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 رئيس الجمهورية

  قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه:

  

 الفصل األول

 الهيئة واختصاصاتها إنشاء

 ) المادة األولى (

تنشأ هيئة عامة للرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية تسمى 
"الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع الوزير 

 المختص ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون.

 

الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة ويحدد النظام األساسي مقر 
 مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.

 ) المادة الثانية (

تختص الهيئة بالرقابة واإلشراف على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية 
بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود اآلجلة ، وأنشطة التأمين ، 

  عقاري، والتأجير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق .والتمويل . ال

  

 ) المادة الثالثة (

تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق 
المال ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ، فى تطبيق أحكام قانون اإلشراف 

، وقانون سوق رأس 0290لسنة  01نون رقم والرقابة على التأمين الصادر بالقا
. وقانون اإليداع والقيد المركزي 0229لسنة  29المال الصادر بالقانون رقم 

وقانون التمويل العقاري  9111لسنة  29لألوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 
، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص  9110لسنة  049الصادر بالقانون رقم 

 أية قوانين وقرارات أخرى .به فى 



وتعتبر الهيئة الجهة اإلدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي 
 .0229لسنة  29الصادر بالقانون رقم 

 ) المادة الرابعة (

تعمل الهيئة على سالمة واستقرار األسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها 
متعاملين فيها ، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وتنميتها ، وعلى توازن حقوق ال

وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه األسواق وشفافية األنشطة التى تمارس 
 فيها ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على األخص القيام بما يأتي :

 
 

  الترخيص بمزاولة األنشطة المالية غير المصرفية . - 0

ات التى يرخص لها بالعمل فى األنشطة واألسواق المالية التفتيش على الجه - 9
 غير المصرفية .

اإلشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة باألسواق المالية غير  - 9
  المصرفية .

ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خالل  - 4
  الرقابة على أسوقها .

 

المتعاملين فى األسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من  حماية حقوق -9
اإلجراءات للحد من التالعب والغش فى تلك األسواق ، وذلك مع مراعاة ما قد 

  ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية .

اإلشراف على تدريب العاملين فى األسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع  -6
  تهم .كفاء

االتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج  -7
  والجمعيات والمنظمات التى تجمعها أو تنظم عملها .

  المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية االستثمارية . - 9

 


