القاھرة في ١٧ :إبريل ٢٠١٦

السيد االستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحيه طيبه وبعد،،،
في اطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنه بازل وبغرض تعزيز متطلبات
رأس المال الالزمة لحماية البنوك وضمان تغطيه الخسائر التي قد تنشأ لديھا أو خالل فترات الضغط أو األزمات
المالية واالقتصادية وبھدف الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وتماشيا ً مع التعليمات الرقابية الصادرة
بشأن "الحد األدنى لمعيار كفأيه رأس المال" في  ٢٤ديسمبر  ،٢٠١٢فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي
المصري بجلسته المنعقدة في  ٧ابريل  ٢٠١٦على تطبيق نسب الدعامة التحوطية Capital
 Conservation Bufferبداية من عام  ٢٠١٦وذلك على النحو التالي:
 -١يتم تكوين الدعامة التحوطية من االرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقله لرأس المال األساسي المستمر
ضمن الشريحـــــة األولي بالقاعدة الرأسمالية للبنك وبالتالي إلى إجمالي المعيار ،وفقا ً للجدول التالي:
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 -٢أن األصل أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من االرباح السنوية إال أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس
المال االساسي المستمر تفي بذلك وبالرجوع للبنك المركزي المصري.

 -٣عند استخدام جزء او كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزي المصري فرض قيود على توزيعات األرباح
وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول الى النسب المطلوب تكوينھا وفقا للجدول السابق على
ان يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري يتضمن الخطة المتوقعة إلعادة
تكوين تلك الدعامة مرة أخرى.
 -٤يتعين علي البنوك العاملة في مصر االلتزام بتطبيق تلك التعليمات اعتبارا من أول يناير  ٢٠١٦بالنسبة للبنوك
التي ُتعد قوائمھا المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام ،واعتبارا من أول يوليو  ٢٠١٦بالنسبة للبنوك التي ُتعد
تلك القوائم آخر يونيو من كل عام وذلك للوصول للنسبة اإلجمالية المطلوبة  % ٢٫٥في يناير  /يوليو .٢٠١٩

برجاء التكرم بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

جمــال نــجـم

