اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ٧ :ﻣﺎرس ٢٠١٦

السيد /رئيس مجلس إدارة
بنك

تحية طيبة وبعد،،،
باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في  ٢٥يناير  ٢٠٠٩المرفق به قرار مجلس إدارة البنك
المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  ٦يناير  ٢٠٠٩بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي
لالستحواذ على الشركات ،ومن منطلق الدور الرقابي للبنك المركزي المصري الذي من شأنه الحد من
أية ممارسات مرتفعة المخاطر التي قد تؤثر على كفاءة وأداء البنوك،
أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة
في  ٣مارس  ٢٠١٦بشأن تعديل القرار المشار إليه أعاله.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،

جـمـال نـجـم

א

א

א
א א

رﻗم اﻟﺻﺎدر / ٤ :ق.م٢٠١٦/

اﻟﺗﺎرﻳـــــــﺦ ٢٠١٦/ ٢ / ١٧ :

قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري
رقم ٢٠١٦/٥٠١
بجلسته المنعقدة في  ٢مارس ٢٠١٦
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم  ٢٠٠٩/١٠٥بجلسته المنعقدة في
 ٦يناير  ٢٠٠٩بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لإلستحواذ على الشركات
ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
رﻗم  ٨٨ﻟﺳﻧﺔ ، ٢٠٠٣
وعل ى الالئح ة التنفيذي ة لق انون البن ك المرك زي والجھ از المص رفي والنق د الص ادرة بق رار رئ يس
الجمھوري ة رق م  ١٠١لس نة  ،٢٠٠٤ودون اإلخ الل بض وابط م نح االئتم ان الص ادرة ع ن البن ك المرك زى
المصرى،
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٢ﻣﺎرس ،٢٠١٦
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى رﻗم  ٢٠٠٩/١٠٥ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻰ  ٦ﻳﻧﺎﻳر ، ٢٠٠٩
ﻗـــــــــــرر
)اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ(

ﺗﺳــرى أﺣﻛــﺎم ﻫ ـذا اﻟﻘ ـرار ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣوﻳــﻝ اﻟﻣﺻ ـرﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧــوح ﺑﻐــرض اﻻﺳــﺗﺣواذ اﻟﻛﻠــﻲ أو اﻟﺟزﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ

اﻟﺷرﻛﺎت .وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار ﻗﻳـﺎم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺣوذة ﺑﺗﻣﻠـك أﻛﺛـر ﻣـن  %٥٠ﻣـن
أﺳــﻬم اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﺣــﻝ اﻻﺳــﺗﺣواذ أو أﻳــﺔ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺳــﻳطر ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ ﻗ ـرارات
ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻝ اﻻﺳﺗﺣواذ.
)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ(
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺿواﺑط واﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎﺑق ﺻدورﻫﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻟﻣﺻـري ﺑﺷـﺄن ﺗﻣوﻳـﻝ ﺷـراء اﻷﺳـﻬم

وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟراﻏب ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﺣواذ ﻣراﻋﺎة اﻟﺿواﺑط واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 .١أن ﻳﻛون ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺷﺄن ﺗﻣوﻳﻝ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت.
 .٢ﻛﻔﺎﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳ ــﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﺳ ــداد اﻟﺗﻣوﻳ ــﻝ ﺳـ ـواء ﻣ ــن اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﺣوذة أو اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻣﺣ ــﻝ
اﻻﺳﺗﺣواذ أو ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج.
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ت.داﺧﻠﻰ ٢٧٣٣ :

ــــ ت.ﻣﻛﺗب٢٧٧٠٢٧٣٣ :

ــــ ﻓﺎﻛس٢٥٩٧٦٠٣٥ :

א

א

א
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ــــ  ٢ــــ
 .٣اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣﺣـﻝ اﻻﺳـﺗﺣواذ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻛﺎﺗـب
اﺳﺗﺷــﺎرات ﻣﺎﻟﻳــﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ وﻟﻬــﺎ ﺧﺑ ـرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون اﻟﻔﺣــص اﻟﻣــﺎﻟﻲ
ﻣﺳﺗﻧداً اﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌـدة وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺻـرﻳﺔ أو اﻟﻣﻌـﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻘـﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ

).(IFRS

 .٤ﻗﻳــﺎم اﻟﺑﻧــك ﺑد ارﺳــﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻻﺳــﺗﺣواذ ﻓــﻲ ﺿــوء ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣــص اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ
وﻛذﻟك إﻋداد ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺧﺎص ﺑذﻟك.
 .٥ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳــﺗﺣواذ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋــروض اﻟﺷ ـراء اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻋﻠــﻰ أﺳــﻬم ﻣﺗداوﻟــﺔ ﺑﺑورﺻــﺔ اﻷوراق
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌذر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﻟﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ

أو رﻗﺎﺑﻳـ ــﺔ أو إﺟراﺋﻳـ ــﺔ ﻳﺣـ ــق ﻟﻠﺑﻧـ ــك أن ﻳﻌﺗﻣـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﻘـ ــﺎرﻳر واﻟد ارﺳـ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺗ ـ ـواﻓرة ﻟدﻳـ ــﻪ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ.
 .٦ﻟﻠﺑﻧك أن ﻳﺳﺗﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻘدرﻫﺎ ﺑﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ذات ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﻧﺷـﺎط اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣﺣـﻝ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳس ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗﻌددة.
)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(
ﻳﺗم رﻓﻊ وزن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﺟﻳﺣﻲ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
أ %٢٠٠ -ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻻﺳــﺗﺣواذ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﺳــﺗﺛﻣر اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ،وﻳﻘﺻــد ﺑــذﻟك أن ﺗﻛــون
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎﻝ ﻧﺷـﺎط اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣﺣـﻝ اﻻﺳـﺗﺣواذ أو ﺗﺗﻛﺎﻣـﻝ
ﻣﻌﻬﺎ رأﺳﻳﺎً.
ب %٤٠٠ -ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺎت اﻻﺳ ــﺗﺣواذ اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــﺗم ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺷ ــرﻛﺎت أو ﺻ ــﻧﺎدﻳق اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــر أو اﻟﺷـ ــرﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ ﺑﻐـ ــرض إﺗﻣـ ــﺎم اﻻﺳـ ــﺗﺣواذ أو اﻟﺷـ ــرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎﻝ
رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺎطر.

)اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ(

ﻻ ﻳﺟوز زﻳﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  %٢,٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧك
ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺢ ،وأﻻ ﻳزﻳد ﺣد ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟواﺣد واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﻋن  %٠,٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ

اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧك.
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ت.داﺧﻠﻰ ٢٧٣٣ :

ــــ ت.ﻣﻛﺗب٢٧٧٠٢٧٣٣ :

ــــ ﻓﺎﻛس٢٥٩٧٦٠٣٥ :

א

א

א
א א

ــــ  ٣ــــ
وأﻻ ﻳزﻳد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻐرض ﺗﻣوﻳﻝ

ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺳﺗﺣواذ واﺣدة ﻋن  %٥٠ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ وذﻟك ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة – ﻏﻳر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن

اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻘدم ﻟﺷراء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،-ذﻟك ﻣﻊ ﺗﻔوﻳض اﻻدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺣﺎﻝ ﺗﻘدم أي ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑطﻠب ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻫذا اﻟﺣد ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم
اﺣﺎطﺔ ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺻﻔﺔ ﺷﻬرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن ﻫذا

اﻟﺣد اﻟﻣﻘرر ) %٥٠ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ(.

)اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(
ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري رﻗم  ١٠٤ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٦ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠٠٩اﻟﺧﺎص
ﺑﺿواﺑط ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺷﻬرة.
)اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ(
ﺗﺳــري اﻟﺿ ـواﺑط واﻟﻘواﻋ ـد اﻟ ـواردة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻻﺳــﺗﺣواذ اﻋﺗﺑــﺎ اًر ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣــﻝ

ﺑﺄﺣﻛﺎﻣــﻪ ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻠــزم ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﺗﻣوﻳــﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﺳــﺗﺣواذ ﻗﺑــﻝ ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺗوﻓﻳــق أوﺿــﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘـﺎً

ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ ﺧﻼﻝ  ٦أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ " .

א א
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