بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقـدمــــــــــة

تشمل مهام البنك المركزي المصري – وفقا ً ألحكام قانون البنك المركززي والجهزاز
المصرفي والنقد الصادر بالقزانون رقزم  88لسزن  – 3002الرقابز واإلشزرا

لىزو وحزدا

الجهززاز المصززرفي ،ووضززا الميززاوور والضززوابا الرقابوز التزي تكفززل سززام المراكززز المالوز
لىبنوك وحُسن أدائها أللمالها.
و ُتسهم التيىوما الرقابو فزو قوزام البنزك المركززي المصزري بتىزك المهزام إلزو جانز
تززوفور مبززادأ أساسززو إلدارم الم ززاار ،ونظززراً ألن هززلت التيىومززا ت ا زي مجززا

متيززددم

وت ضززا لىتيززدول مززن ن ق ززر وفق زا ً لمززا وشززهدت القاززا المصززرفي المحى زي وال ززارجي مززن
تازززورا  ،فقزززد تزززم تجموزززا وتبووززز كافززز التيىومزززا الرقابوززز الصزززادرم لزززن قازززا الرقابززز
بالبنك المركزي المصري المتضمن القوالد المنظم لىيمل المصرفي والضزوابا

واإلشرا

الرقابو  ،أ لاً فو ا لتبار أحكام القانون رقم  88لسن  3002المشار إلوز و ئحتز التنفولوز
وأي تيدوا

تالو ل  ،وللك فو شكل دلول بما ووُسر لىو البنوك وم تى

الجهزا المتيامىز

ما الجهاز المصرفي الرجو إلو هلت التيىوما .
وقد أ ُلد هلا الدلول بأسىو

وياي القارأ نقى نولو لىحصول لىو الميىومزا

التزي

ورغبها فو أقصر فتزرم زمنوز والوصزول إلوهزا بسزهول  ،فضزاً لزن لزرذ هزلا الزدلول لىزو
الموقا ا لكترونو ال اص بالبنك المركزي المصزري ،وفومزا وىزي بوزان تنظزوم وتصزنو

هزلا

الدلول:
 -1تضززمن الززدلول كاف ز التيىومززا الرقابو ز الموجه ز إلززو البنززوك المسززجى لززد البنززك
المركزززي المصززري السززارو حتززو تززاروه صززدورت ،وقززد أُجززر لىوهززا التيززدوا
الازم بالحل

أو اإلضاف  ،وتم إل اء بيضها كىوا ً ليدم سروانها.

 -3وحتو الزدلول لىزو تسزي أبزوا  ،قُسزم كزل بزا إلزو فصزول دوُ نز وصُزنف حسز
موضززو التيىومززا مززن حوززد قوالززد تززر وص إنشززاء البنززوك وتسززجوىها ،وتيوززون
مراقبزززي حسزززاباتها ومراجيززز القزززوائم المالوززز  ،والضزززوابا الرقابوززز  ،وضزززوابا مزززن
ا ئتمززان ،ومزاولزز بيززذ األنشززا المصززرفو  ،ونمززالا البوانززا الدوروزز وأسزز
ومفاهوم إلدادها ،وقوالد إلداد وتصوور القوائم المالو وأسز

ا لتزرا

والقوزا ،

وقوالد تنظوم التيامل بالنقد األجنبي ،وقوالد لمىوا السوق المفتوح .
 -2تم اإلشارم إلو مصزدر كزل موضزو مزن حوزد رقزم وتزاروه صزدور الكتز الدوروز
وقرارا

مجى

إدارم البنك المركزي المصري ال اص ب .

 -4تضمن الدلول كافز النمزالا الماىزو

مزن البنزوك تقزدومها لقازا الرقابز واإلشزرا

بالبنك المركزي المصري ما شرح المفزاهوم واألسز

ال اصز بهزا لتسزهول إلزدادها

من قِبل البنوك.
ُ -5تيزززد الكتززز الصزززادرم لزززن البنزززك المركززززي المصزززري هزززي األسزززا
بالتيىوما

والقرارا

فزززي ا لتززززام

الصادرم من  ،وويتبر الدلول أدام مسالدم لىتوسور لىزو البنزوك

في تجموا وتبوو تىك التيىوما .

