
 والضوابط االشرافية والرقابيةالباب األول: التعليمات 

 . 19-اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كوفيد
 ( إلى جميع البنوك المحلية بشأن تأجيل االستحقاقات المترتبة على العمالء المتضررين لدى البنوك .460/2020رب ، رب أ//2تعميم رقم ) (و
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 التنفيذي المــديــر
 

 1441ذو القعـــــــــدة  14
 2020يوليـــــــــــــــــــــــــو   5
 

 (460/2020/رب ، رب أ/2تعميم رقم )
 إلى جميع البنوك المحلية

 العمالء المتضررين لدى البنوكبشأن تأجيل االستحقاقات المترتبة على 
 

 المحترم   السيد الرئيس التنفيذي
 

 ، تحية طيبة وبعد
 

بشـــأن تأجيل االســـتحقاقات المترتبة على العمالء  22/4/2020إلحاقًا بالتعميم الصـــافر فا تاري  
، وذلك بدون أي رســوج جئاةية 2020المتضــررين لدى رصــرفمم لمدة ســتة شــاور رن رارس لمارة ســبتمبر 

 أو غرارات تأخير. 
 

ضـــررين، التا رعل على نعرض فيما يلا ضـــوابط تأجيل االســـتحقاقات المترتبة على العمالء المت
 رصرفمم العمل باا: 

 

رارس لمارة ســبتمبر يتم تأجيل االســتحقاقات على العمالء المتضــررين، التا ت ــتحا خالل النترة رن  -1
 31/3/2020اســـتحقا  . فعلى ســـبيل الم ال : لمدة ســـتة شـــاور رن تاري  االســـتحقا ، وذلك 2020

 .10/3/2021إلى يؤجل  10/9/2020واستحقا   30/9/2020يؤجل إلى 
 

ضـــرورة اســـتيناء وتوايا روافقة العمالء الراغبين فا االســـتنافة رن تأجيل االســـتحقاقات المترتبة عليام  -2
عن تضـــــــرر نشـــــــاطام جراء األارة، رع تبيان األار المالا المترتل على التأجيل ألول ك العمالء قبل 

 مام باألار المالا.التأجيل وعل على روافقتام إبراج التعاقد العديد رعام وتوايا
 

فعلى سبيل عدج احت اب فاةدة/عاةد على النواةد/العواةد غير الم دفة خالل فترة تأجيل االستحقاقات،  -3
فينار،  100,000عبارة عن أصـــــــــــــــل الدين  فينار 105,000الم ال : إذا كان المبلغ الم ــــــــــــــتحا 

 فينار، فيكون التمديد على النحو التالا: 5,000عواةد النواةد/وال
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 . 19-اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كوفيد
 ( إلى جميع البنوك المحلية بشأن تأجيل االستحقاقات المترتبة على العمالء المتضررين لدى البنوك .460/2020رب ، رب أ//2تعميم رقم ) و(
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إركانية  لمدة ســـتة شـــاور رع فينار 100,000رد األجل/إبراج عقوف جديدة ألصـــل الدين البالغ  -أ
 احت اب فواةد/عواةد على ذلك المبلغ عن فترة التمديد إن رغل البنك، ويشترط روافقة العميل.

 

فون احت ــــــــاب أرة  لمدة ســــــــتة شــــــــاورفينار  5,000رد أجل اســــــــتحقا  النواةد/العواةد البالمة  -ب
 عواةد علياا خالل فترة التمديد.فواةد/

 
 رع أطيل التحيات.

 
 
 
 

 المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
 يـــود العوضـــد محمـــولي

 


