القاھرة في  ٢١ :فبراير ٢٠١٧

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

الحاق ا للمب ادرات الص ادرة ع ن البن ك المرك زي المص ري ل دعم قط اع الس ياحة والع املين ب ه،
وباإلشارة الى المناقشات واالجتماعات التي تمت مؤخراً مع السادة المس تثمرين بقط اع الس ياحة للوق وف
على مقترحاتھم لمساندة القطاع واالحتياجات الحالية لدعمه ،فقد ارتأى البن ك المرك زي ض رورة إص دار
مب ادرة تھ دف ال ى تموي ل الش ركات والمنش آت الس ياحية الت ي ترغ ب ف ي اح الل وتجدي د فن ادق اإلقام ة
والفن ادق العائم ة وأس اطيل النق ل الس ياحي  ،ل ذا فق د ق رر مجل س إدارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته
المنعقدة في  ٣١يناير  ٢٠١٧اآلتي:

اتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه من خالل البنوك  ،ونورد فيما يلي االطار العام لتلك المبادرة والتي تق وم
البنوك من خاللھا بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي:
 -١الغرض من التمويل إجراء عمليات االحالل والتجديد الالزمة لفنادق االقامة والفنادق العائمة
وأساطيل النقل السياحي
 -٢تسرى المبادرة على عمالء البنك المنتظمين فقط وفقا ً لمركز  ٣١ديسمبر .٢٠١٦
 -٣سعر العائد) %١٠ :عائد بسيط متناقص(
 -٤مدة القرض بحد أقصي  ١٠سنوات
أ-

فترة السماح عامين متضمنة فترة سحب ال تزيد عن عام

ب -يتم رسملة العوائد خالل فترة السماح
ج -دورية السداد :ربع سنوية
 -٥يقوم البنك بتمويل بحد أقصى  %٧٥من اجمالي تكلفة االحالل والتجديد علي أن يتحمل العميل
النسبة المتبقية ) (%٢٥من خالل أحد البدائل التالية:

• سداد إجمالي حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء في عملية االحالل والتجديد
• الحصول على تعھد من قبل شركة االدارة  -إن وُ جد -بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال
عدم توافر السيولة للعميل
• سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بنا ًء علي قيام البنك بدراسة التدفقات
النقدية المقدمة من العميل
 -٦االعتماد علي المنتجات المصنعة محليا بنسبة  %٧٥من إجمالي تكلفة عملية االحالل والتجديد.
 -٧مطابقة عملية االحالل والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
 -٨ضرورة حصول البنك علي الدراسات الفنية )شاملة دراسة الجدوى( التي أجرتھا الشركة ،مع
استعانة البنك بجھة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد
نسب االنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشي مع ھذه النسب.
 -٩تعويض البنوك عن فارق سعر العائد ،من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي:
سعر عائد االقراض لليلة واحدة %١٠ - %١+

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

طارق عامر

