
 ي بيان صحف

 فى اولى جلسات الجمعية العموميةستهالكي إلتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل االانتخاب أول مجلس إدارة ل

 الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رعايةلإلتحاد 

 2021سبتمبر   28القاهرة في 

العامة للرقابة   الهئية  بمقر ستهالكيلإلتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل اال التأسيسيةالجمعية  إنعقدت اليوم

خدمة التمويل اإلستهالكى أعضاء اإلتحاد، وتضمنت فعاليات اإلجتماع انتخاب    يوبحضور مشرف لشركات ومقدمالمالية، 

أعضاء ممثلين عن مقدمى   3اإلستهالكى، أعضاء ممثلين عن شركات التمويل  3ول مجلس إدارة لإلتحاد والمكون من ا

 .ي الخدمة إضافة الى عنصر نسائ

وقد تبع اجتماع الجمعية التأسيسية اول اجتماع لمجلس اإلدارة المنتخب إلختيار رئيس المجلس من شركات التمويل 

 ونائب الرئيس من الشركات مقدى الخدمة. ياإلستهالك

           هشام أبو الدهب ، ونائب الرئيس األستاذ/كونتكت الرئيس التنفيذى لشركة زعتر سعيد وقد فاز بمقعد رئاسة المجلس األستاذ/

أسامة فريد، ممثال   كل منالمجلس مقدم خدمة التمويل اإلستهالكى، وضم تشكيل  المنصور للسيارات المدير التنفيذى لشركة

ة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية،  عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، وأحمد أسامة، عن شرك

كما ضم مجلس اإلدارة عالء مرسي عن شركة أميز للتجارة، وياسمين   و أيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع.

 هالل، عن شركة أبو ظبي اإلسالمي للتمويل االستهالكي. 

للجهات العاملة فى مجال التمويل  يعن سعادته بتفعيل اإلتحاد المصررئيس مجلس إدارة اإلتحاد  سعيد زعتروقد عبر

كرئيس مجلس إدارة اإلتحاد تكليف وجزء من مسئولية مجموعة كونتكت تجاه سوق التمويل  ي"اعتبر انتخابقائال:  ياإلستهالك

عضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور  ، وأسعى خالل الفترة القادمة بالتعاون مع أيالمصر ياإلستهالك

  ومناقشة  ياإلستهالك التمويل مجال  فى العاملة الشركات احتياجات لمناقشة المقيدةمع الشركات  حواريةوعقد جلسات اإلتحاد 

  ي،نشاط التمويل اإلستهالكيجمع كل القائمين على ستحاد ن اإلبأ  يمانا  إ، ي المصر ياإلستهالك التمويل سوق تطور لياتآ

بشكل عام.. وقد   يطاع التمويل اإلستهالكر قيتطو جميعا  في النهاية هون هدفنا موجودة أل دائما  فبرغم المنافسة روح التعاون 

الخدمة خالل فترة عمل اللجنة التأسيسية، ونسعى   يومقدم  يشرفت بالتعامل مع القائمين على شركات التمويل اإلستهالكت

 إلستمرار التعاون من خالل اإلتحاد"جميعا 

شركة وهى تمثل كل الشركات   27 اع على اإلنضمام لإلتحاد، حيث انضمتومن الجدير بالذكر حرص كافة شركات القط

من الشركات   13و يشركة تمويل إستهالك 14الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للمارسة النشاط، بواقع 

 ة. الخدم يمقدم

ويهدف اإلتحاد الى العمل ، 4/4/2021بتاريخ  47 اإلتحاد وفقا  لقرار مجلس إدارة الهئية رقمإصدار النظام األساسي وقد تم 

على تنمية نشاط التمويل اإلستهالكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل اإلستهالكي وتبني  

إضافة الى التأكد من تطبيق أعضاء اإلتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق وإلتزامات   المبادرات الداعمة له.

 األعضاء.  

يشجع اإلتحاد األبحاث والدراسات التي تهدف الى تطوير منظومة التمويل اإلستهالكي في مصر وزيادة كفائتها وتوسيع  كما 

اية حقوق األعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، والتعرف  شريحة المستفيدين بها، إضافة الى العمل على حم

على أفضل التجارب والممارسات في مجال التمويل اإلستهالكي وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العالقة  

 داخل وخارج البالد. 

اإلستهالكي، بما في ذلك إبداء الرأي في مشروعات   المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية نشاط التمويلويشمل دور اإلتحاد 

النشاط أو تؤثر فيه. ، إضافة الى التواصل مع أجهزة اإلعالم  القوانين وإقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمزاولة 

 التمويل اإلستهالكي أهميته في دعم اإلقتصاد المصري.  وكافة المنظمات لبيان دور 

 



 ىإنته


