القاهرة في 19 :مايو 2021

السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،

باإلشاااااارة لااااا الكتااااااو الاااااخور المااااا ر  8ينااااااير  2020المتضااااام مبااااااخرة البنااااار المركااااا
لتمويااا حاااو وتدخياااخ فنااااخو اإلنامااال وال نااااخو ال ائمااال وأساااا ي النقااا الساااياحي (بسااا ر دائاااخ متناااان
 )%8والت ااااخيو الوحقاااال لاااا و لاااا الكتاااااو الااااخور الماااا ر  17فبراياااار  2021الااااش أشااااار لاااا
اصاااخار البنااار المركااا

ت هاااخ لصاااال شاااركل ضاااما الم اااا ر بمبلااا  2ملياااار دنيااا دلااا شااارائ لتغ يااال

د ء م الم ا ر المصاحبل لتموي الشركا السياحيل في

ار تلر المباخرة.

وكاااشلر باإلشاااارة لااا مبااااخرة تمويااا ساااخاخ رواتاااو وأداااور ال ااااملي بالق ااااف الساااياحي باإلضاااافل
لااااا تمويااااا مصاااااروفا الصااااايانل والتشاااااغي األساسااااايل (بسااااا ر دائاااااخ متناااااان

 )%5بضاااااما و ارة

الماليل الصاخرة بمودو الكتاو الخور الم ر  16يونيو  2020والت خيو الوحقل ل .
وفاااااي ضاااااوء المتاب ااااال المساااااتمرة ألخاء تلااااار المبااااااخرا وبهاااااخ
السااااياحل وال اااااملي باااا فااااي ظاااا اسااااتمرار ااااار أ مااااـل فااااـيرو

االساااااتمرار فاااااي مساااااانخة ن ااااااف

كورونااااا ونظاااارا لتونااااا ياااااخة النشااااا

السااياحي فااي ال تاارة القاخماال فقااخ ت لااو مااا ساابض ضاارورة نيااا ال ناااخو وشااركا السااياحل بااإدراء أدمااا
الصاااايانل والتشااااغي لكافاااال منشاااااتها وأسااااا ي النقاااا ال اصاااال بهااااا اساااات خاخا السااااتقبا األفااااواي السااااياحيل
المرتقبل.
وفااااي ضااااوء مااااا تقااااخ فقددددد قددددرر مجلددددس بدارة البنددددك المرجدددد ا المقددددرا بجلسددددت المنعقدددددة فدددد
 9مايو  2021ما يل :
أو ًلاً:تعددددبعضًبعدددد

ًب دددد ًمبدددد

ًتمويددددل امليددددات بحددددال وتجديددددد فنددددادع اإلقامددددة وال نددددادع العائمددددة

وأساطيل النقل السياح (سعر اائد متناقص  )%8الى النحو التال :

• يقدددول البندددك بتمويدددل  %90بحدددد أققدددى (بددددمن مددد  )%75مددد بجمدددال تجل دددة اإلحدددال والتجديدددد
الددى أ يتحمددل العميددل النسدددبة المتبقيددة مددا سدددداد حقددة العميددل بنسددبة تتناسددد مددا حقددة البندددك
بنا نء الى قيال البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
• تضددددم

ددددرجة ضددددما م دددداطر امئتمددددا نسددددبة ( %70بدددددمن مدددد  )%60مدددد م دددداطر امئتمددددا

للتسدددد يات الممنوحددددة ،الددددى أ تتحمددددل البنددددوك نسددددبة ( %30بدددددمن مدددد  )%40قبددددل مطالبددددة
ال رجة بقرف الضمانةً .
ث نيدددً اً:تعدددبعضًبعددد

ًب ددد ًمبددد

ًتمويدددل سدددداد رواتددد وأجدددور العددداملي بالقطدددا السدددياح ومقدددروفات

القدددديانة والت ددددسيل األساسددددية بضددددما و ارة الماليددددة بمبلدددد  3مليددددار جنيدددد (سددددعر اائددددد متندددداقص
 )%5الى النحو التال :
• مددددبً سدددد ً دددد ع ًالمبدددد

ًحسدددداًن عدددد ً عسددددمب ً(ً2021بددددب ًلاًمددددنًع نيدددد ًً)2021أوًب ددددس ذً

المبلدددلًالم لدددبًل ددد ًب ا ددد ًً3مليددد ًه يددداًأع مددد ًأ ددد

ً،ومدددب فتدددرة السدددما بلدددى ن ايدددة يونيدددو

 2022الى أ يبدأ سداد أول قسط ف يوليو  2022ولمدة اامي .
• إمك نيددد ًا دددس

ًالعمددد

ًالددد عنً دددب ًل ددد ًال دددس

الحدددبًاأل لددداًاهمددد لوًالسم عدددضً دددوًإىددد ًالمبددد
ه ياًللعميضًواألى افًالم تبط ًباًبغ

ًمدددنًالمبددد

ًم ددد ًردددبو ط ًب ددد ىًألًعسعدددب ً

ًمبلدددلًً30مليددد ًه يددداًللعميدددضًوً40مليددد ً

ًال ظ ًعنًعب ًاألش ًالسوًت ًتم عل .

هذا ونود التأجيد الى ما يل :

•

تست يد م المبادرة ال رجات المساهمة المقرية العاملة ف مجال السياحة والت تنطبق الي ا روط
المبادرة بسض النظر ا نسبة ال ريك األجنب .

•

بالنسبة لمبادرة تمويل سداد روات وأجور العاملي بالقطا السياح باإلضافة بلى تمويل مقروفات
القيانة والت سيل األساسية (بسعر اائد متناقص  )%5بضما و ارة المالية م يُ ترط تحقيق العماء
ألربا

•

ال السنوات الماضية.

استمرار سريا باق

روط المبادرات جما ه فيما لل يرد ب أن نص.
وت ضلوا بقبول فائق امحترال

طـارع اـامـر

