القاهرة في  ١٧ :ديسمبر ٢٠١٨

السيد اﻷستاذ  /رئيس مجلس اﻹدارة
بﻧـك
تحية طيبة وبعد،،،
باﻹش ارة إل ى مب ادرة دع م قط اع الس ياحة الص ادرة بت اريخ  ٢٣فبراي ر  ،٢٠١٦وال ى مب ادرة ق روض
التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة بتاريخ  ٧ديس مبر  ٢٠١٥التي ت م م د فت رة العم ل بهم ا حت ي نهاي ة
ش هر ديس مبر  ٢٠١٨بموج ب الخط اب ال دوري الص ادر ف ي  ٢٨ديس مبر  ،٢٠١٧ونظ را ً لم ا يمثل ه قط اع
الس ياحة م ن أهمي ة وركي زة م ن رك ائز اﻻقتص اد وم وردا ً للنق د اﻷجنب ي وف ى ض وء اس تمرار ت أثر القط اع
والع املين ب ه ،فق د ق رر مجل س إدارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته المنعق دة ف ي  ١٣ديس مبر ٢٠١٨
الموافقة علي القرار التالي:
 .1م د فت رة س ريان مب ادرة دع م قط اع الس ياحة لم دة ع ام إض افي لتﻧته ي بﻧهاي ة ديس مبر  ٢٠١٩ي تم
خﻼلها قبول أية طلبات تأجيل ﻻستحقاقات البﻧوك لمدة حدها اﻷقصى  ٣سﻧوات م ع التأكي د عل ى م ا
يلي:
 أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشاديه تقوم البن وك م ن خﻼله ا بدراس ة ك ل
حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي دون تعديل فيما لم يرد بشأنه نص.
 .2مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتﻧتهي بﻧهاية
عام  ٢٠١٩يتم خﻼلها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عمﻼء القروض ﻷغراض
استهﻼكية والقروض العقارية لﻺسكان الشخصي ١لمدة  ٦أشهر اضافية من تاريخ استحقاقها
وذلك للعمﻼء  -المنتظمين فقط وفقا ً لمركز  ٣٠سبتمبر - ٢٠١٨العاملين بقطاع السياحة مع عدم
احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة .

 ١وفقا ً ﻷسس تكوين الجدارة اﻻئتمانية للعمﻼء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٤مايو ٢٠٠٥

 .3عدم المساس بالمخصصات القائمة ،مع اﻻخذ في اﻻعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية
) (IFRS9اعتباراً من تاريخ التطبيق فى  ٢٠١٩/١/١بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية
السنوية آخر ديسمبر واعتبارا ً من  ٢٠١٩/٧/١بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية آخر يونيو.
هذا وتيسيراً على العاملين بقطاع الس ياحة فان ه يح ق اج راء تأجي ل اس تحقاقات له ؤﻻء العم ﻼء ال ذين س بق ان
استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في  ٧ديسمبر .٢٠١٥

وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام

جـمال ﻧـجم

