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 دور االنعقاد العادي الثاني 
 ــــــــــــــــــــ

 اللجنة املشرتكة
 جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتمن 

 الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون االقتصادية جلنىتمكتىب و
 

 حنفى اجلباىل السيد املستشار الدكتور
 جملس النواب رئيس

 

تقفيـف  اجنةـا  اتشـةف ا أتشـف  أـ أ أمـلس ادـكم،ترفق هذـ،  ـ  ق تحية...طيبة وبعد، 
 اشـــ جأ  الرـــةجهيا ن اةشـــفي،كاق  ي انةةـــيةبـــصـــم ت نترةجاج كـــم  ات،ججمـــمتق نم مـــج انةـــا   ت

إصـل ه مـمنجأ تةمـكف أشـ أ عج مشفنع ممنجأ مقلس مـج  اك جمـا ق   مةصم،يا  اش جأ ن 
بف ـــم  ق  كـــم  اتماكـــا ذـــي  انشـــيا  اتماكـــا  كـــف  اتصـــفذكانتةتكـــا  رـــةلل س  اةرةجاج 

 . اتنجس  اتجمف  اةفضل أ،فضه عجى
ً  ق مقـفه أحتل نشـ ت  ا،ضجمقفهً  أصجكًمق ن ادكل  ق اتشةف ا مل  خةمهتةي  اجنةان 

  حةكمطكًمق اهم ذكه أممس  اتنجس.
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

 المشتركة رئيس اللجنة  
17/10/2021   

 حمــد بــدويأأ/   

 

 

 (1همف ) اةقفيف 
 مشفنع ممنجأ مقلس مج  اك جما

 (1مشةفك )
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 اللجنة املشرتكةتقرير 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جلنةمن 
 االقتصاديةالشئون الشئون الدستورية والتشريعية، و ومكتبي جلنتي

تنظيم وتنمية استخدام  إصدار قانونبشأن  عن مشروع قانون مقدم من احلكومة 
 غري املصرفيةالتكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية 

 
إلى لجنة مشتركة من  2021 سنة من مايو 9حد بجلسته المعقودة يوم األ  اتنجسأحمل 

 الشئون الشئون الدستورية والتشريعية، و  تىلجن ومكتبىلجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
لوجيا م التكنو تنظيم وتنمية استخدا"إصدار قانون بشأن  مشروع قانون مقدم من الحكومة ،االقتصادية 

 وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس "المالية في األنشطة المالية غير المصرفية
 .الموقر

 

 ك جمامج  ا ساةمف مشفنع  اقمنجأ  اتقل –   ةتمعمت ثتمنكا –،قلت  اجنةا  اتشةف ا ذ
مج ل ا،م،ي  ان،نه   ن،قم،  خالل  2021 يجنكه مج 15ن  14ن  13ق مج مميج 23أيمس خالل 

 . اثمني  افصل  اةشفي،ي
  ب اةج تنجس ا ا( مج  االئكا  ال خجك179اتم،ة )اةص  افقفة  اناى مج  نإعتمً  

  جقممج ت تدة نف  اجنمأ عةل بل   ل ،نه  ن،قم، عم،ى أكث مشفنعمت  اقج نكج  اتج ج،ة اليهم"
 ."ذ تهمق نبال حم ا إاى أى إ ف  

 

 اجنةا   رة نفت ذكه  اثمنى ا،م،ي ن،قم، خالل ،نه     ةتمعًم  اجنةا  اتشةف ا   عقلت
 .17/10/2021بةمهيخ نمف مشفنع  اقمنجأ   اتشةف ا

 متثاًل عج  اك جما:نحضف  منبًم مج   ه    ةتمعمت 
 :اهليئة العامة للرقابة املالية من
 رئيس الهيئة -السيد الدكتور محمد عمران  -
 كبير مستشاري الهيئة وعضو مجلس االدارة -براهيم عبدالحميد إاألستاذ السيد  -
 مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات - االستاذة اسماء حسنيالسيدة  -
 رئيس االدارة المركزية لتمويل الشركات  -محمود ِجْبِريل األستاذ السيد  -
 مدير إدارة نظم المعلومات  –السيد األستاذ شريف يحيي  -
 ل:وزارة العد من
 التشريع عضو قطاع -أحمد جميل  المستشار السيد -
 عضو قطاع التشريع  –السيد المستشار سامح رفعت  -
 عضو قطاع التشريع –السيد المستشار محمد العشري  -
 :  املالية وزارة  من
 لكتروني والتحصيل اإل مشروعات وحدة الدفع مدير –السيد محمود محمد عبد المنعم  -
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 :  طيط واملتابعة التخوزارة  من
 ناعة وكيل وزارة والمشرفة على اإلدارة المركزية للتجارة والص –ة الدكتورة شرين خالف السيد -
 باحث أول  –السيد األستاذ مدحت عبد الحميد حسن  -
 باحثة  –السيدة األستاذة دينا محمد الصهبى  -
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات :  من
  وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت وزارةمستشار  - ددور إ ار جوزيفالسيد المستش -
 وزارة الصناعة والتجارة: من
 قانوني لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المستشار ال -المستشار حسام عبد العزيز  السيد -
 ائب مدير إدارة االستثمار ورأس المال المخاطرن -األستاذ عمرو سماحة السيد  -
  ئيس القطاع المركزى لالئتمانر  -األستاذ هانى عماد السيد  -
 :االجتماعى وزارة التضامن من
 ستشار الوزارة م -المستشار محمد عمر القمارى السيد  -
 األستاذ أحمد محمد ماهرالسيد  -
 األستاذ أحمد محمد عبد المعطىالسيد  -
 :املصرى البنك املركزى من
 وكيل محافظ البنك المركزي  –م السيد الدكتور شريف حاز  -
 كيل المحافظ المساعدو  -رشا نجم   السيدة األستاذة  -
 وكيل المحافظ المساعد –السيد األستاذ إيهاب نصر  -
 :الستثمارالعامة ليئة اهل من
 مستشار رئيس هيئة االستثمار  - المستشار ناصر شحاتةالسيد  -
 الفني للرئيس هيئة االستثمارعضو المكتب  -دكتور هانى عرفات الالسيد  -
 

  اةا  اتشةف  اجنن رة،م،ت )*(ق  نم  فته  إليضمحكا  اتشمه إاكهمشفنع  اقمنجأ  اتشةف ا  اجنةا  نمفت
ممنجأ مئكاق ن نممنجأ  إل ف   ت  انة نممنجأ  ا،قجبمت؛أح مس  الرةجه ن االئكا  ال خجكا اجتنجسق  نمف

ه صةم،ي،  اة مكج  المصا  اصم،ممنجأ ن ق 1972ادةا ( 47منجس  الناا  اصم،ه أماقمنجأ همف )
همف منجأ  اصم،ه أماق  إلشف   ن افممأا عجى  اة مكج ذي مصفممنجأ ن ق 1975( ادةا 54همف )أماقمنجأ 

ا شف مت  اتدم تا نشف مت  اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت  اتد جاكق نممنجأ 1981( ادةا 10)
 تملرجق هأس  اممنجأ ن ق 1981( ادةا 159همف )،ه أماقمنجأ  اصم  اتكلن،ة نشف مت  اشلص  اج حل

  اصم،ه  اتماكا إليل ع ن اقكل  اتف زي األنه ق ن ا،ن تممنجأ  ن ق 1992( ادةا 95همف )أماقمنجأ   اصم،ه
ق 2001 ( ادةا148قمنجأ همف ) اصم،ه أما اةتجيل  ا،قمهي   ممنجأ ن ق 2000( ادةا 93قمنجأ همف )أما

ت  اصم،ه ق نممنجأ تةمكف   تصم 2002( ادةا 80ماقمنجأ همف )أ  اصم،ه دل  امج لنممنجأ م مذكا  
نبإنشم   بةةمكف  اةجمكع   ارةفنني 2004( ادةا 15ن اقمنجأ همف )ق 2003( ادةا 10أماقمنجأ همف )

 (120ف )جأ همقمن اصم،ه أما نممنجأ إنشم   اتكمكف   مةصم،يا ق ك ا تةتكا صةمعا ترةجاج كم  ات،ججممت
  كف ق ن ا،ن ت  اتماكابةةمكف  افممأا عجى  ارج  2009( ادةا 10ن اقمنجأ همف )ق 2008ادةا 

 .مرفق بالتقرير )*(
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ن اصغكفة  تتجيل  اتشفنعمت  اتةجريانشمط مز ناا بةةمكف  2014( ادةا 141ن اقمنجأ همف ) ق اتصفذكا
ممنجأ ن  أ م مذكا  ف ئف تقةكا  ات،ججممتق ذي ش 2018( ادةا 175ن اقمنجأ همف ) قنمةةم كا  اصغف

رةلل س نتةمكف  ق 2018( ادةا 176قمنجأ همف )أما  اصم،ه تةمكف نشمطي  اة  كف  اةتجيجي ن اةلصكف
تل  ا جي نممنجأ تةمكف متمهرا  ا،ق 2019( ادةا 18قمنجأ همف )أما  اصم،ه نرمئل  الذع  كف  اةقلي

قمنجأ ا اصم،ه أم نممنجأ تةمكف نشمط  اةتجيل   رةهالكيق 2019( ادةا 149،ه أماقمنجأ همف ) اصم
ق 2020( ادةا 151نممنجأ حتميا  ابكمنمت  اشلصكا  اصم،ه أماقمنجأ همف )ق 2020( ادةا 18همف )

مية قانون تنق ن2020( ادةا 194،ه أماقمنجأ همف )نممنجأ  ابةك  اتف زي ن انهمز  اتصفذي  اصم
 ذو لكونه 2020( لسنة 152ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ) املشروعات الصغرية واملتوسطة

 واإلطالع على رأى جملس الدولة.قانون، صلة حاكمة ملشروع ال
 

أ،اـــــى أـــــه  ادـــــم،ة متثجـــــج اـــــى مـــــم نب،ـــــل أأ  رـــــةت،ت  اجنةـــــا  اتشـــــةف ا إ
ـــاق نإ  ا اـــى إيضـــمحمت نمةممشـــمت  ادـــم،ة  اةـــج ب... ت،ـــف   اجنةـــا  اتشـــةف  اك جم
  مشفنع  اقمنجأ  ات،فن  ذكتم يجى: تقفيف م عج

 
 مقـدمـة.

 .املعروض مشروع القانون وأهدافــ الفلسفة  أوالا 

ا ـــ أهم األ
ا
 تضمنها مشروع القانون. التيحكام ثاني

ا ـــ 
ا
 مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض.ثالث

 د مشروع القانون.على موااملشرتكة أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة رابعاا ـــ 

 .املشرتكة ــ رأى اللجنــةخامساا ـ
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 :مقـدمــة
اة تعتبررررررر التكنولوجيررررررا وتغيراتهررررررا مررررررن أهررررررم المظرررررراهر المرررررر  رة فرررررري المجرررررراالت المتعلقررررررة بحيرررررر

البشررررر مررررن علرررروم وتررررراري  وعلررررى نمررررب الحيررررراة البشرررررية، فقررررد ارتبطررررت التغيررررررات الترررري طرررررأت علرررررى 
وفرررررررري فررررررررل الظررررررررروف االسررررررررتثنائية و الغررررررررة ، التكنولوجيررررررررةطريقررررررررة الحيرررررررراة الترررررررري نعيشررررررررها بررررررررالطفرة 

نتشررررررار جائحررررررة كورونررررررا والترررررري فر ررررررت نمطررررررا  ا مررررررنالصررررررعو ة علررررررى كافررررررة المسررررررتويات واألصررررررعد  
جديرررررررردا  فرررررررري الحيرررررررراة سرررررررراهم فرررررررري خلررررررررق البيئررررررررة المحفررررررررزة لتبنرررررررري المعررررررررامالت والخرررررررردمات الرقميررررررررة، 

نولوجيرررررررررا المعلومرررررررررات واالعتمررررررررراد علرررررررررى نمررررررررراذد جديررررررررردة للعمرررررررررل والرررررررررتعلم عرررررررررن بعرررررررررد، لتصررررررررربح تك
واالتصرررررراالت هرررررري الركيررررررزة األساسررررررية لضررررررمان اسررررررتمرارية األنشررررررطة االقتصررررررادية واالجتماعيررررررة فرررررري 

و يررررررأتى فررررررل اإلجررررررراءات االحترازيررررررة وسياسررررررات التباعررررررد ا،مررررررن المتبعررررررة فرررررري معظررررررم دول العررررررالم، 
اتماكـــــا  كـــــف تةمـــــكف نتةتكـــــا  رـــــةلل س  اةرةجاج كـــــم  اتماكـــــا ذـــــي  انشـــــيا   مشرررررروع قرررررانون 

، فررررررررى إطررررررررار تعزيررررررررز الشررررررررمول المررررررررالى، والعمررررررررل علررررررررى توسرررررررريع قاعرررررررردة المسررررررررتفيدين  اتصــــــــفذكا
ادة مررررن ، ورفررررع كفاءتهرررا، وخفررررا التكررررالي  الالزمررررة لالسررررتف انشــــيا  اتماكــــا  كــــف  اتصــــفذكا مرررن
 .لخدماتوا األنشطة تلك

 
 ــ الفلسفة واهلدف من مشروع القانون: أوالا 

ة للرقابررررررررة الماليررررررررة سررررررررتخدام الهيئررررررررة العامررررررررتعزيررررررررز امشررررررررروع القررررررررانون المعررررررررروض يسررررررررتهدف 
نشرررررررررطة الماليرررررررررة غيرررررررررر المصررررررررررفية رقابيرررررررررة علررررررررري الجهرررررررررات التررررررررري ترررررررررزاول األعتبارهرررررررررا الجهرررررررررة الاب

لهررررا  الجهررررات الخا ررررعة ىتيسررررير قيامهررررا برررردورها الرقررررابي علرررر للتكنولوجيررررا الحديثررررة والمبتكرررررة بهرررردف
ليررررة غيررررر متعرررراملين فرررري األسرررروا  المافيمررررا يتعلررررق برررراأللتزام بمعررررايير الشررررفافية والحوكمررررة، وحمايررررة ال

 المصرررررررفية وإعتمرررررراد أدوات تكنولوجيررررررة حديثررررررة ومبتكررررررر  لتيسررررررر التعامررررررل مررررررع القطرررررراع المررررررالي غيررررررر
 المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.

التررررري تناولهرررررا مشرررررروع القرررررانون الرررررنر علرررررى أن الهيئرررررة العامرررررة للرقابرررررة  األهررررردافومرررررن أبررررررز 
تخرررررراذ كافررررررة يرهررررررا بتطبيررررررق أحكررررررام هرررررر ا القررررررانون واداريررررررة المختصررررررة دون غالماليررررررة هرررررري الجهررررررة اإل

( FINTECHاإلجررررررراءات الالزمررررررة لتنميررررررة اسررررررتخدام نظررررررم التكنولوجيررررررا الماليررررررة الحديثررررررة والمبتكرررررررة )
، فررررررري مجررررررراالت األنشرررررررطة الماليرررررررة غيرررررررر المصررررررررفية وتقرررررررديم االستشرررررررارات الماليرررررررة المرتبطرررررررة بهرررررررا

لخا رررررعة ألحكرررررام هررررر ا القرررررانون ومرررررنح الترررررراخير والموافقرررررات اتخررررراذ إجرررررراءات تأسررررريس الشرررررركات او 
اسررررتخدام التكنولوجيررررا وذلررررك فرررري سرررربيل  الالزمررررة لمزاولررررة األنشررررطة المنصرررروا عليهررررا بهرررر ا القررررانون 

الماليرررررة فررررري أداء دور الهيئرررررة اإلشررررررافي مرررررن خرررررالل جمرررررع البيانرررررات رقميرررررا  والتحقرررررق منهرررررا وتحليرررررل 
ض، باإل رررررافة إلرررررى الحررررررا علرررررى اسرررررتخدام  ليرررررات م شرررررراتها مرررررن خرررررالل بررررررام  معررررردة لهررررر ا الغرررررر 

الررررر كاء االصرررررطناعي وغيرهرررررا مرررررن النمررررراذد الرقميرررررة للكشررررر  عرررررن الوقرررررائع التررررري تشررررركل مخالفرررررات 



5 

 

مررررررة لانشررررررطة الماليررررررة غيررررررر المصرررررررفية، فقررررررد ر ى إعررررررداد مشررررررروع قررررررانون بغررررررررض القرررررروانين المنظ
  غير المصرفية.تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية 

 

ا ـــ أهم األ
ا
 :املعروض تضمنها مشروع القانون حكام التيثاني

بخرررررالف مرررررادة  مرررررواد إصرررردارخمررررس  علرررررىكمرررررا ورد مررررن الحكومرررررة مشرررررروع القررررانون اشررررتمل 
 على النحو التالى:أر عة وعشرون مادة  وقانون مرافق له يتضمنالنشر، 

 مواد اإلصدار: (أ)
 انون.حددت نطا  سريان الق:  اتم،ة  اناى

ـــــــم،ة  اثمنكـــــــا يسررررررررى فيمرررررررا لرررررررم يررررررررد بشرررررررأنه نرررررررر خررررررراا فررررررري القرررررررانون المرافرررررررق، :  ات
أحكررررررررررررام قررررررررررررانون شررررررررررررركات المسرررررررررررراهمة وشررررررررررررركات التوصررررررررررررية باألسررررررررررررهم والشررررررررررررركات ذات 

 159المسرررررررررررررئولية المحررررررررررررردودة وشرررررررررررررركات الشرررررررررررررخر الواحرررررررررررررد الصرررررررررررررادر بالقرررررررررررررانون رقرررررررررررررم 
صرررررررررررررررفية ، وأحكررررررررررررررام القرررررررررررررروانين المنظمررررررررررررررة لانشررررررررررررررطة الماليررررررررررررررة غيررررررررررررررر الم1981لسررررررررررررررنة 

  بحسب األحوال.
ــــــــــا لمحررررررررررايم االقتصررررررررررادية بنظررررررررررر المنازعررررررررررات ل ختصررررررررررااأعطررررررررررت اال:  اتــــــــــم،ة  اثماث

 .والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 
القررررررررررانون بتوفيررررررررررق أو رررررررررراعهم هرررررررررر ا ن بأحكررررررررررام ت المخرررررررررراطبيلزمررررررررررأ:  اتــــــــــم،ة  اف أ،ــــــــــا

لهيئررررررررررة العامررررررررررة لمجلررررررررررس إدارة اأعطررررررررررت و  مررررررررررن ترررررررررراري  العمررررررررررل بررررررررررهسررررررررررتة أشررررررررررهر خررررررررررالل 
ز فترررررررررة توفيررررررررق األو رررررررراع لمرررررررردة أو لمرررررررردد أخرررررررررى مما لررررررررة ال تتجرررررررراو  للرقابررررررررة الماليررررررررة مررررررررد

، ويجرررررررررروز بقرررررررررررار مررررررررررن رئرررررررررريس مجلررررررررررس الرررررررررروزراء بنرررررررررراء علررررررررررى فرررررررررري مجموعهررررررررررا سررررررررررنتين
 .عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق األو اع لمدة سنتين أخريين

ـــــــــم،ة  الممدـــــــــا لرررررررررى أن تصررررررررردر إاسرررررررررتمرار العمرررررررررل برررررررررالقرارات القائمرررررررررة ضرررررررررت بق:  ات
 شروع خالل ستة أشهر من العمل به.لقرارات المنف ة له ا الما

ــــــــم،ة  ادم،رــــــــا ، فرررررررري الجريرررررررردة الرسررررررررمية وهررررررررى المررررررررادة المتعلقررررررررة بنشررررررررر القررررررررانون :  ات
 عمل به من اليوم التالي لتاري  نشر .الو 

 :املرافق فيما يلى مشروع القانونتتمثل أحكام  (ب)
 صجل :مم،ة تةلهج تكت أهب،ا ذ( 24 م  مشفنع  اقمنجأ ذي )

أو رررررحت تعررررراريف ألهرررررم العبرررررارات التررررري ( 1) تضرررررمن المرررررادةمشرررررروع مرررررن ال نل افصـــــل  ا 
األهررررررداف مررررررن ( 2المررررررادة ) وأو ررررررحت ،والكلمررررررات الررررررواردة فرررررري مشررررررروع القررررررانون ومجررررررال تطبيقرررررره

ي ول المررررررالي والعمررررررل علررررررفرررررري تعزيررررررز الشررررررم دور الهيئررررررة العامررررررة للرقابررررررة الماليررررررةمشررررررروع القررررررانون و 
زمررررة النشررررطة الغيررررر مصرررررفية ورفررررع كفاءتهررررا وخفررررا التكررررالي  المررررن األين المسررررتفد ةتوسرررريع قاعررررد

 نشطة والخدمات.لالستفادة من ه   األ
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ـــــــ افصـــــــل  ا وتضرررررررمن مسرررررررمي تحرررررررت ( 8:  3القرررررررانون المرررررررواد مرررررررن ) مشرررررررروع مرررررررن  منيث
 (:نشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا الماليةاأل وا)مزاول

تقرررررديم طلبرررررات تأسررررريس الشرررررركات الراغبرررررة فررررري مزاولرررررة األنشرررررطة  طريقرررررة همنررررر( 3 اتـــــم،ة )نظمرررررت 
الماليرررررة غيرررررر المصررررررفية واألورا  المطلو رررررة، وطريقرررررة تسرررررجيلها فررررري هيئرررررة الرقابرررررة 

 .المالية
لحصرررررول علرررررى تررررررخير مزاولرررررة األنشرررررطة الماليرررررة غيرررررر الالزمرررررة لشررررررو  ال( 4 اتـــــم،ة )وو رررررعت 

 .المصرفية وتحديدا  الرسوم المطلو ة وطريقة سدادها
للشرررررررركات والجهرررررررات الحاصرررررررلة علرررررررى تررررررررخير مرررررررن الهيئرررررررة مباشررررررررة  (5 اتـــــــم،ة )يمرررررررا أجرررررررازت 

أنشررررطتها عررررن طريررررق إحرررردى الجهررررات المقيرررردة بسررررجل الهيئررررة وذلررررك بموجررررب اتفررررا  
 .تعهيد مبرم بينهما وحددت شرو  ه ا األتفا 

 إنشرررررراء سررررررجل بالهيئررررررة لقيررررررد الجهررررررات الراغبررررررة فرررررري تقررررررديم خدمررررررة التعهيرررررردب (6 اتــــــم،ة )وقضررررررت 
للشررررررركات والجهررررررات المرررررررخر لهررررررا مررررررن الهيئررررررة بمزاولررررررة األنشررررررطة الماليررررررة غيررررررر 

 .المصرفية، وحددت  وابب القيد والشطب بتلك السجالت
ــــــم،ة )يمررررررا حررررررددت  القواعررررررد والضرررررروابب والمتطلبررررررات الترررررري يجررررررب أن تلتررررررزم بهررررررا الشررررررركات ( 7 ات

 مررررررن الهيئررررررة لمزاولررررررة األنشررررررطة الماليررررررة غيررررررروالجهررررررات الحاصررررررلة علررررررى ترررررررخير 
 .المصرفية

ــــــم،ة )وحررررررددت  التطبيقررررررات اإللكترونيررررررة الترررررري يجرررررروز للشررررررركات والجهررررررات الراغبررررررة بمزاولررررررة ( 8 ات
األنشرررررطة الماليرررررة غيرررررر المصررررررفية اسرررررتخدامها والشررررررو  التررررري يجرررررب توافرهرررررا فررررري 

 .التطبيقات التي تعتمدها الهيئة
 

 ( :61:  9من ) موادالواشتمل على عامة(  تناول )أحكام  ا ى  افصل  اثماث:
 .إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقاتب الهيئة (9 اتم،ة )ازمت ذ 

حكرررررام التررررري يجرررررب أن تتضرررررمنها العقرررررود المبرمرررررة برررررين الشرررررركات أو األ( 10 اتـــــم،ة )يمرررررا حرررررددت 
 .الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعمالئها

 ررررروابب التحقيرررررق  إصررررردارالحرررررق فررررري مجلرررررس إدارة هيئرررررة الرقابرررررة الماليرررررة ل( 11 اتـــــم،ة )وأناطرررررت 
مررررررررن الهويررررررررة الرقميررررررررة و رررررررروابب العقررررررررود الرقميررررررررة، ومعررررررررايير إنشرررررررراء وترررررررررخير 
و ررررروابب عمرررررل السرررررجل الرقمررررري والتكنولوجيرررررا الخاصرررررة بترررررأمين البيانرررررات المسرررررجلة 

 .به
وسررررررائل تلقرررررري شرررررركاوي المتعرررررراملين مررررررع مزاولررررررى األنشررررررطة الماليررررررة غيررررررر  (12 اتــــــم،ة )وحررررررددت 

 .يهاالمصرفية والتعامل معها والرد عل
ة مزاولررررى األنشررررطة الماليررررة غيررررر المصرررررفية بالمحافظررررة علررررى السرررررية التامرررر( 13 اتــــم،ة )لزمررررت وأ

 لعمالئهم.
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ــــم،ة )وحررررددت  مررررة الترررردابير الترررري يتخرررر ها مجلررررس إدارة الهيئررررة حررررال مخالفررررة الشررررركات القائ( 14 ات
 .بمزاولة األنشطة المالية غير المصرفية لشرو  الترخير

ء لجنررررة لنظررررر التظلمررررات الترررري يقرررردمها أصررررحاب الشررررأن مررررن القرررررارات إنشرررراب( 15 اتــــم،ة )وقضررررت 
اإلداريررررررة الصررررررادرة تطبيقررررررا  ألحكررررررام هرررررر ا القررررررانون، وتشرررررركيل هرررررر   اللجنررررررة، وكيفيررررررة 

 .تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة
 زيرررر العررردل بنرررراء  لين الررر ين يحرررددهم و مرررنح صرررفة الضررربطية القضرررائية للعرررامب( 16 اتـــم،ة )وقضرررت 

 .على طلب رئيس الهيئة واعطتهم حرية األطالع على المستندات المطلو ة
 

حال مخالفة العقو ات الجنائية ( وهى تتعلق ب17:24ويشمل المواد من ) : اف أع افصل 
 القانون والتصالح. 

 
 :دولة ملشروع القانونـ مراجعة جملس ال ثالثاا 
   
هتآه  عجى مدف  اةشفيع أتنجس  النااق نمل  مأ اجقدف مم ف  مشفنع  اقمنجأ  اتف ذ، ع    

ح ممه عجى تدةقكف م،هم أمج ، مشفنع  اقمنجأ أتم  ىنمجضجعكا عجمج مالحممت ش جكا 
،ة مت  اج ه الحماتن ج مم أخ ته  اجنةا أ،كج   عةبمه بةالذكهم ارمذا    ارس  اقمنجنكا  ادجكتا

 .مج منجس  الناا
 
 على مشروع القانون:املشرتكة الت التي أدخلتها اللجنة ـ أهم التعدي رابعاا 
 ت مل  هتن  أ،ل أأ أ فت  اجنةا مةممشمت مدةفكضا حجل مج ، مشفنع  اقمنجأ  ات،فن ق    

 :أ تهم مج ق،ض  اة،ليالت عجي مشفنع  اقمنجأ إ،خمل أ اجنةا 
 
 :مج ،  إلصل ه 

صررررردور "عبرررررارة دار باسرررررتبدال مرررررن مرررررواد اإلصررررر ()الرابعرررررة ولررررري مرررررن المرررررادةالفقررررررة األتعرررررديل  -
يرررررة زمنوذلرررررك إلتاحرررررة مهلرررررة "العمرررررل بررررره" عبرررررارة ب "القررررررارات المنفررررر ة ألحكرررررام مشرررررروع القرررررانون 

 . أيبر للشركات لتوفيق أو عها
 
 :مج ، مشفنع  اقمنجأ 

التوسع في نصه ا،تى "( مادة التعريفات 1لى المادة )إ الشمول المالي"-18تعريف "إ افة  -
ر غي وأالية من قبل افراد المجتمع سواء  كانت ه   الخدمات مصرفية استخدام الخدمات الم

 .مصرفية"
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 لقررررررار برررررالرفا يجررررربوإذا كررررران اإ رررررافة عبرررررارة "( 3الفقررررررة الثانيرررررة مرررررن المرررررادة )عجرررررز  إلررررى -
 .حتي تستطيع الشركات تالفي ه   األسباب مستقبال   أن يكون مسببا "

 "ئةيصدر بها قرار من مجلس إدارة الهي "ة ( باستبدال عبار 4( من المادة )3البند )تعديل  -
 .ختصاصات مجلس اإلدارةاعتبار ذلك من ال  بطا  للصياغة " التي تحددها الهيئة"عبارة ب

 "ئةيصدر بها قرار من مجلس إدارة الهي " عبارة باستبدال( 5المادة ) ( من1البند ) تعديل -
 . بطا  للصياغة "التي تحددها الهيئة "عبارة ب

 يضررررررعها"عبررررررارة ب "يصرررررردر بهررررررا قرررررررار مررررررن مجلررررررس إدارة الهيئررررررة "عبررررررارة سررررررتبدال باتعررررررديل  -
  . بطا  للنر (7مجلس إدارة الهيئة" الواردة في الفقرة األولى من المادة )

 :وهما( 9لمادة )اب ) انية و الثة( فقرتين إ افة -
للشرررررررررركات الناشرررررررررئة فررررررررري التكنولوجيرررررررررا الماليرررررررررة  م قرررررررررت وللهيئرررررررررة إصررررررررردار تررررررررررخير

(finTech Startup License لفتررررة ال تزيرررد علرررى سرررنتين، لررردعم الشرررركات الناشرررئة )
 المبتكرررررررة فرررررري مجررررررال التكنولوجيررررررا الماليررررررة فرررررري تقررررررديمها لانشررررررطة والمنتجررررررات الماليررررررة غيررررررر

 المصرفية.
ر للشررررررررررركة ويحرررررررررردد مجلررررررررررس إدارة الهيئررررررررررة شرررررررررررو  و رررررررررروابب وإجررررررررررراءات الترررررررررررخي

ا ال مالهررررا المصرررردر بمررررلحررررد األدنررررى لرررررأس شررررراف والرقابررررة عليهررررا، واالمشررررار اليهررررا وقواعررررد اإل
 لشررررررركات الناشررررررئة مررررررن رسررررررم الترررررررخير.ا لرررررر  جنيررررررة، وتعفررررررىوخمسررررررين أ يقررررررل عررررررن مررررررائتين

 . في ه   المجاالت على االستثمار تشجيع الشركات الناشئةل وذلك
 

 "نيررررررةحرررررردى الوسررررررائل اإللكترو المسرررررربقة كتابيررررررا  أو بإ "( باسررررررتبدال عبررررررارة 13لمررررررادة )تعررررررديل ا -
 .مع التطورات التكنولوجيا الحديثةللتوافق وذلك  لكتابية المسبقة""اعبارة ب

وفقررررررا  ألحكررررررام قررررررانون مجلررررررس "عبررررررارة ( باسررررررتبدال 15المررررررادة )بررررررالفقرة األولررررررى مررررررن تعررررررديل  -
 ا " رررررافة كلمرررررة "ومسرررررببوإ، لضررررربب الصرررررياغةوذلرررررك ألحكرررررام القرررررانون"  وفقرررررا  " عبرررررارةب "(الدولرررررة

 .الصياغة القانونية للنرلضبب  في عجز الفقرة الثالثة من المادة
األشررررررخاا االعتباريررررررة، الحاصررررررلة علررررررى ترررررررخير "عبررررررارة ( باسررررررتبدال 16تعررررررديل المررررررادة ) -

هررررر   السرررررجالت والررررردفاتر "عبرررررارة   رررررافةوإ ،"الشرررررركات"كلمرررررة ب "أو موافقرررررة بحسرررررب األحررررروال
 .إلحكام المادة "والمستندات والبيانات والوسائب

فررررري  لمررررة "للشررررركة"برررردال  مررررن ك "ر االعتبررررارى للشررررخ"عبررررارة ( باسررررتبدال 22تعررررديل المررررادة ) -
ا وذلرررررك للعموميرررررة والشرررررمول نظررررررا  لتعررررردد الجهرررررات التررررري يجررررروز لهررررر الفقررررررة األولرررررى والثانيرررررة

 .إلحكام المادة " بدال من حرف "أو"و"، واستبدال حرف الحصول على الترخير
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 :املشرتكة ـ رأي اللجنــة خامساا 
ومرا ترم مرن اجتماعرات ومناقشرات مرع روع القرانون المرافرق، مشرل المشتركة اللجنة بعد أن تدارست   

، وممثلرررري قطرررراع تكنولوجيررررا الغيررررر مصرررررفية والم سسررررات المصرررررفية والماليررررة الهيئرررراتالسررررادة ممثلرررري 
ري أهمية مشروع القانون المعرروض ، تفي ه ا الصددالمعلومات واالتصاالت، و النظر إلي التشريعات 

تشرجيع و   اةرةجاج كـم  اتماكـا ذـي  انشـيا  اتماكـا  كـف  اتصـفذكا تةمكف نتةتكا  رةلل سفيما يخرر 
، المنرراا االسررتثماري فرري مصررر وتعزيررز دور الشررركات الناشررئة والمتوسررطة والصررغيرة ومتناهيررة الصررغر

 لقانون.في إعدادها وتقديمها لمشروع ا الهيئة العامة للرقابة الماليةواللجنة تثمن المجهود ال ي ب لته 

 عجكهبةمً  ن 

ل ه أش أ إصـاى  اتج ذقا عجى مشفنع  اقمنجأ  اتقلس مج  اك جما إ اجنةا  اتشةف ا   نةهت
،ـــل أ " تةمـــكف نتةتكـــا  رــةلل س  اةرةجاج كـــم  اتماكـــا ذــي  انشـــيا  اتماكـــا  كــف  اتصـــفذكا "مــمنجأ 

 رمافا  ا  ف.  اة،ليالت

تنجس ق تف ج  ااة،ليلأ،ل   مشفنع  اقمنجأ  ات،فن  عج تقلس تقفيف من اجنةا  اتشةف ا إذ 
 .ف  اتج ذقا عجكه أماصكغا  اتفذقا اتجم

 رئيس اللجنــة الـمشرتكة

دويــد بـــــمـأح
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 جدول مقارن
 

 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

 قانون مشروع 
 املصرفيةيف األنشطة املالية غري اليةتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا امل

 رئيس جملس الوزراء
 أ،ل   طالع عجى  الرةجه؛

 نعجى ممنجأ  ا،قجبمت؛
 نعجى ممنجأ  إل ف   ت  انةمئكا؛

 ؛1972( ادةا 47نعجى ممنجأ منجس  الناا  اصم،ه أماقمنجأ همف )
 ؛1975( ادةا 54همف )صةم،ي،  اة مكج  المصا  اصم،ه أماقمنجأ نعجى ممنجأ 

( 10همف ) اصم،ه أماقمنجأ   إلشف   ن افممأا عجى  اة مكج ذي مصفممنجأ نعجى 
 ؛1981ادةا 

شف مت  اتدم تا نشف مت  اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت  اتد جاكا نعجى ممنجأ 
 ؛1981( ادةا 159همف ) اصم،ه أماقمنجأ   اتكلن،ة نشف مت  اشلص  اج حل

 ؛1992( ادةا 95همف )أماقمنجأ   اصم،ه رجق هأس  اتملممنجأ  نعجى
قمنجأ همف  اصم،ه أما إليل ع ن اقكل  اتف زي األنه ق ن ا،ن ت  اتماكاممنجأ  نعجى 

 ؛2000( ادةا 93)
 ؛2001( ادةا 148قمنجأ همف ) اصم،ه أما اةتجيل  ا،قمهي   ممنجأ نعجى 

 ؛2002( ادةا 80ماقمنجأ همف )أ  اصم،ه نعجى ممنجأ م مذكا  دل  امج ل
 ؛2003( ادةا 10عجى ممنجأ تةمكف   تصم ت  اصم،ه أماقمنجأ همف )ن 

 قانونمشروع 
 لية يف األنشطة املالية غري املصرفيةتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املا

 باسم الشعب
 رئيس اجلمهورية
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

بةةمكف  اةجمكع   ارةفنني نبإنشم   ك ا  2004( ادةا 15نعجى  اقمنجأ همف )
 تةتكا صةمعا ترةجاج كم  ات،ججممت؛

 ؛2008( ادةا 120قمنجأ همف ) اصم،ه أما نعجى ممنجأ إنشم   اتكمكف   مةصم،يا
بةةمكف  افممأا عجى  ارج ق ن ا،ن ت  اتماكا  2009( ادةا 10)نعجى  اقمنجأ همف 

  كف  اتصفذكا؛
تتجيل  اتشفنعمت نشمط مز ناا بةةمكف  2014( ادةا 141نعجى  اقمنجأ همف )

 ؛ اتةجريا ن اصغكفة نمةةم كا  اصغف
 ذي ش أ م مذكا  ف ئف تقةكا  ات،ججممت؛ 2018( ادةا 175نعجى  اقمنجأ همف )

( 176قمنجأ همف )أما  اصم،ه تةمكف نشمطي  اة  كف  اةتجيجي ن اةلصكفنعجى ممنجأ 
 ؛2018ادةا 

( ادةا 18قمنجأ همف )أما  اصم،ه نعجى تةمكف  رةلل س نرمئل  الذع  كف  اةقلي
 ؛2019

( ادةا 149نعجى ممنجأ تةمكف متمهرا  ا،تل  ا جي  اصم،ه أماقمنجأ همف )
 ؛2019

( ادةا 18قمنجأ همف ) اصم،ه أما   رةهالكي نعجى ممنجأ تةمكف نشمط  اةتجيل
 ؛2020

 ؛2020( ادةا 151نعجى ممنجأ حتميا  ابكمنمت  اشلصكا  اصم،ه أماقمنجأ همف )
( ادةا 194نعجى ممنجأ  ابةك  اتف زي ن انهمز  اتصفذي  اصم،ه أماقمنجأ همف )

 ؛2020
 نب،ل أخ  هأي منجس  اقضم   اعجى؛
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

 نب،ل أخ  هأي منجس  الناا؛
 نب،ل مج ذقا منجس  اجزه  .

 قــرر:
 

قدم إىل جملس النواب
ُ
 مشروع القانون اآلتي نصه ي

 )املادة األوىل(
مع علس  إلخالل أ ح مس ممنجأ  ابةك  اتف زي ن انهمز  اتصفذي  اصم،ه أماقمنجأ 

ق تدفي أح مس  اقمنجأ  اتف ذ، عجى مز ناي  انشيا 2020( ادةا 194همف )
 ا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكا. اتماكا  كف  اتصفذك

 )املادة الثانية(
يدفى ذكتم اف يف، أش نه نص خمص ذي  اقمنجأ  اتف ذ،ق أح مس ممنجأ شف مت 
 اتدم تا نشف مت  اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت  اتد جاكا  اتكلن،ة نشف مت 

متا ق نأح مس  اقج نكج  اتة1981ادةا  159 اشلص  اج حل  اصم،ه أماقمنجأ همف 
  األنشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أكدب  احج ل.

 (الثالثة)املادة 
ذكتم عل   اتةمزعمت ن العمنى  اةي يلةص بةمف م منجس  النااق تلةص  اتكمكف 

 مةصم،يا أمافصل ذي  اتةمزعمت ن العمنى  اةمش ا عج تيبك، أح مس  اقمنجأ ا 
 . اتف ذ،

 (الرابعة)املادة 
خالل رةا  اقمنجأ  اتف ذ، بةجذك، أنضمعهف نذقًم اح ممه يجةزس  اتلمطبجأ أ ح مس 

 
 
 
 

 ، وقد أصدرناهمشروع القانون اآلتي نصه قــرر:

 )املادة األوىل(

  هي كما 
 
 
 

 )املادة الثانية(

  هي كما 
 

 
 
 

 (الثالثة)املادة 
  هي كما 
 
 
 (الرابعة)املادة 

خالل رةا زس  اتلمطبجأ أ ح مس  اقمنجأ  اتف ذ، بةجذك، أنضمعهف نذقًم اح ممه يجة
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

 . ا،تل أهأشهف مج تمهيخ 
أقف ه مةه مل ذةفة تجذك،  انضمع ق ناتنجس إ، هة  اهك ا  ا،مما اجفممأا  اتماكا

 اتةصجص عجكهم ذي  افقفة  ادمأقا اتلة أن اتل، أخفى متمثجا   تةنمنز ذي 
 منتجعهم رةةكج.

كس منجس  اجزه   بةمً  عجى عف  هئكس  اهك ا مل ذةفة تجذك، نينجز أقف ه مج هئ
  انضمع اتلة رةةكج أخفيكج.

 (اخلامسة)املادة 
يصله منجس إ، هة  اهك ا  اقف ه ت  اتةف ة اح مس  اقمنجأ  اتف ذ، خالل رةا أشهف 
مج تمهيخ  ا،تل أهق نت ةشف ذي  اجممئع  اتصفياق نإاى أأ تصله   ه  اقف ه ت 

 ا،تل أماقف ه ت  اقمئتا أتم   ية،مه  مع أح ممه.يدةتف  
 
 (السادسة )املادة

 ي ةشف      اقمنجأ ذي  انفيلة  افرتكاق ني ،تل أه مج  اكجس  اةماي اةمهيخ نشفه.
 

 رئيس جملس الوزراء        
   /   /2021 

 (مصطفى كمال مدبويل /)دكتور
 
 

 

 .صدور القرارات املنفذة ألحكام مشروع القانونأشهف مج تمهيخ 
 

 كما هى
 
 

 كما هى

 

 (اخلامسة)املادة 
 كما هي 

 
 
 

 (السادسة )املادة
 قاي اةمهيخ نشفهني ،تل أه مج  اكجس  اةم     اقمنجأ ذي  انفيلة  افرتكاق  ي ةشف

 يبصف      اقمنجأ ألمتف  النااق نيةف   قمنجأ مج مج نكةهم.ن 
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

ملالية يف األنشطة املالية غري قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا ا
 املصرفية

 )الفصل األول(
 تعريفات وأهداف القانون

 (1مادة )
ذي تيبك، أح مس      اقمنجأ يقصل أمارجتمت ن ا،بمه ت  اةماكا  ات،ةى  اتبكج مفيج 

 كل مةهم:
 :  اهك ا  ا،مما اجفممأا  اتماكا.اهليئة -1
 جفممأا  اتماكا.: منجس إ، هة  اهك ا  ا،مما اجملس إدارة اهليئة -2
 منجس إ، هة  اهك ا  ا،مما اجفممأا  اتماكا.هئكس : اهليئة رئيس -3
 ارج ق ن ا،ن ت  اتماكا  كف  اتصفذكا  :األنشطة املالية غري املصرفية -4

أنشيا  اة مكجق ن  المض،ا إلشف   نهممأا  اهك ا أتم ذكهم؛ أرج ق هأس  اتملق 
 اتشفنعمت  اتةجريا تتجيل ن لصكفق  اة  كف  اةتجيجيق  اةن  اةتجيل  ا،قمهيق ن 

 ن اةتجيل   رةهالكي. ق اصغف اتةةم كن اصغكفة ن ا
آاكا تدةللس  اةقةكا  اةرةجاج كا  اكليثا  : FinTechالتكنولوجيا املالية -5

ن اتبةرفة ذي  اقيمع  اتماي  كف  اتصفذي العف نتكدكف  انشيا ن اللممت 
اةيبكقمت أن  ابف مج أن  اتةصمت مج خالل  ن اة مكةكا   اتماكا ن اةتجيجكا

 أن  ا  م    صيةمعي أن  ادنالت   ارةفننكا.  افمتكا
اجةيبكقمت  رةلل س  اهك ا  :RegTechالتكنولوجيا املالية الرقابية  -6

 
 

 )الفصل األول( 
 تعريفات وأهداف القانون

 (1مادة )
ذي تيبك، أح مس      اقمنجأ يقصل أمارجتمت ن ا،بمه ت  اةماكا  ات،ةى  اتبكج مفيج  ل 

 مةهم:
 كما هو   :اهليئة -1
 ا هو كم   :جملس إدارة اهليئة -2
 كما هو : اهليئة رئيس -3
 كما هو  :األنشطة املالية غري املصرفية -4

 
 
 

 كما هو  : FinTechالتكنولوجيا املالية -5
 
 
 

 كما هو  :RegTechالتكنولوجيا املالية الرقابية  -6
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

 .ة اةرةجاج كا اجفممأا عجى   اةز س أماقج نكج ن اقج عل  اتقفه 
أنتع  ابكمنمت همتكًم  ،ةيت  آاكا  :SupTechالتكنولوجيا املالية اإلشرافية  -7

  .ن اةكق، مةهم نتكجكل مؤشف تهم مج خالل بف مج م،لة اه    اغف 
رةلل س إنتجذج أعتمل ممئف عجى : Digital Platformاملنصة الرقمية  -8

ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا نذي عف   اجرمئل  اةرةجاج كا 
ف  بكج ذي  اكصجل عجى  اشلمص  ا اتةةنمت ن اللممت  اتفتبيا بهم 

 .عجكهمق نيدتح بةبم،ل  ابكمنمت ن ات،ججممت  االزما إلتتمس   ه  اة،ممالت
إ ف   ت نعتجكمت  :Cyber Securityأمن البيانات )األمن السيرباني(  -9

تقةكا نتةمكتكا مج ش نهم  اكفمظ عجى خصجصكا  ابكمنمت نرفيةهم نرالمةهم 
 ننحلتهم نترممجهم ذكتم بكةهم.

: أي بكمنمت م ،مانا تقةكًم تة،ج، أشلص Digital Identity رقميةاهلوية ال -10
طبك،ي أن  عةبمهي مكل، أن يت ج تكليله أش ل مبمشف أن  كف مبمشف عج 
طفي،  افبط بكج   ه  ابكمنمت نأي بكمنمت أخفى  م رفق أن  اصجتق أن 

   ه تدتح اصجهةق أن همف ت،فيفيق أن مكل، اجهجيا عبف   نةفنتق عجى أأ 
 اةي تةف مع خالل  اتةصمت ت،ممالت  اأماةقككف ن اتصم،ما عجى   ابكمنمت

  افمتكا. 
: رنل  ارةفنني يةضتج  ابكمنمت Digital Register الرقمي السجل -11

 اتة،جقا أمات،ممالت  اةي ينفيهم  اشلمص  ايبك،ككج أن   عةبمهيكج  اةي تةف 
 .مج خالل شب ا آمةا ابكمنمت   ه بةةبع أتم يدتح  قنذقًم اح مس      اقمنجأ 

: عقل يةضتج حقجق ن اةز ممت Digital Contract الرقمي العقد  -12

 
 كما هو  :SupTechالتكنولوجيا املالية اإلشرافية  -7

 
 كما هو : Digital Platformاملنصة الرقمية  -8

 

 
 كما هو  :Cyber Securityات )األمن السيرباني( أمن البيان -9

 
 
 كما هو : Digital Identity اهلوية الرقمية  -10

 
 
 
 
 
 كما هو : Digital Register الرقمي السجل -11

 
 كما هو : Digital Contract الرقمي العقد -12
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 املشرتكةاللجنة  وافقت عليهمشروع القانون كما النص يف  مشروع القانون كما ورد من احلكومةيف نص ال

 تم ينجز أأ  تدنكجه ذي رنل همتي.نيت ج ق أش ل  ارةفنني اتة،ممليج 
أح مس  ا،قل مج خالل بفنممج يهل  إاى تةفك  « عقلً  ذ كمً »ي جأ  ا،قل  افمتي 

 ن اةك ف ذكهم أن تجثكقهم تجقمئًكم.
 اللممت  اةى تدةل م  :Outsourcing servicesخدمات التعهيد  -13

 اشف مت ن انهمت  اةي تز نل أنشيا مماكا  كف مصفذكا أمرةلل س أ،ض 
 .اجقكمس أ ي مهمس أن أنشيا نكمأا عةهمايف  ثماث  اةرةجاج كم  اتماكا  منم ت

نممس : Robo Advisoryاملايل  املستشار لربامج االلكرتونية التطبيقات -14
آاي مبةرف تدةللمه  انهمت  اتفخص اهم مج  اهك ا أتز ناا   نشيا  اتماكا 

ذي تكجكل بكمنمت  ا،تال  ننض،هف  اتماي  اكماي نأ ل ذهف  كف  اتصفذكا 
اةقليف  اتشجهة  افةكا اهف ذكتم ية،ج، أمانشيا  اتماكا  كف  اتماكا  اتدةقبجكا 

 ت  ا  م    صيةمعي. رةلل س تيبكقم اتصفذكاق نذاك مج خالل 
 مةةنمت : أحلNano Financeاألصغر  للتمويل االلكرتونية التطبيقات -15

األذف ، أغف  تتجيل نشمط  مةصم،ي  يةف مةكه  اصغف مةةم ي  اةتجيل
 اةبم،ل  اتة،ل،ة  افمتكا  اجرمئط خالل مج   ارةفننكا  اةيبكقمت أمرةلل س

  ابكمنمت ن/أن  ات،ججممت ن/أن اةشغكل نإ، هة مكفما  اةتجيل.
: نتجذج أعتمل ممئف عجى InsurTech التطبيقات االلكرتونية للتأمني -16

 تكجكل نأ،ن ت   صيةمعي  ا  م  مثل  اكليثا  اةرةجاج كا  اةقةكمت  رةلل س
 إلنشم  نتمذج أعتمل أن مةةنمت ت مكج  ليلة.  اضلتا  ابكمنمت

: ConsumerTech لتمويل االستهالكيقات االلكرتونية لالتطبي -17
مج خالل  اجرمئط   اةرةجاج كا  اةقةكمت رةلل س نتجذج أعتمل ممئف عجى 

 
 
 

 كما هو  :Outsourcing servicesخدمات التعهيد  -13
 
 

 كما هو  : Robo Advisoryاملايل  شاراملست لربامج االلكرتونية التطبيقات -14
 

 
 
 

 كما هو  : Nano Financeاألصغر  للتمويل االلكرتونية التطبيقات -15
 
 
 

 كما هو  : InsurTech التطبيقات االلكرتونية للتأمني -16
 
 

 كما هو  : ConsumerTech لتمويل االستهالكيالتطبيقات االلكرتونية ل -17
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 افمتكا  اتة،ل،ة اةبم،ل  ابكمنمت ن/أن  ات،ججممت ن/أن تشغكل نإ، هة مكفما 
 . اةتجيل   رةهالكي

 
 
مبل  ذف ،  اتنةتع  لممت  اتماكا مج اةجرع ذي  رةلل س  الول املايل الشم -18

 رج ً   منت   ه  اللممت مصفذكا أن  كف مصفذكا.
 (2مادة )

تهل   اهك ا مج تيبك، أح مس      اقمنجأ إاى ت،زيز  اشتجل  اتمايق ن ا،تل عجى 
تجركع ممعلة  اتدةفكليج مج  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكاق نهذع  فم تهمق 

 .االرةفم،ة مج   ه  انشيا ن اللممتنخفض  اةرماكف  االزما 
نترجأ  اهك ا  ي  انها  إل، هيا  اتلةصا ،نأ  كف م بةيبك، أح مس      اقمنجأق 

 مذا  إل ف   ت  االزما اة،زيز نتةتكا  رةلل س نمف  اةرةجاج كم  اتماكا  اكليثا  تلمذ 
ا نتقليف ( ذي أي مج منم ت  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكFinTechن اتبةرفة )

 اتفتبيا بهمق ني جأ اهم ذي ربكل تكقك، أ ف        اقمنجأ    رةشمه ت  اتماكا
 عجى ن ه  اخص مم يجي:

  تلمذ إ ف   ت ت ركس  اشف مت  المض،ا اح مس      اقمنجأ. -1
مةح  اةفخكص ن اتج ذقمت  االزما اتز ناا  انشيا  اتةصجص عجكهم ذي      -2

  اقمنجأ.
 اةرةجاج كا اجة كل مج   اةز س أماقج نكج ن اقج عل  اتقفهة   اةيبكقمت رةلل س  -3

بلنه م  افممبي عجى  انهمت  المض،ا اهم   اهك ا أتم ي،تل عجى تكدكف مكمس
أش أ   اةز س أت،ميكف  اشفمذكا ن اكج تاق نحتميا  اتة،ممجكج ذي  ارج ق 

اةكدكف  اة،ممل  ن عةتم، أ،ن ت ترةجاج كا حليثا نمبةرفة  اتماكا  كف  اتصفذكا

 (2مادة )

 
 
 
 

 كما هى
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 .مع  اقيمع  اتماي  كف  اتصفذي ذي منمل  رةلل س  اةرةجاج كم  اتماكا
 تع  ابكمنمت همتكًم ن اةكق، مةهم  اةيبكقمت  اةرةجاج كا بهل   رةلل س  -4

نتكجكل مؤشف تهم مج خالل بف مج م،لة اه    اغف ق ن رةلل س آاكمت  ا  م  
جرشف عج  اجممئع  اةي تش ل   صيةمعي ن كف م مج  اةتمذج  افمتكا ا

ملمافمت اجقج نكج  اتةمتا األنشيا  اتماكا  كف  اتصفذكاق ن  شةبمه ذي 
 دل  امج لق إضمذا إاى  إلن  ه  اتب ف أماتلمطف  اتة،جقا أمادكجاا أن 

 .أن  كف م مج  امجه  اتة،جقا أم رةقف ه  اتماي  اةتجيل
جاج كم  اتماكا رج   بةفدهم أن إنشم  بك ا  خةبمه هممبكا اةيبكقمت  اةرة -5

 أماتشمه ا مع  اغكف.
 نضع ضج أط أمج  ابكمنمت ن ا هزة. -6
  إلشف   ن افممأا عجى  اشف مت ن انهمت  المض،ا اح مس      اقمنجأ. -7
شف مت مز ناي  اش أ مج  اتة،ممجكج مع  ذننتجقى  اش منى  اةي يقلمهم  -8

عج ملمافا جاج كم  اتماكاق  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س  اةرة
 أن  اقف ه ت  اصم،هة تةفك ً  اه.      اقمنجأ  أح مس

إعل ، ننشف  اله رمت ن إلحصم  ت  االزما اة،زيز مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  -9
 . اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكا

نشف  اجعي أمانشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا  اةي يةف مز ناةهم أمرةلل س  -10
اةرةجاج كم  اتماكاق نحتميا حقجق  اتة،ممجكج ذي   ه  انشيا ن اكفمظ عجى  

  اتةمخ  اةةمذدي  ا ي يدمعل عجى نتج م.
 

 
 
 
 
 
 
 

 كما هى
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 )الفصل الثاني(
 مزاولو األنشطة املالية غري املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية 

 (3مادة )
تقلس طجبمت ت ركس  اشف مت  اف  با ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا مج 
خالل تقةكمت  اةرةجاج كم  اتماكا  اي  اهك ا عجى  اةتجذج  ات،ل ا اك مفذقًم بهم 

  انه ق  اةي تكل، م  اهك اق نمج بكةهم عجى  اخص مم يجي:
س  اتمل  اتصله ملذجعًم أمارممل شهم،ة  إليل ع  ابةركا أتم يفكل رل ، هأ -1

 أكدب طبك،ا  اةشمط  اةي تز ناه  اشف ا.
 ثالث ندخ مج  ا،قل   بةل ئي ن اةممس  ارمري اجشف ا. -2
طجب ن كل  اتؤردكج مةضتةًم عجى ن ه  الصجص  رف  اشف ا نبكمنًم  -3

 أ رتم   اتؤردكج نهأس  اتمل  اتصله ن اتلذجع.
  اة،ككج. إمف ه مف مب حدمأمت  اشف ا أقبجل -4

نت،ل  اهك ا رناًل تلنأ أه طجبمت ت ركس  اشف مت  اتشمه إاكهم أ هممس مةةمأ،ا نذقًم 
اةمهيخ نهن،  ل مةهمق ني جأ ارل طجب مجف خمص تج،ع ذكه أنه ق  اة ركس ن ل 
مم ية،ج، ب اك مج إ ف   ت. نتش ل أقف ه مج هئكس  اهك ا انةا تضف عةمصف ذةكا 

 ا،ف  عجى هئكس  اهك ا إلصل ه مف ه ذي ش أ ت ركس تجك نممنجنكا إلبل    افأي ن 
  اشف متق خالل ثالثكج يجًمم مج تمهيخ تقليف  ايجب مدةجذًكم  مذا  اتدةةل ت.

ني كمف عجى   ه  اشف مت مز ناا نشمطهم ، خل  تهجهيا مصف  ا،فبكا أن مج 
ل  اكصجل إ  أ، خمه هم اجتقكتكج ذكهم أن اجشف مت  اةي تز نل نشمطهم ذي مصفق

ق نذقًم اجشفنط ن اضج أط  اتةصجص عجكهم ذي     عجى تفخكص ب اك مج  اهك ا

 الفصل الثاني()
 لية غري املصرفية باستخدام التكنولوجيا املاليةمزاولو األنشطة املا

 (3مادة )

 
 
 
 

 كما هى

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

نت،ل  اهك ا رناًل تلنأ أه طجبمت ت ركس  اشف مت  اتشمه إاكهم أ هممس مةةمأ،ا نذقًم 
اةمهيخ نهن،  ل مةهمق ني جأ ارل طجب مجف خمص تج،ع ذكه أنه ق  اة ركس ن ل مم 

ش ل أقف ه مج هئكس  اهك ا انةا تضف عةمصف ذةكا ية،ج، ب اك مج إ ف   ت. نت
نممنجنكا إلبل    افأي ن ا،ف  عجى هئكس  اهك ا إلصل ه مف ه ذي ش أ ت ركس تجك 

وإذا كان   اشف متق خالل ثالثكج يجًمم مج تمهيخ تقليف  ايجب مدةجذًكم  مذا  اتدةةل ت
.  القرار بالرفض جيب أن يكون مسبباا
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 اقمنجأ ن اقف ه ت  اصم،هة تةفك ً  اهق ن اقكل الى  اهك ا ذي رنل خمص اه    اغف  
 نذقًم اجضج أط ن إل ف   ت  اةي يصله بهم مف ه مج منجس إ، هة  اهك ا.

 كما هى

 (4مادة )
أتز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا مج خالل  فط اجكصجل عجى تفخكصيشة

 تج ذف  اشفنط  آلتكا عجى  اخص: تقةكمت  اةرةجاج كم  اتماكاق
 أأ يقةصف عتل  اشف ا عجى مز ناا  انشيا  اتفخص اهم أه. -1
 تكليل  ك ل  اتجركا  اتبمشف ن كف  اتبمشف ن اطف    اتفتبيا أش ل مكل،. -2
 الى  اشف ا  اةنهكز ت ن ابةكا  اةرةجاج كا نأنمتا  ات،ججممت أأ يةج ذف -3

نذقًم اجتةيجبمت  اةي ق  االزما اتبمشفة  اةشمطننرمئل  اكتميا ن اة مكج 
 .تكل، م  اهك ا

نيصله منجس إ، هة  اهك ا مف هً  أماشفنط  اخفى  االزما اجكصجل عجى  اةفخكص 
 . إل، هة نضج أط علس ت،مه   اتصماح  اتة،جقا بةكليل  ك ل  اتجركا نتش كل منجس

 ينمنز   أتم اجشف ا  اةشمط أتز ناا  اةفخكص هرف  اهك ا إ، هة منجس نيكل،
نذقًم اح مس دل، أإحلى نرمئل  الذع  كف  اةقلي ختدكج أاف  ةكهق عجى أأ ي  

( ادةا 18تةمكف  رةلل س نرمئل  الذع  كف  اةقلي  اصم،ه أماقمنجأ همف )ممنجأ 
2019. 

 
 
 

 (4مادة )
 

 
 هوكما  -1

 وكما ه -2

ننرمئل  أأ يةج ذف الى  اشف ا  اةنهكز ت ن ابةكا  اةرةجاج كا نأنمتا  ات،ججممت-3
يصدر بها قرار من  نذقًم اجتةيجبمت  اةي االزما اتبمشفة  اةشمطق  اكتميا ن اة مكج 

 جملس إدارة اهليئة.
 

 هيكما 
 

 كما هى
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 (5مادة )
 اكمصجا عجى تفخكص مج  اهك ا أتز ناا أي مج  انشيا ينجز اجشف مت ن انهمت 

 اتماكا  كف  اتصفذكا أ،ل  اكصجل عجى مج ذقا  اهك اق مبمشفتهم اه ه  انشيا 
أمرةلل س أ،ض منم ت  اةرةجاج كم  اتماكاق أن مج خالل إحلى  انهمت  اتقكلة 

 ب  تفمق ( مج      اقمنجأق نذاك أتج 6أدنل  اهك ا  اتةصجص عجكه أماتم،ة )
 ت،هكل مبفس بكةهتم مجضكًم أه  مذا حقجق ن اةز ممت  ايفذكج.

نينب عجى  اشف مت ن انهمت  اةي تف ب ذي  اكصجل عجى مج ذقا مج  اهك ا 
اتز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا  اتفخص اهم أتز ناةهم أمرةلل س أ،ض 

 منم ت  اةرةجاج كم  اتماكا  رةكفم   اشفنط  آلتكا:
يةج ذف الى  اشف ا  اةنهكز ت ن ابةكا  اةرةجاج كا نأنمتا  ات،ججممت أأ  -1

ننرمئل  اكتميا ن اة مكج  االزما اتبمشفة  اةشمطق نذقًم اجتةيجبمت  اةي 
 .تكل، م  اهك ا

أ  ترجأ  اشف ا أن  انها ملمافا اح مس  اقمنجأ  اتةمف اةشمطهم أن  اقف ه ت  -2
 ج ذقا. اصم،هة تةفك ً  نمت تقليف طجب  ات

( 4رل ، هرف  اتج ذقا أتم ي،م،ل نصف هرف  اةفخكص  اتشمه إاكهم أماتم،ة ) -3
نذقًم اح مس ممنجأ دل، أإحلى نرمئل  الذع  كف  اةقلي ي   مج      اقمنجأق

( ادةا 18تةمكف  رةلل س نرمئل  الذع  كف  اةقلي  اصم،ه أماقمنجأ همف )
2019 

ن إل ف   ت  اخفى  االزما اجكصجل  نيصله منجس إ، هة  اهك ا مف هً  أماشفنط
عجى مج ذقا  اهك ا عجى مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا  اتفخص اهم 

 (5مادة )
 
 

 كما هى

 
 
 
 

 هيكما 
 

 

أأ يةج ذف الى  اشف ا  اةنهكز ت ن ابةكا  اةرةجاج كا نأنمتا  ات،ججممت ننرمئل -1
يصدر بها قرار  نذقًم اجتةيجبمت  اةي اكتميا ن اة مكج  االزما اتبمشفة  اةشمطق 

 من جملس إدارة اهليئة.
 هوكما  -2
 

 كما هو -3
 
 

 
 هيكما 
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 اتة،جقا بةكليل  ك ل  أتز ناةهم أمرةلل س أ،ض منم ت  اةرةجاج كم  اتماكا
 . اتجركا نتش كل منجس  إل، هة نضج أط علس ت،مه   اتصماح

 كما هى

 (6مادة )
همت  اف  با ذي تقليف خلممت  اة،هكل  اةي يكل، م ي ةش  أماهك ا رنل يقكل أه  ان

منجس إ، هة  اهك اق اجشف مت ن انهمت  اتفخص اهم مج  اهك ا أتز ناا  انشيا 
 اتماكا  كف  اتصفذكا حمل ه بةهم ذي  رةلل س أ،ض منم ت  اةرةجاج كم  اتماكا 

 اتز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا.
 أط  اقكل ن اشيب أمادنلق عجى أأ تةضتج عجى نيضع منجس إ، هة  اهك ا ضج 

 مم يجي: اخصن ه 
  البفة  اتةيجبا ذي  انهمت  اف  با ذي  اقكل أمادنل. -1
   اةز ممت  اةي ينب أأ تجةزس بهم  انهمت  اف  با ذي  اقكل أمادنل. -2
 حم ت  اشيب مج  ادنل. -3

 (6مادة )
 
 

 كما هى
 

 (7مادة )
عجى تفخكص أن مج ذقا مج  اهك اق أكدب عجى  اشف مت أن  انهمت  اكمصجا 

 احج لق اتز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق 
ق ن اةي ينب يض،هم منجس إ، هة  اهك ا  اةز س أماقج عل ن اضج أط ن اتةيجبمت  اةي 

 أأ تةضتج عجى ن ه  اخص:
جشف ا نمةيجبمت  البفة  ا،تجكا ذي  اهك ل  اةةمكتي ا م اج  ب تج ذف  اشفنط  -1

 ن ارفم ة  اتهةكا ذي  اقمئتكج عجى إ، هة  اةشمط.
 م،ميكف نصالحكمت  اةيبكقمت   ارةفننكا  اتدةللما ذي مز ناا  اةشمط. -2

 (7مادة )
عجى  اشف مت أن  انهمت  اكمصجا عجى تفخكص أن مج ذقا مج  اهك اق أكدب 
 احج لق اتز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق   اةز س 

ق ن اةي س إدارة اهليئةيصدر بها قرار من جملأماقج عل ن اضج أط ن اتةيجبمت  اةي 
 ينب أأ تةضتج عجى ن ه  اخص:

 هوكما  -1
 
 وهكما  -2
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ننرمئل  اكتميا ن اة مكج   اةنهكز ت ن ابةكا  اةرةجاج كا نأنمتا  ات،ججممت -3
  االزما اتبمشفة  اةشمط.

حكث تش كل منجس  إل، هة ن اجنمأ  اتةبثقا عةه  مةيجبمت  اكج تا مج -4
 ن إلذصمحمت  اتيججبا نتجمكةمتهم.

ضج أط م مذكا  دل  امج ل نتتجيل  إله مبق أتف عمة  اة،جكتمت  اصم،هة مج  -5
نحلة م مذكا  دل  امج ل نتتجيل  إله مب نب،ل  اةةدك، مع  انهمت  ات،ةكا 

 ذ ت  اصجا.
 جكفظ عجى  رةقف ه  ادجق نحتميا  اتة،ممجكج. إل ف   ت ن اجرمئل  االزما ا -6

 هوكما  -3
 
 هوكما  -4
 
 هوكما  -5
 
 

 وكما ه -6

 (8مادة )
ينجز اجشف مت ن انهمت  اف  با ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا 

أكدب  أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق  اكصجل عجى تفخكص أن مج ذقا  اهك ا
 : احج لق  رةلل س أحل  اةيبكقمت  آلتكا

  اةيبكقمت   ارةفننكا ابف مج  اتدةشمه  اتماي. -1
 . اصغف اجةتجيل   ارةفننكا  اةيبكقمت -2
 . اةيبكقمت   ارةفننكا اجة مكج -3
 جةتجيل   رةهالكي. اةيبكقمت   ارةفننكا ا -4

عجى أأ يةج ذف ذكهم  نينجز اتنجس إ، هة  اهك ا  عةتم، تيبكقمت  ارةفننكا أخفى 
 عجى ن ه  اخص مم يجي:

 اتماكا  كف  اتصفذكا  اصم،ه أش نهم  اةفخكص مهمس  انشيا  آل،    اصالحكا -1
 أن  اتج ذقا أكدب  احج ل.

 (8مادة )

 
 
 
 
 

 كما هى
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نمف اكتميا  ابكمنمت  المصا أماتة،ممجكج مج   خةف ق   ارةفنني ن اهنتمت  -2

 . ادكبف نكا

ك ا أش أ  اةكق، مج  اهجيا  افمتكا مع  اضج أط  اةي تصله م  اه  اةج ذ، -3
ن ا،قج،  افمتكا ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا نضج أط م مذكا 

  . دل  امج ل

 
 

 )الفصل الثالث(
 أحكام عامة

 (9مادة )
ت ذ ت أن أأ ت،هل ب اك إاى أحل  انهم بةفدهم أن أماتشمه ا مع  اغكفتقجس  اهك ا 
اتز ناي  انشيا  اتماكا  كف إنشم  ملةبف تةمكتي اجةيبكقمت يدتح    خةصمصق

 اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق أن اجنهمت  اف  با ذي  اقكل أن  اتقكلة 
ق أمخةبمه تيبكقمت  اةرةجاج كم ( مج      اقمنجأ 6أدنل  اهك ا  اتشمه إاكه أماتم،ة )

ذي ذاك نتمذج  اعتمل ن آلاكمت ذ ت  ا،الما عجى عتال  أتم  اتماكا  اتبةرفة 
  حقكقككج تتهكلً  اةقليتهم اج،تال ق نذاك تكت إشف   نهممأا  اهك ا. 

 الفصل الثالث(
 أحكام عامة
 (9مادة )

أن أأ ت،هل ب اك إاى أحل  انهمت ذ ت  بةفدهم أن أماتشمه ا مع  اغكفتقجس  اهك ا 
اتز ناي  انشيا  اتماكا  كف اجةيبكقمت يدتح  إنشم  ملةبف تةمكتي   خةصمصق

 اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق أن اجنهمت  اف  با ذي  اقكل أن  اتقكلة أدنل 
ق أمخةبمه تيبكقمت  اةرةجاج كم  اتماكا ( مج      اقمنجأ 6 اهك ا  اتشمه إاكه أماتم،ة )

 ا،الما عجى عتال  حقكقككج تتهكلً  أتم ذي ذاك نتمذج  اعتمل ن آلاكمت ذ ت  اتبةرفة 
  اةقليتهم اج،تال ق نذاك تكت إشف   نهممأا  اهك ا. 

ــرخيص ــدار ت ــة إص ــت وللهيئ ــة  مؤق ــا املالي ــئة يف التكنولوجي ــركات الناش للش
(finTech Startup License ــدعم الشــركات ــى ســنتني، ل ــد عل ــرتة ال تزي ( لف

يف تقــــدلها لةنشــــطة  الناشــــئة املبتكــــرة يف جمــــال التكنولوجيــــا املاليــــة
 واملنتجات املالية غري املصرفية.

وحيــدد جملــس إدارة اهليئــة شــرو  وجــوابط وإجــراءات الرتخــيص للشــركة 
ــرأ   ــى ل ــد األدن ــا، واحل ــة عليه ــراف والرقاب ــد االش ــا وقواع ــار اليه ــا املش ماهل
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ومخسـني الـج جنيـة، وتعفـى الشـركات الناشـئة  نياملصدر مبـا ال يقـل عـن مـائت
 رتخيص.من رسم ال

 (10مادة )
مع مف عمة  اح مس  اج ه،ة أماقج نكج  اتةمتا األنشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا ذي 
ش أ  اح مس  اةي ينب أأ تةضتةهم  ا،قج،  اتبفما بكج  اشف مت أن  انهمت  اةي 
تز نل أنشيا مماكا  كف مصفذكا نعتالئهمق ية،كج عجى  اشف مت أن  انهمت 

مج ذقا مج  اهك اق أكدب  احج لق اتز ناا  انشيا  اكمصجا عجى تفخكص أن 
 اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق تضتكج  ا،قج، بكةهم نبكج 

 عتالئهم مم يجي:
  اح مس ن ابكمنمت  اةفصكجكا اطف    ا،قل. -1
تكليل مبجغ  اةتجيل  اتتةجحق ن اتلة  ازمةكا اجدل ،ق نعل، أمدمط  ادل ،  -2

 نمكتا  ل مةهم. نشفنطه
ر،ف  ا،مئل  اتةل  أرمًرم اكدمب مكتا  اةتجيلق نبكمأ مم إذ   مأ ثمبًةم أن  -3

 مةغكًف ق نذاك ،نأ  اةقكل أماكلن،  اتةصجص عجكهم ذي أي تشفيع آخف.
 بكمأ  اضتمنمت  اةي حصل عجكهم  اتتجل. -4

 (10مادة )
 
 

 كما هى
 

 (11ادة )م
بةةمكف  اةجمكع   ارةفنني  2004( ادةا 15قمنجأ همف )مع علس  إلخالل أ ح مس  ا

ضج أط نبإنشم   ك ا تةتكا صةمعا ترةجاج كم  ات،ججممتق يصله منجس إ، هة  اهك ا 
 اةكق، مج  اهجيا  افمتكا نضج أط  ا،قج،  افمتكا اجنهمت  اةي تدةللس  اةرةجاج كم 

  اتماكا ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا.

 (11ادة )م
 

 كما هى
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 هة  اهك ا م،ميكف إنشم  نتفخكص نضج أط عتل  ادنل  افمتي كتم يصله منجس إ،
 ن اةرةجاج كم  المصا بة مكج  ابكمنمت  اتدنجا أه ن اةكق، مج صكةهم. 

ني جأ اجبكمنمت  اتله ا عجى  اجرمئل ن اجرمئط   ارةفننكا  اةي تدةللمهم 
كا ذي حنكا  اتكفه ت  افرت أن  انهمت  المض،ا اح مس      اقمنجأق شف مت ا

  إلثبمت. 

 
 

 (12مادة )
مز ناي  انشيا  اش أ مج  اتة،ممجكج مع  ذننتةجقى  اهك ا  اش منى  اةي يقلمهم 

أن  اقف ه ت  هعج ملمافا أح مم اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س  اةرةجاج كم  اتماكاق 
 منى خالل مجعل   ينمنز شهفً   اصم،هة تةفك ً  اهق نتجةزس  اهك ا أماف، عجى   ه  اش

 .مج تمهيخ  رةكفم   اتدةةل ت  اةي تكل، م  اهك ا
نيصله مف ه مج هئكس  اهك ا بةةمكف إ ف   ت تقليف  اش منى ن ابت ذكهم نطفيقا 

ق عجى أأ تةضتج   ه  إل ف   ت إم منكا تقليف  اش جى اجهك ا إخيمه مقلمكهم أماف،
جل أن أإحلى  اجرمئل   ارةفننكا  اةي تقفه م مبمشفة أن أليمب مدنل أ،جف  اجص

  اهك ا ذي      اش أ.

 (12مادة )
 

 كما هى
 

 (13مادة )
مع علس   خالل أ ح مس ممنجأ حتميا  ابكمنمت  اشلصكا  اصم،ه أماقمنجأ همف 

ق يجةزس مز ناج   انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س 2020( ادةا 151)
المض،ا اح مس      اقمنجأق نمليفن نمدةشمهن   ه  انهمت  اةرةجاج كم  اتماكا  

ن ا،ممجكج الى أي مةهم أماتكمذما عجى  ادفيا  اةمما ا،تالئهفق نعلس إذشم  أي 
نذي   ارةمبكا  اتدبقام،ججممت عةهف أن عج م،ممالتهف إاى  اغكف بلنأ مج ذقةهف 

 (13دة )ما
جأ حتميا  ابكمنمت  اشلصكا  اصم،ه أماقمنجأ همف مع علس   خالل أ ح مس ممن

ق يجةزس مز ناج   انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا أمرةلل س 2020( ادةا 151)
 اةرةجاج كم  اتماكا  المض،ا اح مس      اقمنجأق نمليفن نمدةشمهن   ه  انهمت 

ذشم  أي ن ا،ممجكج الى أي مةهم أماتكمذما عجى  ادفيا  اةمما ا،تالئهفق نعلس إ
املسبقة كتابياا أو بإحدى م،ججممت عةهف أن عج م،ممالتهف إاى  اغكف بلنأ مج ذقةهف 
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 نذي حلن،   ه  اتج ذقا. الوسائل اإللكرتونية حلن،   ه  اتج ذقا.
 

 (14مادة )
اتنجس إ، هة  اهك ا حمل ملمافا  اشف مت  اقمئتا عجى تقةكمت  اةرةجاج كم  اتماكا 

     اقمنجأ أن  اقف ه ت  اصم،هة ق اح مس ذي مز ناا  انشيا  اتماكا  كف  اتصفذكا
أن إذ  ذقلت شفطًم مج شفنط  اةفخكص أن إذ  مممت أتم مج ش نه تهليل  قاه تةفك  ً 

أن   ً أ يةل  تلبكف أ ق رةقف ه  ادجق أن مصماح  اتدم تكج ذكهم أن  اتة،ممجكج م،هم
 :تكاأكثف مج  اةل بكف  آل

ا خالل  اتلة نبماشفنط  اتكل،ة ذى أإز اا  اتلماف اى  اشف اإتج كه تةبكه  -1
 . اةةبكه

ق أكضجه أحل متثجي االن،قم،  ا،مما ةهمأن  ت،ك اشف ا  إ، هةمنجس  ،عجة -2
  اهك اق اجةمف ذي أمف  اتلمافمت  اتةدجبا إاكهم ن تلمذ  االزس نكج إز اةهم.

حل منجس إ، هة  اشف ا نت،ككج مفج  اةدككف أعتمل  اشف ا مؤمةًم اتلة    -3
رةا أشهف نينجز مل م اتلة رةا أشهف أخفىق ني،ف   اتفج  خالل تنمنز 

ملة ت،ككةه  امف عجى  انت،كا  ا،مما اة،ككج منجس  ليل أما، ة  اقمنجنكا 
  اتقفهة.

  اتةع مج مز ناا  اةشمط أن إبف س عقج،  ليلة اتلة   تزيل عجى رةا أشهف. -4
 إاغم   اةفخكص أتز ناا  اةشمط. -5

( مج   ه  اتم،ة مج 2ق 1 بكف  اتةصجص عجكهم أمابةليج )نينجز أأ تصله  اةل
( إذ   مأ 4هئكس  اهك اق  تم ينجز اه  تلمذ  اةلبكف  اتةصجص عجكه ذي  ابةل )

 (14مادة )

 
 
 
 
 

 هيكما 
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 اليف نشك ًم نمج ش نه أأ يةفتب عجكه ضفه ية، ه تل ه هق نذاك اتلة أمصم م 
 شهف أن إاى حكج  ا،ف  عجى منجس إ، هة  اهك ا أيهتم أمفب.

 اةل بكف  اتةصجص عجكهم ذي  اقج نكج  اتةمتا األنشيا  اتماكا  كف  نتدفي 
 اتصفذكا ذي ش أ  اشف مت ن انهمت  اكمصجا عجى مج ذقا  اهك ا أتز ناا   ه 
 انشيا أمرةلل س أ،ض منم ت  اةرةجاج كم  اتماكاق حمل ملمافةهم اح مس     

 إلخالل أدجيا منجس إ، هة  اهك ا نذاك ،نأ  ق اقمنجأ أن  اقف ه ت  اصم،هة تةفك ً  اه
ذي إاغم   اتج ذقا  اكمصل عجكهم   ه  اشف مت أن  انهمت حمل ملمافا  اح مس 

  اتشمه إاكهم.

 
 كما هى

 

 (15مادة )
صكمب  اش أ مج  اقف ه ت  إل، هيا أيقلمهم  ين أكثف اةمف  اةمجتمت  اةأتنشأ لجنة 

، هة إم اح مس      اقمنجأق نيصله بةش كل  ل انةا مف ه مج منجس تيبكقً   اصم،هة
 ي  اهك اق نترجأ بفئمرا أحل نج ب هئكس منجس  الناا نعضجيا  ثةكج مج مدةشمه 

ق نمتثل عج  اهك ا يلةمهه هئكدهمق  اقمنجأ ح مس امنجس  الناا يةف  خةكمه ف نذقًم 
 .جه أممس  اجنةا بةفده أن أتج يتثجه البفةق ني جأ اجتةمجف  اكض ذني نعضج مج 

عضمؤ م أت آذمنيكل، مف ه منجس إ، هة  اهك ا تش كل  اجنةا ن خةصمصمتهم نم 
أ ي جأ  اجنج  أ ف   تق عجى  ف   ت  اةمف ذى  اةمجف ن ابت ذكه نمج عكل تجك  إلإن 

 . اجنةا بلنأ هرجس
 اجصجل أن أإحلى ني جأ تقليف  اةمجف إمم بةدجكته أماكل أن أليمب مدنل أ،جف 

  اجرمئل   ارةفننكا  اةي يقفه م منجس إ، هة  اهك ا.
ن أخيمه إلم مج تمهيخ  ممس   ه  اجنةا خالل رةكج يجمً أني جأ  اةمجف مج  اقف ه 

 (15مادة )
تةش  انةا أن أكثف اةمف  اةمجتمت  اةي يقلمهم أصكمب  اش أ مج  اقف ه ت  إل، هيا 
 اصم،هة تيبكًقم اح مس      اقمنجأق نيصله بةش كل  ل انةا مف ه مج منجس إ، هة 

كج مج مدةشمهي  اهك اق نترجأ بفئمرا أحل نج ب هئكس منجس  الناا نعضجيا  ثة
ق نمتثل عج  اهك ا وفقاا ألحكام قانون جملس الدولة منجس  الناا يةف  خةكمه ف

يلةمهه هئكدهمق نعضج مج ذني  البفةق ني جأ اجتةمجف  اكضجه أممس  اجنةا بةفده 
 أن أتج يتثجه.

 كما هى
 
 
 هيكما 
 

ن  ا،جف أخيمه إل م مج تمهيخ ممس   ه  اجنةا خالل رةكج يجمً أني جأ  اةمجف مج  اقف ه 
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مك،م،   ينمنز ثالثكج  ي اةمجف ذ يأ تصله  اجنةا مف ه م ذأأهق عجى  ي ا،جف  اكقكة
 .ابكمنمت  اتيججباق ني جأ مف ه م نهمئكمً رةكفم   اتدةةل ت ن إيجمًم مج تمهيخ 

اى  اجنةا  اتشمه إ  أ،ل  اجنج  إتفذع  اى  اتك تا  اتلةصا  ين  تقبل  العجى  اة
اى  اجنةا نقف إ اةمجفق نيةفتب عجى تقليف  اةمجف  ياكهم نذج ت مج عكل  ابت ذإ

ك حةى  نقضم  ن افذع  العجىق نذاأن تقم،س  اكقجق أ اتل،  اتقفهة ممنجنًم ادقجط 
 .  اةمجف يمك،م،  ابت ذ

مك،م،   ينمنز ثالثكج يجمًم  ي اةمجف ذ يأ تصله  اجنةا مف ه م ذأأهق عجى  ي اكقكة
. رةكفم   اتدةةل ت ن ابكمنمت  اتيججباق ني جأ مف ه م نهمئكمً إمج تمهيخ   ومسبباا

 
 كما هى

 (16مادة )
جب هئكس ي جأ اج،ممجكج  ا يج يصله بةكليل ف مف ه مج نزيف  ا،لل بةمً  عجى ط

 اهك اق صفا م مجهي  اضبط  اقضمئي ذي إثبمت  انف ئف  اةي تقع أماتلمافا اح مس 
     اقمنجأ أن  اقف ه ت  اصم،هة تةفك ً  اهق ني جأ اهف ذي ربكل ذاك   طالع عجى 

  اشف مت ادنالت ن الذمتف ن اتدةةل ت ن ابكمنمت ن اجرمئط   ارةفننكا ذي مقمه 
ةي تج ل بهمق نعجى  اتد جاكج ذي  انهمت  ات  جهة أأ يقلمج  نذفنعهم ن اممكج  ا

ق  ات  جهيج  ابكمنمت نصجه  اتدةةل ت  اةي ييجبجنهم اه    اغف  ا،ممجكج إاى 
 .نعلس حنبهم إ  عجى رةل مج  اقمنجأ 

 (16مادة )
ي جأ اج،ممجكج  ا يج يصله بةكليل ف مف ه مج نزيف  ا،لل بةمً  عجى طجب هئكس 

فا م مجهي  اضبط  اقضمئي ذي إثبمت  انف ئف  اةي تقع أماتلمافا اح مس  اهك اق ص
     اقمنجأ أن  اقف ه ت  اصم،هة تةفك ً  اهق ني جأ اهف ذي ربكل ذاك   طالع عجى 

األشخاص   ادنالت ن الذمتف ن اتدةةل ت ن ابكمنمت ن اجرمئط   ارةفننكا ذي مقمه
نذفنعهم ن اممكج  اةي  فقة حبسب األحوال،االعتبارية، احلاصلة على ترخيص او موا

نعجى  اتد جاكج  ،هذه السجالت والدفاتر واملستندات والبيانات والوسائط تج ل بهم
ذي  انهمت  ات  جهة أأ يقلمج  إاى  ا،ممجكج  ات  جهيج  ابكمنمت نصجه  اتدةةل ت 

  اةي ييجبجنهم اه    اغف ق نعلس حنبهم إ  عجى رةل مج  اقمنجأ.
 لفصل الرابع()ا

 العقوبات
 (17مادة )

 قمع علس  إلخالل أ ي عقجبا أشل مةصجص عجكهم ذي ممنجأ  ا،قجبمت أن ذي ممنجأ آخف
 ي،ممب عجى  انف ئف  اتةصجص عجكهم ذي  اتج ،  اةماكا أما،قجبمت  اتقفهة ذكهم.

 )الفصل الرابع(
 العقوبات
 (17مادة )

 كما هى
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 (18مادة )
نبغف ما   تقل عج ممئةي أاف  ةكه ن  ل عج رةا أشهف ملة   تق ي،ممب أماكبس

 أن أنش  أن أ، ه تزيل عجى مجكجأ  ةكهق أن أإحلى  متكج  ا،قجبةكجق  ل مج ز نل
أن مج ذقاق عجى أحل  انشيا  اج ه،ة به    اقمنجأ ،نأ  اكصجل عجى تفخكص 

 . اةكج  اتةصجص عجكه به    اقمنجأ 
  اغف ما م،ًم.نذي حماا  ا،ج،ق يك ف أماكبس ن 

 (18مادة )
 

 كما هى

 (19مادة )
ق  ل  ةكهختدتمئا أاف  ةكه ن  تزيل عجى ختدكج أاف ي،ممب أغف ما   تقل عج 
 .( مج      اقمنجأ 7مج خماف أح مس  اتم،ة )

 (19مادة )
 كما هى

 (20مادة )
 ممئانز ي،ممب أماكبس ملة   تنمنز شهفً  نبغف ما   تقل عج عشفيج أاف  ةكه ن  تنم

أاف  ةكهق أن أإحلى  متكج  ا،قجبةكجق  ل مج ت،تل مةع أحل  ا،ممجكج أماهك ا متج 
يةتة،جأ أصفا  اضبيكا  اقضمئكا مج أ،   أي مج  اعتمل  ات جف بهم أتج ب     
 اقمنجأق ن     ل مج ت،تل حنب  ابكمنمت أن  اتدةةل ت أن  اجرمئط   ارةفننكا  اتيججبا 

 رةل مج  اقمنجأ. ذي      اش أ ،نأ 

 (20مادة )
 كما هى

 

 (21مادة )
ي،ممب أماكبس ملة   تقل عج ثالثا أشهف نبغف ما   تقل عج ممئةي أاف  ةكه ن  تزيل 

( مج     13عجى مجكجأ  ةكهق أن أإحلى  متكج  ا،قجبةكجق  ل مج خماف أح مس  اتم،ة )
  اقمنجأق نتة،ل،  اغف ممت بة،ل،  اتنةي عجكهف.

 

 (21مادة )
 كما هى
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 (22مادة )
أما،قجبمت  اتقفهة عج  اذ،مل  اةي  اجشف اي،ممب  اتد جل عج  إل، هة  اف،جكا 

 منت  اتلمافا مل  أنتفترب أماتلمافا اح مس      اقمنجأق مةى ثبت عجته بهم 
 نم،ت أدبب إخالاه بج  بمته  اجظكفكا.

م يك ف أه مج عقجبمت ضممةا اججذم  أت  اشف انذي  تكع  احج لق ترجأ أمج ل 
 مماكا.

 (:22مادة )
أما،قجبمت  اتقفهة عج  اذ،مل  للشخص االعتبارىي،ممب  اتد جل عج  إل، هة  اف،جكا 

 منت  اتلمافا مل  و اةي تفترب أماتلمافا اح مس      اقمنجأق مةى ثبت عجته بهم 
 نم،ت أدبب إخالاه بج  بمته  اجظكفكا.

ضممةا اججذم  أتم يك ف أه مج  الشخص االعتبارىل نذي  تكع  احج لق ترجأ أمج 
 عقجبمت مماكا.

 (23مادة )
ينجز ذضاًل عج  ا،قجبمت  اتقفهة اجنف ئف  اتةصجص عجكهم ذي  اتج ،  ادمأقاق  اك ف عجى 

ت  انفيتا ،مج مضي عجكه أإحلى   ه  ا،قجبمتق أماكفممأ مج مز ناا  اةشمط  ا ي نم
عجى ختس رةج تق ني جأ  اك ف ب اك ن جبكًم ذي حماا  أتةمربةهق نذاك اتلة   تزيل

  ا،ج،.

 (23مادة )
 

 كما هى
 

 (24مادة )
  ينجز  تلمذ إ ف   ت  اةكقك، أن هذع  العجى  انةمئكا أماةدبا اجنف ئف  اتةصجص 

عجكهم ذي      اقمنجأ إ  بةمً  عجى طجب  ةمبي مج هئكس  اهك اق نينجز افئكس 
ه  انف ئف ذي أي حماا  منت عجكهم  العجى مقمبل أ،   مبجغ  اهك ا  اةصماح عج   

اجهك ا   يقل عج مثجي  اكل  ا،نى اجغف ماق نيةفتب عجى  اةصماح  نقضم   العجى 
 انةمئكا أماةدبا اجنفيتا  اةي تف  اةصماح أش نهمق نت مف  اةكمأا  ا،مما بجقف تةفك  

 صكفنهة  اك ف أمتًم. ا،قجبا إذ  حصل  اصجح أثةم  تةفك  م ناج أ،ل 

 (:24مادة )
 

 ىكما ه

 








































































