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  Deferred Payments Program الدفعات تأجيل برنامجعمل  ةآلي

املنشللللللل ت مؤسلللللللكلللللللات   لللللللر ات  سلللللللدام ال  امات تأجيل مقابل ،جهات التمويل لصلللللللا   ريال مليار ( 30) إلى يصلللللللل مبلغ إيداع

  ذلك على النحو اآلتي: .أ هر ستة ملدة  املتوسطةاملتناهية الصغر  الصغيرة 

  381000064902رق   الصتتتتت املي  امل:حستتتتتية استتتتت    ملج  امل ستتتتتستتتتتةامل:ناهجة الصتتتتت     الجهات املستتتتت: جميع املجش امل  تتتتت ت 

 .النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل  ش كات هت16/06/1438 تاريخ 

 م.2020سب:ملبمل  14 م اتى2020مارس  14من  (املس:حقة األرباح)م:ضملنة  املجش األقساط املس:حقةع فتملي ال:أاجل 

 الس حدي ال  بي النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل البنحك  ش كاتع ال:ملحيل اهات. 

       ال:مفقات النقمية التي قم  في االلخ اضمن  األث  املح:مللملجار ريال،  يهمف البمللام      تخ جف  30تصتتتتتتل قجملة البمللام

من خالل تأاجل ستتماد التمامات الجهات املستت: جمي ملمي ستت:ة  ،  ذلكتحااهها امل  تت ت امل:ناهجة الصتت    الصتت املي  امل:حستتية

  (.Funding Costتكل ة ال:ملحيل ل:لك الجهات )ل: يجة  املبلغ امل صحد لصالح الجهات ال:ملحيلجةأشه ،  سي:  اس:خمام 

  تأاجل إعادي ام لة ال:ملحيل    الجهات املستتتتتتتتتتتت: جمي ) حستتتتتتتتتتتتجلة اتصتتتتتتتتتتتتال محثقة(   شتتتتتتتتتتتت اره  مش ال:حاصتتتتتتتتتتتتلال:ملحيل  اتاه عل 

الجهة مش  تااة خجار عمم رغبة   ضتتتتتتتتتتتتتافجة،د ن أي تكل ة  ،أعالهها  لياملستتتتتتتتتتتتت:حقة استتتتتتتتتتتتت  فتملي ال:أاجل امل تتتتتتتتتتتتتار  األقستتتتتتتتتتتتتاط

  عادي الجم لة. من املس: جمي

   استتتتتتتتتتتتتتت  م جتتتار  التستتتتتتتتتتتتتهجالتينيبق البمللتتتام  فقل عل(    املصتتتتتتتتتتتتتن تتتة في امل التتتة األIFRS 9)  م2020متتتارس  14منتتتا تتتتاريخ،                          

 ال:ملحيل. اهاتبل الثالجة  الثالثة اس  اإلا اءات امل :ادي امل:ب ة من ق  امل ال:ان املصن ة في  التسهجالت ي:  ال: امل مش 

   تحقجش االت اقجات الالزمة مش م سسة النقم ل:ن جا البمللام . اهات ال:ملحيلي: ان عل 
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  Funding for Lending تمويل اإلقراض برنامجعمل  ةآلي

( مليار ريال، عن طريق منح 13.2إلى )بمبلغ يصللللللل املتناهية الصللللللغر  الصللللللغيرة  املتوسللللللطة تقديم التمويل امليكللللللر للمنشلللللل ت 

معم اسلللللللللتمرارية  بهدف الصلللللللللغيرة  املتوسلللللللللطة  املتناهية الصلللللللللغر من البنوك   لللللللللر ات التمويل لقطاع املنشللللللللل ت  تكلللللللللهي ت

األعمال  نمو هذا القطاع خ ل املرحلة ا حالية،  بما يكاهم في معم النمو االقتصامي  املحافظة على مكتويات التوظيف 

  ذلك على النحو اآلتي: .في هذه املنش ت

  381000064902رق   الصتتتتت املي  امل:حستتتتتية استتتتت    ملج  امل ستتتتتستتتتتة   امل:ناهجة الصتتتتت  املجش امل  تتتتت ت الجهات املستتتتت: جميع 

 .النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل  ش كات هت16/06/1438 تاريخ 

 النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل ش كات  البنحكع ال:ملحيل اهات. 

 ؛ ضافجةسنة ل لل:ملميم قا لة   ،م2020مارس  14من تاريخ   اامي مجالدية ةسنالبمللام ع  ممي  
 
 .السحق  أل ضاع  فقا

   :ها من منح ق  ض ل:ملكجن اهات ال:ملحيل لحستتتتتتتتا م ستتتتتتتتستتتتتتتتة النقم من ممعحمة   أستتتتتتتت ار ستتتتتتتتهجالت ا :ملالجة  تحفاملستتتتتتتتحف ي

 .للجهات املس: جميممعحمة 

  من أسبحعان   تملام عمللجة تملحيل الجهات املس: جمي خالل فتملي أقصاها ؛امل اركة اهات ال:ملحيلعل  استهالك مبلغ ال:ملحيلع

اهات .  في اال عمم تملكن البمللام  لتستتتت: جم من هاه التستتتتهجالتتاريخ الستتتتح  من التستتتتهجالت اال :ملالجة املقممة من خالل 

 . النقم    م سسة خالل هاه ال تملي، ي:   عادته  من استهالك املبلغ ال:ملحيل

 من تاريخ منح36بل اهة ال:ملحيل خالل فتملي )ل:ملحيلع ي:  سماد ال:ملحيل من ق  فتملي سماد ا 
 
 . لجهات املس: جميل ال:ملحيل ( شه ا

  اهات ال:ملحيل  بس   تنافس ي.اس  السجاسة اال :ملالجة امل:ب ة لمى  لجهات املس: جميلتلتمم اهات ال:ملحيل  ملنح ال:ملحيل 

  ل:ن جا البمللام مس:قل   نكي تلتمم اهات ال:ملحيل   :ح اسا. 

  املستتتتتتتتتتتتتتملدي  ما ت اه املبالغ اململحلة    م:ضتتتتتتتتتتتتتملنة البمللام أداء   زاء ؛ة :قاري  شتتتتتتتتتتتتته ي م ستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتة النقمال:قاري  الم ريةع ي:  تز يم

 
 
 . امل سسة مناسبا

   خالل هاا البمللام  في  ستت امل التستتهجالت  م ستتستتة النقماألخا  االع:بار كل ة المع  اململنحح من ؛ امل تتاركةاهات ال:ملحيل عل

 اال :ملالجة اململنحاة للجهات املس: جمي.  

  تحقجش االت اقجات الالزمة مش م سسة النقم ل:ن جا البمللام .عل  اهات ال:ملحيل ي: ان 
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 Loan Guarantee Programمعم ضمانات التمويل عمل برنامج  ةليآ

ملنشللللللللللللل ت املتناهية الصلللللللللللللغر  الصلللللللللللللغيرة اإعفاء  جهات التمويل لتمكينها من لصلللللللللللللا   ريال اتمليار ( 6) إلى يصلللللللللللللل مبلغ إيداع

)كفالة( بغرض املكللللاهمة في املتناهية الصللللغر  الصللللغيرة  املتوسللللطة املنشلللل ت تمويل  ضللللما من تكاليف برنامج  املتوسللللطة 

 ذلك  . معم التوسع في التمويلم 2020تخفيض تكلفة اإلقراض للمنش ت املكتفيدة من هذه الضمانات خ ل العام املالي 

 على النحو اآلتي:

  381000064902رق   الصتتتتت املي  امل:حستتتتتية استتتتت    ملج  امل ستتتتتستتتتتةامل:ناهجة الصتتتتت     الجهات املستتتتت: جميع املجش امل  تتتتت ت 

 .النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل  ش كات هت16/06/1438 تاريخ 

  م.2020ديسملبمل  31 م اتى تاريخ2020مارس  14فتملي اإلع اءع من تاريخ 

  ن عالجم لة( للك االت الصتتتتادري  يعاد ال:جميم،  ال:ملميم،     صتتتتمار، )اإل  من رستتتتحم الجهات املستتتت: جميلحعجة اإلع اءع  ع اء

   لام  ك الة.

 النقم م سسة إلش اف الخاض ة ال:ملحيل  ش كاتالبنحك ع ال:ملحيل اهات. 

 لإلا اءات الحالجة.   بمللام  ك الةل الجهات املس: جمي ي:  تقمي  طلبات 
 
 فقا

   ا ؛ك الة   لام  ضملاناملس: جمي من  للمل  أي تقمي   ش ار  ع اء رسمي ؛اهة ال:ملحيلعل من ال سحم  امل  أي  ع اء م:ضملن 

 املس:حقة لبمللام  ك الة.

  عل  أن ي:ضملن البجان  ؛تز يم امل سسة  بجان يحضح  املا ي ال سحم املسمدي لبمللام  ك الة  ب كل شه ي  ؛اهة ال:ملحيل عل

 
م
 املقمم اإلع اء  شتتتت ار من  نستتتتخة ك الة لبمللام  ستتتتمدأستتتتملاء امل  تتتت ت املستتتت: جمي من   لام  دع  امل ستتتتستتتتة  مبلغ ال ستتتت  امل

 م.2020 مارس شه  نهاية من ا :ماء   ؛للمل  أي
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 آلية عمل برنامج 
 
 ي نقاط البيع  التجارة اإللك ر نيةمعم رسوم عمليات خدمت

( أ للللللهر  ذلك بهدف 3مؤسللللللكللللللة النقد تكاليف رسللللللوم عمليات ا مدمتي  عن املتاجر  منشلللللل ت القطاع ا ما  ملدة )تتحمل 

 كذلك ضللما  اسللتمرارية النمو  التوسللع املكللتمر في تقديم خدمات  ،معم املشللاركي  في النظام البي ي للمدفوعات في اململكة

 إذ املدفوعات بشلللللللللللكل آمن  فعال للمكلللللللللللحهلكي  في ظل الظر ف ا حالية، 
 
ي نقاط البيع سلللللللللللوف تتحمل تكاليف رسلللللللللللوم خدمت

( أ لللهر 3قط ملدة )( فMerchant Service Chargeفي رسلللوم خدمة التاجر ) املتمثلة التجارة اإللك ر نية للمتاجر في اململكة 

 م،  فق اآلتي:2019مارس  14ا من تاريخ اعتبار  

   ي لقاط البجش  ال:جاري اإللكتمل لجة عبمل املجش ألحاع البياقات  ال بكات ال املجة ي:  تضملان كافة عمللجات ال  اء لخممت

 نافا البجش  املحاقش اإللكتمل لجةفي م املن اي، بل اهة مس:ضج ة داخل اململلكةالتي ت  م الجتها من ق  ، املقبحلة في اململلكة

 بملا ي:حافق مش أهماف   لام  امل سسة لمع   ،ململلكةامل خصة من اهة رسملجة  الألن ية ال:جارية املحلجة   ال:يبجقات

 بل امل سسة.،  يستثنى من ذلك ال مللجات التي يكحن ال:اا  فيها اهة م خصة من ق  القياع الخاص

 ا الت اقجات خممة ال:جار ) ؛سي:  ااتسا  ال سحم (  لن ي:  السملاح  :حميث أ    ميل Merchant Service Agreements فق 

 االت اقجات مش ال:جار خالل ممي المع .

  ريال خالل فتملي المع ،  ١٠٠ لبالغا،   ألف ريال ١٥ يقاف ال ملل  ال س  ال ه ي الثا ت للمل:اا  التي تقل قجملة عمللجاتها عن

  لن ي:  شملحلها في مبلغ المع  املخصص خالل هاه ال تملي. 

 لتمام  ملا ااء في لملحذج التس املات امل :ملمي ل مللجات لقاط البجش  ال:جاري اإللكتمل لجة  عمم تحصجل ت كم م سسة النقم اال

 أي رسحم  ضافجة ت: لق ب مللجات املمفحعات.

   املا ي املبالغ املس:حقة ب كل  ل:حصجل  جالات هاه ال سحم    ؛ا  مل اركة لملحذج فاتحري محامس:قحم م سسة النقم الاق

 د ري  فق آلجة محمدي.

 

 

 


