
  

              2021ديسمبر  23:   القاهرة في                     

 

 السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة

  بنك

 تحية طيبة وبعد،،   

، وباد ةبالى  اىوض باتجعئف 2013ةاىس باإلشااااااى  باد ةبالى  بابمر باةىدعم الاع الاي با ااااارا ف با اااااالى     

 اهةا، وأخىها بادتاب بالوىم با اااالى     فوبادتب بالوىرف باال ق 2015لر اااةبى  7   با اااالى   العاةلرن بقلاي با ااارا ف

ب اااتةىبى ، هذب و   ضاااو  2021لر اااةبى  31ةل  تى  باعةل بهةا اةل  ااع رمته      هوباذم تع بةوجب 2020لر اااةبى  6

 فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصررررري بجلسررررتد المنعقدة في الد الاي با اااارا ف، تأثرىها وأعةف  رىوس دوىوما 

 على القرار التالي: 2021ديسمبر  21

يتم خالل ا قبول  2022لمدة عام إضررافي لتنت ي بن اية ررر ر ديسررمبر السررياحة دعم قطاع مبادرة  سررريا مد فترة  .1

 : التأكيد على ما يليسنوات مع  3حدها األقصى أي طلبات تأجيل الستحقاقات البنوك لمدة 

تقوع بابمور ةن خالاها بلىب اااف دل  ااف الد  ل  ف أن باة للبت باوبىل  بااةبالى  ه  ة للبت ب اااتىشاااالر •

 وبتخاذ باقىبى باةما ب بشأمها.

  .باةبالى ب تةىبى  ىران باا  شىول  •

  2022ررررر ر ديسررررمبر لتنت ي بن اية  عاممبادرة قروض التجزئة للعاملي  بقطاع السررررياحة لمدة  سررررريا مد فترة  .2

رتع خالاها با اااااااةاك البمور ب ةدامرف تى رل ب ااااااات قااات اةال  باقىوض  وىبض ب اااااااتهالدرف وباقىوض باعقاىرف 

  باةمتظةرن  قل و قاً اةىدع -العةال   وذار م  تاريخ اسررررتحقاق ا إضررررافية أررررر ر 6لمدة  1اإل اااادان باشااااخ اااا 

با ارا ف ة  الع ب ت ااب  وبئل تأخرى ان تلر بارتى  ة  ب اتةىبى  اىران باا   باعاةلرن بقلاي - 2021 ابتةبى  30

 . بمول باةبالى 

 .(IFRS9)الع باة اس بااةخ  ات باقائةف، ة  ب خذ    بالاتباى ةتللبات باةعراى بالوا  التقاىرى باةاارف  .3

سياحة الذي  سبق  .4 ستحقاقات العمالء م  العاملي  بقطاع ال ستفادوا م  مبادرة قروض التجزئة إمكانية تأجيل ا أ  ا

 .2015ديسمبر  7للعاملي  بقطاع السياحة منذ صدورها في 

 . م  تاريخد اعتبارا   تقدمبما  االلتزامبرجاء التفضل بالتنبيد نحو ،  وفي ضوء ما سبق

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 جمال نجم                     

                                                           
 2005ةارو  24تدورن باجلبى  بالئتةامرف العةال  وتدورن باةخ  ات با الى  بقىبى ةجلس بلبى  بابمر باةىدعم باة ىم بجل ته باةمعقل  بتاىرخ    سو قاً  1


