القاھرة في  ٢٣:فبراير ٢٠١٦

السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنـك
تحية طيبة وبعد،،،
باإلش ارة إل ى مب ادرة دع م قط اع الس ياحة الص ادرة بت اريخ  ١٣م ارس  ٢٠١٣والكت ب الدوري ة
الالحقة لھا ،ونظراً لما يمثله قطاع السياحة من أھمية وركيزة من ركائز االقتصاد ومورداً للنق د األجنب ي
فقد تم عقد سلس لة م ن االجتماع ات م ع ممثل ي القط اع لبح ث مش كالته حي ث تب ين ض رورة انش اء وح دة
للمش اركة ف ي إع ادة ھيكل ة م ديونيات القط اع الس ياحي والعم ل عل ى التنس يق فيم ا ب ين البن وك والعم الء
المس تفيدين م ن المب ادرة ،ل ذا فق د ق رر مجل س إدارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته المنعق دة ف ي
 ١٧فبراير  ٢٠١٦تعديل بنود المبادرة وفقا ً للتالي:
 -١امكانية ترحيل جميع االستحقاقات القائمة )عن تسھيالت طويل ة األج ل و/أو قص يرة األج ل و /أو
الجاري مدين( فضالً عن رسملة عائد التسھيالت على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على
االقساط المؤجلة لمدة  ٣سنوات بحد أقصي ،وفي جميع األحوال يُراعى ما يلي:
أ -عدم اعتبار التسھيالت المنتظمة – وفقا ً لم ا ھ و م درج بس جالت البن وك من ذ ت اريخ المب ادرة-
غير منتظمة خالل ھذه الفترة.
ب -عدم المساس بالمخصصات القائم ة عل ى أن يك ون لك ل بن ك الحري ة ف ي تك وين المخصص ات
الالزمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن  ٣شھور خالل ھذه الفترة.
 -٢فترة سريان المبادرة عام من تاريخه يتم خاللھا قبول أية طلب ات تأجي ل الس تحقاقات البن وك لم دة
 ٣سنوات بحد أقصي.
 -٣التأكي د عل ى أن المح ددات ال واردة بالمب ادرة ھ ي مح ددات استرش ادية تق وم البن وك م ن خاللھ ا
بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنھا.
 -٤استمرار سريان باقي شروط التعليمات كما ھي دون تعديل فيما لم يرد بشأنه نص.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

طـارق عامـر

