أســئــلــة شــائــعــة

ما هو برنامج الضمان الوطني لالستجابة لتداعيات كوفيد19-؟
برنامج الضمانات الوطني لالستجابة لتداعيات كورونا  19برنامج الضمانات الوطني
لإلستجابة لتداعيات كورونا  19هو عبارة عن برنامج لضمان التمويل بنسبة %100
من طرف حكومة دولة قطر بهدف مساعدة شركات القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات
كوفيد 19-من خالل تخفيف الصعوبات المتعلقة بسداد المدفوعات األكثر أهمية على
المدى القصير خالل األشهر الستة القادمة.
لماذا يوجد برنامج ضمان للقطاع الخاص؟
نظراً لتفشي وباء كوفيد ،19-أثرت إجراءات الحجر الصحي بشكل كبير على
إنفاق األفراد والشركات ،مما جعل من الصعب على الشركات الوفاء بالمدفوعات المهمة
قصيرة األجل.
ما هي البنود التي يمولها برنامج الضمان؟
رواتب الموظفين حسب نظام حماية األجور لمدة  6أشهر تدفع على أساس شهري.
رسوم إيجار (المصانع ،ومحالت األعمال ،والمستودعات ،وسكن العمال) لمدة تصل إلى
 6أشهر تدفع على أساس شهري.
ما هي الشركات المؤهلة لالستفادة من هذا البرنامج؟
الشركات القطرية المملوكة بنسبة  %100من قبل القطاع الخاص وفق اللوائح السارية
والتي تأثرت سلبا ً بكوفيد .19-ويجب أن يكون للشركة مقدمة الطلب سجل تجاري ساري
المفعول وأال تكون من الشركات العاملة في قطاعات السوبرماركت والبقاالت.
هل تقوم مجموعات الشركات  /الشركات القابضة بتقديم طلب واحد مقابل مجموعة
الشركات  /الشركة القابضة أو عن كل شركة تابعة؟
سيقتصر كل طلب على بطاقة شخصية واحدة وسجل تجاري واحد.

هل هناك أي رسوم أو مصاريف أخرى؟
ال ،ليست هناك أي رسوم أو مصاريف أخرى.
ما هي المستندات  /األوراق المطلوبة التي يجب تقديمها؟
	.١استمارة طلب العميل التي يمكن الحصول عليها من مدير العالقات.
	.٢خطاب طلب العميل الذي يحدد بوضوح حدود مبلغ القرض لـ (اإليجارات والرواتب
بحد أقصى  6أشهر قادمة ،ومدة سداد مقترحة أقصاها  3سنوات من تاريخ الصرف
وفترة سماح ال تتجاوز  12شهراً.
	.3نسخة واضحة وحديثة من السجل التجاري (تاريخ طباعة أقل من شهر واحد)،
والرخصة التجارية ،وبطاقة المخولين بالتوقيع عن الشركة المقترضة.
	.4نسخة واضحة وجديدة من بطاقات هوية الشركاء ونسخ من جوازات السفر للشركاء
األجانب.
	.8كشوف رواتب جميع الموظفين لألشهر الثالثة األخيرة  -في صيغة إكسل والتي
توضح رقم بطاقة الهوية ،واسم الموظف ،ومبلغ الراتب ،وما يثبت دفع الراتب
خالل األشهر الثالثة الماضية.
	.9ما يُثبت أن الموظفين المذكورين أعاله هم تحت كفالة الشركة المقترضة.
	.10ما يُثبت أنه قد تم دفع اإليجار لشهر يناير وفبراير ومارس .2020
	.11عقد إيجار ساري الصالحية   مصدق من البلدية قبل شهر ابريل  2020أو ما
يفيد دفع ايجار اخر ثالث شهور للمؤجر قبل شهر ابريل  2020أو ما يفيد بتسجيل
رقم عداد الخدمات ( كهرماء ) باسم المستأجر قبل شهر ابريل .2020

هل يمكن للشركات القطرية التي لديها شركات أم أجنبية تقديم طلبات؟
أي شركة موجودة ومسجلة في قطر بحد أدنى  %10للملكية من قبل المواطنين القطريين
ستكون مؤهلة لالستفادة من البرنامج (كل قطري مؤهل لالستفادة مرة واحدة ضمن السجل
التجاري الواحد)

	.12ما يُثبت أن المالك (المالك) لم يعفِ المستأجرين من اإليجارات الخاصة لمدة
 6أشهر ومن أبريل فصاعدا.

ما هو إجمالي مبلغ الضمان لكل شركة؟

كيف سيتم صرف األموال؟

الحد األقصى للتمويل المسموح به لكل شركة مستفيدة يصل إلى  2.5مليون لاير قطري
في الشهر لمدة  6أشهر (ال يتجاوز  15مليون لاير قطري في المجموع) .سيعتمد إجمالي
مبلغ التمويل على المبالغ الفعلية لرواتب الموظفين (بحد أقصى  10,000لاير قطري
كراتب شهري لكل موظف) ومدفوعات اإليجار.

سيتم الدفع مباشرة لموظفي الشركة من خالل اآللية الخاصة بنظام حماية األجور على
أساس شهري بنا ًء على كشوف الرواتب المقدمة من قبل الشركة.

ما هي مدد القروض وأسعار الفائدة؟

بالنسبة للشركات التي لم يتنازل لها مالك العقار أو الحكومة عن رسوم اإليجار ،سيتم سداد
مدفوعات اإليجار مباشرة في حساب مالك العقار.

•	يمكن أن تصل مدة القرض إلى  3سنوات كحد أقصى

كيف يمكنني التقديم لبرنامج الضمان الوطني لالستجابة لكوفيد19-؟

•	إذا تم سداد القرض بالكامل خالل  12شهر ،فلن يتم احتساب سعر فائدة

إذا كنت تلبي شروط األهلية الخاصة بالبرنامج ،يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة
المذكورة أعاله إلى عنوان البريد اإللكترونيCOVID19-NRGP@qnb.com :
لكي تتم مراجعتها .وسيقوم مدير العالقات بإرسال نموذج الطلب للعمالء المؤهلين
لالستفادة من البرنامج.

•	إذا تم سداد التمويل بالكامل بين السنة األولى والثانية ،فسيتم احتساب سعر إقراض
مصرف قطر المركزي  %2 +سنويا ً
•	يحتفظ  QNBبالحق في تمديد فترة القرض ومراجعة أسعار الفائدة وفق تقديره
الخاص فيما يتعلق بالقروض التي يتم تسديدها بين السنتين الثانية والثالثة

بمن اتصل في حال احتجت إلى مزيد من المعلومات  /المساعدة بخصوص هذا البرنامج؟

الضمان الشخصي فقط الصادرة عن الشريك (الشركاء) في الشركة المستفيدة والتي تغطي
 %100من مبلغ التمويل ،وال حاجة ألي ضمانات أخرى.

يمكنك االتصال بمدير العالقات أو إرسال رسالة إلى عنوان البريد اإللكتروني:
 .COVID19-NRGP@qnb.comيمكنك أيضا ً االتصال ببنك قطر للتنمية
للحصول على معلومات عامة حول البرنامج على الرقم .4430 0000

ما هي الضمانات المطلوبة من المستفيدين؟

