قانون رقم  88لسنة 2003

بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه  ،وقد أصدرناه :

(المادة األولى)
تسرى على البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أحكام القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك واالئتمان الصادر بالقرار بالقانون رقمم  163لسمن  1957والقمانون رقمم 120
لسممن  1975فممى شممنن البنممك المركممزي المصممري والجهمماز المصممرفي  ،والق مرار بالقممانون رقممم  205لسممن
 1990فى شنن سري الحسابات بالبنوك  ،والقانون رقمم  38لسمن  1994بتنظميم التعاممب بالنقمد األجنبمي
 ،والقانون رقم  155لسن  1998بتنظيم مساهم القطاع الخاص فى رؤوس أمواب بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولي بإنشما بعما البنموك فمى جمهوريم مصمر العربيم

يلغمى كمب

حكم يتعارا مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضع إلحكام القانون المرافق  -فيما لم يرد بشننه نمص فيمه -أحكمام قمانون
شممركات المسمماهم وشممركات التوصممي باألسممهم والشممركات ةات المسممئولي المحممدودة الصممادر بالقممانون رقممم
 159لسن . 1981
وتسممرى أحكممام قممانون التجممارة علممى معممام ت البنمموك مممع عم ئهمما تجمما ار كممانوا أو يممر تجممار أيمما
كانت طبيع هةه المعام ت .
(المادة الثالثة)

تلتممزم البنمموك وفممروع البنمموك األجنبيم المسممجل لممدى البنممك المركممزي فممى تمماريع العمممب بهممةا القممانون

بتوفيممق أوضمماعها طبقمما ألحكممام القممانون الم ارفممق وةلممك خ م ب مممدة ال تجمماوز سممن مممن تمماريع العمممب بممه ،
ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هةه المدة لمدة أو لمدد أخرى ال تجاوز ث ث سنوات.

تلتزم شركات تقديم خدمات تحويب االمواب و شمركات الصمراف القائمم بتوفيمق أوضماعها وفقما لهمةا
القانون خ ب سن من تاريع العمب به.
(المادة الرابعة)

تصممدر ال ئح م التنفيةي م للقممانون الم ارفممق بق مرار مممن رئمميس الجمهوري م

بنمما علممى عممرا رئمميس

مجلس الوز ار وفقا القتراح مجلس إدارة البنك المركزي  ،وةلمك خم ب سمت أشمهر ممن تماريع العممب بمه ،
والى أن تصدر هةه ال ئح يستمر العم م م م ممب باللوائح والق اررات القائم  ،بما ال يتعارا مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشممر هممةا القممانون فممى الجريممدة الرسمممي  ،ويعمممب بممه مممن اليمموم التممالي النقضمما ث ثممين يوممما مممن
تاريع نشره .
يبصم هةا القانون بخاتم الدول  ،وينفة كقانون من قوانينها .
صدر برئاس الجمهوري فى  15ربيع اآلخر سن 1424هم .
(الموافق  15يوني سن  2003م).
حسنى مبارك

قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف والنقد
الباب األول

البنك املركزي
(الفصل األول)
أحكام عامة

مادة 1
البنممك المركممزي شممخص اعتبمماري عممام  ،يتبممع رئمميس الجمهوري م  ،ويصممدر بنظامممه األساسممي ق مرار مممن
رئيس الجمهوري .
مادة 2
المركممز الرئيسممي للبنممك المركممزي وموطنممه القممانوني مدين م القمماهرة  ،وللبنممك بقمرار مممن مجلممس إدارتممه أن
ينشئ له فروعا ومكاتب  ،وأن يتخة وك
مادة 3

ومراسلين فى داخب الب د وخارجها .

(مستبدل بالقانون  125لسن ) 2009

رأس ممماب البنممك المركممزي المممدفوع اربع م مليممارات جنيممه مصممري  ،و يجمموز لمجلممس إدارتممه باالتفمماق مممع
وزيممر المالي م تجنيممب نسممب مممن األربمماح السممنوي الصممافي لزيممادة رأس الممماب  ،و يجمموز لمحممافظ
البنك المركزي باالتفاق مع وزير المالي زيادته مباشرة بإسهام من الخزان العام .

مادة4
تعتبر أمواب البنك المركزي أمواال خاص .

الفصل الثاني

أهداف البنك املركزي واختصاصاته
مادة 5
يعممب البنممك المركممزي علممى تحقيممق االسممتقرار فممى األسمعار وسم م النظممام المصممرفي فممي إطممار السياسم
االقتصادي العام للدول .
ويضممع البنممك المركممزي أهممداا السياس م النقدي م باالتفمماق مممع الحكوم م  ،وةلممك مممن خ م ب مجلممس
تنسيقي يشكب بقرار من رئيس الجمهوري  ،وتحدد ال ئح التنفيةي نظام عمب هةا المجلس .
ويختص البنك المركزي بوضع وتنفية السياسات النقدي واالئتماني والمصرفي .
ويخطممر محممافظ البنممك المركممزي مجلسممي الشممعب والشممورى بهممةه األهممداا عنممد عممرا مشممروعي
قممانونى الموازن م العام م للدول م والخط م العام م للتنمي م االقتصممادي واالجتماعي م  ،كممما يخطممر المجلسممين
بني تعديب يط أر على هةه األهداا خ ب السن المالي .
مادة 6

يتخممة البنممك المركممزي الوسممائب التممي تكفممب تحقيممق أهدافممه والنهمموا باختصاصممه  ،ولممه علممى األخممص ممما
ينتي :
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) إدارة السيول النقدي في االقتصاد القومي  ،وله أن يصدر األوراق الماليم بمما يتناسمب ممع
طبيع أمواله ونشاطه والدخوب فى عمليات السوق المفتوح.
(ج) التنثير في االئتمان المصرفي بما يكفب مقابل الحاجات الحقيقيم لمختلما نمواحي النشماط
االقتصادي .
(د) الرقاب على وحدات الجهاز المصرفي .
(هم) إدارة احتياطيات الدول من الةهب والنقد األجنبي .
(و) تنظيم وادارة سوق الصرا األجنبي .
(ز) اإلشراا على نظام المدفوعات القومي .

(ح) حصر ومتابع المديونيم الخارجيم علمى الحكومم والهيئمات االقتصمادي والخدميم والقطماع
العممام وقطمماع األعممماب العممام والقطمماع الخمماص  ،وةلممك طبقمما للنممماةج التممى يحممددها مجلممس
إدارة البنك المركزي .
وللبنممك أن يقمموم بني م مهممام أو يتخممة أي م إجم ار ات يقتضمميها تطبيممق السياسممات النقدي م واالئتماني م
والمصرفي واحكام الرقاب على االئتمان المصرفي .
مادة 7

للبنممك المرك مزي فممى حال م حممدوث اضممطراب مممالي أو ظممرا طممارر يخممر يممدعو إلممى مواجه م احتياجممات
ضروري فى األسواق المالي  ،أن يتخة ما يراه من إج ار ات بما فمى ةلمك تقمديم تمويمب اسمتثنائي
للبنوك  ،طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي .

مادة 8
للبنك المركزي أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضع ألحكام هةا القانون وللمنشآت وللهيئات األجنبي والدوليم
 ،وةلك طبقا للشروط والقواعد واألوضاع التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي .
مادة 9

للبن ممك المرك ممزي أن يض مممن التموي ممب والتس ممهي ت االئتمانيم م الت ممى تحص ممب عليه مما األش ممخاص االعتباريم م
العام م م أو البنم مموك الخاضم ممع ألحكم ممام هم ممةا القم ممانون مم ممن البنم مموك والمؤسسم ممات المالي م م والهيئم ممات
األجنبي والدولي  ،وةلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها ال ئح التنفيةي لهةا القانون .

الفصل الثالث

إدارة البنك املركزي
مادة 10

يكممون للبنممك المركممزي محممافظ يصممدر بتعيينممه قمرار مممن رئمميس الجمهوريم بنمما علممى ترشمميح رئمميس مجلممس
الوز ار لمدة أربع سنوات قابل للتجديد  ،ويتضمن القرار معاملته المالي .
ويعامب المحافظ من حيث المعاش معامل الوزير .
ويكون قبوب استقال المحافظ بقرار من رئيس الجمهوري .
مادة 11
يكممون لمحممافظ البنممك المركممزي نائبممان  ،يعممين كممب منهممما بق مرار مممن رئمميس الجمهوري م بنمما علممى ترشمميح
محممافظ البنممك المركممزي لمممدة أربممع سممنوات قابل م للتجديممد  ،وتحممدد معاملتهممما المالي م فممى الق مرار
الصادر بتعيينهما .
كممما يكممون للمحممافظ وكم

يعينممون بقمرار مممن مجلممس إدارة البنممك المركممزي بنمما علممى ترشمميح مممن

المحافظ .
مادة

(12مستبدل بالقانون  125لسن ) 2011

يتكون مجلس ادارة البنك المركزي من تسع اعضا برئاس محافظ البنك وعضوي كب من :
نائبي المحافظ .
رئيس الهيئ العام لسوق الماب .
ممثب لوزير المالي يرشحه الوزير المختص.
اربعم م اعض مما م ممن ةوى الخبم مرة ف ممى المس ممائب النقديم م او الماليم م او المص ممرفي او القانونيم م او
االقتصادي  ،يختارهم رئيس الجمهوري لمدة أربع سنوات قابل للتجديد.
و يجوز ان يكون من بينهم اعضا متفر ون لعضوي المجلس و اللجان المنبثق عنه .
وفممى حال م
النائب اآلخر .

يمماب المحممافظ أو وجممود مممانع لديممه يحممب محلممه أقممدم النممائبين  ،فممإةا مماب حممب محلممه

ويصممدر بتشممكيب المجلممس و تحديممد مكافممآت أعضممائه يممر التنفيممةيين  ،و بممدالت حضممور جلسمماته
قرار من رئيس الجمهوري بنا علي اقتراح المحافظ.
مادة 13

(الفقرة االخيرة مضاف بالقانون  125لسن ) 2011

يشترط فى كب من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما ينتي :
 -1أن يكون مصريا من أبوين مصريين .
 -2أن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسي .
 -3أن يكمون حسمن السممع ولممم يصمدر ضمده حكممم نهمائي فمى جنايم أو فممى جريمم ماسم بالشممرا
أو األمان .
 -4أال تك ممون ل ممه مص ممالح تتع ممارا م ممع واجبات ممه  ،أو يك ممون م ممن ش ممننها أن ت ممؤثر ف ممى حيدت ممه ف ممى
المداوالت واتخاة القرار .
 -5أن يتمتع بخبرة واسع فى الشئون االقتصادي والمصرفي .
و فضم عممن شممروط المتقدمم  ،يشممترط فممي اعضمما مجلممس االدارة مممن ةوي الخبمرة اال تكممون لهمم
او للجه ممات الت ممي يعمل ممون به مما اي ممه مص ممالح تتع ممارا م ممع واجب مماتهم او م ممع مقتض مميات الحي ممدة و
االستق ب او الحفاظ علي سري المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضمويتهم لمجلمس ادارة البنمك
المركزي  ،كما يشترط اال يكونموا ممن رؤسما او اعضما مجمالس ادارة البنموك التجاريم او شمركات
التمويب او من العاملين بها  ،او ممن يقدمون لها خدمات مهني او استشاري .

مادة 14
مجل ممس إدارة البن ممك المرك ممزي ه ممو الس مملط المختصم م بتحقي ممق أه ممداا البن ممك ووض ممع السياس ممات النقديم م
واالئتماني والمصرفي وتنفيةها وله فى سبيب ةلك جميع الص حيات  ،وعلى األخص ما ينتي:
(أ) تحديد أدوات ووسمائب السياسم النقديم التمى يمكمن اتباعهما واجم ار ات تنفيمةها  ،وتحديمد أسمعار
االئتم ممان والخص ممم ومع ممدالت العائ ممد ع ممن العملي ممات المص ممرفي الت ممى يجريه مما البن ممك المرك ممزي ،
حسممب طبيع م هممةه العمليممات ويجالهمما  ،وةلممك دون التقيممد بالحممدود المنصمموص عليهمما فممى أى
قانون يخر  ،وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم األصوب التى تقابب أوراق النقد المصري .

(ب) وضممع المعممايير والض موابط الرقابي م التممى تكفممب س م م الم اركممز المالي م للبنمموك وحسممن أدائهمما
ألعمالهمما واصممدار الق م اررات ال زم م لتنفيممةها  ،وتقيمميم الجهممود التممى تبممةب بشممنن الرقاب م علممى
االئتمان الةى تقدمه البنوك  ،والتنكد من تطبيق معايير الجودة االئتماني والس م المالي .
(ج) اعتماد الموازن التقديري والقوائم المالي والتقمارير التمى يعمدها البنمك عمن مركمزه الممالي ونتمائ
أعماله .
(د) اعتماد الهيكمب التنظيممي للبنمك  .ويجموز أن يشممب همةا الهيكمب وحمدات ةات طمابع خماص لهما
استق ب فنى و مالي وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بنا علمى
ما يقرره مجلس اإلدارة  ،ويحدد النظام األساسي هةه الوحدات وطبيعتها ونطاق أ راضها .
(هم مم) إص ممدار الل م موائح وال ممنظم الداخليم م المتعلق م م بش ممئون البن ممك المالي م م واإلداريم م والفنيم م  ،والئح م م
الم ازيممدات والمناقصممات  ،والئح م العمماملين بالبنممك دون التقيممد بالقواعممد المنصمموص عليهمما فممى
القوانين واللوائح المعموب بها بالحكوم والقطاع العام وقطاع األعماب العام .
مادة 15
يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرتين على األقب كب شهر  ،وةلك
بدعوة من المحافظ أو بنا على دعوة من ثلثي أعضا المجلس  ،ويجوز أن يدعى المجلس ل نعقاد
خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخب الجمهوري  .وال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال بحضور
المحافظ أو أحد نائبيه باإلضاف إلى أ لبي األعضا  ،وتصدر الق اررات باأل لبي المطلق ألعضا
المجلس .
مادة 16
يمثب المحافظ البنك المركزي أمام القضا وفمى صم ته ممع الغيمر  ،ويتمولى تصمريا جميمع شمئون البنمك
يعاونه فى ةلك نائباه ووك ؤه كب فى حدود اختصاصه .
ويج مموز للمح ممافظ أن يف مموا بعض مما م ممن اختصاص مماته إل ممى نائبي ممه أو وك ئ ممه أو أح ممدهم أو أن
يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .

الفصل الرابع

النظام املايل للبنك املركزى
مادة17
تبدأ السن المالي للبنك المركزي ببداي السن المالي

للدول وتنتهى بنهايتها .

مادة 18
يعمد البنمك المركمزي بيانما فمى نهايم كمب أسمبوع عممن مركمزه الممالي مقارنما بمركمزه فمى نهايم األسمبوع السممابق
ويعرا على مجلس إدارته  ،وينشر هةا البيان فى الوقائع المصري .
مادة 19
يتولى مراجع حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهماز المركمزي
للمحاسممبات  ،وةلممك وفقمما لطبيع م نشمماط البنمموك المركزي م ولمعممايير المراجع م المص مري  ،وتقمموم
هةه المراجع مقام مراجع الجهاز .
وعلى البنك أن يضع تحت تصرا مراقبي الحسمابات جميمع المدفاتر واألوراق والبيانمات التمى ي ارهما
المراقبان ضروري للقيام بالمراجع .
مادة 20

يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازن التقديري للبنك قبب بداي السن المالي بث ث أشهر .
و ال تشمب الموازن العام للدول الموارد واالستخدامات الجاري والرأسمالي للبنك .

مادة 21
يعد البنك المركزي خ ب ث ث أشهر من تاريع انتها السن المالي ،
ما ينتي :
(أ)الق م موائم المالي م م للبنم ممك عم ممن السم ممن المالي م م المنتهي م م  ،والمعم ممدة وفقم مما لطبيع م م نشم مماط البنم مموك
المركزي ولمعايير المحاسب المصري  ،ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .

(ب)تقري م ار عممن المركممز المممالي للبنممك  ،ونتممائ أعمالممه خ م ب السممن المالي م المنتهي م

يتنمماوب

بوجممه خمماص عممرا األحمواب االقتصممادي واألوضمماع الماليم والنقديم والمصممرفي واالئتمانيم
فى مصر .
وترفع القموائم الماليم وتقريمر مراقبمي الحسمابات وتقريمر المركمز الممالي إلمى رئميس الجمهوريم خم ب
عش مرة أيممام مممن تمماريع اعتمادهمما مممن مجلممس إدارة البنممك  ،وترسممب نسممع منهمما إلممى رئمميس مجلممس
الوز ار ورئيسي مجلسي الشعب والشورى خ ب ةات المدة .
مادة 22

يؤوب صافى أرباح البنك المركزي إلى الخزان العام للدول بعد اقتطماع مما يقمرره مجلمس إدارة البنمك ممن
نصيب العاملين من األرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.

مادة 23

تعتبر أمواب البنك المركزي أمواال عام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

الفصل اخلامس

عالقة البنك املركزي باحلكومة وقواعد اإلفصاح
مادة 24
يعمب البنك المركزي مستشا ار ووكي ماليا عن الحكوم .
ومع عدم اإلخ ب بنحكمام الممادة ( )27ممن همةا القمانون  ،يقموم البنمك بمزاولم العمليمات المصمرفي
العائ ممدة للحكومم م واألش ممخاص االعتباريم م العامم م والتموي ممب ال ممداخلي والخ ممارجي م ممع البن مموك  ،وةل ممك وفق مما
للشروط التى يضعها مجلس إدارته  ،ويمتنع عليه مزاول هةه العمليات لغير تلك الجهات .
مادة 25

يق مموم البن ممك المرك ممزي بنعم مماب مص ممرا الحكومم م  ،ويتقاض ممى مق مماب ع ممن الخ ممدمات الت ممي يؤديه مما له مما
ولألش ممخاص االعتباريم م العامم م طبق مما ل ئحم م أس ممعار الخ ممدمات المص ممرفي الخاصم م ب ممه والت ممى
يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .

مادة 26
للحكومم أن تعهممد إلممى البنممك المركممزي بممنن ينمموب عنهمما فممى إصممدار األةون والسممندات الحكوميم بجميممع
أنواعها ويجالها ويقدم البنك للحكوم المشورة بشننها .
مادة 27
يقدم البنك المركزي تموي للحكوم بنا على طلبها لتغطي العجز الموسممي فمى الموازنم العامم  ،علمى
أال تج مماوز قيمم م ه ممةا التموي ممب ( )%10م ممن متوس ممط إيم مرادات الموازنم م العامم م ف ممى الس ممنوات
الث ث السابق  ،وتكون مدة هةا التمويب ث ث أشهم ممر
قابل م للتجديممد لمممدد أخممرى مماثل م  ،ويجممب أن يسممدد بالكامممب خ م ب اثنممى عشممر شممه ار علممى
األكثر من تاريع تقديمه .

وتح ممدد الش ممروط الخاصم م به ممةا التموي ممب باالتف مماق ب ممين و ازرة الماليم م والبن ممك وفق مما لحالم م النق ممد
واالئتمان السائدة .
مادة 28

يقدم محافظ البنك المركزي إلى رئميس الجمهوريم تقريم ار دوريما كمب ث ثم أشمهر يتضممن تحلمي للتطمورات
النقديم م واالئتمانيم م والمص ممرفي وأرص ممدة المديونيم م الخارجيم م خم م ب فتم مرة التقري ممر  ،وةل ممك بع ممد
اعتماده من مجلس إدارة البنك .
كما يقدم محافظ البنك المركزي تقري ار سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهوري

ورئيس مجلس الوز ار و رئيسي مجلسي الشعب والشورى عن األوضاع النقدي واالئتماني فى جمهوري
مصر العربي  ،وةلك خ ب ث ث أشهر من انتها السن المالي .
مادة 29
يفصممح البنممك المركممزي عممن اإلج م ار ات المتخممةة لتطبيممق السياس م النقدي م وق ار ارتممه ةات الطبيع م الرقابي م
التنظيميم م م ممن خم م ب نشم مراته الرس مممي  ،وةل ممك طبق مما للقواع ممد والمواعي ممد الت ممى يح ممددها نظام ممه
األساسي  ،وتنشر هةه اإلج ار ات والق اررات فى الوقائع المصري .

الباب الثاني
تنظيم اجلهاز املصريف
الفصل األول

إنشاء وتسجيل البنوك
مادة 30
مممع عممدم اإلخ م ب باالتفاقيممات والق موانين الخاص م بإنشمما بعمما البنمموك  ،تخضممع جميممع البنمموك  ،التممى
تمارس عملياتها داخب جمهوري مصر العربي وفروعها فى الخارج ألحكام هةا القانون .
مادة 31
يحظممر علممى أى فممرد أو هيئم أو منشممنة يممر مسممجل طبقمما ألحكممام هممةا القممانون  ،أن تباشممر أى عمممب مممن
أعممماب البنمموك  ،ويسممتثنى مممن ةلممك األشممخاص االعتباري م العام م التممى تباشممر عم م مممن هممةه
األعماب فى حدود سند إنشائها
ويقصممد بنعممماب البنمموك فممى تطبيممق أحكممام هممةه المممادة كممب نشمماط يتنمماوب بشممكب أساسممي واعتيممادي
قبمموب الودائممع والحصمموب علممى التمويممب واسممتثمار تلممك األم مواب فممى تقممديم التمويممب والتسممهي ت االئتماني م
والمساهم فى رؤوس أمواب الشركات  ،وكب ما يجمرى العمرا المصمرفي علمى اعتبماره ممن أعمماب البنموك
.
ويحظممر علممى أي م منشممنة يممر مسممجل طبقمما ألحكممام هممةا القممانون  ،أن تسممتعمب كلم م بنممك أو أى
تعبير يماثلها فى أي لغ سوا فى تسميتها الخاص أو فى عنوانها التجاري أو فى دعايتها .
مادة 32

يممتم تسممجيب أي م منشممنة تر ممب فممى مزاول م أعممماب البنمموك فممى سممجب خمماص يعممد لهممةا الغممرا لممدى البنممك
المركزي بعد موافق مجلس إدارته  ،وطبقا للشروط اآلتي :
 -1أن يتخة البنك أحد األشكاب اآلتي :
(أ) شرك مساهم مصري  ،جميع أسهمها اسمي .
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أ راضه القيام بنعماب البنوك .
(ج) فرعمما لبنممك أجنبممي يتمتممع مرك مزه الرئيسممي بجنسممي محممددة ويخضممع لرقاب م سمملط نقديم فممى الدول م
التى يقع فيها مركزه الرئيسي .
 -2أال يقممب رأس الممماب المصممدر والمممدفوع بالكامممب عممن خمسمممائ مليممون جنيممه مصممري  ،وأال يقممب رأس
الماب المخصص لنشاط فمروع البنموك األجنبيم فمى جمهوريم مصمر العربيم عمن خمسمين مليمون دوالر
أمريكي أو ما يعادلها بالعم ت الحرة .
 -3أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقم مجلمس إدارتمه النظمام األساسمي للبنمك وعقمود اإلدارة التمى
يممتم إبرامهمما مممع أى طممرا يعهممد إليممه بمماإلدارة  ،ويسممرى هممةا الحكممم علممى كممب تجديممد أو تعممديب لألنظمم
األساسي أو لعقود اإلدارة .

ويممتم تسممجيب فممروع ووكمماالت البنممك المممرخص لممه فممى السممجب المشممار

إليه  ،ويتعين الحصوب على موافق مجلس إدارة البنك المركزي قبب بمد إنشما الفمرع أو الوكالم وقبمب
افتتاحه للتعامب .
مادة 33

يقممدم طلممب التسممجيب إلممى البنممك المركممزي  ،طبقمما للشممروط واألوضمماع التممى تبينهمما ال ئح م التنفيةي م لهممةا
القانون  ،وةلك بعد أدا رسم مقداره عشرة يالا جنيه عن المركز الرئيسي وسبع يالا جنيمه
ع ممن ك ممب ف ممرع أو وكالم م  ،وت ممودع حص مميل ه ممةه الرس مموم ف ممى الحس مماب الخ مماص برس ممم الرقابم م
واإلشراا بالبنك المركزي  ،ويصدر بتنظيم هةا الحساب وقواعد الصرا منه قرار من مجلمس
إدارة البنك المركزي .
ويخطممر الطالممب بقمرار القبمموب أو بممما يلممزم عليممه اسممتيفاؤه مممن مسممتندات أو بيانمات بكتمماب موصممى
عليه مصحوبا بعلم الوصوب خ ب ث ثين يوما من تقديم الطلب .

واةا لممم يقممم الطالممب باسممتيفا المطلمموب خم ب تسممعين يوممما مممن تمماريع اإلخطممار المشممار إليممه سممقط
حقه فى هةا الطلب .
وتنش ممر القم م اررات الص ممادرة م ممن مجل ممس إدارة البن ممك المرك ممزي بقب مموب طلب ممات التس ممجيب ف ممى الوقم مائع
المصري على نفق الجه المرخص لها .
مادة 34
يرفا طلب التسجيب بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي فى إحدى الحاالت اآلتي :
(أ) مخالف أى حكم من األحكام المنصوص عليها فى هةا القانون أو ففي الئحته
التنفيةي

أو الق اررات المنفةة له .

(ب) إةا كممان التممرخيص للبنممك أو للفممرع أو الوكال م ال يتف مق والمصمملح االقتصممادي

العام م

أو

الظروا الخاص بالمنطق المطلوب تنسيس البنك أو الفرع أو الوكال فيها .
(ج) إةا كان االسم التجاري الةى يتخةه البنك مماث أو مشابها على نحو يثير اللبس مع
اسم بنك يخر أو منشنة أخرى .
ويخطممر الطالممب بقمرار الممرفا مسممببا بكتمماب موصممى عليممه مصممحوبا بعلممم الوصمموب خم ب ث ثممين
يوما من تاريع صدوره .
وفممى جميممع األح مواب المنصمموص عليهمما فممى هممةه المممادة  ،والمممادة ( )33مممن هممةا القممانون ال يممرد
للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35

لمحممافظ البنممك المركممزي  ،بعممد موافقم مجلممس اإلدارة  ،التصمريح للبنمموك األجنبيم بفممتح مكاتممب تمثيممب لهمما
فى جمهوري مصر العربي بالشروط اآلتي :
( أ ) أال يكون لها فروع فى جمهوري مصر العربي .
(ب) أن تكممون مراكزهمما الرئيسممي خاضممع لرقابم السمملط المختصم فممى الممدوب التممى تقممع فيهمما
هةه المراكز .
(ج) أن يقتص ممر نش مماط مكات ممب التمثي ممب عل ممى د ارسم م األسم مواق وامكاني ممات االس ممتثمار ،وتك ممون
حلق اتصاب ممع الم اركمز الرئيسمي فمى الخمارج  ،وتسماهم فمى تمةليب المشماكب والصمعوبات التمى
قد تواجه البنوك المراسل لها فى جمهوري مصر العربي .

وال يج مموز له ممةه المكات ممب أن تم ممارس أى نش مماط مص ممرفي أو تج ممارى بم مما ف ممى ةل ممك نش مماط ال مموك
التجاريين وأعماب الوساط المالي .
وتسجب هةه المكاتب بعد قيدها طبقا ألحكمام قمانون شمركات المسماهم وشمركات التوصمي باألسمهم
والشركات ةات المسئولي المحدودة الصادر بالقانون رقم  159لسن  1981فى سجب خاص لدى البنمك
المركزى وةلك طبقا لإلج ار ات التى تبينها ال ئحم التنفيةيم لهمةا القمانون  ،بعمد أدا رسمم تسمجيب مقمداره
خمس يالا جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقاب واإلشراا بالبنك المركزي .
وتخضع مكاتب التمثيب المشار إليها لرقاب البنك المركزي  ،ويكون له حق االط ع فمى أى وقمت
على الدفاتر والسج ت الخاص بها وطلب البيانات التى تحقق أ راا الرقاب واإلشراا عليها .
وفى حال مخالف مكتب التمثيب ألى شمرط ممن الشمروط المنصموص عليهما فمى همةا الممادة ،يعلمن
المكتممب بالمخالف م بكتمماب موصممى عليممه مصممحوبا بعلممم الوصمموب ليقممدم أوجممه دفاعممه خ م ب خمس م عشممر
يوممما مممن تمماريع إع نممه  ،فممإةا ثبتممت المخالف م يممتم شممطبه مممن السممجب بق مرار مسممبب مممن محممافظ البنممك
المركزي .

الفصل الثاني

اإلشراف على إدارة البنوك
مادة 36
لمجلممس إدارة البنممك المركممزي  ،طبقمما للشممروط والقواعممد التممى يقررهمما  ،أن يصممرح للبنمموك ولفممروع البنمموك
األجنبي التي يقتصر تعاملها على العم ت الحرة  ،أن تتعامب بالعمل المحلي .
مادة 37
يحصممب البنممك المركممزي مممن البنمموك األجنبي م التممى لهمما فممروع فممى جمهوري م مصممر العربي م علممى ضمممان
لجميممع الودائممع لممدى الفممرع ولكاف م التزاماتممه األخممرى  ،وةلممك علممى النحممو الممةى يحممدده مجلممس
إدارة البنك المركزي .
مادة 38
يجب إخطمار البنمك المركمزي بكمب تعمديب يمراد إجمراؤه فمى عقمد تنسميس أى بنمك أو فمى نظاممه األساسمي ،
كما يجب اإلخطار بكب تعديب فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيب .
ويقممدم اإلخطممار طبقمما للنممموةج الممةى يعممده البنممك المركممزي لهممةا الغممرا  ،وال يجمموز أن يعمممب بهممةا
التعديب إال بعد إق ارره من البنك المركزي والتنشير به على هامش السجب .
مادة 39
يجممب أن تكممون للبنممك أم مواب فممى جمهوري م مصممر العربي م تعممادب مقممدار التزاماتممه مسممتحق األدا فيهمما ،
ع وة على مبلغ ال يقب عن الحد األدنى لمرأس المماب المصمدر والممدفوع المنصموص عليمه فمى
المادة( )32من هةا القانون .
وفى تطبيق أحكام هةه المادة يدخب فى حساب أمواب البنك فى جمهوريم مصمر العربيم مما يسممح
له باالحتفاظ به من أمواب فى الخارج بموافق مجلس إدارة البنك المركزي .
مادة 40

لكب بنك سلط تحديد معدالت العائد عن العمليات المصرفي التى يقوم بها حسمب طبيعم همةه العمليمات
 ،كم مما يك ممون ل ممه أن يح ممدد أس ممعار الخ ممدمات المص ممرفي الت ممى يتعام ممب به مما  ،وةل ممك دون التقي ممد
بالحدود واألحكام المنصوص عليها فى أى قانون يخر .
وفى جميع األحواب علمى البنمك اإلفصماح للعميمب عمن معمدالت العائمد وأسمعار الخمدمات المصمرفي
 ،وفقا لقواعد اإلفصاح التى تحددها ال ئح التنفيةي لهةا القانون .
مادة 41
يجمموز ألى بنممك االنممدماج فممى بنممك يخممر بتممرخيص سممابق مممن مجلممس إدارة البنممك المركممزي  ،بعممد اسممتيفا
الشروط واإلج ار ات التى يصدر بها قرار من هةا المجلس ،مع مراعاة ضمان حقوق العماملين
بالبنك المدم .
ويترتب على االندماج شطب تسجيب البنمك الممدم ونشمر قمرار الشمطب فمى الوقمائع المصمري
خ ب عشرة أيام من تاريع صدور قرار االندماج .
مادة 42
ال يجمموز ألى بنممك وقمما عملياتممه إال بموافق م سممابق مممن مجلممس إدارة البنممك المركممزى  .وتصممدر الموافق م
بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافي أو أبم أر ةمتمه نهائيما ممن التزاماتمه قبمب أصمحاب
الودائمع و يمرهم ممن الممدائنين وحقموق العماملين  ،وةلمك طبقمما للشمروط واإلجم ار ات التمى يصممدر
بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزي.
مادة 43

دون إخ م ب بسمملط الجمعي م العام م للبنممك  ،يممتم أخممة رأى محممافظ البنممك المركممزي عنممد تعيممين رؤسمما
وأعضما مجممالس إدارة البنمموك وكممةلك المممديرين التنفيممةيين المسممئولين عممن االئتمممان واالسممتثمار
وادارة المحافظ والمعام ت الخارجي بما فيها المبادالت والتفتيش المداخلي  ،ويكمون أخمة المرأي
عل ممى قائمم م بالمرش ممحين تق ممدمها الجه ممات ص مماحب الش ممنن للع ممرا عل ممى مجل ممس إدارة البن ممك
المركزي .
ولمح ممافظ البن ممك المرك ممزي بع ممد الع ممرا عل ممى مجل ممس اإلدارة أن يطل ممب تنحيم م واح ممد أو أكث ممر م ممن
المنصمموص علمميهم فممى الفقمرة السممابق إةا ثبممت مممن خم ب التفتمميش علممى البنمموك مخممالفتهم لقواعممد السم م

ألمواب المودعين وأصوب البنك  ،فإةا لم تتم التنحي  ،كمان للمحمافظ أن يصمدر قم ار ار مسمببا باسمتبعاد أى
منهم من عمله  ،ولصاحب الشنن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خم ب سمتين
يوما من تاريع إب

ه بالقرار .

وتسرى أحكام هةه المادة على فروع البنوك األجنبي فى جمهوري مصر العربي
مادة  43مكرر (

.
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ال يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضع إلشراا البنك المركزي سوا بصفته الشخصمي
أو بصفته ممث لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوي مجلس إدارة بنمك أخمر خاضمع إلشمراا البنمك
المركزي أو القيام بعمب من أعماب اإلدارة أو االستشارة فيه .
مادة 44

ينشممن اتحمماد بممين البنمموك الخاضممع لهممةا القممانون ويص مدر بنظامممه األساسممي ق مرار مممن مجلممس إدارة البنممك
المركزي  ،ويتمتع االتحاد بشخصي اعتباري مستقل ويسجب فى سجب خماص بالبنمك المركمزي
 ،وينشر قرار اإلنشا والنظام األساسي فى الوقائع المصري على نفق االتحاد .
ويس ممتمر االتح مماد الح ممالي المنش ممن ب ممين البن مموك الخاض ممع ألحك ممام ه ممةا الق ممانون متمتع مما بشخص مميته
االعتباريم وعليمه أن يوفممق أوضماعه وفقمما لحكمم الفقمرة األولمى خم ب ث ثم أشممهر ممن تمماريع العممب بنحكممام
هةا القانون .
وعلممى كممب بنممك أو فممرع بنممك أجنبممي خاضممع ألحكممام هممةا القممانون االنضمممام إلممى االتحمماد ويلتممزم
بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
وال تسرى المعايير والقواعد المهني التى يضعها االتحماد إال بعمد اعتمادهما ممن مجلمس إدارة البنمك
المركزي .
ويعمين محمافظ البنمك المركمزي منممدوبا لمدى االتحماد يكمون لمه الحممق فمى حضمور جلسماته واالشممتراك
فى مناقشاته  ،دون أن يكون له صوت معدود فى المداوالت .
ول تحاد أن يتخة ضد أعضائه التدابير اإلداري التمى يمنص عليهما نظاممه األساسمي عنمد مخالفم
أحكام نظامه أو القواعد المهني السليم .
مادة45

ينشن المعهد المصرفي ويتبع البنمك المركمزي وتكمون لمه شخصمي اعتباريم وميزانيم مسمتقل  ،ويكمون مقمره
مدينم القمماهرة  ،ويخممتص بالعمممب علممى تنميم المهممارات فممى األعممماب المصممرفي والماليم والنقديم

ومكافحم

سممب األممواب للعمماملين بالبنمك المركممزي والبنمموك والجهممات العاملم فممى هممةه المجمماالت

بهدا مسايرة التطور العالمي وترسيع قواعد العمب المهني السليم .
ويجمموز للمعهممد االسممتعان بممالخبرات العالمي م فممى دعممم قد ارتممه  ،كممما يجمموز لممه إيفمماد بعثممات للخممارج
للتعرا على المستحدثات فى مجاب نشاطه .
وعلممى مركممز إعممداد وتممدريب العمماملين بالجهمماز المصممرفي توفيممق أوضمماعه وفقمما للفقمرة األولممى مممن
هةه المادة .
مادة 46

يكممون للمعهممد مجلممس إدارة يصممدر بتشممكيله ق مرار مممن مجلممس إدارة البنممك المركممزي  ،ويمثممب المعهممد أمممام
القضا وفى ص ته بالغير رئيس مجلس إدارته .
ويكممون لممه مممدير وأعضمما هيئ م تممدريب يممتم اختيممارهم مممن ةوى الخب مرة فممى الشممئون المصممرفي
والمالي واالقتصادي والقانوني  ،ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .

مادة 47

يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العام ومتابع تنفيةها  ،وله على األخص ماينتى :
 -1اعتممماد الل موائح المالي م واإلداري م للمعهممد  ،بممما فيهمما نظممام العمممب بممه وكيفي م إدارتممه وقواعممد
المعاملم م الماليم م للم ممدربين والفني ممين والب مماحثين والع مماملين ب ممه  ،وةل ممك دون التقي ممد ب ممالقوانين
والنظم المعموب بها فى الحكوم أو القطاع العام أو قطاع األعماب العام .
 -2الموافق على إنشا فروع للمعهد خارج مدين القاهرة .
 -3توثيق الع قات والمروابط بمين المعهمد و يمره ممن المعاهمد والم اركمز النظيمرة لمه فمى المداخب
والخارج .
 -4اعتممماد ب مرام التممدريب السممنوي للمعهممد وتقممارير متابع م تنفيممةها  ،ويخطممر مجلممس إدارة
البنك المركزي بهةه التقارير .
مادة 48
تتكون موارد المعهد من :
(أ) االعتمادات التى يخصصها له البنك المركزي .
(ب )

اإلعان ممات التم ممي ت ممرد إلم ممى المعه ممد مم ممن الجه ممات المختلف م م  ،ويق ممرر مجلم ممس إدارة البنم ممك
المركزي قبولها .

(ج)

المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلف مقابب تدريب العاملين بها .

(د )

أي موارد أخرى مقابب خدمات يؤديها المعهد للغير .

ويصممدر بتحديممد المقابممب المنصمموص عليممه فممى البنممدين (ج  ،د) قمرار مممن مجلممس إدارة البنممك المركممزي
بنا على اقتراح مجلس إدارة المعهد .

الفصل الثالث

قواعد التملك حلصص يف رؤوس أموال البنوك
مادة 49

للمصمريين ولغيممرهم تملممك رؤوس أممواب البنمموك دون التقيممد بحممد أقصممى يممنص عليممه فممى أى قممانون يخممر
وةلك مع عدم اإلخ ب بنحكام المواد التالي .

مادة50
على كب شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على ( )%5ممن رأس المماب المصمدر ألى بنمك وبمما
ال يجاوز ( )%10منه أن يخطمر البنمك المركمزي بمةلك خم ب خمسم عشمر يومما علمى األكثمر
من تاريع إتمام التملك  ،طبقا للنموةج الةى يعده البنك المركزي لهمةا الغمرا  ،فمإةا كمان همةا
التملك قد تم قبب العمب بهةا القانون تحسب المدة اعتبا ار من تاريع العمب به .
مادة 51
ال يجوز ألى شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك مما يزيمد علمى ( )%10ممن رأس المماب المصمدر ألى
بنك أو أي نسب تؤدى إلى السيطرة الفعلي عليه  ،إال بعمد الحصموب علمى موافقم مجلمس إدارة
البنك المركزي  ،طبقا للضوابط التى تحددها ال ئح التنفيةيم لهمةا القمانون  ،ويقمع بماط كمب
تصرا يخالا ةلك .
وفممى تطبيممق أحكممام هممةه المممادة يقصممد بالسمميطرة الفعلي م للشممخص الطبيعممي أو االعتبمماري أن
يكون مالكا ألي نسب من شننها تمكينه من تعيين البي أعضا مجلمس إدارة البنمك أو المتحكم
على أى نحو فى الق اررات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فمى القم اررات التمى تصمدر عمن
جمعيته العام .
ويممدخب فممى حسمماب ملكيم الشممخص الطبيعممي ممما يملكممه باإلضمماف إلممى أى مممن أقاربممه حتممى الدرجم
الرابع  ،وفى حساب ملكي الشخص االعتبماري مما يملكمه باإلضماف إلمى أى ممن أعضما مجلمس إدارتمه
أو أى مممن المسمماهمين فيممه  ،سموا أكممانوا أشخاصمما طبيعيممين أو أشخاصمما اعتباريم  ،أو مممع أى شممخص
اعتباري يخر إةا كان تحت السيطرة الفعلي لةات األشمخاص الطبيعيمين أو األشمخاص االعتباريم  ،كمما
يممدخب فممى الحسمماب مجممموع ممما يملكممه أكثممر مممن شممخص طبيعممي أو اعتبمماري يكممون بيممنهم اتفمماق علممى

ممارس م حقمموقهم فممى الجمعي م العامم م م م أو مجلممس إدارة البنممك بممما يممؤدى إلممى السمميطرة الفعلي م علممى أى
منهما .
مادة 52

إةا تملممك شممخص بممالميراث أو الوصممي أكثممر مممن ( )%10مممن رأس ممماب البنممك المصممدر ألى بنممك أو ممما
يؤدى إلى سيطرته الفعلي على البنك  ،ولم يطلب استمرار تملكمه طبقما لحكمم الممادة ( )53ممن
ه ممةا الق ممانون تع ممين علي ممه أن يوف ممق أوض مماعه  ،طبق مما للقواع ممد الت ممى يح ممددها مجل ممس إدارة البن ممك
المركزي خ ب مدة ال تجاوز سنتين من تاريع أيلول هةه الزيادة إليه  ،ويترتمب علمى عمدم توفيمق
أوضاعه خ ب همةه الممدة أال تكمون لمه حقموق فمى التصمويت فمى الجمعيم العامم أو فمى مجلمس
اإلدارة  ،بالنسب لما يزيد على الحد المشار إليه .

مادة 53

( الفقرة الثاني من المادة مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

يجممب أن يقممدم طلممب الموافقم علممى تملممك ممما يزيممد علممى ( )%10مممن رأس الممماب المصممدر للبنممك أو علممى
تملممك أى نسممب تممؤدى إلممى السمميطرة الفعلي م عليممه إلممى البنممك المركممزى  ،قبممب موعممد إتمممام التملممك
بسممتين يوممما علممى األقممب  ،وةلممك علممى النممموةج الممةى يعتمممده مجلممس إدارة البنممك المركممزى وطبقمما
للشروط واإلج ار ات التى تبينها ال ئح التنفيةي لهةا القمانون  ،ويرفمق بالطلمب تقريمر يبمين سمبب
تمل ممك األس ممهم واأله ممداا الت ممى يرم ممى مق ممدم الطل ممب إل ممى تحقيقه مما من ممه وخطط ممه ف ممى إدارة البن ممك
والسياس التى ينوى ابتاعها فى تصريا شئونه .
" فمإةا كمان التملممك بطريمق الميمراث أو الوصممي أو نتيجم ل كتتمماب فمى أسمهم مطروحم فمى اكتتمماب
عمام  ،يتعمين تقمديم طلمب اسمتمرار التملمك خم ب ث ثمين يومما ممن تماريع علمم الطالمب بمما يب إليمه بطريمق
الميراث أو الوصي

أو االكتتاب العام ".

ويممتم النشممر عممن الطلممب المنصمموص عليممه فممى الفق مرتين السممابقتين خ م ب ث ثممين يوممما مممن تمماريع
تقديمه وفقا لإلج ار ات التى تحددها ال ئح التنفيةي لهةا القانون .
ولكممب ةى مصمملح أن يتقممدم إلممى البنممك المركممزى بمماعتراا مسممبب علممى الطلممب خم ب عشمرة أيممام
من تاريع النشر .

مادة 54

ال تجوز الموافق على الطلب المنصوص عليه فى المادة ( )53من هةا القانون إةا تبين للبنمك المركمزي
أيا مما ينتى :
(أ) وجود نقص جوهري فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صح

أى ممن البيانمات المواردة

به .
(ب) أن قبمموب الطلممب يمكممن أن يممؤدى إلممى الحممد مممن المنافس م فممى السمموق المصممرفي أو اضممطراب
العمب بها .
(ج) أن الطالب بنك أجنبي أو مؤسس مالي أجنبي ال يخضع لرقابم السملط المختصم فمى الدولم
التى يقع بها مقره الرئيسي .
(د) أن الطالممب لمميس لممه خب مرة بالعمممب المصممرفي أو يكممون قممد صممدر ضممده حكممم نهممائى فممى جريم م
ماسم بالشممرا أو األمانم  ،أو فممى إحممدى الجمرائم المنصمموص عليهمما فممى هممةا القممانون أو فممى
قانون مكافح
مادة 55
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يخطمر صماحب الشممنن بقمرار قبموب أو رفمما الطلمب المشمار إليممه فمى الممادة ( )53مممن همةا القمانون خم ب
ستين يوما من تاريع تقديمه  ،بكتماب موصمى عليمه مصمحوبا بعلمم الوصموب ويجمب أن يكمون
قرار الرفا مسببا .
وفممى حال م صممدور قمرار بممرفا اسممتمرار تملممك الطالممب للنسممب التممى يلممت إليممه بطريممق المي مراث أو
الوصممي أو نتيج م لتخصمميص أسممهم مطروح م فممى إكتتمماب عممام  ،يصممدر البنممك المركممزي ق م ار ار يطالبممه
بالتصرا فيها خ ب سن من تماريع إخطماره بقمرار المرفا إةا كمان التملمك بمالميراث أو الوصمي وخم ب
ث ثم أشممهر إةا كممان التملممك نتيجم اكتتمماب عممام  ،ويجمموز للبنممك المركممزى مممد هممةه المممدة بممما اليجمماوز
م ممدة مماثلم م
الجمعي

 ،ويترت ممب عل ممى ع ممدم التص ممرا خم م ب ه ممةه الم ممدة أال تك ممون للمال ممك حق مموق التص ممويت ف ممى

العام أو فى مجلمس اإلدارة  ،بالنسمب لمما يزيمد علمى الحمد المنصموص عليمه فمى الممادة ()52

من هةا القانون .

الفصل الرابع

الرقابة على البنوك وتأمني الودائع
مادة 56
يضممع مجلممس إدارة البنممك المركممزى قواعممد للرقابم واإلشمراا علممى البنمموك والضمموابط المرتبطم بننشممطتها ،
طبقا ألحكام هةا القانون مع مراعاة األعمراا المصمرفي الدوليم  ،علمى أن تتضممن بوجمه خماص
:
(أ) تحديد الحد األدنى لمعيار كفاي رأس الماب .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديوني للخارج والضمانات المقدم عن تمويب يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيم التسليفي للضمانات المقدم مقابب التمويب والتسمهي ت االئتمانيم ،
وتحديد يجاب االستحقاق .
(هم) تحديد نسب السيول ونسب االحتياطي .
(و) الح ممدود القص مموى الس ممتثمارات البن ممك ف ممى األوراق الماليم م وف ممى التموي ممب العق ممارى واالئتم ممان
أل راا استه كي  ،وةلك مع مراعاة حكم البند ( )3من المادة ( )60من هةا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاول العمليات المصرفي .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيم كب نوع من أصوب البنك .
(ط) قواعد اإلفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفي النشر .
(ى) القواعد الخاص بالحد األقصى للسندات التى يجوز لكب بنمك إصمدارها أو ضممانها وشمروط
اإلصدار أو الضمان .
(ك) الحممدود القصمموى للتوظيمما لممدى العميممب الواحممد واألط مراا المرتبط م بممه واألط مراا المرتبط م
بالبنك  ،وةلك مع مراعاة حكم المادة ( )71من هةا القانون .
ويقصممد بمماألطراا المرتبط م بالعميممب واألط مراا المرتبط م بالبنممك  ،األط مراا التممى يسمميطر عليهمما
العميممب أو األط مراا التممى يسمميطر عليهمما البنممك – بحسممب األح مواب – سمميطرة فعلي م وةلممك وفقمما للمقصممود
بالسيطرة الفعلي فى المادة ( )51من هةا القانون .

مادة 57

يشترط لتقديم االئتمان للعميب أن يكون حسن السمع ولديه موارد ةاتي كافي وأن تثبت الد ارسمات كفايم
التدفقات النقدي المتوقع ألنشطته للوفا بالتزاماته .
وللبنك فمى األحمواب التمى يقمدرها أن يطلمب ممن العميمب تقمديم ضممانات إضمافي سموا عينيم أو ممن
أى طبيع أخرى يقبلها البنك .
وتبممين ال ئحم التنفيةيم لهممةا القممانون معممايير تقيمميم الضمممانات التممى تقممدم للبنممك عممما يعطيممه للعميممب
من التمويب والتسهي ت االئتماني  ،كما تبين الضوابط ال زم لتطبيق أحكام هةه المادة .
واليجمموز تجديممد أو تعممديب ائتمممان قبممب مصممادق العميممب علممى أرصممدة التمويممب والتسممهي ت االئتماني م
المقدم له من البنك .

مادة 58

يضممع مجلممس إدارة البنممك المركممزى المعممايير الواجممب إلتزامهمما فممى تصممنيا ممما تقدمممه البنمموك مممن تمويممب
وتسهي ت ائتماني  ،وفى تصنيا ير المنتظم منها واألرصدة الناتج عن هةا التصنيا .
كممما يحممدد كممب بنممك اإلج م ار ات التممى يجممب اتخاةهمما لمواجه م التمويممب والتسممهي ت االئتماني م

يممر

المنتظم .
وعلممى إدارة كممب بنممك االلت مزام بتلممك المعممايير وتنفيممة تلممك اإلج م ار ات  ،كممما يلتممزم مراقبممو الحسممابات
بالتنكممد مممن اتبمماع إدارة البنممك لتلممك المعممايير  ،وعلمميهم تسممجيب ةلممك فممى تقريممرهم السممنوى الممةى يعممرا مممع
القوائم المالي للبنك على جمعيته العام  ،فإةا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركمزى مخالفم
إدارة البنك ألى ممن تلمك المعمايير  ،وجمب إنمةارها إل ازلم المخالفم خم ب ث ثمين يومما ممن تماريع اإلنمةار ،
واال كممان للبنممك المركممزى أن يتخممة ممما ي مراه قبممب البنممك مممن اإلجم ار ات التممى تحممددها ال ئحم التنفيةي م لهممةا
القانون .
ويجب أن يعرا على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كب ست
عن التمويب والتسهي ت االئتماني

أشهر عما يرد إليه من البنموك

ير المنتظم  ،ليقرر ما يراه الزما ومناسبا بشننها .

مادة 59

يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعمد التمى تمنظم معمدالت السميول فمى البنموك ومجماالت االسمتثمار ،
وله على األخص مايلى :
(أ) تحديد نسب ونوع األمواب السائل التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجاالت التى يمتنع على البنوك االستثمار فيها .

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابل األصوب المعرض لتقلبات شديدة
فى قيمتها .
واةا خممالا البنممك ق م اررات مجلممس إدارة البنممك المركممزى بشممنن قواعممد حسمماب نسممب السمميول  ،جمماز
لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقمرر خصمم مبلمغ ممن رصميد البنمك لديمه ال يجماوز مثلمى قيمم العائمد ممن
العجز فى نسب السيول وةلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خ لها العجز .
واةا اسم ممتمر العجم ممز مم ممدة تجم مماوز شم ممه ار  ،جم مماز لمجلم ممس إدارة البنم ممك المركم ممزى أن يتخم ممة أيم مما مم ممن
اإلج ار ات المنصوص عليها فى المادة ( )135من هةا القانون باإلضاف إلى خصم المبلمغ المشمار إليمه
فى الفقرة السابق .
مادة 60
يحظر على البنك ما ينتي :
 -1إصدار أةون قابل للدفع لحاملها وقت الطلب .
 -2قبوب األسهم التى يتكون منها رأسماب البنك بصف ضمان للتمويب أو التعامب فى أسمهمه  ،ممع
مراعاة أحكام قانون شركات المساهم وشركات التوصي باألسهم م م ممم
والشممركات ةات المسممئولي المحممدودة الصممادر بالقممانون رقممم  159لسممن  1981فممى هممةا الشممنن مممالم
تكن قد يلت إلى البنك وفا لدين له قبب الغيمر  ،علمى أن يقموم البنمك ببيعهما خم ب سمت أشمهر ممن
تاريع أيلول الملكي .
 -3تجمماوز القيم م االسمممي للحصممص أو لألسممهم التممى يملكهمما البنممك – لغيممر أ مراا المتمماجرة –
مقدار القاعدة الرأسمالي للبنك التى تحدد ال ئح التنفيةي لهةا القانون أساس حسابها .
 -4الدخوب كشريك متضامن فى شركات األشخاص والتوصي باألسهم .
 -5التعامب فى المنقوب أو العقار بالش ار أو البيع أو المقايض عدا :
(أ) العقار المخصص الدارة أعماب البنك أو الترفيه عن العاملين به.
(ب) المنقوب أو العقار الةى تؤوب ملكيته إلى البنك وفا لدين له قبب الغير ،
علممى أن يقمموم البنممك بالتصممرا فيممه خم ب سممن مممن تمماريع أيلولم الملكيم

بالنسممب

للمنقوب وخممس سمنوات بالنسمب للعقمار  ،ولمجلمس إدارة البنمك المركمزى ممد الممدة إةا
اقتضممت الظممروا ةلممك  .ولممه اسممتثنا بعمما البنمموك مممن هممةا الحظممر وفقمما لطبيع م
نشاطها .

مادة 61

يحظممر علممى البنممك تقممديم تمويممب أو مبممالغ تحممت الحسمماب أو تسممهي ت ائتماني م أو ضمممان مممن أى نمموع
لم مرئيس وأعض مما مجل ممس إدارت ممه ومراقب ممى حس مماباته أو أزواجه ممم أو أوالده ممم أو أق مماربهم حت ممى
الدرج م الثاني م  ،أو ألي م جه م يكممون ه مؤال أو أزواجهممم أو أوالدهممم أو أقمماربهم حتممى الدرج م
الثاني م شممركا أو مسمماهمين فيهمما ولهممم سمميطرة فعلي م عليهمما  ،أو أعضمما فممى مجممالس إدارتهمما
بصفتهم الشخصي .

مادة 62
علممى مممن يطلممب الحصمموب علممى تمويممب أو تسممهي ت ائتماني م مممن البنمموك مممن بممين األشممخاص الطبيعيممين
واألشممخاص االعتباريم  ،أن يفصممح فممى الطلممب عممن أصمحاب المنشممنة أو أصممحاب الحصممص
أو نسممب المسمماهم فممى شممركات المسمماهم المغلق م ودرج م الق ارب م بيممنهم إن وجممدت  ،وأرصممدة
المديونيم لممدى البنمموك األخممرى عنممد تقممديم الطلممب  .وال يجمموز النظممر فممى الطلممب إال بعممد تقممديم
هةه البيانات واإلقرار بصحتها .
مادة63
يض ممع مجل ممس إدارة ك ممب بن ممك قواع ممد تق ممديم االئتم ممان للعمم م

واإلجم م ار ات الت ممى تتب ممع للتنك ممد م ممن الج ممدارة

االئتمانيم م وص ممح المعلوم ممات المقدمم م واجم م ار ات إتاحم م ه ممةا االئتم ممان ونظ ممام الرقابم م عل ممى
استخدامه .
وتحدد ال ئح الداخلي للبنك ص حيات المديرين فمى المركمز الرئيسمى والفمروع فمى تقمديم االئتممان
والموافق عليه  .كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات االئتمان التى تعرا على مجلس إدارة البنك .
ويعرا على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدوريم التصمنيا المةى أعدتمه اإلدارة المعنيم عمن
االئتمان المقدم للعم

.

مادة 64
على كب بنك التنكد من أن التمويب والتسهي ت االئتمانيم تسمتخدم فمى األ مراا والمجماالت التمى حمددت
فى الموافق االئتماني وأن يتابع ةلك .
ويحظممر علممى العميممب اسممتخدام التمويممب أو التسممهي ت االئتمانيم فممى يممر األ مراا أو المجمماالت
التى حددت فى الموافق االئتماني .

مادة 65

على كب بنك أن ينشئ نظاما للتسمجيب المسمتمر والفمورى لم اركمز العمم

المةين يحصملون علمى تمويمب أو

تس مميه ت ائتمانيم م  ،ويج ممب رب ممط ه ممةا النظ ممام بقاع ممدة المعلوم ممات المجمعم م بالبن ممك المرك ممزى ،
وللبنك المركمزى أن يطلمب ممن أى بنمك إجم ار أيم تعمدي ت تكمون الزمم لتحمديث ةلمك النظمام ،
وضمان شموب بياناته على مراكز المدينين من عم ئه .
وعلى كب بنك إب غ البنك المركزى ببيمان عمن مركمز كمب عميمب يحصمب علمى تمويمب أو تسميه ت
ائتماني .
مادة 66
ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيب أرصدة التمويمب والتسمهي ت االئتمانيم المقدمم لعمم

البنموك

العامل فى جمهوري مصر العربي  ،وكةلك نظاما لتسجيب أرصدة مديونيم همةه البنموك للخمارج
والضم مممانات الصم ممادرة منهم مما لجهم ممات فم ممى الخم ممارج  ،ويحفم ممظ فم ممى هم ممةين النظم ممامين المعلومم ممات
الض ممروري للرقابم م عل ممى االئتم ممان المق ممدم لعمم م

البن مموك واألطم مراا المرتبطم م به ممم والمديونيم م

الخارجي .
كممما ينشممئ البنممك المركممزى نظاممما لتسممجيب أرصممدة التمويممب المقدم م م من شممركات التممنجير التمممويلى
وشركات التمويب العقارى لعم ئها  ،وتلتزم هةه الشركات بنن تقدم البيانمات ال زمم فمى همةا الشمنن للبنمك
المركزى كب ث ث أشهر على األكثر .
وتحدد ال ئح التنفيةي لهةا القانون محتويات هةه األنظم وأساليب عملها .
مادة 67
يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويب والتسهي ت االئتماني المقدم من البنموك
بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميب وكةلك أطرافه المرتبط .
وعلى كب بنك أن يطلمع علمى البيمان المجممع الخماص بمنى عميمب وأط ارفمه المرتبطم قبمب تقديممه
تممموي أو تسممهي ائتمانيمما  ،ولممه أن يطلممب مسممتخرجا مممن هممةا البيممان  ،وةلممك طبقمما لألوضمماع
والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة  67مكرر (

مضاف بالقانون  93لسن ) 2005

" لمجل ممس إدارة البن ممك المرك ممزى أن ي ممرخص للش ممركات بتق ممديم خ ممدمات اإلس ممتع م والتص ممنيا اإلئتم ممانى
المتعلق م م بمديوني م م

عم م م

البنم مموك وشم ممركات التمويم ممب العقم ممارى وشم ممركات التم ممنجير التمم ممويلى

ومديوني المتقدمين للحصوب على تسهي ت ائتماني من موردى السلع والخمدمات  ،ويجمب أن
تتخم ممة ش م مرك االسم ممتع م والتصم ممنيا االئتمم مماني شم ممكب شم ممرك مسم مماهم مص م مري  ،وأن يكم ممون
رضمها الوحيممد مزاولم خممدمات االسممتع م والتصمنيا اإلئتمممانى  ،وأال يقممب رأس مالهمما المممدفوع
عن خمس م يين جنيه .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط واجم ار ات التمرخيص ونظمام العممب
فى الشركات ونظام رقاب البنك المركزى عليها .
مادة 68

يعممد البنممك المركممزى سممج لبيمموت الخب مرة القممادرة علممى المشممارك فممى تقيمميم الضمممانات التممى تقممدم للبنمموك ،
وتممنظم ال ئح م التنفيةي م لهممةا القممانون قواعممد وشممروط واج م ار ات القيممد فممى هممةا السممجب وتحممدد
التزامات القائمين به وتكون هةه البيوت مسئول عما يرد فى تقارير التقييم .

مادة 69
يحتفظ كب بنك بسجب للضمانات العيني المقدم من العم

عمن التمويمب والتسمهي ت االئتمانيم المقدمم

لهم  ،وعليه أن يتنكد من جدي هةه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم االئتمان .
وعلى لجن المراجع المنصوص عليها فى المادة ( )82من هةا القمانون أن تتنكمد ممن قيمام اإلدارة
التنفيةي م بالبن ممك بمراجعم م ق مميم تل ممك الض مممانات دوري مما  ،وتح ممدد اإلجم م ار ات الواج ممب إتخاةه مما لمواجهم م أى
انخفاا فى هةه القيم .
وتخضممع هممةه السممج ت للتفتمميش مممن البنممك المركممزى  ،ولممه أن يطلمب تعزيممز هممةه الضمممانات عنممد
االقتضا .
مادة 70
على كب بنك القيام بتقييم نصا سنوى على األقب لمخاطر استثماراته ومحفظ االئتمان لديمه ومما تمم ممن
إجم ار ات فممى شممننها  ،وعليممه إتخمماة ممما يلممزم مممن اإلجم ار ات لمواجهم ممما يسممتجد مممن مخمماطر ،
ويعرا التقييم على مجلس إدارته فى أوب إجتماع تاب لهةا التقييم .

مادة 71
لمجلممس إدارة البنممك المركممزى  ،فممى الحمماالت التممى يممرى فيهمما ضممرورة لممةلك  ،تحديممد نسممب االئتمممان التممى
يقدمها البنك للعميب الواحد واألطمراا المرتبطم بمه وفمى جميمع األحمواب يتعمين أال تجماوز همةه
النسب ( )%30من القاعدة الرأسمالي للبنك .
مادة 72
يحظر على العاملين فى الجهات اإلشرافي والرقابي على البنوك العمب أو المشارك فمى عضموي مجمالس
إدارتها .
ويجمموز االسممتثنا مممن حكممم الفقمرة السممابق بالنسممب للبنمموك التممى يسمماهم فيهمما البنممك المركممزى ،وةلممك
بقرار من رئيس مجلس الوز ار بعد موافق مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 73
يممتم اإلعممداد والنشممر فممى صممحيفتين يمموميتين للق موائم المالي م للبنممك كممب ث ث م أشممهر  ،ويرفممق بهممةه الق موائم
موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجع والمحاسب المصري .
مادة 74
على كب بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصميد دائمن كاحتيماطى  ،وةلمك بنسمب ممما لديمه ممن الودائمع
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمجل ممس إدارة البن ممك المرك ممزى أن يق ممرر تق ممديم عائ ممد عل ممى ه ممةا الرص مميد ف ممى األحم مواب الت ممى ي اره مما
وبالضوابط التى يضعها .
واةا خالا البنك ق اررات مجلمس إدارة البنمك المركمزى بشمنن قواعمد حسماب نسمب االحتيماطي  ،جماز
لهممةا المجلممس أن يخصممم مبلغمما مممن رصمميد البنممك الممدائن لممدى البنممك المركممزى يعممادب قيم م العائممد بسممعر
الخصم على قيم العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خ لها هةا العجز .
واةا جمماوز العجممز ( )%5مممما يجممب أن يكممون عليممه الرصمميد جمماز لمجلممس إدارة البنممك المركممزى أن
يتخة أيا من اإلج ار ات المنصوص عليها فى المادة ( )135من هةا القمانون باإلضماف إلمى خصمم المبلمغ
المشار إليه فى الفقرة السابق .
مادة 75
يقدم كب بنك للبنك المركزى بيانات شهري عن مركزه المالى و يرها من بيانات مالي ورقابيم  ،وةلمك فمى
المواعيد وطبقا للنماةج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .

مادة 76

يقممدم كممب بنممك للبنممك المركممزى نسممخ مممن كممب تقريممر يقممدم عممن أعمالممه إلممى المسمماهمين  ،وةلممك قبممب واحممد
وعشرين يوما على األقب من تاريع انعقاد الجمعيم العامم  ،وعليمه أن يقمدم إلمى البنمك المركمزى
صورة من محضر إجتماع كب جمعي عام خ ب ث ثين يوما من تاريع انعقاده .
وللبنممك المركممزى أن يؤجممب انعقمماد الجمعي م العام م فممى األح مواب التممى ي ارهمما لمممدة ال تجمماوز ث ثممين
يوما .

مادة 77
يقممدم كممب بنممك للبنممك المركممزى ممما يطلبممه م ممن بيانممات وايضمماحات عممن العمليممات التممى يباشممرها  ،وللبن ممك
المركممزى الحممق فممى االط م ع علممى دفمماتر وسممج ت البنممك بممما يكفممب الحصمموب علممى البيانممات
واإليضمماحات التممى يممرى أنهمما تحقممق أ ارضممه  ،ويممتم االط م ع فممى مقممر البنممك ويقمموم بممه مفتشممو
البنممك المركممزى ومعمماونوهم الممةين ينممدبهم محممافظ البنممك لهممةا الغممرا  ،كممما يكممون لمفتشممى البنممك
المركزى الحصوب على صورة أي مستندات الزم لتحقيق أ راا التفتيش .
مادة 78
يبلغ البنك كب عميب من عم ئه بكشا برصيد حسابه كب ث ث شهور على األكثر.
وعلممى العميممب أن يممرد بالموافق م أو االعت مراا علممى ممما جمما بكشمما الحسمماب خ م ب خمس م عشممر
يوما من تاريع إب

ه بالرصيد  ،وةلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصوب  ،فإةا لمم يمرد العميمب

خ ب هةه المدة بما يفيد اعتراضه  ،اعتبر موافقا على صح ما ورد بكشا الحساب ما لم يثبمت العكمس
.
وال يترتممب علممى رفممع الممدعوى التممى يقيمهمما العميممب ضممد البنممك لتحديممد مقممدار المبممالغ المممدين بهمما ،
وق مما أيم م إجم م ار ات قض ممائي أو ي ممر قض ممائي يتخ ممةها البن ممك القتض مما مس ممتحقاته ل ممدى العمي ممب  ،تطبيق مما
ل تفاقات المبرم بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافق العميب عليها  ،وةلمك مما لمم تمنمر المحكمم
المختص بوقا هةه اإلج ار ات .
مادة 79
لمجلممس إدارة البنممك المركممزى فممى حال م تعممرا أحممد البنمموك لمشمماكب مالي م تممؤثر علممى مرك مزه المممالى  ،أن
يطلممب مممن إدارة البنممك المتعثممر تمموفير الم موارد المالي م اإلضممافي ال زم م فممى صممورة زيممادة رأس
الم مماب الم ممدفوع أو إي ممداع أمم مواب مس مماندة ل ممدى البن ممك  ،وةل ممك بالش ممروط والقواع ممد الت ممى يض ممعها
مجلس إدارة البنك المركزى وخ ب المدة التى يحددها  ،واال جاز لمجس إدارة البنمك المركمزى

 ،إممما تقريممر الزيممادة التممى ي ارهمما فممى رأس الممماب وطرحهمما ل كتتمماب بمماإلج ار ات والشممروط التممى
يقررهم مما  ،أو
إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك يخر  ،بشرط موافقم البنمك الممدم فيمه  ،أو شمطب تسمجيب
البنك المتعثر  ،وةلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هةا الشنن .
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكب مالي متى توافرت فى شننه إحدى الحاالت اآلتي :
( أ ) عجز أصوب البنك عن تغطي التزاماته بما يضر بنمواب المودعين .
(ب) االنخفاا الملموس فى أصموب البنمك أو ايراداتمه بسمبب مخالفم القموانين أو القواعمد المنفمةة لهما أو
نتيج القيام بني ممارسات خطرة ال تتفق وأسس العمب المصرفى .
(ج ) إتبمماع أسمماليب يممر سممليم فممى إدارة نشمماط البنممك يترتممب عليهمما انخفمماا حقمموق المسمماهمين بشممكب
ملموس  ،أو المساس بحقوق المودعين و يرهم من الدائنين .
ت مموفر دالئ ممب قويم م عل ممى أن البن ممك المرك ممزى ل ممن ي ممتمكن م ممن مواجهم م طلب ممات الم ممودعين أو

(د)

الوفا بالتزاماته فى الظروا العادي .
( هم) نقص قيم حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
مادة 80

يتم شطب تسجيب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى األحواب اآلتي :

( أ)

إةا ثبت أنه خالا أحكام هةا القمانون أو الئحتمه التنفيةيم أو القم اررات الصمادرة تنفيمةا لمه  ،ولمم يقمم
بإزال المخالف خ ب المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

(ب) إةا اتب ممع سياس م م م ممن شم ممننها اإلضم مرار بالمصم مملح االقتص ممادي العام م م أو بمص ممالح المم ممودعين أو
المساهمين .
(ج)

إةا توقا عن مزاول نشاطه .

(د)

إةا أشهر إف سه أو تقررت تصفيته .

(هم)

إةا تبين أن الترخيص له تم بنا على بيانات خاطئ قدمها إلى البنك المركزى .
وال يصممدر قمرار الشممطب إال بعممد إعم ن البنممك بكتمماب موصممى عليممه مصممحوبا بعلممم الوصمموب ليقممدم

أوجه دفاعه كتاب خ ب خمس عشر يوما من تاريع اإلع ن .
ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بن لبي ثلثى أعضا المجلس .
وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصري خ ب عشرة أيام من تاريع صدوره .

مادة 81

مممع عممدم اإلخم ب بمصممالح المتعمماملين مممع البنممك  ،يترتممب علممى شممطب التسممجيب وقمما البنممك عممن مباشمرة
العمممب وتصممفيته  .وفممى هممةه الحال م لمجلممس إدارة البن مك المركممزى إممما أن يقممرر تصممفي أعممماب
البن ممك ف ممو ار أو أن ي ممرخص ل ممه مؤقت مما بمباشم مرة العملي ممات القائمم م وق ممت الش ممطب بالش ممروط الت ممى
يحددها لةلك .
مادة 82
تشممكب فممى كممب بنممك لجنم داخليم للمراجعم مممن ث ثم مممن أعضمما مجلممس اإلدارة يممر التنفيممةيين يختممارهم
المجل ممس  ،كم مما تنش ممن لجنم م تنفيةيم م يش ممكلها مجل ممس إدارة البن ممك م ممن ب ممين أعض ممائه التنفي ممةيين
والعاملين بالبنك  ،وتحدد ال ئح التنفيةي لهةا القانون اختصاصات ونظام العمب فمى اللجنتمين
المشار إليهما .
ويجب أن تعقد لجن المراجع اجتماعا كب ث ث أشهر على األكثر يحضره مراقبا حساب ممات البنمك
 ،وللجن أن تستعين فى القيام بعملها بممن تمراه  ،وتعمرا توصمياتها علمى مجلمس إدارة البنمك  ،وألى ممن
مراقبى الحسابات طلب عقد إجتماع اللجن إةا ما وجد ةلك ضروريا .
مادة 83
مممع عممدم اإلخ م ب بنحكممام قممانون الجهمماز المركممزى للمحاسممبات  ،يتممولى مراجع م حسممابات البنممك مراقبممان
للحسمابات  ،يختارهممما البنمك مممن بمين المقيممدين فممى سمجب يعممد لهمةا الغممرا بالتشماور بممين البنممك
المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
وال يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقمت واحمد  ،وللبنمك المركمزى بعمد
التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجب.
وعلممى البنممك أن يخطممر البنممك المركممزى بتعيممين مراقبممى الحسممابات خ م ب ث ثممين يوممما مممن تمماريع
تعيينهما .
ولمحافظ البنك المركزى  ،لألسباب التى ي ارهما  ،أن يعهمد إلمى م ارقمب حسمابات ثالمث للقيمام بمهمم
محددة يتحمب البنك المركزى أتعابه .
مادة 84

على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجع القوائم المالي للبنك طبقا للقمانون ولمعمايير المراجعم
المصري على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إةا كانمت العمليمات التمى قامما بمراجعتهما تخمالا
أى حكم من أحكام هةا القانون أو الئحته التنفيةي أو الق اررات الصمادرة تنفيمةا لمه  ،وعليهمما أن
يرس إلى البنك المركزى قبب انعقاد الجمعي العام بواحد وعشرين يوما على األقب صمورة ممن
تقريرهما مصحوب بنسخ من القوائم المالي  ،وبتقرير تفصيلى متضمنا ما ينتى :
(أ )

أسلوب تقييم أصوب البنك وكيفي تقدير تعهداته والتزاماته .

(ب)

مدى كفاي نظام الرقاب الداخلي فى البنك .

(ج)

ممدى كفايم المخصصمات لمقابلم أى نقمص فمى قمميم األصموب وكمةلك أيم الت ازممات قمد تقمع علممى
عاتق البنك  ،مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
أى معايير أو ضوابط رقابي يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبمو الحسمابات منهما

(د)

.
وال يجوز عقد الجمعي العام للبنك قبب تلقمى م حظمات البنمك المركمزى علمى التقريمر المقمدم إليهما
عن القوائم المالي .
ولمحممافظ البنممك المركممزى أن يصممدر خ م ب خمس م عشممر يوممما مممن تمماريع تسمملم التقريممر والمرفقممات
المشممار إليهمما قم ار ار بعممدم اعتممماد األربمماح المقتممرح توزيعهمما علممى المسمماهمين و يممرهم مممن أصممحاب النصمميب
فى األرباح  ،وةلك إةا تبين وجود نقمص فمى المخصصمات أو انخفماا فمى معيمار كفايم رأس المماب عمن
الحممد األدنممى المقممرر أو أى تحفممظ يكممون قممد ورد فممى تقريممر م ارقممب الحسممابات لممه تممنثير هممام علممى األربمماح
القابل للتوزيع .
مادة 85
يك ممون مراقب مما الحس ممابات مس ممئولين عم مما ي ممرد ف ممى تقريرهم مما ع ممن محفظم م االئتم ممان والمخ مماطر الناتجم م ع ممن
االئتمممان واالسممتثمارات  .وللجمعي م العام م للبنممك أن تطلممب مممن الجهمماز المركممزى للمحاسممبات
التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدم من مراقبى الحسابات .

واةا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكل لهما والمحددة فى قانون مزاول مهنم
المحاسممب والمراجع م  ،جمماز للجهمماز أن يطلممب مممن الجمعي م العام م للبنممك بعممد أخممة رأى البنممك المركممزى
تنحيتهما واتخاة ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
مادة 86

يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقاب سنويا على البنوك المسجل لديه تسدده خ ب شهر يناير ممن
ك ممب ع ممام  ،عل ممى أال يج مماوز جنيه مما ع ممن ك ممب عشم مرة يالا جني ممه م ممن متوس ممط إجم ممالى الم ارك ممز
الشهري للبنك خ ب العام .
وفممى حال م التممنخر فممى السممداد يسممتحق عائممد يحسممب علممى أسمماس سممعر الخصممم المعلممن مممن البنممك

المركزى .
وتممودع حصمميل هممةا الرسممم فممى الحسمماب الخمماص بالرقاب م واإلش مراا ويخصممص للصممرا منممه فممى
الوجوه التى تستلزمها الرقاب واإلشراا على البنوك  ،وعلى تحديث وتطموير أنظمم العممب للبنمك المركمزى
وتدريب كوادره .
مادة 87

ينشن بالبنك المركزى صمندوق يسممى صمندوق التمنمين علمى الودائمع بمالبنوك  ،تكمون لمه شخصمي اعتباريم
وميزانيم مسمتقل  ،ويكممون لممه مجلممس أمنمما برئاسم محممافظ البنممك المركممزى  ،ويكممون مقمره مدينم
القاهرة  ،ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجل لدى البنك المركزى .
ويصممدر بالنظممام األساسممى للصممندوق ق مرار مممن رئمميس الجمهوري م بنمما علممى اقت مراح محممافظ البنممك
المركزى وعرا رئيس مجلس الوز ار  ،ويجب أن يتضمن النظام األساسى على األخص ما ين تى :

( أ ) أ راا الصندوق ووسائب تحقيقها وتنظيم الع ق بينه وبين البنوك .
( ب) تحديد اشتراك العضوي واالشتراكات السنوي للبنوك .
(ج ) تشكيب مجلس األمنا ونظام العمب بالصندوق.
(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد األقصى للضمان .
(هم ) الموارد المالي للصندوق وقواعد وأوجه الصرا منها .
( و ) نظام مراجع حسابات الصندوق .

ويرحب فائا أمواب الصندوق من سن مالي إلى أخرى .
مادة 88

لمجلس إدارة البنك المركزى بنا على اقتراح مجلمس أمنما الصمندوق اتخماة أى ممن اإلجم ار ات اآلتيم فمى
حال مخالف أى بنك ألحكام النظام األساسى للصندوق أو الق اررات الصادرة تنفيةا له :

( أ ) توجيه تنبيه .
(ب ) إلمزام البنمك بسمداد مبلمغ اليجمماوز ( )%5ممن قيمم يخمر اشمتراك سممنوى للبنمك يمزاد إلمى ( )%10فممى
حال تكرار المخالف وتضاا حصيل هةه المبالغ إلى موارد الصندوق .

الباب الثالث
إدارة بنوك القطاع العام
مادة 89

(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

مممع عممدم اإلخ م ب بنحكممام المممادة ( )43مممن هممةا القممانون تخضممع بنمموك القطمماع العممام لممةات األحكممام التممى
تخضع لها البنوك األخرى  ،فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هةا الباب .
وفممى جميممع األحمواب ال تخضممع تلممك البنمموك والعمماملون فيهمما ألحكممام الق موانين واللموائح المعممموب
بها فى شركات القطاع العام وقطاع األعماب العام .

مادة 90
يكون لكب بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكب على الوجه اآلتى :
( أ ) رئيس مجلس اإلدارة .
( ب)

نائبان لرئيس مجلس اإلدارة .

(ج )

سممت مممن المتخصصممين فممى المسممائب المصممرفي والنقدي م والمالي م واالقتصممادي والقانوني م  ،الممةين
لديهم خبرة سابق فى األعماب المصرفي .
ويكون تعيين رئيس وأعضما مجلمس اإلدارة بقمرار ممن رئميس مجلمس الموز ار بعمد أخمة رأى محمافظ

البنك المركزى  ،وةلك لمدة ث ث سنوات قابل للتجديد وفقا لما تحدده ال ئح التنفيةي لهةا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوز ار بعد أخة رأى رئيس مجلس إدارة البنك.
وتحممدد مرتبممات وبممدالت ومكافممآت رئمميس مجلممس اإلدارة ونائبيممه ومكافممآت األعضمما المتخصصممين
من ير العاملين بالبنك  ،وكةلك بدالت حضور مجلس اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوز ار .
مادة 91

(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

يعتمممد مجلممس إدارة البنممك جميممع لموائح العمممب الداخليم  .ويقممر جممدوب األجممور والحموافز والبممدالت وفقمما لممما
ورد فممى قممانون العمممب الصممادر بالقممانون  12لسممن  2003فممى هممةا الشممنن  ،ولمجلممس إدارة

البن ممك وض ممع نظ ممام أو أكث ممر إلثابم م

الع مماملين ب ممه ف ممى ض ممو مع ممدالت أدائه ممم وحج ممم ومس ممتوى

إنجازهم فى العمب وةلك دون التقيد بنحكام القوانين واللوائح المعموب بهما فمى شمركات القطماع
العام وقطاع األعماب العام .
مادة 92
يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلمس إدارة البنمك
 ،ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابل للتجديد لمرة واحدة ،
ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبب انتها دورة المجلس وةلك ممع عمدم اإلخم ب بحكمم
المادة ( )43من هةا القانون .
مادة 93

يكمون لممك بنمك مممن بنموك القطمماع العمام جمعيم عامم يصممدر بتشمكيلها قمرار ممن رئمميس مجلمس المموز ار مممن
بممين ةوى الخب مرة المصممرفي والنقدي م والمالي م واالقتصممادي والقانوني م وي مرأس هممةه الجمعي م ممثممب
مالك البي رأس الماب ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهوري .
وتتولى الجمعي العام لبنك القطاع العام بصف خاص ما يلى :
(أ )

إقرار القوائم المالي وتوزيع األرباح .

( ب)

تعديب النظام األساسى بمما فمى ةلمك إطالم ممدة البنمك أو تقصميرها وزيمادة أرسمماله الممرخص بمه
والمدفوع أو تخفيضه .
تقريممر انممدماج البنممك أو تقسمميمه  ،وال يكممون القمرار الصممادر فممى هممةا الشممنن نافممةا إال بعممد موافقم

( ج)

مجلس الوز ار .
اعتماد الموازن التقديري .

(د)

ويحضر الجمعي العامم رئميس وأعضما مجلمس إدارة البنمك ومراقبمو الحسمابات دون أن يكمون لهمم
صوت معدود .
مادة 94
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أمواب البنوك المملوك بالكاممب للدولم وفمى همةه الحالم
تسرى على البنمك أحكمام قمانون الشمركات المسماهم وشمركات التوصمي باألسمهم والشمركات ةات
المسئولي المحدودة الصادر بالقانون رقم  159لسن . 1981

كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصب الثالث من الباب الثانى من هةا القانون .
ويعين بقرار ممن رئميس مجلمس الموز ار ممثلمو المماب العمام فمى اجتماعمات الجمعيم العامم للبنمك
وةلك بالنسب إلى ما تملكه الدول فى رأس ماله .
مادة 95

ال تشمممب الموازن م العامم للدول م المموارد واالسممتخدامات الجاري م وال أرسمممالي لبنمموك القطمماع العممام  ،ويممؤوب
صممافى أربمماح هممةه البنمموك للخ ازنم العام م للدول م بنسممب حصممتها  ،وةلممك بعممد اقتطمماع ممما يتقممرر
تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .
مادة 96

ينشممن ص ممندوق لتح ممديث أنظم م العم ممب ف ممى بن مموك القطمماع الع ممام  ،وتنميم م مهممارات وق ممدرات الع مماملين فيه مما
وتغطي نفقات إلحاقهم بالبرام التدريبي المحلي والعالمي .
وتتكون موارد هةا الصندوق من :
(أ)

نسب ال تزيد على ( )%5من صافى األرباح السنوي القابل للتوزيع لبنوك القطاع العام .

(ب)

مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .

(ج)

الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوز ار على قبولها لهةا الغرا .
ويصدر بنظام الصندوق والعمب به والجه التابع لها قرار من رئيس مجلس الوز ار .

الباب الرابع

احلفاظ على سرية احلسابات
مادة 97
تكممون جميممع حسممابات العم م

وودائعهممم وأمانمماتهم وخ مزانتهم فممى البنمموك وكممةلك المعممام ت المتعلق م بهمما

سري  ،و ال يجوز االطم ع عليهما أو إعطما بيانمات عنهما بطريمق مباشمر أو يمر مباشمر إال
بإةن كتمابى ممن صماحب الحسماب أو الوديعم أو األمانم أو الخزينم أو ممن أحمد ورثتمه أو ممن
أحممد الموصممى لهممم بكممب أو بعمما هممةه األممواب  ،أو مممن النائممب القممانوني أو الوكيممب المفمموا
فى ةلك أو بنا على حكم قضائي أو حكم محكمين .
ويسرى الحظمر المنصموص عليمه فمى الفقمرة السمابق علمى جميمع األشمخاص والجهمات بمما فمى ةلمك
الجهممات التممى يخولهمما القممانون سمملط اإلط م ع أو الحصمموب علممى األوراق أو البيانممات المحظممور إفشمما
سريتها طبقا ألحكمام همةا القمانون  ،ويظمب همةا الحظمر قائمما حتمى ولمو انتهمت الع قم بمين العميمب والبنمك
ألى سبب من األسباب .
مادة 98
للنائب العام أو لممن يفوضمه ممن المحمامين العمامين األوب علمى األقمب ممن تلقما نفسمه أو بنما علمى طلمب
جه رسمي أو أحد من ةوى الشمنن  ،أن يطلمب ممن محكمم اسمتئناا القماهرة األممر بماالط ع
أو الحصم مموب علم ممى أي م م بيانم ممات أو معلومم ممات تتعلم ممق بالحسم ممابات أو الودائم ممع أو األمانم ممات أو
الخم مزائن المنص مموص عليه مما ف ممى الم ممادة الس ممابق أو المع ممام ت المتعلقم م به مما إةا اقتض ممى ةل ممك
كشا الحقيق فى جناي أو جنح قامت الدالئب الجدي على وقوعها .
وألى م ممن ةوى الش ممنن ف ممى حالم م التقري ممر بم مما ف ممى الةمم م بمناس ممب حج ممز موق ممع ل ممدى أح ممد البن مموك
الخاضممع ألحكممام هممةا القممانون أن يتقممدم بالطلممب المشممار إليممه فممى الفق مرة السممابق إلممى محكم م االسممتئناا
المختص .
وتفصممب المحكم م منعقممدة فممى رف م المشممورة فممى الطلممب خ م ب األيممام الث ث م التالي م لتقديمممه بعممد
سماع أقواب النياب العام أو ةى الشنن .

وعلممى النائممب العممام أو مممن يفوضممه فممى ةلممك مممن المح مامين العممامين األوب علممى األقممب وعلممى ةى
الشنن بحسب األحواب إخطار البنك وةوى الشنن باألمر الةى تصدره المحكم خ ب األيام الث ثم التاليم
لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الةم من تاريع إخطار البنك باألمر المةكور.
ويك ممون للنائ ممب الع ممام أو م ممن يفوض ممه م ممن المح ممامين الع ممامين األوب عل ممى األق ممب أن ي ممنمر مباشم مرة
باإلط ع أو الحصوب على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسمابات أو الودائمع أو األمانمات أو الخمزائن
المنصمموص عليهمما فممى المممادة ( )97مممن هممةا القممانون أو المعممام ت المتعلق م بهمما إةا اقتضممى ةلممك كشمما
الحقيق فى جريم من الجرائم المنصوص عليها فى القسم األوب من الباب الثمانى ممن الكتماب الثمانى ممن
قانون العقوبات  ،وفمى الجمرائم المنصموص عليهما فمى قمانون مكافحم

سمب األممواب الصمادر بالقمانون رقمم

 80لسن . 2002
(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

مادة 99

يتبممادب البنممك المركممزى مممع البنمموك المعلومممات والبيانممات المتعلق م بمديوني م العم م

والتسممهي ت االئتماني م

المقررة لهم  ،كما يتم تبادب هةه المعلومات والبيانمات ممع شمركات التمويمب العقمارى وشمركات
التم ممنجير التمم ممويلي وشم ممركات االسم ممتع م والتصم ممنيا االئتمم مماني  ،ويضم ممع مجلم ممس إدارة البنم ممك
المركزى القواعمد المنظمم لهمةا التبمادب  ،ممع كفالم سمري المعلوممات والبيانمات وضممان تموافر
ما يلزم منها لس م تقديم اإلئتمان .
كما يضع المجلس القواعد التى يلزم إتباعها إلعداد تقمارير الفحمص الشمامب عمن البنموك تمهيمدا
لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو الندماجها .
مادة 100

(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

يحظر على رؤسا وأعضا مجالس إدارة البنموك وشمركات التمويمب العقمارى وشمركات التمنجير التممويلى
وشم ممركات اإلسم ممتع م والتصم ممنيا اإلئتمم ممانى ومم ممديريها و العم مماملين بهم مما إعطم مما أو إفشم مما أي م م
معلومممات أو بيانممات عممن العم م

أو حسمماباتهم أو ودائعهممم أو األمانممات أو الخ مزائن الخاص م

بهم أو معمام تهم فمى شمننها أو تمكمين الغيمر ممن االطم ع عليهما فمى يمر الحماالت الممرخص
بها بمقتضى أحكام هةا القانون .
ويسرى هةا الحظر على كب ممن يتلقمى أو يطلمع بحكمم مهنتمه أو وظيفتمه أو عملمه بطريمق مباشمر
أو ير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها .

مادة 101

(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

التخب أحكام المادتين ( )100 ، 97من هةا القانون بما يلى :
(أ) الواجبممات المنمموط أداؤهمما قانونمما بمراقبممي حسممابات البنمموك وباالختصاصممات المخول م قانونمما
للبنك المركزي .
( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بنسباب رفا صرا الشميك بنما علمى طلمب صماحب الحمق
.
(ج) حق البنك أو شرك التمويمب العقمارى أو شمرك التمنجير التممويلي فمى الكشما عمن كمب أو
بعا البيانمات الخاصم بمعمام ت العميمب ال زمم إلثبمات حمق البنمك أو الشمرك

فمى نمزاع

قضائى نشن مع العميب بشنن هةه المعام ت.
(د )

ما تنص عليه القوانين واألحكام الخاص بتنظيم مكافح

سب األمواب .

(هم) ما تقدمه شركات االسمتع م والتصمنيا االئتمماني ممن معلوممات وبيانمات وفقما للقواعمد التمي
يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

الباب اخلامس

رهن املمتلكات واألصول للبنوك
مادة 102

( الفقرة األولى من المادة مستبدل بالقانون  93لسن  - 2005والفقرة األخيرة مضاف بةات القانون )

مع عدم اإلخ ب بنحكام قيد الرهن الرسممي للعقمارات والطمائرات والسمفن والمرهن التجمارى للمحماب التجاريم
المنصمموص عليهمما فممى القموانين المنظمم لهمما وبنحكممام قممانون التمويممب العقمارى الصممادر بالقممانون رقممم 148
لسممن  ، 2001يقممدم البممك أو ال مراهن طلممب قيممد رهممن األصمموب العقاري م التممى تقممدم للبنمموك ومؤسس ممات
التمويب الدولي ضمانا للتمويب والتسهي ت االئتماني إلى مكتمب الشمهر العقمارى الكمائن فمى دائرتمه العقمار
 ،مرفقا به سمند الملكيم وشمهادة تصمرفات عقاريم  ،ومتضممنا أسمما وبيانمات أطمراا عقمد المرهن  ،وبيمان
التسممهيب االئتمممانى أو قيمم التمويممب وشممروطه  ،ويقيممد الطلممب فممى سممجب خمماص يعممد لممةلك بمكتممب الشممهر
العقارى المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقمق ممن صمح حمدود العقمار ومواصمفاته بعمد اسمتيفا
ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكي .
ويجب البت فى الطلب خ ب سبع أيام من تاريع تقديمه مستوفيا المستندات ال زم .
واليجوز رفا طلب القيد إال بسبب عدم استيفا المستندات ال زم إلجرائه .
وفممى جميممع األحمواب يجممب إخطممار الطالممب بقبمموب الطلممب أو بقمرار رفضممه مسممببا خم ب سممبع أيممام
من تاريع البت فيه  ،وةلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصوب .
" وتسرى فى شنن التنفية على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد ممن ( )12إلمى  27ممن قمانون التمويمب
العقارى الصادر بالقانون رقم  148لسن " 2001
مادة ( 103

الفقرة األولى مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

مع عدم اإلخ ب بنحكام الخفا واإلعفا المقررة قانونا بالنسب إلى الرسموم علمى المرهن الرسممى تخفما
إلى النصا جميع الرسوم المستحق علمى الرهمون الرسممي والرهمون التجاريم لمما يقمدم للبنموك
ومؤسسات التمويب الدولي

ضممانا للتمويمب والتسمهي ت االئتمانيم وعلمى تجديمد وتعمديب قيمم

هممةه الرهممون أو أى شممرط مممن شممروطها  ،وبحيممث يكممون الحممد األقصممى لهممةه الرسمموم علممى
النحو التالى :
خمس وعشرون ألا جنيه فيما اليجاوز قيمته عشرة م يين جنيه .

خمسون ألا جنيه فيما اليجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمس وسبعون ألا جنيه فيما ال يجاوز قيمته ث ثين مليون جنيه .
مائ ألا جنيه فيما يجاوز قيمته ث ثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحق .
مادة 104

( الفقرة الثاني من المادة مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

يعد عقد الرهن التجارى للمحاب التجاري التى تقدم ضمانا للتمويب والتسهي ت االئتماني المقدم ممن أحمد
البنوك بعد توثيقه سندا تنفيمةيا فمى تطبيمق أحكمام الممادة ( )280ممن قمانون المرافعمات المدنيم
والتجاري .

" ويجم مموز رهم ممن المحم ممب التجم ممارى لم ممدى البنم مموك األجنبي م م ومؤسسم ممات التمويم ممب الدولي م م

ضم مممانا للتمويم ممب

والتسهي ت االئتماني التى يجرى استخدامها فى جمهوري مصر العربي .
مادة 105

فى حالم وجمود اتفماق يعطمى البنمك بصمفته دائنما مرتهنما الحمق فمى بيمع األوراق الماليم المرهونم إةا لمم يقمم
الممدين بالوفما بمسمتحقات البنمك المضمممون بمالرهن عنمد حلموب أجلهمما  ،يجموز للبنمك بيمع تلممك
األوراق وفق األحكام المنظم لتمداوب األوراق الماليم فمى البورصم  ،وةلمك بعمد مضمى عشمرة
أيم ممام عمم ممب مم ممن تكليم مما المم ممدين بالوفم مما بموجم ممب ورق م م مم ممن أوراق المحض م مرين ودون التقيم ممد
باألحكمام المنصموص عليهما فمى المممادتين ( )129 ، 126ممن قمانون التجمارة والممادة ( )8مممن
قانون سوق رأس المماب الصمادر بالقمانون رقمم  95لسمن  1992والممواد " 59و  60و  61و
 61مكمر ار ( )1ومكمر ار ( )3ومكمر ار ( )4ومكمر ار ( " )5مممن ال ئحم التنفيةيم للقمانون المشممار
إليه .

الباب السادس
تنظيم إصدار

أوراق النقد وعمليات النقد األجنبي
الفصل األول

تنظيم أوراق النقد
مادة 106
وحدة النقد فى جمهوري مصر العربي هى الجنيه المصرى  ،وينقسم الى مائ قرش .
مادة 107
مع عدم اإلخ ب بنحكام القانون رقم  50لسن  1940بشمنن إصمدار العملم الورقيم يكمون للبنمك المركمزى
دون يمره حمق إصمدار أوراق النقمد  ،ويحمدد مجلمس إدارة البنمك فئمات ومواصمفات أوراق النقمد
التى يجوز إصدارها  ،ويجب أن تحمب أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
مادة 108
يكون ألوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إب ار

ير محدودة .

مادة 109

يجممب أن يقابممب أوراق النقممد المصممدرة بصممف دائمم وبقممدر قيمتهمما رصمميد مكممون مممن الممةهب والنقممد األجنبممى
والصممكوك األجنبيم وسمندات الحكومم المصمري وأةونهمما وأى سممندات مصمري أخممرى تضمممنها
الحكوم .
مادة 110
يممودع الممةهب والنقممد األجنبممى واألصمموب المكونم لغطمما اإلصممدار فممى البنممك المركممزى بالقمماهرة أو فممى أحممد
بنمموك القطمماع العممام بجمهوري م مصممر العربي م أو فممى أى مممن البنمموك فممى الخممارج يوافممق عليممه
مجلس إدارة البنك المركزى  ،ويكون اإليداع باسم ولحساب البنك المركزى .

الفصل الثاني

تنظيم عمليات النقد األجنبي
مادة 111
لكممب شممخص طبيعممي أو اعتبممارى أن يحممتفظ بكممب ممما يممؤوب إليممه أو يملكممه أو يحمموزه مممن نقممد أجنبممى  ،ولممه
الحق فى القيام بني عمليم ممن عمليمات النقمد األجنبمي بمما فمى ةلمك التحويمب للمداخب والخمارج
والتعامممب داخليمما علممى أن تممتم هممةه العمليممات عممن طريممق البنمموك المعتمممدة للتعامممب فممى النقممد
األجنبى.
وللشممخص الطبيعممي أو االعتبمماري أيضمما التعامممب فممى النقممد األجنبممي عممن طريممق الجهممات المممرخص
لها بهةا التعامب طبقا ألحكام هةا القانون وفقا لما تبينه ال ئح التنفيةي له .
وينشممن فممى البنممك المركممزى سممجب لقيممد هممةه الجهممات  ،وتبممين ال ئحم التنفيةي م لهممةا القممانون شممروط
وقواعد واج ار ات القيد فى السجب .
ويكممون التعامممب داخممب جمهوري م مصممر العربي م ش م ار وبيعمما فممى مجمماب السمملع والخممدمات بالجنيممه
المصرى وفقا للقواعمد التمى تحمددها ال ئحم التنفيةيم مما لمم يمنص علمى خم ا ةلمك فمى اتفاقيم دوليم أو
فى قانون يخر .
مادة 112
يصممدر بالقواعممد واألسممس المتعلق م بتنظمميم سمموق النقممد األجنبممى  ،عرضمما وطلبمما  ،ق مرار مممن رئمميس مجلممس
الوز ار بنا على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .
ويتحدد سعر الصرا للجنيمه المصمرى مقابمب العمم ت األجنبيم بتفاعمب قموى العمرا والطلمب فمى
سوق النقد األجنبى  ،فى ضو القواعد واألسس المشار إليها .
مادة 113
للبنوك المعتمدة القيام بكاف عمليات النقد األجنبى  ،بما فى ةلك قبموب الودائمع والتعاممب والتحويمب للمداخب
والخارج والتشغيب والتغطي فيما تحوزه من أرصدة بالنقد األجنبى  ،ويقتصر تصمدير واسمتيراد
أوراق النق ممد األجنب ممى وتص ممدير العمم م ت األجنبيم م عل ممى البن مموك المعتم ممدة بع ممد موافقم م البن ممك
المركزى.

ولمحممافظ البنممك المركممزى فممى حال م مخالف م البنممك لقواعممد واج م ار ات هممةا التعامممب أن يتخممة ممما ي مراه
مناسبا من إج ار ات بما فى ةلك إيقاا البنك عن التعامب فى النقد األجنبى لمدة التجاوز سن .
مادة 114

لمحممافظ البنممك المركممزى أن يممرخص بالتعامممب فممى النقممد األجنبممى لشممركات الصمراف والجهممات المممرخص لهمما
بهممةا التعامممب طبقمما ألحكممام هممةا القممانون  ،ويحممدد مجلممس إدارة البنممك قواعممد واج م ار ات هممةا
التعامب .
ولمحممافظ البنممك المركممزى فممى حالم مخالفم أى مممن هممةه الشممركات أو الجهممات للقواعممد واإلجم ار ات
المشممار إليهمما إيقمماا التممرخيص لمممدة التجمماوز سممن  ،وفممى حالم تكمرار المخالفم يكممون لممه الحممق فممى إلغمما

الترخيص وشطب القيد من السجب  ،ويجب الشطب والغا الترخيص فى حال
التوقمما عممن مزاولم نشمماطها أو انممدماجها فممى شممرك أخممرى أو إشممهار إف سممها أو تصممفيتها  ،أو فممى حالم
اتباعها سياس من شننها اإلضرار بالمصلح االقتصادي العام .
ويحممدد مجلممس إدارة البنممك المركممزى بق مرار منممه شممروط التممرخيص ونظممام العمممب فممى هممةه الشممركات
والجهات  ،وكةلك نظام رقاب البنك المركزى عليها .
مادة 115

(مستبدل بالقانون  93لسن ) 2005

يلممزم أن تتخممة شممرك الصمراف شممكب شممرك مسمماهم وأن تكممون جميممع أسممهمها اسمممي مملوك م لمص مريين ،
وأن يكون رضها الوحيد مزاول عمليات الصراف  ،وأال يقب رأس مالها المدفوع عن خمسم
م يين جنيه.

مادة  115مكرر

(مضاف بالقانون  93لسن ) 2005

لمجلممس إدارة البنممك المركممزى يممرخص للشممركات بتقممديم خدم م تحويممب األم مواب  ،ويجممب أن تتخممة شممرك
تحويممب األم مواب شممكب شممرك مسمماهم مص مري

وأن يكممون رضممها الوحيممد مزاول م خممدمات

تحويب األمواب وأال يقب رأس مالها المدفوع عن خمس م يين جنيه.
ويعد فى البنك المركزى سجب لقيد هةه الشركات .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركمزى بقمرار منمه قواعمد وشمروط واجم ار ات التمرخيص ونظمام العممب
فى هةه الشركات ونظام رقاب البنك المركزى عليها .
و تسممري أحكممام هممةه المممادة علممي الفممروع التممي تعمممب فممي مصممر لشممركات أجنبي م  ،فيممما عممدا شممرط رأس
الماب.

مادة 116

(مستبدل بالقانون  8لسن ) 2013

إدخاب النقد األجنبى إلى الب د مكفوب لجميع المسافرين  ،علمي ان يمتم االفصماح عنمه فمي االقمرار المعمد
لهةا الغرا اةا جاوز عشرة االا دوالر امريكي او ما يعادلها بالعم ت االجنبي االخري.

و اخ مراج النقممد االجنبممي مممن الممب د مكفمموب لجميممع المسممافرين بشممرط ان ال يزيممد علممي عش مرة االا دوالر
امريكي او ما يعادلها بالعم ت االجنبي االخري  ،مع السماح عند المغمادرة لغيمر المصمريين
بحمب ما تبقي من المبالغ السابق االقرار عنهما عنمد الوصموب اةا زاد علمي عشمرة االا دوالر
امريكي أو ما يعادلها بالعم ت االجنبي االخري.
و يج مموز للق ممادمين لل ممب د أو المس ممافرين منه مما حم ممب أوراق النق ممد المص ممري ف ممي ح ممدود خمسم م االا جنيم م
مصري .
و يحظر ادخاب النقد المصري او االجنبي أو اخراجه من خ ب الرسائب و الطرود البريدي .
مادة 117

على البنوك المعتمدة وشركات الصراف والجهات المرخص لهما بالتعاممب فمى النقمد األجنبمى أن تقمدم للبنمك
المركممزى بيانممات عممما تباش مره مممن عمليممات النقممد األجنبممى س موا تمممت لحسممابها أو لحسمماب
الغيم ممر ،ويحم ممدد مجلم ممس إدارة البنم ممك المركم ممزى توقيم ممت ومحتم مموى البيانم ممات وأسم مملوب ومواعيم ممد
تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقب تنفية عمليات النقد األجنبى وفقا ألحكام هةا القمانون والئحتمه التنفيةيم

والق اررات الصادرة تنفيةا له .

الباب السابع
العقوبات

مادة 118

مع عدم اإلخم ب بنيم عقوبم أشمد يمنص عليهما قمانون العقوبمات أو أى قمانون يخمر  ،يعاقمب علمى الجمرائم
المبين فى المواد التالي بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة 119
يعاقمب بممالحبس وبغ ارمم ال تقممب عمن خمسم يالا جنيممه و ال تجمماوز خمسمين ألمما جنيممه أو بإحممدى همماتين
العقوبتين كب من خالا أيا من أحكام المادة  31من هةا القانون .
ويعاقب بةات العقوب كب من استخدم أى نوع من أنواع التمويب أو التسهي ت االئتمانيم فمى يمر
األ راا أو المجاالت التى حددت فى الموافق االئتماني .
وفى حال العود يحكم عليه بالحبس والغرام
مادة 120
يعاقب بغرام التقب عن خمسين ألا جنيه والتجاوز مائ ألا جنيمه كمب ممن خمالا أيما ممن أحكمام الممواد
( 38و  42و  )60من هةا القانون .
مادة 121

(مستبدلة بالقانون  93لسنة ) 2005

يعاقب بغرام ال تقب عن مائ ألا جنيه و ال تجاوز مائتى ألا جنيه كب من خالا أيا من أحكام
المادتين ( 51و  52و  ) 55من هةا القانون .
مادة 122

يعاقممب بغ ارم م التقممب عممن عش مرين ألمما جنيممه و ال تجمماوز خمسممين ألمما جنيممه كممب مممن امتنممع عممن تقممديم
البيان ممات أو التق ممارير أو المعلوم ممات المش ممار إليه مما ف ممى المم مواد ( 75و  76و  )77م ممن ه ممةا
القانون فى المواعيد المحددة لةلك .
ويعاقب بةات العقوب كب من امتنع عن تقديم المدفاتر أو السمج ت أو األوراق أو المسمتندات لممن
لهم حق االط ع عليها فض عن الحكم بالتمكين من االط ع .

مادة 123

(الفقرة الثاني من المادة مضاف بالقانون  93لسن ) 2005

يعاقمب بمالحبس وبغ ارمم ال تقمب عمن عشمرين ألما جنيمه و ال تجماوز مائم ألمما جنيمه كمب ممن تعممد بقصممد
الغش ةكر وقائع ير صحيح أو أخفى بعا الوقائع فى البيانات أو فمى المحاضمر أو فمى
األوراق األخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق ألحكام هةا القانون .
"ويعاقمب بغ ارمم ال تقمب عمن عشمرة أالا جنيمه وال تجماوز مائم ألما جنيمه كما ممن إرتكمب شما أو تدليسما
فى تقديم خدمات االستع م أو التصنيا االئتماني بقصد تيسير الحصوب علمى االئتممان ،
وةلك فض عن الحكم عليه لصالح مانح االئتمان بمبلمغ يعمادب قيمم ممالم يمتم الوفما بمه
ممن اإلئتممان الممنموح بنما علمى مما أصماب ممانح اإلئتممان ممن ضمرر بسمبب مما إرتكبمه ممن
ش أو تدليس ".

مادة 124
يعاقب بالحبس مدة التقب عن سن وبغرام التقب عن عشرين ألا جنيه والتجاوز خمسين ألا جنيمه كمب
من خالا أيا من أحكام المادتين ( 97و  )100من هةا القانون .
مادة 125
مممع عممدم اإلخ م ب بحكممم المممادة ( )124مممن هممةا القممانون  ،يعاقممب بممالحبس مممدة التجمماوز سممنتين وبغ ارم م
التقممب عممن خمسم يالا جنيممه والتجمماوز عشمرة يالا جنيممه أو بإحممدى همماتين العقمموبتين  ،كممب
مممن أفشممى مممن العمماملين المكلفممين بتنفيممة أحكممام هممةا القممانون أي م بيانممات أو معلومممات حصممب
عليها بسبب وظيفته .
مادة 126

(مستبدل بالقانون رقم  66لسن ) 2016

يعاقممب بالسممجن مممدة ال تقممب عممن ث م ث سممنوات وال تزيممد علممي عشممر سممنوات و بغ ارم م ال تقممب عممن مليممون
جنيممه وال تجمماوز خمس م م يممين جنيممه أو المبلممغ المممالي محممب الجريم م أيهممما أكبممر كممب مممن
خممالا أحكممام المممادة ( )111مممن هممةا القممانون أو المممادة ( )114و الق م اررات الصممادرة تطبيقمما
لها.
و يعاقممب بممالحبس مممدة ال تقممب عممن سممت اشممهر وال تزيممد علممي ث م ث سممنوات و بغ ارم م ال تقممب عممن مليممون
جنيه وال تجماوز خمسم م يمين جنيمه كمب ممن خمالا أيما ممن أحكمام الممادتين ( 113و) 117
من هةا القانون.
و يعاقممب بممالحبس مممدة ال تجمماوز ث ث م أشممهر وبغ ارم م ال تقممب عممن المبلممغ المممالي محممب الجريم م وال تزيممد
علي أربع أمثاب ةلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقموبتين كمب ممن خمالا أيما ممن أحكمام الممادة
( )116من هةا القانون

وفممى جميممع األح مواب تضممبط المبممالغ واألشمميا محممب الممدعوى ويحكممم بمصممادرتها  ،فممإن لممم تضممبط
حكم بغرام إضافي تعادب قيمتها .
مادة 127

يعاقمب بغ ارمم التقممب عمن خمسممائ جنيممه وال تجماوز خمسم يالا جنيممه  ،علمى كمب مخالفم أخمرى ألحكممام
هةا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيةا له .

مادة 128
ف ممى األحم مواب الت ممى ترتك ممب فيه مما الجريمم م بواس ممط ش ممخص اعتب ممارى يعاق ممب المس ممئوب ع ممن اإلدارة الفعليم م
للشممخص االعتبممارى المخممالا بممةات العقوبممات المقممررة علممى األفعمماب التممى ترتكممب بالمخالف م
ألحكام همةا القمانون  ،متمى ثبمت علممه بهما وكانمت الجريمم قمد وقعمت بسمبب إخ لمه بواجبمات
الوظيف .
ويكممون الشممخص االعتبمماري مسممئوال بالتضممامن معممه عممن الوفمما بممما يحكممم بممه مممن عقوبممات مالي م
وتعويضات  ،إةا كانت الجريم قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نياب عنه .
مادة 129
يجمموز بالنسممب للجمرائم المنصمموص عليهمما فممى هممةا البمماب أن تممنمر المحكمم بنشممر ملخممص الحكممم الصممادر
باإلدان فى صحيف أو أكثر أو بنشره بنى طريق يخر وةلك على نفق المحكوم عليه .
مادة 130
يكممون لممموظفي البنممك المركممزي الممةين يصممدر بتحديممدهم ق مرار مممن وزيممر العممدب باالتفمماق مممع محممافظ البنممك
صمف ممنموري الضمبط القضممائي بالنسمب إلمى الجمرائم التمى تقمع بالمخالفم ألحكمام همةا القممانون
والق اررات الصادرة تنفيةا له وتكون متعلق بنعماب وظائفهم .
مادة 131

اليجوز رفع الدعوى الجنائي أو اتخاة أى إج ار ات من إج ار ات التحقيق فى الجرائم المنصموص عليهما
فمى هممةا القمانون والقم اررات الصمادرة تنفيممةا لمه  ،وفممى الممادتين  116مكممر ار و  116مكممر ار (أ)
مممن قممانون العقوبممات فممى نطمماق تطبيممق أحكممام هممةا القممانون  ،إال بنمما علممى طلممب مممن محممافظ
البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوز ار .

مادة 132

يتلقممى محممافظ البنممك المركممزى ممما يممرد مممن النياب م العام م إعممماال لحكممم المممادة ( )131مممن هممةا القممانون .
وكةلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابي واألمني عن المخالفمات المصمرفي بمما فيهما مما
يتعلق بالتمويب والتسهي ت االئتماني .
وتنشن إدارة متخصص بالبنك المركزى تضم خب ار فى الشئون المصرفي واالقتصمادي والقانونيم ،
تتولى فحص ودراس ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا ألحكام الفقرة السابق .
وعلى البنوك أن توافى هةه اإلدارة بما تطلبمه ممن المسمتندات والبيانمات والمعلوممات ال زمم إلتممام
الفحص والدراس .
وتعممد اإلدارة المش ممار إليه مما خم م ب مممدة ال تج مماوز ث ث ممين يوم مما مممن ت مماريع اإلحالم م  ،تقريم م ار بنت ممائ
الفحص والدراس مشفوعا بال أري  ،ويعرا التقريمر فمور إعمداده علمى المحمافظ التخماة اإلجم ار ات ال زمم
فى ضوئه  ،وفقا ألحكام القانون .
مادة  ( 133مستبدلة بالقانون  162لسنة ) 2004
للبنوك الخاضع ألحكمام همةا القمانون التصمالح فمى الجمرائم المشمار إليهما فمى الممادة ( )131منمه ولمو كمان
قمد صمدر بشمننها الطلمب المنصموص عليمه فمى هممةه الممادة  ،وةلمك فمى أيم حالم تكمون عليهمما
الممدعوى ،فممإةا تممم التصممالح قبممب صممدور حكممم بممات فيممه  ،يشممترك لنفمماةه إتمممام الوفمما بحقمموق
البنك وفقا لشمروط التصمالح  ،وفمى حالم صميرورة الحكمم باتما اليكمون التصمالح نافمةا إال إةا
فام المحكوم عليه بالوفا المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع األحواب يشمترط موافقم مجلمس إدارة البنمك المدائن علمى التصمالح ويحمرر عنمه محضمر يوقعمه
أط ارفمه  ،ويعممرا علمى محممافظ البنمك المركممزى مؤيمدا بالمسممتندات للنظمر فممى اعتممماده  ،وال
يكون التصالح نافةا إال بهةا االعتماد وتوثيقه  ،ويكون التوثيق بدون رسوم.
فممإةا لممم يوافممق مجلممس إدارة ابنممك الممدائن علممى التصممالح ر ممم الوفمما بكامممب حقمموق البنممك  ،يعممرا األمممر
بنا على طلب ةى الشنن على مجلس إدارة البنك المركزى إلتخاة مايراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هةه الحال قوة السند التنفيةى ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به
ويعتبممر ةلممك اإلخطممار بمثاب م تنممازب عممن الطلممب المشممار إليممه فممى المممادة( ) 131ويترتممب عليممه انقضمما
ال ممدعوى الجنائي م م عم ممن الواقع م م

مح ممب التصم ممالح بجميم ممع أوصم ممافها  ،وت ممنمر النياب م م لعام م م بوقم مما تنفيم ممة

العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقع إةا تم التصالح قبب صيرورة الحكم باتا .
واةا تمم التصمالح بعمد صميرورة الحكمم باتما  ،وكمان المحكموم عليمه محبوسما نفماةا لهمةا الحكمم  ،جماز لمه أن
يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقا التنفية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكم النقا مشفوعا بهةه المستندات وبممةكرة بمرأى النيابم

العامم فيمه

وةلك خ ب عشرة أيام من تاريع تقديمه .
ويعمرا الطلممب علممى إحممدى الممدوائر الجنائيم بالمحكمم

منعقمدة فممى رفم مشممورة لنظمره ،لتممنمر  -بقمرار

مسم ممبب – بوقم مما تنفيم ممة العقوبم ممات نهائيم مما إةا تحققم ممت مم ممن إتمم ممام التصم ممالح واسم ممتيفائه جميم ممع الشم ممروط
واإلج ار ات المنصوص عليها فى هةه المادة
ويكون الفصب ف الطلب خ ب خمس عشمر يومما ممن تماريع عرضمه  ،وبعمد سمماع أقمواب النيابم العامم
والمحكوم عليه .
وفى جميع األحواب يمتد أثر التصالح من حيث انقضا الدعوى الجنائي

أو وقا تنفية العقوبمات إلمى

جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ةات الواقع .
مادة 134
لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسب ال تجاوز ( )%10من المبالغ المصادرة والغ ارممات االضمافي
توزع على كب من أرشد أو عماون فمى ضمبط إحمدى الجمرائم المرتكبم بالمخالفم ألحكمام البماب
السممادس مممن هممةا القممانون أو اكتشممافها أو فممى اسممتيفا اإلجم ار ات المتصممل بهمما  ،وةلممك طبقمما
للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 135

( الفقرة األخيرة مضاف بالقانون  93لسن ) 2005

مممع عممدم اإلخ م ب بالعقوبممات والج م از ات األخممرى ال مواردة فممى هممةا القممانون أو فممى أى قممانون يخممر يجمموز
لمجلممس إدارة البنممك المركممزى عنممد ثبمموت مخالف م أحممد البنمموك ألى مممن أحكممام هممةا القممانون أو
نظام البنك المركزى أو الق اررات الصادرة من مجلس إدارته اتخاة أى من اإلج ار ات اآلتي :

(أ)

توجيه تنبيه .

(ب) تخفيا التسهي ت االئتماني المقدم للبنك المخالا أو وقفها .
(جم) منع البنك المخالا من القيام ببعا العمليات أو تحديد حجم االئتمان الةى يقوم بتقديمه.
(د ) إلزام البنك المخالا بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وةلك باإلضاف
إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة ( )74من هةا القانون .
(هم) مطالبم رئميس مجلممس إدارة البنمك المخمالا بممدعوة المجلمس إلممى االنعقماد للنظمر فممى أممر المخالفممات
المنسمموب إلممى البنممك واتخمماة ال م زم نحممو إزالتهمما  ،ويحضممر اجتممماع مجلممس اإلدارة فممى هممةه الحال م
ممثب أو أكثر عن البنك المركزى .

(و ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وةلك للمدة التمى يحمددها مجلمس إدارة البنمك المركمزى،
ويكون لهةا العضو المشارك فى مناقشات المجلس وتسجيب رأيه فيما يتخة من الق اررات .
(ز ) حب مجلمس اإلدارة وتعيمين مفموا إلدارة البنمك لممدة ال تجماوز سمت أشمهر ويجموز ممدها لممدة سمت
أشممهر أخممرى  ،ويعممرا المفمموا خ م ب مممدة تعيينممه األمممر علممى الجمعي م العام م للبنممك الختيممار
مجلس إدارة جديد  ،أو الدم فى بنك يخر أو تصفي البنك .
ويجمموز اتخمماة أي مممن اإلجم ار ات المنصمموص عليهمما فممى البنممود (أ  ،ه م  ،ز) فممى حالم ثبمموت المخالفم
فممى حممق إحممدى شممركات االسممتع م والتصممنيا االئتممماني أو تحويممب األممواب  ،كممما يجمموز سممحب
الترخيص الممنوح للشرك .

