الرقم/61/4371 :ص
التاريخ2323/37/22 :
املوضوع :تعميم لوضع خطة عمل طارئة في اطار إلاجراءات الوقائية ملواجهة فيروس كورونا

تعـميم
إلى كافة املؤسسات املالية املصرفية العاملة 1في الجمهورية العربية السورية
ً
استنادا ألحكام القانون رقم  /32/لعام  3003وتعديالته،
ً
والحقا لتوجيهات مصرر سرور ة املريرامل املت رمنة تخفري عردد سراعات الردوام وطلر خخر لاحتياطرات
الوقائير ررة ملواجهر ررة التر ررداعيات القائمر ررة واملبتملر ررة النتنر ررار ونر رراء فير ررروس كورونر ررا وتبصر ررين ير ررة ال ر ررالمة
العامة،

ل
واســتاما لهجهــوح الياوميــة الســاةية بهـ ا الوصــو يطلــإ إلـيام العمــع ة ــى وضــخ ةطــة ةمــع
فــي ارــار ةطـط الطــوارا املعتمــدى لــد املؤسســة ُيعمــع بهــا اءتــدا ل مــت رــاريخ اـ ا التعمــيم وحتــا ااــعار
آةر ءحيث رضمت ما ي ي:
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تنظ رريم دوام الع رراملين ف رري دارو وف رررو املؤس ررة الح ررد د ر ر وف رري تق رردير لادارو م ررا
ي ررمم اس ررتمرار العم ررل الن رركل املالئ ررم و راعر ر عط رراء ولو ررة مل ررم سر ر تم اعف ررا هم م ررم
الدوام للحوامل ولألمهات العامالت ال يم لديهم خطفال في سم الح انة.

-3

يج ررو غ ررال ع رردد م ررم ف رررو  /مكاتر ر املؤس ررة بن رركل ي رري ،ش ررر طة خن خال يق ررل ع رردد
الف رررو امل ررتمرو ف رري العم ررل ع ر ر ف رررعين يب ررد خد ر ر ف رري ك ررل مبافظ ررة م ررع مراع رراو ال ع ررد
الجغرافي الال م لدى تبديدها ،وضمان استمرار عمل الصررافات العائردو للفررو  /املكاتر
املقرر غالقها ن وجدت.
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اقتصار ناط املؤس ة ع تقديم الخدمات ساسية للمتعاملين وفي آلاتي
 -6-2تل ير ر ر ررة متطل ر ر ر ررات ال ر ر ر ررح ولاير ر ر رردا والتبصر ر ر رريل فر ر ر رري الح ر ر ر ررا ات املفتوحر ر ر ررة
للمتعاملين.

1تشــمع ةرــارى املؤسســة املاليــة املصــرفية كافــة املصــارة العاملــة ؤةامــة وةاةــةص واملؤسســات املاليــة املصــرفية

تماةيــة ومصــرة ءــداع ورــم

اةتمـاح كلمـة ملاملؤسســة مل للد لـة ةلغهــا طبـراه رطريــم اـ ا التعمـيم ي مــا ورحت فـي حـ رـم اةتمــاح كلمـة ملاملصـرة مل للد لــة ة ـى مــا ي طرـم مررم
خحكام ه ا التعميم ع املصار العاملة فقط.
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 -3-2لاستمرار تنفي الحولات ين ح ا ات املتعاملين.
 -2-2مكانية تعليي عملية فتح الح ا ات الجديدو.
 -4-2تعلي ر رري م ر ررنح الت ر ررهيالت لائتماني ر ررة الجدي ر رردو كاف ر ررة خنواعه ر ررا ل ر رردى املؤس ر ررة،
واقتص ررار تنفي ر العملي ررات املواف رري عليه را ع ر الح رراالت لاض ررطرار ة منه ررا الس رريما
الجر ررارمل املر ررديم ومر ررا يقا ر ررل رل ر ر لر رردى املصر ررار إلاسر ررالمية ،وفر رري تقر رردير دارو
املصر .
 -5-2اقتصار عمليات تمو رل امل رتوردات لردى املصرار ع ر املرواد وال رلع ساسرية
ً
لغاية تاو ديم التعليمات التي ستصدر الحقا به ا الخصوص.
 -1-2تغ يررة الصررافات آلاليررة العائرردو للمصررر واجرراء الصرريانة الال مررة لهررا بنرركل
دائم وم تمر.
 -7-2اس ررتمرار عم ررال لادار ررة الال م ررة لص ررر رواتر ر وم ررتبقات الع رراملين ل رردى
ً
املؤس ة وفي القوانين و نظمة الناف و به ا الخصوص خصوال.
 -8-2مراع ر رراو خصوص ر ررية عم ر ررل املكلف ر ررين ر ررامم وحراس ر ررة املؤس ر ررة وف ر رري إلاج ر رراءات
املت عة به ا الخصوص.
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تلتر ر م املؤس ررة ر راإلعالن للجمهر ررور ع ررم الخ رردمات املص رررفية املقدمر ررة خ ررالل هر ر الفتر رررو
لاس ررتينائية وخم ررايم تق ررديم ه ر الخ رردمات ورل ر ع ر املوق ررع لال ترو رري للمؤس ررة وخمل
وسيلة متاحة الطال الجمهور.
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تلت م املؤس ة موافاو مصر سرور ة املريرامل /مدير رة مفوضرية الحكومرة لردى املصرار
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خط ررة العم ررل املعتم رردو وف رري التعليم ررات امل ن ررة خع ررال خر رالل  2خي ررام عم ررل م ررم تار خر رره
ً
لدراسررة واستصرردار مررا يلررام خصرروال مررم موافقررات لتغطيررة لاج رراءات املتخ ر و مررم عمليررات
توقررع عررم العمررل سررواء ي رري /جائرري لفرررو ومكاتر املؤس ررة والترري تمر فرري اطررار الخطررة
امل كورو حيث ينط ي.
لالرالع والتقيد ءمضمونه مخ رم يار ا السالمة لهجميخ.
حاكم مصرة سورية املركزي
الدكتور حازم قرفول
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ع عنوان الرنط الن كي لق م الترخيص والت جيلCessation.Branches@bcs.com
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