األسئلة واألجوبة املتعلقة بإجراءات املؤسسة ملواجهة آثارانتشارفيروس
كورونا املذكورة في التعميم رقم  41051339في تاريخ 1441/08/05ه
شعبان 1441ه  -إبريل 2020م

إجراءات مؤسسة النقد اإلشر افية وسياساتها االحترا زية ملواجه ة آثار فيروس كورونا
تأجيل إصدار وتطبيق السياسات
س :1هل تمديد إصدار وتطبيق السياسات يشمل التعليمات األخرى التي لم يتم ذكرها في التعميم؟
اإلجابة :تمديد إصدار وتطبيق السياسات يشمل التعليمات املوضحة في التعميم فقط.
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
س :2ما هو نوع الدعم الذي يمكن تقديمه للعمالء املتأثرين من القطاع الخاص؟
اإلجابة :دعم العمالء املتأثرين بشتى الطرق من خالل تعديل الدفعات (إعادة هيكلة/جدولة ،تأجيل سداد
أقس ا ااا ي بش ا ااكل يس ا اااهم في تفادحام ا ثار املبار ا اارة والحالية من انفش ا ااار ف و ورونا ،و دارة تدفقا ام
النقدية بشا ااكل أفذا اال .هذا الدعم املقد بشا ااكل اي امي للمق ا ا -الذين يواجهو صا ااعوصات قص ا ا ة
أجل -سا ا ااتسا ا اااهم في تعافي الو ا ا ا املا ي لهم .كما ينبغي أ يكو الدعم املقد هادفا إ ى تمك العميل من
س ا ا ا ااداد ال لاماته تىاس البنمل ،ع ى س ا ا ا ا يل املبال يمكن للبنول األخذ ساطعتبار خيارات معال ة األقس ا ا ا ااا
املؤجلة إما من خالل تمديد ف ة التمويل أو من خالل دفعة وايدة ناائية في تاريخ اطس ا ا ا ااتحقاق دو فر
أي رسو ع ى العميل .ع ى أ يتم اإلفصاح للعمالء سما يتوافق م تعليمات املؤسسة ذات العالقة لتفادي
أي ل س قد يفشكل لدحام.
س :3من هم العمالء املشامول سالدعم والتمويل من خالل تعديل الدفعات (إعادة هيكلة/جدولة ،تأجيل
سداد أقسا ي؟
اإلجابة :جمي العمالء املتأثرين نفيىة انفشار ف و ورونا سواء أفراد أو قطاع خاص.
س :4كيف يمكن للبنمل التحقق من تأثر العميل نفيىة انفشار ف و ورونا؟
اإلجابة :يتم التحقق من تأثر العميل نفيىة انفش ا ا ا ااار ف و ورونا من خالل تقديم العميل ما يب ت تأثرس
من انفش ا ا ا ااار الف و  ،وع ى البنمل في يال تعذر ع ى العميل تقديم ما يب ت تأثرس من ذلمل اعتماد معاي
داخلية لتحديد هذا التأثر.
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خطط املحافظة ع ى مستويات التوظيف في القطاع الخاص
س :5مااا هو الاادور املطلوم من البنول للمحااافظااة ع ى مس ا ا ا ااتويااات التوظيف في القطاااع الخاااص ،ومن هي
ال هات املستادفة في الب نامج؟
اإلجابة :الدور املطلوم من البنول للمحافظة ع ى مس ا ا ا ااتويات التوظيف هو دعم سرامج منش ا ا ا ا ت القطاع
الخ اااص في ه ااذا الش ا ا ا ا ااأ سا ا يى اااد سرامج تمويلي ااة تمكمام من الحف اااو ع ى الوظ ااائف التي ا ااا من املقرر
اطسا ااتنناء عماا نفيىة نثار انفشا ااار ف و ورونا .وال هات املسا ااتادفة في هذا الب نامج هي منش ا ا ت القطاع
الخاص.
ورونا

دعم العمالء األفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص نفيىة انفشار ف و
س :6ما هو الدعم املقصود لألفراد الذين فقدوا وظائفهم؟
اإلجابة :تقديم افة الدعم ع ى أ يش اامل تأجيل س ااداد اطقس ااا املس ااتحقة للمنتىات التمويلية دو أي
تكلفة أو رس ا ا ااو إ ا ا ااافية ملدة س ا ا ااتة أر ا ا ااهر نفيىة لهذا التأجيل .ويش ا ا اامل هذا الدعم عمالء البنمل الذين
يعملو لحسابام الخاص (Self-employedي.
س :7كيف يمكن للبنمل التحقق من فقد العميل لوظيفته؟
اإلجابة :ينبغي ع ى العميل تزويد البنمل سما يب ت فقد وظيفته نفيىة نثار انفشار ف و

ورونا.

اإلعفاء من رسو الخدمات املصرفية اطلك ونية
س :8هل اإلعفاء من الرسو يشمل فقط عمالء القطاع الخاص أ لل مي ؟
اإلجابة :اإلعفاء من الرسو يشمل جمي عمالء البنمل سواء أفراد أو قطاع خاص ملدة ستة أرهر.
س :9ما هي الرسو املشمولة ساإلعفاء؟
اإلجابة :الرسااو املشاامولة ساإلعفاء افة رسااو الخدمات واملنتىات التي يتم طلباا أو تنفيذها عب القنوات
اطلك ونية (سواء عند تفعلياا أو اطستفادة ممااي ،وكذلمل رسو انخفا الرصيد عن الحد األدنى إ افة
إ ى رس ااو إعادة التمويل أو إنااء اطتفاقيات خالل تلمل املدة ( لفة األجل عن البالثة أر ااهر التالية للس ااداد
عند عملية السداد املبكري.
س :10هاال يش ا ا ا اماال اإلعفاااء رس ا ا ا ااو الحواطت الاادوليااة م العلم سااأ الرس ا ا ا ااو تتذ ا ا ا اامن تكاااليف التحوياال
املفرو ة من طرف ثالث؟
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اإلجااابااة :ا اافااة الرس ا ا ا ااو التي يحص ا ا ا االهااا البناامل نفيىااة لتقااديم أو تنفيااذ عمليااات عب القنوات اإللك ونيااة
مشا ا اامولة في اإلعفاء ومماا رسا ا ااو الحواطت الدولية .وط يشا ا اامل ذلمل تكاليف التحويل املفرو ا ا ااة من طرف
ثالث خالل تلمل املدة.
س :11ه اال يش ا ا ا ام اال اإلعف اااء رس ا ا ا ااو س ا ا ا ااري عن ااد تنفي ااذ العملي ااات عب الفروع أ فقط عب القنوات
اإللك ونية؟
اإلجابة :اإلعفاء من رسا ااو سا ااري يكو فقط عند تنفيذ العمليات عب القنوات اإللك ونية ،وينبغي ع ى
البنمل يث العمالء ع ى اطستفادة من الخدمات اإللك ونية سدط من الحذور للفرع.
س :12هل يشمل اإلعفاء من رسو الخدمات املصرفية اإللك ونية رسو تمويل التىارة؟
اإلجااباة :اافاة الرس ا ا ا ااو التي يحص ا ا ا االهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم طلبااا أو تنفياذهاا عب
القنوات اإللك ونية مشا ا اامولة في اإلعفاء ومماا رسا ا ااو تمويل التىارة ويشا ا اامل ذلمل رسا ا ااو معال ة طلبات
الذمانات البنكية ،واطعتمادات املسفندية.
س :13هل يشاامل اإلعفاء من رسااو الخدمات املصاارفية اإللك ونية تىديد البطاقات ،و صاادار البطاقات
اإل افية؟
اإلجااباة :اافاة الرس ا ا ا ااو التي يحص ا ا ا االهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم طلبااا أو تنفياذهاا عب
القنوات اإللك ونية مشمولة في اإلعفاء ويشمل ذلمل تىديد البطاقات ،أو إصدار البطاقات اإل افية.
س :14هل يش ا اامل اإلعفاء من رس ا ااو الخدمات املص ا اارفية اإللك ونية رس ا ااو الس ا االفة النقدية للبطاقات
اطئتمانية؟
اإلجااباة :اافاة الرس ا ا ا ااو التي يحص ا ا ا االهاا البنامل مقااسال الخادماات أو املنتىاات التي يتم طلبااا أو تنفياذهاا عب
القنوات اإللك ونية مشمولة في اإلعفاء ،وط يشمل ذلمل رسو السحب النقدي من البطاقة اطئتمانية.
اإلعفاء من رسو انخفا الرصيد عن الحد األدنى
س :15ماهي رسو الحد األدنى من الرصيد؟
اإلجابة :ط توجد رس ااو ع ى الحد األدنى من رص اايد يس اااسات األفراد ،أما فيما يتعلق سحس اااسات الش اار ات
واملؤس ا اسا ااات ف نه سموجب هذس التعليمات تعفى من رسا ااو الحد األدنى من الرصا اايد ملدة سا ااتة أرا ااهر ع ى
األقل.
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اإلعفاء من رسو إعادة التمويل أو إنااء اطتفاقيات
س :16هل يشمل اإلعفاء رسو التمويل ألول مرة؟
اإلجابة :نعم ،يشمل اإلعفاء رسو التمويل ألول مرس.
س :17هل يشمل اإلعفاء رسو إعادة التمويل و عادة ال دولة؟
اإلجابة :نعم ،يشمل اإلعفاء رسو إعادة التمويل و عادة ال دولة.
س :18هل يش ا اامل اإلعفاء من رس ا ااو التمويل أو إعادة التمويل أو إعادة ال دولة الرس ا ااو التي يتقا ا اااها
البنمل نفيىة لتقديم هذس املنتىات عب القنوات اإللك ونية فقط؟
اإلجابة :اإلعفاء من رسو التمويل أو إعادة التمويل أو إعادة ال دولة يشمل الرسو التي يتقا اها البنمل
نفيىة لتقديم هذس املنتىات عب القنوات اإللك ونية وكذلمل عب الفروع.
س :19هل يش ا ا اامل اإلعفاء من رس ا ا ااو إعادة التمويل و لناء اطتفاقيات لفة إعادة اطس ا ا اافبمار والتكاليف
األخرى التي يتكبدها البنمل عند عملية السداد املبكر؟
اإلجااباة :نعم ،يش ا ا ا امال اإلعفااء لفاة إعاادة اطس ا ا ا اافبماار والتكااليف األخرى التي يتكبادهاا البنامل عناد عملياة
السداد املبكر سما في ذلمل لفة البالثة أرهر التالية للسداد املبكر.
س :20هل يش ا اامل اإلعفاء من الرس ا ااو لفة األجل عن البالثة أر ا ااهر التالية للس ا ااداد عند عملية الس ا ااداد
املبكر؟
اإلجابة :نعم ،يشمل اإلعفاء لفة األجل عن البالثة أرهر التالية للسداد عند عملية السداد املبكر.
س :21م اااهي الرس ا ا ا ااو املش ا ا ا اامول ااة س اااإلعف اااء عن ااد التموي اال ألول مرة أو عن ااد إع ااادة التموي اال أو عن ااد إنا اااء
اطتفاقيات؟
اإلجابة :الرس ااو املش اامولة ساإلعفاء افة الرس ااو اإلدارية وأي رس ااو أخرى يفر ااها البنمل نفيىة للتمويل
ألول مرة أو إلعادة التمويل أو إنااء اطتفاقية ،وملختلف املنتىات التمويلية.
س :22هل يشمل اإلعفاء من رسو إلناء اطتفاقيات التعامالت ساملشتقات املالية؟
اإلجابة :افة رس ا ا ا ااو إلناء اطتفاقيات التي يحص ا ا ا االها البنمل مش ا ا ا اامولة في اإلعفاء وتش ا ا ا اامل إلناء اتفاقيات
التعامالت ساملشا ا ااتقات املالية ،وط يشا ا اامل ذلمل الخسا ا ااائر الناتىة عن تحديد قيمة املراكز بسا ا ااعر السا ا ااوق
(Mark to market lossي.
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س :23هل يشمل اإلعفاء من رسو إلناء اطتفاقيات عقود اإليىار التموي ي للمركبات؟
اإلجابة :افة رسو إلناء اطتفاقيات التي يحصلها البنمل مشمولة في اإلعفاء وتشمل رسو إلناء اتفاقيات
عقود اإليىار التموي ي وط يتحمل البنمل الخسائر الناتىة عن انخفا قيمة األصل.
س :24هل يشاامل اإلعفاء من رسااو إلناء اطتفاقيات الرسااو الحكومية ،ع ى س ا يل املبال الرسااو مقاسل
نقل ملكية املركبات؟
اإلجابة :اإلعفاء من الرسو يشمل فقط الرسو التي يحصلها البنمل.
أسئلة عامة
العمالء قرو

جاادياادة أو أ

س :25هاال يمكن من خالل الوس ا ا ا ااائاال اطلك ونيااة أ تقو البنول سا قرا
تقو س عادة تمويل للقرو القائمة؟
اإلجااابااة :يمكن للعمياال التقااد سطلااب التموياال أو إعااادة التموياال من خالل وسا ا ا ا ااائاال التواصا ا ا ا اال والقنوات
اإللك ونية ،ويكو ذلمل فقط لعمالء البنمل الحالي وط يش ا اامل عمالء البنمل الذي قاموا سفتح يس ا اااسا ام
البنكية عن بعد .
س :26ه اال يتم ت ااأجي اال األقس ا ا ا ا ااا فقط للعمالء األفراد املمول من ت اااريخ تعميم املؤس ا ا ا اس ا ا ا ا ااة املؤر في
1441/8/5ه ،أ أ ذلمل يشمل العمالء الذين قاموا سالتنفيذ بعد ذلمل التاريخ؟
اإلجابة :تأجيل األقس ا ا ا ااا يش ا ا ا اامل افة العمالء سما فيام العمالء املس ا ا ا ااتفيدين قبل أو بعد تاريخ تعليمات
املؤسسة املشار إلياا أعالس.
س :27ما املقصود س لويد املؤسسة ما يفيد تطبيق هذس اإلجراءات؟
اإلجابة :تزويد املؤسسة سما يفيد تنفيذ هذس اإلجراءات فورا ،وص لية تطبيقها.

رقم الصفحة
5-5

