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 المحترم األخ رئيس مجلس اإلدارة 
 

 ،،، تحية طيبة وبعد
 (452/2020رب/رب أ//2تعميم رقم )

 البنوك المحلية بشأن تداعيات تفشيإلى جميع 
 (COVID-19وباء فيروس كورونا المستجد )

 

(، والتطورات COVID-19في ظل الظروف االســـــــــتينا ية نتيجة تفشـــــــــي وباء فيروس كورونا المســـــــــتجد )
المتسـارعة الماـاةبة النتشـارخ، ةامـة مع مـعوبة تحدىد مدش انتشـارخ الامني والج رافي، وما ذشـ ل   ل  

 ر مباشر الستعداد مارفكم لتحمل ض وط ميل هذخ األزمة.من اةتبا
 

وفي إطار التوجيهات الاـــــــــادرن إلى البنوك بشـــــــــأن ااجراءات الواج  ات ا ها للمحافظة على االســـــــــت رار 
المالي في هذخ الظروف االســــــــــــــتينا ية، والتي تم تأايدها في االجتماعات المتكررن مع أعضـــــــــــــــاء الجهاز 

األعمـال  تفعيـل ةطط الطوار  واســــــــــــــتمرار ة -على نحو عاجل-التنفيـذ،، فنن  ىتعين على ماــــــــــــــرفكم 
ومواجهة األزمات، مع ضـــــــــرورن تحدىيها بما تفرضـــــــــ  متطلبات الظروف االســـــــــتينا ية الراهنة بما ذضـــــــــمن 

دون إعاقة أو تعطل أل، سـب ، وتحدىدا  ما ذعود  -وةامـة األعمال األسـاسـية  -اسـتمرار األعمال لدذ م 
 ن من الدولة. منها ل ياب العنار البشر، أو ن ا ، مع مراعان ال رارات الاحية الاادر 

 

اما ىتعين على مارفكم تحدىد األعمال  ات األولو ة والموظفين الذىن سي ومون بتنفيذها )والفرق البدىلة 
مع وضع الضوابط الالزمة واآلليات المناسبة  –إن أم ن  -لهم(، سواء في م ر العمل أو من المنال 

عليا. وفي كل األةوال، ىنب ي العناذة ال اوش لإلشراف على األعمال ومتابعة الت ار ر من قبل اادارن ال
 بالموظفين الذىن ُذطل  منهم العمل في م راتكم وفروع م، وات ا  جميع التدابير االةتراز ة لضمان سالمتهم. 

 

ونؤكد ضرورن وضع هذا التعميم تحت نظر مجلس إدارن مارفكم ةالل أسبوع من تار   ، على أن ىتولى 
 رن للتطورات الحالية وإجراءات مارفكم تحت هذخ الظروف.المجلس المتابعة المستم
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