
 
 

 هلي المتحدالبنك األ ومزاعم ادعاءاتالرد علي 
 

ب ال بموجإت البنكية وعدم جواز الحجز عليها أو تجميدها اعلي سرية الحسابجميع القوانين المصرية تنص 
 أحكام صادرة من المحاكم الكلية.

 
ا قضائيا بمنع عزة سليمان من أمر   20/11/2017قاضي التحقيق قد أصدر بتاريخ أن ادعي البنك 

رصدة هلي المتحد بمصر بتجميد كافة األم البنك األالتصرف في أموالها المنقولة والعقارية وأن القرار ألز 
حيث أن قاضي التحقيق أرسل للبنك فقط خطاب يعلمهم فيه أنه طلب من ادعاء باطل الخاصة بها وهذا 

 اطالعنا علي هذه الورقة بقسم وقد تم .ة عزة سليمان ومنعها من التصرفالمحكمة المختصة تجميد أرصد
عزة  ف في صرف مستحقات مالية من حسابن البنك تعس  أبل  مصر الجديدة خالل عمل المحضر للبنك.

البنك نظام سباب فنية خاصة بأوكان يتحجج ب ؛أيامو الشركة قبل هذا التاريخ بعشرة أالشخصي  سليمان
ن وجه حق واألدلة الدامغة علي و رادته بمنعها من صرف الشيكات الخاصة بها دإوقام البنك ب لكتروني.اال
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صرية وما كان للبنك أن يقوم بمنعها من التعامل علي في البنوك الم رصدة الخاصة بهاوتجميد كافة األ
 هذا الحكم .إصدار بعد إال  حساباتها

 
بمصالح  هضرار وا  منية تواطئه مع الجهات األتشير إلى البنك  بطالن ادعاءاتوكل هذه االدلة الدامغة علي 

 .عراف المصرفية في مصر والعالمجميع القوانين واألل مخالفتهيؤكد مما عمالئه 
 

محاماة من أجل ) لصالح أحد المتعاملين مع شركتها عزة سليمان منمحررة  البنك رفض صرف شيكات
فادة عن عدم صرف تلك الشيكات مما أجبره علي تحرير محضر إاعطائه البنك  رفضبل و  (العدالة والسالم

 .ثبات حالة بما تم ضد هذا العميلإبمعني أنه محضر داريا إوضد البنك وتم قيد المحضر  عزة سليمان ضد
بهذا االجراء وطلب كتفي القانوني واووضعها  عزة سليمان في موقفمر لثقته تصعيد هذا األالعميل ورفض 

 .ا معهاذ االجراءات القانونية تعاطف  من وكيل النيابة حفظ المحضر وعدم اتخا
 

وتم  4/12/2016 قام برفع قضية علي البنك في عزة سليمان ي  محاما أن أحد ا أيض  ادعي البنك كذب  
فالقضايا اليتم الفصل فيها من النائب العام  ة،عار من الصحبأمر من النائب العام وهذا رفضها وحفظها 

 .يتم الفصل فيها بأحكام قضائيةنما ا  و 
 



أو حقوق عمالئه باالضافة لعدم نسان اإليحترم حقوق  الأنه ؤكد تمن البنك ه االدعاءات الباطلة كل هذ
مع الجهات البنك تعاون تشير مجريات األمور إلى ؛ بل لمصرفية والحقوقيةاعراف واألتطبيقه للقوانين 

 .قانونيالدستوري و ال غيرلهم عملهم سهل مما والقضائية ضد العمالء منية األ
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