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 دارةاألستاذ / رئيس مجلس اإلالسيد 

 كـبن      

 تحية طيبة وبعد،

 

 2020يونيو  29 بتاريخ والتعديل الصادر 2020يونيو  16 المؤرخ يباإلشارة إلى الكتاب الدور

ومصروفات الصيانة والتشغيل األساسية تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي مبادرة  بشأن

من البنك  الصادرالتعهد  من خالل %5وبسعر عائد بضمان وزارة المالية  مليار جنيه مصري 3بمبلغ 

  .شركة ضمان مخاطر االئتمانالمركزي ل

نظراً لكونه لحد من تأثير أزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي استكماالً للجهود المبذولة لو

ت آفي تشغيل المنش لبدءااألهداف المرجوة من المبادرة وتحقيق عمالً على وأحد أكثر القطاعات تأثراً، 

االتفاق بين كل من وزارة المالية واتحاد الغرف فقد تم ، وتشغيل صيانة مصروفات من تبعهيالسياحية وما 

مجلس إدارة البنك المركزي  قرروبناء عليه ، السياحية على تعديل بعض بنود المبادرة لتعظيم االستفادة منها

 ما يلي: 2020أكتوبر  14المصري بجلسته المنعقدة في 

 

لمدة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور  المتضمن( )أ( 2) البند تعديل .1

 .للعمالء ةاعتباراً من تاريخ منح التسهيالت االئتماني ثة أشهرالث
 

 اعتبارا   لمدة ستة أشهر: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور ليصبح

وبالنسبة للعمالء الذين تم منحهم في إطار المبادرة  .التسهيالت االئتمانية للعمالء منحمن تاريخ 

يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثالثة أشهر إضافية ليصبح إجمالي االستفادة ستة 

 .أشهر

 



من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين  %85تخصيص  المتضمن( 7) البند تعديل .2

ً وبحد أقصي خمسة ً  ألف جنيه للعامل عشر المؤمن عليهم فعليا ، وذلك من واقع كشوف شهريا

المرتبات المعتمدة من المنشأة، وأال تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل 

من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات  المتبقية %51الـ تخصيص نسبة وميزانية الشركة، و

 .الصيانة والتشغيل األساسية
 

من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين  األقل على %40تخصيص  :ليصبح

، وذلك من واقع كشوف شهريا   ألف جنيه للعامل المؤمن عليهم فعليا  وبحد أقصي خمسة عشر

تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل المرتبات المعتمدة من المنشأة، وأال 

من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات  نسبة المتبقيةالتخصيص و وميزانية الشركة،

 .الصيانة والتشغيل األساسية

مارس  23بتاريخ الصادرة  أود التأكيد على استمرار سريان المبادرةهذا ومن ناحية أخرى، 

لتزامات القائمة لدى الجور وااأللسداد الرواتب وت ائتمانية التسهي منحب التي سمحت للبنوك ،2020

األقصى مدة حدها  خالليتم سداد المبالغ الممنوحة  ، على أننشطة السياحيةلألالموردين وأعمال الصيانة 

 وبحيث ،ها رسملة العوائدالأشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خ 6تزيد عن ال إلى فترة سماح  باإلضافةعامين، 

في إطار المبادرة الصادرة بموجب ، وذلك عدة لكل عميل من قبل البنكالم   االئتمانيةيتم ما سبق وفقاً للدراسة 

تلك تالحظ توقف بعض البنوك عن منح التمويل تحت مظلة  حيث، 2020يناير  8كتاب الدوري المؤرخ ال

 . المركزي بذلك كدون صدور أي تعليمات من البن المبادرة

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                                                                                              

 جمال نجم


