القاهرة في  31 :مارس 2022

السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ  8يناير  2020بشأن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحالل وتجديد فنادق
اإلقامة والفنادق العائمة وأساااا يل النال الساااياح (بساااعر دائد متناق

 ،)%8وإلى التعديالت الالحاة له المتضااامنة

إمكانية منح تساااااااتيالت ائتمانية ف إ ار تلك المبادرة لساااااااداد الرواتب واالجور واتلتزامات الاائمة لدد الموردين
وأدمال الصااايانة و لك لطنشااا ة الساااياحية ،دلى أن تسااادد تلك التساااتيالت دلى فترة حد ا االقصاااى دامين مع فترة
ساااااااما تنتت ف  31ديسااااااامبر  2021يتم خاللتا رساااااااملة العوائد  ،دلى أن يساااااااتحأ ساااااااداد أول قسااااااا ف
يناير  ( 2022بغض النظر دن تاريخ المنح( .
وباإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ  16يونيو  2020بشأن تخصي
المبلغ المخصاااا

شريحة بمبلغ  3مليار جنيه من قيمة

للمبادرة المشااااار إليتا أدالو بضاااامان وزارة المالية لتمويل سااااداد رواتب وأجور العاملين بالا ا

الساااااااياح باإلضاااااااافة إلى تمويل مصاااااااروفات الصااااااايانة والتشاااااااغيل االسااااااااساااااااية (بساااااااعر دائد متناق

)%5

وإلى التعديالت الالحاة له المتضااااااامنة مد فترة ساااااااريان التمويل ف إ ار تلك الشاااااااريحة حتى ديسااااااامبر 2021
أو باسااتنفاد المبلغ المخص ا

لتا أيتما أقرب ،ومد فترة السااما إلى نتاية يونيو  2022دلى أن يبدأ سااداد أول قس ا

ف يوليو  2022ولمدة دامين.
وف ضااوا المتابعة المسااتمرة الداا تلك المبادرات وبتدف اتسااتمرار ف مساااندة ق ا السااياحة والعاملين به
لمواجتة التداديات الت تشتد ا الساحة الدولية ف الوقت الرا ن ،فقد تقرر ما يلي:
أوالً :مد فترة سرررررمبا مةبتمة ل سما سررررد ت مو لا وأمسم بابمطاع اببيابي بصررررابال ومنررررروفب

بنرررراب

و بتشررررررساا سررررررربسررررررا ابرررررر با و مة ب ببا ا ةط  3مطابم مناه (اصررررررار ب د  %5متنبقص) اتى هبم
أكتسار ( 2022ادالً مع تمصرررررر ةر  )2021أو ابسررررررتنمبت ب ةط ب نررررررص بهب اس قع  3مطابم مناه أمه ب أقرب،
مع مد فترة بصررررر بت بتنتهل انهبم تمصررررر ةر ( 2022ادالً مع مس اس  )2022طى أا متم بصرررررد ت طى مدة بماع
ومكسا سد ت أول قصط فل منبمر ( 2023ادالً مع مسباس . )2022
ثب ابً :مد فترة بصرررررر بت بس متة ا ةبتمة سررررررد ت برو لا و مسم و البتز مب

بيب

بدى ب سمتمع وأ بل

بنرررراب بة شررررا بصرررراباا ومبا فل إحبم مةبتمة إافل ول دمد بمنبت (اصررررار ب د  %8متنبقص) ،اتى هبم
تمص ةر  2022ادالً مع تمص ةر .2021

هذا ونود التأكيد على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة
متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي
ضمن مبادرة االحالل والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد .%8

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

طـارق عـامـر

