
 
 

 

 إستثمارية قرارات أية إتخاذ أو البيع أو للشراء كحافز به يعتد أن يجب ال التقرير هذا بأن علما للجميع متاحة و متوفرة مصادر من بالشركة البحوث إدارة بواسطة التقرير هذا إعداد تم
 في الواردة المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و

 المدى على الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا
 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل
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اءة األولى مع التعليق على فيما يلي أبرز محتويات مسودة قانون الجهاز المصرفي الجديد من خالل القر 

 :بعضها
 

شركات تحويل األموال الجهاز المصرفي وشركات الصرافة و تسري أحكام القانون على البنك المركزي و  .1
التصنيف اإلئتماني والشركات التي منح اإلئتمان وشركات االستعالم و وشركات ضمان مخاطر اإلئتمان وجهات 

يلغى قانون البنك المركزي و  ،فعتقدم خدمات التعهيد والشركات و الجهات العاملة في مجال نظم و خدمات الد
 .تعديالتهو  2003لسنة  88لقرار بقانون رقم و الجهاز المصرفي و النقد الصادر با

 
 14مليار جنيه في القانون السابق إلى  4الحد األدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي المصري يرتفع من  .2

 .مليار جنيه في القانون الجديد
 

مليون جنيه في القانون السابق إلى  500لمصدر و المدفوع بالكامل ألي بنك يرتفع من الحد األدنى لرأس ا .3
مليار و نصف المليار جنيه في القانون الجديد. وأال يقل رأس المال المخصص لفروع البنوك األجنبية في 

أس المال جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الحرة )بند ر 
. جديد بالمقارنة بالقانون القديم(المخصص لفروع البنوك األجنبية العاملة في مصر لم يتغير في القانون ال

بالنظر إلى البنوك المدرجة في البورصة المصرية تم مالحظة أن البنوك المدرجة في سوق األسهم المصرية و 
 : مليار جنيه هي ما يلي 1.5ري عن التي مازالت رؤوس أموالها المدفوعة تقل بالجنيه المص

اإلسكان بنك التعمير و و   UNBE.CAبنك االتحاد الوطني مصر و SAUD.CAبنك البركة مصر 
HDBK.CA    بنك كريدي أجريكول مصر وCIEB.CA   بنك الكويت الوطني مصر وNBKE.CA    لكنه و

مليار جنيه و لكن لم يتم التنفيذ  1.55مؤخرا أعلن أن جمعيته العمومية قررت زيادة رأس ماله المدفوع إلى 
و لكنه مؤخرا أعلن عن عزمه زيادة رأس المال المرخص   EXPA.CAالبنك المصري لتنمية الصادرات  وبعد 
مليار جنيه و الدعوة للجمعية غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال و  5مليار جنيه إلى  2من 

مليار جنيه . التعليق على رأس المال  1.44ل المصدر و المدفوع وهو حاليا التي قد يتبعها زيادة رأس الما
المدفوع للبنوك المدرجة في البورصة المصرية وخصوصا تلك التي تحمل أسماء لبنوك أجنبية افترض أنها 

ج كيانات مستقلة عاملة في مصر بشكل مستقل عن الكيانات األم التي قد تكون تابعة لها في بالد أخرى خار 
 .مصر

 
حدد البنك المركزي معنى االستقالل بما يلي: أال يكون موظفا في و  رئيس مستقليرأس مجلس إدارة أي بنك  .4

أال تكون و    البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خالل السنوات الثالث السابقة )على صدور القانون الجديد( 
جلس أو اإلدارة العليا و أال تكون له أي مصالح له أية صالت قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء الم

تتعارض مع واجباته و أال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي بإستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في 
 .ؤساء مجلس إدارة البنوك الحاليينالمجلس. سينتج عن هذه المادة تغيير جميع أو أغلب ر 
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تنفيذيين و غير تنفيذيين بينهم على األقل عضوين مستقلين و في مجلس إدارة البنك يشتمل على أعضاء  .5
جميع األحوال يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك غير تنفيذيين و أن يتم تعيين رئيس و أعضاء مجلس 
إدارة البنك بقرار من الجمعية العامة للبنك و لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد )بالنسبة لبنوك القطاع الخاص( 

ة للتجديد لمدة إضافية أما بالنسبة لبنوك القطاع العام سيكون رئيس مجلس إدارة البنك لمدة ثالث سنوات قابل
 .واحدة فقط

 
، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء و أعضاء خالل بسلطة الجمعية العامة للبنكدون إ .6

تحددهم الالئحة التنفيذية قبل الموافقة عليهم من السلطة  مجلس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين الذين
، و لمحافظ البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا بتنحية أي تعيين قبل إبداء المحافظ رأيهالمختصة و يبطل 

واحد أو أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة السابقة إذا خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الرقابية بما 
هدد أموال المودعين و سالمة أصول البنك. و لصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار ي

لم خالل ثالثين يوما من تقديمه استبعاده خالل ستين يوما من تاريخ إبالغه بالقرار و يتعين البت في التظ
في مصر كما تسري أيضا على الجهات  تسري أحكام هذه المادة أيضا على فروع البنوك األجنبية العاملةو 

 .المبينة في البنك األول باألعلى(األخرى المخاطبة بهذا القانون )و 
 

أغلب التعديالت األخرى في القانون الجديد تعديالت إجرائية تتعلق بدور البنك المركزي المصري في الرقابة  .7
تي ستعتبر تابعة للبنك هات األخرى العلى البنوك و دوره في السياسة النقدية و دوره فيما يتعلق بالج

تلك التعديالت تعتبر ضرورية ليتماشى دور البنك المركزي الجديد مع األنشطة الجديدة التي دخلت . المركزي
السوق مؤخرا مثل التمويل متناهي الصغر و الدفع اإللكتروني إلخ و ليتماشى دور البنك المركزي مع التطور 

 .ي تحقيق الشمول المالي في الدولةي المجلس القومي للمدفوعات و فالتكنولوجي و مع أدواره ف
 
 
 
 

 تنويه
 .القادمة الفترة رأسمالها زيادة المتوقع كالبنو  قطاع ألسهم فنية رؤيةتم إصدار 
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