
 

 

 هام جدا وعاجل
 2020( لعام 113 ) رقمالكتاب الدورى 

  السيد االستاذ / الممثل القانوني للشركة
 السياحة  وعضو غرفة شركات ووكاالت السفر و               

 

 تحية طيبة وبعد ؛؛؛
التعاون والتنسيق بين الغرفة واإلتحاد المصري للغرف السياحية في كل ما يعود بالنفع على القطاع بشكل عام والشركات في إطار 

 ؛؛؛من تداعيات فيروس كورونا المستجدالسياحية بصفة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البالد والعالم أجمع 
والتي بموجبها  لمساندة القطاع السياحى ) مبادرة سداد الرواتب وتكاليف الصيانة(مبادرة البنك المركزى المصرى إلى  باإلشارةو 

 :بمنح تسهيالت إئتمانية للشركات الراغبة في ذلك على النحو التالي سيسمح 
( بالشركة ن عليهم فعلياملسداد رواتب وأجور العاملين بالشركة السياحية ) المؤ من قيمة القرض الممنوح  %85تخصيص  .1

وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأه وأال تتعدى ما هو ثابت ألف جنيه للعامل شهريًا  15وبحد أقصى 
 . بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة

 .لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية المتبقية  %15تخصيص الـ .2
 .شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح (  3عوام ) متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب مدة السداد ثالث أ .3
 .ص ( ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين ) يحسب على أساس متناق %5سعر العائد  .4

 في جميع األحوال اليحق للشركة اإلستفادة من هذه التسهيالت إال عن طريق بنك واحد فقط . .5
 

مع البنك الذي تتعامل معه لمعرفة الشروط مباشرة التواصل لذا يرجى من الشركات السياحية الراغبة في اإلستفادة من هذه المبادرة 
 .واالجراءات المطلوبه 

 ، ترغب في اإلستفاده من هذه المبادرهأما فيما يتعلق بالخطاب المطلوب صدوره من اإلتحاد المصري للغرف السياحيه لكل شركة 
 /الشركة) إسم يتضمن  تم الشركة وقع ممن له حق التوقيع ومختوم بخغرفة على ورق الشركة ومإرسال خطاب إلى البشركة التقوم 

      اإليميل التالي : على (لبنك المتعامل معه إسم ااسم صاحب الشركة / رقم موبايل صاحب الشركة / الفئة /  الشركة / رقم ترخيص

egypt.org-etaa@etaa  . 

خطاب التحديد موعد لتسليم ذلك بو ، لكل شركة  أصل (  ) وتسليمهوسوف تقوم الغرفة بإستصدار الخطاب المطلوب من االتحاد 
شركة سواءا باإلتصال برقم موبايل صاحب الشركة أو من خالل منظومة من خالل التواصل مع ال من الشركةبموجب تفويض 
 موقع الغرفة.المراسالت على 

 

 التقدير،،،،حترام و إلوتفضلوا بقبول فائق ا
          ــام ـــن العــــــاآلمي 

 
 اســــــــامة عمــــارة                                                         

                       .طالع عليها وتقديمها للبنك اذا لزم االمر لإل مرفق صورة الكتب الدورية الصادره من البنك المركزي بشأن المبادرة -
  14/7/2020أحمد 
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