القاھرة في  ٧ :ديسمبر ٢٠١٥

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

استناداً إلى دور البنك المركزي المصري في دعم االقتصاد القومي وتنشيط القطاعات االقتصادية
المختلفة ،وفي ضوء الظروف التي يمر بھا االقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسھا قطاع
السياحة ،ونظراً لما يمثله ھذا القطاع من أھمية وركيزة من ركائز االقتصاد ومورداً رئيسيا ً للنقد األجنبي ،فقد
سبق وأن اصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة بموجب كتابه المؤرخ في  ١٣مارس
.٢٠١٣
وفى ضوء استمرار تأثر قطاع السياحة االمر الذى انعكس سلبا ً على العاملين به بما قد يؤدى إلى
ظھور بعض المتأخرات على العمالء المنتظمين منھم الممنوح لھم قروض ألغراض استھالكية ،لذلك ارتأى
البنك المركزي المصري ضرورة النظر في تأجيل تلك االستحقاقات على اعتبار أن التأخر فى السداد خالل
ھذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن ارادة العمالء ،بما ال يستلزم تكوين المخصصات التي نصت
عليھا أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك
المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٤مايو  ،٢٠٠٥وبنا ًء عليه فقد صدرت مبادرة البنك المركزي
المصري لدعم العاملين بقطاع السياحة وذلك من خالل قرار مجلس ادارته بجلسته المنعقدة في  ٣ديسمبر
 ٢٠١٥والمتضمن ما يلي:
يتمثل االطار العام للمبادرة في محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللھا بدراسة كل حالة على حدة
واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي:

 .١السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عمالء القروض ألغراض استھالكية والقروض العقارية
لإلسكان الشخصي ١المنتظمين فقط  -وفقا ً لمركز  ٣٠سبتمبر - ٢٠١٥من العاملين بقطاع السياحة
لمدة  ٦أشھر من تاريخ استحقاقھا تبدأ من أول اكتوبر  ٢٠١٥مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك
الفترة.
 .٢أال يترتب علي ھذا الترحيل اعتبار تلك التسھيالت غير منتظمة ،علي اعتبار أن عدم السداد خالل ھذه
الفترة جاء نتيجة ألحداث طارئة اثرت على قدرة العمالء علي السداد ،على أن تراعي البنوك ما سبق
عند إبالغ الشركة المصرية لالستعالم االئتماني  I-scoreولدى االقرار بنظام تسجيل االئتمان بالبنك
المركزي المصري.
 .٣التزام البنوك بتحديث بيانات اعرف عميلك )  ( KYCوالتحقق من صحة البيانات المقدمة من العمالء
فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يتعين أن تكون ضمن األنشطة السياحية التالية:
• فنادق اإلقامة والمشروعات السياحية،
• خدمات وكاالت السفر والحجز والرحالت السياحية،
• النقل السياحي البرى،
• المطاعم والمشروبات واألنشطة الترفيھية في المناطق السياحية،
• نشاط النقل الجوي للركاب.
وذلك على ان تقوم البن وك الراغب ة ف ي االس تفادة م ن المب ادرة بإخط ار البن ك المرك زي المص ري ب ذلك بش كل
مسبق.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

جـمال نـجم

١وفقا ً ألسس تكوين الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة
بتاريخ  ٢٤مايو ٢٠٠٥
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