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بیان إعالمي 

o انـتھاء الـمرحـلة األولـى مـن اسـتراتـیجیة "الـرقـابـة الـمالـیة" الـشامـلة لـألنشـطة
الــمالــیة غــیر الــمصرفــیة وإطــالق حــوار مــجتمعي حــول الــمرحــلة الــثانــیة 

(2026-2022) اإلثنین القادم 

o 370 مـلیار جـنیھ تـمویـل غـیر مـصرفـى قـدمـتھا الـجھات الـخاضـعة لـلرقـابـة الـمالـیة
لـتمویـل مشـروعـات واسـتیعاب مـئات اآلالف مـن فـرص الـعمل سـنویـاً فـي الـعام 

الماضى 

تـنطلق األثـنین الـقادم فـعالـیات الجـلسة الـنقاشـیة لـلحوار الـمجتمعي حـول الـمرحـلة الـثانـیة مـن االسـتراتـیجیة الـشامـلة 
لـتطویـر األنشـطة الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة (2026-2022) بـحضور نـخبة مـن قـیادات الـقطاع الـمالـى غـیر 
الـمصرفـي األعـضاء بـالـلجان االسـتشاریـة بـالھـیئة، ورؤسـاء االتـحادات الـمصریـة فـي أنشـطة كـل مـن الـتأمـین، 
والـتمویـل الـعقاري، والـتأجـیر الـتمویـلي، والـتخصیم، والـتمویـل االسـتھالكـي، واالتـحاد الـمصري لـتمویـل 
المشـروعـات الـمتوسـطة والـصغیرة ومـتناھـیة الـصغر، ورئـیس الجـمعیة الـمصریـة لـألوراق الـمالـیة، و بـعض 

القیادات التنفیذیة للشركات العاملة في األنشطة المالیة غیر المصرفیة . 

وتسـتعرض الھـیئة خـالل جـلسة الـنقاش مـتابـعة الـتغیرات الـعالـمیة واالقـتصادیـة، ورصـد لـما أصـبحت عـلیھ اآلن 
الـتكنولـوجـیا الـمالـیة “FinTech” كـواحـدة مـن أھـم الـعناصـر األسـاسـیة عـلى المسـتوى الـعالـمي فـي تـطویـر أدوات 
الـمعامـالت الـمالـیة، ودعـم الـممارسـات االبـتكاریـة فـي مـجال الـتكنولـوجـیا والـتي تـساعـد فـي تـعزیـز كـفاءة األسـواق 
واألنـظمة الـمالـیة، بـما یـسھم فـي االرتـقاء بـعمل الـقطاع الـمالـي ومـكانـتھ وتـحقیق الـشمول الـمالـي. ومـا تـرتـب عـلى 
ذلـك الـتطور السـریـع مـن الـحاجـة وبـشكل قـاطـع إلتـباع أسـالـیب تـضمن تـوظـیف ثـورة الـتكنولـوجـیا الـمالـیة لـصالـح 

المجتمع واالقتصاد مع مراعاة حمایة المستثمرین والحفاظ على استقرار النظام المالي.  

وتـؤكـد الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة فـي بـیان صـحفي-صـدر صـباح الـیوم-أن مـتابـعة الـتغیرات الـعالـمیة 
واالقـتصادیـة الـمتسارعـة نـتیجة النـتشار جـائـحة كـورونـا، وتـسارع وتـیرة الـتحول إلـى أنـماط االقـتصاد الـرقـمي 
واالنـتشار الـمتسارع لـلتكنولـوجـیا الـمالـیة الـرقـمیة ودورھـا فـي تـنویـع واسـتحداث أسـالـیب جـدیـدة لـلتمویـل غـیر 
الـمصرفـي، اسـتدع اسـتكمال الـبناء عـلى مـا تـحقق بـإطـالق الـرقـیب عـلى األنشـطة الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة لـلمرحـلة 

الثانیة الجدیدة من استراتیجیة التطویر (2022-2026). 

وأوضـح الـدكـتور محـمد عـمران رئـیس ھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة أن الـمرحـلة الـثانـیة تـمثل خـارطـة طـریـق لـألربـع 
سـنوات الـقادمـة لـتطویـر الـقطاع الـمالـي غـیر الـمصرفـي، تـتماشـى مـع اسـتراتـیجیة الـتنمیة المسـتدامـة" رؤیـة مـصر 
2030 " وتھـدف إلـى تـنمیة واسـتقرار األسـواق الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة بـما یـعكس اسـتقرار أوضـاع االقـتصاد 



الـكلي لـلدولـة، ویـكون قـادًرا عـلى تـحقیق نـمو احـتوائـي مسـتدام، ویـتمیز بـالـتنافسـیة والـتنوع، ویـلعب دوًرا  فـعاالً فـي 
االقـتصاد الـعالـمي، ویـكون قـادًرا عـلى الـتكیف مـع الـمتغیرات االقـتصادیـة، وتـعظیم الـقیمة الـمضافـة، وتـوفـیر 
فـرص عـمل مـناسـبة ومـنتجة، ویـصل بـنصیب الـفرد مـن الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي الـحقیقي إلـى مـصاف الـدول ذات 

الدخل المرتفع. 
وقـد حـددت الـمرحـلة الـثانـیة الجـدیـدة مـن االسـتراتـیجیة الـشامـلة للخـدمـات الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة (2022-2026) 

أولویات عمل الھیئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركیز على محاور ستة رئیسیة ھي:  
تعزیز استخدام التكنولوجیا المالیة وتسریع التحول الرقمي ▪
تحقیق الشمول المالي وتعمیق مستویات االستدامة ▪
إدارة المخاطر وبناء نظام فعال لإلنذار المبكر ▪
تطویر البنیة التشریعیة ▪
تعزیز مستویات الثقافة المالیة وبناء القدرات ▪
تطویر األسواق ▪

و خـالل الجـلسة الـنقاشـیة سـیتم الـتطرق إلـى تـطلعات الھـیئة ومسـتھدفـاتـھا لـكل نـشاط مـالـى غـیر مـصرفـى خـالل 
المرحلة الثانیة من االستراتیجیة وتویر بیئة جاذبة لالستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافیة.  

و كـشف الـبیان الـصحفي أنـھ مـع قـرب االنـتھاء مـن تـنفیذ أول اسـتراتـیجیة شـامـلة لـتطویـر الـقطاع الـمالـي غـیر 
الـمصرفـي (2022-2018)، ومـا أثـمرت عـنھ مـن تـحقیق نـقلة نـوعـیة فـي الـقطاع الـمالـي غـیر الـمصرفـي وتـطویـر 
بـیئتھ الـرقـابـیة والتشـریـعیة، فـقد سـاھـمت الـجھات الـخاضـعة لـرقـابـتھا فـي إتـاحـة تـمویـل غـیر مـصرفـي بـلغ حـوالـي 
370  مـلیار جـنیھ مـن خـالل الـجھات والشـركـات الـخاضـعة لـرقـابـتھا خـالل الـعام الـماضـى، وتـم ضـخھ فـي شـرایـین 
االقـتصاد الـقومـي وإتـاحـة الـتمویـل الـالزم لـتنفیذ مشـروعـات الـتنمیة فـي مـختلف الـقطاعـات واسـتیعاب مـئات 

اآلالف من فرص العمل سنویاً والحد من مستویات البطالة. 

ویـرصـد الـبیان اإلعـالمـي نسـبة مـساھـمة كـل نـشاط مـن األنشـطة الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة فـى إجـمالـي الـتمویـل 
الـممنوح وقـدره حـوالـي 370 مـلیار جـنیھ خـالل عـام2021؛حـیث  یـأتـي فـي الـمرتـبة األولـى مـساھـمة نـشاط سـوق 
رأس الـمال فـي دفـع عجـلة االسـتثمار بـتشجیع تـحویـل الـمدخـرات الـمتراكـمة إلـى اسـتثمارات فـي مشـروعـات 
جـدیـدة، لـیتم ضـخھا فـى شـكل إصـدارات أسـھم أو زیـادات رؤوس األمـوال للشـركـات أو أوراق مـالـیة بـخالف 
األسـھم (سـندات "تـوریـق-خـضراء"-صـكوك)؛ حـیث نجـد إصـدارات األسـھم الـغیر مـقیدة بـالـبورصـة بـلغت 174 
مـلیار جـنیة وتـمثل 47% مـن إجـمالـي الـتمویـل الـممنوح، كـما بـلغت قـیم األوراق الـمالـیة بـخالف األسـھم (سـندات 
"تـوریـق-خـضراء"-صـكوك) حـوالـى 23.2مـلیار جـنیھ وبـما یـمثل 6.3% مـن إجـمالـي الـتمویـل، و20 مـلیار جـنیھ 
تـمثل إجـمالـي قـیمة األوراق الـمالـیة الـمقیدة بـالـبورصـة وبنسـبة 5.4% مـن إجـمالـي الـتمویـل الـممنوح مـن األنشـطة 

المالیة غیر المصرفیة خالل عام 2021. 
  

وفـى الـمرتـبة الـثانـیة نـشاط الـتأجـیر الـتمویـلى بـقیم عـقود بـلغت 79.8 مـلیار جـنیھ تـمثل حـوالـي 22% مـن إجـمالـي 
الـتمویـل غـیر الـمصرفـي، والـذى یـدعـم الـصناعـات الـصغیرة والـمتوسـطة الـراغـبة فـي شـراء اآلالت والـمعدات 
ومسـتلزمـات بـدء اإلنـتاج مـن خـالل تـوفـیر شـركـات الـتأجـیر الـتمویـلي-الـخاضـعة لـرقـابـة الھـیئة-الـتمویـل غـیر 



الـمصرفـٮالـتق والـالزم القـتناء األصـول الـرأسـمالـیة للمشـروعـات اإلنـتاجـیة والخـدمـیة لـالقـتصاد الـمصري والـتي 
یتولد منھا فرص عمل، وإتاحة خیار تملك األصول عند انتھاء فترة العقد. 

و فـي الـمرتـبة الـثالـثة أرصـدة الـتمویـل مـتناھـي الـصغر بـقیم بـلغت 27.1 مـلیار جـنیھ تـمثل7% مـن إجـمالـي الـتمویـل 
الـممنوح، یسـتفید مـنھ شـریـحة واسـعة مـن الـمواطـنین البسـطاء تـقدر بـحوالـي 3.5 مـلیون مسـتفید-تـمثل اإلنـاث مـنھم 

ما یزید عن %62. 
وفـى الـمرتـبة الـرابـعة یـأتـي نـشاط الـتخصیم بـمحافـظ ألوراق مـخصمة بـقیمة 20.5 مـلیار جـنیھ تـمثل نسـبة %6 
،ویـعد نـشاط الـتخصیم مـن الـركـائـز الـھامـة لـتوفـیر دورة رأس الـمال الـعامـل وتسـریـعھا عـبر شـراء شـركـات 
الـتخصیم مـحفظة مـن األدوات الـمالـیة قـصیرة األجـل مـن الشـركـات والمشـروعـات-الـقائـمة- مـقابـل حـصولـھا عـلى 
الـقیمة الـحالـیة لـتلك الـمحفظة، مـما یـوفـر لـتلك الشـركـات السـیولـة الـالزمـة فـي األجـل الـقصیر دون الـحاجـة إلـى 
االنـتظار حـتى تـاریـخ اسـتحقاق الـحقوق الـمالـیة، ویـنعكس ذلـك بـشكل إیـجابـي عـلى مـعدل دوران رأس الـمال 

العامل، وإدخال توسعة على مشروعات اإلنتاج القائمة. 
ثـم یـأتـي الـتمویـل االسـتھالكـي بـقیمة 17 مـلیار جـنیھ بنسـبة 5% مـن إجـمالـي الـتمویـل الـممنوج مـن الـقطاع الـمالـى 
غـیر الـمصرفـى، بـإیـجابـیاتـھ الـعدیـدة عـلى مسـتوى االقـتصاد الـوطـني حـیث یُـزیـد مـن حجـم االسـتثمارات ومـعدالت 
الـتشغیل فـي المشـروعـات اإلنـتاجـیة والخـدمـیة، وزیـادة مـعدالت الـطلب المحـلي بـزیـادة الـقوة الشـرائـیة لـلمواطـنین 
وأتـاحـھ السـداد عـلى آجـال تـناسـب الـدخـول، ومـن جـانـب اخـر یـسھم نـشاط الـتمویـل األسـتھالكـى فـي تحسـین 
الـتنافسـیة داخـل االقـتصاد الـقومـي وبـما یـؤدى إلـى خـفض األسـعار، وتـكویـن  قـاعـدة بـیانـات سـلیمة ودقـیقة تـساعـد 

الدولة على تبني السیاسات المناسبة، وتتیح للمستثمرین القدرة على اتخاذ القرار االستثماري. 

وأخـیرا نـشاط الـتمویـل الـعقارى بـقیمة تـبلع 8.1 مـلیار جـنیة تـمثل 2% مـن إجـمالـي الـتمویـالت الـغیر تـقلیدیـة والـذي 
یـسھم فـي فـي تـوفـیر الـتمویـل مـتوسـط وطـویـل األجـل القـتناء الـعقارات سـواء كـانـت ألغـراض اقـتصادیـة أو 

ألغراض تمویل المساكن أو ترمیمھا وصیانتھا 

وألھمیة التكنولوجیا المالیة ولدورھا في القطاع االقتصادي، وتماشیًا مع رؤیة مصر 2030، واستراتیجیة 
التنمیة المستدامة، وبرنامج “مصر تنطلق”، كان من الضروري أن یتم التركیز على تحقیق الشمول المالي 

والتنمیة المستدامة باستخدام التكنولوجیا المالیة، و أن یتصدر ھذا المحور أولویات الھیئة خالل الفترة القادمة؛ 
حیث تظھر بوضوح أھمیة االعتماد على حلول وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تسریع تحقیق 

أھداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالیة غیر المصرفیة لكافة فئات المجتمع. ھذا باإلضافة إلى 
المساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والمتعاملین، والمساعدة في مد الخدمات المالیة 

إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما یعرف عالمیًا بمفھوم الفروع عن بعد، مما یساھم بدوره في تمویل مستقبل 
مستدام. 


