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افية وسياساتها االحترازية ملواجهإجراءات   آثار فيروس كورونا ةمؤسسة النقد اإلشر

 تأجيل إصدار وتطبيق السياسات

 هل تمديد إصدار وتطبيق السياسات يشمل التعليمات األخرى التي لم يتم ذكرها في التعميم؟ :1س

 التعميم فقط.تمديد إصدار وتطبيق السياسات يشمل التعليمات املوضحة في  اإلجابة:

 

التزامات البنوك تجاه األفراد والقطاع الخاص واإلجراءات املتوقع اتخاذها لصالح 

املتأثرين من انتشار فيروس كورونا )باستثناء املنشآت التي تملك فيها الجهات الحكومية 

 وشبه الحكومية(

 دعم وتمويل القطاع الخاص

 القطاع الخاص؟  من املتأثرين ي يمكن تقديمه للعمالءما هو نوع الدعم الذ :2س

دعم العمالء املتأثرين بشتى الطرق من خالل تعديل الدفعات )إعادة هيكلة/جدولة، تأجيل سداد  اإلجابة:

أقساااااااا ي بشاااااااكل يسااااااااهم في تفادحام ا ثار املبارااااااارة والحالية من انفشاااااااار ف  و   ورونا، و دارة تدفقا ام 

الذين يواجهو  صاااااعوصات قصااااا  ة -بشاااااكل اي  امي للمق   ااااا   النقدية بشاااااكل أفذااااال. هذا الدعم املقد  

 نبغي أ  يكو  الدعم املقد  هادفساااااااااتسااااااااااهم في تعافي الو ااااااااا  املا ي لهم. كما ي -أجل
 
إ ى تمك   العميل من  ا

ساااااااااااااداد ال لاماته تىاس البنمل، ع ى سااااااااااااا يل املبال يمكن للبنول األخذ ساطعتبار خيارات معال ة األقساااااااااااااا  

ناائية في تاريخ اطساااااااااااااتحقاق دو  فر   ةخالل تمديد ف  ة التمويل أو من خالل دفعة وايداملؤجلة إما من 

ع ى العميل. ع ى أ  يتم اإلفصاح للعمالء سما يتوافق م  تعليمات املؤسسة ذات العالقة لتفادي  رسو أي 

 أي ل س قد يفشكل لدحام.

 

الدفعات )إعادة هيكلة/جدولة، تأجيل يل العمالء املشامول   سالدعم والتمويل من خالل تعدمن هم  :3س 

 ؟سداد أقسا ي

  ورونا سواء أفراد أو قطاع خاص. ف  و املتأثرين نفيىة انفشار جمي  العمالء  اإلجابة:

    

  ورونا؟ ف  و نفيىة انفشار  العميلكيف يمكن للبنمل التحقق من تأثر  :4س

 ورونا من خالل تقديم العميل ما يب ت تأثرس  ف  و نفيىة انفشاااااااااااااار  تأثر العميل يتم التحقق من اإلجابة:

معاي    اعتماد من ذلملتأثرس  يب تما تقديم العميل  ، وع ى البنمل في يال تعذر ع ىالف  و  انفشاااااااااااااارمن 

  داخلية لتحديد هذا التأثر.
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 خطط املحافظة ع ى مستويات التوظيف في القطاع الخاص

 ومن هيع ى مساااااااااااااتويااات التوظيف في القطاااع الخاااص،  الاادور املطلوم من البنول للمحااافظااة ومااا ه :5س

 ال هات املستادفة في الب نامج؟

الدور املطلوم من البنول للمحافظة ع ى مساااااااااااااتويات التوظيف هو دعم سرامج منشااااااااااااا ت القطاع  اإلجابة:

اااا  من املقرر  الخاااااص في هااااذا الشاااااااااااااااااأ  ساااا يىاااااد سرامج تمويليااااة تمكمام من الحفاااااو ع ى الوظااااائف التي  ا

وال هات املسااااااتادفة في هذا الب نامج هي منشاااااا ت القطاع    و   ورونا.سااااااتنناء عماا نفيىة نثار انفشااااااار فاط 

 الخاص.

 

 دعم العمالء األفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص نفيىة انفشار ف  و   ورونا

 هو الدعم املقصود لألفراد الذين فقدوا وظائفهم؟ ما :6س

تقديم  افة الدعم ع ى أ  يشاااامل تأجيل سااااداد اطقسااااا  املسااااتحقة للمنتىات التمويلية دو  أي  اإلجابة:

الذين  يشااااااااااامل هذا الدعم عمالء البنملو  تكلفة أو رساااااااااااو  إ اااااااااااافية ملدة ساااااااااااتة أراااااااااااهر نفيىة لهذا التأجيل.

 .يSelf-employedيعملو  لحسابام الخاص )

 

 لوظيفته؟ العميلكيف يمكن للبنمل التحقق من فقد  :7س

   و   ورونا.فقد وظيفته نفيىة نثار انفشار ف ينبغي ع ى العميل تزويد البنمل سما يب ت اإلجابة:

 

 اطلك  ونيةاإلعفاء من رسو  الخدمات املصرفية 

 أ  لل مي ؟عمالء القطاع الخاص فقط  يشمل رسو الهل اإلعفاء من : 8س

 ملدة ستة أرهر.اإلعفاء من الرسو  يشمل جمي  عمالء البنمل سواء  أفراد أو قطاع خاص  اإلجابة:

 

 املشمولة ساإلعفاء؟ لرسو ي اما ه :9س

 واملنتىات التي يتم طلباا أو تنفيذها عب  القنوات الخدماترسااو   الرسااو  املشاامولة ساإلعفاء  افة اإلجابة:

  انخفا  الرصيد عن الحد األدنىرسو   وكذلمل ممااي، اطستفادة)سواء  عند تفعلياا أو  اطلك  ونية
 
إ افة

 لفة األجل عن البالثة أرااااهر التالية للسااااداد )خالل تلمل املدة  إعادة التمويل أو إنااء اطتفاقياتإ ى رسااااو  

 عند عملية السداد املبكري.

 

م  العلم سااأ  الرساااااااااااااو  تتذااااااااااااامن تكاااليف التحوياال  هاال يشاااااااااااااماال اإلعفاااء رساااااااااااااو  الحواطت الاادوليااة :10س

 املفرو ة من طرف ثالث؟
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اافااة الرساااااااااااااو  التي ي   اإلجااابااة: اإللك  ونيااة  القنوات نفيىااة لتقااديم أو تنفيااذ عمليااات عب حصااااااااااااالهااا البناامل  ا

املفرو ااااااااة من طرف مشاااااااامولة في اإلعفاء ومماا رسااااااااو  الحواطت الدولية. وط يشاااااااامل ذلمل تكاليف التحويل 

 خالل تلمل املدة.ثالث 

 

القنوات عب  فقط أ   الفروع عناااااد تنفياااااذ العملياااااات عب هااااال يشااااااااااااامااااال اإلعفااااااء رساااااااااااااو   ساااااااااااااري    :11س

 اإللك  ونية؟

ينبغي ع ى ، و اإلعفاء من رسااااااو   سااااااري   يكو  فقط عند تنفيذ العمليات عب  القنوات اإللك  ونية اإلجابة:

 من الحذور للفرع.البنمل يث العمالء ع ى اطستفادة من الخدمات اإللك 
 

  ونية سدط

 

 ؟رسو  تمويل التىارة اإللك  ونيةهل يشمل اإلعفاء من رسو  الخدمات املصرفية : 12س

 عب  طلبااا أو تنفياذهااافاة الرساااااااااااااو  التي يحصااااااااااااالهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم  ا  اإلجااباة:

معال ة طلبات ويشااااااااامل ذلمل رساااااااااو  ومماا رساااااااااو  تمويل التىارة  القنوات اإللك  ونية مشااااااااامولة في اإلعفاء

 الذمانات البنكية، واطعتمادات املسفندية.

 
هل يشاامل اإلعفاء من رسااو  الخدمات املصاارفية اإللك  ونية تىديد البطاقات، و صاادار البطاقات  :13س

 اإل افية؟

التي يحصااااااااااااالهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم طلبااا أو تنفياذهاا عب   اافاة الرساااااااااااااو   اإلجااباة:

 .طاقات، أو إصدار البطاقات اإل افيةذلمل تىديد الب ويشمل القنوات اإللك  ونية مشمولة في اإلعفاء

 

هل يشاااااااامل اإلعفاء من رسااااااااو  الخدمات املصاااااااارفية اإللك  ونية رسااااااااو  الساااااااالفة النقدية للبطاقات  :14س

 اطئتمانية؟

 اافاة الرساااااااااااااو  التي يحصااااااااااااالهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم طلبااا أو تنفياذهاا عب   اإلجااباة:

 قدي من البطاقة اطئتمانية.وط يشمل ذلمل رسو  السحب الن، القنوات اإللك  ونية مشمولة في اإلعفاء

 

 اإلعفاء من رسو  انخفا  الرصيد عن الحد األدنى

 ماهي رسو  الحد األدنى من الرصيد؟ :15س

رساااااو  ع ى الحد األدنى من رصااااايد يسااااااسات األفراد، أما فيما يتعلق سحسااااااسات الشااااار ات  ط توجد اإلجابة:

واملؤسااااااسااااااات ف نه سموجب هذس التعليمات تعفى من رسااااااو  الحد األدنى من الرصاااااايد ملدة سااااااتة أرااااااهر ع ى 

 األقل.
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 التمويل أو إنااء اطتفاقيات إعادةاإلعفاء من رسو  

 ألول مرة؟ اإلعفاء رسو  التمويلهل يشمل  :16س

 نعم، يشمل اإلعفاء رسو  التمويل ألول مرس. اإلجابة:

 

 هل يشمل اإلعفاء رسو  إعادة التمويل و عادة ال دولة؟ :17س
 .يشمل اإلعفاء رسو  إعادة التمويل و عادة ال دولة نعم، اإلجابة:

 

هل يشااااااامل اإلعفاء من رساااااااو  التمويل أو إعادة التمويل أو إعادة ال دولة الرساااااااو  التي يتقا ااااااااها  :18س

 لتقديم هذس املنتىات عب  القنوات اإللك  ونية فقط؟البنمل نفيىة 

من رسو  التمويل أو إعادة التمويل أو إعادة ال دولة يشمل الرسو  التي يتقا اها البنمل اإلعفاء  اإلجابة:

 الفروع. عب  قديم هذس املنتىات عب  القنوات اإللك  ونية وكذلمللت نفيىة

 

 لفة إعادة اطسااااااااااافبمار والتكاليف  اطتفاقياتهل يشااااااااااامل اإلعفاء من رساااااااااااو  إعادة التمويل و لناء  :19س

 األخرى التي يتكبدها البنمل عند عملية السداد املبكر؟

والتكااليف األخرى التي يتكبادهاا البنامل عناد عملياة  اطسااااااااااااافبماارنعم، يشااااااااااااامال اإلعفااء  لفاة إعاادة  اإلجااباة:

 ذلمل  لفة البالثة أرهر التالية للسداد املبكر. سما فيالسداد املبكر 

 

هل يشااااااامل اإلعفاء من الرساااااااو   لفة األجل عن البالثة أراااااااهر التالية للساااااااداد عند عملية الساااااااداد  :20س

 املبكر؟

 نعم، يشمل اإلعفاء  لفة األجل عن البالثة أرهر التالية للسداد عند عملية السداد املبكر. :اإلجابة

 

إناااااء عناااد  وأإعاااادة التمويااال عناااد  ألول مرة أوالتمويااال  الرساااااااااااااو  املشااااااااااااامولاااة سااااإلعفااااء عنااادمااااهي  :21س

 اطتفاقيات؟

للتمويل  أخرى يفر ااااها البنمل نفيىةالرسااااو  اإلدارية وأي رسااااو  الرسااااو  املشاااامولة ساإلعفاء  افة  اإلجابة:

 وملختلف املنتىات التمويلية.عادة التمويل أو إنااء اطتفاقية، أو إل  ألول مرة
 

 هل يشمل اإلعفاء من رسو  إلناء اطتفاقيات التعامالت ساملشتقات املالية؟ :22س

وتشاااااااااااامل إلناء اتفاقيات  افة رسااااااااااااو  إلناء اطتفاقيات التي يحصاااااااااااالها البنمل مشاااااااااااامولة في اإلعفاء  اإلجابة:

التعامالت ساملشاااااااااتقات املالية، وط يشااااااااامل ذلمل الخساااااااااائر الناتىة عن تحديد قيمة املراكز بساااااااااعر الساااااااااوق 

(Mark to market loss .ي 
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 هل يشمل اإلعفاء من رسو  إلناء اطتفاقيات عقود اإليىار التموي ي للمركبات؟ :23س

يحصلها البنمل مشمولة في اإلعفاء وتشمل رسو  إلناء اتفاقيات  افة رسو  إلناء اطتفاقيات التي  اإلجابة:

 عقود اإليىار التموي ي وط يتحمل البنمل الخسائر الناتىة عن انخفا  قيمة األصل.

 

هل يشااامل اإلعفاء من رساااو  إلناء اطتفاقيات الرساااو  الحكومية، ع ى سااا يل املبال الرساااو  مقاسل : 24س

 نقل ملكية املركبات؟

 إلعفاء من الرسو  يشمل فقط الرسو  التي يحصلها البنمل.ا اإلجابة:

 
 

 أسئلة عامة

أ  تقو  البنول ساا قرا  العمالء قرو  جاادياادة أو أ   هاال يمكن من خالل الوسااااااااااااااائاال اطلك  ونيااة :25س

 تقو  س عادة تمويل للقرو  القائمة؟

يمكن للعمياال التقااد  سطلااب التموياال أو إعااادة التموياال من خالل وسااااااااااااااائاال التواصاااااااااااااال والقنوات  اإلجااابااة:

سفتح يساااااااسا ام  اويكو  ذلمل فقط لعمالء البنمل الحالي   وط يشاااااامل عمالء البنمل الذي قامو اإللك  ونية، 

 البنكية  عن بعد .

 
 تعميم املؤساااااااااااااسااااااااااااااااة املؤر  في تاااااريخ مناملمول    األفراد هاااال يتم تااااأجياااال األقسااااااااااااااااا  فقط للعمالء: 26س

 ، أ  أ  ذلمل يشمل العمالء الذين قاموا سالتنفيذ بعد ذلمل التاريخ؟ه5/8/1441

قبل أو بعد تاريخ تعليمات املساااااااااااااتفيدين تأجيل األقساااااااااااااا  يشااااااااااااامل  افة العمالء سما فيام العمالء  اإلجابة:

 املؤسسة املشار إلياا أعالس.

 

 ما يفيد تطبيق هذس اإلجراءات؟ ما املقصود س لويد املؤسسة :27س

، وص لية تطبيقها. اإلجابة:
 
 تزويد املؤسسة سما يفيد تنفيذ هذس اإلجراءات فورا


