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مقدمة

حرصــًا مــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى توفيــر كافــة ســبل الدعــم المــادي 

)كوفيــد19-(،          كورونــا  فيــروس  أزمــة  لمواجهــة  وذلــك  للمحاميــن،  والمعنــوي 

فقــد تــم إعــداد دليــل مبــادرات الدعم المادي المقدمة مــن الجهات ذات العالقة، 

والتــي يمكــن للمنشــآت القانونيــة االســتفادة منهــا، وذلــك تســهياًل للوصــول الــى 

المعلومــة بشــكل ســريع ودقيــق.
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فهرس

ملخص المبادرات

مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل

مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(

مبادرة مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة العدل

مبادرات وزارة التجارة

مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي
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ملخص المبادرات 

اإلعفاء من المقابل المادي على 

الوافدين المنتهيـــــــة إقامتهــــم

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

دعم التوظيف

 والتدريب

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(

إمكانيـة استرداد رســــوم 

تأشيـــــــــــــــرات العمــــــــــــل

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تسيير ثلث رواتب العاملين السعوديين في 

القطاع الخاص من ساند

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

ووزارة التجارة

تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة 

وضريبة السلع االنتقائية وضريبة الدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل

تحويل سداد المقابل المالي إلى 

أساس ربعي بداًل من سنوي

وزارة التجارة

تأجيل تقديم اإلقرارات الزكوية وتأجيل 

سداد االلتزامات المترتبة بموجبها

الهيئة العامة للزكاة والدخل

االعفاء من المقابل المالي على الوافدين     

ممن لم تنطبق عليهم شروط اإلعالن

وزارة التجارة
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ملخص المبادرات

اإلعفاء )6( أشهر من المقابل      

المالي للمرافقين

وزارة التجارة

دعم رواتب

 المقيمين

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة تمديد فترة سداد المخالفات   

6 أشهر مع خيار التقسيط

وزارة التجارة

تأجيل سداد مبالغ

 الرسوم الحكومية

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تمديد فترة السداد لفواتير الكهرباء   

6 أشهر

وزارة التجارة

التقليل من اشتراطات كفالة -مبادرة” 

دعم المنشآت فوق المتوسطة“

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأجيل سداد مبلغ اشتراك التأمينات 

االجتماعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مبادرة اإلعفاء من رسوم الخدمات   

المصرفية اإللكترونية.

مؤسسة النقد العربي السعودي
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مبادرات وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية

١- اإلعفــاء مــن المقابــل المالي علــى الوافدين المنتهية 

إقاماتهــم مــن تاريــخ 30 يونيــو 2020م، وذلــك مــن خالل 

تمديــد فتــرة اإلقامــات الخاصــة بهــم لمــدة ثالثــة أشــهر 

دون مقابل.

2- إمكانيــة اســترداد رســوم تأشــيرات العمــل  والخــروج 

مــن المملكــة حتــى فــي حــال ختمهــا فــي جــواز الســفر، أو 

تمديدهــا لمــدة ثالثــة أشــهر دون مقابــل.

1- رفع اإليقاف الخاص بحماية األجور خالل الفترة الحالية.

2- رفع اإليقاف مؤقتًا عن منظمات القطاع لتصحيح النشاط.

3- رفع اإليقاف بسبب عدم دفع الغـــــرامات المتحصلة.

4- احتســاب توظيــف الســعودي فــي نطاقــات بشــكل فــوري لــكل 

المنشــآت.

5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

القطــاع  لمنشــآت  »أجيــر«  برنامــج  عبــر  العامليــن  إعــارة  إتاحــة   -6

الخــاص دون اشــتراط لنــوع النشــاط التجــاري للمنشــآت، وذلــك بهــدف 

تســهيل إجــراءات العمــل وتخفيــف األعبــاء المتعلقــة بالقــوى العاملــة 

للقطاعــات المتضــررة، ومســاعدة دعــم القطاعــات ذات )الحاجــة فــي 

الوضــع الراهــن(. 

ثانًيا: القرارات واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد               أواًل: مبادرات دعم القطاع الخاص

البشرية للتخفيف على القطاع الخاص
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مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل

أواًل: مبادرات تأجيل ضمن الفترة 

من 2020/03/18م إلى 2020/06/30م

ثانًيا: مرونة في بعض اإلجراءات خالل الفترة 

من 2020/03/18م الى 2020/06/30م 

1- تأجيــل توريــد ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبة الســلع 

االنتقائيــة وضريبــة الدخــل، لمــدة ثالثة أشــهر.

ســداد  وتأجيــل  الزكويــة  اإلقــرارات  تقديــم  تأجيــل   -2

بموجبهــا. المترتبــة  االلتزامــات 

1- منــح الشــهادات الزكويــة بــال قيــود عــن مــدة إقــرار العــام المالــي 

ــة أشــهر. 2019م لمــدة ثالث

دفعــة  اشــتراط  بــدون  التقســيط  طلبــات  قبــول  فــي  التوســع   -2

مقدمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لمــدة ثالثــة أشــهر.

3- تعليــق تنفيــذ إجــراءات إيقــاف الخدمــات والحجــز علــى أمــوال مــن 

قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، ووضــع المعاييــر الالزمــة لتمديــد 

فتــرة التأجيــل لألنشــطة األكثــر تأثــرًا حســب الحاجــة.

4- تعليق غرامات التأخير في سداد األنشطة خالل فترة المبادرة.

5- تعليــق غرامــة عــدم تعــاون للمكلفيــن وغرامــة الفحــص خــالل 

المبــادرة. فتــرة 

6- اإلعفــاء مــن الغرامــات المترتبــة علــى تأجيــل تقديــم اإلقــرارات 

والســداد المرتبــط بهــا لكافــة أنــواع الضرائــب والــزكاة.

7- قبــول طلبــات التقســيط بــدون اشــتراط دفعــة مقدمــة خــالل 

المبــادرة. فتــرة 

للمكلفيــن  الهيئــة  قبــل  مــن  االســترداد  طلبــات  دفــع  تعجيــل   -8

باالســترداد. المطالبيــن 
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مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية

أواًل: مبادرة دعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين 

والسعوديات بمبلغ )5.3( مليار ريال.
تتكون المبادرة من أربعة مسارات رئيسية وهي:

المســار األول: دعــم موظفــي القطــاع الخــاص بمبلــغ )1( مليــار 

ــو 2019م. ــة 1 يولي ــن بداي ــم م ــم توظيفه ــن ت ــال والذي ري

المسار الثاني: مسار دعم التوظيف بمبلغ )2( مليار ريال:

لدعــم )100,000( مئــة ألــف مســتفيد مــن الباحثيــن عــن العمــل فــي 

القطــاع الخــاص، باإلضافــة لطــرح وتفعيــل أدوات العمــل عــن بعــد 

كخيــارات متاحــة وبديلــة للعمــل المنتظــم.

المســار الثالــث: مســار إعانــة الباحثيــن عــن عمــل بمبلــغ )1,5( 

مليــار ريــال:

لدعم )100,000( مئة ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

المسار الرابع: مسار دعم التدريب بمبلغ )800( مليون ريال:

لــدى  التدريــب  ببرامــج  مســتفيد  ألــف  مئــة   )100,000( إللحــاق 

الصنــدوق.

نسبة الدعم

30% من أجر 
الموظف للسنة 
ثانية. األولى وال

24 شهرًا
4,000 ريال

رئيسية 15,000 ريالللمدن ال

بحد أقصى 3,000 
ريال أو %50 من 
راتب أيهما أقل. ال

ــر رجعــي  أث ــدأ الدعــم ب ب ي

ــن  ــم م ــم توظيفه ــن ت لم

ــو 2019م(،  ي ــخ: )1 يول اري ت

ــهر  ــكل ش ــرف ل ــم الص ت وي

ــي  حال شــهر  مــع  ســابق 

ــرف  ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــى تمـ ـ ـ ـ ـ وحت

ــم  ــن ث ــي وم ــر الرجع ـ ـ األث

ــرف الدعم  ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ يستمـ

دة  ـ ـ ـ ـ مـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ حتى إكمـ

ــع. ب ــب المت حس

إضافة نسبة 10% 

للحاالت التالية:

اث. 1- توظيف اإلن

اص  ـ ـ ـ ـ ـ 2- توظيف األشخ

ات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اج ي من ذوي االحت

الخاصة.

رى.  قـ 3- التوظيف في ال

رة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والمدن الصغي

ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ف ـ ـ ـ ـ ـ توظي 4- ال

رة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آت الصغي ـ المنشـ

والمتوسطة.

الجنســية  ســعودي  المتقــدم  يكــون  أن   -1

ــة للعمــل )طاقــات(. ي ــة الوطن بواب ومســجاًل فــي ال

2- أن يكون عمر المتقدم بين )18 - 60( سنة.

ــي  ــف حكوم ــب أو موظ ــدم طال ــون المتق 3- أال يك

المــوارد  وزارة  ــات  ان ي ب )حســب  عمــل  صاحــب  أو 

ــة(. االجتماعي ــة  تنمي وال البشــرية 

نظــام  فــي  مســجاًل  المتقــدم  يكــون  أن   -4

ــة لنفــس المنشــأة المحددة  ــات االجتماعي ن تأمي ال

ــك. ذل بعــد  مــا  أو  )2019/07/01م(  ــخ:  اري ت فــي 

ــم دعمــه ســابقًا  5- أال يكــون المتقــدم ممكــن ت

ــدوق. رامــج دعــم الصن ــى أحــد ب عل

ر رجعي أث  المنشآت التي تستحقطريقة الدعم ب
ًا لبعض الحاالت دعمًا إضافي

مدة  الدعم

التفاصيل
 الحد األدنى من األجر

المستحق للدعم
 الحد األعلى من األجر

المستحق للدعم
 قيمة الحد األعلى

للدعم

شروط االستحقاق
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مبادرة مشتركة بين وزارة الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية ووزارة التجارة

مبادرة تسيير ثلث رواتب العاملين السعوديين في 

القطاع الخاص من ساند.

العامليــن  رواتــب  ثلــث  لتســيير  ســاند  مــن  دعــم  تقديــم  وهــي 

الســعوديين فــي المنشــآت المتأثــرة لثالثــة أشــهر بمــا يتــواءم 

مــع اســتمرارية األزمــة تحســبًا ألي زيــادة فــي معــدالت الفصــل 

ولتالفــي أيــة أعبــاء إضافيــة )فــي حــال تــم فصلهــم( علــى برنامــج 

ســاند للتأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل مــن التأمينــات االجتماعية.

القطاعات المستهدفة

ر  القطاع الخاص المتأث
من اإلجراءات االحترازية.

من ) 01-04-2020م(                        ثالثة أشهر
إلى )30-07-2020م(.

9,5 مليار ريال
)باحتساب تقريبي لدعم 

ثلث العاملين السعوديين 
و متوسط األجور  

الشهري 6.400 ريال(.

العامــة  المؤسســة  إدارة  ــس  مجل مــن  ــه  توجي أو  ســامي  أمــر   -

ــة. االجتماعي ــات  ن لتأمي ل

والمؤسســة  البشــرية  المــوارد  وزارة  مــن  ــة  لجن تشــكيل   -

المســتفيدة  المنشــآت  ــد  لتحدي ــة  االجتماعي ــات  ن لتأمي ل العامــة 

. ــن ظفي لمو ا و

مدة اإلجراء

التفاصيل

حجم الدعمفترة اإلجراء

األدوات النظامية المطلوبة
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مبادرات وزارة التجارة

أواًل: تحويل سداد المقابل المالي إلى أساس ربعي 

بداًل من سنوي.

ثانيًا: االعفاء من المقابل المالي على الوافدين ممن 

لم تنطبق عليهم شروط اإلعالن.

 تحويــل ســداد المقابــل المالــي إلــى أســاس ربعــي بــدال مــن ســنوي 

لجميــع األنشــطة االقتصادية.

التمديــد  خــالل  مــن  أشــهر   )3( المالــي  المقابــل  مــن  اإلعفــاء   

ــخ إعــالن             ــل تاري ــد إقاماتهــم قب ــم تجدي ــة الوافــدة والتــي ت للعمال

- 1441هـــ.  07 -  25 الدعــم 

القطاعات المستهدفةالقطاعات المستهدفة

 جميع األنشطة 
االقتصادية.

جميع األنشطة 
االقتصادية.

خالل األزمة وانخفاض 
المبيعات كمية النقد 
المتوفر لدى المنشآت 

منخفضة ويصعب 
سداد المقابل المالي 

مقدما )12( شهر.

تحقيق العدالة بين 
القطاع الخاص وعدم 
إعطاء ميزة تنافسية 

للمنشآت المستفيدة 
من االعالن.

ثالثة أشهر مستمر  من تاريخ البدء إلى تاريخ 
االنتهاء.

من تاريخ البدء إلى تاريخ 
االنتهاء.

أمر سامي باإلعفاء.
أمر سامي باإلعفاء.

ــي لعــام 2019م  ــل المال ــات قيمــة المقاب بيان

حســب وزارة المــوارد البشــرية:

ار ريال. ي ربع األول: 10.1 مل ال

ار ريال. ي ثاني: 10.2 مل ربع ال ال

ار ريال. ي ثالث:10.1 مل ربع ال ال

ار ريال. ي رابع: 11 مل ربع ال ال

 2019 ــي لعــام  ــل المال ــات قيمــة المقاب بيان

البشــرية: المــوارد  وزارة  حســب 

ار ريال. ي ربع األول: 10.1 مل ال

ار ريال. ي ثاني: 10.2 مل ربع ال ال

ار ريال. ي ثالث:10.1 مل ربع ال ال

ار ريال. ي رابع: 11 مل ربع ال ال

الهدفالهدف

التفاصيلالتفاصيل

مدة اإلجراءمدة اإلجراء فترة اإلجراءفترة اإلجراء

األدوات النظامية المطلوبةاألدوات النظامية المطلوبة حجم الدعمحجم الدعم



دليل هيئة المحامين للمبادرات الداعمة لقطاع المحاماة لمواجهة أزمة كورونا

مبادرات وزارة التجارة

ثالثا: اإلعفاء )6( أشهر من المقابل المالي   

للمرافقين.

رابعًا: مبادرة تمديد فترة سداد المخالفات 6 أشهر 

مع خيار التقسيط.

 تمديــد فتــرة ســداد جميــع المخالفــات للمنشــآت 6 أشــهر مــع خيــار   اإلعفاء من المقابل المالي للمرافقين ستة أشهر .

التقسيط.

القطاعات المستهدفةالقطاعات المستهدفة

جميع األنشطة جميع الوافدين.
االقتصادية.

تحفيز القوة الشرائية 
وتقليل العبء على 
الوافدين وذويهم.

تخفيف الضغط على 
التدفقات النقدية.

ستة أشهرلم يحدد  من تاريخ البدء إلى تاريخ 
االنتهاء.

من تاريخ البدء إلى تاريخ 
اإلنتهاء

ــي نظرًا  ـ ـ ـ ــر ملك ـ ـ أمـ

ــة . ــروف الطارئ للظ

ــاء مــن الئحــة  ـ ـ ن ث االست

ــزاءات  جـ ــات وال ـ الغرامـ

ــات  ـ ـ ـ ــة والجهـ ـ ـ ـ ـ بلدي ال

األخــرى.

البيانات لدى الجوازات:

القيمة المقدرة لعام 2019 هي

ار لكامل العام. ي  ) 7 ( مل
يحسب من كل جهة

الهدفالهدف

التفاصيلالتفاصيل

مدة اإلجراءمدة اإلجراء فترة اإلجراءفترة اإلجراء

األدوات النظامية المطلوبةاألدوات النظامية المطلوبة حجم الدعمحجم الدعم
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مبادرات وزارة التجارة

خامسًا: تمديد فترة السداد لفواتير الكهرباء 6 أشهر.

 تمديد فترة السداد لفواتير الكهرباء 6 أشهر مع خيار التقسيط

القطاعات المستهدفة

جميع األنشطة 
االقتصادية )باستثناء 

القطاعات المالية 
واالتصاالت والنفط 
بتروكيماويات(. وال

تخفيف الضغط على 
من تاريخ البدء إلى تاريخ  ستة أشهرالتدفقات النقدية.

االنتهاء.

لم يحدد

الهدف

التفاصيل

فترة اإلجراءمدة اإلجراء

األدوات النظامية المطلوبة
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مبادرات الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

أواًل: تأجيل سداد مبلغ اشتراك التأمينات االجتماعية 

ثانيًا: مبادرة دعم رواتب المقيمين.للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 تأجيــل ســداد مبلــغ اشــتراك التأمينــات األجتماعيــة و تقســيطها 

علــى دفعــات ميســرة )مبلــغ التحمــل مــن الموظفيــن الســعوديين 

والمنشــأة – 22 %( لمــدة ثالثــة أشــهر

الرواتــب  قيمــة  مــن   %١٠-١٥ بنســبة  المقيميــن  رواتــب  دعــم 

محــددة. لقطاعــات 

القطاعات المستهدفةالقطاعات المستهدفة

جميع القطاعات 
االقتصادية.

نطاق سعودة أخضر فما فوق 
وقطاعات محددة من المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة )باستثناء 
القطاعات المالية واالتصاالت 

بتروكيماويات(. والنفط وال

اء المالية على  1- تخفيف األعب
تأجيل  المنشآت واالستفادة من ال

لتوظيف التدفقات النقدية 
تزامات األخرى عليها.  لمواجهة االل

2- المحافظة على الوظائف.

اء المالية على المنشآت  1- تخفيف األعب
تأجيل لتوظيف التدفقات  واالستفادة من ال
تزامات األخرى عليها.  النقدية لمواجهة االل

2- تحفيز المالك باالستمرار وعدم إغالق 
منشآتهم. 

ثالثة أشهرثالثة أشهر من مارس)2020( 
إلى يونيو )2020(.

من مارس)2020( 
1.8 مليار ريال.إلى يونيو )2020(.

ــس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـ

ــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إدارة المؤسسـ

ات  ـ ـ ـ ـ ن لتأمي ة ل ـ ـ ـ ـ العامـ

ــة. االجتماعي

تحدده الجهات 

المنفذة

الهدفالهدف

التفاصيلالتفاصيل

مدة اإلجراءمدة اإلجراء فترة اإلجراء

حجم الدعمفترة اإلجراء األدوات النظامية المطلوبةاألدوات النظامية المطلوبة
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مبادرات الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

رابعًا: التقليل من اشتراطات كفالة - مبادرة ”دعم ثالثًا: تأجيل سداد مبالغ الرسوم الحكومية.

المنشآت فوق المتوسطة“. تأجيــل ســداد مبالــغ الرســوم الحكوميــة المدفوعــة مــن المنشــآت 

توســيع دائــرة المســتفيدين مــن خدمــات برنامــج كفالــة تمويــل لمــدة ثــالث أشــهر.

الكبيــرة. المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ليشــمل المنشــآت 

القطاعات المستهدفةالقطاعات المستهدفة

جميع األنشطة 
االقتصادية.

القطاعات التي يقع نطاق 
مبيعاتها بما يزيد عن 200 

مليون ريال سعودي وال يتجاوز 
500 مليون ريال سعودي.

اء المالية على المنشآت  1- تخفيف األعب

تأجيل لتوظيف التدفقات  واالستفادة من ال

تزامات األخرى عليها.  النقدية لمواجهة االل

2- تحفيز المالك باالستمرار وعدم إغالق 

منشآتهم. 

1- استهداف شريحة المنشآت الفوق متوسطة 
يهدف الى دعمها خشية من سقوطها الى منشآت 

رامج تدعمها مباشرة.  متوسطة حيث أنه اليوجد لها ب
2- تشجيع الجهات التمويلية لالستمرار بإقراض هذه 

الشريحة.

مستمرثالثة أشهر من مارس)2020( 
إلى يونيو 

.)2020(

الميزانية المخصصة للمبادرةمن مارس 2020.
 )1 مليار ريال(.

أمر سامي

تأجيل ال  ب

قرار اللجنة اإلشرافية 

الوزارية لتحفيز القطاع 

الخاص.

الهدفالهدف

التفاصيلالتفاصيل

مدة اإلجراءمدة اإلجراء فترة اإلجراء

حجم الدعمفترة اإلجراء األدوات النظامية المطلوبةاألدوات النظامية المطلوبة
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مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي

مبادرة اإلعفاء من رسوم الخدمات المصرفية 

اإللكترونية.

إعفــاء جميــع العمــالء مــن رســوم العمليــات المصرفيــة مــن خــالل 

القنــوات اإللكترونيــة ولمــدة ســتة أشــهر، واإلعفــاء مــن أي رســوم 

تلــك  خــالل  اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  أي  لتفعيــل 

الفتــرة.
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