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الفصـل األول
الترخيص بإنشاء بنك أو فتح فرع لبنك أجنبى فى مصر
نظمت المادة ( )12من قانون البنك المركزى والجهاز المصررفى والنقرد الصرادر بالقرانون رقرم
 11لسررنة  2331والمادترران ( )6 ،2مررن الئحترره التنفيإيررة تجررراءات الترررخيص بإنشرراء بنررك أو فررتح فرررع
لبنك أجنبى فى مصر على النحو التالى:

أولا :أن يتخذ البنك أحد األشكال اآلتية:
-2

شركة مساهمة مصرية ،جميع أسهمها اسمية.

-2

شخصا ً اعتباريا ً عاما ً يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.

-1

فرع را ً لبنررك أجنبررى يتمتررع مركررزب الرئيسررى بجنسررية محررددة ويخضررع لرقابررة سررلطة نقديررة فررى

الدولة التى يقع فيها مركزب الرئيسى.
ثانيا ا :أن يقدم إوو الشأن تلى البنك المركزى (قطاع الرقابة واإلشراف) طلبرا ً للحصرول علرى موافقرة
مبدئية التخاإ تجراءات تأسيس بنك أو الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فرى مصرر ويعررل الطلرب
على مجلس تدارة البنك المركزى المصرى إلصدار قرار فى شأنه ويتم البت فى الطلب خالل ثالثرين
يوما ً من تاريخ تقديمه مستوفيا ً المستندات المطلوبة ،ويرفق بالطلب المستندات التالية:
المستندات المطلوب تقديمها للترخيص بتأسيس بنك:
 .2صورة من مشروع النظام األساسى تشتمل على بيان بأسرماء المؤسسرين وجنسرياتهم وعنراوينهم
وحصة كل منهم فى رأس المال ،وصور النظم األساسية للمؤسسرين مرن األشرخاص االعتباريرة
وبيان نسبة األسهم التى ستطرح فى اكتتاب عام.
 .2بيان باالسم المقترح للبنك باللغتين العربية واألجنبية على أال يكون مماثالً أو مشرابها ً السرم بنرك
آخر يعمل فى مصر.
 .1قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ،وعدد األسهم والقيمة اإلسمية لكل سهم.
 .2أغرال البنك ومدته وعنوان مركزب الرئيسى.
 .5تقرار من المؤسسين بأال يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليرون جنيره
مصرى.

دليل التعليمات الرقابية

الباب األول /

3

 .6دراسة الجدوى المالية واالقتصادية لتأسيس البنك تتضمن على األخص:
 الهدف من تأسيس البنك.
 الخدمات التى سيؤديها البنك.
 دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
 .7الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى تنشاء الفروع.
 .1سياسات البنك االئتمانية واالستثمارية وسياساته المتعلقة بإدارة المخاطر.
 .9بيان نسبة مساهمة كل مؤسرس واألطرراف المرتبطرة بره فرى مؤسسرات ماليرة أخررى عاملرة فرى
مصر ،وإلك وفقا ً لمفهوم األطراف المرتبطة المنصوص عليه فى المادة ( )56من القانون رقم
 11لسنة .2331
وعلررى إوى الشررأن اتخرراإ اإلجررراءات الالزمررة لتأسررريس البنررك خررالل سررتة أشررهر مررن تررراريخ
تخطرررارهم بقررررار مجلرررس تدارة البنرررك المركرررزى بالموافقرررة المبدئيرررة علرررى التأسررريس ،وتال اعتبررررت
الموافقة كأن لم تكن.
المستندات المطلوب تقديمها للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى:
 .2موافقة المركز الرئيسى للبنك األجنبى على تنشاء فرع له فى مصر.
 .2دراسة الجدوى المالية واالقتصادية إلنشاء الفرع متضمنة العناصر المنصوص عليها فى البنرد
( )6من المستندات التى تقدم للترخيص بتأسيس بنك وكرإلك خطرة عمرل الفررع وخطرة التوسرع
فى أنشطته وعدد الفروع األخرى المخطط إلنشائها فى مصر.
 .1ما يفيد خضوع المركز الرئيسى للبنك األجنبى لرقابة السلطة المختصرة بالدولرة الترى يقرع فيهرا
هإا المركز وكإلك تمتعه بجنسية محددة.
 .2موافقررة السررلطة المختصررة بالدولررة التررى يخضررع لهررا المركررز الرئيسررى علررى افتترراح الفرررع مررع
تقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل ،وبسالمة مركزب المرالى ،والتزامره بالمعرايير والضروابط
الرقابية التى تطبقها تلك السلطة.
 .5صورة من النظام األساسى للبنك األجنبى مصدقا ً عليها من السلطة المختصة الترى يخضرع لهرا
مركزب الرئيسى مصحوبة بملخص لهإا النظام باللغة العربية.
 .6صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبى الحسابات عنها.
 .7ما يثبت تحويل مبلغ ال يقرل عرن خمسرين مليرون دوالر أمريكرى أو مرا يعادلره برالعمالت الحررة
لحساب رأس مال الفرع يخصص لمباشرة نشاطه فى مصر.
 .1تعهد مرن المركرز الرئيسرى للبنرك األجنبرى بضرمان جميرع الودائرع لردى الفررع وحقروق الردائنين
وكافة التزامات الفرع األخررى ،مرع الترزام المركرز الرئيسرى بتعرويل الفررع عرن أيره خسرائر
دليل التعليمات الرقابية
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قد تظهرها قوائمه المالية عن أيه سنة مالية ،خالل شهر على األكثر من تاريخ اعتماد مراقبرى
حسابات الفرع لهرإب القروائم ،وإلرك كلره وفقرا ً لمرا يحرددب مجلرس تدارة البنرك المركرزى فرى هرإا
الشأن.
 .9تعهررد مررن المركررز الرئيسررى بررالتزام الفرررع بررالقوانين المصرررية واللرروائح والقرررارات السررارية
والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى.
 .23تفويل صادر من المركز الرئيسى باسم المدير المسرئول عرن الفررع ونائبره مصردقا ً عليره مرن
وزارة الخارجية المصرية ،وما يفيد أخإ رأى محافظ البنك المركرزى فرى قائمرة باسرميهما قبرل
التعيين وفق أحكام المادة ( )21من القانون رقم  11لسنة .2331
وعلررى إوى الشررأن اتخرراإ اإلجررراءات الالزمررة إلنشرراء الفرررع خررالل سررتة أشررهر مررن ترراريخ
تخطررارهم بقرررار مجلررس تدارة البنررك المركررزى بالموافقررة المبدئيررة علررى اإلنشرراء ،وتال اعتبرررت
الموافقة كأن لم تكن.
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الفصـل الثانـى
تسجيل بنك أو فرع لبنك أجنبى بالبنك المركزى المصرى
وتعديل بيانات التسجيل
أولا :إجراءات تسجيل بنك أو فرع لبنك أجنبى بالبنك المركزى المصرى:
نظمررت المادترران ( )12 ،11مررن قررانون البنررك المركررزى والجهرراز المصرررفى والنقررد الصررادر
بالقانون رقم  11لسنة  2331والمواد ( )7 ،6 ،5من الئحته التنفيإيرة تجرراءات تسرجيل البنروك وفرروع
البنوك األجنبية فى سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى وبيانرات السرجل وتجرراءات النشرر ،وحراالت
رفل التسجيل ،وتقضى هإب المواد باآلتى:
 .2يتم تسجيل أيه منشرأة يررخص لهرا بممارسرة أعمرال البنروك فرى سرجل خراص ياعرد لهرإا الغررل
لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس تدارته ،وتقيد به البيانات اآلتية:
(أ)

رقم التسجيل وتاريخه.

(ب) اسم البنك باللغتين العربية واألجنبية.
( ج)

االسم المختصر للبنك باللغتين العربية واألجنبية.

(د)

الشكل القانونى للبنك.

(هـ) تاريخ التأسيس.
( و)

تاريخ مباشرة النشاط.

( ز)

مدة البنك األصلية والمجددة.

( ح)

رقررم وترراريخ عرردد الوقررائع المصرررية التررى نشررر فيهررا قرررار مجلررس تدارة البنررك المركررزى
المصرى بالموافقة على التسجيل.

( ط)

رأس مال البنك المررخص بره والمصردر والمردفوع أو رأس المرال المخصرص لنشراط فررع
بنك أجنبى فى مصر.

( ي)

االحتياطى القرانونى واحتياطيرات البنرك األخررى أو أيره احتياطيرات مخصصرة لنشراط فررع
بنك أجنبى فى مصر.

( ك)

السررندات وصرركوك التمويررل المصرررح بإصرردارها والمصرردرة مررن البنرروك وفررروع البنرروك
األجنبية وآجال استحقاقها والتمويل المساند وشروطه.
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عنررروان المركرررز الرئيسرررى للبنرررك أو الفررررع الرئيسرررى بالنسررربة لفرررروع البنررروك األجنبيرررة
فى مصر.

(م)

شبكة الفروع فى مصر بالنسبة للبنروك وفرروع البنروك األجنبيرة وكرإا شربكة فرروع البنروك
المصرية فى الخارج.

( و)

أسماء وبيانات رئيس مجلس اإلدارة ونوابره واألعضراء المنتردبين وأعضراء مجلرس اإلدارة
وفقررا لنم روإج "بيرران الحالررة عررن المرشررح لعضرروية مجلررس اإلدارة" ،والمررديرين التنفيررإيين
المسرررئولين عرررن االئتمررران واالسرررتثمار وتدارة المحرررافظ والمعرررامالت الخارجيرررة ،بمرررا فيهرررا
المبررادالت ،والتفترريا الررداخلى ،والقررائم بأعمررال نشرراط التجزئررة المصرررفية ،ووظيفررة المرردير
المالي ،وفقا لنموإج "بيان الحالة عن المرشحين لوظائف المديرين التنفيإيين بالبنك".

( ن)

أسررماء وبيانررات المرردير المسررئول عررن تدارة الفرررع األجنبررى فررى مصررر ونائبرره والمررديرين
التنفيإيين المسئولين عن االئتمران واالسرتثمار وتدارة المحرافظ والمعرامالت الخارجيرة ،بمرا
فيها المبادالت ،والتفتيا الداخلى ،وفقا لنموإج"بيان الحالة عرن المرشرحين لوظيفرة المردير
المسئول عن تدارة فروع البنوك األجنبية في مصر".

(ص) أسماء مراقبى الحسابات.
(ع) تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للبنك.
ويتم تسجيل كل ما يطررأ مرن تعرديل علرى البيانرات السرابقة ،وفقرا لنمروإج "طلرب تعرديل بيانرات
تسجيل بنك أو فرع بنك أجنبي".
 .2يقدم طلب تسجيل البنك الصادر له الموافقة المبدئية التخاإ تجراءات تأسيسره تلرى قطراع الرقابرة
واإلشراف على نموإج "طلب تسجيل بنك" ،ويرفق بالطلب المستندات اآلتية:
(أ)

القرار الصادر بتأسيس البنك.

(ب)

صورة من العقد االبتدائى والنظام األساسى المعتمد للبنك.

( ج)

صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى.

(د)

صررورة مررن عقررود اإلدارة التررى تررم تبرامهررا مررع أى طرررف يعهررد تليرره بررإدارة البنررك –تن
وجدت– وإلك العتمادها طبقا ً ألحكام القانون.

(هـ) صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنرك بتعيرين أعضراء مجلرس اإلدارة وصرورة
من القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المديرين التنفيإيين ومرا يفيرد أخرإ رأى محرافظ
البنررك المركررزى فررى قائمررة بأسررمائهم جميع را ً قبررل التعيررين وفق را ً ألحكررام المررادة ( )21مررن
القانون.
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أسررماء وبيانررات رئرريس مجلررس تدارة البنررك ونوابرره واألعضرراء المنترردبين وأعضرراء مجلررس
اإلدارة والمرررررديرين التنفيرررررإيين المسرررررئولين عرررررن االئتمررررران واالسرررررتثمار وتدارة المحرررررافظ
والمعامالت الخارجية ،بما فيه المبادالت ،والتفتيا الداخلى ،والقائم بأعمال نشراط التجزئرة
المصرفية ،2ووظيفة المدير المالي.2

( ز)

أسررماء وبيانررات كررل مررن المسررئول الرئيسرري عررن تدارة المخرراطر ،المسررئول الرئيسرري عررن
مخاطر االئتمران ،المسرئول الرئيسري عرن مخراطر السروق ،المسرئول الرئيسري عرن مخراطر
التشررغيل ،1والمسررئول عررن تدارة االلتررزام ،2ومررا يفيررد تمتررع كررل مررنهم بالصررالحية والكفرراءة
والخبرررة باألعمررال المصرررفية وفق را ً للمعررايير والضرروابط التررى يحررددها مجلررس تدارة البنررك
المركزى.

( ح)

ما يثبت سداد رسم التسرجيل المنصروص عليره فرى المرادة ( )11مرن القرانون رقرم  11لسرنة
( 2331عشرة آالف جنيه عن المركز الرئيسى ،وسبعة آالف جنيه عن كل فرع).

 .1يقدم طلب تسجيل فرع البنك األجنبى بالعمل فى مصر الصرادر لره الموافقرة المبدئيرة للتررخيص
بإنشائه على نموإج "طلرب تسرجيل فررع بنرك أجنبري" مرفقرا ً بره المسرتندات الرواردة فرى البنردين
(و ،ز) من المستندات التى تقدم لتسجيل بنك.
 .2وتإا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خرالل تسرعين يومرا ً مرن تراريخ تخطرارب بالموافقرة المبدئيرة
المشار تليها بالبندين ( )1 ،2اعتبر متنازالً عن طلبه.
 .5يعرل الطلب على مجلس تدارة البنك المركزى المصرى التخاإ قرار فرى شرأنه خرالل ثالثرين
يوما ً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً المسرتندات وينشرر القررار الصرادر مرن مجلرس تدارة البنرك
المركزى المصرى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقرة الجهرة المررخص لهرا
ويخطر إوو الشأن بهإا القرار.
 .6يرفل طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس تدارة البنك المركزى فى الحاالت اآلتية:
(أ)

مخالفررة أى حكررم مررن األحكررام المنصرروص عليهررا فررى قررانون البنررك المركررزى والجهرراز
المصرفى والنقد رقم  11لسنه  2331أو فى الئحته التنفيإية أو القرارات المنفإة له.

2

كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21أكتوبر .2321
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  27أكتوبر .2321
1
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21مارس .2331
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  25مارس .2331
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(ب)

8

تإا كرران الترررخيص للبنررك أو للفرررع أو للوكالررة ال يتفررق والمصررلحة االقتصررادية العامررة أو
الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

( ج)

تإا كان االسم التجارى الإى يتخإب البنك مماثالً أو مشابها ً على نحرو يثيرر اللربس مرع اسرم
بنك آخر أو منشأة أخرى.

ويخطر الطالب بقرار الرفل مسببا ً خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدورب بكتاب موصرى عليره
مصحوبا ً بعلم الوصول.
وفى جميع األحوال ال يرد للطالب الرسم المدفوع.
ثانيا ا :تعديل بيانات التسجيل:
تخضع تجراءات تعديل بيانات تسجيل البنروك وفرروع البنروك األجنبيرة للمرادة ( )11مرن قرانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وفقا ً لما يلى:
 -2يجب تخ طار البنك المركزى بكل تعديل يراد تجراؤب فرى عقرد تأسريس أى بنرك أو فرى نظامره
األساسى ،كما يجب اإلخطار بكل تعديل فى البيانات التري قردمت عنرد طلرب التسرجيل ،ويقردم
اإلخطرررار طبقرررا ً لنمررروإج "طلرررب تعرررديل بيانرررات تسرررجيل بنرررك أو فررررع بنرررك أجنبررري" مؤيرررداً
بالمسررتندات الالزمررة ،وال يجرروز أن يعمررل بهررإا التعررديل تال بعررد تقرررارب مررن البنررك المركررزي
والتأشير به على هاما سجل البنوك.
 -2يحظررر اإلعررالن عررن أيرره تعررديالت تتضررمنها الطلبررات المقدمررة تلررى قطرراع الرقابررة واإلشررراف
وإلك قبل تخطار البنك المعنى بما يفيد موافقة محافظ البنك المركزى المصرى على التأشرير
بها على هاما سجل البنوك.
 -1ياخطررر البنررك طالررب التعررديل بررالقرار الصررادر مررن البنررك المركررزى المصرررى فررى شررأن طلررب
التعديل خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليره مصرحوبا ً بعلرم
الوصول.2

2
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الفصـل الثالـث
الترخيص بفتح مكتب تمثيل لبنك أجنبى فى مصر
وتسجيله بالبنك المركزى المصرى
نظمت المادة ( )15من قانون البنك المركزى والجهاز المصررفى والنقرد الصرادر بالقرانون رقرم
 11لسنة  2331والمواد ( )22 ،23 ،9من الئحتره التنفيإيرة الشرروط الواجرب توافرهرا للتررخيص بفرتح
مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية فى مصرر وكرإلك تسرجيلها واألعمرال المصررح لهرا بهرا واإلشرراف عليهرا،
وإلك على النحو التالى:
أولا :لمحررافظ البنررك المركررزى المصرررى ،بعررد موافقررة مجلررس اإلدارة ،التصررريح للبنرروك األجنبيررة بفررتح
مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط اآلتية:
 -2أال يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية.
 -2أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابرة السرلطة المختصرة فرى الردول الترى تقرع فيهرا هرإب
المراكز.
 -1أن يقتصررر نشرراط مكاتررب التمثيررل علررى دراسررة األسررواق وتمكانيررات االسررتثمار ،وتكررون حلقررة
اتصال مرع المراكرز الرئيسرية فرى الخرارج وتسراهم فرى ترإليل المشراكل والصرعوبات الترى قرد
تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية.
 -2ال يجوز لهإب المكاتب أن تمارس أى نشراط مصررفى أو تجرارى بمرا فرى إلرك نشراط الروكالء
التجاريين ،وأعمال الوساطة المالية.
وتسررجل هررإب المكاتررب بعررد قيرردها طبقرا ً ألحكررام قررانون شررركات المسرراهمة وشررركات التوصررية
باألسهم والشركات إات المسئولية المحردودة الصرادر بالقرانون رقرم  259لسرنة  2912فرى سرجل خراص
لدى البنك المركزى المصرى ،وإلك طبقا ً لإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيإية لهإا القرانون ،بعرد اداء
رسررم تسررجيل مقرردارب خمسررة أالف جنيررة تررودع فرري الحسرراب الخرراص برسررم الرقابررة واإلشررراف بالبنررك
المركزي.
ثانيا ا :تخضع مكاتب التمثيل المشار تليها لرقابرة البنرك المركرزى ويكرون لره حرق االطرالع فرى أى وقرت
علررى الرردفاتر والسررجالت الخاصررة بهررا وطلررب البيانررات التررى تحقررق أغرررال الرقابررة واإلشررراف
عليها.
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ثالثا ا :يقدم طلب الحصول على تصرريح بفرتح مكترب تمثيرل لبنرك أجنبرى فرى مصرر تلرى البنرك المركرزى
المصرى (قطاع الرقابة واإلشراف) ،قبل اتخاإ تجراءات قيدب المشرار تليهرا فرى المرادة ( )15مرن
القانون ،على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
 -2اسم البنك الإى يمثله المكتب وعنوانه فى الخارج وعنوان المكتب فى مصر.
 -2الموافقة الصادرة من المركز الرئيسى للبنك بفتح مكتب له فى مصر.
 -1ما يفيد خضوع المركز الرئيسى لرقابة السلطة المختصة بالدولة التى يقع فيها هإا المركز.
 -2صرورة مررن النظرام األساسررى للبنرك الررإى يمثلره المكتررب مصردقا ً عليهررا مرن السررلطة المختصررة
بالدولة التى يخضع لها البنك التابع له مكتب التمثيل مع ملخص لهإا النظام باللغة العربية.
 -5صررورة مررن القرروائم الماليرة للبنررك التررابع لرره مكتررب التمثررل عررن آخررر سررنتين مرراليتين وتقريرررى
مراقبى الحسابات عنها.
 -6تفررويل صررادر مررن المركررز الرئيسررى للبنررك المسررئول عررن المكتررب متضررمنا ً اسررمه وجنسرريته
ومصدقا ً عليه من وزارة الخارجية المصرية.
 -7تعهد مرن المركرز الرئيسرى برالتزام المكترب برالقوانين المصررية واللروائح والقررارات السرارية
والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى المصري وبإخطار البنرك المركرزى المصرري بأيره
تعديالت تتم على البيانات المسجلة .نموإج"طلب تعديل بيانات تسجيل مكاتب التمثيل".
رابعا ا :ياعد فى البنرك المركرزى سرجل خراص تقيرد بره مكاترب تمثيرل البنروك األجنبيرة فرى مصرر علرى أن
يتضمن السجل البيانات اآلتية:
 .2اسم المكتب وعنوانه.
 .2اسم البنك الإى يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزب الرئيسى.
 .1اسم المسئول عن المكتب وجنسيته.
 .2رقم وتاريخ تسجيل مكتب التمثيل.
 .5تاريخ ورقم القيد لدى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
 .6تاريخ بدء نشاط المكتب فى مصر.
خامسا ا :ياقدم طلب تسرجيل مكترب التمثيرل بعرد موافقرة مجلرس تدارة البنرك المركرزى وقيرد المكترب طبقرا ً
ألحكرررام قرررانون شرررركات المسررراهمة وشرررركات التوصرررية باألسرررهم والشرررركات إات المسرررئولية
المحررردودة الصرررادر بالقرررانون رقرررم  259لسرررنة  2912تلرررى قطررراع الرقابرررة واإلشرررراف علرررى
نموإج"طلب تسجيل مكتب تمثيل"مرفقا ً به مرا يثبرت سرداد رسرم تسرجيل المكترب مقردارب خمسرة
آالف جنيرره وال يجرروز للمكتررب مباشرررة العمررل فررى مصررر تال بعررد تخطررارب بقرررار مررن المحررافظ
بإضافته تلى السجل المًعد لإلك الغرل بالبنك المركزى المصرى.
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سادسا ا :عند تجراء تعديل على بيانات تسجيل مكتب التمثيل (اسم مكتب تمثيل البنك األجنبرى فرى مصرر
نتيجررة لتعررديل اسررم البنررك فررى الخررارج أو أيرره بيانررات بالسررجل لرردى البنررك المركررزى المصرررى)
يتطلررب األمررر التقرردم بطلررب تعررديل بيانررات التسررجيل علررى نمرروإج "طلررب تعررديل بيانررات تسررجيل
مكاتب التمثيل" مرفقا ً به المستندات التالية:
 .2كتاب مرن المركرز الرئيسرى للبنرك فرى الخرارج بطلرب الموافقرة علرى تعرديل بيانرات تسرجيل
مكتب التمثيل.
 .2موافقة السلطة الرقابية فى بلد المركرز الرئيسرى فرى حالرة تعرديل اسرم المكترب وفقرا ً لتعرديل
اسم البنك فى الخارج.
 .1كتاب من المركز الرئيسى للبنك فى الخارج بتعرديل اسرم الممثرل الرإى يردير مكترب التمثيرل
فى مصر ،أو التفويل الصادر له بإدارة المكتب ،وأن المكتب مستمر فرى نشراطه وملترزم
بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
 .2تعهررد مررن المركررز الرئيسررى للبنررك فررى الخررارج بإخطررار السررلطة الرقابيررة فررى بلررد المركررز
الرئيسى بأية تعديالت قد تطرأ على بيانات تسجيل مكتب التمثيل فى مصر.
 .5تعهد بإخطار الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالتعديل الإى تم على بيانات تسرجيل
مكتب التمثيل فى مصر.
سااابعا ا :فررى حالررة مخالفررة مكتررب التمثيررل ألى شرررط مررن الشررروط المشررار تليهررا بالبنررد أوالً ياعلررن المكتررب
بالمخالفة بكتاب موصرى عليره مصرحوبا ً بعلرم الوصرول ليقردم أوجره دفاعره خرالل خمسرة عشرر
يوما ً من تاريخ تعالنه ،فإإا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب مرن محرافظ البنرك
المركزى.
هإا ويقوم مكتب التمثيرل بموافراة قطراع الرقابرة واإلشرراف بنمروإج "بيانرات عرن أنشرطة مكترب
تمثيرررررررررررررل .......................عرررررررررررررن الفتررررررررررررررة مرررررررررررررن أول ........................حترررررررررررررى
أخررر "...........................والرررإى يوضررح أنشرررطة المكتررب خرررالل الفترررات (أول ينررراير نهايرررة
مارس)( ،أول أبريل نهاية يونيه)( ،أول يوليره نهايرة سربتمبر)( ،أول أكتروبر نهايرة ديسرمبر) مرن
كل عام وإلك فى موعد غايته اليوم الثامن من الشهر التالى لنهاية كل فترة وإلك اعتباراً من الفتررة
أول أبريل نهاية يونيه .22331

 1كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  22مايو . 2331
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الفصـل الرابـع
الترخيص لفروع البنوك األجنبية فى مصر
بالتعامل بالعملة المحلية
تقضى المادة ( )16من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقرد الصرادر بالقرانون رقرم
 11لسررنة  2331بأنرره لمجلررس تدارة البنررك المركررزى ،طبقرا ً للشررروط والقواعررد التررى يقررهررا أن يصرررح
للبنوك ولفروع البنوك األجنبية التى يقتصر تعاملها على العمالت الحرة ،أن تتعامل بالعملة المحلية.
ويتعررين علررى البنررك الررإى يرغررب فررى التعامررل بالعملررة المحليررة أن يتقرردم تلررى (قطرراع الرقابررة
واإلشراف) ،بطلب للتصريح له برإلك ويعررل علرى مجلرس تدارة البنرك المركرزى إلبرداء الررأى بشرأنه
مرفقا ً به المستندات اآلتية:
 -2موافقة المركز الرئيسى للفرع بالخارج على التعامل بالعملرة المحليرة ،وعلرى الترزام الفررع
بكافررة القرروانين والقرررارات والتعليمررات التررى يصرردرها البنررك المركررزى المصرررى فررى شررأن
تنظيم الرقابة واإلشراف على البنوك.
 -2ما يفيد خضوع مركزب الرئيسى لرقابة السلطة الرقابية بالدولرة الترى يقرع فيهرا هرإا المركرز
وكإلك تمتعه بجنسية محددة.
 -1ما يفيد الترزام مركرزب الرئيسرى بمسرئوليته عرن الودائرع وحقروق الردائنين وكافرة االلتزامرات
المسررتحقة أو التررى قررد تسررتحق مسررتقبالً علررى الفرررع ،مررع االلتررزام بتعررويل الفرررع عررن أيرة
خسائر تظهرها الحسابات الختامية للفرع عن أيه سنة مالية ،وإلك خالل شهر على األكثر
من تاريخ اعتماد مراقبى الحسابات لميزانية الفرع.
 -2شرهادة مرن مراقبرى حسرابات الفررع بكفايرة مخصصراته لمقابلرة أى نقرص فرى قريم األصررول
ولمقابلرة االلتزامررات التررى قررد تقرع علررى عرراتق الفرررع ومقردار رأس المررال المحررتفظ برره لرردى
الفرع والمخصص لنشاطه فى مصر ،على أال يقرل عرن خمسرين مليرون دوالر أمريكرى أو
ما يعادله بالعمالت الحرة.
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الفصـل الخامـس
معايير الموافقة على فتح فروع أو وكالت جديدة للبنوك المسجلة
واستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة
أولا :معايير التصريح بإنشاء فروع أو وكالت جديدة للبنوك المسجلة:0
تمشيا ً مع سياسة البنك المركزى المصرى فى تشجيع نمو وانتشار تواجد البنوك من خرالل فرتح
فررروع جديرردة فررى مختلررف منرراطق الجمهوريررة ،فقررد أصرربحت الحاجررة ملحررة تلررى مراجعررة المعررايير
المطبقة حاليا ً لتنظيم وتسرهيل تجرراءات الموافقرة علرى فرتح فرروع وكراالت جديردة للبنروك ووضرع
ضرروابط استرشررادية تأخررإ بعررين االعتبررار سررالمة المراكررز الماليررة ونظررم الرقابررة الداخليررة بررالبنوك
المتقدمررة بطلبررات لفررتح فررروع جديرردة وكفايررة رؤوس أموالهررا لمواجهررة كافررة المخرراطر الناجمررة عررن
الزيادة فى حجم النشاط.
وتضررافة تلررى ضرررورة االلتررزام باألحكررام الررواردة بقررانون البنررك المركررزى والجهرراز المصرررفى
والنقد رقرم  11لسرنة  2331الخاصرة بفرتح وتسرجيل فرروع البنروك ووكاالتهرا بمرا فرى إلرك مراعراة
المصلحة االقتصادية العامة والظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس الفرع الوكالة فيها ،فإنره
ينبغررى علررى البنرروك ،تلررى جانررب فررتح فررروع فررى المرردن الرئيسررية ،زيررادة اهتمامهررا بوصررول خرردمات
مصرفية للمناطق المحرومة أو التى يقل فيها تواجد الفروع مما يحد من تركز تواجد فرروع البنروك
فى مناطق محدودة.
وبنررراء علرررى مرررا سررربق فقاااد وافااا مجلاااس إدارة البناااك المركااازى المصااارى علاااى ال اااوابط
السترشادية التالية التى ينبغرى االلترزام بهرا مرن قبرل البنروك عنرد التقردم للبنرك المركرزى المصررى
بطلبات لفتح فروع جديدة والترى سريراعى تطبيقهرا بقردر مرن المرونرة وفقرا ً لظرروف كرل حالرة علرى
حرردب .وتإ يطلررب البنررك المركررزى المصرررى مراعرراة هررإب الضرروابط االسترشررادية لرردى تقرردم البنرروك
بطلباتهرررا فرررإن الحاجرررة تبررردو واضرررحة لوضرررع البنررروك سياسرررات لالنتشرررار علرررى مسرررتوى منررراطق
الجمهورية.

 1كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  5يونيه ( 2331قرار مجلس تدارة البنك المركزى المصررى الصرادر بتراريخ  1يونيره
. )2331
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الجانب القياسى:
تحديررد الحررد األقصررى لعرردد الفررروع المسررموح بهررا ألى بنررك (بمررا فيهررا كررل الفررروع القائمررة ،الفررروع
السر ابق حصرول موافقرة البنرك المركرزى علرى فتحهررا ولرم يرتم تفعيرل تلرك الموافقرة والفرروع المزمررع
فتحها من يناير تلى ديسرمبر مرن كرل عرام) اسرتناداً تلرى قيمرة رأس المرال األساسرى – وفقرا ً لميزانيرة
 6 13المعتمدة –لكل بنك مرع األخرإ فرى االعتبرار أيرة أحرداث الحقرة مرؤثرة وبحيرث يرتم تخصريص
مبلغ  23مليون جنيه مصرى من رأسمال البنك األساسى لكل فرع.

-2

الجانب التقييمى:
 النظر فى مدى التزام البنك بالقوانين والتعليمات الرقابية وتنفيإ اإلجراءات التصرحيحية وبصرفةخاصة ما يلى:
 الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال.
 أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الالزمة لها.
 حدود التوازن فى مراكز العمالت.
 حدود تركز التوظيفات لدى الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية في الخارج.
 توظيفات البنك لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة به واألطراف المرتبطة بالبنك.
 ما أسفر عنه آخر تفتيا تم على البنك من قبل قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى.
 أهم المالحظات الواردة بتقرير مراقبى الحسابات.
 التأكيد على أن االستراتيجية العامة للبنك توضح الهدف من فتح البنك لفروع جديدة. جدية البنك فى تنفيإ الموافقات التى تم الحصول عليها العام السابق لفتح فروع جديدة. التأكيرد مرن أن البنرك الرامرى للتوسرع لديره خطرة عمرل  Business Planمعتمردة مرن مجلرستدارته ومقدمة للبنك المركزى المصرى شاملة للعناصر اآلتية كحد أدنى-:
 وجود خطة محددة للكوادر البشرية المطلوبة إلدارة وتشرغيل تلرك الفرروع ومصرادر تردبير
تلك االحتياجات سواء من داخل البنك أو خارجه .ويراعى فى كرل األحروال أن يقردم البنرك
ما يثبت تدبير االحتياجات المطلوبة.
 وجود دراسة جدوى اقتصادية ومالية لخطة التوسع فى تنشاء فرروع جديردة وانعكراس إلرك
على تيرادات وأرباح البنك.
 عرررل لشنشررطة التررى ستمارسررها الفررروع الجديرردة وكررإا المنتجررات الجديرردة التررى سررتقوم
بتسويقها مع بيان كافة المخاطر المرتبطة بها وكيفية السيطرة عليها.
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 مرردى احتيررراج منرراطق معينرررة لفررروع مصررررفية جديرردة بمعنرررى أن تكررون الفرررروع الجديررردة
المطلرروب فتحهررا فررى منرراطق محرومررة أو يقررل فيهررا تواجررد الخرردمات المصرررفية مررن بنرروك
منافسة مع إعطاء أولوية للفروع خارج القاهرة الكبرى واإلسكندرية.
 وجود تدارة للمخاطر إات كفاءة وفاعلية وتتناسب مع حجم ونوعية أنشطة البنك. فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للبنك للسيطرة على المخاطر الحالية والمستقبلية. النظر فى كفاية القاعدة الرأسمالية للمخاطر الحالية والمحتملة نتيجة لفتح فروع جديدة. تقييم قدرة البنية المعلوماتية والتكنولوجية بالبنك على استيعاب الفروع الجديدة بكفاءة وفاعلية.-3

الجانب التنظيمى:
(أ) تقوم البنوك بتقديم طلبات لفتح الفروع الجديدة خالل شهر سبتمبر فقط مرن كرل عرام وال يقبرل مرن
البنوك طلبات فتح فروع جديدة للعام المالى التالى (يناير – ديسمبر) بعد هرإا التراريخ .علرى أن
يقوم البنك المركزى بالرد على طلبات البنوك فى شهر ديسمبر من نفس العام.

(ب)المستندات والمعلومات المطلوبة من البنوك:
 خطرراب معتمررد مررن رئرريس مجلررس تدارة البنررك العضررو المنترردب أو المرردير المسررئول عررن فرررع
البنك األجنبى موضحا ً بره عردد الفرروع الجديردة المطلروب فتحهرا ومبرررات إلرك والتأكيرد علرى
وجود رأسمال أساسى – وفقا ً لميزانية  6 13المعتمدة – لمقابلة تلك الفروع.
 بيان تفصيلى بالموافقات السابقة لفتح فروع جديدة موضحا ً به ما تم تنفيإب منها ومبرررات عردم
المنفإ منها مدعوما ً بالمستندات والموعد الجديد المتوقع للتنفيإ.
 اإلجررراءات التصررحيحية المعتمرردة مررن مجلررس تدارة البنررك لمعالجررة المالحظررات الررواردة بتقريررر
التفتيا على البنك.
 اإلسررتراتيجية العامررة للبنررك  Bank Strategyوخطررة العمررل السررنوية Business Plan
متضمنة كافة العناصر السابق اإلشارة تليها تحت عنوان"الجانب التقييمى"أعالب.

ثانيا ا :تسجيل الفروع:
 -2يتعررين علررى البنرروك التررى حصررلت علررى موافقررة – مررن حيررث المبرردأ – علررى تنشرراء فرررع أو
وكالة لها ،التقدم لقطاع الرقابة واإلشراف بالبنرك المركرزى بطلرب تعرديل بيانرات التسرجيل
علررى النمرروإج "طلررب تعررديل بيانررات تسررجيل" ،إلضررافة الفرررع أو الوكالررة بسررجل البنرروك
متضمنا ً اسرم الفررع أو الوكالرة وعنوانهرا وتراريخ مزاولتهرا النشراط ،بعرد اسرتيفاء الفررع أو
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الوكالررة لكافررة اإلجررراءات األمنيررة المطلوبررة ،ويارفررق بالطلررب شرريك ألمررر البنررك المركررزى
بقيمة رسم التسجيل المقرر وقدرب سبعة آالف جنيه عن كل فرع أو وكالة.
وال يجرروز مزاولررة الفرررع أو الوكالررة للنشرراط تال بع رد تخطررار البنررك بالتأشررير علررى هرراما
السجل.2
 -2وعلى البنوك مراعاة القواعد العامة التالية:
أ-

يعتبر فى حكم الفرع أو الوكالرة –الترى تخضرع إلجرراءات التسرجيل– وفقرا ً للمرادة
( )12من القانون رقم  11لسرنة  ،2331الترى تقروم بنشراط يتنراول بشركل أساسرى
واعتيادى قبول الودائع والحصول على تمويل الشركات ،وكل مرا يجررى العررف
على اعتبارب من أعمال البنوك ،وإلك أيا ً كانت األسماء التى تطلق عليهرا وبغرل
النظر عن حجم نشاطها وعدم استقاللها عن الجهة االدارية أو الحسابية.

ب -يعتبر عمل المكاتب أو المالحرق الترى تخصصرها البنروك لبيرع شرهادات االسرتثمار
أو شرررهادات االيرررداع الترررى تصررردرها البنررروك قبررروال للودائرررع ،وبالترررالى تخضرررع
إلجراءات التسجيل باعتبارها وكاالت.
ج -ال تخضع إلجراءات التسجيل ما يلى:
 المكاتب أو المالحق التى تنشأ بجانب الفروع أو الوكراالت وتكرون متصرلة بهرامن الداخل وتباشرر األعمرال الترى تقروم الفرروع أو الوكراالت بمباشررتها أصرالً
باعتبار أن هإب المكاترب أو المالحرق تمثرل توسرعا ً مكانيرا ً للفرروع أو الوكراالت
األصلية.
 مكاتب البنوك التى يقتصر تعاملها على استبدال العمالت األجنبية.د-

عنررد تغييررر اسررم أى مررن فررروع أو وكرراالت البنرروك ،يتعررين التقرردم بالطلررب الررالزم
لتعديل بيانات التسجيل ،وفى حالة ما تإا اقترن تغيير االسم بنقل الوحدة تلرى جهرة
تدارية أخرى غير الجهة التى كانت الوحدة األصلية تابعة لها يرفق بالطلرب شريك
بقيمة رسوم التسجيل المقررة وقدرها سبعة آالف جنيه.

ب-

فى حالة تغيير عنوان مقر أى مرن فرروع أو وكراالت البنروك –مرع اسرتمرارب فرى
مزاولة نشاطه بإات االسم السابق تسجيله به فى سجل البنوك– أو رفرع المسرتوى
اإلدارى له ،يكتفى باإلخطار عن إلك دون حاجة تلى التقدم بطلرب لتعرديل بيانرات
التسجيل.

2

كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  22تبريل .2976
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 -1يحظررر مزاولررة أي مررن الفررروع أو الوكرراالت الجديرردة لنشرراطها قبررل قيررام البنررك المركررزي
المصررري بررالتحقق مررن اسررتيفائها كافررة االجررراءات األمني رة ،ويطبررق إلررك علررى انتقررال هررإب
الفروع تلى مقار جديدة.
 -2يمتنع على البنوك الدخول في الممارسات أو المزايدات لالرتبراط أو التعاقرد علرى اسرتئجار
أو شراء أية مقار لفتح فروع أو وكاالت جديدة دون الحصول على موافقة البنك المركرزي
المصري المسبقة.
ثالثا ا:

وابط استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة:(Mobile ATM)0
في ضوء ما لوحظ من تزايد استخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة بالمدن ،بما يتعرارل

مع الغرل األساسي منها وهو تتاحة الخدمات المصرفية مثل  ATMوغيرها فري المنراطق النائيرة التري
ال يترروافر بهررا فررروع أو منافررإ للبنرروك ،فررإن سياسررة البنررك المركررزى المصرررى فيمررا يخررتص بالتصررريح
باستخدام سيارات الخدمات المصرفية المتنقلة هى أن تتقدم البنوك بطلباتهرا للحصرول علرى موافقرة البنرك
المركزى المسبقة فى هإا الشأن ،ويشترط ما يلى:
 .2أن يقتصر تواجد هإب السيارة في األماكن التي تفتقر تلرى الخدمرة المصررفية والتري ال يتروافر
بها فروع أو منافإ للبنوك..
 .2أن يقتصر عمل هإب السيارة على تقديم خدمات ماكينات الصراف اآللي فقرط دون القيرام بأيرة
عمليات مصرفية أخرى..
 .1عدم تواجد أى من الموظفين داخل هإب السيارة.
 .2أن تكرون السريارة مصرفحة ويتروافر بهرا اإلجرراءات األمنيرة الالزمرة ووجرود أمرن مسرلح مررن
جانب البنك طوال فترة عملها.
 .5االشتراك فرى خدمرة اإلغاثرة الصروتية لترأمين ومتابعرة السريارة (خدمرة  )GPSبالتنسريق مرع
وزارة الداخلية.2

2

كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  26سبتمبر 2337
2
كتاب قطاع األمن بالبنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  22سبتمبر 2321
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الفصـل السـادس
تعيين أع اء مجالس اإلدارة والمديرين والمسئولين بالبنوك
أولا :تقضى المادة ( )21من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقرانون رقرم 11
لسنة  2331بأنه دون تخالل بسلطة الجمعية العامة للبنرك ،يرتم أخرإ رأى محرافظ البنرك المركرزى
عنررد تعيررين رؤسرراء وأعضرراء مجررالس تدارة البنرروك وكررإلك المررديرين التنفيررإيين المسررئولين عررن
االئتمان واالستثمار وتدارة المحافظ والمعامالت الخارجية بما فيها المبرادالت والتفتريا الرداخلى،
ويكرون أخرإ الررأى علررى قائمرة بالمرشرحين تقرردمها الجهرات صراحبة الشررأن للعررل علرى مجلررس
تدارة البنك المركزى.
ولمحافظ البنرك المركرزى بعرد العررل علرى مجلرس اإلدارة أن يطلرب تنحيرة واحرد أو أكثرر مرن
المنصرروص علرريهم فررى الفقرررة السررابقة تإا ثبررت مررن خررالل التفترريا علررى البنرروك مخررالفتهم لقواعررد
السالمة ألموال المودعين وأصول البنك ،فإإا لم تتم التنحية ،كان للمحافظ أن يصدر قراراً مسرببا ً
باستبعاد أى منهم من عمله ،ولصاحب الشأن الرتظلم تلرى مجلرس تدارة البنرك المركرزى مرن قررار
استبعادب خالل ستين يوما ً من تاريخ تبالغه بالقرار.
وتسرى أحكام هإب المادة على فروع البنوك األجنبية فى جمهورية مصر العربية.
ثانيا ا :كما تقضى المادة ( )21مكرراً من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقرد بأنره ال يجروز
لعضو مجلس تدارة بنك من البنروك الخاضرعة إلشرراف البنرك المركرزى سرواء بصرفته الشخصرية
أو بصفته ممثالً لغيرب أن يجمرع تلرى عضرويته عضروية مجلرس تدارة بنرك آخرر خاضرع إلشرراف
البنك المركزى أو القيام بأى عمل من أعمال اإلدارة أو االستشارة فيه.
ثالثاا ا :وافرق مجلرس تدارة البنرك المركرزي المصرري بجلسرته المنعقردة بتراريخ  6أبريرل  2332علرى أنره
يتعين عل ى كل بنك موافاة البنرك المركرزى المصررى بأسرماء المرشرحين لعضروية مجلرس اإلدارة
ولرئاسررته ووظيفررة المرردير المسررئول عررن فرررع البنررك األجنبرري فرري مصررر مرفقررا بهررا بيرران الحالررة
واإلقرارات ــ وفقا لما سيأتي إكرب ــ وإلرك قبرل انعقراد الجمعيرة العامرة بسرتين يومرا ً علرى األقرل،
كمررا يلتررزم كررل بنررك بموافرراة البنررك المركررزى المصرررى بأسررماء المرشررحين بوظررائف المررديرين
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التنفيررإيين المسررئولين عررن االئتمرران واالسررتثمار وتدارة المحررافظ والمعررامالت الخارجيررة ،بمررا فيهررا
المبادالت ،والتفتيا الداخلى قبل مزاولة العمل.2
وأسوة بما يرتم بشرأن المرديرين التنفيرإيين الروارد إكررهم فري المرادة ( )21مرن قرانون البنرك
المركزي والنقد رقم  11لسنة  ،2331فإنره يتعرين علرى البنروك موافراة قطراع الرقابرة واإلشرراف
بأسماء كال من القائم بأعمال ومسئوليات نشاط التجزئة المصرفية ،ووظيفة المدير المالي بالبنرك،
مع تحديرد مركزهمرا علرى الهيكرل اإلداري بالبنرك ،وإلرك تمهيردا لتسرجيلهما لردى البنرك المركرزي
المصري.2
كما يتعين علي البنوك أيضا موافاة البنرك المركرزي المصرري بأسرماء المرشرحين الممثلرين
لها لعضوية أو رئاسرة مجلرس تدارة أي مرن البنروك الشرقيقة أو التابعرة بالخرارج والمردير التنفيرإي
بالنسبة لفروع البنوك بالخارج ،وإلك للحصول على موافقة البنك المركزي المصري المسبقة.1
وأنه فى حالة الترشيح لوظيفة رئيس أو نائب الرئيس أو أعضراء مجلرس اإلدارة التنفيرإيين
أو المدير المسئول عن فرع البنك األجنبى فى مصر ،فإنه يتعين عمل مقابلة شخصرية للمرشرحين
مع السيد وكيل المحافظ المختص لقطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى

2

ويتم عرل األسماء ومرفقاتها والمالحظات بشأنها تن وجدت على مجلس تدارة البنرك المركرزى
المصرى إلبداء الرأى فى شأنهم(.)5
وفررى ضرروء تعزيررز فاعليررة الرردور الررإي تقرروم برره تدارة المخرراطر بررالبنوك وضرررورة ترروافر
الخبرة المهنية عالية التخصص للمديرين المسئولين في هإا المجال ،تم التنبيه باتخراإ الرالزم نحرو
موافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالسيرة الإاتية التفصيلية الخاصة بكل من المسئولين االترى بيرانهم
بعد:
 .2المسئول الرئيسي عن تدارة المخاطر Chief Risk Officer
 .2المسئول الرئيسي عن مخاطر االئتمان Head of Credit Risk
 .1المسئول الرئيسي عن مخاطر السوق Head of Market Risk
 .2المسئول الرئيسي عن مخاطر التشغيل Head of Operational Risk

2

كتابى قطاع الرقابة واإلشراف الصادرين بتاريخ  2مايو .2332
2
كتابي قطاع الرقابة واإلشراف الصادرين بتاريخ  27 ، 21أكتوبر .2321
1
كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  21مارس . 2322
2
كتابى قطاع الرقابة واإلشراف الصادرين بتاريخ  26أكتوبر . 2336
5
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  2مايو . 2332
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هإا وفى حالة عردم تضرمين هرإب الوظرائف علرى هيكرل البنرك اإلداري يرتم موافراة قطراع الرقابرة
واإلشراف بالسيرة الإاتية بالقائم بأعمال ومسئوليات الوظائف السرابق اإلشرارة تليهرا مرع تحديرد مركرزهم
على الهيكل اإلداري المنفإ لدى البنك.2
كما يتعين على كل بنك توافر وظيفة االلتزام  Compliance Functionلديه ،يكون مرن برين
مهامها 2متابعة مدى التزام البنك برالقوانين السرارية ومرن بينهرا قرانون مكافحرة غسرل األمروال وكرإا كافرة
القواعد الصادرة ع ن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم ممارسة األعمال التري يقروم بهرا وإلرك بهردف
التعرف على المخاطر التى تنشأ نتيجة عدم االلتزام بهإب القوانين والقواعد وتأثيرها على أداء البنك.
لإا يتم التنبيه باتخاإ االجراءات التى من شرأنها تضرمين الوظيفرة المشرار تليهرا بهيكرل البنرك اإلداري مرع
موافاة قطاع الرقابرة واإلشرراف بالسريرة الإاتيرة التفصريلية الخاصرة بالمردير المسرئول عرن وظيفرة
االلتزام بالبنك.1
رابعا ا :كما يتعين على البنوك االلتزام باآلتى:
 .2أحكام المادة ( )62من قرانون البنرك المركرزى والجهراز المصررفى والنقرد والترى تقضرى بأنره يحظرر
على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحسراب أو تسرهيالت ائتمانيرة أو ضرمان مرن أى نروع لررئيس
وأعضاء مجلس تدارته ومراقبي حسراباته أو أزواجهرم أو أوالدهرم أو أقراربهم حترى الدرجرة الثانيرة،
أو أليرررة جهرررة يكرررون هرررؤالء أو أزواجهرررم أو أوالدهرررم أو أقررراربهم حترررى الدرجرررة الثانيرررة شرررركاء أو
مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ،أو أعضاء فى مجالس تدارتها بصفتهم الشخصية.
وتعماال لما تقضي به المادة المشار تليها بعاليه فأنه يمكرن للبنرك أن يقروم بإصردار "بطاقرات دفرع
الكترونية" للسادة أعضاء مجلس تدارته تستخدم خصما ً على أرصدة حساباتهم الجارية الدائنة فقط(.)2
 .2أحكام قانون الشركات رقم  259لسنة  2912فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجالس تدارة الشركات.
 .1قرار مجلس تدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  22نوفمبر  2339بعردم الجمرع
بين وظيفة من وظائف اإلدارة العليا فى بنك وعضويه مجلس تدارة بنك أخر(.)5

2

كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21مارس .2331
2
أخإاً فى االعتبار ما ورد بخصوص مهام وظيفة االلتزام بكتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21أغسطس  2322بشأن
تعليمات حوكمة البنوك.
1
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  25مارس .2331
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  25مارس . 2331
5
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  1ديسمبر .2339
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 .2أن يكررون حضررور السررادة المرشررحين لشررغل عضرروية مجلررس تدارة البنررك االجتماعررات المقررررة بعررد
صدور موافقة مجلس تدارة البنرك المركرزي علرى تلرك الترشريحات تعمراال لرنص المرادتين  21و11
من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم  11لسنة .22331

خامسا ا :المستندات المطلوب ترفاقها:
 -2المستندات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة:
بيان الحالرة ،وفقرا لنمروإج "بيران الحالرة عرن المرشرح لعضروية مجلرس اإلدارة" موقعرا ً مرن
المرشررح للعضرروية (رئرريس مجلررس اإلدارة – ونائبرره واألعضرراء) ،وكررإا المرشررحين الممثلررين
للبنوك لعضوية أو رئاسة مجلرس تدارة أى مرن البنروك الشرقيقة أو التابعرة بالخرارج متضرمنا ً مرا
يلى:
(أ) السرريرة الإاتيررة وصررفة العضرروية المرشررح لهررا ومؤهالترره وخبرترره العمليررة السررابقة ووظيفترره
الحالية وعضوياته فى مجالس تدارة الشركات األخرى والمجالس النيابية ،مع اإلقررار برأن
المعلومات والبيانات الواردة ببيان الحالة المإكور صحيحة وكاملة.
(ب) تقرررار بررااللتزام بأحكررام قررانون شررركات المسرراهمة وشررركات التوصررية باألسررهم والشررركات
إات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقرم  259لسرنة  2912والقواعرد الرواردة بقررار
مجلررس تدارة البنررك المركررزي المصررري بترراريخ  23مررارس  2331بشررأن فترروى الجمعيررة
العمومية بقسمي الفتروى والتشرريع بمجلرس الدولرة والمتعلقرة برالجمع برين عضروية مجرالس
تدارة البنوك والشركات في ظرل أحكرام القرانون المرإكور واإلقررار برااللتزام بأحكرام قرانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقرد الصرادر بالقرانون رقرم  11لسرنة  2331وبصرفة
خاصة أحكام المادة ( )21مكرراً التي تحظر على عضو مجلس اإلدارة بصرفته الشخصرية
أو بصفته ممثالً لغيرب أن يجمع تلرى عضرويته عضروية مجلرس تدارة أى بنرك أخرر خاضرع
إلشررراف البنررك المركررزى أو القيررام بررأى عمررل مررن أعمررال اإلدارة أو االستشررارة فيرره ،وكررإا
أحكام المادة ( )62المتعلقة بحظر تقديم البنرك تمويرل أو مبرالغ تحرت الحسراب أو تسرهيالت
ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس تدارة البنك.
(ج) تقرار بعدم صدور أحكام قضائية على المرشح تمس الشررف أو األمانرة حترى تراريخ تقرديم
اإلقرار ،وانه غير محال للتحقيق الجنائى أو اإلداري فى وقت الترشيح.

2

كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21نوفمبر .2321
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(د) تقرار من األعضاء – غير التنفيرإيين وإوى الخبررة – بعردم وجرود تعرارل فرى المصرالح
بين أعمالهم الخاصة وعملهم فى البنك ،ويقصد بتعارل المصالح أن يكون لعضو مجلرس
اإلدارة – غيررر التنفيررإى وإو الخبرررة – مصررلحة لنفسرره أو لشررخص طبيعررى أو اعتبررارى
مرررتبط برره ،بمررا فررى إلررك عمالئرره فررى العمررل ،ال تتفررق ومصررلحة البنررك وعليرره بررإل العنايررة
الكافية والحريصة للتحقق من وجود أو عدم وجود حالة تعارل للمصالح.

 -2المستندات الخاصة بالمديرين:
(أ) بيان الحالة ،وفقا لنمروإج "بيران الحالرة عرن المرشرحين لوظرائف المرديرين التنفيرإيين بالبنرك"
متضررمنا ً السرريرة الإاتيررة والخرراص بالمرشررحين لشررغل وظررائف االئتمرران واالسررتثمار وتدارة
المحررافظ والمعررامالت الخارجيررة ،بمررا فيهررا المبررادالت ،والتفترريا الررداخلى واإلدارة الماليررة

2

والتجزئررة المصرررفية ،2موقع را ً مررن المرشررح ومعتمررداً مررن رئرريس مجلررس اإلدارة أو العضررو
المنترردب أو المرردير المسررئول بالنسرربة لفررروع البنرروك األجنبيررة .وكررإا السرريرة الإاتيررة لكررل مررن
المسرررئول الرئيسررري عرررن تدارة المخررراطر ،المسرررئول الرئيسررري عرررن تدارة مخررراطر االئتمررران،
المسئول الرئيسي عن تدارة مخاطر السوق ،المسئول الرئيسري عرن تدارة مخراطر التشرغيل،1
والمسئول عن تدارة االلتزام.2
(ب) تقرار بعدم صدور أحكرام قضرائية علرى المرشرح تمرس الشررف أو األمانرة حترى تراريخ تقرديم
اإلقرار ،وانه غير محال للتحقيق الجنائى أو اإلداري فى وقت الترشيح.
(ج) بالنسبة للمديرين المسئولين عن تدارة فروع البنروك األجنبيرة فرى مصرر ،يرتم تقرديم التفرويل
الصادر من المركز الرئيسى للبنك فى الخرارج برالتعيين ،معتمرداً مرن المركرز الرئيسري للبنرك
وموثقا ً ومصدقا ً عليه من وزارة الخارجية بالدولة التى يقع بها المقر الرئيسي ومرن القنصرلية
المصرية بها وكإا من وزارة الخارجية المصرية ،5مرفقا ً به بيان الحالة والسيرة الإاتية وفقرا
لنموإج"بيان الحالة عن المرشرح لوظيفرة المردير المسرئول عرن تدارة مكترب تمثيرل فري مصرر
لبنك أجنبي" ،متضمنة الوظائف التى عمل بها من قبل وفى أى البلدان.

2

كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  27أكتوبر .2321
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21أكتوبر .2321
1
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  21مارس .2331
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  25مارس .2331
5
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف بتاريخ  2مايو  2332والخاص بفروع البنوك األجنبية.
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الفصـل السابـع
التعديالت التى تتم على األنظمة األساسية للبنوك وعقود اإلدارة
تقضى المرادة ( )1 12مرن قرانون البنرك المركرزى والجهراز المصررفى والنقرد الصرادر بالقرانون
رقم  11لسنة  2331بأن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلرس تدارتره النظرام األساسرى للبنرك
وعقود اإلدارة التى يتم تبرامها مع أى طرف يعهد تليه براإلدارة ،ويسرري هرإا الحكرم علرى كرل تجديرد أو
تعررديل لشنظمررة األساسررية أو لعقررود اإلدارة ،وفررى ضرروء إلررك فررإن علررى البنرروك موافرراة قطرراع الرقابررة
واإلشراف بما يلى:2
(أ) التعديالت التى ياقترح تجراؤهرا للنظرام األساسرى للبنرك ،وإلرك قبرل عرضرها علرى الجمعيرة
العامة غير العادية بمدة ال تقل عن ستين يوما ً.
(ب) التعديالت التي تطررأ علرى عقرود اإلدارة القائمرة عنرد النظرر فرى تجديردها ،أو مرا قرد يزمرع
البنك تبرامه من عقود جديدة مستقبالً ،تتعلق برإدارة البنرك وإلرك قبرل بردء سرريانها بمردة ال
تقل عن ستين يوما ً.
هرررإا ومرررن المفهررروم أن عقرررود اإلدارة ال تشرررمل التعاقررردات الترررى ترررتم مرررع العررراملين بالبنرررك أو
المستشارين أو الخبراء الإين يستعين بهم البنك فى تسيير أعماله.

 1كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  22مايو 2332
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الفصـل الثامـن
قواعد تملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك
نظمت المواد من ( )29تلى ( )55من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصرادر
بالقانون رقم  11لسنة  2331والمواد من ( )22تلى ( )26من الئحتره التنفيإيرة قواعرد وتجرراءات تملرك
لحصص فى رؤوس أموال البنوك وكإلك حاالت رفل طلب التملك وإلك على النحو التالى:
 .2للمصرريين ولغيررهم تملرك رؤوس أمروال البنروك دون التقيرد بحرد أقصرى يرنص عليره فرى أى
قانون آخر
 .2على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على ( )%5من رأس المال المصردر ألى
بنك وبمرا ال يجراوز ( )%23منره أن يخطرر البنرك المركرزى برإلك خرالل خمسرة عشرر يومرا ً
على األكثر من تاريخ تتمام التملك طبقا ً للنموإجين "نموإج اخطار تملرك حصرة فري رأسرمال
بنك تزيد على  %5وال تجاوز  %23للشخص الطبيعي"" ،نمروإج اخطرار تملرك حصرة فري
رأسمال بنك تزيد على  %5وال تجاوز  %23للشخص االعتباري".
 .1ال يجوز ألى شرخص طبيعرى أو اعتبرارى أن يتملرك مرا يزيرد علرى ( )%23مرن رأس المرال
المصدر ألى بنك أو أية نسبة تؤدى تلى السيطرة الفعلية عليه ،تال بعد الحصول علرى موافقرة
مجلررس تدارة البنررك المركررزى ،طبق را ً للضرروابط الترري تحررددها الالئحررة التنفيإيررة للقررانون سررابق
الإكر ،واآلتي إكرها في هإا الفصل ،ويقع باطالً كل تصرف يخالف إلك.
 .2ويقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو االعتبارى أن يكون مالكا ً ألية نسبة مرن شرأنها
تمكينره مرن تعيرين غالبيرة أعضراء مجلرس تدارة البنرك أو الرتحكم علرى أى نحرو فرى القرررارات
التى يصدرها مجلس تدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة.
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى مرا يملكره باإلضرافة تلرى أى مرن أقاربره حترى
الدرجة الرابعة ،وفى حساب ملكية الشخص االعتبارى ما يملكه باإلضافة تلرى أى مرن أعضراء
مجلس تدارته أو أى من المساهمين فيه ،سواء أكانوا أشخاصرا ً طبيعيرين أو أشخاصرا اعتباريرة،
أو مع أى شخص اعتبرارى آخرر تإا كران تحرت السريطرة الفعليرة لرإات األشرخاص الطبيعيرين أو
األشخاص االعتبارية ،كمرا يردخل فرى الحسراب مجمروع مرا يملكره أكثرر مرن شرخص طبيعرى أو
اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعيرة العامرة أو مجلرس تدارة البنرك بمرا
يؤدى تلى السيطرة الفعلية على أى منهما.
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 .5تإا تملك شخص بالميراث أو الوصرية أكثرر مرن ( )%23مرن رأس مرال البنرك المصردر ألى
بنك أو ما يؤدى تلى سيطرته الفعلية على البنك ،ولم يطلب استمرار تملكه طبقرا ً لحكرم المرادة
( )51من قانون البنرك المركرزي سرالف الرإكر تعرين عليره أن يوفرق أوضراعه ،طبقرا ً للقواعرد
التى يحددها مجلس تدارة البنك المركزى خرالل مردة ال تجراوز سرنتين مرن تراريخ أيلولرة هرإب
الزيررادة تليرره ،ويترتررب علررى عرردم توفيررق أوضرراعه خررالل هررإب المرردة أال تكررون لرره حقرروق فررى
التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس اإلدارة ،بالنسبة لما يزيد على الحد المشار تليه.
 .6يراعررى مجلررس تدارة البنررك المركررزى عنررد فحررص طلبررات الحصررول علررى موافقترره لتملررك أى
شخص طبيعى أو اعتبارى ما يزيد علرى ( )%23مرن رأس المرال المصردر ألى بنرك أو أيرة
نسبة تؤدى تلى السيطرة الفعلية عليه وفقا ً ألحكام المادة ( )52من القانون الضوابط اآلتية:
(أ) عدم وجود تعارل بين مصالح الطالب ومصالح البنك.
(ب) مردى مرا يتيحره التملرك مرن حقروق مرؤثرة ومرن سريطرة فعليرة علرى البنرك لتعيرين أعضرراء
مجلس اإلدارة أو فى التحكم فى القرارات التى يصدرها المجلرس أو تصردر عرن الجمعيرة
العامة.
(ج) مدى مساهمة الطالب واألطراف المرتبطة به فى البنك المطلوب التملك فيره وفرى البنروك
والمؤسسات المالية األخرى فى مصر.
(د) قدرة الطالرب واسرتعدادب لتقرديم مرا يلرزم مرن الردعم المرالى والفنرى أو أيهمرا تلرى البنرك فرى
حالة طلب تملك ما يزيد على ( )%23من رأس المال المصدر للبنرك أو أيرة نسربة ترؤدى
تلى السيطرة الفعلية عليه ،وإلك وفقا ً لما يراب مجلس تدارة البنك المركزى.
(هـ) أال يؤدى التملك تلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.
(و) عرردم صرردور حكررم نهررائى باإلدانررة فررى جريمررة ماسررة بالشرررف أو األمانررة ،أو فررى تحرردى
الجرائم المنصوص عليها فى القانون أو فى قانون مكافحة غسل األموال.
(ز) توافر عناصر األهلية والكفاءة والخبرة العملية.
 .7فى حالة طلب تملك ما يزيد على ( )%23من رأس المرال المصردر للبنرك أو علرى تملرك أيره
نسبة تؤدى تلى السيطرة الفعلية عليه ،يقدم طالب التملك تلى البنك المركزى قبل موعرد تتمرام
التملك بسرتين يومرا ً علرى األقرل ،طلبرا ً علرى النمروإجين "طلرب تملرك حصرة فري رأسرمال بنرك
أكثررر مررن  %23أو أي نسرربة تررؤدي تلررى السرريطرة الفعليررة عليرره للشررخص الطبيعرري"" ،طلررب
تملك حصة في رأسرمال بنرك أكثرر مرن  %23أو أي نسربة ترؤدي تلرى السريطرة الفعليرة عليره
للشخص االعتباري" ،ويرفق بالطلب تقرير يبرين سربب تملرك األسرهم واألهرداف الترى يرمرى
مقرردم الطلررب تلررى تحقيقهررا منرره وخططرره فررى تدارة البنررك والسياسررة التررى ينرروى تتباعهررا فررى
تصريف شئونه ،كما يرفق بالطلب المستندات اآلتية:
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أولا :إذا كان مقدم الطلب شخصا ا طبيعيا ا:
(أ) بيان باالسم والعنوان وصورة بطاقة تثبات الشخصية.
(ب) بيان بالمؤهالت العلمية وبالخبرات العملية.
(ج) ما يثبت عدم صدور أحكام نهائية بإشهار تفالس ضرد طالرب التملرك ،وعردم تدانتره
بجريمرررة ماسرررة بالشررررف أو األمانرررة ،أو بإحررردى الجررررائم المنصررروص عليهرررا فرررى
القررانون ،أو فررى قررانون مكافحررة غسررل األمرروال ،أو أى مسررتند آخررر يفررى بررالغرل
يقبله البنك المركزى.
(د) بيرران بأسررماء البنرروك – بمررا فيهررا البنررك المطلرروب التمل رك فيرره – والشررركات التررى
يساهم أو يشارك فيها بطريق مباشر أو غير مباشر وحدب أو مع أطرافه المرتبطرة
بنسربة تجرراوز ( )%23مررن رأس المررال المصرردر ألى منهررا ،متضررمنا ً قيمررة ونسرربة
المساهمة أو المشاركة.
(هـ) بيان بالتمويرل والتسرهيالت االئتمانيرة أو أيره مديونيرة أخررى حصرل عليهرا الطالرب
مرررن البنررروك المحليرررة واألجنبيرررة والمؤسسرررات األخررررى أو كفلهرررا هرررو واألطرررراف
المرتبطررة برره ،علررى أن يتضررمن البيرران اسررم الجهررة المقدمررة للتمويررل أو للتسررهيل أو
للمديونية األخرى ،والغرل من كل منها واألرصدة القائمة فرى نهايرة آخرر ثرالث
سنوات وفى آخر تاريخ قبل تقديم الطلب وأيه تسويات يكرون قرد قرام بإجرائهرا مرع
هررإب الجهررات وأيررة تجررراءات قانونيررة متخررإة منرره أو ضرردب فررى شررأن التمويررل أو
التسهيل أو المديونية األخرى المشار تليها.
ثانيا ا :إذا كان مقدم الطلب شخصا ا اعتباريا ا:
(أ) بيرران باالسررم والعنرروان والشرركل القررانونى وغرررل وطبيعررة النشرراط وترراريخ برردء
مزاولته.
(ب) بيرران برررأس المررال المصرردر والمرردفوع وبأسررماء المررالكين ألكثررر مررن ( )%23مررن
رأس المال المصدر.
(ج) صورة من النظام األساسى ومن صحيفة القيد فى السجل التجارى.
(د) صورة من القوائم المالية عن آخر ثالث سنوات مالية وتقرارير مراقبرى الحسرابات
عنها.
(هررـ) مررا يثبررت عرردم صرردور أحكررام نهائيررة بإشررهار تفررالس طالررب التملررك ،وعرردم تدانترره
بجريمرررة ماسرررة بالشررررف أو األمانرررة ،أو بإحررردى الجررررائم المنصررروص عليهرررا فرررى
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القررانون ،أو فررى قررانون مكافحررة غسررل األمرروال ،أو أى مسررتند آخررر يفررى بررالغرل
يقبله البنك المركزى.
(و) بيررران بأسرررماء األطرررراف المرتبطرررة بطالرررب التملرررك بمرررا فرررى إلرررك أسرررماء البنررروك
والشركات التى يساهم أو يشارك فيهرا وأى مرن أعضراء مجلرس تدارتره أو أى مرن
المساهمين فيه بنسبة تجاوز ( )%23من رأس المرال المصردر لكرل منهرا متضرمنا ً
قيمة ونسبة المساهمة.
(ز) بيان بالتمويل والتسهيالت االئتمانية أو أيرة مديونيرة أخررى حصرل عليهرا الطالرب،
أو كفلها ،شامالً األطراف المرتبطة به ،من البنوك المحلية واألجنبية والمؤسسرات
األخررررى ،علرررى أن يتضرررمن البيررران اسرررم الجهرررة المقدمرررة للتمويرررل أو للتسرررهيل أو
للمديونية األخرى والغرل من كل منها واألرصردة القائمرة فرى نهايرة آخرر ثرالث
سنوات مالية وفى آخر تاريخ قبل تقديم الطلب ،مع بيان أية تسويات يكرون قرد قرام
بإجرائها مرع هرإب الجهرات ،واإلجرراءات القانونيرة المتخرإة منره أو ضردب فرى شرأن
التمويل أو التسهيل أو المديونية األخرى المشار تليها.
(ح) تإا كان الطالب بنكا ً أو مؤسسة مالية مركزها الرئيسرى خرارج مصرر يتعرين تقرديم
مسررتند يفيررد خضرروع المركررز الرئيسررى لرقابررة السررلطة المختصررة وأن ترخيصرره
لممارسة النشاط مازال ساريا ً.
 .1تإا تملك الشخص الطبيعى برالميراث أو الوصرية أو نتيجرة لالكتتراب فرى أسرهم مطروحرة فرى
اكتتاب عام ،وكإلك الشرخص االعتبرارى نتيجرة لالكتتراب العرام أكثرر مرن ( )%23مرن رأس
المررال المصرردر ألى بنررك أو مررا يررؤدى تلررى سرريطرته الفعليررة علي ره ،ويرغررب أى منهمررا فررى
استمرار هإا التملك يتعين عليه تقديم طلب بإلك تلى البنك المركرزى طبقرا ً للنمروإجين "طلرب
اسررتمرار تملررك حصررة فرري رأسررمال بنررك أكثررر مررن  %23أو أي نسرربة تررؤدي تلررى السرريطرة
الفعلية عليه للشرخص الطبيعري (برالميراث أو الوصرية أو االكتتراب العرام)"" ،طلرب اسرتمرار
تملك حصة في رأسرمال بنرك أكثرر مرن  %23أو أي نسربة ترؤدي تلرى السريطرة الفعليرة عليره
للشخص االعتباري نتيجرة لالكتتراب العرام" مرفقرا ً بالطلرب المسرتندات المنصروص عليهرا فرى
البنرد رقرم ( )7السرابق وإلرك خرالل ثالثرين يومرا ً مرن تراريخ علرم الطالرب بمرا آل تليره بطريررق
الميراث أو الوصية أو االكتتاب العام.
 .9يتعررين علررى طالررب التملررك فررى البنرردين ( )7،1نشررر طلبرره فررى صررحيفتين يرروميتين صررباحيتين
واسعتى االنتشار تحداهما على األقل باللغة العربية خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه للبنرك
المركزى ،مع اإلشارة تلى حق كل إى مصلحة فى تقرديم اعتررال مسربب علرى الطلرب تلرى
البنك المركزى خالل عشرة أيام من تاريخ النشر.
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 .23ال تجوز الموافقة على الطلب تإا تبين للبنك المركزى أيا ً مما يأتى:
(أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلرب أو عردم صرحة أى مرن البيانرات
الواردة به.
(ب) أن قبررول الطلررب يمكررن أن يررؤدى تلررى الحررد مررن المنافسررة فررى السرروق المصرررفية أو
اضطراب العمل بها.
(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالي أجنبية ال يخضرع لرقابرة السرلطة المختصرة فرى
الدولة التى يقع بها مقرب الرئيسى.
(د) أن الطالب لريس لره خبررة بالعمرل المصررفى أو يكرون قرد صردر ضردب حكرم نهرائى فرى
جريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو تحدى الجررائم المنصروص عليهرا فرى قرانون البنرك
المركررزى والجهرراز المصرررفى والنقررد الصررادر بالقررانون رقررم  11لسررنة  2331أو فرري
قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم  13لسنة .2332
 .22ياخطررر صرراحب الشررأن بقرررار قبررول أو رفررل الطلررب خررالل سررتين يوم را ً مررن ترراريخ تقديمرره
ــمستوفيا ً المستندات المطلوبةــ بكتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول ويجرب أن يكرون
قرار الرفل مسببا ً.
وفى حالة صدور قررار بررفل اسرتمرار تملرك الطالرب للنسربة الترى آلرت تليره بطريرق
الميررراث أو الوصرررية أو نتيجرررة لتخصررريص أسرررهم مطروحررة فرررى اكتتررراب عرررام ،يصررردر البنرررك
المركزى قراراً يطالبه بالتصررف فيهرا خرالل سرنة مرن تراريخ تخطرارب بقررار الررفل تإا كران
التملررك بررالميراث أو الوصررية وخررالل ثالثررة أشررهر تإا كرران التملررك نتيجررة اكتترراب عررام ،ويجرروز
للبنك المركزى مد هإب المدة بما ال يجاوز مدة ماثلة ،ويترترب علرى عردم التصررف خرالل هرإب
المدة أال تكون للمالك حقوق التصرويت فرى الجمعيرة العامرة أو فرى مجلرس اإلدارة ،بالنسربة لمرا
يزيد على  %23من رأس المال المصدر للبنك.
 .22تسرررى أحكررام البنررود مررن ( )6تلررى ( )22علررى المالررك المسررتفيد لشسررهم أو شررهادات اإليررداع
الدولية ،ويكون المالك المسجل هو الملتزم بتنفيإ هإب األحكام نيابة عن المالك المستفيد.
 .21يلتزم البنك باإلفصاح عن اسم كل مساهم يمتلك وحدة أو مع أطرافه المرتبطة ما يزيد علرى
 % 5من رأس مال البنك المصردر ،وإلرك فرى اإليضراحات المتممرة للقروائم الماليرة المنشرورة
وفقا ً للقانون.
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الفصـل التاسـع
اإلخطار عن أسماء المساهمين فى رؤوس أموال البنوك

0

يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة واإلشراف ببيان بأسرماء المسراهمين فرى رؤوس أموالهرا
وفق النموإج "بيان بأسماء المساهمين في رأس مال البنك في "..................بصفة شرهرية فرى موعرد
غايته اليوم العاشر من الشهر التالى للشهر المعد عنه البيان.
على أن يراعى لدى استيفاء هإا النموإج ما يلى:
 .2يوضح اسم المسراهم الرإى يملرك ( )%2فرأكثر مرن رأس المرال المصردر ،ومرا قرل عرن إلرك يوضرع
تجماالً تحت بند آخرون.
 .2يرردخل فررى حسرراب الملكيررة للشررخص الطبيعررى مررا يملكرره باإلضررافة تلررى أى مررن أقاربرره حتررى الدرجررة
الرابعة.
يتم تحديد األشخاص االعتبارية التي تحت السيطرة الفعلية ألي من المساهمين.
يتم تحديد األشخاص الطبيعيين التي تربط بينهم درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة ،وكرإا المسراهمين
وأعضاء مجالس اإلدارة في األشخاص االعتبارية المساهمة في البنك.
 .1نسبة المساهمة = القيمة االسمية لشسهم المكتتب فيها تجمالى رأس المال المصدر.
 .2يوقررع النمرروإج اثنرران مررن المسررئولين عررن تدارة البنررك ويمكررن االكتفرراء بتوقيررع واحررد تإا كرران القررائم
بالتوقيع مصرحا ً له بالتوقيع منفرداً عن البنك.

 1كتاب قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  1ديسمبر 2331
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الفصـل العـاشـر
وقف العمليات والندماج واإلدماج والشطب
أولا :وقف العمليات
تخضررع تجررراءات وقررف عمليررات (نشرراط) بنررك للمررادتين ( )13 ،22مررن قررانون البنررك المركررزى
والجهررراز المصررررفى والنقرررد الصرررادر بالقرررانون رقرررم  11لسرررنة  2331وكرررإا قررررار مجلرررس تدارة البنرررك
المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  22سبتمبر  2332وإلك على النحو التالى:
 .2ال يجوز ألى بنك وقرف عملياتره تال بموافقرة سرابقة مرن مجلرس تدارة البنرك المركرزى ،وتصردر
الموافقة بعد التثبت من أن البنرك قرد قردم ضرمانات كافيرة أو أبررأ إمتره نهائيرا ً مرن التزاماتره قبرل
أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
 .2يتعين على البنك الإى يرغب فى وقف عملياته أن يقدم طلبرا ً برإلك تلرى البنرك المركرزى (قطراع
الرقابرررة واإلشرررراف) للحصرررول علرررى اإلإن بالسرررير فرررى تجرررراءات وقرررف العمليرررات مرفقرررا ً بررره
المستندات التالية:
(أ) موافقة الجمعية العامرة غيرر العاديرة للبنرك – بشررط تروافر األغلبيرة الالزمرة لتعرديل النظرام
األساسى للبنك – أو موافقة المركز الرئيسى فى الخارج بالنسبة لفرع البنك األجنبى ،علرى
وقف العمليات.
(ب)الدراسة التى أعدها البنك لوقف العمليات متضمنة مبررات إلك.
(ج) ما يفيد تخطار السلطة النقدية فى الدولة الترى يقرع فيهرا المركرز الرئيسرى للبنرك فرى الخرارج
بالنسبة لفرع البنك األجنبى.
(د) تعهد البنرك أو المركرز الرئيسرى للبنرك بالنسربة لفررع البنرك األجنبرى بتقرديم كافرة الضرمانات
الكافية أو تبرراء إمتره مرن االلتزامرات قبرل أصرحاب الودائرع وغيررهم مرن الردائنين وحقروق
العاملين.
ويصرردر مجلررس تدارة البنررك المركررزى قرررارب خررالل ثالثررين يوم را ً مررن ترراريخ تقررديم الطلررب
مسررتوفيا ً المسررتندات المطلوبررة ،وياخطررر إو الشررأن بررالقرار خررالل أسرربوعين مررن ترراريخ صرردورب
بكتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول.
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 .1يتعرين علرى البنررك الرإى حصرل علررى اإلإن بالسرير فررى تجرراءات وقرف العمليررات ،التقردم بطلررب
وقف عملياته مرفقا ً به المستندات اآلتية:
(أ) ما يدل على نشر تعالن بوقف عملياته مرتين علرى األقرل فرى صرحيفتين صرباحيتين يروميتين
واسعتى االنتشرار تحرداهما باللغرة العربيرة تصردران فرى المدينرة الكرائن بهرا المركرز الرئيسرى
للبنك فى جمهورية مصر العربية أو الفرع الرئيسى بالنسربة لفرروع البنروك األجنبيرة ،ويرإكر
فى اإلعالن تعتزام البنك تقديم طلب تلى البنك المركزى بوقف عملياته فرى جمهوريرة مصرر
العربية وتاريخ تقديم هإا الطلب ،ويجرب أن يتضرمن اإلعرالن دعروة المرودعين وغيررهم مرن
الدائنين للبنك وكل مرن لره حرق قبرل البنرك تلرى تقرديم بيران تلرى البنرك المركرزى فرى موعرد ال
يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقرف العمليرات مبينرا بره حقروقهم الترى لرم يقرم البنرك بالوفراء بهرا تن
وجدت.
ويجررب أن تمضررى خمسررة عشررر يوم را ً علررى األقررل بررين اإلعالنررين ،كمررا يجررب أن يمررر
تسعون يوما ً على األقل بين تاريخ آخر تعالن وتاريخ تقرديم طلرب وقرف العمليرات تلرى البنرك
المركزى.
(ب) شررهادة مررن البنررك الطالررب أنرره قرردم ضررمانات كافيررة أو أبرررأ إمترره نهائيرا ً مررن التزاماترره قبررل
المودعين وغيرهم من الدائنين له والعاملين به ،موقعا ً عليها من رئيس مجلرس تدارة البنرك
أو العضو المنتدب أو المدير المسئول بالنسربة لفرروع البنروك األجنبيرة ومصردقا ً عليهرا مرن
مراقبى الحسابات مرفقا ً بها المستندات التالية:
 شهادة من مأمورية الضرائب المختصة متضمنة عدم اسرتحقاق أى ضررائب دمغرة علرىالبنك حتى تاريخ التوقف.
 شرهادة مررن مأموريررة الضرررائب المختصررة متضررمنة عردم اسررتحقاق أى ضرررائب شررركاتأموال أو قيم منقولة أو كسب عمل على البنك حتى تاريخ التوقف.
 صورة من بيان االستعالم الصادر من الهيئة القومية للتأمين االجتمراعى بعردم وجرود أىأرصدة مستحقة على البنك للهيئة.
 صررورة اإلعررالن المنشررور فررى جريرردتين صررباحيتين واسررعتى االنتشررار تحررداهما باللغررةالعربية ،بشأن قيام البنك بتحويل أرصدة أصحاب الحسرابات الرإين لرم يسرتدل علريهم تلرى
بنك آخر أو موافاة البنك المركرزى المصررى (قطراع الرقابرة واإلشرراف) بخطراب تعهرد
غير قابل لإللغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى مصر بالوفاء بأية التزامرات مسرتحقة
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على الفرع للمودعين أو غيرهم من الدائنين (ومنها مستحقات الضرائب والهيئرة القوميرة
للتأمين االجتماعى وغيرها).
(ج) بيرران بررالمركز المررالى للبنررك أو فرررع البنررك األجنبررى بعررد الوفرراء بالتزاماترره قبررل المررودعين
وغيرهم من الدائنين والعاملين أو تقديم ضمانات كافية لهرإب االلتزامرات مصردقا ً عليهرا مرن
مراقبى الحسابات.
ويصرردر مجلررس تدارة البنررك المركررزى قررراراً فررى شررأن طلررب وقررف العمليررات خررالل
تسعين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً المستندات المطلوبة بعد التثبت من أن البنك قد قردم
ضمانات كافية أو أبرأ إمته نهائيا ً من التزاماته قبل المودعين وغيرهم من الدائنين والعاملين.
ويبلغ القرار الصادر فى شأن طلب وقف العمليات تلى البنرك الطالرب خرالل خمسرة عشرر يومرا ً
من تاريخ صدورب بكتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول.
 .2يترترب علررى وقررف العمليررات صرردور قرررار مجلرس تدارة البنررك المركررزى بشررطب البنررك بأغلبيررة
ثلثى أعضاء المجلس وينشر القرار فى الوقائع المصرية خالل عشرة أيام من تاريخ صدورب.
ثانيا ا :الندماج واإلدماج
نظمت المادتان ( )79 ،22من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصرادر بالقرانون
رقم  11لسنة  2331وكإا قرارات مجلس تدارة البنك المركزى بجلساته المنعقدة بتواريخ  12أغسرطس
 1 ،2332فبرايرررر 25 ،أغسرررطس 23 ،ديسرررمبر  2335تجرررراءات انررردماج البنررروك بنوعيرررة االختيرررارى
واإلجباري على النحو التالى:
 -0الندماج الختيارى:
(أ) تقضى المادة ( )22بأنه يجوز ألى بنرك االنردماج فرى بنرك آخرر بتررخيص سرابق مرن مجلرس
تدارة البنررك المركررزى بعررد اسررتيفاء الشررروط واإلجررراءات التررى يصرردر بهررا قرررار مررن هررإا
المجلس مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب علرى االنردماج شرطب تسرجيل البنرك المردمج ونشرر قررار الشرطب فرى الوقرائع
المصرية خالل عشرة أيام من تاريخ صدور االندماج.
(ب)صررردر قررررارا مجلرررس تدارة البنرررك المركرررزى بجلسرررتيه المنعقررردتين بتررراريخى  1فبرايرررر25 ،
أغسطس  2335فى شأن شروط وتجراءات االندماج وفقرا ً ألحكرام المرادة ( )22متضرمنة مرا
يلى:
 -2يكون تطبيرق أحكرام المرادة ( )22مرن قرانون البنرك المركرزى والجهراز المصررفى والنقرد
وفقا ً للقواعد واإلجراءات الواردة فيما بعد.
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 -2على البنوك الداخلة فى االندماج اختيار من يمثلها فرى اتخراإ تجرراءات االنردماج ،وعليره
أن يتقدم بطلب تلى البنك المركزى المصرى للحصول على الموافقرة المبدئيرة للتررخيص
لها بالسير فى تجراءات االندماج مبينا ً به اآلتى:
 أسباب االندماج وأغراضه. طريقة االندماج وشروطه األساسية. طريقة الوفاء بمقابل االندماج. اسم بيت الخبرة المقترح لتقييم البنوك الداخلة فى االندماج. الجدول الزمنى لتنفيإ االندماج. مررا يفيررد موافقررة الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة لكررل مررن البنرروك الداخلررة فررى االنرردماجباألغلبية المقررة قانوناً.
 خطة الحفاظ على حقوق العاملين بالبنوك الداخلة فى االندماج. -1فى حالة االندماج بتكوين بنك جديد ،يتعين أن يقدم طلب للحصول على الموافقة المبدئيرة
للترخيص بالسير فى تجراءات االندماج مستوفيا ً المستندات المنصوص عليها فرى المرادة
( )2من الالئحة التنفيإية للقانون رقم  11لسنة .2331
 -2يصدر مجلس تدارة البنك المركزى قرارب فى شأن طلب االندماج متضمنا ً الشروط التى
يجب على البنوك الداخلة فى االندماج مراعاتهرا ،والموافقرة علرى بيرت الخبررة المقتررح،
ويخطر به إوو الشرأن خرالل ثالثرين يومرا ً مرن تراريخ تقرديم الطلرب بكتراب موصرى عليره
مصحوبا ً بعلم الوصول.
 -5يعررد بيررت الخبرررة المعتمررد تقريررراً بررالتقييم متضررمنا ً نتررائج الفحررص الشررامل لجميررع أصررول
والتزامات البنوك الداخلة فرى االنردماج فحصرا ً نافيرا ً للجهالرة ( )Due Diligenceوفقرا ً
للقواعررد والتعليمررات الصررادرة مررن البنررك المركررزى فررى هررإا الشررأن ،ويجررب أن يتضررمن
تقريرب على األخص ما يلى:
 التاريخ الإى اتخإ أساسا ً لحساب أصول والتزامات البنوك الداخلة فى االندماج. بيان أسس تقييم البنوك الداخلة فى االندماج بغرل تحديد حقوق المساهمين. بيان أصول والتزامات البنك المدمج التى تؤول تلى البنك الدامج أو البنك الجديد. بيان أصول والتزامات البنك المدمج الترى ال ترؤول تلرى البنرك الردامج أو البنرك الجديردوكيفية التعامل معها.
 التقدير النهائى لحقوق المساهمين فى البنوك الداخلة فى االندماج. بيان مقابل االندماج وطريقة الوفاء بحقوق مساهمى البنك المدمج. بيان التغيير الإى يطرأ على هيكل المساهمين فى البنك الدامج أو البنك الجديد. اآلثار المترتبة على تقرير الفحص القانونى للبنوك الداخلة فى االندماج.دليل التعليمات الرقابية
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 ويجوز أن يقتصر الفحص الشامل على البنك المدمج ،تإا كان مقابل االندماج نقداً.ويقرردم بيررت الخبرررة تقريرررب النهررائي تلررى البنرروك الداخلررة فررى االنرردماج بعررد اسررتيفاء
مالحظاتها ومالحظات مراقبى حساباتها.
 -6على البنوك أطراف االندماج تتاحة كافة المستندات والمعلومات الالزمة للفحرص المرالى
والقرررانونى بمعرفرررة الفريرررق المعرررين مرررن بيرررت الخبررررة المعتمرررد والمرررديرين التنفيرررإيين
والمستشررارين القررانونيين ألطررراف االنرردماج المعينررين مررن مجلررس تدارة كررل بنررك ،دون
غيرهم على أن يوقع كل عضو تتاح له هإب المسرتندات أو المعلومرات علرى اتفراق لحفرظ
السرية بالصيغة التى يوافق عليها البنك المركزى المصرى.
 -7علررى ممثلررى البنرروك التررى حصررلت علررى الموافقررة المبدئيررة للسررير فررى تجررراءات االنرردماج
التقدم بطلب الحصول على موافقة مجلس تدارة البنك المركزى علرى االنردماج مرفقرا ً بره
المستندات اآلتية:
 صورة معتمردة مرن محضرر اجتمراع الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة لكرل بنرك بالموافقرةعلى عقد االندماج باألغلبية المقررة قانونا ً ،أو موافقة المركز الرئيسى للبنك ،تإا كران
البنك المدمج فرعا ً لبنك أجنبى.
 مشروع النظام األساسى للبنك الدامج معدالً أو النظام األساسى للبنك الجديد. صورة من آخر قوائم مالية مدققة من مراقبى الحسابات لكرل بنرك مرن البنروك الداخلرةفى االندماج فى التاريخ الإى يسربق مباشررة قررار الجمعيرة العامرة لكرل بنرك بالموافقرة
على االندماج.
 تقرير بيت الخبرة. صورة من عقد االندماج ،على أن يتضمن على األخص البيانات التالية: اسم البنك الدامج فى حالة تعديله أو اسم البنك الجديد الناجم عن االندماج.
 جميع البيانات األساسية السالف بيانها التى يلتزم بيرت الخبررة بتضرمينها بتقريررب
المعتمد.
 تقرير مراقبى الحسابات لكرل مرن البنروك أطرراف االنردماج والمقدمرة للمسراهمين وفقرا ًألحكام المادة ( )292من الالئحة التنفيإية للقانون  259لسنة .2912
 اإلجراءات التى اتخإت نحو تخارج المساهمين المعترضين على عملية االندماج. اإلجراءات الخاصة بالعاملين فى البنك أو البنوك المدمجة وكيفية ضمان حقوقهم. وفى حالة االندماج بإنشاء بنك جديرد ،يتعرين أن يرفرق بالطلرب المسرتندات المنصروصعليها فى المادة ( )5من الالئحة التنفيإية للقانون  11لسنة .2331
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 -1يجوز للمساهمين الإين اعترضوا علرى قررار االنردماج فرى الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة
ألى مررن البنرروك الداخلررة فررى االنرردماج ،أو لررم يحضررروا االجتمرراع بعررإر مقبررول ،طلررب
التخارج من البنك واسترداد قيمة أسهمهم ،وإلك بطلب كترابى يصرل للبنرك خرالل خمسرة
عشر يوما ً من تاريخ شهر قرار االندماج ويتم تقدير قيمة األسرهم وفقرا ً للقيمرة الترى اتفرق
عليها فى عقد االندماج.
 -9ويصرردر مجلررس تدارة البنررك المركررزى ،خررالل ثالثررين يومررا ً مررن ترراريخ تقررديم الطلررب
مسررتوفيا ً المسررتندات المطلوبررة ،قررراراً للموافقررة علررى االنرردماج وشررطب البنررك أو البنرروك
المدمجة أو تأسيس البنك الجديد ،بحسب األحوال.
ويعتمد محافظ البنك المركرزى تعرديل النظرام األساسرى للبنرك الردامج أو النظرام األساسرى
للبنك الجديد ،بحسب األحوال ،كما يعتمد عقود اإلدارة ،تن وجدت.
ويابلررغ قرررار الموافقررة النهائيررة علررى االنرردماج للبنرروك الداخلررة فررى االنرردماج خررالل أسرربوع
من تراريخ صردورب بكتراب موصرى عليره مصرحوبا ً بعلرم الوصرول ،ويانشرر قررار شرطب
تسجيل البنوك المدمجة فى الوقائع المصرية خرالل عشررة أيرام مرن تراريخ صردور قررار
مجلس تدارة البنك المركزى بالموافقة على تسجيل البنك الجديد النراتج عرن االنردماج فرى
الوقائع المصرية .ويلتزم البنك الدامج أو البنرك الجديرد ،علرى حسرب األحروال ،براإلعالن
عن صدور قرار االندماج وتراريخ نفراإب فرى جريردتين يروميتين واسرعتى االنتشرار خرالل
أسبوع من استالمه لقرار البنك المركزى بالموافقة النهائية على االندماج.
ويتم النشر على نفقة الجهة صاحبة الشأن.
 -23فرررى حالرررة تملرررك البنرررك الررردامج لجميرررع أسرررهم البنرررك المنررردمج ،سرررواء بصرررورة مباشررررة
أو غير مباشرة ،يتقدم البنك الدامج بطلب االندماج مباشرة وفقا ً لمرا ورد بالبنرد ( )7مرن
هإب الضوابط ،دون الحاجة لتقديم تقرير بيت الخبرة ،ويتم االندماج فى هإب الحالرة وفقرا ً
لشسس المحاسبية التى يوافق عليها مجلس تدارة البنك المركزى.
ويكون للبنك الدامج أن يعين مرن برين أعضراء مجلرس تدارتره ،أعضراء فرى مجلرس تدارة
البنك المدمج ،لمدة ستة أشهر ،اعتباراً من تاريخ االستحواإ ،تجدد بموافقرة مجلرس تدارة
البنك المركرزى وإلرك بهردف تنفيرإ خطرة االنردماج واتخراإ اإلجرراءات القانونيرة الالزمرة
إلتمامه.
 23مكرراً – يراعى فى حاالت االندماج ما يلى-:
 .2فررى حالررة وجررود صررندوق تررأمين خرراص بررديل خاضررع للقررانون رقررم  62لسررنة
2913
فى شرأن أنظمرة الترأمين االجتمراعى الخاصرة البديلرة فرى كرل مرن البنرك المردمج
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والبنك الدامج ،يتم تحويل كامل احتياطيات صندوق العاملين بالبنك المدمج تلرى
صندوق العاملين بالبنرك الردامج ،وفقرا ً ألحكرام المرادة ( )23مرن القرانون المشرار
تليرره ،وإلررك دون المسرراس بررالحقوق المكتسرربة ألصررحاب المعاشررات والمررؤمن
عليهم والمستحقين عنهم.
 .2وفررى حالررة صررندوق تررأمين خرراص بررديل فررى البنررك المرردمج وخضرروع العرراملين
بالبنك الدامج لنظرام الترأمين االجتمراعى العرام (سرواء وحردب أو باإلضرافة لنظرام
صرناديق الترأمين التكميليرة الخاصرة وفقرا ً للقرانون  52لسرنة  )2975يرتم تصررفية
صندوق التأمين االجتماعى البديل الخاص بالعاملين فرى البنرك المردمج ،وترؤول
احتياطياته تلى صندوق التأمين االجتماعى العام للعاملين بقطراع األعمرال العرام
والخرراص .ويلتررزم صررندوق التررأمين االجتمرراعى العررام للعرراملين بقطرراع األعمررال
العام والخاص باستخدام هإب االحتياطيات على الوجه التالى:
أ-

اتجنرررب المبرررالغ الالزمرررة للوفررراء بحقررروق أصرررحاب المعاشرررات الرررإين نشرررأ
استحقاقهم قبل تاريخ االندماج ،وإلرك دون أدنرى انتقراص مرن تلرك الحقروق
بما فى إلك الحق فى الزيادة الدورية للمعاا وفقا ً لنظام الصندوق الخراص
البديل للبنك المدمج.

ب -اتؤدى الحقوق والمزايا لشعضاء المستمرين فى العمل بعد تراريخ االنردماج
وفقا ً ألحكرام المرادة ( )2مرن قررار رئريس مجلرس الروزراء رقرم  523لسرنة
 2912والمعدلة بموجب قرارب رقم ( )2331لسنة .2335
 .1فرررى حالرررة خضررروع العررراملين بالبنرررك المررردمج لنظرررام الترررأمين االجتمررراعى العرررام
وخضوع العاملين بالبنك الدامج لنظام تأمين خاص برديل ،يرتم تحويرل احتيراطى
المعراا مررن النظررام العررام تلرى النظررام البررديل وفقرا ً ألحكرام المررادة ( )5مررن قرررار
رئيس مجلس الوزراء رقم  523لسنة  2912المشار تليه.
وفى جميع األحوال تسرى قواعد نظام التأمين الخاص البرديل للعراملين فرى
البنررك المرردمج حتررى اليرروم السررابق لترراريخ االنرردماج ،وتسرررى القواعررد المطبقررة
فررى البنررك الرردامج علررى جميررع العرراملين فررى البنررك المرردمج اعتبرراراً مررن ترراريخ
االندماج.
وعلى أن يلتزم البنك الدامج فى الحالتين  2و  2بما يلى:
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أ -سداد أى عجز فى األمروال الالزمرة للوفراء بمسرتحقات أصرحاب المعاشرات
والمستحقين وكإا األعضاء المستمرين فى العمل وفقا ً ألحكام هإب المادة.
ب -توفير مزايا الرعاية الصرحية ألصرحاب المعاشرات بمرا ال يقرل عرن المزايرا
التى كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ االندماج.
وتإا كان الصندوقان فى البنك الدامج والبنك المدمج خاضرعين للقرانون رقرم 52
لسررنة  ،2975يجررب اتخرراإ اإلجررراءات الالزمررة لحوالررة حقرروق والتزامررات الصررندوق
الخرراص بالعرراملين فررى البنررك المرردمج أو تدماجرره فررى الصررندوق الخرراص بالعرراملين فررى
البنك الدامج وفقا ً للمادة  13مرن القرانون رقرم  52لسرنة  2975أو تصرفيته وفقرا ً للمرادة
رقم  12من القانون المشار تليه ،قبل تاريخ االندماج.
ويلتزم صندوق التأمين الخاص فى البنك المدمج بتوفيرق أوضراعه واتخراإ اإلجرراءات
الالزمررة وفقرا ً ألحكررام هررإب المررادة والقررانون رقررم  62لسررنة  2913أو القررانون رقررم 52
لسنة  2975على حسب األحوال ،قبل تاريخ االندماج.
 -2الدمج اإلجباري:
(أ)

تقضى المادة ( )79من قانون البنك المركرزى والجهراز المصررفي والنقرد رقرم  11لسرنة
 2331بأنه لمجلرس تدارة البنرك المركرزى فرى حالرة تعررل أحرد البنروك لمشراكل ماليرة
تررؤثر علررى مركررزب المررالى ،أن يطلررب مررن تدارة البنررك المتعثررر ترروفير المرروارد الماليررة
اإلضررافية الالزمررة فررى صررورة زيررادة رأس المررال المرردفوع أو تيررداع أمرروال مسرراندة لرردى
البنك ،وإلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلرس تدارة البنرك المركرزى وخرالل المردة
التى يحددها وتالَ جاز لمجلس تدارة البنرك المركرزى ،تمرا تقريرر الزيرادة الترى يراهرا فرى
رأس المررال وطرحهررا لالكتترراب برراإلجراءات والشررروط التررى يقررهررا ،أو تصرردار قرررار
بإدمرراج البنررك فررى بنررك آخررر بشرررط موافقررة البنررك المرردمج فيرره ،أو شررطب تسررجيل البنررك
المتعثر وإلك كله وفقا ً للقواعد المقررة فى هإا الشأن.

ويعتبر البنك متعرضا ً لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه تحدى الحاالت اآلتية:
 عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين. االنخفررال الملمرروس فررى أصررول البنررك أو تيراداترره بسرربب مخالفررة القرروانين أو القواعرردالمنفإة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة ال تتفق وأسس العمل المصرفى.
 تتباع أساليب غير سليمة فى تدارة نشاط البنك يترتب عليهرا انخفرال حقروق المسراهمينبشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
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 ترروفر دالئررل قويررة علررى أن البنررك لررن يررتمكن مررن مواجهررة طلبررات المررودعين أو الوفرراءبالتزاماته فى الظروف العادية.
 نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.(ب) صدر قرار مجلس تدارة البنرك المركرزى بجلسرته المنعقردة بتراريخ  12أغسرطس 2332
بشأن تطبيق أحكام المادة ( )79متضمنا ً ما يلى:
 .2يكررون تطبيررق أحكررام المررادة ( )79مررن قررانون البنررك المركررزى والجهرراز المصرررفى
والنقد المشار تليه وفقا ً للقواعد واإلجراءات الواردة فيما بعد.
 .2يتم تخطار البنك الإى تتوافر فى شأنه تحردى الحراالت المنصروص عليهرا فرى الفقررة
الثانيررة مررن المررادة ( )79بطلررب مجلررس تدارة البنررك المركررزى ترروفير مرروارد ماليررة
تضافية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصرول موجره تلرى رئريس مجلرس تدارة البنرك
المتعثر على أن يتضمن ما يأتى:
 المبررررات التررى اسررتند تليهررا البنررك المركررزى فررى طلررب ترروفير المرروارد الماليررةاإلضافية.
 حجرم المرروارد الماليررة المطلرروب توفيرهررا سرواء كانررت فررى شرركل زيررادة رأسررمالالبنك أم فى صورة تيداع ألموال مساندة لديه من المساهمين.
 المدة التى يلزم تروفير المروارد الماليرة اإلضرافية خاللهرا علرى أال تتجراوز ثالثرةأشهر من تاريخ اإلخطار.
وللبنررك المركررزى فررى األحرروال التررى يقرردرها أن يطلررب مررن بيررت خبرررة أو جهررة
متخصصة القيام بعملية تقييم للبنك المتعثر وعلى حسرابه قبرل توجيره اإلخطرار
المشار تليه وإلك ما لم يقرر االكتفاء بالقوائم المالية األخيرة التى تم مراجعتها
وتعداد تقرير عنها من مراقب حسابات البنك المتعثر.
 .1على رئيس مجلرس تدارة البنرك المتعثرر دعروة مجلرس اإلدارة لالنعقراد خرالل مردة ال
تتجرراوز أسرربوعين مررن ترراريخ اإلخطررار المشررار تليرره فررى البنررد السررابق لبحررث الطلررب
والرردعوة الجتمرراع الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة للبنررك خررالل األربعررة أسررابيع التاليررة
على أن يرفق بالدعوة للجمعية العامرة رأى مجلرس اإلدارة واقتراحره بشرأن الطلرب،
وأخر تقرير أعدب مراقب حسابات البنك.
ويتم تخطار البنك المركزى بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة غيرر العاديرة
للبنررك المتعثررر وبمرفقررات الرردعوة وللبنررك المركررزى أن يرسررل منرردوبا ً عنرره لحضررور
االجتماع.
 .2يخطر مجلس تدارة البنك المتعثر البنك المركزى بقرار جمعيته العامرة غيرر العاديرة
بشأن الطلب المشار تليه فى البند ( )2مرن هرإب الضروابط فرى اليروم الترالى النعقادهرا
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علررى األكثررر ،علررى أن يرفررق برره تيضرراح مررن المجلررس ألسررلوب االسررتجابة للطلررب
والموعد المقرر له بما ال يتجاوز المدة المحددة فى الطلب.
 .5تإا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية للبنك المتعثرر خرالل سرتة أسرابيع مرن تراريخ
اإلخطررار بطلررب البنررك المركررزى المشررار تليرره فررى البنررد ( )2مررن هررإب الضرروابط ،أو
قررررت الجمعيررة رفررل الطلررب كليررا ً أو جزئيررا ً ،أو انقضررت ألى سرربب آخررر المرردة
المقررة فى الطلب دون االستجابة لكل مرا جراء فيره ،كران للبنرك المركرزى أن يقررر
زيرادة رأسرمال البنرك المتعثرر وطرحهرا لالكتتراب العرام أو الخراص أو تصردار قررار
بدمج البنك فى بنك آخر أو شطب تسجيله.
 .6تكررون زيررادة رأسررمال البنررك وطرحهررا لالكتترراب العررام أو الخرراص ،متررى قرررر البنررك
المركزى إلك تطبيقا ً ألحكام البند السابق وفقا ً للقواعد المقررة لإلك فى قانون سروق
رأس المال رقم  95لسنة  2992والئحته التنفيإية.
ويحل قرار مجلس تدارة البنك المركزى بطرح أسهم زيادة رأس المرال محرل
القرار الصادر من مجلرس تدارة البنرك مصردر األوراق الماليرة وجمعيتره العامرة فرى
تطبيق تلك األحكام
ويعهررد البنررك المركررزى تلررى مؤسسررة ماليررة مرررخص لهررا مررن الهيئررة العامررة
للرقابة المالية بإعداد نشرة االكتتاب فى أسرهم البنرك المتعثرر أو مرإكرة المعلومرات،
بحسب األحوال ،من واقع البيانات والمعلومات المتاحة له والتى تقردمها تدارة البنرك
المتعثررر وتكررون مسررئولة عنهررا علررى أن تتضررمن نشرررة االكتترراب العررام أو مررإكرة
المعلومات تقرير مراقب الحسابات عما ورد بها وكإلك مرن واقرع البيانرات األخررى
المتاحة للبنك المركزى.
وتخصم أتعاب ومصاريف طرح األسهم من حصيلة االكتتاب فيها.
 .7تإا لررم تررتم تغطيررة طرررح أسررهم زيررادة رأسررمال البنررك المتعثررر بالكامررل ،يكررون للبنررك
المركزى تما االكتفاء بالنسبة التى تم تغطيتها أو تلغاء الطرح وفقرا ً لشحكرام الرواردة
فى قانون سوق رأس المال المشار تليه.
وللبنك المركزى فى حالة اإللغاء تعادة الطرح فى وقت آخر يحددب ،وإلك
كله مع عدم اإلخالل بسلطة البنك المركزى ابتداء أو عند تلغاء الطرح فى تصدار
قرار بدمج البنك فى بنك آخر وفقا ً لهإب الضوابط أو شطب تسجيله.
 .1يكون دمج البنك المتعثر فى بنك آخر بشرط الحصرول علرى موافقرة الجمعيرة العامرة
غير العادية للبنك المدمج فيه على أن تتضمن الشرروط الترى يقبرل تتمرام الردمج بهرا،
ومقابرل االنردماج ،والمردة الزمنيرة المقرررة لره ،واإلجرراءات الترى سروف يتبعهرا فررى
إلك.
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ويصدر محرافظ البنرك المركرزى قرراراً بتشركيل لجنرة خاصرة لإلشرراف علرى
تنفيإ تجراءات االنردماج برئاسرة أحرد نرائبى المحرافظ وعضروية مردير قطراع الرقابرة
واإلشراف ومدير تدارة تطوير القطاع المصرفى بالبنرك المركرزى وممثرل عرن كرل
مررن البنررك المتعثررر والبنررك المرردمج فيرره يختررارب رئرريس مجلررس تدارة كررل مررن البنكررين
وعضو إى خبرة قانونية أو مالية ،باإلضافة تلى من يرى رئيس اللجنرة ضرمه تليهرا
من أعضاء آخرين .ويكون الجهاز المركزى للمحاسبات ممثالً فى اللجنة مترى كران
البنررك المتعثررر أو المرردمج فيرره مملوك را ً للدولررة بمررا ال يقررل عررن  %25مررن رأسررماله.
وتنعقررد اللجنررة برردعوة مررن رئيسررها وبحضررور ثلثررى أعضررائها علررى األقررل ،وتصرردر
قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
وللبنك المدمج فيه القيام بفحص قانونى ومرالى للبنرك المتعثرر ،علرى أن تعتمرد
اللجنة المشار تليها فى الفقرة السرابقة نترائج الفحرص وكرإلك تقريرر مراقرب حسرابات
البنك المتعثر فى شأن تقييم أصوله وخصومه ودراسرة التقيريم الترى قرد يطلبهرا البنرك
المركزى وفقا ً ألحكرام الفقررة األخيررة مرن البنرد ( )2مرن هرإب الضروابط ،كمرا تعتمرد
اللجنة تقييم أصول وخصوم البنك المدمج فيه تإا كان يترترب علرى االنردماج تصردار
أسهم زيادة فى رأسماله مقابل حقروق مسراهمى البنرك المتعثرر .وفرى جميرع األحروال
يكررون قرررار اللجنررة باعتمرراد التقيرريم والررإى يتخررإ أساس را ً للرردمج نهائي را ً فررإإا كرران تقيرريم
حقوق المساهمين الإى اعتمدته اللجنة المشرار تليهرا للبنرك المتعثرر سرالبا ً ،يرتم الردمج
دون مقابل لمساهمى البنك المتعثر ودون حاجة لتقييم البنك المدمج فيه.
ويصدر مجلس تدارة البنك المركزى قراراً بالترخيص باالندماج وشروطه.
 .9تتولى اللجنة المشار تليها فى البند السابق متابعة تجراءات تنفيإ الدمج حترى صردور
قرار البنك المركرزى بشرطب البنرك المتعثرر وإلرك وفقرا ً للقواعرد الترى يحرددها البنرك
ثالثا ا :شطب البنك فى غير حالة الندماج
تخضع تجراءات شطب تسجيل البنك فى غيرر حراالت االنردماج للمرادة ( )13مرن القرانون رقرم  11لسرنة
 2331على النحو التالى:
 .2يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المصري فى األحوال اآلتية:
(أ)

تإا ثبت أنه خالف أحكام هإا القانون أو الئحته التنفيإية أو القررارات الصرادرة تنفيرإا لره ،ولرم
يقرررم بإزالرررة المخالفرررة خرررالل المررردة وبالشرررروط الترررى يحرررددها مجلرررس تدارة البنرررك المركرررزى
المصرى.
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(ب) تإا اتبررع سياسررة مررن شررأنها اإلضرررار بالمصررلحة االقتصررادية العامررة أو بمصررالح المررودعين
أو المساهمين.
(ج) تإا توقف عن مزاولة نشاطه.
(د)

تإا أشهر تفالسه أو تقررت تصفيته.

(هـ) تإا تبين أن الترخيص له تم بنا ًء على بيانات خاطئة قدمها تلى البنك المركزى المصرى.
 .2يتم الشطب بقرار من مجلس تدارة البنك المركزى المصرى بأغلبية ثلثرى أعضراء المجلرس ،وينشرر
قرار الشطب فى الوقائع المصرية خالل عشرة أيام من تاريخ صدورب ،وفى األحروال المشرار تليهرا
فى الفقرات (أ ،ب ،هـ) ال يصدر قرار الشطب تال بعد تعالن البنرك بكتراب موصرى عليره مصرحوبا ً
بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ اإلعالن.
 .1يترتب علرى القررار الصرادر بشرطب التسرجيل وقرف البنرك عرن مباشررة العمرل وتصرفيته ،وفرى هرإب
الحالة يجوز لمجلس تدارة البنك المركرزى المصررى تمرا أن يقررر تصرفية أعمرال البنرك فروراً أو أن
يرخص له مؤقتا ً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لإلك.
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الفصـل الحادي عشر
رسـوم التسجيل والرسـم السنوى
أولا :رسوم التسجيل
وفقا ً للمرادة ( )11مرن قرانون البنرك المركرزى والجهراز المصررفى والنقرد الصرادر بالقرانون رقرم 11
لسنة  2331والئحته التنفيإية تكون رسوم التسجيل على النحو التالى:
 .2عشرة آالف جنيه بالنسبة للمركرز الرئيسرى للبنرك أو الفررع الرئيسرى المشررف علرى العمرل فرى
مصر بالنسبة لفروع البنوك األجنبية.
 .2سبعة آالف جنيه عن كل فرع أو وكالة.
ثانيا ا :الرسم السنوى
وفق را ً لمررا تقضررى برره المررادة ( )16مررن قررانون البنررك المركررزى والجهرراز المصرررفى والنقررد الصررادر
بالقانون رقم  11لسنة  ،2331تلتزم البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بأداء رسم رقابة سرنوى بواقرع
جنيها ً عن كل عشرة آالف جنيه من متوسط تجمالى المراكز الشهرية خالل العام.2
ويجب على البنوك أن تسدد هإا الرسم تلرى البنرك المركرزى خرالل شرهر ينراير مرن كرل عرام ،وإلرك
عن االثنرى عشرر شرهراً السرابقة ،وفرى حالرة الترأخير فرى السرداد يسرتحق عائرد يحسرب علرى أسراس سرعر
الخصم المعلن من البنك المركزى.

 1كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  27ابريل  2322الخاص بقرار مجلس تدارة البنك المركز المصري بتاريخ 26
ابريل .2322
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الفصـل الثاني عشر
مواعيـد العمـل
 .0مواعيد خدمة الجمهور
تكون المواعيد خالل أيام العمل األسبوعية من الساعة الثامنة والنصف صباحا ً حترى السراعة
الثانية ظهراً 2باستثناء شهر رمضان حيث تكون المواعيد من السراعة التاسرعة والنصرف صرباحا ً
حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
 .2العطلة األسبوعية
يومى الجمعة والسبت .2
 .3مواعيد تقديم الخدمة المصرفية لدى كافة البنوك العاملة فى مصر

2

نظرا ألهمية توحيد مواعيد تقديم الخدمة المصرفية لدى كافة البنروك العاملرة فرى مصرر ،فقرد
وافق البنك المركزي المصري على ما يلى-:
(أ) ال سماح للبنوك بمد مواعيد العمل حتى الساعة الخامسة مسراء خرالل أيرام العمرل الرسرمية
(مررن األحررد تلررى الخمرريس) وفق را ً لرغب رة البنررك ودون النظررر لعرردد الفررروع المطلرروب مررد
ساعات العمل بها وعلى أن تقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بإلك.
(ب)بالنسبة للفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية (الموالت) تكون مواعيد العمل بها مرن
السرراعة  22صررباحا حتررى السرراعة  1مسرراء لتقررديم كافرره الخرردمات المصرررفية طرروال أيررام
األسرربوع بمررا فيهررا الجمعررة والسرربت ،أمررا بالنسرربة للفررروع المتواجرردة بررالمراكز التجاريررة
(المرروالت) ولهررا برراب علررى الشررارع للتعامررل مررع الجمهررور فتعمررل حتررى السرراعة  5مسرراء
خالل أيام العمل الرسمية فقط (من األحد تلى الخميس).
(ج) بالنسبة للفروع المتواجدة بداخل النوادى الرياضية واالجتماعية تكون مواعيرد العمرل بهرا
حتى الساعة  1مساء لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام األسبوع بما فيها الجمعرة
2

قرار مجلس تدارة البنك المركزي المصري بتاريخ  21تبريل .2915
2
كتاب قطاع الرقابة واإلشراف بتاريخ  25سبتمبر .2339
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والسبت للتعامل مع رواد النادى ،أما بالنسبة للفروع المتواجردة برالنوادى ولهرا براب علرى
الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة  5مساء خالل أيام العمرل الرسرمية فقرط
(من األحد تلى الخميس).
(د) بالنسبة للفروع المتواجدة بالفنادق تكرون مواعيرد العمرل بهرا حترى السراعة  5مسراء لتقرديم
كافة الخدمات المصرفية طروال أيرام األسربوع بمرا فيهرا الجمعرة والسربت ويكرون اسرتبدال
العملة بعد إلك (من  5:9مساء) فى حالرة طلرب البنرك إلرك ،أمرا بالنسربة للفرروع الملحقرة
بالفنادق ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حترى السراعة  5مسراء خرالل
أيام العمل الرسمية فقط (من األحد تلرى الخمريس) .ويكرون اسرتبدال العملرة بعرد إلرك وفقرا
للمواعيد المقررة.
 .4بالنسبة للفروع المتواجدة داخل المجمعات السكنية ()Residential Compounds
تكون مواعيد العمل طوال أيام األسبوع وحترى السراعة السرابعة مسراءاً –بحسرب الرغبرة-
وإلك شريطة توافر عناصر التأمين الكامل لتلك الفرروع وعردم تواجرد أبرواب لهرا علرى الشرارع
خارج تلك المجمعات ،2مع مراعاة التعليمرات السرابق صردورها مرن البنرك المركرزي المصرري
بتاريخ  25سبتمبر .2339

2

كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ  26مارس .2321
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