
 2021-5-27اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ مناقشتها في ل المقترح تعديلها مواد النظام األساسي للبنك

 النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة م

 (2مادة ) 1

مقرررر المراررري الرلينررري للبنرررك مدينرررة القرررايرة   ريجررروو لرررال    ينشررر  فرر رررا   ر ترررواي   

 بجمهورية مصر العربية رخارجها.

تررواي   بجمهوريررة رمقرر المرارري الرلينرري للبنررك مدينرة القررايرة   ريجرروو لررال    ينشر  فرر ررا  

فيمااعدااانطدة شبااجدياا سدناءاايلدمااي عقدفيلاااةدةلطفبااجدط  ي ااجدط  عةااجدمصررر العربيررة رخارجهررا   

ةس بعًداليدفتحدفيوعدفي عدةعدةيطاعلدةعدورددببيطردرئاي دط الارطقد لامتثمعردوط م عطقدط حيلد

ةدوط ميمالةد2008 سا جدد356ةدوقيطردرئي دنم لرءجدةصردط  يبيجدرقامد2007 س جدد350رقمد

 ة.2012 س جدد14ببعنلندرقمد

 (7مادة ) 2

حدد ر س مال البنك المرخص بال بمبلغ راحد مليار درالر  مريكي   رحدد ر س مال البنرك 

انيرة درالر  المصدر بمبلغ خمنمالة رستة مليو  رمالتا  ستة ر شرر   لفا  رمالترا  رمم

 مريكرري   موو ررا   لرري خمنررمالة رسررتة مليررو  رمالتررا  سررتة ر شرررر   لفررا  رمالتررا  

رممانيررة  سررهق   قيمررة اررل سررهق درالر  مريكرري راحررد  ر مررا يعادلررال بالجنيررة المصررر    

 رجميعها  سهق نقدية مكتتب فيها مدفو ة بالكامل (.

وحانددرس دةاعادط   ا در  مريكري   حدد ر س مال البنرك المررخص برال بمبلرغ راحرد مليرار درال

دولاردددسرب معئجدوخمسلنودعًدس فسرب معئجدوطحندوم  لندةليلندومتمعئجدوم  جدط مصنردبم لغد

دسرب معئجدوخمسلنودعًدس فسرب معئجدوطحندوم  لندةليلندومتمعئجدوم  جدسةيءكيد،دةلااعًداليد

رجميعها  سرهق نقديرة   م مد،دقيمجدكلدم مددولاردسةيءكيدوطحندسودةعدء عد سدبع ج يجدط مصري

 مكتتب فيها مدفو ة بالكامل (.



 
 

 (47مادة ) 3

لبنرك  لري لالتاليرة لنهايرة النرنة الماليرة لجمعية العمومية ال سنة خ ل الث مة  شرهر تعقد ا

 ا    الد وة ل جتماع.األاثر في المكا  راليوم رالنا ة المعينة في 

رتجتمع  لي االخص لنرماع تقريرر مجلرال االدارة  را نشران البنرك رمراريي المرالي تقريرر 

لخنالر مراقبي الحنابا  رالتصديق  لي مييانية الننة المالية المنتهية ر لي حناب األرباح را

ا مراقبرري رلتحديررد مقرردار حصررص األربرراح الترري تررووع  لرري المنررايميا رايفيررة توويعهررا رتعيرري

لي الحنابا  رتحديد مكافاتهق رانتخاب   ضاء مجلال اإلدارة  ا المنايميا ال م ث سنوا   

 ا  يرا ي تمثيل ييئة األرقاف المصرية برلينها بصفتال ضرما   ضراء المجلرال ربشررن اال تقرل

ث مر  ة الرقابة الشر ية ارلمنايمتها  ا الحد الوارد بعقد التأسيال راذلك النتخاب   ضاء ييئ

 سنوا    ذلك الال بمرا اة األحكام القانونية المنظمة في يذا الشأ  (.

ثرر ك  لري األاالتالية لنهاية الننة الماليرة للبنرلجمعية العمومية ال سنة خ ل الث مة  شهر تعقد ا

 في المكا  راليوم رالنا ة المعينة في ا    الد وة ل جتماع.

بري االدارة  ا نشان البنك رمرايي المالي تقريرر مراقرتجتمع  لي االخص لنماع تقرير مجلال 

ديرد الحنابا  رالتصرديق  لري مييانيرة النرنة الماليرة المنتهيرة ر لري حنراب األربراح رالخنرالر رلتح

يرد مقدار حصص األرباح التي تووع  لي المنايميا رايفية توويعها رتعيريا مراقبري الحنرابا  رتحد

يئة ي لي ا  يرا ي تمثيل    ارة  ا المنايميا ال م ث سنوا مكافاتهق رانتخاب   ضاء مجلال اإلد

 األرقاف المصرية برلينها بصفتال ضما   ضاء المجلال ربشررن اال تقرل منرايمتها  را الحرد الروارد

ة الرقابررة الشررر ية اررل مرر ث سررنوا    ذلررك الررال بمرا ررا ةبعقررد التأسرريال راررذلك النتخرراب   ضرراء ييئرر

د يذا الشأ  (. األحكام القانونية المنظمة في

ةعدةيطاعلدطمتخنطةدط    دنظعةدط تصلءتدط تيطكميدفيدطنتخعبدساضاعقدةجلا دطلاادطرلدبماعد

ءسمحدبع تمثيلدط  س يدفيداضلءجدةجل دطلادطرلدكلمعدسةكندذ  دبحيثدءسامحدفي اعد لمساع مد

سودددبم حدط كتلجدط تصلءتيجدط تيدتمثل عدطلأما مدط ممللكاجد اسدفايدرس دةاعادط   ا د ميياحدوطحاند

د مييحيند شغلداضلءجدةجل دطلإدطرل.تلاء  عداليدسكثيدةندةييحدسوداليدكلدط

 


