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מ ٨٨٢٠٠٣א
 

א
 

 بعد االطالع على الدستور ،
 

ذات وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية باألسهم والشرآات 
  ،١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 
  ،١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 
  ،٢٠٠٢ لسنة ٨٠وعلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 

 
وعلى قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 

  ،٢٠٠٣ لسنة ٨٨
 

 بإصدار الالئحة ١٩٩٣ لسنة ١٨٧وعلى قرار رئيس الجمهوریة رقم 
 التنفيذیة لقانون البنوك واالئتمان ، 

 
 ١٩٩٤ لسنة ٣٣١وعلى قرار وزیر االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

تنظيم التعامل فى النقد  ب١٩٩٤ لسنة ٣٨بإصدار الالئحة التنفيذیة للقانون رقم 
 األجنبى ،
  

ودة بتاریخ ــــه المعقـــــوعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المرآزى بجلست
٢٠٠٤ /٤/٢، 

 
 .  رئيس مجلس الوزراء هعرضماوبناء على 
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א( )א
 

یعمل بأحكام الالئحة التنفيذیة لقانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد 
 .المرفقة  ٢٠٠٣ لسنة ٨٨الصادر بالقانون رقم 

 
א(  )א

 
ما وردت فى هذه الالئحة قانون البنك المرآزى والجهاز نیقصد بكلمة القانون أی

  . ٢٠٠٣ لسنة ٨٨المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 
 

א(  )א
 

 بإصدار الالئحة التنفيذیة ١٩٩٣ لسنة ١٨٧یلغى قرار رئيس الجمهوریة رقم 
 االقتصاد والتجارة  وزیر ، وقرار١٩٥٧ لسنة ١٦٣الئتمان رقم لقانون البنوك وا
 لسنة ٣٨ بإصدار الالئحة التنفيذیة للقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٣٣١الخارجية رقم 

 بتنظيم التعامل فى النقد األجنبى ، آما یلغى آل نص یخالف أحكام الالئحة ١٩٩٤
 .المرفقة التنفيذیة 

 
א( א  )א

 
 .ر فى الجریدة الرسمية ویعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره ینشر هذا القرا

 
 
 

 )محمد حسنى مبارك(                            
 

 هــ١٤٢٥لسنة المحرم ٣٠صدر برئاسة الجمهوریة فى
 م ٢٠٠٤  سنة مارس٢١قـالمواف   
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 ) ١(مادة 
 

یضع البنك المرآزى أهداف السياسة النقدیة باالتفاق مع الحكومة وذلك من  
 .خالل المجلس التنسيقى المشكل بقرار رئيس الجمهوریة 

 
من القانون بدعوة من ) ٥(لمنصوص عليه فى المادة ویجتمع هذا المجلس ا 

رئيسه مرة على األقل آل ثالثة أشهر وآلما دعت الضرورة لذلك ، وال یكون 
اجتماع المجلس صحيحا اال بحضور ثلثى أعضائه على أن یكون من بينهم ممثل 

 .للبنك المرآزى وممثل للحكومة 
 

 . مجلس وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألعضاء ال 
 

ویكون للمجلس أمانة فنية یصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ،  
 . وتختص بالتحضير الجتماعات المجلس وإعداد محاضرها 

 
ویستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات  

ن التى تعدها االدارات والوحدات واللجان المختصة فى البنك المرآزى وغيرها م
الجهات المعنية ، آما یحاط المجلس علما بما یصدره مجلس ادارة البنك من قرارات 

 . وتوصيات ، وذلك آله فيما یتعلق بأهداف السياسة النقدیة 
 

من القانون یكون ) ٥(ومع عدم االخالل بأحكام الفقرة الرابعة من المادة  
 . االفصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من یفوضه فى ذلك 
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 الفصل الثانى
 حصر ومتابعة المديونية الخارجية

 
 

 ) ٢(مادة 
 
 

تكون مباشرة البنك المرآزى اختصاص حصر ومتابعة المدیونية الخارجية 
من القانون وفقا للقواعد ) ٦(من المادة ) ح(على الجهات المنصوص عليها فى البند 

ك المرآزى ، وعلى الجهات واإلجراءات والنماذج التى یصدرها مجلس ادارة البن
المذآورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خالل األسبوع األول من الشهر التالى 
للشهر المعد عنه البيان ، ویتم تسجيل أرصدة تلك المدیونية فى النظام المعد لهذا 

 .الغرض بالبنك المرآزى 



- ٥ - 
 

 الفصل الثالث
 هيالت االئتمانيةضمان البنك المرآزى للتمويل والتس

 
 ) ٣(مادة 

 
یكون ضمان البنك المرآزى للتمویل والتسهيالت االئتمانية التى تحصل  

عليها األشخاص االعتباریة العامة أو البنوك الخاضعة ألحكام القانون ، من البنوك 
من القانون ) ٩(والمؤسسات المالية والهيئات األجنبية والدولية وفقا لحكم المادة 

 -:روط والقواعد اآلتية طبقا للش
 
اذا آان الضمان للتمویل أو التسهيالت االئتمانية بناء على طلب شخص - أ

اعتبارى عام ، یتم الحصول على تفویض منه بالخصم على حساباته 
بالنقد األجنبى أو بالمعادل بالنقد المصرى بحسب األحوال بقيمة 

ئتمانى فى تواریخ االلتزامات المترتبة على التمویل أو التسهيل اال
االستحقاق ، آما یتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على 
حساباتها لدى البنك المرآزى بالقيمة ذاتها ، وذلك فى الحاالت التى 

 .یقدرها محافظ البنك 
  

اذا آان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة ألحكام القانون ، یتم -ب 
یض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته الحصول على تفو

لدى البنك المرآزى بالنقد األجنبى بقيمة التزاماته المترتبة على التمویل 
 .أو التسهيل االئتمانى فى تواریخ االستحقاق للجهة الدائنة 

  
 الحصول  طلبوفى جميع األحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقدیم 

قة السلطة المختصة والمستندات التى توضح صيغة الضمان ه مواف بعليه ، مرفقا
 .وقيمته وأجله ، واألعباء المتعلقة به 

  
 .شأنه فى ویعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المرآزى التخاذ قرار  
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 تنظيم الجهاز المصرفى :  الباب الثانى
 إنشاء وتسجيل البنوك: الفصل األول 

 
 ) ٤(مادة 

 
الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية ذوو یقدم  

 -:التخاذ اجراءات تأسيس بنك ، ویرفق بالطلب المستندات اآلتية 
 

أ   
   
   
   
 

-  
   
  
   

صورة من مشروع النظام األساسى تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين 
 وصور النظم وجنسياتهم وعناوینهم وحصة آل منهم فى رأس المال ،

األساسية للمؤسسين من األشخاص االعتباریة وبيان نسبة األسهم التى 
 .  ستطرح فى اآتتاب عام 

   
ال یكون مماثال أبيان باالسم المقترح للبنك باللغتين العربية واألجنبية على  -ب

 .خر یعمل فى مصر آو مشابها السم بنك أ
   
صدر والمدفوع ، وعدد األسهم والقيمة قيمة رأس المال المرخص به والم - ج

 .االسمية لكل سهم 
   
 .أغراض البنك ومدته وعنوان مرآزه الرئيسى  - د
   
قرار من المؤسسين بأال یقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن إ -هـ

 .خمسمائة مليون جنيه مصرى 
   
 :ك تتضمن على األخص دراسة الجدوى المالية واالقتصادیة لتأسيس البن - و
 .الهدف من تأسيس البنك •  
 .الخدمات التى سيؤدیها البنك •  
.دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها •  
 .الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى انشاء الفروع  - ز
 .علقة بادارة المخاطرسياسات البنك االئتمانية واالستثماریة وسياساته المت - ح
بيان نسبة مساهمة آل مؤسس واألطراف المرتبطة به فى مؤسسات مالية  -ط

أخرى عاملة فى مصر ، وذلك وفقا لمفهوم األطراف المرتبطة 
 .من القانون ) ٥٦(المنصوص عليه فى المادة 
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ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس  
 .رة البنك المرآزى إلصدار قرار فى شأنه فى ضوء األوضاع االقتصادیة العامةادا
 

ویتم البت فى الطلب خالل ثالثين یوما من تاریخ تقدیمه مستوفيا المستندات  
 .المطلوبة

 
وعلى ذوى الشأن اتخاذ االجراءات الالزمة لتأسيس البنك خالل ستة أشهر  

لبنك المرآزى بالموافقة المبدئية على من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة ا
 .ال اعتبرت الموافقة آأن لم تكن إالتأسيس ، و

 
 ) ٥(مادة 

 
یقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية التخاذ اجراءات  

من هذه الالئحة ، الى البنك ) ٤(تأسيسه، وفقا للشروط واألوضاع الواردة بالمادة 
 -:معد لهذا الغرض ، وترفق بالطلب المستندات اآلتية المرآزى على النموذج ال

 .القرار الصادر بتأسيس البنك  -أ   
 .صورة من العقد االبتدائى والنظام األساسى المعتمد للبنك -ب
 .صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى  -ج
ه بإدارة صورة من عقود االدارة التى تم ابرامها مع أى طرف یعهد الي - د

 . وذلك العتمادها طبقا ألحكام القانون – ان وجدت –البنك 
صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس  -هـ

االدارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المدیرین التنفيذیين ، 
ا قبل وما یفيد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى فى قائمة بأسمائهم جميع

 . من القانون ) ٤٣(التعيين وفقا ألحكام المادة 
أسماء وبيانات رئيس مجلس ادارة البنك ونوابه واألعضاء المنتدبين  - و

وأعضاء مجلس االدارة ، والمدیرین التنفيذیين المسئولين عن االئتمان ، 
واالستثمار ، وإدارة المحافظ ، والمعامالت الخارجية بما فيها المبادالت، 
والتفتيش الداخلى ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وما یفيد 
تمتع آل منهم بالصالحية والكفاءة والخبرة باألعمال المصرفية ، وفقا 

 .للمعایير والضوابط التى یحددها مجلس ادارة البنك المرآزى 
من ) ٣٣(ما یثبت سداد رسم التسجيل المنصوص عليه فى المادة  - ز

 . القانون
 

ویعرض طلب التسجيل على مجلس ادارة البنك المرآزى إلصدار قرار فى  
 .شأنه خالل ثالثين یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة 
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 ) ٦(مادة 
 

یقدم ذوو الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية  
 -:ر ، ویرفق بالطلب المستندات اآلتية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مص

 
 .موافقة المرآز الرئيسى للبنك األجنبى على انشاء فرع له فى مصر  -أ   
دراسة الجدوى المالية واالقتصادیة إلنشاء الفرع متضمنة العناصر  -ب 

من هذه الالئحة ، وآذلك ) ٤(من المادة ) و(المنصوص عليها فى البند 
، وخطة التوسع فى أنشطته وعدد الفروع األخرى خطة عمل الفرع 

 .إلنشائها فى مصر المخطط 
ما یفيد خضوع المرآز الرئيسى للبنك األجنبى لرقابة السلطة المختصة  -  ج

 .بالدولة التى یقع فيها هذا المرآز ، وآذا تمتعه بجنسية محددة 
مرآز الرئيسى على السلطة المختصة بالدولة التى یخضع لها الموافقة  -د  

افتتاح الفرع مع اقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل ، وبسالمة مرآزه 
 .المالى ، والتزامه بالمعایير والضوابط الرقابية التى تطبقها تلك السلطة 

صورة من النظام األساسى للبنك األجنبى مصدقا عليها من السلطة  -هـ 
 مصحوبة بملخص لهذا النظام المختصة التى یخضع لها مرآزه الرئيسى

 . باللغة العربية 
صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقاریر  -و  

 .مراقبى الحسابات عنها 
ما یثبت تحویل مبلغ ال یقل عن خمسين مليون دوالر أمریكى أو ما یعادله  -ز  

اشرة نشاطه فى بالعمالت الحرة لحساب رأس مال الفرع یخصص لمب
 .مصر 

تعهد من المرآز الرئيسى للبنك األجنبى بضمان جميع الودائع لدى الفرع  -  ح
وحقوق الدائنين وآافة التزامات الفرع األخرى ، مع التزام المرآز 
الرئيسى بتعویض الفرع عن أیة خسائر قد تظهرها قوائمه المالية عن أیة 

ریخ اعتماد مراقبى حسابات الفرع سنة مالية خالل شهر على األآثر من تا
لهذه القوائم ، وذلك آله وفقا لما یحدده مجلس ادارة البنك المرآزى فى هذا 

 .الشأن 
تعهد من المرآز الرئيسى بالتزام الفرع بالقوانين المصریة واللوائح  -ط 

 .والقرارات الساریة والتعليمات التى یصدرها البنك المرآزى 
ر من المرآز الرئيسى باسم المدیر المسئول عن الفرع ونائبه تفویض صاد -ى 

مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصریة ، وما یفيد أخذ رأى محافظ 
من ) ٤٣(سميهما قبل التعيين وفق أحكام المادة إالبنك المرآزى فى قائمة ب

 .القانون
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 على مجلس ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية إلنشاء الفرع 
ادارة البنك المرآزى إلصدار قرار فى شأنه فى ضوء األوضاع االقتصادیة العامة، 
وطبقا لما یتم االتفاق عليه بين البنك المرآزى والسلطة المختصة فى الدولة التى یقع 
فيها المرآز الرئيسى للبنك األجنبى التابع له الفرع للتنسيق بينهما فى مجال الرقابة 

على أن یتم البت فى الطلب خالل ثالثين یوما من تاریخ تقدیمه واإلشراف ، 
 .مستوفيا المستندات المطلوبة 

 
وعلى ذوى الشأن اتخاذ االجراءات الالزمة إلنشاء الفرع خالل ستة أشهر  

من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المرآزى بالموافقة المبدئية على 
 . آأن لم تكن  اعتبرت الموافقةإالنشاء ، وإلا

 
وعلى البنك األجنبى الذى یحصل على الموافقة المبدئية ، التقدم بطلب ، على  

النموذج المعد لهذا الغرض ، لتسجيل الفرع بسجل البنوك لدى البنك المرآزى 
مستوفيا المستندات المطلوبة ، مرفقا به ما یثبت سداد رسم التسجيل المنصوص 

 .ون من القان) ٣٣(عليه فى المادة 
 

 قرار فى إلصدارویعرض طلب التسجيل على مجلس ادارة البنك المرآزى  
 .شأنه خالل ثالثين یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة 

 
 ) ٧(مادة 

 
یتم تسجيل أیة منشأة یرخص لها بممارسة أعمال البنوك ، بعد موافقة مجلس  

 -:عد لهذا الغرض تقيد به البيانات اآلتية ادارة البنك المرآزى ، فى سجل خاص ی
 

 .رقم التسجيل وتاریخه -أ   
 .اسم البنك باللغتين العربية واألجنبية -ب 
 .االسم المختصر للبنك باللغتين العربية واألجنبية -  ج

 .الشكل القانونى للبنك -د   
 .تاریخ التأسيس -هـ 
 .باشرة النشاط تاریخ م-و  
 .مدة البنك األصلية والمجددة -ز  
رقم وتاریخ عدد الوقائع المصریة الذى نشر به قرار مجلس ادارة البنك -  ح

 .المرآزى بالموافقة على التسجيل 
رأس مال البنك المرخص به والمصدر والمدفوع ، أو رأس المال -ط  

 .مصر المخصص لنشاط فرع بنك أجنبى فى 
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االحتياطى القانونى ، واحتياطيات البنك األخرى أو ایة احتياطيات -ى 
 .مخصصة لنشاط فرع بنك أجنبى فى مصر 

السندات وصكوك التمویل المصرح بإصدارها والمصدرة من البنوك -ك 
 .وفروع البنوك األجنبية وآجال استحقاقها ، والتمویل المساند وشروطه 

ان المرآز الرئيسى للبنك ، أو الفرع الرئيسى بالنسبة لفروع البنوك عنو-ل 
 .األجنبية فى مصر 

شبكة الفروع فى مصر بالنسبة للبنوك وفروع البنوك األجنبية ، وآذا - م 
 .شبكة فروع البنوك المصریة فى الخارج 

أسماء وبيانات رئيس مجلس االدارة ونوابه واألعضاء المنتدبين -ن 
اء مجلس االدارة والمدیرین التنفيذیين المسئولين عن االئتمان ، وأعض

، الت الخارجية بما فيها المبادالتواالستثمار ، وإدارة المحافظ ، والمعام
 .والتفتيش الداخلى ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض 

ص
  

ه أسماء وبيانات المدیر المسئول عن ادارة الفرع األجنبى فى مصر ونائب-
والمدیرین التنفيذیين المسئولين عن االئتمان ، واالستثمار ، وادارة 
 ،المحافظ ، والمعامالت الخارجية بما فيها المبادالت ، والتفتيش الداخلى

 .وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض 
 .أسماء مراقبى الحسابات -ع 
 .تاریخ بدایة ونهایة السنة المالية للبنك -ف 

 
 تسجيل آل ما یطرأ من تعدیل على البيانات السابقة على النموذج المعد ویتم 

 .لهذا الغرض 
 

 )٨(مادة 
 
ك      ى البن ى مصر ال ة ف وك القائم االت للبن روع أو الوآ اء الف ب إنش دم طل یق

 .المرآزى للحصول على الموافقة المبدئية 
 

 .ه ویعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المرآزى إلصدار قرار فى شأن 
 

دم            ة التق وعلى البنك الذى حصل على الموافقة المبدئية إلنشاء الفرع أو الوآال
ين                        ة النشاط بثالث ل مزاول ذلك قب د ل ة فى السجل المع رع أو الوآال بطلب لتسجيل الف
ه فى              یومًا على األقل ، ویرفق بالطلب ما یثبت سداد رسم التسجيل المنصوص علي

 . من القانون٣٣المادة 
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 )٩(مادة 
 

ل لبنك أجنبى فى مصر              تح مكتب تمثي ى تصریح بف یقدم طلب الحصول عل
ادة       ا ى الم ا ف ار اليه ده المش راءات قي اذ إج ل اتخ زى قب ك المرآ ى البن ن ) ٣٥(ل م

زى،         ك المرآ س إدارة البن ددها مجل ى یح تندات الت ب المس ق بالطل انون ، ویرف الق
  -:وعلى األخص ما یأتى

 
وان المكتب فى               اسم البنك الذ   - أ  ه فى الخارج، وعن ى یمثله المكتب وعنوان

 .مصر
ى  -ب ه ف ل ل تح مكتب تمثي ك بف ز الرئيسى للبن ة الصادرة من المرآ الموافق

 .مصر
ة التى                  - ج ة السلطة المختصة بالدول د خضوع المرآز الرئيسى لرقاب ما یفي

 .یقع فيها هذا المرآز
ذ         - د  ا من           صورة من النظام األساسى للبنك ال ه المكتب مصدقًا عليه ى یمثل

ل،              ه مكتب التمثي ابع ل ا البنك الت السلطة المختصة بالدولة التى یخضع له
 .مع ملخص لهذا النظام باللغة العربية

نتين                     -هـ  ل عن آخر س ه مكتب التمثي ابع ل صورة من القوائم المالية للبنك الت
 .ماليتين، وتقریرى مراقبى الحسابات عنها

 صادر من المرآز الرئيسى للبنك للمسئول عن المكتب متضمنًا          تفویض - و
 .اسمه وجنسيته ومصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصریة

وائح   - ز القوانين المصریة والل التزام المكتب ب ز الرئيسى ب د من المرآ تعه
والقرارات الساریة والتعليمات التى یصدرها البنك المرآزى وباخطار              

زى  ك المرآ ى    البن ك عل جلة، وذل ات المس ى البيان تم عل دیالت ت ة تع بأی
 .النموذج المعد لهذا الغرض

 
 )١٠(مادة 

 
دم طلب تسجيل  بیق ك المرآزى  مكت ة مجلس ادارة البن د موافق ل، بع  التمثي

هم         ية باألس رآات التوص اهمة وش رآات المس انون ش ام ق ًا ألحك ب طبق د المكت وقي
م     والشرآات ذات المسئولية المحدودة ال     ك   ١٩٨١ لسنة    ١٥٩صادر بالقانون رق ، وذل

ب         جيل المكت م تس داد رس ت س ا یثب ه م ًا ب رض مرفق ذا الغ د له وذج المع ى النم عل
من القانون ، وال یجوز للمكتب مباشرة العمل فى            ) ٣٥(المنصوص عليه فى المادة     

رار من المحافظ        إخطاره ال بعد   إمصر   ذا الغرض           بإضافته  بق د له ى السجل المع  ال
 .ك المرآزىبالبن
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 )١١(مادة 
 

ة فى         یعد فى البنك المرآزى سجل خاص تُ        قيد به مكاتب تمثيل البنوك األجنبي
 -:مصر، ویتضمن السجل البيانات اآلتية

 
 .اسم المكتب وعنوانه - أ 
 .اسم البنك الذى یمثله المكتب وجنسيته وعنوان مرآزه الرئيسى-ب
 .نسيته اسم المسئول عن المكتب وج-ج
 .يل مكتب التمثيل جرقم وتاریخ تس- د
 .تاریخ ورقم القيد لدى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة -هـ
 .تاریخ بدء نشاط المكتب فى مصر- و
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قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك: الفصل الثانى   
 

 )١٢(مادة 
 

 البنك المرآزى عند فحص طلبات الحصول على یراعى مجلس إدارة 
من راس المال % ١٠ لتملك أى شخص طبيعى أو اعتبارى ما یزید على تهموافق

المصدر ألى بنك أو أیة نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وفقًا ألحكام المادة 
 -:من القانون الضوابط اآلتية) ٥١(
 .صالح البنكعدم وجود تعارض بين مصالح الطالب وم- أ 
مدى ما یتيحه التملك من حقوق مؤثرة ومن سيطرة فعلية على البنك لتعيين -ب

أعضاء مجلس اإلدارة أو فى التحكم فى القرارات التى یصدرها المجلس أو 
 .تصدر عن الجمعية العامة

مدى مساهمة الطالب واألطراف المرتبطة به فى البنك المطلوب التملك فيه -ج
 . والمؤسسات المالية األخرى فى مصروفى البنوك

قدرة الطالب واستعداده لتقدیم ما یلزم من الدعم المالى والفنى أو أیهما إلى - د
من رأس المال المصدر للبنك % ١٠البنك فى حالة طلب تملك ما یزید على 

أو أیة نسبة تؤدى الى السيطرة الفعلية عليه ، وذلك وفقًا لما یراه مجلس 
 .ك المرآزىإدارة البن

أال یؤدى التملك الى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب -هـ
 .العمل بها

عدم صدور حكم نهائى باإلدانة فى جریمة ماسة بالشرف أو األمانة، أو فى - و
احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون أو فى قانون مكافحة غسل 

 .األموال
 .لية والكفاءة والخبرة العمليةعناصر األه توافر- ز
 

 )١٣(مادة 
 

یقدم طالب التملك إلى البنك المرآزى قبل موعد إتمام التملك بستين یومًا  
على األقل طلبًا على النموذج المعد لهذا الغرض، ویرفق بالطلب تقریر یبين سبب 

ارة تملك األسهم واألهداف التى یرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إد
البنك والسياسة التى ینوى إتباعها فى تصریف شئونه، وذلك فى حالة طلب تملك ما 

من رأس المال المصدر للبنك أو أیة نسبة تؤدى إلى السيطرة % ١٠یزید على 
 -:الفعلية عليه ، آما یرفق بالطلب المستندات اآلتية
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 :إذا آان مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا: أوًال 

 .ثبات الشخصية إباالسم والعنوان وصورة بطاقة بيان - أ 
 .بيان بالمؤهالت العلمية وبالخبرات العملية -ب
فالس ضد طالب التملك ، وعدم إ عدم صدور أحكام نهائية بإشهار تما یثب-ج

ادانته بجریمة ماسة بالشرف أو األمانة ، او بإحدى الجرائم المنصوص 
ن مكافحة غسل األموال  ، أو أى مستند عليها فى القانون ، أو فى  قانو

 .آخر یفى بالغرض یقبله البنك المرآزى 
 والشرآات التى – بما فيها البنك المطلوب التملك فيه -بيان بأسماء البنوك - د

یساهم أو یشارك فيها بطریق مباشر أو غير مباشر وحده أو مع أطرافه 
 ألى منها ، متضمنا من رأس المال المصدر% ١٠المرتبطة بنسبة تجاوز 

 .قيمة ونسبة المساهمة أو المشارآة 
بيان بالتمویل والتسهيالت االئتمانية أو أیة مدیونية أخرى حصل عليها -هـ

و آفلها هو  أىالطالب من البنوك المحلية واألجنبية والمؤسسات األخر
، على أن یتضمن البيان اسم الجهة المقدمة واألطراف المرتبطة به 

، والغرض من آل منها  ىل أو للتسهيل أو للمدیونية األخرللتموی
واألرصدة القائمة فى نهایة آخر ثالث سنوات وفى آخر تاریخ قبل تقدیم 
الطلب وأیة تسویات یكون قد قام بإجرائها مع هذه الجهات وأیة اجراءات 
قانونية متخذة منه أو ضده فى شأن التمویل أو التسهيل أو المدیونية 

 .لمشار اليها األخرى ا
 :إذا آان مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا : ثانيًا

 أ 
 

-
 

بيان باالسم والعنوان والشكل القانونى وغرض وطبيعة النشاط وتاریخ بدء 
 .مزاولته

من % ١٠بيان برأس المال المصدر والمدفوع وبأسماء المالكين ألآثر من -ب
 .رأس المال المصدر

 .سى ومن صحيفة القيد فى السجل التجارى صورة من النظام األسا-ج
صورة من القوائم المالية عن آخر ثالث سنوات مالية وتقاریر مراقبى - د

 .الحسابات عنها
ما یثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار إفالس طالب التملك ، وعدم إدانته -هـ

ا فى بجریمة ماسة بالشرف أو األمانة، أو بإحدى الجرائم المنصوص عليه
القانون، أو فى قانون مكافحة غسل األموال، أو أى مستند آخر یفى 

 .بالغرض یقبله البنك المرآزى
بيان بأسماء األطراف المرتبطة بطالب التملك بما فى ذلك أسماء البنوك - و

والشرآات التى یساهم أو یشارك فيها وأى من أعضاء مجلس إدارته أو أى 
من رأس المال المصدر لكل منها % ١٠وز من المساهمين فيه بنسبة تجا
 . متضمنًا قيمة ونسبة المساهمة
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بيان بالتمویل والتسهيالت االئتمانية أو أیة مدیونية أخرى حصل عليها -ز

الطالب، أو آفلها، شامًال األطراف المرتبطة به ، من البنوك المحلية 
يان اسم الجهة المقدمة واألجنبية والمؤسسات األخرى، على أن یتضمن الب

للتمویل أو للتسهيل أو للمدیونية األخرى والغرض من آل منها واألرصدة 
خر تاریخ قبل تقدیم الطلب، آخر ثالث سنوات مالية وفى آالقائمة فى نهایة 

مع بيان أیة تسویات یكون قد قام بإجرائها مع هذه الجهات ، واإلجراءات 
شأن التمویل أو التسهيل أو المدیونية القانونية المتخذة منه أو ضده فى 

 .ليهاإاألخرى المشار 
إذا آان الطالب بنكًا أو مؤسسة مالية مرآزها الرئيسى خارج مصر یتعين -ح

تقدیم مستند یفيد خضوع المرآز الرئيسى لرقابة السلطة المختصة وأن 
 .ترخيصه لممارسة النشاط مازال ساریًا

  
 مقدم الطلب نشر طلبه فى صحيفتين یوميتين وفى جميع األحوال یتعين على

صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية ، خالل ثالثين یومًا 
من تاریخ تقدیمه للبنك المرآزى ، مع اإلشارة الى حق آل ذى مصلحة فى تقدیم 

 . شراعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المرآزى خالل عشرة أیام من تاریخ الن
ویضع البنك المرآزى باالتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال اإلجراءات التى تتبع 
إذا ترتب على طرح أسهم زیادة رأس مال أحد البنوك من خالل طرح عام أو 

 .من القانون) ٥١(خاص تجاوز النسبة المقررة فى المادة 
 

 )١٤(مادة 
 

من رأس % ١٠ثر من إذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث أو الوصية أآ 
المال المصدر ألى بنك أو ما یؤدى إلى سيطرته الفعلية عليه ، ورغب فى استمرار 

 -:هذا التملك یتعين عليه اتخاذ اإلجراءات اآلتية
 
تقدیم طلب بذلك إلى البنك المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا - أ 

من هذه ) ١٣(ن المادة به المستندات المنصوص عليها فى البند أوًال م
الالئحة، وذلك خالل ثالثين یومًا من تاریخ علم الطالب بما آل إليه بطریق 

 .الميراث أو الوصية
نشر الطلب فى صحيفتين یوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار احداهما على -ب

ين یومًا من تاریخ تقدیمه للبنك المرآزى، مع األقل باللغة العربية خالل ثالث
اإلشارة إلى حق آل ذى مصلحة فى تقدیم اعتراض مسبب على الطلب إلى 

 .البنك المرآزى خالل عشرة أیام من تاریخ النشر
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 )١٥(مادة 
 

من هذه الالئحة على المالك ) ١٤(إلى ) ١٢(تسرى أحكام المواد من  
ات اإلیداع الدولية، ویكون المالك المسجل هو الملتزم بتنفيذ المستفيد لألسهم أو شهاد

 .المستفيدهذه األحكام نيابة عن المالك 
 

 )١٦(مادة 
 

یلتزم البنك باإلفصاح عن اسم آل مساهم یمتلك وحده أو مع أطرافه  
من رأس مال البنك المصدر، وذلك فى اإلیضاحات % ٥المرتبطة ما یزید على 

 .الية المنشورة وفقًا للقانونالمتممة للقوائم الم
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الرقابة على البنوك: الفصل الثالث   
 )١٧(مادة 

 
د وأسعار الخدمات            الئعلى البنوك اإلفصاح الكامل لعم       ا عن معدالت العائ ه

 -:المصرفية التى تقدمها، وذلك وفقًا للقواعد اآلتية
 
 أ 
 

ع  - د م د التعاق د عن ى نصوص العق تم اإلفصاح ف ن أن ی ار م ل وبإخط العمي
 .سعاراألالبنك للعميل وفقًا لشروط العقد عند التجدید أو تعدیل المعدالت أو 

ا ، أو فى            -ب البنوك وفروعه تقبال العمالء ب أن یكون اإلفصاح فى صاالت اس
اإلعالن بالصحف ووسائل اإلعالم األخرى عن الخدمات التى یقدمها البنك           

 .صة والنشرات المرسلة لهم للعمالء، أو فى المراسالت الخا
نویة -ج د الس دالت العائ اح مع من اإلفص راف أن یتض ًا لألع ة وفق  الفعلي

 .المصرفية
 

 )١٨(مادة 
 

مالية     دة الرأس دار القاع اب مق و أساس حس ال ه ة رأس الم ار آفای ون معي یك
ا یح         ) ٦٠(من المادة   ) ٣(للبنك ، فى تطبيق حكم البند        ًا لم ك وفق دده من القانون، وذل
 .مجلس إدارة البنك المرآزى

 
 )١٩(مادة 

 
اة        ل مراع انى للعمي هيل االئتم ل أو التس دیم التموی د تق ك عن ى البن ين عل یتع

 -:الضوابط اآلتية 
 
 أ 
 

-
 

حة         ن ص اطه وم اءة إدارة نش ل وآف ة للعمي دارة االئتماني ن الج د م التأآ
د وإج  ًا لقواع ك وفق ه ، وذل ة من ات المقدم ات والبيان يم المعلوم راءات تقي

ادة    م الم ًا لحك ك تطبيق س إدارة البن ى یضعها مجل ان الت ن ) ٦٣(االئتم م
 .القانون

ادة     - ب ا فى الم ة المشار إليه ان أرصدة المدیوني انون ) ٦٢(شمول بي من الق
 .لمدیونيات األطراف المرتبطة بالعميل

ا           - ج ًا للنم ا وفق وق فيه ذج التى  استيفاء االستعالم عن العميل من مصادر موث
ل               ى األق رة عل یعتمدها مجلس إدارة البنك ، مع مراعاة تجدید االستعالم م

 .آل ستة أشهر
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 -د 
 

ية لدیه تتناسب مع فاالتأآد من حسن سمعة العميل وتوافر موارد ذاتية آ
حجم التمویل أو التسهيل االئتمانى المقدم له من البنك ومن البنوك والجهات 

لتدفقات النقدیة المتوقعة من أنشطته المطلوب تمویلها األخرى، وآفایة ا
 .للوفاء بالتزاماته

اإلطالع على البيان المجمع الخاص بالعميل واألطراف المرتبطة به والذى  -هـ
توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المرآزى، وذلك قبل اتخاذ قرار 

 . تجدیده أو تعدیل شروطهتقدیم التمویل أو التسهيل االئتمانى أو زیادته أو
 و
 

 تؤدى نسبة التمویل من الجهات المحلية واألجنبية إلى حقوق المراعاة أ -
المساهمين فى منشأة العميل إلى اإلخالل بقدرتها على خدمة التمویل 

 .والتسهيالت االئتمانية التى حصلت عليها 
 یستخدم إال فى الأن یكون التمویل أو التسهيل االئتمانى لغرض محدد، وأ -ز

 .هذا الغرض
أن یقترن منح التمویل أو التسهيل االئتمانى بالنقد األجنبى بتوافر موارد  -ح

 .بالنقد األجنبى لدى العميل تساعده على السداد
عدم ترآز ما یقدمه البنك من التمویل والتسهيالت االئتمانية لدى عدد  -ط

 .محدود من العمالء أو األنشطة أو القطاعات
االلتزام بصالحيات المدیرین فى المرآز الرئيسى بالبنك وفى فروعه فى  -ى

تقدیم االئتمان والموافقة عليه، وآذلك بالحدود الدنيا لطلبات االئتمان التى 
تعرض على مجلس إدارة البنك، وذلك آله طبقًا لما تحدده الالئحة الداخلية 

 .للبنك 
ها الموافقة االئتمانية قبل السماح باستخدام استيفاء آافة الشروط التى تتضمن -ك

 .التمویل أو التسهيل االئتمانى وفى جميع مراحل هذا االستخدام 
 .أى ضوابط أخرى یقررها مجلس إدارة البنك المرآزى  -ل
 

 )٢٠(مادة 
 

ل،        ة من العمي فى األحوال التى یقرر فيها البنك الحصول على ضمانات عيني
دى البنك             یتم تقييم هذه الضما    نات، عن طریق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة ل

 -:المرآزى وفقًا للمعایير المهنية، وعلى األخص ما یأتى
 
 .القيمة وقت التملك - أ 
 .التغيرات التى طرأت على قيمة األصل الضامن من تاریخ تملكه-ب
 .لضامنالتغيرات التى طرأت على السوق وأثرها فى تغير قيمة األصل ا-ـج
 .القيمة البيعية لألصول المثيلة وقت التقييم - د
 .المخاطر المحتمل تعرض األصل الضامن لها-هـ
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 )٢١(مادة 
 

ة                      ى ضمانات من أوراق مالي ا البنك الحصول عل رر فيه فى األحوال التى یق
ا    ًا للمع ذه الضمانات وفق يم ه تم تقي ل، ی ن العمي رى م ة أخ یير وضمانات ذات طبيع

  -:المهنية ، وعلى األخص مایأتى
 
- أ 

 
دى       ى اح ط ف داول النش ة ذات الت ألوراق المالي بة ل وقية بالنس ة الس القيم

 .البورصات
ا مجلس              -ب القيمة استنادًا الى صافى حقوق المساهمين وفقًا للقواعد التى یقرره

ر   ذات التداول غير النشط     لألسهم ادارة البنك المرآزى، وذلك بالنسبة      أو غي
 .المقيدة فى احدى البورصات

ج
 

ى ضوء   - زى عل ك المرآ ى یضعها مجلس ادارة البن د الت ًا للقواع ة وفق القيم
معایير المحاسبة المصریة وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط أو   

 .غير المقيدة فى احدى البورصات
ك المرآزى ف- د ى یضعها مجلس ادارة البن ایير الت ادة المع ام الم ى ضوء أحك

ى   ) ١٩( بة ال ذلك بالنس ية وآ االت الشخص بة للكف ة بالنس ذه الالئح ن ه م
 .الضمانات ذات الطبيعة األخرى

 
 

 )٢٢(مادة 
 
 

ى المشارآة فى                        ادرة عل رة الق د بيوت الخب یعد فى البنك المرآزى سجل لقي
 -:تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، یتضمن البيانات اآلتية

 
 .اسم بيت الخبرة وشكله القانونى وعنوان مقره - أ 
 .رقم وتاریخ قيده فى السجل التجارى أو النقابة المهنية -ب
 .مجاالت التخصص -ج
 .تاریخ بدء مباشرة النشاط - د
اد    -هـ م حق اعتم ن له ؤهالتهم وم رة وم ت الخب ن إدارة بي ئولين ع ماء المس أس

 .تقاریر التقييم الصادرة عنه 
 .عدد الخبراء وتخصصاتهم - و
 .سابقة األعمال - ز
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 )٢٣(مادة 
 

ادة       ى الم ه ف ار إلي جل المش ى الس رة ف وت الخب د بي ون قي ذه  ) ٢٢(یك ن ه م
ذا الغرض،                    ده البنك المرآزى له ذى یع الالئحة بناء على طلب یقدم على النموذج ال

 -:وترفق بالطلب المستندات اآلتية
 
- أ 

 
ة   مستخرج ق  دى النقاب د ل رة فى السجل التجارى أو شهادة القي د بيت الخب ي

 .المهنية 
 .صورة من البطاقة الضریبية -ب
رآاء أو   -ج رة، أو الش ت الخب ات الشخصية لصاحب بي ة إثب ن بطاق صورة م

 .أعضاء مجلس اإلدارة بحسب األحوال
رة ومن             - د اد       بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن إدارة بيت الخب م حق اعتم  له

 .تقاریر التقييم
رغين             -هـ ر المتف رغين وغي راء المتف بيان بأسماء ومؤهالت وسابقة أعمال الخب

 .الذین یستعين بهم بيت الخبرة
صورة من عقد الشرآة أو من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذى یتخذ شكل               - و

 .شرآة 
يم        تعهد من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة باال       - ز ال تقي ام بأعم متناع عن القي

رة   ين مصالح بيت الخب ارض ب ود تع ة وج ى حال ك ف ة للبن لضمانات مقدم
 .وبين هذا البنك 

رة خالل الخمس سنوات                    -ح ا بيت الخب ام به يم التى ق ال التقي ابقة أعم بيان بس
 .السابقة

رة                  -ط أى من بيوت أو مؤسسات الخب ة ب رة من عالق  بيان بما یكون لبيت الخب
 .األجنبية أو الدولية

 
 

ویعرض طلب القيد على مجلس إدارة البنك المرآزى إلصدار قرار فى شأنه       
تم إخطار                ة، وی خالل ثالثين یومًا من تاریخ تقدیم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوب
بيت الخبرة بقرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل خمسة            

 . صدوره عشر یومًا من تاریخ
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 )٢٤(مادة 
 

م حق                   رة ومن له یتعين أن تتوفر فى آل من المسئولين عن ادارة بيت الخب
 -:اعتماد تقاریر التقييم الصادرة منه الشروط اآلتية

 
 .أن یكون حاصًال على مؤهل عال- أ 
ى  -ب نوات ف ل عن عشر س زة ال تق رة متخصصة ومتمي دة خب ه م ون ل أن تك

 .يممجال التقي
ة      -ج ة ماس ى جریم ائى ف م نه ده حك م یصدر ض معة، ول ن الس ون حس أن یك

انون أو                    ا فى الق بالشرف أو األمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليه
 .فى قانون مكافحة غسل األموال أو سبق إشهار إفالسه بحكم نهائى

 .أال یكون عضوًا بمجلس إدارة أى من البنوك العاملة فى مصر - د
ك                 -ـه ارى وذل ل العق ة للتموی ة العام يم بالهيئ أن یكون مقيدًا بجداول خبراء التقي

 .بالنسبة للضمانات العقاریة
 

 )٢٥(مادة 
 

اریر           ة الرجل الحریص فى إعداد تق ذل عنای یكون بيت الخبرة مسئوًال عن ب
 .التقييم الصادرة منه 

 
ه أو المساهمين  ویحظر على بيت الخبرة وعلى آل من المسئولين عن إدارت      

نهم أو ألى من            أو الشرآاء فيه أو الخبراء به إجراء تقييم الضمانات إذا آانت ألى م
 . أطرافهم المرتبطة مصلحة فيها ، آما یحظر عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها

 
 )٢٦(مادة 

 
ك        زام البن دم الت زى ع ك المرآ دها البن ى یع يش الت اریر التفت ن تق ت م إذا ثب
ل وتسهيالت              بالمعایير  التى یضعها البنك المرآزى لتصنيف ما یقدمه البنك من تموی

م                   م یق ذا التصنيف، ول ائتمانية ولتصنيف غير المنتظم منها واألرصدة الناتجة عن ه
ان لمجلس إدارة             ذار، آ اریخ اإلن ًا من ت ين یوم ذاره خالل ثالث بإزالة المخالفة بعد إن

 -:الف إجراء أو أآثر من اإلجراءات اآلتيةالبنك المرآزى أن یتخذ قبل البنك المخ
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  .الزام البنك باستكمال المخصصات خالل المدة التى یقدرها المجلس -   أ

 
 أى توزیع على المساهمين لمدة معينة ، وذلك آله دون اخالل ایقاف -ب

 .من القانون ) ١٣٥(باإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 
آبار المساهمين فى البنك بتوفير تمویل مساند له خالل المدة التى مطالبة -ج

 .یحددها المجلس 
 

  )٢٧(مادة 
 

 للمراجعة المشكلة فى آل بنك تطبيقا ألحكام المادة تتولى اللجنة الداخلية 
 -:من القانون االختصاصات اآلتية ) ٨٢(
 

 والنظر فى األمور المتعلقة اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحدید أتعابهما ، -أ   
 أحكام القانون وقانون الجهاز فا ، وبما ال یخالمباستقالتهما أو اقالته
 .المرآزى للمحاسبات 

ابداء الرأى فى شأن االذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح  -ب 
، وبما البنك بخالف مراجعة القوائم المالية ، وفى شأن األتعاب المقدرة عنها 

 . بمقتضيات استقاللهما لال یخ
 اللجنة من موضوعات مع مدیر التفتيش الداخلى والمسئول همناقشة ما ترا -ج  

عن االلتزام بالبنك ، ومراقبى الحسابات ، والمسئولين المختصين وآذلك ما 
 . أى من هؤالء مناقشته مع اللجنة ىیر

 .قبل تقدیمها الى مجلس االدارة العتمادها دراسة القوائم المالية السنویة  -د  
االطالع على القوائم المالية السنویة المعدة للنشر قبل نشرها والتأآد من  -هـ 

.اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة عن البنك المرآزى 
د من عدم وجود قيود التنسيق بين مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأآ -و  

تعوق االتصال بين مدیر التفتيش الداخلى ومراقبى الحسابات وآل من مجلس 
 .االدارة ولجنة المراجعة 

 .مراجعة خطة المراجعة الداخلية السنویة وإقرارها  -ز  
مراجعة التقاریر المعدة من قبل ادارة التفتيش الداخلى بما فى ذلك التقاریر  -ح  

ة بمدى آفایة نظم الرقابة الداخلية بالبنك ومدى االلتزام بما ورد بها ، المتعلق
 .وآذا متابعة توصيات هذه االدارة ومدى استجابة ادارة البنك لها 

مراجعة التقاریر المعدة من قبل المسئول عن االلتزام بالبنك وخاصة مایتعلق  -ط 
لبنك والتعليمات التى یصدرها بمخالفة التشریعات الساریة واللوائح الداخلية ل

 .البنك المرآزى 
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دراسة المعوقات التى تواجه عمليات المراجعة الداخلية أو عمل المسئول  -ى  
 .عن االلتزام واقتراح الوسائل الكفيلة بازالتها 

مراجعة تقریر ادارة التفتيش الداخلى للبنك عن مدى توافر العاملين  -ك  
هذه االدارة ومستوى تأهيل المسئول عن االلتزام بالبنك المؤهلين ب

 .ومستویات تدریبهم وتأهيلهم 
التأآد من قيام االدارة التنفيذیة بالبنك بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من  -ل  

العمالء لمقابلة التمویل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لهم دوریا وتحدید 
لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم وإبالغها االجراءات الواجب اتخاذها 
 . بشأنها رلمجلس ادارة البنك التخاذ قرا

 لاللتزام بالمعایير  البنكمراجعة االجراءات المتخذة من قبل ادارة -م   
والضوابط الرقابية التى یضعها البنك المرآزى والتحقق من اتخاذ االدارة 

 .لالجراءات التصحيحية فى حالة مخالفتها 
التحقق من أن البنك قد أنشا نظاما رقابيا واتخذ اجراءات تنفيذیة لمكافحة  -ن  

 .عمليات غسل األموال 
ص
   

دراسة مالحظات البنك المرآزى الواردة بتقاریر التفتيش الذى تم على  -
البنك ومالحظاته على القوائم المالية للبنك ، وإبالغها لمجلس االدارة 

 .للجنة مصحوبة بتوصيات ا
دراسة مالحظات مراقبى الحسابات الواردة بتقریرهما على القوائم المالية  - ع  

للبنك وبتقاریرهما األخرى المرسلة إلدارة البنك خالل العام ، وإبالغها 
 .لمجلس االدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة 

 
 )٢٨(مادة 

 
من هذه ) ٢٧(ة  لجنة المراجعة الداخلية المنصوص عليها فى المادتعقد 

الالئحة اجتماعا على األقل آل ثالثة أشهر ، یحضره مراقبا حسابات البنك ، وذلك 
بدعوة من رئيسها أو بطلب من أى من مراقبى الحسابات ، وللجنة أن تستعين فى 
عملها بمن تراه ، ویعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على 

 . بشأنها همجلس ادارة البنك ليتخذ ما یرا
 

ویحضر اجتماعات اللجنة ، مدیر التفتيش الداخلى ، والمسئول عن االلتزام  
بالبنك  باإلضافة الى من ترى اللجنة دعوته من أعضاء مجلس االدارة اآلخرین أو 

 .المدیرین التنفيذیين للبنك دون أن یكون لهم صوت معدود 
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الجتماعات اللجنة وإعداد اإلعداد ویعين رئيس اللجنة المسئول عن  
عمالها وتوصياتها یقدم الى أمحاضرها ، وعلى اللجنة اعداد تقریر سنوى عن 

 .مجلس ادارة البنك 
 

 )٢٩(مادة 
 

من القانون ) ٨٢(شكل فى آل بنك تطبيقا ألحكام المادة تختص اللجنة التنفيذیة التى ُت
 -: بما یأتى 

 
تمویل والتسهيالت االئتمانية فى اطار دراسة واتخاذ القرارات بشأن ال -أ   

 .الصالحيات المخولة للجنة تطبيقا لقواعد تقدیم االئتمان التى یضعها البنك 
موال الشرآات فى أدراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات فى رؤوس  -ب 

 .اطار الصالحيات المخولة للجنة 
نك من تمویل وتسهيالت ائتمانية  البهابداء الرأى فى تقاریر تصنيف ما یقدم -ج 

 تقييم المساهمات رلعمالئه والمخصصات المقترح تكوینها لمقابلتها ، وتقاری
ة برأیها عوففى رؤوس أموال الشرآات وعرضها على مجلس االدارة مش

 .فيها 
ابداء الرأى فى تعدیل الهيكل التنظيمى والوظيفى للبنك واللوائح والنظم  -د  

 .العمل فيه الخاصة بسير 
 .مباشرة الصالحيات المقررة فى لوائح البنك  -هـ 
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 نظم تجميع البيانات : الفصل الرابع 
  واإلحصاءات االئتمانية

 
 ) ٣٠(مادة 

 
یحتوى النظام المرآزى لتسجيل أرصدة التمویل والتسهيالت االئتمانية  

مادة فى البنك المرآزى بموجب الالمقدمة لعمالء البنوك العاملة فى مصر والمنشأ 
 -:من القانون على مایأتى) ٦٦(
 

بيانات عن مرآز آل عميل وأطرافه المرتبطة ، یحصل على تمویل أو  -أ   
تسهيل ائتمانى من أى بنك من البنوك العاملة فى مصر یجاوز القيمة التى 
یصدر بتحدیدها قرار من مجلس إدارة البنك المرآزى ، وذلك على 

 .نموذج المعد لهذا الغرض ال
 :جداول تشتمل على بيانات مراآز العمالء موزعة وفقا لما یأتى  -ب
 .أسماء البنوك وفروعها • 
 .محافظات الجمهوریة  • 
 .األشكال القانونية للعمالء • 
 .قطاعات النشاط االقتصادى التى یصنف وفقا لها نشاط العمالء • 
 .ت االئتمانية المقدمة أنواع التمویل والتسهيال• 
مدى انتظام العمالء فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمویل • 

 .والتسهيالت االئتمانية 
 .موقف العمالء بالنسبة للتسویات واإلجراءات القضائية • 
 
 ) ٣١(ة ماد
 

یحتوى نظام تسجيل أرصدة مدیونية البنوك العاملة فى مصر والضمانات  
) ٦٦(ا لجهات فى الخارج ، والمنشأ فى البنك المرآزى بموجب المادة الصادرة منه

 -: من القانون ، على مایأتى 
بيانات عن أرصدة مدیونية البنوك للخارج على النموذج المعد لهذا الغرض  -أ   

 -: موزعة وفقا لما یأتى 
 .الجهات الدائنة - 
 .آجال المدیونيات - 



- ٢٦ - 
 
 
ب
   

ات عن قيم الضمانات الصادرة من بنوك لجهات فى الخارج على بيان -
 -: النموذج المعد لهذا الغرض ، موزعة وفقا لمایأتى 

 .الجهات الصادر لصالحها الضمان - 
 .الجهات طالبة الضمان- 
 .الضمانات بحسب آجال الصالحية - 
 

 )٣٢(مادة 
  
رآات التأجير التمویلى یحتوى نظام تسجيل أرصدة التمویل المقدم من ش 

وشرآات التمویل العقارى لعمالئها ، والمنشأ فى البنك المرآزى بموجب المادة 
 -: من القانون على مایأتى ) ٦٦(
 

بيانات شهریة عن اجمالى التمویل الذى تقدمه آل شرآة الى عمالئها وذلك  -أ   
 .على النموذج المعد لهذا الغرض 

 مرآز آل عميل وأطرافه المرتبطة ، یحصل على بيانات شهریة عن -ب 
تمویل من أى شرآة تجاوز القيمة التى یصدر بتحدیدها قرار من مجلس 

 .ادارة البنك المرآزى ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض 
 

 )٣٣(مادة 
 

تلتزم البنوك وشرآات التأجير التمویلى وشرآات التمویل العقارى باتباع  
، ) ٣٠(اآلتية بالنسبة لكل نظام من األنظمة المشار اليها فى المواد أساليب العمل 

 -:من هذه الالئحة ) ٣٢(، ) ٣١(
 

أ   
   

دخال بيانات آل عميل واألطراف المرتبطة به الكترونيا فى النظام ، إ-
 .خطر البنك المرآزى باسمه ودرجته الوظيفية وذلك بمعرفة مسئول ُی

 خالل شبكة معلومات البنك المرآزى فى المواعيد التى رسال البيانات منإ-ب
 .یحددها قرار محافظ البنك 

 .مين البيانات التى یتم ادخالها أضمان ت-ج  
 

عد البنك المرآزى بيانات مجمعة لما یحصل عليه آل عميل وأطرافه وُی 
و زیادته أان  االئتم تقدیمالمرتبطة ، وتلتزم البنوك باإلطالع على هذه البيانات قبل

 .أو تجدیده أو تعدیل شروطه وآذلك عند االستعالم عن العميل 



- ٢٧ - 
 
 

 الباب الثالث
 بنوك القطاع العام

 
 ) ٣٤(مادة 

 
یكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك القطاع العام بقرار من رئيس  

ت قابلة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى ، وذلك لمدة ثالث سنوا
 .للتجدید لمدة أو لمدد أخرى 



- ٢٨ - 
 
 

 الباب الرابع
 رسم توثيق محاضر التصالح

 
 ) ٣٥(مادة 

 
من ) ١٣٣(قدم محضر التصالح الذى یتم مع البنوك طبقا ألحكام المادة ُی 

القانون الى مكتب الشهر العقارى الذى یقع فى دائرته البنك المتصالح معه لتوثيقه ، 
صل ّحفى السجل المعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص ، وُیقيد المحضر وُی

عن هذا التوثيق رسم مقداره نصف فى األلف من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء 
 .بها وفقا لشروط التصالح 



- ٢٩ - 
 
 

 الباب الخامس
 تنظيم عمليات النقد األجنبى

 
 )٣٦(مادة 

 
بنوك المعتمدة بقرار من محافظ یتم التعامل فى النقد األجنبى عن طریق ال 

وللمحافظ أن یرخص بالتعامل فى النقد األجنبى لشرآات الصرافة . البنك المرآزى 
 .ولجهات أخرى وفقا للقواعد واإلجراءات التى یحددها مجلس ادارة البنك المرآزى

 
 )٣٧(مادة  
 

رخص لها بالتعامل فى النقد یجب أن یقتصر نشاط شرآة الصرافة التى ُی 
 -:ألجنبى على نشاط أو أآثر مما یأتى ا

 
 .شراء النقد األجنبى وبيعه لحساب الشرآة -أ   
وك العاملة فى نب الشيكات السياحية الصادرة عن الشراء وتحصيل وبيع-ب

ن یتم التحصيل فى حالة أمصر أو فى الخارج لحساب الشرآة ، على 
الشرآة لدى أحد البنوك الشراء والتغطية فى حالة البيع عن طریق حسابات 

 .المعتمدة فى مصر 
   

 مواردها الذاتية من حقوق المساهمين ىآما یقتصر تمویل نشاط الشرآة عل 
 .دون االستعانة بأیة موارد أخرى 

 
حظر على الشرآة القيام بأى عمل آخر من أعمال البنوك بما فى ذلك وُی 

 .لى الخارج إالتحویالت من وجراء إ
 

 )٣٨(مادة 
 

ع عمالء موجودین فيها ، یكون تعامل شرآة الصرافة نقدا داخل مقارها وم 
موال فيما بين الشرآة وفروعها ، آما یجوز تعامل شرآة الصرافة ویجوز نقل األ

 .بالبيع والشراء فيما بينها ومع البنوك 
 



- ٣٠- 
 
 

ن یكون التعامل بموجب ایصاالت تصدرها أوفى جميع األحوال یجب  
ن تقيد آافة العمليات فى سجالت أو نظم آلية تعد لهذا الغرض وفقا الشرآة ، وأ

 .للقواعد والضوابط التى یضعها البنك المرآزى فى هذا الشأن 
 

 )٣٩(مادة 
 

رخص لها محافظ البنك یجب أن یقتصر نشاط الجهة األخرى التى ُی 
و أآثر المرآزى بالتعامل فى النقد األجنبى ألغراض السياحة والسفر على نشاط أ

 :مما یأتى 
 

أ   
 

شراء وبيع العمالت األجنبية فى صورة نقد أجنبى أو شيكات سياحية مقابل -
 .نقد مصرى 

 .صرف الشيكات السياحية بالعمالت األجنبية مقابل نقد أجنبى -ب
 .اصدار شيكات سياحية ، مقابل نقد أجنبى أو أدوات دفع بالنقد األجنبى -ج
 

 )٤٠(مادة 
 

ين الحصول على موافقة البنك المرآزى قبل البدء فى انشاء شرآة یتع 
الصرافة أو أحد فروعها ، ویقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية إلنشاء 

 .الشرآة أو الفرع محددا الموقع واسم وبيانات المدیر المسئول 
 

 .ویعرض الطلب على محافظ البنك المرآزى إلصدار قرار فى شأنه  
 

 التقدم بطلب القيد فى شرآة التى حصلت على الموافقة المبدئية على الویتعين 
سجل شرآات الصرافة المعد بالبنك المرآزى وذلك قبل مزاولة النشاط بثالثين یوما 

 .على األقل 
 

 الشرآة بالقيد فى إخطاربعد  الإ مزاولة النشاط زوفى جميع األحوال ال یجو 
 .وصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليه ، وذلك بكتاب مإالسجل المشار 



- ٣١ - 
 

 )٤١(مادة 
 

رخص لها بالتعامل فى النقد یتم تسجيل شرآات الصرافة  وفروعها التى ُی 
من هذه الالئحة ، وذلك بناء على ) ٤٠(ليه فى المادة إاألجنبى فى السجل المشار 

السجل طلب یقدم الى البنك المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض ، ویتضمن 
 -: البيانات اآلتية 

 
رقم قرار الترخيص وتاریخه ، ورقم وتاریخ عدد الوقائع المصریة - أ   

 .المنشور بها 
 .رقم التسجيل وتاریخه - ب  
 .اسم الشرآة وعنوان مقرها الرئيسى - ج  
 .الشكل القانونى للشرآة - د   
 .تاریخ التأسيس - هـ  
 .مدة الشرآة - و   
 .تاریخ بدایة ونهایة السنة المالية -    ز

 .رقم وتاریخ القيد فى السجل التجارى - ح   
 .رقم البطاقة الضریبية -ط   
 .صدر والمدفوع رأس المال المرخص به والُم-ى   
 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة -ك   
 .اسم المدیر التنفيذى - ل   
 .نها وتواریخ تسجيلها فروع الشرآة وعناوی-م    
 . حسابات الشرآة مراقبىأسماء - ن   
 .ماء البنوك التى لدیها حسابات الشرآة سأ-  ص
 .رصيد التشغيل المصرح به بالنقد األجنبى - ع   

 
 . من تعدیل على البيانات السابقة أآما یتم تسجيل آل ما یطر 

 
 )٤٢(مادة 

 
 فى مجال السلع والخدمات بالجنيه ًايع وبراًءیكون التعامل داخل مصر ش 

 -: المصرى ووفقا للقواعد اآلتية 



- ٣٢ - 
 

أ   
   
  

أال یكون التعامل بالجنيه المصرى مخالفا لنص فى عقد من عقود  -
المقاوالت أو التوریدات أو الخدمات مبرمة مع طرف أجنبى ، وبشرط أن 

 .ل فى النقد األجنبى یتم التعامل عن طریق البنوك المعتمدة للتعام
 أال یكون التعامل بالجنيه المصرى مخالفا لنص فى عقد من عقود  -ب

المقاوالت أو التوریدات مبرم مع طرف مصرى وفى حدود المكون 
األجنبى الالزم لتنفيذ العقد ، أو مخالفا  لنص فى عقد من عقود التأمين 

قد األجنبى ، التى تنص على سداد األقساط واستحقاق التعویض بالن
وبشرط أن یتم التعامل عن طریق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد 

 .األجنبى 
 یتعارض التعامل بالجنيه المصرى مع طبيعة العمل بالمنشآت السياحية أال -ج

أو األنشطة التى یقوم بها األفراد والمنشآت والمحالت التجاریة التى 
بى بشرط الحصول على ترخيص من تقتضى طبيعتها التعامل بالنقد األجن

محافظ البنك المرآزى بعد موافقة وزیر السياحة أو الجهة المختصة 
 .بحسب األحوال 

أن یكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق  - د
 .االقتصادیة ذات الطبيعة الخاصة بالعملة التى یتم االتفاق عليها 

لخدمات التى یلزم التعامل فيها بالجنيه المصرى على  التشتمل السلع وا -هـ
 .األوراق المالية واالستثمارات المالية األخرى وعوائدها 

 
 

ولمجلس ادارة البنك المرآزى وضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه  
 .المادة 


