قرار رئيس مجيٌريت يصر انعربيت
رقى  46نسنت 4006

بإصدار اننظاو األساسي نهبنك ادلركزي ادلصري

رئيس الجمهورية

بعد اإلطالع على الدستور:

.3002

وعلىىى وىىلبوك البب ى المراىىزي والجهىىلز الما ىرال والب ىىد الاىىلدر بلل ىىلبوك رو ى  88لسىىبة
وعلى ورار رئيس جمهورية مار العربية رو  99لسبة  3992بإادار البظىل اسسلسىل

للبب المرازي الماري؛

وببلء على مل ارتآه مجلس الدولة؛
ورر

(الملدة اسولل)

يعمل بأحال البظل اسسلسل للبب المرازي الماري المراق
(الملدة الثلبية)

يلىىل وىرار رئىىيس الجمهوريىىة روى  99لسىىبة 3992المشىىلر يليىىما امىىل يلحىىل اىىل حاى ي ىىلل
البظل اسسلسل المراق.

حاىىل

(الملدة الثللثة)

يبشر هذا ال رار ال الجريدة الرسميةا ويعمل بم مك اليو التللل لتلريخ بشره.
ادر برئلسة الجمهورية ال  3المحر سبة  3239هى.

(الموااق  33ابراير سبة ) 3002

حسبل مبلر

اننظاو األساسي نهبنك ادلركزي ادلصري
(انباب األًل)

انشكم انقانٌني نهبنك ًيقره ًرأمسانو
ملدة  -3البب المرازي الماري ش ص اعتبلري عل ا يتبع رئيس الجمهورية.
مىىلدة  -3المراىىز الرئيسىىل للبب ى وموطبىىم ال ىىلبوبل مديبىىة ال ىىلهرةا ويجىىوز ب ىرار مىىك مجلىىس يدارة
الببى يبشىىلء اىىروع ومالتىىخ لىىم وات ىىلذ واىىالء وم ارسىىليك اىىل دا ىىل الىىبالد و لرجهىىل وذلى وا ىىل لمىىل

ت تضيم حلجة العمل.

مىىلدة  -2رس مىىلل البب ى المراىىزي المىىداوع اربعىىة مليىىل ار جبيىىم ماىىريا ويجىىوز لمجلىىس ادارتىىة
بالالتفىىلق مىىع وزيىىر الملليىىة تجبيىىخ بسىىبة مىىك االربىىلة السىىبوية الاىىلاية لزيىىلدة رس المىىلل ا امىىل

يجوز لمحلاظ البب المرازي بلالتفلق مع وزير المللية زيلدتم مبلشرة بإسهل مك ال زابة العلمة.

(انباب انثاني)

أىداف انبنك ادلركزي ًاختصاصاتو
واال تالاىىل

مىىلدة  -2يبلشىىر ابب ى السىىلطل

الم ولىىة لىىم اىىل وىىلبوك البب ى المراىىزي والجهىىلز

الما ىرال والب ىىد المشىىلر يليىىما ويعمىىل البب ى علىىى تح يىىق االسىىت رار اىىل اسسىىعلر وسىىالمة البظىىل

المارالا وذل ال يطلر السيلسة االوتالدية العلمة للدولة.
وي تص البب بوضع وتبفيذ السيلسل
هىىدا

مىىلدة  -9يضىىع البب ى

الب دية واالئتملبية والماراية.

السيلسىىة الب ديىىة بلالتفىىلق مىىع الحاومىىةا وذل ى مىىك ىىالل مجلىىس

تبسي ل يشال ب رار مك رئيس الجمهورية.
وي طىىر محىىلاظ البب ى مجلسىىل الشىىعخ والش ىىورى بهىىذه اسهىىدا

عبىىد عىىرض مش ىىروعل

ولبوبل الموازبة العلمة للدولة وال طة العلمة للتبمية االوتالدية واالجتملعيةاامل ي طر المجلسيك

بأي تعديل يطر على هذه اسهدا

الل السبة المللية.

ملدة  -6يت ذ البب الوسلئل التل تافل تح يق هداام والبهوض بل تالالتم ولم علىى اس ىص
مل يأتل:
( ) يادار وراق الب د وتحديد ائلتهل مواافلتهل وذل طب ل لحا الملدة ( )8مك هذا البظل .
(خ) يدارة السيولة الب دية ال االوتالد ال وملا والد ول ال عمليل

السوق المفتوة.

(ج) ياىىدار اسوراق الملليىىة التىىل تتبلسىىخ مىىع طبيعىىة موالىىم وبشىىلطم وا ىىل لمىىل ي ىره مجلىىس يدارتىىما
وتحمل هذه اسوراق توويع محلاظ البب .

(د) التىىأثير اىىل االئتمىىلك الما ىرال بمىىل يافىىل م لبلىىة الحلجىىل
االوتالدي.

(ه) الرولبة على وحدا
(و) يدارة احتيلطيل

الح ي يىىة لم تل ى

ب ىواحل البشىىلط

الجهلز المارال.

الدولة مك الذهخ والب د اسجببل.

(ز) تبظي وادارة سوق الار اسجببل.
(ة) اإلش ار

على بظل المداوعل

ال ومل.

(ط) حاىىر ومتلبعىىة المديوبيىىة ال لرجيىىة علىىى الحاومىىة والهيئىىل

االوتاىىلدية وال دميىىة وال طىىلع

العل ووطلع اسعملل العل وال طلع ال لص وذل طب ل للبملذج التل يحددهل مجلس اإلدارة.
وللبب ى

ك ي ىىو بأيىىة مهىىل و يت ىىذ يىىة يج ىراءا

والماراية و حال الرولبة على االئتملك المارال.

ي تضىىيهل تطبيىىق السيلسىىل

الب ديىىة واالئتملبيىىة

ملدة  -7يت لضى البب م لبال عك ال دمل

التل يؤديهل طب ل لالئحة سعلر ال ىدمل

الماىراية

ال لاة بم التل يادر بهل ورار مك مجلس اإلدارة وبللشروط والضوابط التل ي ررهل المجلس.
مىىلدة  -8ياىىوك للببى دوك يىره حىىق ياىىدار وراق الب ىىد ذا
مجلىس يدارة الببى ائىل

البب .

وموااىفل

وىىوة اإلبىراء يىىر المحىىدودةا ويحىىدد

وراق الب ىد التىل ياىدرهل وتحمىل هىذه اسوراق توويىع محىلاظ

ويجخ ك ي لبل وراق الب ىد التىل ياىدرهل الببى باىفة دائمىة وي ىدر ويمتهىل راىيد ماىوك

مىىك الىىذهخ والب ىىد اسجببىىل والاىىاو اسجببيىىة وسىىبدا
رى تضمبهل الحاومة.

مارية

الحاومىىة الما ىرية و ذوتهىىل و ي سىىبد

ملدة  -9يحدد مجلس يدارة البب ب رار مبم بسخ اساول الماوبة لحطلء يادار و ارق الب د.
وي ىىودع ال ىىذهخ والب ىىد اسجبب ىىل واسا ىىول اس ىىرى الماوب ىىة لحط ىىلء اإلا ىىدار ا ىىل الببى ى
المرازي بلل لهرة و اىل حىد ببىو ال طىلع العىل بجمهوريىة ماىر العربيىة و اىل ببى مىك الببىو

ال ال لرج يوااق عليم مجلس يدارة البب المرازيا وياوك اإلبداع بلس ولحسلخ البب المرازي.
مىىلدة  -30للبب ى

ك يتعلمىىل اىىل السىىوق المفتىىوة بش ىراء وبيىىع اسوراق المحليىىة الما ىرية واسوراق

المضموبة مك الحاومة واسوراق المللية التل يادرهل والسبدا
ملدة  -33للبب

التل يعيبهل مجلس يدارتم.

ك ي د ائتملبل للببو ال لضعة سحال ولبوك البب المرازي والجهلز المارال

والب ىىدا واىىذل للمبشىىآ

وللهيئىىل

اسجببيىىة والدوليىىةا ويىىت ت ىىدي االئتمىىلك طب ىىل للشىىروط وال واعىىد

واسوضلع التل ي رهل مجلس اإلدارة.

م ىىلدة  -33للببى ى ا ىىل حلل ىىة ح ىىدوي اض ىىطراخ م ىىللل و ظ ىىر ط ىىلر
احتيلجىىل

ىىر ي ىىدعو يل ىىى مواجه ىىة

ضىىرورية اىىل اسس ىواق الملليىىةا ك يت ىىذ مىىل ي ىراه مىىك يج ىراءا

بمىىل اىىل ذل ى مىىك ت ىىدي

تمويل استثبلئل للببو ا طب ل للشروط وال واعد التل يحددهل مجلس اإلدارة.

مى ىىلدة -32للبب ى ى

ك يضى ىىمك التمويى ىىل والتسى ىىهيال

االئتملبيى ىىة التى ىىل تحاى ىىل عليهى ىىل اسش ى ى لص

االعتبلرية العلمة و الببو ال لضعة سحال وىلبوك الببى المراىزي والجهىلز الماىرال والب ىد مىك

الببىىو والمؤسسىىل

والهيئىىل

اسجببيىىة والدوليىىة وذل ى طب ىىل للشىىروط وال واعىىد التىىل تبيبهىىل الالئحىىة

التبفيذية لل لبوك المشلر يليم.
ملدة  -32للبب المرازي ك يطلخ مك الببو ومالتخ تمثيل الببىو اسجببيىة وشىرال
اس رى المر ص لهل بللتعلمل ال الب د اسجببل ي بيلبل

والجهل

و ييضلحل

الاىرااة

عىك العمليىل

التل تبلشرهل .ولمفتشل البب المرازي ومعلوبيه الذيك يبدبه المحلاظ ال الحق ال اإلطالع ال

م ىىر الببى ى
البيلبل

و المات ىىخ و الش ىىراة و الجه ىىة عل ىىى دالتره ىىل وس ىىجالتهل بم ىىل ياف ىىل الحا ىىول عل ىىى

واإليضلحل

الالزمة.

ام ىىل يا ىىوك لمفتش ىىل الببى ى الحا ىىول عل ىىى ا ىىور ي ىىة مس ىىتبدا
التفتيش.

الزم ىىة لتح ي ىىق

ى ىراض

مىىلدة  -39ي ىىو البب ى بمراوبىىة تبفيىىذ عمليىىل

الب ىىد اسجببىىل طب ىىل سحاىىل وىىلبوك البب ى المراىىزي

والجهلز المارال والب د والئحتم التبفيذية وال ار ار الالدرة وتبفيذا لم.
وت ضع الببو المعتمدة وشىرال

الب د اسجببل لرولبة البب المرازي.

الاىرااة والجهىل

اس ىرى المىر ص لهىل بللتعلمىل اىل

(انباب انثانث)

إدارة انبنك ًنظايو ادلايل
انفصم األًل
إدارة انبنك

مىىلدة  -36ياىىوك للبب ى المراىىزي محىىلاظ ياىىدر بتعييبىىم و ىرار مىىك رئىىيس الجمهوريىىة ببىىلء علىىى
ترشيح مجلس الوزراء لمدة ربع سبوا

ولبلة للتجديدا ويتضمك ال رار معلملتم المللية.

ويعلمل المحلاظ مك حيي المعلش معلملة الوزيرا وياوك وبول اسىت للتم ب ىرار مىك رئىيس

الجمهورية.

ملدة  -37ياوك لمحلاظ البب بلئبىلكا يعىيك اىل مبهمىل ب ىرار مىك رئىيس الجمهوريىة ببىلء

علىىى ترشىىيح المحىىلاظ لمىىدة ربىىع سىىبوا

ولبلىىة للتجديىىدا ويحىىدد ال ىرار الاىىلدر بىىللتعييك المعلملىىة

المللية.
امل ياوك للمحلاظ واالء يعيبوك ب رار مك مجلس يدارة البب ببلء على ترشيح المحلاظ.
ملدة  -38يشال مجلس يدارة البب برئلسة المحلاظ وعضويم ال مك:
 بلئبل المحلاظ.
 رئيس الهيئة العلمة للرولبة المللية.
 ممثل لوزير المللية يرشحم الوزير.
 اربعة اعضلء مك ذوي ال برة ال المسلئل الب دية و المللية او الماراية او
ال لبوبي ىىة االوتا ىىلدية ا ي ت ىىلره رئ ىىيس الجمهوري ىىة لم ىىدة رب ىىع س ىىبوا

ولبل ىىة

للتجديد.
و يجوز اك ياوك مك بيبه اعضلء متفر يك لعضوية المجلس و اللجلك المببث ة عبم.
واىىل حللىىة يىىلخ المحىىلاظ و وجىىود مىىلبع لديىىم يحىىل محلىىم وىىد البىىلئبيكا اىىإذا ىىلخ حىىل محلىىم

البلئخ اآل ر

و ياىىدر بتشىىايل المجلىىس و تحديىىد مالاىىل

اعضىىلئم يىىر التبفيىىذييك و ب ىدال

حضىىور جلسىىلتم

ببلء علل اوتراة المحلاظ.
ورار مك رئيس الجمهورية ً
ملدة  -39يشترط ال ال مك المحلاظ وبلئبيم و عضو مجلس يدارة البب مل يأتل:
( ) ك ياوك ماريل مك بويك مارييك.
(خ) ك ياوك متمتعل بح ووم المدبية والسيلسية.

(ج) ك ياوك حسك السمعة ول يادر ضده حا بهلئل ال جبليىة و اىل جريمىة ملسىة بللشىر
و اسملبة.

(د) ال تا ىىوك ل ىىم ما ىىللح تتع ىىلرض م ىىع واجبلت ىىما و يا ىىوك م ىىك ش ىىأبهل ك ت ىىؤثر ا ىىل حيدت ىىم ا ىىل
المداوال

وات لذ ال رار.

(هى) ك يتمتع ب برة واسعة ال الشئوك االوتالدية والماراية.
و اضال عك الشروط المت دمة ا يشترط ال اعضلء مجلس االدارة مىك ذوي ال بىرة ا اك ال تاىوك
له او للجهل

التل يعملوك بهىل ايىة ماىللح تتعىلرض مىع واجبىلته او مىع م تضىيل

و االسىىت الل و الحفىىلظ علىىل س ىرية المعلومىىل

الحيىدة

التىىل يتاىىلوك بهىىل بحا ى عضىىويته لمجلىىس

ادارة البب ى المراىىزي ا امىىل يشىىترط اك ال ياوب ىوا مىىك رؤسىىلء او اعضىىلء مجىىللس ادارة الببىىو
التجلريىىة او شىىرال

التمويىىل او مىىك العىىلمليك بهىىل ا او ممىىك ي ىىدموك لهىىل ىىدمل

مهبيىىة و

استشلرية.
ملدة  – 30مجلس يدارة البب هو السلطة الم تاة بح يق هدا

واالئتملبية والماراية وتبفيذهلا ولم ال سبيل ذل جميع الاالحيل

( ) تحديد دوا

البب ووضع السيلسل

ووسلئل السيلسة الب دية التل يماك يتبلعهل و يجراءا

(خ) تحديىىد س ىىعلر االئتم ىىلك وال ا ى ومع ىىدال

العلئ ىىد عىىك العملي ىىل

الب ية

وعلى اس ص مل يأتل:
تبفيذهل.
الماىىراية الت ىىل

يجريهل البب حسخ طبيعتهل و جللهلا وذل دوك الت يد بللحدود المباوص عليهل ال
ي ولبوك

ر.

(ج) ويعلك البب عك هذه اسسعلر والمعدال

التل يحددهل مجلس يدارتم.

(د) تحديد ال واعد التل تتبع ال ت يي اساول التل ت لبل وراق الب د الماري.
(ه) وضىىع المعىىليير والض ىوابط الرولبيىىة التىىل تافىىل سىىالمة الم اراىىز الملليىىة للببىىو وحسىىك دائهىىل
سعمللهلا واادار ال ار ار الالزمة لتبفيذهل.
(و) عل ىىى االئتم ىىلك ال ىىذي ت دم ىىم البب ىىو والتأا ىىد م ىىك تطبي ىىق مع ىىليير الج ىىودة االئتملبي ىىة والس ىىالمة
المللية.

(ز) اعتملد الموازبة الت ديرية وال وائ المللية والت لرير التل يعدهل الببى عىك مراىزه ا لمىللل وبتىلئ
عمللم.

(ة) اعتملد الهيال التبظيمل للبب .
(ط) ياى ىىدار الل ى ىوائح والى ىىبظ الدا ليى ىىة المتعل ى ىىة بشى ىىئوك البب ى ى الملليى ىىة واإلداريى ىىة والفبيى ىىةا والئحى ىىة
الم ازيىىدا

والمبلواىىل ا والئحىىة العىىلمليك بللبب ى دوك الت ىىدي بلل واعىىد المباىىوص عليهىىل اىىل

ال وابيك واللوائح المعمول بهل بللحاومة وال طلع العل ووطلع اسعملل العل .

ملدة  -33يجتمع مجلس يدارة البب مىرتيك علىى اسوىل اىل شىهر بم ىر مراىزه الرئيسىل ببىلء علىى
دعوة المحلاظ و ببلء على دعوة مك ثلثل عضلء المجلىسا ويجىوز ك يىداعل المجلىس لالبع ىلد
لرج م ر البب بشرط ك ياوك هذا االجتملع دا ل الجمهورية.

احيحل يال بحضور المحلاظ و حىد بلئبيىم بلإلضىلاة
ملدة  -33ال ياوك اجتملع مجلس اإلدارة
ً
يلى لبية اسعضلءا وتادر ال ار ار بلس لبية المطل ة سعضلء المجلس.
مىىلدة  -32لمجلىىس يدارة البب ى
لمبلشرة اال تالال

ك ي ىىرر تشىىايل لجبىىة و لجىىلك مىىك بىىيك عضىىلئم و مىىك يىىره

التل يعهد بهل يليهل و لت دي الدراسل

ك تستعيك بمك تراه لمبلشرة مهمتهل.

ملدة -32يمثل المحلاظ البب

والبحوي التل يطلبهل ولهذه اللجلك

مل ال ضلء وال االتم مع الحيرا ويتولى تاىري

البب ويعلوبم ال ذل بلئبله وواالؤه ال ال حدود ا تالام.

جميىع شىئوك

ويجوز للمحلاظ ك يفوض بعضل مك ا تالالتم يلىى بلئبيىم و واالئىم و حىده و ك يالفهى

بمهمل محددة بشرط ي طلر مجلس يدارة البب .
م ىلدة  -39يتبىىع البب ى

سىىلليخ اإلدارة وا ىىل لمىىل يجىىري عليىىم العىىر الما ىرال دوك الت يىىد بىىللبظ

وال واعد اإلدارية والمللية المعمول بهل ال الحاومة وال طلع العل ووطلع اسعملل العل .
م ى ىىلدة  -36يتب ى ىىع الببى ى ى وح ى ىىدا

له ى ىىل الش ا ى ىىية االعتبلري ى ىىة والميزابي ى ىىة المس ى ىىت لةا عل ى ىىى البح ى ىىو

المباوص عليم ال ال لبوك.
ملدة -37يشمل الهيال التبظيمل للبب وحدا
وا ىىل سحا ىىل ال ىىلبوك وتتمت ىىع ه ىىذه الوح ىىدا

الوح ىىدا

يدارة الببى ى ا ىىل تح ي ىىق اسه ىىدا

لتبظي عمل هذه الوحدا .

ذا

طلبع لصا تهد

يلى ال يل بمهل محددة

بلالس ىىت الل الفب ىىل والم ىىللل واإلداريا وتع ىىلوك ه ىىذه

المبوط ىىة ب ىىما ويا ىىدر جل ىىس اإلدارة ال ىى ار ار الالزم ىىة

وال يجوز تعديل الهيال التبظيمل يال بعد العرض على مجلس اإلدارة.
ملدة  -38ياوك لال وحدة الئحة دا ليةا تادر ب رار مك مجلىس يدارة الببى ببىلء علىى

اوتراة المحلاظا وتحدد الالئحة ا تالالتهل وبظمهىل الملليىة واإلداريىة اىل يطىلر اللىوائح المطي ىة
بللبب .

انفصم انثاني

اننظاو ادلايل نهبنك ًيراقبا احلساباث
ملدة  -39تعتبر موال البب المرازي مواالً لاة.
ملدة  -20تعتبر موال البب ال بطلق تطبيق حال ولبوك الع وبل

مواالً علمة.

ملدة  -23تبد السبة المللية للبب ببداية السبة المللية للدولة وتبتهل ببهليتهل.
م ىىلدة  -23يع ىىد الببى ى موازبت ىىم الت ديري ىىة متض ىىمبة موازب ىىل
الطلبع ال لص.

الوح ىىدا

المس ىىت لةا والوح ىىدا

ذا

ويعتمد مجلس يدارة البب الموازبة الت ديرية وبل بداية السبة المللية بثالثة اشهر.
وال تشمل الموازبة العلمة للدولة الموارد واالست دامل

الجلرية والرسمللية للبب .

بيلبل ال بهلية ال سبوع عك مرازه المللل م لرًبل بمراىزه اىل بهليىة اسسىبوع
ملدة  -22يعد البب
ً
السلبق ويعرض على مجلس يدارتما ويبشر هذا البيلك ال الوولئع المارية.
ملدة  -22يعهد بمراجعة حسلبل

البب يلى اثبيك مك مراوبىل الحسىلبل

س ىىبويلً الجه ىىلز المرا ىىزي للمحلس ىىبل ا وت ىىت مراجع ىىة حس ىىلبل

يعيبهمىل ويحىدد تعلبهمىل

الببى ى وا ىىل لطبيع ىىة بش ىىلط البب ىىو

المرازية ولمعليير المراجعة الماريةا وت و هذه المراجعة م ل مراجعة الجهلز المشىلر يليىم طب ىل

لل لبوك.

وعلىىى البب ى

ك يضىىع تحى

تاىىر مراوبىىل الحسىىلبل

التل يراهل المراوبلك ضرورية لل يل بللمراجعة.
ملدة  -29يعد البب

جميىىع الىىدالتر واسوراق والبيلبىىل

الل ثالثة شهر مك تلريخ ابتهلء السبة المللية مل يأتل:

( ) ال ىوائ الملليىىة للببى عىىك السىىبة الملليىىة المبتهيىىةا والمعىىدة وا ىىل لطبيعىىة بشىىلط الببىىو المرازيىىة
اوبل الحسلبل .
ولمعليير المحلسبة الماريةا يووع عليهل المحلاظ ومر ً

ىر عىىك المراىىز المىىللل للببى ا وبتىىلئ
(خ) ت ريى ًا

عمللىىم ىىالل السىىبة الملليىىة المبتهيىىة يتبىىلول بوجىىم

ىىلص ع ىىرض اسحى ىوال االوتا ىىلدية واسوض ىىلع المللي ىىة والب دي ىىة والماى ىراية واالئتملبي ىىة ا ىىل

مار.

وتراع ال ىوائ الملليىة وت ريىر مروبىل الحسىلبل

وت ريىر المراىز المىللل يلىى رئىيس الجمهوريىة ىالل

عش ىرة يىىل مىىك تىىلريخ اعتملدهىىل مىىك مجلىىس يدارة البب ى ا وترسىىل بسىىخ مبهىىل يلىىى رؤسىىلء مجىىللس
الوزراء والشعخ الشورى الل ذا

المدة.

ملدة  -26يؤول الال ربلة الببى يلىى ال ازبىة العلمىة للدولىة بعىد اوتطىلع مىل ي ىرره مجلىس يدارة
البب مك بايخ العلمليك مك اسربلة ومل ي رر تاوبيم مك احتيلطيل .

(انباب انرابع)

عالقت انبنك ادلركزي باحلكٌيت

مللي ىىل ع ىىك الحاوم ىىةا وي ىىو بأعم ىىلل ما ىىر
م ىىلدة  -27يعم ىىل الببى ى مستش ى ًا
ىلر ووا ىىيالً ً
الحاومة.
وم ىىع ع ىىد اإل ىىالل بحاى ى الم ىىلدة ( )29م ىىك ه ىىذا البظ ىىل ي ىىو الببى ى بمزاول ىىة العملي ىىل

الماراية العلئدة لهل ولألش لص االعتبلرية العلمة والتمويل الىدا لل وال ىلرجل مىع الببىو وذلى

وا ل للشروط التل يضعهل مجلس اإلدارة.

مىلدة  -28للحاومىىة ك تعهىىد يلىىى الببى بىىأك يبىوخ عبهىىل اىىل ياىدار اسذوك والسىىبدا

الحاوميىىة

وي د البب للحاومىة المشىورة بشىأبهلا وال يترتىخ علىى هىذه اإلبلبىة ك يتحمىل الببى بأيىة الت ازمىل
و تؤول يليم ية ح وق.

م ىىلدة  -29ي ىىد الببى ى تم ىىويال للحاوم ىىة بب ىىلء عل ىىى طلبه ىىل لتحطي ىىة العج ىىز الرس ىىمل ا ىىل الموازب ىىة
العلمىىةا وتحىىدد الشىىروط ال لاىىة بهىذا التمويىىل بلالتفىىلق بىىيك الببى وو ازرة الملليىىة وا ىىل لحللىىة الب ىىد
واالئتملك السلئدةا على ال تجلوز ويمة هذا التمويل ( )%30مك متوسىط ييىرادا

اىىل الس ىىبوا

الموازبىة العلمىة

ال ىىثالي الس ىىلب ةا وتا ىىوك م ىىدة ه ىىذا التموي ىىل ثالث ىىة اش ىىهر ولبل ىىة للتجدي ىىد لم ىىدد

ىىرى

مملثلةا ويجخ ك يسدد التمويل بللالمل الل بثل عشر شه ار على اساثر مك تلريخ ت ديمم.

(انباب اخلايس)

قٌاعد اإلفصاح ًانتقارير انتي يصدرىا انبنك

ملدة  -20يعلك البب عك اإلجراءا

التل يت ذهل لتطبيق السيلسة الب ديةا وو ارراتم ذا

الطبيعىة

الرولبية التبظيمية عبد ادورهلا وذل على البحو اآلتل:

 تبشر ال ار ار الالدرة عك مجلس اإلدارة ومحلاظ البب ال بشرة لاة. تبشر ال ار ار الالدرة عك سلطل -تبشر تل اإلجراءا

البب اس رى بللبشرة الشهرية للبب .

وال ار ار ال الوولئع المارية.

ىر ربىىع سىىبوي يتضىىمك تحلىىيال للتطىىو ار
مىىلدة  -23ي ىىد محىىلاظ الببى يلىىى رئىىيس الجمهوريىىة ت ريى ًا

الب ديىىة واالئتملبيىىة والماىراية و راىىدة المديوبيىىة ال لرجيىىة ىىالل ات ىرة الت ريىىر وباىىفة لاىىة مىىل

يأتل:

( ) حج اإلادار الب ديا ومعدال
(خ) ب ود االحتيلطل.

بموه.

(ج) امية وسلئل الداع واساول الم لبلة لهل.
(د) حج الودائع بللجهلز المارال.
(ه) حج االئتملك المحلل وتطوره.

(و) تطو ار سوق الار اسجببل.
(ز) مؤش ار السالمة المللية للببو .
(ة) رادة االحتيلطيل

ال لرجية.

(ط) رادة الديك العل المحلل والمديوبية ال لرجية.

وي د الت ريرى بعد اعتملده مك مجلس يدارة البب ى الل ستبل يومل مك ابتهلء ال اترة.
ىبويل معتمى ًىدا مىىك مجلىس يدارتىىم يلىىى رئىيس الجمهوريىىة والىىى
مىلدة  -23ي ىىد محىلاظ الببى ت ريى ًا
ىر س ً
رؤسىىلء مجىىللس الىىوزراء والشىىعخ الشىىورى عىىك اسوضىىلع الب ديىىة واالئتملبيىىة اىىل جمهوريىىة ماىىر
العربية يتضمك مل يأتل:

( ) اسوضلع ال لرجية.

(خ) بتلئ تبفيذ السيلسة الب دية المارية.
(ج) اسوضلع الماراية.
(د) المعلمال

ال لرجية.

(ه)الديك العل المحلل.

(و) و ار ار تبظي العمل المارال.
(ز) توجهل

(ة) م ترحل

البب لتحسيك مستوى داء الجهلز المارال.
البب لتح يق اسهدا

االوتالدية للبالد.

وي د الت رير الل ثالثة شهر مك ابتهلء السبة المللية.

