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 رئيس مجلس إدارة  /األستاذ السيد
  بنك

        

 

 تحية طيبة وبعد،
 

وأمن واستقرار مة سالوحرصًا على فيروس الكورونا المستجد فيما يخص الدولة تماشيًا مع توجه     
فضاًل عن الها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، أعمبالبنوك  قياممن وعماًل على التأكد ، يالقطاع المصرف

ارتأى البنك المركزي فقد ، ياندة كافة قطاعات االقتصاد القومدعم ومسبالدور المنوط بها من قيامها 
لضمان استباقية ووقائية إجراءات وتدابير احترازية اتخاذ ما يلزم من بلبنوك قيام اضرورة المصري 
 وذلك على النحو التالي:، وتوفير احتياجات العمالء المصرفية العملاستمرارية 

 

 على أن تشمل الجراءات بحد أدنى ما يلي:والطوارئ بالبنوك، استمرارية العمل خطط : ضمان أولا 
 

 التدابير الوقائية: .1
  .بالبنك نشر الوعي بين العاملين •
 .ائن البنكنوتخز وتبخير  والتطهير المستمرلتعقيم لآلية وضع و  توفير المطهرات •
 )الفيديو أو المكالمات الهاتفية...الخ(الجتماعات استخدام التكنولوجيا كبديل لسبل تعزيز  •
، والحصول على اجازة البالد خارجحال السفر تواجدهم أماكن باإلفصاح عن إلزام العاملين  •

 اجبارية فور العودة.
)الماسح داخل وخارج البنك  المستنداتتداول في  اإللكترونيةالتوسع في استخدام الوسائل  •

 ل المثال(.البريد االلكتروني على سبيو  ،الضوئي
 .توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس •
 

، بحد أقصى يومي عملاستمرارية العمل  خطةببالبنك المركزي موافاة قطاع الرقابة المكتبية يتم  .2
 :على أن تشمل ما يلي

 اإلدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطةتحديد  •
 



 
مات والنظم والمقرات البديلة لممارسة األنشطة والمعلو  المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات •

 .حال تعذر القيام بها كالمعتاد
الخطط الخاصة باإلجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو االشتباه في  •

 لإلصابة.بالبنك تعرض أحد العاملين 
 صرفية توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات الم •

 :تيسير الحصول على الخدمات المصرفية: نياا ثا
 

لمقابلة تمويل العمليات االستيرادية بإتاحة الحدود االئتمانية االزمة تقوم البنوك بشكل فوري  •
الشركات المستوردة لها وعلي وجه  طلباتتلبية لسلع األساسية واالستراتيجية بما يضمن ل

 .لتغطية احتياجات االسواق الخصوص السلع الغذائية
العاملين وباألخص صرف رواتب مال العامل ال رأسلتمويل زمة الإتاحة الحدود االئتمانية ال •

 بالشركات.
 .لدعم الشركات العاملة بهاخطط وضع القطاعات األكثر تأثرًا بانتشار الفيروس و  ومتابعةدراسة  •
، أشهر 6 لمدةغيرة ومتناهية الصغر للشركات المتوسطة والصاالئتمانية  تأجيل االستحقاقات •

 .سدادالالتأخر في على إضافية  عوائد وغراماتعدم تطبيق و 
توفير  زيادة الحدود االئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرارعاجلة لخطط وضع  •

 .الخارجية لتجارةعمليات االتمويل الالزم ل

 :المصرفيةالعمليات : ثالثاا 
 

 التصال لدى البنوك للرد على استفسارات العمالء.استمرار عمل مراكز ا •
التغذية الفورية لماكينات الصراف اآللي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل  •

 .األموال لضمان استمرارية العمل
 
 
 



العمالء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد  بإيداعاتاالحتفاظ  •
 الخاصة بهم.

أو شيكات مصرفية مع اعفاء  تمسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويالالعمل على استبدال ال •
 .البنكية المترتبة على ذلكوفات ر صمالعمالء من ال

والمحافظ  نقاط البيع والسحب من الصرافات اآلليةرسوم على المطبقة والعموالت  الرسومالغاء  •
 .أشهر 6لمدة  االلكترونية

 .بطاقات الخصم واالئتمانبلتعامل ل حدود اليوميةالزيادة  •
البطاقات بداًل من و القنوات اإللكترونية من خالل تنفيذ المعامالت البنكية على  العمالءحث  •

 .النقديةالتعامالت 

والتطدددورات علدددى المسدددتويين المحلدددي األوضددداع مراقبدددة بقيامددده علدددى البندددك المركدددزي المصدددري يؤكدددد و 
 .يوالنقد للحفاظ على االستقرار المصرفيبشكل فوري باتخاذ أية تدابير الزمة خل للتدوالدولي 

 

 .بما تقدمبشكل فوري لاللتزام التام التنبيه وفي ضوء ما تقدم يتعين ضرورة 
 

 ،االحتراموتفضلوا بقبول فائق 
 

       

 طارق عامر 


