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 المحـــافـــظ
 1442ذو القع ة  12
 2021ونيأأأأأأأأو اأأأأأأأأأأ 22

 
 (484/2120ب أ/، ر  بر /2تعميم رقم )

 بشأن التعديالت التي ُأجريت على إلى جميع البنوك المحلية
 تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجدلمواجهة  التعليمات الرقابية

 
 

 المحترم األخ الفاضل رئيس مجلس اإلدارة 
 

 السلم اليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 الكولى المركزي  إدارة بنك  جلس قرار بشلت 2020 أبرلل 2 المؤرخ المركزي  الكولى بنك تعميم إلى باإلشارة

( Macroprudential Toolsالكلر ) التحوط سياسة وأدوات الرقابية التعليمات بعض الى تع الت بإدخال
وذلأأأك تعزلزلا لحز أأأة اإلجراتات التر اتنأأألكأأأا بنأأأك الكولأأأى المركزي فر إ أأأار  واجدأأأة تأأأ اايأأأات جأأأا حأأأة 
فااروس كورونا الى االقتصأأاد المحلر والقعاا المصأأرفر فر دولة الكولى. واععال الى قرار  جلس إدارة 

بتمأأ اأأ  العمأأل بأأالحأأ ود المنععأأة التر  2021فبراار  16ه المنعقأأ ة بتأأارل  بنأأك الكولأأى المركزي بجلسأأأأأأأأأأأأأأتأأ
 .2021تضمنتدا التع الت المشار إليدا لغاية نداية اونيو 

 
تم ا   2021اونيو  22نعي كم بلت  جلس إدارة بنك الكولى المركزي ق  قرر فر جلسته المنعق ة بتارل  

، باستثنات تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط 2021نداية ديسمبر  العمل بالح ود المنععة لعترة إضافية لغاية
التمولل الممنوح للعملت األفراد لغرض شرات و/أو تعولر العقارات التر اتعين أت تعود إلى وضعدا السابق 

 ااتبارال  ن تارل  كلا الكتاب، ونؤك  فر كلا الشلت الى  ا الر:  2020أبرلل  2قبل تارل  
 
ا المصرفر الحيوي فر دام االقتصاد خلل كله األ  ة، والتر تحتم استن ام المساحة أكمية دور القعا -

اإلضافية فر تمولل القعااات االقتصادية المنتجة والمستد فة  ن تنعيف المتعلبات الرقابية والح   ن 
 استن ا دا فر تمولل التسديلت الشنصية.
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أو إاادتدا  2021بالح ود المنععة لعترة إضافية بع  ديسمبر أت قرار بنك الكولى المركزي بتم ا  العمل  -
لما كانى اليه قبل األ  ة سيستن  إلى   ى استغلل البنوك للمساحات اإلقراضية اإلضافية فر تمولل 
القعااات االقتصادية الحقيقية المنتجة  ن ا  ه، وذلك فر ضوت  ا اتبين  ن المتابعات والمراجعات 

 تمولل للبنوك.ال ورلة لمحعظة ال
 

  ع أ يب التحيات.
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