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 دعم العمالء المتعثرينالسيد رئيس الجمهورية بضرورة  توجيهاتفي ظل 

 من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 من تداعيات آثار أزمة كوروناللتخفيف حزمة من القرارات المركزي يُصدر 

 
 

يهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة توجالفي ظل 

وفى العمالء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي 

ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات 

االقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتماالت تراكم المديونيات على 

فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف عليها، 

االستمرار في العمل  علىومساندتها  هايبهدف التخفيف علتلك الشركات دعم 

الستمرار العملية  وتوفير السيولة المطلوبة واالنتاج والحفاظ على العمالة

 .االنتاجية

 

على الشركات تيسير بعض المتطلبات الرقابية إلى  تهدف القرارات

 كونها بتصنيفها كعمالء متعثرين وذلك في ضوءالمتعلقة الصغيرة والمتوسطة 

وتشمل ، تي ما زالت مستمرةفيروس كورونا الأزمة تداعيات األكثر تأثراً من 

من قبل عثراً العميل متتصنيف يتم على أساسها التي  مد الفترةالتيسيرات 

ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيالت ذلك باإلضافة الى ، البنوك

تهم على السداد مع اوفقا لتدفقاتهم النقدية وقدرالمتعثرين االئتمانية للعمالء 

بما يتضمن زيادة مدد التسهيالت وإعادة تهم طرح البدائل التي من شأنها مساند

  .المناسبة سماحالفترات  همهيكلة األقساط المستحقة وكذا منح

 



عمالً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص ووفي سياق متصل، 

لديون لفقد تقرر وضع إطار رقابي  ،طرف البنوك غير المنتظمةالديون إدارة 

أسس الصادرة عن البنك المركزي التعليمات أرست حيث  ،غير المنتظمة

حال  وما في حكمهاالتسهيالت االئتمانية المغطاة بضمانات نقدية التعامل مع 

عدام إقوم البنوك خالله بت محدد ر زمنياوضع أطوكذا  ،عدم انتظامها

اإلجراءات الواجب اتخاذها في  غير المنتظمة، كما تم النص علىالتسهيالت 

أكد القرار على وأخيراً، منتظمين. الحاالت الجدولة والتسوية للعمالء غير 

ضرورة عرض موقف التسهيالت غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس 

 متابعتها.البنوك واتخاذ الالزم في شأن إدارة 

 

الدولة في ضوء حزمة من اإلجراءات المتخذة على مستوى ما تقدم ويأتي 

قيادة السيد رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات  تحت

ً مع التوجه الحالي للبنك معدالت النمو المرجوة. عمالً على تحقيق  وتماشيا

بما يدعم االقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لمساندةالمركزي 

 .القومي


