرًا 
لجائحــة  للتصــدي  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
فيروس كورونا ومن منطلق تعزيز الشراكة مع 
كافــة القطاعــات ومــن مبــدأ »كلنــا مســؤول«، 

للمتطلبــات 	  إرشــادي  دليــل  اســتحداث  تــم 
والشــروط الالزمــة العتمــاد اللقاحــات بهــدف 
توضيــح االشــتراطات والدراســات اإلكلينيكيــة 
الواجــب توفرهــا ألي لقــاح فــي المملكة العربية 

الســعودية.

يرسل رابط الدليل مباشرة للجهات المستفيدة	 

آلية االستفادة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

فترة التطبيق:

غير محددمارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

خفض تكاليف شهادة مطابقة اإلرسالية بمعدل 
%30 لتصبــح 350 ريــاال بــداًل مــن 500 رياال.

وصف المبادرة

شــركات  علــى  االقتصاديــة  التكاليــف  تخفيــف 
جديــدة  تســهيالت  وتقديــم  الخــاص،  القطــاع 

تســاعدها علــى اســتمرارية أعمالهــا. 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مستمر 15 أبريل 2020 

يتــم الحصــول علــى التخفيــض عنــد تقديــم 
مطابقــة  شــهادة  علــى  الحصــول  طلــب 

)ســابر( عبــر منصــة  اإلرســالية 

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

خفض تكاليف شهادة مطابقة اإلرسالية

آلية االستفادة

القطاعان التجاري والصناعي 

https://saber.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

المطابقــة  شــهادات  جميــع  صالحيــة  تمديــد 
المســجلة فــي منصــة »ســابر« اإللكترونيــة التــي 
تنتهــي صالحيتهــا فــي شــهر مــارس أو أبريــل أو 
مايــو 2020 لمــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء 

الشــهادة.

وصف المبادرة

بتقليــل  والتجــاري  الصناعــي  القطاعيــن  دعــم 
وتســريع  المطابقــة،  شــهادات  إصــدار  تكاليــف 

المســتوردة.  المنتجــات  فســح  عمليــة 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

31 مايو 012020 مارس 2020

سيتم تطبيق المبادرة على جميع شهادات 
ــر  ــة عب المطابقــة المقدمــة للجهــات المعني

منصــة »ســابر«.

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

تمديد صالحية جميع شهادات المطابقة 

آلية االستفادة

القطاعان التجاري والصناعي 

https://saber.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

مــن  الصــادرة  الســلع  اختبــارات  تقاريــر  قبــول 
المختبــرات المعتمــدة فــي بلــد التصديــر إلــى ثــالث 
ســنوات ســابقة دون الحاجــة إلــى إجــراء اختبــارات 

جديدة. 

وصف المبادرة

تذليــل الصعوبــات أمــام المورديــن نتيجــة عــدم 
اختبــارات   تقاريــر  علــى  الحصــول  مــن  تمكنهــم 

الحاليــة. العالميــة  للظــروف  نظــرًا  جديــدة 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

بمجــرد  المبــادرة  مــن  االســتفادة  ســتتم 
تقديــم تقاريــر االختبــارات القديمة المعتمدة 

عبــر منصــة »ســابر«.

القطاعان التجاري والصناعي 

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

قبول تقارير اختبار السلع

آلية االستفادة

نهاية جائحة كورونا 31 مارس 2020

https://saber.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيــل زيــارات خطــوط اإلنتــاج للمنتجــات المفروض 
عليهــا هــذا الشــرط قبــل الحصــول علــى شــهادات 
المطابقــة، وإصــدار شــهادات المطابقــة بدون هذا 

الشرط.

وصف المبادرة

بإصــدار  الخاصــة  الحكوميــة  تخفيــف اإلجــراءات 
األوضــاع  مــع  تماشــيًا  المطابقــة  شــهادات 

العالميــة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

نهاية جائحة كورونا مارس 2020

شــهادات  إصــدار  علــى  الهيئــة  عملــت 
التجــاري والصناعــي  للقطاعيــن  المطابقــة 
بشــكل مباشــر دون إجــراء زيــارات لخطــوط 
اإلنتــاج، وُيمكــن االطــالع علــى مزيــد مــن 
مــن  االســتفادة  بآليــة  الخاصــة  اإلجــراءات 

أدنــاه. األيقونــة  علــى  الضغــط  خــالل 

القطاعان التجاري والصناعي 

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

 تأجيل زيارات خطوط اإلنتاج للمنتجات

آلية االستفادة

https://saber.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تنفيــذ التدقيــق عــن ُبعــد للمنتجــات المفــروض 
الجــودة. عليهــا عالمــة 

وصف المبادرة

تمكين المنشآت الصناعية والتجارية من الحصول 
علــى عالمــة الجــودة للمنتجــات التــي تــم اإللــزام 
بالحصــول عليهــا مــن قبــل هيئــة المواصفــات 
وذلــك بــدون الحاجــة للقيــام بإجــراءات التدقيــق 

فــي تلــك المنشــآت.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

 نهاية جائحة كورونا أبريل 2020

عبــر الموقــع اإللكترونــي للهيئــة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة.

القطاعان التجاري والصناعي 

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

التدقيق عن ُبعد للمنتجات المفروض عليها عالمة الجودة

آلية االستفادة

https://www.saso.gov.sa/ar/pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إتاحــة عــدد مــن المواصفــات القياســية الســعودية 
مجانــًا للجهــات الراغبــة.

وصف المبادرة

إتاحة عدد من المواصفات القياســية الســعودية 
مجانــًا  للجهــات ذات العالقــة ومنها: 

المواصفة القياسية إلدارة المخاطر. 	 
 المواصفة القياسية ألمن المعلومات. 	 
 المواصفة القياسية لنظام إدارة استمرارية 	 

األعمال. 
المواصفة القياسية للتطوع. 	 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

31 يوليو 2020 20 أبريل 2020

طلــب المواصفــات مــن خــالل التواصــل عبــر 
 info@saso.gov.sa البريــد اإللكترونــي

القطاعان التجاري والصناعي 

القطاعات المستهدفة
 الهيئة  السعودية  للمواصفات 

والمقاييس  والجودة

الجهة المالكة للمبادرة

إتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجانًا

آلية االستفادة

https://www.saso.gov.sa/ar/pages/default.aspx
www.saso.gov.sa
https://www.saso.gov.sa/ar/pages/default.aspx


المبــادرة تهــدف لتقديــم خصــم بنســبة 25% مــن 
المقابل المالي السنوي للمستأجرين المستحقين.

وصف المبادرة

دعم االستقرار للقطاع الصناعي.	 
خفض األعباء المالية على المصانع.	 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

31 ديسمبر 252020 مارس 2020

جميع من هم حاصلون على رخصة تشغيل سارية 
مــن »مــدن« ويكــون تاريــخ بــدء الــدورة اإليجاريــة 
القادمــة بالربــع الثانــي أو الثالــث أو الرابــع مــن عــام 
2020م يمكنهــم االســتفادة مــن المبــادرة، حيــث 
ــرة مــع احتســاب الخصــم  ســتقوم »مــدن« بالفوت

آليــا لجميــع المســتحقين.

آلية االستفادة

جميــع العقــود الصناعيــة الحاصلــة علــى رخصــة 
تشــغيل.

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

تخفيض 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://modon.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


دعم استقرار القطاع الصناعي.	 
تأجيل التدفقات النقدية الخارجة من المصانع 	 

ممــا يتيح لها تغطية النفقــات الطارئة.
احتفــاظ المصانــع بالســيولة النقديــة لفتــرة 	 

أطــول.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

جميع من هم حاصلون على رخصة تشغيل سارية 
مــن »مــدن« ويكــون تاريــخ بــدء الــدورة اإليجاريــة 
القادمــة بالربــع الثانــي أو الثالــث أو الرابــع مــن عــام 
2020م يمكنهــم االســتفادة مــن المبــادرة، حيــث 
ســتقوم »مــدن« بالفوتــرة مــع احتســاب فتــرة 90 
يومــًا إضافيــا بعــد تاريــخ االســتحقاق، ليكــون تاريــخ 

آخــر مهلــة للســداد.

آلية االستفادة

جميع العقود الصناعية الحاصلة على رخصة 
تشغيل.

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

وصف المبادرة

المبــادرة تســتهدف منــح المصانــع الحاصلــة علــى 
رخصــة تشــغيل والتــي تأثــرت أعمالهــا التشــغيلية 
بفيــروس كورونــا )كوفيــد – 19( فتــرة إضافيــة 
للســداد بعــد تاريــخ االســتحقاق، وذلــك لمــدة 

90 يومــًا.

31 ديسمبر 252020 مارس 2020

دعم المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://modon.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


دعم استقرار القطاع الصناعي.	 
ــاء 	  ــاء اإلداريــة علــى المصانــع أثن خفــض األعب

جائحــة كورونــا.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

المستحقون لها هم الحاصلون على رخصة تشغيل 
سارية من »مدن« وتنتهي خالل الفترة 2020 م، 

حيث تقوم »مدن« بالتمديد تلقائيا لجميع 
المستحقين.

آلية االستفادة

جميع المصانع

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

وصف المبادرة

بموجــب هــذه المبــادرة تحصــل المصانــع المنتجــة 
إلــى  تمديــد  علــى  تشــغيل  رخصــة  لديهــا  التــي 

نهايــة 2020م دون الحاجــة للتقديــم. 

31 ديسمبر 252020 مارس 2020

تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://modon.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


القطــاع  لتحفيــز  المعــد  اإلجــراء  يتلخــص وصــف 
الخــاص خــالل أزمــة فيــروس كورونا فــي تمديــد 
فتــرة إعفــاء البضائــع مــن أجــور أرضيــات التخزيــن 
بالموانــئ لتصبــح 10 أيــام بــداًل مــن 5 أيــام لجميــع 

الــواردة والصــادرة. البضائــع 

وصف المبادرة

تخفيــف األعبــاء الماليــة المترتبــة علــى القطــاع 
الخــاص وتســهيل إجــراءات التخزيــن، وذلــك عــن 
طريــق زيــادة فتــرة إعفــاء البضائــع إلــى 10 أيــام 

ألجــور أرضيــات التخزيــن.

هدف المبادرة

البحرييــن  الــوكالء  جميــع  إبــالغ  ســيتم 
والشــركات المشــغلة العاملــة بالمينــاء كٌل 
فيمــا يخصــه عــن طريــق اإلدارة المعنيــة فــي 

مينــاء. كل 

المصدرون والمستوردون

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للموانئ 

الجهة المالكة للمبادرة

تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

16 يونيو  162020 مارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mawani.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx


الشــركات  علــى  المســتحقة  الدفعــات  تأجيــل 
العاملــة فــي الموانــئ لألجــور لمــدة 90 يومــا بــدال 

مــن 30 يومــا. ويعمــل فيهــا لفتــرة 6 اشــهر.

وصف المبادرة

آثــار نقــص الســيولة الماليــة بســبب  الحــد مــن 
تداعيــات جائحــة كورونــا ودعم الشــركات العاملة 
في القطاع البحري والمســاهمة في اســتمرارية 

النمــو االقتصــادي.

هدف المبادرة

العاملــة  الشــركات  جميــع  إبــالغ  ســيتم 
بالمينــاء كٌل فيمــا يخصــه عــن طريــق اإلدارة 

فــي كل مينــاء.  المعنيــة 

الشركات المشغلة في الموانئ والوكالء 
المالحيين

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للموانئ 

الجهة المالكة للمبادرة

تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من األجور 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

16 سبتمبر  162020 مارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mawani.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيــل تحصيــل أجــور حجز مواعيد الشــاحنات بميناء 
منصــة  خــالل  مــن  بالدمــام  العزيــز  عبــد  الملــك 

النافــذة الموحــدة »فســح«. 

وصف المبادرة

مــن  للحــد  والتصديــر  االســتيراد  دعــم شــركات 
آثــار تداعيــات جائحــة كورونــا، والمســاهمة فــي 
اســتمرارية النمــو االقتصــادي، لضمــان اســتمرار 

البضائــع وسالســل اإلمــداد. تدفــق 

هدف المبادرة

مــن خــالل منصــة »فســح« يكــون حجــز 
المواعيــد والدفــع مؤجــل. 

المصدرين والمستوردين وشركات النقل البري

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للموانئ 

الجهة المالكة للمبادرة

تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

30 يونيو  12020 مايو 2020

https://www.fasah.sa/trade/home/ar/index.html


دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت 
القطــاع الخــاص لمــدة )3( أشــهر، وذلــك بقيمــة 
تحمــل  خــالل  مــن  ريــال،  مليــون   )800( إجماليــة 
“المؤسسة” لتلك الرسوم لجميع أنواع البطاقات 

والشــبكات العالميــة المقبولــة بالمملكــة.

وصف المبادرة

النمــو  اســتمرارية  لضمــان  المســتفيدين  دعــم 
المدفوعــات خدمــات  تقديــم  فــي  والتوســع 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

14 سبتمبر  142020 مارس 2020

ال حاجــة للتقديــم علــى المبــادرة، إذ أبلغــت البنــوك 
ومــزودي خدمــات الدفــع المتاجــر بإعفائهــم مــن 

الرســوم.

آلية االستفادة

كافة منافذ البيع والمواقع اإللكترونية 
والتطبيقات لألنشطة التجارية المحلية 

المرخصة بالمملكة

القطاعات المستهدفة

مؤسسة النقد العربي السعودي 

الجهة المالكة للمبادرة

دعم رسوم نقاط البيع

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx


تأجيــل ســداد االلتزامــات المســتحقة لمــدة ســتة 
أشــهر دون احتســاب أي تكاليف أو رســوم إضافية 

علــى التســهيالت التــي تنطبــق عليهــا الشــروط.

)جهــات التمويــل هــي البنــوك وشــركات التمويــل 
الخاضعــة إلشــراف المؤسســة(

وصف المبادرة

التدفقــات  النخفــاض  المحتمــل  األثــر  تخفيــف 
النقديــة التــي قــد تواجههــا المنشــآت المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وذلــك مــن خــالل 
تأجيــل ســداد التزامــات الجهــات المســتفيدة لمــدة 
ســتة أشــهر، وســيتم اســتخدام المبلــغ المرصــود 
لصالــح الجهــات التمويليــة لتغطية تكلفــة التمويل 

لتلــك الجهــات

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

14 سبتمبر  142020 مارس 2020

بــدأت جهــات التمويــل بالتواصــل مع الجهات 	 
ــادرة، إلشــعارها بإعــادة  المســتفيدة مــن المب
جدولة التمويل وتأجيل اإلقســاط المســتحقة 
حســب فتــرة التأجيــل المشــار إليهــا دون أي 

تكلفــة إضافيــة. 

آلية االستفادة

المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
وشركات التمويل الخاضعة إلشراف المؤسسة

القطاعات المستهدفة

مؤسسة النقد العربي السعودي 

الجهة المالكة للمبادرة

تأجيل دفع االلتزامات المستحقة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx


التــي  منتجاتــه  إلطــالق  البنــك  تفعيــل  تســريع 
ســيكون لهــا أثــر للمصنعيــن خاصــة في ظــل جائحة 
كورونا، وكذلك تفعيل وتنشــيط الحركة الصناعية 
والمصانــع  الشــركات  يخــدم  بمــا  عــام  بشــكل 
ولتقليــل آثــار االنخفــاض فــي التصنيــع بشــكل عــام، 
إضافــة إلــى دعــم البنــوك المحليــة فــي تقديــم 
الضمانــات لتســهيل عملهــا وإقراضهــا للمصنعيــن. 

هدف المبادرة

تتم االستفادة من المبادرة من خالل دراسة 
واعتماد القروض بشكل عاجل، إضافة إلى إعادة 
الجدولة للقروض الحالية التي منحت في وقت 
سابق ضمن مبادرة تحفيز الصادرات، ولمزيد من 
المعلومات حول آلية التقديم يرجى زيارة الرابط 

أدناه.

آلية االستفادة

جميع القطاعات الصناعية غير النفطية

القطاعات المستهدفة

هيئة تنمية الصادرات السعودية 

الجهة المالكة

تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات

تمويــل  احتياجــات  لتلبيــة  المالــي  الدعــم  تقديــم 
للصــادرات  تحفيــزًا  النفطيــة،  غيــر  الصــادرات 

النفطيــة. غيــر  الســعودية 

وصف المبادرة

https://www.saudiexports.sa/ar/pages/default.aspx


تأجيل دفع رسوم تجديد السجالت التجارية 

وصف المبادرة

مواجهة تداعيات فيروس كورونا بتخفيف 
األعباء المالية على القطاع الخاص.

هدف المبادرة

منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

وزارة التجارة 

الجهة المالكة للمبادرة

 تم تمديد صالحية السجالت المنتهية مباشرة  
الســجالت  جميــع  وإشــعار  الــوزارة  قبــل  مــن 

المشــمولة عــن التفاصيــل وآليــة التمديــد .

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تأجيـــل دفـــع رســـوم الســـجالت التجاريـــة ألكثـــر 
مـــن 116 ألف ســـجل تجاري، وذلك للســـجالت 
المنتهية خـــالل الفترة مـــن  2020/3/18م إلى 

2020/6/16م 
لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء السجل. 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

16 يونيو 182020 مارس 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx


تخفيف  األعباء المالية على المستثمرين، وتوفير 
الفتــرة  خــالل  للمســتثمرين  النقديــة  التدفقــات 

الحاليــة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

• تم التمديد آليًا لكافة المستحقين على قاعدة 
البيانات، مع إشعار كل حامل رخصة تنطبق عليه 

المبادرة. 

آلية االستفادة

القطاع الخاص العامل في االستثمار التعديني.

القطاعات المستهدفة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الجهة المالكة

1 يوليو 12020 مايو 2020

تمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة
 ومحاجر المواد الخام والتعدين

رخــص  لحاملــي  الماليــة  المطالبــة  فتــرة  تمديــد 
المناجــم الصغيــرة، ورخــص محاجــر المــواد الخــام، 
المســتحقات  قيمــة  لســداد  التعديــن  ورخــص 
الماليــة عــن الســنة الماليــة 2019م لمــدة )60( 

يومــًا إضافيــا عــن المــدة النظاميــة  المحــددة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://dmmr.gov.sa/mop/pages/ContactUs.aspx


دعم الصادرات السعودية خالل الفترة الحالية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                                            تاريخ االنتهاء 

• تم التمديد آليًا لكافة المستحقين، كما تم 
اشعار الهيئة العامة للجمارك وكل حامل إذن 

تصدير  تنطبق عليه المبادرة. 

آلية االستفادة

القطاع الخاص العامل في االستثمار التعديني.

القطاعات المستهدفة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الجهة المالكة

بعد 90 يوم من انتهاء االذن االساسي بانتهاء فترة اذن التصدير االساسي 

 تمديد فترة أذونات التصدير

تمديــد فتــرة أذونــات التصديــر التي أصدرتها الــوزارة 
لمــدة )90( يومــًا بعــد انتهائها.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://dmmr.gov.sa/mop/pages/ContactUs.aspx


الخدمــــات 	  رســــوم  بعــــض  دفــــع  تأجيــــل 
المســــتحقة  البلديــــة  والرســــوم  الحكوميــــة 
علــى منشــآت القطــاع الخــاص، وذلــك لمــدة 
ــهر مــن تاريــخ األمــر الملكــي الكريــم  ثالثــة أشــ
)18 مارس 2020م(، ووضــع المعاييــر الالزمة 
لتمديــــد مدة التأجيــــل لألنشــــطة األكثــــر تأثــــًرا 

حســــب الحاجــــة.

وصف المبادرة

دعــم القطــاع الخــاص فــي تأجيــل ســداد خدمــة 
إصــدار إقامــة جديــدة

هدف المبادرة

16 يونيو 2020 18 مارس 2020

أن يكــون الوافــد داخــل المملكــة ولــم يصــدر 	 
إقامــة ومــدة صالحيــة إصدارهــا تدخــل ضمــن 

ــادرة. الفتــرة المحــددة فــي المب
إتاحــة إمكانيــة إصــدار اإلقامــة وتأجيــل 	  تــم 

»أبشــر«.  بوابــة  خــالل  مــن  الرســوم  ســداد 

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

المديرية العامة للجوازات

الجهة المالكة للمبادرة

تأجيــل دفــع بعــض رســوم الخدمــات الحكوميــة والرســوم البلديــة

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.gdp.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مــن  االســتفادة  مــن  الصفــوة  أعضــاء  ســيتمكن 
مباشــر  بشــكل  الــوزارة  فــي  الخاصــة  الخدمــات 
وعلــى مــدى 24 ســاعة دون الحاجــة إلــى تقديــم 

بالخدمــة. طلــب 

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

مستمرة19 مارس 2020

استمرارية الخدمة لعمالء الصفوة 
على مدار الساعة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

 اســتمرارية الخدمــة لعمــالء الصفــوة علــى مــدار 
الســاعة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يمكن االستفادة من المبادرة من خالل زيارة 
الموقع اإللكتروني لبرنامج )أجير(، من خالل 

الضغط على األيقونة أدناه.

آلية االستفادة

جميع منشآت  القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

مستمرة19 مارس 2020

إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج )أجير(

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

 إتاحــة إعــارة العامليــن عبــر برنامــج أجيــر لتســهيل 
المتعلقــة  األعبــاء  وتخفيــف  العمــل  إجــراءات 
بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومســاعدة 

القطاعــات ذات الطلــب.

وصف المبادرة

https://www.ajeer.com.sa/


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سيتم رفع إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام 
العمالة لحين انتهاء جائحة كورونا المستجد 

)كوفيد-19(.

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

حتى استئناف االستقدام16 مارس 2020

إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


تأجيل المقابل المالي للمخالفات

وصف المبادرة

جميع القطاعات االقتصادية في المدن 
والمناطق االقتصادية الخاصة.

القطاعات المستهدفة

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة 

الجهة المالكة للمبادرة

مــن خــالل التقديــم علــى الخدمــات المطلوبــة 
عبــر التواصــل مــع مركــز  الخدمــات الحكوميــة 
والمناطــق  المــدن  لهيئــة  المتكاملــة 
التاليــة: القنــوات  عبــر  الخاصــة،  االقتصاديــة 

CRM@ecza.gov.sa  :البريد اإللكتروني
واتساب: 966126106735 

هاتف: 966126106700

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة. 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م26 مارس 2020م

- تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى منشــآت القطــاع 
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  فتــرة  خــالل  الخاصــة، 

كورونــا.
القطــاع  منشــآت  أعمــال  اســتمرارية  دعــم   -
االقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  فــي  الخــاص 

لخاصــة. ا

هدف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

http://www.ecza.gov.sa/360/pages/ar/home


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سيتم احتساب توظيف السعودي في )نطاقات( 
بشكل آلي دون الحاجة للتقديم.

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

بانتهاء جائحة كورونا19 مارس 2020

احتساب توظيف السعودي في )نطاقات(
بشكل فوري لكل المنشآت

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

احتساب توظيف السعودي في )نطاقات(
بشكل فوري لكل المنشآت

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يحظــى الشــريك باإلعفــاء مــن الرســوم المحــددة، 
حيــث تــرد بفاتــورة المقابــل المالــي الســنوي فقــرة 

المخططــات الهندســية صفــرًا بعــد الخصــم.

آلية االستفادة وصف المبادرة

بموجــب هــذه المبــادرة ُيعفــى جميــع شــركاء مــدن 

الجــدد مــن رســوم المخططــات الهندســية التــي 

تتــراوح مــن )5 آالف ريــال( وحتــى )25ألــف ريــال(.

دعم االستقرار الصناعي.	 
خفــض األعبــاء الماليــة علــى شــركاء »مــدن« 	 

الجــدد.
خفــض األعبــاء الماليــة لبــدء مزاولــة النشــاط 	 

الصناعــي والتجــاري بالمــدن الصناعيــة.

هدف المبادرة

الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة
الهندســية  المخططــات  اعتمــاد  طلبــات  جميــع 

»مــدن«. لشــركاء 

القطاعات المستهدفة

31 ديسمبر 252020 مارس 2020

اإلعفاء من رسوم المخططات الهندسية

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.modon.gov.sa/ar/pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعم استمرارية األعمال الصناعية.	 
مراعــاة القيــود المتبعــة خــالل جائحــة كورونــا 	 

والقاضيــة بمنــع التجــول الكلــي أو الجزئــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

من خالل التقديم على الخدمة في الموقع 
اإللكتروني للهيئة، وذلك بعد التحقق من االلتزام 

باالشتراطات واإلجراءات االحترازية.

آلية االستفادة

جميع العقود الصناعية. 

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

وصف المبادرة
السماح لبعض المستثمرين بتسكين العمالة 
في المصانع مؤقتا، وذلك وفقا لإلجراءات 

االحترازية.

حتى انتهاء الجائحة13 أبريل 2020

السماح للعمالة بالسكن مؤقتا داخل المصانع 

https://e.modon.gov.sa/ar/users/login/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

- خفض األعباء المالية على المستثمرين في 
 المدن الصناعية 

- دعم االستقرار الصناعي

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يحضى الشريك على اعفاء تلقائي عند تعديل 
العقد لتكون تكلفة االجراء مجانية 

آلية االستفادة

جميع العقود الصناعية. 

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

وصف المبادرة

سيعفى الشركاء من رسوم تعديل وتجديد 
العقود لنهاية عام 2020م

حتى نهاية 252020 مارس 2020

اإلعفاء من رسوم تعديل العقود

https://e.modon.gov.sa/ar/users/login/


ــة  ــات الحكوميــ ــوم الخدمــ ــع بعــــض رســ تأجيــــل دفــ
منشــــآت  علــــى  المســــتحقة  البلديــــة  والرســــوم 
القطــاع الخــاص، وذلــك لمــدة ثالثة أشــهر، ووضــع 
المعاييــــر الالزمــة لتمديــــد مــدة التأجيــــل لألنشــــطة 

األكثــــر تأثــــًرا حســــب الحاجــــة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجهة المالكة

تاريخ البداية                                   تاريخ االنتهاء                         

لمواجهــة  الخــاص  القطــاع  منشــآت  دعــم 
تداعيــات فيــروس كورونــا )كوفيــد – 19( مــن 
خــالل تأجيــل دفــع رســوم الخدمــات الحكوميــة 

المســتحقة البلديــة  والرســوم 

جميع منشآت القطاع الخاص.

تأجيــل دفــع بعــض رســوم الخدمــات الحكوميــة والرســوم البلديــة

بإمــكان جميــع منشــآت القطــاع الخــاص االســتفادة 
مــن تأجيــل:

- رسوم إصدار وتجديد رخص األنشطة التجارية التي 
تشــمل: )رخصــة النشــاط التجــاري، رســوم اللوحــات، 

النفايــات التجاريــة، ورســوم الكشــفية(.
- رسوم إصدار تراخيص حفر الشوارع.

- رسوم إشغال مرافق اإليواء.
- رسوم إصدار وتجديد تراخيص المباني واألسوار.

وذلــك مــن خــالل زيــارة الموقــع اإللكترونــي لمنصــة 
»بلــدي« عبــر الضغــط علــى األيقونــة أدنــاه.

فترة التطبيق:

16 يونيو 182020 مارس 2020

لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله

وصف المبادرة
آلية االستفادة

القطاعات المستهدفة

هدف المبادرة

https://2u.pw/3n9Xn


السماح بسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء

وصف المبادرة

دعم القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمة 
الكهربائية

هدف المبادرة

التجارية والصناعية

القطاعات المستهدفة

وزارة الطاقة

الجهة المالكة للمبادرة

- يمكــن للمنشــأة الســداد عــن طريــق القنــوات 
البنكيــة ودفــع جــزء مــن مبلــغ الفاتــورة بمــا ال 
فــي  المســجلة  القيمــة  مــن   %50 عــن  يقــل 

والصناعــي(. )للتجــاري  النظــام 
بتقســيم  تلقائيــًا  الخدمــة  مقــدم  ســيقوم   -
ســتة  علــى  ســدادها  يتــم  لــم  التــي  المبالــغ 
دفعــات مقســمة شــهريًا تبــدأ مــن شــهر ينايــر 

2021م.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

الســـماح بشـــكل اختيـــاري للقطاعـــات التجاريـــة 
فاتـــورة  قيمـــة  مـــن   %50 ســـداد  والصناعيـــة 
الكهربـــاء الشـــهرية لفواتير أشـــهر )أبريـــل، ومايو، 
ويونيـــو(، علـــى أن يتـــم تحصيـــل المســـتحقات 
المتبقيـــة علـــى دفعـــات مقســـمة لمـــدة ســـتة 
أشـــهر ابتداًء من شـــهر يناير 2021م مع إمكانية 

تأجيـــل فتـــرة الســـداد إن اســـتدعت الحاجـــة.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

1 يونيو 12020 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.meim.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx


حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء

وصف المبادرة

دعم القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمة 
الكهربائية

هدف المبادرة

التجارية والصناعية والزراعية

القطاعات المستهدفة

وزارة الطاقة

الجهة المالكة للمبادرة

- يقــوم مقــدم الخدمــة بإصــدار الفاتــورة )بعــد 
أبريــل  شــهري  لفواتيــر   %30 خصــم  تطبيــق 
ومايــو( وإخطــار المنشــأة بصــدور الفاتــورة فــي 
حــال كانــت بيانــات التواصــل محدثــة )للتجــاري 

.) والزراعــي  والصناعــي 
)بعــد  الفاتــورة  باقــي مبلــغ  - ســيتم تســجيل 
علــى  ومايــو(  أبريــل  لشــهري  الخصــم  تطبيــق 

البنكيــة.   القنــوات 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

الكهربـــاء  فاتـــورة  قِيمـــة  علـــى  حســـم  تقديـــم 
للقطاعـــات التجارية والصناعيـــة والزراعية قدرها 
إمكانيـــة  مـــع  )أبريـــل – مايـــو(،  30% لشـــهري 

التمديـــد إذا اســـتدعت الحاجـــة.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

مايو 2020أبريل 2020 

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.meim.gov.sa/arabic/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

وصف المبادرة

دعم جميع المشــاريع الصغيرة والمشــاريع الطبية 
الممولــة مــن قبل الصنــدوق، وذلك بهدف تقليل 
اإلجــراءات  بســبب  عليهــا  الســلبي  المالــي  األثــر 

كورونــا. فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

بعد إتمام إعادة هيكلة أقساط المشاريع 
الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها 

خالل عام 2020م، تم التواصل مع العمالء 
مباشرة  إلخطارهم بإعادة الهيكلة.

آلية االستفادة

المشاريع الصناعية الصغيرة في جميع 	 
القطاعات.

المشاريع الطبية سواء صغيرة أو متوسطة 	 
أو كبيرة.

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الصناعية السعودي 

الجهة المالكة للمبادرة

الصغيــرة  المشــاريع  أقســاط  هيكلــة  إعــادة 
والمشــاريع الطبيــة التــي تحــل أقســاطها خــالل 

2020م. عــام 

20 يونيو 2020 20 مارس 2020 

تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية 

https://www.sidf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعــم  المشــاريع المتوســطة والكبيــرة الممولــة 
تقليــل  بهــدف  وذلــك  الصنــدوق،  قبــل  مــن 
األثــر المالــي الســلبي عليهــا بســبب اإلجــراءات 

االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مــن خــالل تقديــم طلب إعادة الهيكلــة أو الجدولة 
عــن طريــق حســاب العميــل فــي  موقــع الصنــدوق 
اإللكترونــي )صفحــة القــرض اإللكترونــي الخاصــة 
بالعميــل( أو عــن طريــق التواصــل المباشــر مع مدير 

المحفظــة المســؤول عــن القــرض.

آلية االستفادة

المشاريع الصناعية المتوسطة 
والكبيرة في جميع القطاعات.

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الجهة المالكة

31 ديسمبر 202020 مارس 2020

تأجيل وإعادة هيكلة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة

تأجيــل وإعــادة هيكلــة أقســاط القــروض للمصانــع 
المتوســطة والكبيرة، والتي تحل أقســاطها  خالل 

العــام 2020م.

وصف المبادرة

https://www.sidf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

 

مســاعدة الشــركات فــي قطــاع المســتلزمات 
الخــام  المــواد  توفيــر  علــى  واألدويــة  الطبيــة 
لتغطيــة الزيــادة فــي الطلــب المتوقــع بســبب 

جائحــة كورونــا والتغلــب علــى آثــار هــا.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يقــوم الصنــدوق بدراســة ملفــات طلبــات القــروض 
مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع المســتلزمات 
الطبية واألدوية وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية 
جــزء مــن تكاليــف المــواد الخــام لفتــرة تصــل إلــى 
6 أشــهر، وبعــد موافقــة الصنــدوق علــى طلــب 
القــرض يقــوم العميــل بالتوقيــع واســتالم تحويــل 

المبلــغ مقدمــًا دفعــة واحــدة.

آلية االستفادة

شركات المستلزمات الطبية واألدوية.

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الجهة المالكة

سيتم تحديده الحقًا1أبريل 2020

دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية واألدوية

قــرض مالــي معجــل للشــركات العاملــة فــي مجــال 
صناعــة المســتلزمات الطبيــة واألدويــة لتغطيــة 

جــزء مــن تكاليــف المــواد الخــام. 

وصف المبادرة

https://www.sidf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل أقساط القروض

وصف المبادرة

دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل 
في التنمية االقتصادية، من خالل مساعدة 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوقوف معها 
في مواجهة هذه التداعيات، ومن أجل التخفيف 

من اآلثار السلبية المترتبة على ذلك.

هدف المبادرة

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
القطاع الزراعي / النباتي
قطاع الثروة الحيوانية 
قطاع الثروة السمكي

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الزراعية 

الجهة المالكة للمبادرة

إعادة جدولة أو تأجيل األقساط من خالل التقديم 
عبر الموقع اإللكتروني.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تأجيل األقســـاط لقروض المشـــاريع المتخصصة 
بقطـــاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة لمدة 

ســـتة أشـــهر بمبلغ 150 مليون ريال.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

31 أغسطس 12020 مارس 2020

http://e.adf.gov.sa/


دعم استقرار القطاع الصناعي.	 
ــاء الماليــة علــى المصانــع التــي 	  خفــض األعب

الوضــع  اســتعادة  لحيــن  اإلنشــاء  تحــت 
. لطبيعــي ا

مراعــاة القيــود المفروضــة احتــرازا مــن جائحــة 	 
كورونــا علــى بعــض األنشــطة كالمقــاوالت 
األعمــال  توقــف  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا 

اإلنشــائية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يحصل أصحاب المنشآت التي تحت اإلنشاء 
والجديدة حتى نهاية 2020  على تمديد تلقائي 
بالمدة الالزمة لإلنشاء من بداية سريان العقد. 

آلية االستفادة

جميع العقود الصناعية. 

القطاعات المستهدفة
الهيئة  السعودية للمدن الصناعية 

ومناطق التقنية

الجهة المالكة للمبادرة

وصف المبادرة

جميع العقود الصناعية. 

31 ديسمبر 252020 مارس 2020

تمديد المدة الالزمة لإلنشاء وبدء اإلنتاج لتصبح 36 شهرًا بداًل من 24 شهرًا

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://modon.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تمديد فترة اإلعفاء الجمركي

وصف المبادرة

توفير مزيد من الوقت لإلعفاء الجمركي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

وفق اآللية المتبعة لخدمة اإلعفاء الجمركي. 

آلية االستفادة

القطاع  الصناعي

القطاعات المستهدفة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الجهة المالكة للمبادرة

تمديــد فتــرة اإلعفــاء الجمركــي التــي ســتنتهي 
خــالل فتــرة تعليــق األعمــال لمــدة 60 يومــًا.

17 مايو 2020  18 مارس 2020  

https://2u.pw/22ikP


تعليق دفع الفواتير الشهرية الستهالك الخدمات

وصف المبادرة

الصناعات الخفيفة.

القطاعات المستهدفة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الجهة المالكة للمبادرة

تأجيــل إصــدار الفواتيــر الشــهرية علــى الصناعات 
الخفيفــة بالتنســيق مــع شــركة )مرافــق( وذلك 
،)الكهربــاء(  الخــاص  الســامي  األمــر  بحســب 
وتعزيــز  لدعــم  اإلضافيــة  المبــادرات  بحــزم 

الصناعــي. القطــاع 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

الســـتهالك  الشـــهرية  الفواتيـــر  دفـــع  تأجيـــل 
نهايـــة  حتـــى  الخفيفـــة  للصناعـــات  الخدمـــات 

م.  2020 العـــام  مـــن  األول  النصـــف 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

30 يونيو 2020م1 أبريل 2020م

تخفيف األعباء المالية على المستثمرين في
الفترة الحالية

هدف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx


 

الصغيــرة  المنشــآت  مــن  العمــالء  مســاعدة 
أزمــة  آثــار  علــى  التغلــب  فــي  والمتوســطة 
للتصــدي  الوقائيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  كورونــا، 

الجائحــة لهــذه 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مــن  ملفــات عمالئــه  بدراســة  الصنــدوق  يقــوم 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتحديــد المبلــغ 
المتوقــع لتغطيــة جــزء مــن التكاليــف التشــغيلية 
لفترة ثالثة أشهر، بعدها يتم التواصل مع العميل 
وتقديــم العــرض لــه وإعطائــه الخيــار فــي الموافقة 
أو تقليــل المبلــغ المعــروض أو الرفــض. وفــي حــال 
الموافقــة أو تقليــل المبلــغ يقــوم العميــل بتوقيــع 
القــرض واســتالم تحويــل المبلــغ مقدمــًا دفعــة 

واحــدة.

آلية االستفادة

جميع القطاعات 

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الصناعية السعودي

الجهة المالكة

سيتم التحديد من قبل الصندوق1 أبريل 2020

دعم التكاليف التشغيلية لعمالء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مــن  الصنــدوق  لعمــالء  معجــل  مالــي  قــرض 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتغطيــة جــزء من 

التشــغيلية. التكاليــف 

وصف المبادرة

لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله

https://www.sidf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

وصف المبادرة

تمكين منشآت القطاع الخاص 	 
وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف 
اآلثار االقتصادية لتداعيات فيروس كورونا.

استمرار دعم الموظفين 	 
السعوديين في القطاع الخاص، وعدم 

تأثرهم من الجائحة، وكذلك دعم توظيف 
الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع 

لكافة المهن واألنشطة االقتصادية.

هدف المبادرة

جميع المنشآت وكافة المهن واألنشطة 
االقتصادية

القطاعات المستهدفة

صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف« 

الجهة المالكة للمبادرة

الدخول إلى صفحة المبادرة على بوابة 	 
“طاقات”

تفعيل “برنامج دعم التوظيف”.	 
إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات 	 

الطلب والموظفون المراد دعمهم.
حفظ الطلب وإرسال المعلومات. 	 

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

دعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم 
توظيفهم في القطاع الخاص.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من 
األجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

مستمرة1 يوليو 2019

دعم التوظيف

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

دعم ركيزة اإلنتاج
 مسار استحداث محفظة الرعاية الصحية

وصف المبادرة

زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت العاملة في 
قطاع الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق خدماتها، 

إضافة إلى تمكينها من مواجهة التكاليف المترتبة 
خالل جائحة كورونا.

زيادة عدد المنشآت الصحية النشطة، وتعزيز 
مساهمة المحتوى المحلي في رفع كفاءة 

قطاع الرعاية الصحية.

هدف المبادرة

المنشآت الصحية العاملة في القطاع الرعاية 
الصحية  من عمر السنة ؤاكثر .

القطاعات المستهدفة

بنك التنمية االجتماعية

الجهة المالكة للمبادرة

تقديم الطلب إلكترونيا.
المعالجة والمراجعة المبدئية.

زيارة المنشأة والمقابلة الشخصية.
الدراسة االئتمانية.

توقيع العقد.
صرف مبلغ التمويل.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

استحداث محفظة تمويلية لتمويل المنشآت 
العاملة في القطاع الصحي في 12 مجااًل 

مرخصًا من وزارة الصحة هي: المجمعات الطبية، 
المصانع الطبية، العيادات المتخصصة، العيادات 

االستشارية، المعامل الطبية، طب الطوارئ، 
مراكز األشعة، الخدمات الطبية، جراحة اليوم 
الواحد، المختبرات الطبية، مراكز الرعاية الطبية 

المنزلية، والتأهيل والصحة الوقائية.
 

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء
 أبريل 2020                                     أبريل2021

https://www.sdb.gov.sa/ar-sa


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

 تمويــل اســتيراد المنتجــات الزراعيــة المســتهدفة 
ــال ــاري ري باألمــن الغذائــي بقيمــة ملي

وصف المبادرة

الغذائيــة  الحفــاظ علــى اســتقرار أســواق الســلع 
ووفــرة  اإلمــداد  سالســل  اســتمرار  وضمــان 

المخــزون.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

تقديم الطلبات من خالل التواصل مع الصندوق 
عبر الموقع اإللكتروني. 

قطاع األمن الغذائي

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الزراعية

الجهة المالكة للمبادرة

تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة باألمن الغذائي

آلية االستفادة

أكتوبر 2020أبريل 2020

http://e.adf.gov.sa/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

قروض تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة

وصف المبادرة

- تحفيــز القطــاع الخــاص ودعمــه للقيــام بــدوره 
الفاعــل فــي التنميــة االقتصاديــة.

- المســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، حيــث 
ســيعمل هــذا الدعــم علــى مســاعدة المنشــآت 
فــي  معهــا  والوقــوف  والمتوســطة  الصغيــرة 
مواجهــة هــذه التداعيــات، مــن أجــل التخفيــف مــن 

اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى ذلــك.

هدف المبادرة

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
القطاع الزراعي / النباتي
قطاع الثروة الحيوانية 
قطاع الثروة السمكي

القطاعات المستهدفة

صندوق التنمية الزراعية 

الجهة المالكة للمبادرة

تقديم الطلبات من خالل التواصل مع الصندوق
عبر الموقع اإللكتروني.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

قـــروض تشـــغيلية مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة من 
خـــالل المصارف التجارية بنحـــو 300 مليون ريال.

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء

        31 أغسطس  12020 مارس 2020

http://e.adf.gov.sa/


عــــام  لمــــدة  القــــروض  أقســــاط  ســــداد  تأجيــــل 
لكافــة الشــرائح المســتفيدة، وتأجيــل العوائــد مــن 
القــروض لكافــة الشــرائح المســتفيدة لمــدة تصــل 
إلــــى 9 أشــهر، مــع تخفيــــف اشــــتراطات القــــروض 
المقدمــة وفــق مبــادرة دعــم اســتدامة الشــركات 

لعــام 2020 م. 

وصف المبادرة

مســاعدت الشــركات فــي إدارة التدفقــات النقديــة 
المســتحقة  األقســاط  ســداد  تأجيــل  خــالل  مــن 

ــادرة ــي مــن المب خــالل العــام الحال

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

30 أبريل 12020 أبريل 2020

تم إبالغ جميع المقترضين المستفيدين من 	 
المبادرة بتأجيل سداد األقساط.

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة
وزارة المالية

المركز الوطني إلدارة الدين

الجهة المالكة للمبادرة

برنامج دعم استدامة الشركات )تأجيل سداد أقساط القروض(

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx


تأجيــل ســداد أقســاط القــروض لمــدة عــام لكافــة 
وزارة  قــروض  يشــمل  بمــا  المســتفيدة  الشــرائح 
لكافــة  القــروض  مــن  العوائــد  وتأجيــل  الماليــة، 
الشــرائح المســتفيدة لمــدة تصــل إلــى 9 أشــهر

وصف المبادرة

مســاعدة الشــركات فــي إدارة التدفقــات النقديــة 
المســتحقة  األقســاط  ســداد  تأجيــل  خــالل  مــن 

خــالل العــام الحالــي مــن المبــادرة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

تم إبالغ جميع المقترضين المستفيدين من 	 
المبادرة بتأجيل سداد األقساط.

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة
وزارة المالية

المركز الوطني إلدارة الدين

الجهة المالكة للمبادرة

مبادرة صندوق دعم المشاريع تأجيل سداد أقساط القروض

آلية االستفادة

30 أبريل 12020 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

الة خفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفعَّ

خفــض قيمــة الضمــان المالــي لشــركات العمــرة 
الفعالــة والتــي تخلــو مــن أي حــاالت تخلــف أو 
مخالفــات جوهريــة إلــى 250 ألــف ريــال، وذلــك 
لمــدة 6 أشــهر قابلــة للتمديــد بنــاء علــى تقييــم 

الــوزارة.

وصف المبادرة

العمــرة  لشــركات  ماليــة  ســيولة  وتوفيــر  دعــم 
تقــدر بــــ 1.75مليــون ريــال مــن خــالل خفــض قيمــة 
الضمان المالي لشــركات العمرة من  مليوني ريال 

إلــى  250 ألــف ريــال.

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

تتم االستفادة من المبادرة من خالل التقديم عبر 
إدارة الشركات في وكالة العمرة، وكذلك من خالل 

الموقع اإللكتروني في الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تحفيز االندماج واالستحواذ واالستثمار في شركات العمرة

فــي  واالســتثمار  واالســتحواذ  االندمــاج  تحفيــز 
شــركات العمــرة للمســاهمة فــي اســتمرارية عمــل 
هــذه الشــركات وللتقليــل مــن آثــار هــذه األزمــة.

وصف المبادرة

األزمــة  أمــام  الصمــود  مــن  الشــركات  تمكيــن 
العمــرة. تعليــق  عــن  الناتجــة 

عبــر  العمــرة  شــركات  علــى  األعبــاء  تخفيــف 
تمكينهــا مــن االندماج واالســتحواذ واالســتثمار.  

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

تتم االستفادة من المبادرة من خالل التقديم عبر 
إدارة الشركات في وكالة العمرة، وكذلك من خالل 

الموقع اإللكتروني في الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

السماح لشركات العمرة باالعتذار عن العمل لمدة سنة

الســماح لشــركات العمرة العاجزة عن االســتمرارية 
مؤقتــا  العمــرة  تعليــق  بســبب  التشــغيل  فــي 
بالتقــدم بطلــب االعتــذار عــن العمــل لمــدة ســنة.

وصف المبادرة

تخفيــف األعبــاء والخســائر عــن شــركات العمــرة 
العاجــزة عــن االســتمرارية فــي التشــغيل بســبب 

اآلثــار الناتجــة عــن تعليــق العمــرة   

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

تتم االستفادة من المبادرة من خالل التقديم عبر 
إدارة الشركات في وكالة العمرة، وكذلك من خالل 

الموقع اإللكتروني في الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تأجيل سداد مخالفات شركات العمرة

غيــر  للمخالفــات  العمــرة  شــركات  ســداد  تأجيــل 
أشــهر.  6 لمــدة  الجوهريــة 

وصف المبادرة

تخفيف األعباء التشغيلية عن شركات العمرة  .

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

ستتم استفادة جميع شركات العمرة من المبادرة 
بشكل تلقائي، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تقليل أعداد موظفي شركات العمرة بفترة التعليق 

الســماح بعمــل الموظفيــن فــي شــركات العمــرة 
األدنــى  الحــد  علــى  بنــاء  التعليــق  فتــرة  خــالل 

للموظفيــن. المســموح 

وصف المبادرة

تخفيف األعباء التشغيلية على شركات العمرة.

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

سيتم السماح للشركات خالل فترة التعليق بالعمل 
بالحد األدنى ألعداد الموظفين. ولمعرفة المزيد 

حول آلية تطبيق المبادرة يرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني للوزارة في الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله()لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تقليل أعداد فروع شركات العمرة

خفــض الحــد األدنــى لفــروع شــركات العمــرة إلــى 
فــرع واحــد فــي مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة 

لتقليــص مصاريفهــا التشــغيلية.

وصف المبادرة

مســاندة الشــركات لمواجهــة األزمــة وضمــان 
اســتمراريتها.

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

تتم االستفادة من المبادرة من خالل التقديم 
عبر إدارة الشركات في وكالة العمرة، وكذلك 
من خالل الموقع اإللكتروني في الرابط أدناه.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

اكتوبر  2020أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إعداد ورش عمل وبرامج تأهيلية للتعافي من األزمة

باســتراتيجيات  العمــرة  شــركات  وتوعيــة  توجيــه 
التعافــي مــن األزمــة وتطويــر األعمــال مــن خــالل 
عقــد ورش عمــل وبرامــج تأهيليــة تســاعد فــي 

بعــد األزمــة. التعافــي والنهــوض 

وصف المبادرة

جائحــة  مــن  الشــركات  تعافــي  عمليــة  تســريع 
األعمــال. وتطويــر   )19  – )كوفيــد 

 

هدف المبادرة

قطاع العمرة - شركات العمرة.

القطاعات المستهدفة

وزارة الحج والعمرة

الجهة المالكة للمبادرة

التقديم من خالل إدارة الشركات في وكالة العمرة 
لالستفادة من المبادرة )عند اإلعالن عنها(.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

يناير  2021أبريل  2020

https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Details/26


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

إعداد الدليل المؤقت لتسويق منتجات معقمات األيدي

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بإصدار
دليل مؤقت للحصول على موافقات

التصنيع أو االستيراد، وذلك للتسهيل على
الشركات المصنعة أو المستوردة في
معرفة اآلليات والمتطلبات الخاصة بما

يخص معقمات األيدي.

وصف المبادرة

تخفيــف اآلثــار الناتجــة عــن األزمــة مــن خــالل وحــدة 
شــركات  بمســاعدة  المعنيــة  األعمــال  عيــادات 

العمــرة لتخطــي التحديــات.

هدف المبادرة

القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للغذاء والدواء 

الجهة المالكة للمبادرة

• الدخول على موقع الهيئة اإللكتروني.
• اختيار األدلة اإلرشادية و المدونات.

•تحميل الملف الخاص بذلك.

آلية االستفادة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

خالل جائحة كورونا 11 مارس  2020

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/Pages/GuidesPages.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

 تخفيــف آثــار جائحــة كورونــا الماليــة واالقتصاديــة 
علــى قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

جميــع المنشــآت التــي لديهــا أقســاط مســتحقة 
تاريــخ 17 مــارس 2020م، ستســتفيد مــن  قبــل 
مــن  ولمزيــد  المباشــر،  غيــر  اإلقــراض  مبــادرة 
زيــارة  يرجــى  التقديــم  كيفيــة  حــول  المعلومــات 

أدنــاه. الرابــط  عبــر  اإللكترونــي  الموقــع 

آلية االستفادة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من 
مبادرة اإلقراض غير المباشر

القطاعات المستهدفة
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

“منشآت” 

الجهة المالكة

16 مارس 172021 مارس 2020

تأجيل الدفعات المستحقة للمستفيدين من مبادرة اإلقراض
 غير المباشر

مــن  للمســتفيدين  المســتحقة  الدفعــات  تأجيــل 
مبادرة اإلقراض غير المباشــر لمدة عام اعتبارًا من 
17 مــارس 2020م، باإلضافــة إلــى تحفيــز إقــراض 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتخطــي اآلثــار 
الماليــة واالقتصاديــة المتوقعــة مــن خــالل تعديــل 
مؤشــرات أداء المبادرة إلعفاء شــركاء المبادرة من 
هامــش الربــح الـــ%1.5 ومــن الحــد األدنــى واألعلى 

لإلقــراض.

وصف المبادرة

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


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سيتم رفع اإليقاف عن منشآت القطاع الخاص 
بشكل آلي لتصحيح النشاط دون حاجة للتقديم.

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

بانتهاء جائحة كورونا19 مارس 2020

رفع اإليقاف مؤقًتا عن منشآت 
القطاع الخاص لتصحيح النشاط

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

رفع اإليقاف مؤقًتا عن منشآت القطاع
الخاص لتصحيح النشاط.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سيتم رفع اإليقاف عن حماية األجور بشكل آلي 
دون الحاجة للتقديم.

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

بانتهاء جائحة كورونا16 مارس 2020

رفع اإليقاف الخاص بحماية األجور خالل الفترة الحالية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


ضمــان اســتمرار األعمــال فــي مســاراتها المخطــط 
لهــا مســبًقا دون أي تأثيــر أو تراجــع فــي معــدالت 
القطاعــات  فــي  والتنمــوي  االقتصــادي  النمــو 
الحيويــة والمؤثــرة فــي مؤشــرات الناتــج المحلــي.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

سيتم رفع اإليقاف بسبب عدم دفع الغرامات 
بشكل آلي دون الحاجة للتقديم. 

آلية االستفادة

جميع منشآت القطاع الخاص

القطاعات المستهدفة

بانتهاء جائحة كورونا16 مارس 2020

رفع اإليقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الجهة المالكة

رفع اإليقاف بسبب عدم دفع الغرامات 
المتحصلة .

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://mlsd.gov.sa/


تـمديد فتـرة استـكمـال متـطلبـات  إصـدار وتجـديـد 
التـراخيــــص الصناعيــــة لمـــدة ) 60 (يومًا، وذلك 
ــرة  ــنتهي صالحيتهــا خــالل فتـ للتراخيــص التــي تـ
تعليق األعمال ممـــا يسهـــم فـــي إعطـــاء مهلـــة 

زمنـيـة للـمسـتثمـريـن السـتيـفـاء المتطلبــات.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الجهة المالكة

تاريخ البداية                                     تاريخ االنتهاء                         

تـوفـير مزيـد من الوقت وبالتالـي حصـول 
المستثمرين على مهلة زمنية تساعدهم
على استيفاء المتطلبات الالزمـة إلصـدار

وتجديد التراخيص الصناعية.

القطاع الصناعي

تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية

فترة التطبيق:

آلية االستفادةالجهة المالكة

القطاعات المستهدفة

17 مايو 2020 18 مارس 2020 

هدف المبادرة

لــم يطــرأ تغييــر علــى آليــة االســتفادة لخدمــة 
إصــدار أو تجديــد التراخيــص الصناعيــة، ولمزيــد 
االســتفادة  كيفيــة  حــول  المعلومــات  مــن 
الموقــع اإللكترونــي مــن  زيــارة  يرجــى  منهــا 

خــالل الضغــط علــى األيقونــة أدنــاه.

https://2u.pw/22ikP


)المورديــن  مســتحقات  ســداد  تعجيــل 
والمتعهديــن و المقاوليــن(، العائــدة ألعوام 

الحالــي. المالــي  العــام  تســبق  ماليــة 

وزارة المالية

الجهة المالكة

الخــاص  القطــاع  تعجيــل صــرف مســتحقات 
ــا علــى  ــار تداعيــات فيــروس كورون لتخفيــف آث

الخــاص. األنشــطة االقتصاديــة والقطــاع 

منشــآت القطــاع الخــاص التــي لــم تصــرف 
مطالباتهــا مــن الجهــات الحكوميــة خالل

األعوام السابقة.

سداد المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الخاص

تتــم مــن خــالل رفــع الجهــات الحكوميــة طلب 
إجــراءات صــرف مســتحقات ســابقة للقطــاع 

الخــاص وفقــًا للنمــوذج المعمــم

فترة التطبيق:

وصف المبادرة
آلية االستفادة

القطاعات المستهدفة

13 ابريل 2020
تاريخ البداية

هدف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx


إصــدار  متطلبــات  اســتكمال  فتــرة  تمديــد 
وتجديــد الرخــص التعدينيــة لمــدة )90( يومــًا.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الجهة المالكة

تاريخ البداية                                     تاريخ االنتهاء                         

إعطاء مهلة زمنية للمســتثمرين الســتيفاء 
المتطلبـــات فــي ظــل اإلجـــراءات االحترازيـــة 
لـــتعليق األعمـــال وتأجيـــل ســـداد الرســـوم 

المترتبــة علــى إصــدار وتجديــد الرخــص. 

القطاع الخاص العامل في االستثمار
 التعديني

تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص التعدينية

تم التمديد آليًا لكافة المستخدمين على
 قاعدة البيانات، وإشعار كل حامل رخصة

 تنطبق عليه المبادرة.  

فترة التطبيق:

وصف المبادرة
آلية االستفادة

القطاعات المستهدفة

19 يونيو 2020 22  مارس 2020 

هدف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://dmmr.gov.sa/mop/pages/ContactUs.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تمديــد المهــل النظاميــة لمقدمــي طلبــات حمايــة 
الملكيــة الفكريــة المتمثلــة فــي المجــاالت التاليــة: 

1_ رسوم العالمات التجارية.
2_ رسوم براءات االختراع. 

3_ رسوم النماذج الصناعية.
4_ رسوم حقوق المؤلف.

وصف المبادرة

االحترازيــة  التدابيــر  جــراء  األعمــال  اســتمرارية 
المرحلــة  تتطلبهــا  التــي  االســتثناءات  وتقديــم 
الحاليــة لدعــم احتــرام الملكيــة الفكريــة وتعزيــز 

اســتخدامها.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

30مايو 272020 مارس 2020

تــم التواصــل المباشــر مــع مقدمــي الطلبــات 
وإشــعارهم  اإللكترونــي  البريــد  خــالل  مــن 
بالمبــادرة، كمــا تــم تخصيــص صفحــة باســم 
اإللكترونــي  الموقــع  فــي   )19  – )كوفيــد 
للهيئــة، يمكــن الوصــول إليهــا عبــر الضغــط 

علــى األيقونــة أدنــاه.

القطاع الخاص - األفراد

القطاعات المستهدفة

الهيئة السعودية للملكية الفكرية  

الجهة المالكة للمبادرة

تمديد المهل النظامية لمقدمي طلبات حماية الملكية الفكرية

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.saip.gov.sa/ar/


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

- - -

- تخفيف األعباء المالية على المنشآت. 
اســتمرارية  لضمــان  النقديــة  التدفقــات  توفيــر   -

المنشــأة.
- الحــد مــن فقــدان الوظائــف الــذي قــد ينتــج عــن 

تعثــر المنشــأة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

مــن خــالل تقديــم طلــب تجديــد أو إصــدار عبر نظام 
التراخيــص اإللكترونــي بموقــع الــوزارة، ليتــم إصــدار 
ترخيــص مدتــه ســنة وذلــك للمنشــآت المســتحقة 
باإلمــكان  المعلومــات  مــن  ولمزيــد  للمبــادرة، 

االتصــال علــى مركــز االتصــال الســياحي )930(

آلية االستفادة

مرافق اإليواء السياحي، إدارة مرافق اإليواء 
السياحي، وكاالت السفر والسياحة، منظمي 
الرحالت السياحية، مكاتب حجز مرافق اإليواء 

السياحي، واإلرشاد السياحي.

القطاعات المستهدفة

وزارة السياحة 

الجهة المالكة

15 يوليو 2020 15 أبريل 2020 

إعفاء المنشآت السياحية من رسوم إصدار وتجديد التراخيص

الخاصــة  التراخيــص  تجديــد  رســوم  مــن  اإلعفــاء 
بــوزارة الســياحة، إضافــة إلــى اإلعفــاء مــن الرســوم 
المســتحقة إلصــدار الرخــص الجديــدة. علــى أن تزيد 
المــدة المعفيــة مــن الرســوم عــن )ســنة واحــدة(

وصف المبادرة

https://mt.gov.sa/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

ــج عــن  ــر النات ــل األث مســاعدة الشــركات علــى تقلي
التدفــق المالــي، وكذلــك تقليــل تكاليــف إهــالك 

أصولهــا  المتوقفــة عــن العمــل.

هدف المبادرة

ســـيتم تطبيق المبادرة مباشـــرة لجميع 
المســـتفيدين مـــن خـــالل بوابـــة الهيئـــة 

العامـــة للنقـــل اإللكترونية.

آلية االستفادة

نقل الركاب بالحافالت

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

تمديد العمر التشغيلي للحافالت للعمل في النقل العام

تعمل حافالت النقل العام وفق عمر تشغيلي 
محــدد بعشــر ســنوات ممــا يســتوجب علــى 
أســطول  وشــراء  حافالتهــا  تجديــد  الشــركات 
جديــد عنــد انتهــاء هــذا العمــر وهــو مــا يصعــب 
تحقيقــه عنــد العــودة للتشــغيل بعــد األزمــة 
الحاليــة، نظــرا لتوقــف الحافــالت عــن العمــل، 
ولذلــك تــم وضــع هــذه المبــادرة لزيــادة العمــر 
التشــغيلي إلــى 11 ســنة للمركبــات المتضــررة 

مــن قــرار اإليقــاف.

وصف المبادرة

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تســهيل إجراءات الحصول على بطاقات التشــغيل 
بســبب اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي فيــروس 
كورونــا، وذلــك لضمــان اســتمرار عمليــات النقــل 

وسالســل اإلمــداد.

هدف المبادرة

مـــن  المبـــادرة  مـــن  االســـتفادة  يمكـــن 
خـــالل التقـــدم بطلـــب إصـــدار أو تجديد 
نقـــل،  بوابـــة  عبـــر  التشـــغيل  بطاقـــات 
وذلك من خـــالل الضغط على األيقونة 

أدناه.

آلية االستفادة

منشآت نقل البضائع.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

تأجيل االرتباط بمنصة »وصل« لمدة 3 أشهر

شــرط  لتطبيــق  أشــهر   3 لمــدة  مهلــة  منــح 
االرتباط بمنصة الهيئة »وصل« وتركيب أجهزة 
التتبــع وقيــاس األوزان للشــاحنات العاملــة فــي 

نشــاط نقــل البضائــع.

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تســهيل إجراءات الحصول على بطاقات التشــغيل 
بســبب اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي فيــروس 
كورونــا، وذلــك لضمــان اســتمرار عمليــات النقــل 

وسالســل اإلمــداد.

هدف المبادرة

مـــن  المبـــادرة  مـــن  االســـتفادة  يمكـــن 
خـــالل التقـــدم بطلـــب إصـــدار أو تجديد 
نقـــل،  بوابـــة  عبـــر  التشـــغيل  بطاقـــات 
وذلك من خـــالل الضغط على األيقونة 

أدناه.

آلية االستفادة

جميع المنشآت العاملة في قطاع النقل البري.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

تأجيل تقديم شهادة الفحص الفني الدوري إلصدار وتجديد بطاقات التشغيل

إلصدار/تجديــد  أشــهر   3 لمــدة  مهلــة  منــح 
العاملــة  المركبــات  تشــغيل  بطاقــات  جميــع 
فــي أنشــطة النقــل البــري، دون اإللــزام بتقديــم 

الــدوري. الفنــي  الفحــص  شــهادة 

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تعظيم االســتفادة من أصول المنشــأة المتوقفة 
حاليــًا، وذلــك بزيــادة العمــر التشــغيلي لمركبــات 
المنشــأة، والتــي تمثــل النســبة األكبــر  فــي رأس 
المــال وكذلــك تحفيــز القطــاع علــى االســتمرارية 

فــي العمــل بقطــاع النقــل البــري.

هدف المبادرة

تمديـــد مباشـــر  للعمـــر التشـــغيلي لجميع 
األنشـــطة  فـــي  العاملـــة  المركبـــات 
لمـــدة ســـنة، ولمزيـــد مـــن  المســـتهدفة 
المعلومـــات يرجى الضغـــط على األيقونة 

أدنـــاه.

آلية االستفادة

منشآت األجرة العامة
منشآت األجرة الخاصة

منشآت النقل المدرسي
منشآت نقل المعلومات

منشآت نقل المعتمرين والزوار من الداخل
منشآت نقل المعتمرين من خارج المملكة

النقل السياحي

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

تمديد العمر التشغيلي لمركبات األجرة والحافالت

تمديد العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة 
فــي نشــاط األجــرة )العامــة، الخاصــة، العائليــة، 
)النقــل  حافــالت  إلــى  إضافــة  والمطــار(، 
المدرســي، نقــل المعلمــات، نقــل المعتمريــن 
والــزوار مــن الداخــل والخــارج، والنقل الســياحي(، 

وذلــك لمــدة ســنة إضافيــة.

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

مباشر

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تعظيم االستفادة من أصول المنشآت المتوقفة 
أو المتأثــرة حاليــًا، وكذلــك تحفيــز القطــاع علــى 
االســتمرارية فــي العمــل فــي قطــاع النقــل البــري.

هدف المبادرة

بشـــكل  المبـــادرة  مـــن  االســـتفادة  يمكـــن 
مباشـــر دون الحاجـــة التخـــاذ أي إجـــراء مـــن 
قبـــل المســـتفيد، حيـــث ســـيتم تنفيذها من 
خـــالل )بوابـــة نقـــل(، كمـــا يمكـــن االطـــالع 
علـــى اآلليـــات التنفيذيـــة للوائـــح مـــن خالل 
موقـــع الهيئـــة اإللكتروني، وذلـــك بالضغط 

علـــى األيقونـــة أدانـــاه.  

آلية االستفادة

قطاع األجرة.
قطاع تأجير السيارات.
قطاع نقل البضائع.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

تمديد المهل الممنوحة في اآلليات التنفيذية للوائح

تمديد المهل الممنوحة في اآلليات التنفيذية 
والتوجيــه،  األجــرة  ووســيط  )األجــرة  للوائــح 
تأجيــر الســيارات ووســطاء التأجيــر، نقــل البضائــع 
ووســطاء الشــحن وتأجيــر الشــاحنات( 4 أشــهر 

إضافيــة مــن تاريــخ انتهــاء كل مهلــة.

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

4 أشهر

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

تقليــل األثــر الناتــج علــى توفر الســيولة المالية لدى 
شــركات النقــل بســبب توقــف أنشــطتها أو تأثرهــا 
ــة لمنــع انتشــار فيــروس  نتيجــة اإلجــراءات االحترازي
كورونــا المســتجد، ومنحهــا مهلــة لتمكينهــا مــن 

اســتمرار أعمالهــا.

هدف المبادرة

المبـــادرة بشـــكل  يمكـــن االســـتفادة مـــن 
مباشـــر  دون الحاجـــة التخـــاذ أي إجـــراء من 
قبل المســـتفيد، حيـــث ســـيتم إتاحتها عند 
التقـــدم بطلـــب أحـــد الخدمـــات المتعلقـــة 

بالنشـــاط فـــي بوابـــة نقل.

آلية االستفادة

جميع المنشآت العاملة في قطاع النقل البري.

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للنقل 

الجهة المالكة

عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات

جميــع  لتقديــم  أشــهر   3 لمــدة  مهلــة  منــح 
الخدمــات المتعلقــة بأنشــطة النقل البــري دون 

الربــط بســداد الغرامــات الماليــة. 

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر

https://tga.gov.sa/ar/home


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

فــي  التصاريــح  إصــدار  علــى  الشــركات  مســاعدة 
الــوزارة  فــروع  مراجعــة  دون  المحــدد  الوقــت 

المناطــق. بمختلــف 

هدف المبادرة

يتـــم التقديـــم لالســـتفادة من المبـــادرة عبر 
موقـــع الـــوزارة اإللكتروني، وذلـــك بالضغط 

علـــى األيقونـــة أدناه.

آلية االستفادة

قطاع النقليات

القطاعات المستهدفة

وزارة النقل

الجهة المالكة

إصدار إلكتروني للتصاريح االستثنائية للشاحنات

اســتخراج التصاريــح االســتثنائية للشــاحنات التــي 
تزيــد حمولتهــا عــن 90 طــن إلكترونيــًا. 

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

مباشر

https://www.mot.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

مســاعدة مقاولــي الصيانــة والتشــغيل علــى رفــع 
مســتخلصاتهم دون تأخيــر، وكذلــك عــدم خصــم 

بنــود المهندســين غيــر المؤهليــن.

هدف المبادرة

يتـــم التقديم عبر فروع الوزارة في مختلف 
المناطـــق، ولمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجى 
زيارة الموقـــع اإللكتروني للـــوزارة بالضغط 

علـــى األيقونة أدناه. 

آلية االستفادة

مقاولي الصيانة والتشغيل

القطاعات المستهدفة

وزارة النقل

الجهة المالكة

تأهيل الكادر الفني بعقود الصيانة والتشغيل

الصيانــة  لمقاولــي  الفنــي  الــكادر  تأهيــل 
والتشــغيل بشــكل مباشــر ومؤقت  خالل فترة 
جائحــة كورونــا دون إجــراء المقابــالت الشــخصية 
لهــم، نظــرًا لتعليــق عمــل لجنــة التأهيــل بســبب 

االحترازيــة. الصحيــة  اإلجــراءات 

وصف المبادرة

فترة التطبيق:

خالل فترة جائحة كورونا

https://www.mot.gov.sa/ar/Pages/default.aspx


ــران الوطنيــة علــى تقليــل  مســاعدة شــركات الطي
األثــر الناتــج عــن توقــف بعــض الطائــرات نتيجــة 
والدوليــة،  الداخليــة  الــركاب  رحــالت  تعليــق 
والمحافظــة عليهــا فــي حالة الجاهزية التشــغيلية، 

التكاليــف. إلــى تخفيــض  إضافــة 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

حتى عودة الطائرات إلى التشغيل

تقديم طلب من المشغل الجوي

آلية االستفادة

شركات الطيران العاملة بحسب الالئحة التنفيذية 
121

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

اعتماد برامج تخزين الطائرات

لتخزيــن  خاصــة  برامــج  اعتمــاد 
جائحــة  فتــرة  خــالل  الطائــرات 

كورونــا.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


المحافظــة علــى الكفــاءة التشــغيلية لشــركات 
أصولهــا  اســتغالل  مــن  وتمكينهــا  الطيــران 
لتحقيق عوائد إضافية، واستمرار الربط الجوي 
للشــحن مــن وإلــى المملكة خــالل وبعد جائحة 
ــا المســتجد، إضافــة إلــى دعــم  فيــروس كورون
سالســل إمــداد األدويــة والمســتلزمات الطبية 

والمــواد األساســية.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

ثمانية أشهر

تقديم طلب من المشغل الجوي

آلية االستفادة

شركات الطيران العاملة بحسب الالئحة التنفيذية 
121

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

اعتماد توظيف مقصورات الركاب كمساحات للشحن الجوي

الطيــران  لشــركات  تنظيمــي  اســتثناء  منــح 
مقصــورات  مســاحات  باســتخدام  التجاريــة 
لنقــل  المخصصــة  الطائــرات  فــي  الــركاب 
بمــا  الجــوي  الشــحن  فــي عمليــات  الــركاب 
مــن  الصــادرة  الفنيــة  الحلــول  مــع  يتوافــق 

للطائــرات. المصنعــة  الشــركات 

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


فــي  التشــغيلية  الكفــاءة  علــى  المحافظــة 
وحــدات ومراكــز المراقبــة الجويــة، ومســاعدة 
الســعودية  الجويــة  المالحــة  شــركة خدمــات 
العمــل  اســتمرارية  علــى  المحافظــة  علــى 

التكاليــف. وتخفيــض 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر قابلة للزيادة

استثناء تنظيمي عام

آلية االستفادة

مقدم خدمات الحركة الجوية المرخص بحسب 
الالئحة التنفيذية 171

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

اإلعفاء من فحص الكفاءة التطبيقي الدوري

إعفــاء المراقبيــن الجويين ومهندســي وفنيي 
صيانــة نظــم المالحــة الجويــة المؤهليــن مــن 
فحــص الكفــاءة التطبيقــي الــدوري، واتخــاذ 
تدابيــر بديلــة لضمــان حفاظهم على مســتوى 

الكفــاءة المطلــوب. 

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


الجويــة  المالحــة  خدمــات  مقــدم  مســاعدة 
للمحافظــة علــى الكفــاءة التشــغيلية فــي ظــل 

انخفــاض التدفقــات الماليــة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر قابلة للزيادة

استثناء تنظيمي عام

آلية االستفادة

مقدم خدمات الحركة الجوية المرخص بحسب 
الالئحة التنفيذية 171

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

السماح بدمج بعض مواقع عمل المراقبين الجويين

الســماح بدمــج بعــض مواقــع عمل المراقبين 
الجوييــن فــي أبــراج ومراكــز المراقبــة الجويــة 
خــالل فتــرة جائحــة كورونــا المســتجد، وذلــك 
المراقبيــن  أعــداد  مــن  المثلــى  لالســتفادة 
الجوييــن فــي ظــل انخفــاض معــدل الحركــة 
الجوية في المطارات أو  في المجال الجوي 
مــع ضمــان اســتمرارية الخدمــة دون اإلخــالل 

بمعاييــر الســالمة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


المحافظــة علــى الكفــاءة التشــغيلية لشــركات 
ــة،  ــران ومقدمــي خدمــات المالحــة الجوي الطي
الجويــة  المراقبــة  خدمــات  تقديــم  واســتمرار 
المملكــة  ومطــارات  الجــوي  المجــال  فــي 
لجميــع الرحــالت الجويــة ومــن ضمنهــا الرحــالت 
الجــوي  الربــط  اســتمرار  إلــى  إضافــة  العابــرة، 
للــركاب والبضائــع مــن وإلــى المملكــة خــالل 
وبعــد جائحــة فيــروس كورونا المســتجد لغرض 

تحقيــق عوائــد.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر قابلة للزيادة

استثناء تنظيمي عام

آلية االستفادة

شركات الطيران العاملة بحسب الالئحة 
التنفيذية 121

شركات الطيران العاملة بحسب الالئحة 
التنفيذية 125

مقدم خدمات الحركة الجوية المرخص بحسب 
الالئحة التنفيذية 171

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

تمديد صالحية رخص وشهادات وتصاريح منسوبي الطيران

الطيــران  منســوبي  رخــص  صالحيــة  تمديــد 
لـــ  العمــل  وتصاريــح  الطبيــة  والشــهادات 
»الطياريــن، والمراقبيــن الجويين، ومهندســي 
الطيــران، وفنيــي صيانــة الطائــرات، وأطقــم 
الضيافة الجوية، والمرحلين الجويين العاملين 
فــي شــركات الطيــران، وموظفــي مــزودي 
الخدمــات األرضيــة بالمطــارات الســعودية«.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


الوطنيــة  الطيــران  شــركات  عمــل  اســتمرارية 
الشــحن مناولــة  خدمــات  ومــزودي 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

3 أشهر قابلة للزيادة

استثناء تنظيمي عام

آلية االستفادة

شركات الطيران والخدمات األرضية والمعاهد 
التي تتعامل مع المواد الخطرة بما يتوافق مع 

الالئحة التنفيذية 109

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

تمديد فترة صالحية قبول المدربين والمواد التدريبية 

تمديد فترة صالحية قبول المدربين والمواد 
والخدمــات  الطيــران  لشــركات  التدريبيــة 
األرضيــة والمعاهــد التــي تتعامــل مــع المــواد 
ــة  الخطــرة بمــا يتوافــق مــع الالئحــة التنفيذي

109

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


المحافظــة علــى الكفــاءة التشــغيلية لشــركات 
للــركاب  الجــوي  الربــط  واســتمرار  الطيــران 
والبضائــع مــن وإلــى المملكــة خــالل جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد، إضافــة إلــى تمكيــن 
شــركات الطيــران الوطنيــة مــن االســتفادة مــن 

الفــرص لتحقيــق عوائــد.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

حسب المدة التي يحددها مقدم الطلب

تقديم طلب من المشغل الجوي

آلية االستفادة

شركات الطيران العاملة بحسب الالئحة 
التنفيذية 121

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

تمديد فترة عمل أطقم الطيران خالل تنفيذ الرحالت الجوية

إصــدار أذن خــاص لشــركات الطيــران التجاريــة 
الالئحــة  مــن   29 البنــد  بحســب  للتشــغيل 
الطــوارئ  )عمليــات   117 رقــم  التنفيذيــة 
والعمليــات التــي ترعاهــا الحكومــة( لتمديــد 
فتــرة عمــل أطقــم الطيــران مــع اتخــاذ التدابيــر 
الالزمــة للمحافظــة علــى مســتوى الســالمة 

المطلــوب.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


المحافظــة علــى الكفــاءة التشــغيلية لشــركات 
بمطــارات  األرضيــة  الخدمــات  مقدمــي 
المملكــة، وتقليــل األثــر الناتــج عــن انخفــاض 

النقديــة. التدفقــات 

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

12 شهرًا

تقديم طلب من مزود الخدمة

آلية االستفادة

شركات الخدمات األرضية المشغلة بمطارات 
المملكة والمرخصة بما يتوافق مع الالئحة 

التنفيذية 151

القطاعات المستهدفة

الهيئة العامة للطيران المدني

الجهة المالكة

تمديد صالحية معدات شركات مزودي الخدمات األرضية بمطارات المملكة

دعــم شــركات مقدمــي الخدمــات األرضيــة، 
وذلــك بتمديــد صالحيــة المعدات التــي تجاوز 
عمرهــا 15 عامــًا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 
حاجــة  فتــره  فــي   151 التنفيذيــة  الالئحــة 
لضمــان  إضافيــة  تدابيــر  اتخــاذ  مــع  كورونــا، 

تحقيــق الحــد المطلــوب مــن الســالمة.

وصف المبادرة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home


تأجيــل ســداد أقســاط القــروض لمــدة عــام لكافــة 
وزارة  قــروض  يشــمل  بمــا  المســتفيدة  الشــرائح 
لكافــة  القــروض  مــن  العوائــد  وتأجيــل  الماليــة، 
الشــرائح المســتفيدة لمــدة تصــل إلــى 9 أشــهر

وصف المبادرة

مســاعدة الشــركات فــي إدارة التدفقــات النقديــة 
المســتحقة  األقســاط  ســداد  تأجيــل  خــالل  مــن 

خــالل العــام الحالــي مــن المبــادرة.

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

تم إبالغ جميع المقترضين المستفيدين من 	 
المبادرة بتأجيل سداد األقساط.

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة
وزارة المالية

المركز الوطني إلدارة الدين

الجهة المالكة للمبادرة

مبادرة صندوق دعم المشاريع تأجيل سداد أقساط القروض

آلية االستفادة

30 أبريل 12020 أبريل 2020

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx


عــــام  لمــــدة  القــــروض  أقســــاط  ســــداد  تأجيــــل 
لكافــة الشــرائح المســتفيدة، وتأجيــل العوائــد مــن 
القــروض لكافــة الشــرائح المســتفيدة لمــدة تصــل 
إلــــى 9 أشــهر، مــع تخفيــــف اشــــتراطات القــــروض 
المقدمــة وفــق مبــادرة دعــم اســتدامة الشــركات 

لعــام 2020 م. 

وصف المبادرة

مســاعدت الشــركات فــي إدارة التدفقــات النقديــة 
المســتحقة  األقســاط  ســداد  تأجيــل  خــالل  مــن 

ــادرة ــي مــن المب خــالل العــام الحال

هدف المبادرة

فترة التطبيق:

تاريخ البداية                              تاريخ االنتهاء 

30 أبريل 12020 أبريل 2020

تم إبالغ جميع المقترضين المستفيدين من 	 
المبادرة بتأجيل سداد األقساط.

جميع القطاعات

القطاعات المستهدفة
وزارة المالية

المركز الوطني إلدارة الدين

الجهة المالكة للمبادرة

برنامج دعم استدامة الشركات )تأجيل سداد أقساط القروض(

آلية االستفادة

)لالستفادة من المبادرة يمكنكم الضغط على األيقونة أعاله(

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx



