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فى إطار حرص الهيئة على رفع معدالت اإلفصاح والشفافية والتواصل مع المؤسسات المهنية المتخصصة والجهات ذات العالقة 

فإن الهيئة قد قامت بإعداد هذا التقرير ليتضمن أبرز مالمح الداء الرقابى والخدمى  المصرفية،والمتعاملين مع السواق المالية غير 

لتمويل االمال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم و  رأسلتقرير ملخص عن نشاط سوق لمختلف إدارتها ويشمل ا

 الصغر.التمويل متناهى االستهالكي و 

 
 

 

 

 .بالتقرير دون اإلشارة الى مصدرهاال يجوز استخدام البيانات والمعلومات الواردة 
 

 للبحوث والسياسات المركزيةإعداد/ اإلدارة 

 الجيزة – 137مبنى  القرية الذكية.

 12577 بريدي:رقم 

 202+      35370040 : تليفون 

 202+  35370041 : فاكس 

 للهيئة:لإلطالع على المزيد من التقارير الدورية يمكن زيارة الموقع اإللكترونى 

w w w . f r a . g o v . e g  
 
 
 

  

http://www.fra.gov.eg/
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 سوق الوراق الماليةنشاط  تطورأوالا: 
 تطور النشاط في السوق الولي )اإلصدارات( .1

 

  (وسندات (: بيان بموافقات اإلصدارات الجديدة )أسهم1-1جدول )
 (جنيه)القيمة بالمليون  

 
 

 
 

 معدل التغير % 2021 مارس-يناير  2022مارس -يناير  البيـــــــــــــــــان

 %34- 11,785.17 7,801.00 قيمة أسهم تأسيس )بالمليون جنيه(

 %6- 44,977.04 42,189.58 جنيه(قيمة أسهم زيادة رأس المال )بالمليون 

 %6- 3,077.44 2,890.68 قيمة إصدارات سندات التوريق )بالمليون جنيه(

 %12- 59,839.66 52,881.25 إجمالي قيمة إصدارات السهم والسندات

 
 ،%12بلغت نحو بنسبة  2022من عام  األولالربع في الجاياة بصفة عامة دصاااات اإلقيمة  انخفاضيتضح من البيانات 

 وانخفاضالسابق، ام ـالع من اله ةابلـالمقالفترة عن  %34قيمة االستثمااات الجاياة )أسهم التأسيس( بنسبة  انخفاضمع 
 .2021لفترة المقابلة لها في عام عن ا %6قيمة سناات التوايق  انخفضتكما ، %6بنسبة  أسهم زيادة اأس المالقيمة 
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تطور قيمة اإلصدارات فى السوق الولى عن 
 2022مارس  -الفترة يناير 

 (بالمليون جنيه)قيمة أسهم زيادة رأس المال  (بالمليون جنيه)قيمة أسهم تأسيس 

 (بالمليون جنيه)قيمة إصدارات سندات التوريق 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Omayma.Nasr/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3N6J07KF/تقرير%20مايو%202014.docx%23سوق
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 الثانوي تطور النشاط في السوق  .2
 المال السوقي(: اأسيقاس نشاط السوق الثانوي بثالثة متغيرات )المؤشرات، إجمالي التااول، 

 المؤشرات -أ

 (: بيان بتطور مؤشرات السوق الثانوي 2-1جدول )

 معدل التغير )%( 2021مارس إغالق  2022إغالق مارس  المؤشر

EGX30 )6.34 10,568.37 11,238.48 ) مقوم بالجنيه% 

EGX70 EWI 1,910.24 1,969.00 -2.98% 

  EGX100 EWI 2,893.91 2,910.53 -0.57% 

 %259.69 1,299.19 4,673.08 مؤشر تميز
 

 (2021&2022عامي  عن األول)الربع تقرير البوادصة المصرية  المصاا:
 .مؤشر النيل باالا منتميز  تم استحااث مؤشر*: 

 
 

EGX 30 (01/01/2022 – 31/03/2022) 
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 (:2022 مارس-يناير)أداء تراكمي لبورصات المنطقة والعالم خالل الفترة 

 
 

 

 

 

 

 :2022مارس  –يناير  تعامالت المستثمرين خالل الفترة
 

Index Market 
Amman SE General (AMGNRLX) Amman 

Tadawul All Shares (TASI) Saudi Arabia 
ADX General (ADI) Abu Dhabi 

DFM General (DFMGI) Dubai 
TUNINDEX (TUNINDEX) Tunisia 

MSM 30 (MSI) Oman 
Moroccan All Shares (MASI) Casablanca 
Bahrain All Shares (BAX) Bahrain 

EGX 30 Egypt 
FTSE 100 United Kingdom 
CAC40 France 

S&P 500 USA 
NIKKEI 225 Japan 

-6.89%

-5.95%

-4.95%

-3.37%

1.78%

-10.00% 0.00% 10.00%

CAC40

EGX 30-EGYPT

S&P 500

NIKKEI 225

FTSE 100

  العالم بورصات أداء
31/03/2022 إلى  01/01/2022نم

-5.95%

-4.04%

0.88%

1.83%

5.17%

10.35%

15.37%

16.0%

17.20%

-10.00% 0.00% 10.00% 20.00%

   

       

     

           

      

     

        

         

         

 العربية المنطقة بورصات أداء
31/03/2022 إلى  01/01/2022 من
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ثم  %72.7و نح واضح بلغعلى النسبة األكبر بشكل خالل الفترة تعامالت المصريين  استحواذيتضح من البيانات 

 .%9.4ثم جاءت تعامالت العرب بنسبة  %17.9األجانب بنسبة 

 إجماليات التداول على الوراق المالية -ب
  والسنداتالسهم تداوالت 

 والسندات السهم(: بيان بإجماليات التداول على 3-1جدول )
 معدل التغير )%( 2021مارس  -يناير  2022مارس   -يناير  البيـــــــــــــــــان

 %32.78- 93,581.44 62,904.92 تشمل بورصة النيل )بالمليون جنيه(-السهم المقيدة )داخل المقصورة( 

 %167.15 345.16 922.07 بورصة النيل )بالمليون جنيه(

 %13.69 15,163.11 17,239.52 )بالمليون جنيه( OTC-المقيدة )خارج المقصورة( السهم غير 

 %176.17 132,920.36 367,087.14 السندات )بالمليون جنيه(

 %73.13- 1.90 0.51 صناديق المؤشرات )بالمليون جنيه( 

 %85.06 241,666.82 447,232.10 إجمالي قيمـــة التــــــداول )بالمليون جنيه(

 %44.83- 40,078.39 22,109.98 إجمالي حجم التداول )بالمليون ورقة(
 .(2022 & 2021عامي من  األول )الربعتقرير البوادصة المصرية  المصاا:
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17.9%
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ام ـعمن  األولع الرب في ااتفعت والسناات( )األسهمإجمالي قيمة التااول أن  ينالسابقالبياني والرسم اول ـيتضح من الج

 ااتفاعبمعال  جنيه ملياا 447.2 نحو إلى جنيهملياا  241.7نحو من  ،2021ام ـمن ع األولبالربع بالمقاانة  2022
  .% 85.06 بلغ
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 2022من عام  الولالمال السوقي في نهاية الربع  رأسج( 
من  األولفي نهاية الربع  جنيه ملياا 726.4 نحولمقياة في سوق داخل المقصواة المال السوقي لألسهم ا اأسسجل 
ي المال السوق اأسعن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة %11.77 نحو بزيادة بلغتوذلك  2022عام 

  يلي:كما  %12.07 نحوبنهاية الفترة  (1) اإلجماليإلى الناتج المحلي 
 

 المال السوقي رأس(: 4-1جدول )
 جنيه( بالمليار)القيمة      

 2021مارس إغالق  2022إغالق مارس  البيــان
معدل التغير عن 
الفترة المقارنة 

)%( 

 %11.77 649.9 726.4 رأس المال السوقي لألسهم المقيدة 

 EGX30  431.6 360 19.89%رأس المال السوقي لـ 
 %118.18 1.1 2.4 رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في بورصة النيل 

 
 .(2022 & 2021عامي من  األول)الربع تقرير البوادصة المصرية  المصاا:

  

                                                           
لوزارة  درهـــلومص( لواألسعار الجارية السلوق )بسعر 2020/2021 امــــلع جنيه مليار 6014.61النسبة:  هذه ابــــلحس المستخدم اإلجمالي المحلي الناتج (1)

 التخطيط لوالتنمية االقتصادية. 
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 وجمعيات التأمين التعاوني ثانياا: نشاط التأمين

 شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني:

مارس تى ح ينايرعن الربع من ) "لنوع النشاط وفقاا "أوالا: بيان تراكمى بالقساط المحصلة والمطالبات/ التعويضات المسددة 
2022): 

 النشاط(لنوع  )وفقاا  والتعويضات المسددةالقساط المحصلة (: 1-2جدول )
  )القيمة بالمليون جنيه(  

 معدل التغير % 2021مارس -يناير 2022مارس -يناير البيان

 %2.60 5,331.1 5,469.8 لمسئولياتاالممتلكات و  المحصلة لتأميناتقيمة القساط 

 %15.54 6,703.6 7,745.1 لتأمينات االشخاص وتكوين الموالقيمة القساط المحصلة 

 %9.81 12,034.7 13,214.9 إجمالي

 %18.85- 2,940.7 2,386.5 الممتلكات والمسئوليات المسددة لتأميناتقيمة التعويضات 

 %63.36 3,135.5 5,122.1 قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الشخاص وتكوين الموال

 %23.57 6,076.2 7,508.6 إجمالي
 المصاا: اإلدااة العامة للاعم الفنى لشركات التأمين واإلدااة المركزية للبحوث والسياسات

 * قا تختلف البياتات الربع سنوية عن البيانات الواادة بالتقرير الشهري لحاوث تسويات من قبل بعض الشركات.
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ر حتى ينايمن )عن الربع  "لنوع التأمين وفقاا ": بيان تراكمى بالقساط المحصلة والمطالبات/ التعويضات المسددة ثانياا 
 (:2022مارس 

 القساط المحصلة والتعويضات المسددة )وفقاا لنوع التأمين((: 2-2جدول )
 )القيمة بالمليون جنيه(                                                                

 معدل التغير % 2021مارس -يناير 2022مارس -يناير البيان 

 %2.79 11,027.6 11,335.8 قيمة القساط المحصلة للتأمين التجارى 

 %86.59 1,007.1 1,879.1 قيمة القساط المحصلة للتأمين التكافلى

 %9.81 12,034.7 13,214.9 إجمالي

 %24.54 5,499.5 6,849.0 قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجارى 

 %14.37 576.7 659.6 التكافلى للتأمين المسددةقيمة التعويضات 

 %23.57 6,076.2 7,508.6 إجمالي
 المصاا: اإلدااة العامة للاعم الفنى لشركات التأمين واإلدااة المركزية للبحوث والسياسات

 * قا تختلف البياتات الربع سنوية عن البيانات الواادة بالتقرير الشهري لحاوث تسويات من قبل بعض الشركات.
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 التأمين:مجال  والمهنيين فيشركات التأمين 
 المساعاة:( بيانات عن شركات التأمين واألنشطة أ

 شركات التأمين والنشطة المساعدة عدد : (3-2جدول )

2022مارس  حتى البيان 2021 مارس حتى   

 42 41 التعاونى وجمعيات التأمين وإعادة التأمينشركات التأمين 

 6 6 مجمعات التأمين 

 6 6 صناديق التأمين الحكومية
 

 البيانات منذ بااية النشاط حتى تاايخه. -
 يتضمن عاد شركات التأمين الشركة األفريقية إلعادة التأمين التكافلي ) وهي شركة منشأة وفقاا لقانون المناطق الحرة(. -
 

 ب( بيانات عن المهنيين في مجال التأمين:

 التأمين المهنيين في مجالعدد (: 4-2جدول )
 

 

2022حتى مارس  البيان 2021حتى مارس    

 93 95 وسطاء التأمين )أشخاص اعتباريين(

 13290 12823 وسطاء التأمين )أشخاص طبيعيين(

 22 20 خبراء المعاينة وتقدير الضرار )أشخاص اعتباريين(

 365 329 خبراء المعاينة وتقدير الضرار )أشخاص طبيعيين(

 10 9 االستشاريون )أشخاص اعتباريين(خبراء التأمين 

 369 376 خبراء التأمين االستشاريون )أشخاص طبيعيين(

 50 50 الخبراء االكتواريون )أشخاص طبيعيين(
 .البيانات منذ بااية النشاط حتى تاايخه 
 .ترجع أسباب االنخفاض بصفة عامة بسبب الشطب من سجالت الهيئة 
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 الخاصة:صناديق التأمين 
( 31/3/2202-1/1/2202الربع الحالي ) عن ملياا جنيه 4.4بلغت قيمة استثمااات دصناديق التأمين الخادصة نحو 

وتتمثل هذه  ،%44.9بمعال ااتفاع بلغ نحو  ملياا جنيه في الربع المقابل له في العام السابق 3.1 نحومقابل 
 –خزانة  أذون  –وثائق دصناديق استثماا  –ودائع  –االستثمااات فى )شهادات استثماا البنك االهلى المصري أ، ب 

 .1975لسنة  54من الالئحة التنفيذية للقانون  14سناات حكومية( وذلك طبقا لألحكام المادة 
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 العقاري التمويل  تطور نشاط ثالثاا:

 :2022من عام  ولال التمويل العقاري الممنوح من الشركات خالل الربع 
 

 (2022مارس -ينايرالمستثمرين وقيمة التمويل )(: عدد 1-3جدول )
  

 

  

 عدد المستثمرين

 معدل التغير %

 قيمة التمويل )بالمليون جنيه(

 مارس-يناير معدل التغير %
2022 

مارس-يناير  
2021 

مارس-يناير  
2022 

مارس-يناير  
2021 

 %103.46 1703.3 3465.5 %75.78 1466 2577 اإلجمالي

 

ـــــاعيتضـــــح مـــــن الجـــــاول ا ـــــرة مـــــن ) اتف ــــــبة 31/3/2022-01/1/2022عـــــاد المســـــتثمرين الجـــــاد خـــــالل الفت ( بنسـ
ـــــىتصـــــل  ـــــالفترة المثيلـــــة مـــــن عـــــام  %75.78إل ـــــة ب ـــــا ااتفعـــــت2120بالمقاان ـــــو  لهـــــم ق  ، وأن قيمـــــة التمويـــــل الممن
 بالمقاانة بالفترة المثيلة من العام السابق. %103.47 بنحو

 

 (2022مارس -يناير)( عدد المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهري 2-3جدول )
 

 

 الدخل الشهري بالجنيه

 2021مارس -يناير 2022مارس -يناير
 التغيرمعدل 
 الهمية النسبية % العدد الهمية النسبية % العدد %

 %46.00- %20.46 300 %6.29 162 2500حتى 

 %65.93 %9.21 135 %8.69 224 3500- 2500أكبر من 

 %112.51 %70.33 1031 %85.02 2191 3500أكبر من 

 %75.78 %100.00 1466 %100.00 2577 اإلجمالي
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 3500يتضح من كل من الجاول والرسم البياني السابقين استحواذ المستثمرين حسب شرائح الاخل الشهري )أكبر من 
جنيه( على نسبة في عاد  2500)حتى  شرائح الاخل الشهري ، في حين بلغ نصيب ذوي %85.02جنيه( نحو نسبة 

 (.31/3/2022-1/1/2022) 2021من عـام  ولألوذلك في الربع ا %6.29 المستثمرين بلغت نحو
 

 تطور النشاط فيما يخص مساحة الوحدات
 

 (2022مارس -يناير)(: بيان بعدد المستثمرين )العقود( موزعاا حسب فئة مساحة الوحدات 3-3جدول )
 

 

 2فئة المساحات م

 2021مارس -يناير 2022مارس -يناير

 معدل التغير%
 الهمية النسبية % العدد الهمية النسبية % العدد

 %177.27 %1.50 22 %2.37 61 2م 66- 0من 

 %5.16- %10.57 155 %5.70 147 2م 86-66من 

 %83.79 %87.93 1289 %91.93 2369 2م 86أكبر من 

 %75.78 %100.00 1466 %100.00 2577 اإلجمالي

85.02%

8.69%
6.29%

عدد المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهري 
(2022مارس -يناير)

3500أكبر من  3500-2500أكبر من  2500حتى 
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ــــر مــــن ــــى أعلــــى 2م 86يتضــــح مــــن الجــــاول الســــابق اســــتحواذ المســــتثمرين حســــب فئــــة مســــاحة الوحــــاات )أكب ( عل
ـــــع الوحـــــاات مـــــن 2022مـــــن عـــــام ول ألفـــــي الربـــــع ا %91.93 نســـــبة بلغـــــت نحـــــو ـــــة فـــــي بي ، بســـــبب توســـــع الاول

ـــــة  ـــــابع لكـــــل مـــــن وزااة االســـــكان وهيئ ـــــره مـــــن مشـــــروعات خـــــالل مشـــــروع داا مصـــــر الت ـــــة وري المجتمعـــــات العمراني
ــــة مــــن العــــام الســــابق حيــــ  اســــتحوذ المســــتثمرون مــــن نفــــس  ــــك بالمثــــل فــــي الفتــــرة المثيل االســــكان االجتمــــاعي، وذل

  .87.93% ( على أعلى نسبة أيضاا بلغت نحو2م 86فئة مساحة الوحاات )أكبر من 
 

 عدد المستثمرين موزعاا حسب الغرض من االستخدام
 (2022مارس -يناير)(: بيان بعدد المستثمرين موزعاا حسب الغرض من االستخدام 4-3جدول )

 

 
 

 قيمة التمويل العقاري موزعاا حسب نوع العميل
 

 (2022مارس -)يناير(: بيان بقيمة التمويل العقاري حسب نوع العميل 5-3جدول )  
 

 

 نوع الغرض

        س -             س -     

 معدل التغير%
 نسبية %الهمية ال العدد نسبية %الهمية ال العدد

 %91.31 %90.31 1324 %98.29 2533 سكنى

 %69.01- %9.69 142 %1.71 44 أخرى 

 اإلجمالي
2577 100.00% 1466 100.00% 75.78% 

 نوع العميل

        س -             س -     

 العقاري  قيمة التمويل معدل التغير%
 )بالمليون جنيه( 

 قيمة التمويل العقاري  نسبية %الهمية ال
 )بالمليون جنيه(

 نسبية %الهمية ال

 %6.10- %48.21 821.1 %22.25 771.0 عادى

 %49.28 %3.65 62.1 %2.67 92.7 عميل صندوق 

 %217.25 %48.15 820.1 %75.08 2601.8 محافظ مشتراه

 %103.46 %100.00 1703.3 %100.00 3465.5 اإلجمالي
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 عدد شركات التمويل العقاري 

 ( شـركات التمويل العقــاري الجديدة6 –3جدول )
 

 البيـــــــان
 نهايةي ف

  2022مارس 
 نهايةفي 
 2021مارس 

 % التغيرمعدل 

التمويل العقاري +  الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط شركاتالعدد 
 شركة إعادة التمويل العقاري 

16 14 14.3% 

 %17.8 2402.8 2831.6 )بالمليون جنيه( رؤوس الموال المصدرة للشركاتقيمة  إجمالي

 

ة وشركات إعاد الحادصلة على اخصة مزاولة نشاط التمويل العقااي الشركات الجاول أنه قا بلغ عاد يتضح من 
)مع عام  2021 عام ولفي نهاية الربع األشركة  14مقابل ، 2022لعام  األولبنهاية الربع  16التمويل العقااي 

 هيئة عامة(.-األخذ في االعتباا بنك نادصر االجتماعي
 

 التقييم العقاري  خبراء
 

ــــع  ــــغ عــــاد خبــــراء التقيــــيم العقــــااي فــــي نهايــــة الرب بالمقاانــــة بعـــــــاد  ( خبيــــر،184نحــــو ) 2022مــــن عــــام ول األبل
ــــغ ) ــــة مــــن عــــام 190بل ــــرة المثيل ــــة الفت ــــي نهاي ــــااي ف ــــيم عق ــــر تقي ــــغ  2021( خبي ــــاض بل كمــــا  %3.16بمعــــال انخف

 يتضح من الجاول التالي:
 

 
 

 2022مارس عام في نهاية التقييم العقــاري  عدد خبراء (7– 3جدول )
  

 معدل التغير % 2021مارس  في نهاية  2022مارس في نهاية  البيـــــــان

 %3.16- 190 184 التقييم العقاري  خبراءعدد 

 
 



  

 
 (31/3/2022-1/1/2022)لو  األتقرير الربع 

 

18 

 

 رابعاا: التأجير التمويلي
 عدد وقيمة العقود 

 التمويلي ( تطور نشاط التأجير(4-1جدول 
 

 معدل التغير % 2022مارس -يناير  2021مارس -يناير  البيان

 %11.69 890 994 عدد العقود

 %32.38 16,445.0 21,769.9 )بالمليون جنيه(قيمة العقود 
 

 

التأجير التمويلي مقاانةا  وعاد عقودفي هذا النشاط من حي  قيمة  ااتفاعاا 2022 عاممااس -ينايرالفترة من  شهات
ملياا جنيه  21.8ى نحو ، حي  تزايات قيمة العقود التأجير التمويلي خالل الفترة لتصل إل2021بنفس الفترة من عام 

عاد  ااتفع بينما ،%11.69قااه اع ــابق بمعال ااتفـمن العام الس المثيلةملياا جنيه خالل الفترة  16.4بـ اانةا ـمق
وتعكس هذه األاقام األهمية المتزاياة لسوق . %32.38بلغ  اتفاعاا وبمعال عقاا  994 إلىا عقاا  890العقود من 
 مصر. في االقتصاديعلى خريطة النشاط  التمويليالتأجير 

 

االقتصـــــاد  تـــــاعميمكـــــن أن  التـــــيمـــــن أهـــــم األدوات التمويليـــــة،  التمـــــويلين دصـــــيغة التـــــأجير ألـــــى إوتجـــــاا االشـــــااة 
تــــــوفير التمــــــويالت لألفــــــراد والشــــــركات  فــــــيظــــــل وجــــــود اهتمــــــام عــــــام بــــــأن تســــــتخام تلــــــك الصــــــيغة  فــــــي، القــــــومي

ــــب المشــــروعات الصــــغيرة والمشــــروعات القوميــــة المااجــــة  ــــة للاولــــة فــــيبجان  فــــيســــهم يكمــــا أنــــه يمكــــن أن  الموازن
 .وفير الوحاات السكنية للمواطنينتنشيط قطاعات عاياة مثل العقااات واآلالت والمعاات وت
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 التأجير التمويلي حسب االستثمارات عقودتصنيف 
  

 د التأجير التمويلى وفقاا للنشاط( تصنيف عقو 2-4جدول )
 
   

 النصيب على واألااضي العقااات نشاط استحواذ شهات (2022مااس -يناير) الفترة أن الجاول السابق من يتضح
 العقود قيمة إجمالي من 77.58% وبنسبة جنيه ملياا 16.9بلغت نحو  بقيمة التمويلي التأجير عقودقيمة  من األكبر
القطاعات األخرى، باإلضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائماا إلى قروض  بباقيمقاانة  هذا القطاع كبر حجم )بسبب
الفترة المثيلة من  في التمويلي التأجير قيمة عقود من األكبر النصيبوكان هذا النشاط قا استحوذ أيضاا على ( لتنفيذه

 من %4.56 على باستحواذه سيااات النقلنشاط  الترتيب في يأتي بعا ذلكثم  %81.33العام السابق بنسبة بلغت 
لغت ب عقود بقيمة اآلالت والمعااتنشاط  الثال  الترتيب في جنيه، وحل ملياا 1تقاا بـ  وبقيمة العقود قيمة إجمالي
  . الاااسة محل الفترة خالل العقود قيمة إجمالي من %3.59 وبنسبة جنيه ملياا 0.8 نحو

 

 الـنشـاط م
  2021مارس -يناير  2022مارس -يناير

 قيمة العقود
 )بالمليون جنيه(

 الحصة السوقية 
% 

 قيمة العقود
 )بالمليون جنيه(

 الحصة السوقية
% 

 %81.33 13,375.2 %77.58 16,889.5 عقارات وأراضي 1

 %4.65 764.1 %4.56 993.4 سيارات نقل 2

 %5.71 938.6 %3.59 781.6 آالت ومعدات 3

 %3.05 502.1 %3.44 748.9 معدات ثقيلة 4

 %1.82 298.7 %2.71 589.1 خطوط إنتاج 5

 %0.24 39.0 %2.67 580.7  بواخر 6

 %2.20 361.8 %1.88 410.2 سيارات مالكي 7

 %0.31 50.8 %1.14 249.2 أجهزة مكتبية 8

 %0.70 115.0 %2.42 527.3 أخرى  9

 %100.00 16,445.2 %100.00 21,769.9 اإلجمالي
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  الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي
 

 21ة خالل الفترة محل الاااسة مقابلشرك 26 عاد %3بلغ عاد الشركات التي تقل الحصص السوقية لها عن  -
 من العام السابق.  المثيلةخالل الفترة  شركة

فترة محل خالل ال-بعا توزيع العقود المشتركة عنا حساب الحصص السوقية  –اعتلت دصاااة قائمة الشركات  -
على حصة سوقية بلغت  باستحواذها وذلك مصر )كواب ليس(-كوابليس للتاجير التمويلى الاااسة شركة 

، لتأتى في الترتيب الثال  %12.04بنسبة  التمويليةالمجموعة المالية هيرميس للحلول تليها  ،19.63%
 من إجمالي قيم العقود خالل الفترة محل الاااسة.%11.12بنسبة  شركة جلوبال كواب للخامات المالية

 

 الفترة:األكثر نشاطاا خالل ويوضح الجاول التالي الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي 

 .العقودحساب الحصص السوقية وفقاا لقيمة  يتم -
 تقسيم" العقود المشتركة بين أكثر من شركة تأجير تمويلي. بعا“قيمة العقود المااجة بالجاول لكل شركة: هي قيمة العقود  -
 . %3أخرى: تشمل الشركات التى تقل الحصص السوقية لها عن  -
 بالهيئة(.يخ قيا العقا فقاا لتاا قيمة العقود = القيمة اإليجااية اإلجمالية، وفقاا للعقود الموثقة إلكترونياا من قبل الشركات العاملة والتى تم مراجعتها بالهيئة )و  -
 الحصص السوقية للشركات بعا حذف قيمة وكيل الضمانات من إجمالي قيمة العقود لكل مؤجر. -

 
 لشركات التأجير التمويليالحصص السوقية ( 3-4جدول )

 (2022مارس -يناير)
 

 

 قيمة العقود الشركة اسم م
 % الحصة السوقية )بالمليون جنيه(

كورب ليس()مصر -كوربليس للتاجير التمويلى  1   4,274.4  19.63% 
 %12.04  2,620.5  المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية 2
الماليةشركة جلوبال كورب للخدمات  3   2,420.8  11.12% 
 %9.89  2,153.1  شركة العربى االفريقى الدولى للتاجير التمويلى 4
 %5.19  1,129.8  كايرو للتأجير التمويلى 5
 %5.12  1,114.2  بي ام للتأجير التمويلي 6
 %4.23  921.3  أبو ظبي اإلسالمي للتمويل اديفاينانس 7
 %4.01  872.5  التعمير للتاجير التمويلى 8
انكوليس-الشركة الدوليه للتاجير التمويلى  9   747.3  3.43% 
 %25.34  5,516.0  أخرى  10

 %100.00 21,769.9 اإلجمالي
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 نشاط التخصيم خامسا :
 

 حجم الرصدة المدينة

 2022 مااسنهاية  في جنيهملياا  11.6حوالي  اينة واألوااق التجااية المشتراه بلغ إجمالي ادصيا الحسابات الم
 .%61.2 بلغ نحو ااتفاع ، بمعال2021 مااس في نهاية جنيهملياا  7.2 نحوبالمقاانة بـ

  المدينة الرصدة حجم (1-5) جدول
 )القيمة بالمليون جنيه(

 

 معدل التغير % 2021 مارسفي نهاية  2022 مارسفي نهاية  البيان

 %61.2 7195.5 11602 حجم الرصدة المدينة )بالمليون جنيه(

 %26.4 363 459 )العمالء(الشركات المحيلة 
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 2022بيان بمؤشرات نشاط التخصيم فى نهاية مارس 

 (  العمالء)الشركات المحيلة   ( بالمليون جنيه)حجم الرصدة المدينة 
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 المخصمة الوراق حجم

 ق المخصمة االور  حجم (2-5) جدول
    

 معدل التغير % 2021مارس -يناير 2022مارس -يناير البيان

%90.8 3470 6620.8 إجمالي حجم الوراق المخصمة )بالمليون جنيه(  

%86.6 2181 4070.26 مع حق الرجوع )بالمليون جنيه(  

%97.9 1289 2550.58 بدون حق الرجوع )بالمليون جنيه(   
 

 
 
 

 شركات التخصيم (3-5) جدول
 

 البــــــــــــــــــــيان
مارس في نهاية 
2022 

 مارسفي نهاية 
2021 

  المقيدة الشركات عدد إجمالي
(التخصيم لنشاط آخر شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط )سواء  30 22 
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 2022مارس -إجمالى حجم الوراق المخصمة الفترة يناير 

 (بالمليون جنيه)مع حق الرجوع  (بالمليون جنيه)بدون حق الرجوع 
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 (2022 مارس-يناير) التخصيم لشركات السوقية الحصص (4-5) جدول

 

 اسم الشركة
 2022مارس -يناير

 حجم الوراق المخصمة 
 الحصة السوقية )بالمليون جنيه(

 %17.79 1178 المصريه للتخصيم

 %15.33 1015 المجموعة المالية هيرميس

 %11.52 763 كيو ان بي الهلي للتخصيم

 %11.09 734 درايف للتخصيم

 %6.11 405 جلوبال كورب للتمويل

 %5.97 396 التعمير للتاجير التمويلي والتخصيم

 %5.39 357 كونتكت للتخصيم

 %4.26 282 التوفيق للتاجير التمويلي

 %3.93 260 جلوبال كورب للخدمات المالية

 %3.86 255 ام ال اف

 %3.31 219 أي بي أي للتخصيم

التمويليبي ام للتاجير   154 2.32% 

 %2.07 137 انماء للتمويل

 %1.99 132 يونايتد للتمويل
 %5.05 334 أخرى 
 %100.00 6621 االجمالى
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 (:2022 مارس-يناير) التخصيم لشركات السوقية لحصصا

 
 

 
 

  
  

17.79%

15.33%

11.52%

11.09%

6.11%
5.97%

5.39%

4.26%

3.93%

3.86%
3.31%

2.32%
2.07%1.99% 5.05%

 2022مارس  -الحصص السوقية لشركات التخصيم عن الفترة يناير

 كيو ان بي الهلي للتخصيم المجموعة المالية هيرميس  المصريه للتخصيم 

 التعمير للتاجير التمويلي والتخصيم جلوبال كورب للتمويل درايف للتخصيم

 جلوبال كورب للخدمات المالية التوفيق للتاجير التمويلي  كونتكت للتخصيم

 بي ام للتاجير التمويلي أي بي أي للتخصيم ام ال اف 

 أخرى  يونايتد للتمويل انماء للتمويل
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 االستهالكي اا: التمويلسادس
 

ستهال  تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض االبالتمويل االستهالكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى يقصا 
 أن يستفيا به األشخاص كما العائلييخاطب في المقام األول القطاع ، فهو وسااد ثمنها على فترة زمنية ممتاة

لطبقات متوسطة يتيح ل ، حي التمويل االستهالكي أحا الوسائل الرئيسية لتحقيق العاالة االجتماعية ويعا االعتبااية.
( الذي Financial Inclusionالشمول المالي )، مما يسهم في تحقيق الخامات المالية الودصول إلىومحاودة الاخل 

ا في يسيا ا ائل عنصرا ثيمكما  ،هااف التنمية المستاامة التي أقرتها منممة األمم المتحاةاألساسية ألاكان األ يعا أحا
 . (2030 اؤية مصرالبرنامج القومي )

قابة المالية لرقابة الهيئة العامة للر التي خضعت  ةأحاث األنشطة المالية رير المصرفيلتمويل االستهالكي نشاط اعا يو 
 .2020لسنة  18باعتبااها الجهة التي اختصها قانون تنميم نشاط التمويل االستهالكي الصادا بالقانون اقم 

تمويل االستهالكي الممنوح:وقيمة الالعمالء عدد   
 التمويل االستهالكينشاط  بيانات( (6-1جدول 

 

 2022مارس -يناير البيان
 693,085 مالءعدد الع

 6,845.8 )بالمليون جنيه( تمويلقيمة الإجمالي 

 
 
 

مــــــااس( -ألــــــف عميـــــل خــــــالل الربــــــع ااألول )ينــــــاير 693بلـــــغ عــــــاد عمــــــالء التمويــــــل االســـــتهالكي مــــــا يزيــــــا عــــــن 
. ومــــــن هــــــذه الفتــــــرةمليــــــاا جنيــــــه خــــــالل  6.8 حــــــوالي الممنــــــو بلغــــــت قيمــــــة التمويــــــل االســــــتهالكي ، بينمــــــا 2022

المتوقــــع أن يســـــتمر نمـــــو هـــــذا النشـــــاط خـــــالل الفتـــــرة القادمـــــة فـــــي ظـــــل المبـــــاداات الرئاســـــية المتتاليـــــة التـــــي تشـــــجيع 
  اإلنتاج واالستهال  المحلي.

 

لتـــــــالي زيـــــــادة آليـــــــات التمويـــــــل االســـــــتهالكي تســـــــاعا علـــــــى زيـــــــادة الطلـــــــب المحلـــــــي وبا ومـــــــن الجـــــــاير بالـــــــذكر، أن
ـــــى  ـــــى اســـــتخاام أفضـــــل للمـــــوااد و ل ـــــافع القطـــــاع العـــــائلي إل االســـــتثماا والتشـــــغيل والنمـــــو االقتصـــــادي، كمـــــا أنهـــــا ت

 زيادة قااته على التخطيط واالدخاا.
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 تصنيف التمويل االستهالكي وفقا لنوع السلع والخدمات 
 

 ( تصنيف التمويل االستهالكي وفقا لنوع السلع والخدمات2-6جدول )
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكهربائية وااللكترونية علىاألجهزة  استحواذ شهات 2022 مااس(-)يناير من الفترة أن الجاول السابق من يتضح
 من %45.75وبنسبة  جنيه مليون  3131.6بلغت نحو  بقيمة قيمة التمويل االستهالكي الممنو  من األكبر النصيب
 من %32.34  ىعل شراء السيااات والمركبات باستحواذه الترتيب في التمويل الممنو ، ثم يأتي بعا ذلك قيمة إجمالي
 األثاث وتجهيزات المنازل بقيمة الثال  الترتيب في مليون جنيه، وحل 2213.6 بلغت وبقيمة التمويل قيمة إجمالي
 الفترة خالل التمويل االستهالكي الممنو  قيمة إجمالي من %4.89 وبنسبة جنيه مليون  334.5 بلغت نحو تمويل
  . الاااسة محل

 نوع السلع والخدمات م
 2022مارس -ينلير

 إجمالي قيمة التمويل
 )بالمليون جنيه(

 النسبة
% 

 %45.75 3,131.6 الجهزة الكهربائية وااللكترونيات 1

 %32.34 2,213.6 شراء سيارات ومركبات 2

 %4.89 334.5 الثاث وتجهيزات المنازل 3

 %3.96 271.2 والمجوهرات والنظاراتالمالبس واالحذية والشنط والساعات  4

 %3.79 259.3 المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسالسل لتجارية المختلفة 5

 %3.67 251.4 سلع معمرة أخرى  6

 %1.61 110.1 التشطيبات والتجهيزات المنزلية 7

 %1.01 69.1 اشتراكات النوادي 8

 %0.96 65.6 المواد الغذائية 9

 %0.73 50.2 قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها 10

 %0.32 21.9 خدمات تعليمية 11

 %0.26 17.6 خدمات طبية 12

 %0.73 49.8 أخرى  13

 %100.00 6,845.8 اإلجمالي
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 التمويل االستهالكيالحصص السوقية لشركات 
  
 التمويل االستهالكي الحصص السوقية لشركات  (أ)

على  باستحواذها اعتلت دصاااة قائمة الشركات خالل الفترة محل الاااسة شركة كونتكت للتمويل االستهالكي وذلك
شركة حاالا ، لتأتى في الترتيب الثال  %31.35، تليها شركة فاليو للتمويل بنسبة %34.83حصة سوقية بلغت 

من إجمالي قيمة التمويل الممنو  من شركات التمويل االستهالكي خالل  %14.23 بنسبة االستهالكيللتمويل 
 الفترة محل الاااسة.

 :2022مااس( -ويوضح الجاول التالي الحصص السوقية لشركات التمويل االستهالكي خالل الفترة )يناير
 

 

 

 
 الحصص السوقية لشركات التمويل االستهالكي( 3-6جدول )

 (2022مارس -يناير)
 

 

 قيمة التمويل الشركة اسم م
 % الحصة السوقية )بالمليون جنيه(

 %34.83 1,592.1  كونتكت للتمويل االستهالكي 1
 %31.35 1,433.0  فاليو للتمويل 2
 %14.23 650.5 حاالا للتمويل االستهالكى 3
 %7.98 364.8  بريميوم انترناشونال لخدمات التمويل 4
للتمويل االستهالكي )سهولة( سي أي 5  186.2 4.07% 
 %2.14 97.7 بلنك للتمويل االستهالكى 6
 %1.83 83.8  درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية 7
 %1.82 83.2 عبد اللطيف جميل للتمويل 8
 %0.84 38.3 سكاي فينانس للتمويل االستهالكي 9
 %0.58 26.4 بلتون للتمويل )بل كاش( 10
 %0.16 7.5  رواج للتمويل االستهالكي 11
 %0.09 4.3  المصرية للتمويل االستهالكي 12
 %0.07 3.1  ام ال اف للتمويل العقارى والتأجير التممويلى والتخصيم والتمويل االستهالكى 13
 %0.001 0.1 اندروس للتمويل 14

 %100.00 4,570.9 التمويل االستهالكي لتمويل الممنوح من شركاتقيمة اإجمالي 
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   التمويل االستهالكي مقامي خامةالحصص السوقية ل)ب( 

 اعتلت دصاااة قائمة مقامي خامة التمويل االستهالكي خالل الفترة محل الاااسة شركة بي تك للتجااة والتوزيع وذلك
، لتأتى في %30.50، تليها شركة أمان للخامات المالية بنسبة %49.90على حصة سوقية بلغت  باستحواذها

التمويل  مقامي خامةمن إجمالي قيمة التمويل الممنو  من  %5.11 بنسبة المنصوا للسياااتالترتيب الثال  
 االستهالكي خالل الفترة محل الاااسة.

 

 :2022مااس( -خالل الفترة )ينايرويوضح الجاول التالي الحصص السوقية لمقامي خامة التمويل االستهالكي 
 

( الحصص السوقية لمقدمي خدمة التمويل االستهالكي4-6جدول )  
 (2022 مارس-يناير)

 

 قيمة التمويل مقدم خدمة التمويل االستهالكي م
 % الحصة السوقية )بالمليون جنيه(

 %49.90  1,135.1  بي تك للتجارة والتوزيع 1
 %30.50  693.8   امان للخدمات المالية 2
 %5.11  116.2  المنصور للسيارات )منصور شيفورليه( 3
 %4.76  108.2  راية لاللكترونيات 4
 %3.15  71.6   اس ام جي لخدامات التقسيط 5
 %2.28  51.9  بافاريان كونتكت لتجارة السيارات 6
 %1.77  40.4   مشروعي للتجارة 7
 %1.73  39.4  عز العرب كونتكت فايننشيال 8
 %0.49  11.1  ار أي زد جروب )رزق هللا( 9
 %0.19  4.2   مانترا للسيارات 10
 %0.13  2.9  كونتكت المصرية العالمية 11

 %100.00 2,274.9 التمويل االستهالكي خدمة مقدميلتمويل الممنوح من قيمة اإجمالي 
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 ومتناهية الصغرأنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  اا:سابع

 2021من عام  الولالربع  بنهايةمقارنة  2022من عام  الولالربع نهاية 
 

 :)وفقا  للحصص السوقية( أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتطور 
 

 ج، والشركات(  –ب  –وفقاا لكل فئة )أ أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( 1-7جدول )
 

 الفئة

 2021نهاية الربع الول من عام  2022نهاية الربع الول من عام 

عدد المستفيدين 
 )باللف(

 النسبة %
 أرصدة التمويل

 النسبة %
عدد 

المستفيدين 
 )باللف(

 النسبة %
 أرصدة التمويل

 النسبة %
 )بالمليون جنيه(  )بالمليون جنيه(

 %55.19 11582.08 %40.59 1300.04 %58.07 17824.62 %42.25 1532.24 شركات

 %38.16 8008.87 %52.03 1666.62 %36.51 11207.36 %50.82 1843.17 جمعيات )أ( 

 %3.01 631.38 %2.78 88.95 %2.70 829.81 %2.64 95.88 جمعيات )ب( 

 %3.64 763.76 %4.61 147.59 %2.71 833.16 %4.28 155.26 جمعيات )ج(

 %100.00 20986.09 %100.00 3203.19 %100.00 30694.95 %100.00 3626.55 اإلجمالى
 

 :يتضح من الجاول السابق ما يلي
 

 30.7حي  بلغت نحو  %46.2 بنسبة قيمة أادصاة التمويل فيملحوظاا  نمواا  2022من عام  األولالربع  شهـا نهاية
 جنيه.  ملياا  21 التمويل نحووالتي بلغت فيه أادصاة  2021عام  األولالربع  مقاانة بنهاية جنيه،ملياا 
الربع في نهاية  مستفيامليون  3.6العاد حوالي  بلغحي   %13.2 بلغت نحو بنسبةأعااد المستفياين  ااتفعت كما
 . مستفيامليون  3.2 نحو مستفياينال فيه عاد كانوالذي  2021عام  األولالربع  ، مقاانة بنهاية2022عام  األول
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 المعروضة:في الفترة  للجهات مقامة التمويل لحصص السوقيةاتطوا  وفيما يلي
 

 شركات:ال
 

 

 أادصاة التمويل وذلك  قيمةمن حي   2022من عام  األولالربع نهاية  في األولالترتيب بشركات ال تجاء
 ت نحولغبحي  مستفياين الد اعابالمركز الثاني بالنسبة ألبينما جاءت جنيه ملياا  17.8بقيمة تمويل قااها 

 11.5التمويل لذي بلغت فيه قيمة أادصاة وا 2021من عام  األولبالربع مستفيا، مقاانة بنهاية  مليون  1.5
 مستفيا. مليون  1.3 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغملياا 

  بينما احتلت المركز الثاني ، %58.1 بنسبة األولشركات المركز الاحتلت الحصة السوقية ألادصاة تمويل
 .%42.3 أعااد المستفياين بنسبة من حي 

 

 

 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )أ(:
 

 حي   من 2022عام  األولالربع  نهاية في الثانيالترتيب ب الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )أ( تجاء
 مستفياينالد اعابينما جاءت بالمركز األول بالنسبة ألملياا جنيه  11.2أادصاة التمويل بقيمة قااها  قيمة
والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل  2021لعام  األولالربع  مستفيا، مقاانة بنهايةمليون  1.8 تبلغ حي 
 .مستفيا مليون  1.6 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغملياا  8

  37.1نسبة ب الثاني المركز والمؤسسات األهلية من الفئة )أ(احتلت الحصة السوقية ألادصاة تمويل الجمعيات 
 .%50.8أعااد المستفياين بنسبة  بينما احتلت المركز األول من حي ، %

 

 

 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )ب(:
 

 من  2022من عام  األولالربع  نهاية في الرابعالترتيب ب الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب( تجاء
 جنيه لعاد مستفياين بلغمليون  829.8ا د المستفياين وذلك بقيمة تمويل قااهاعاأ أادصاة التمويل و  قيمةحي  
 نحو والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل 2021 لعام األولالربع مستفيا، مقاانة بنهاية  ألف 95.9 نحو

 . مستفيا ألف 89 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغمليون  631.4
 )نسبة ب الرابعالمركز  احتلت الحصة السوقية ألادصاة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )ب

 .%2.6، وكذا أعااد المستفياين بنسبة 2.8%
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 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )ج(:
 

 من  2022لعام  األولالربع  نهاية في الثال الترتيب ب (جالجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة ) تجاء
جنيه لعاد مستفياين مليون  833.2 نحو د المستفياين وذلك بقيمة تمويل قااهااعاأ أادصاة التمويل و  قيمةحي  
 والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل، 2021لعام  األولالربع  مستفيا، مقاانة بنهاية ألف 155.3 نحو بلغ
 . مستفيا ألف 147.6نحو جنيه لعاد مستفياين بلغ مليون  763.8 نحو

  نسبة ب الثال المركز  (جالحصة السوقية ألادصاة تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية من الفئة )احتلت
 .%4.3، وكذا أعااد المستفياين بنسبة 2.8%

 
 

 

ا لنوع النشاط )تجارى -خدمي-زراعي- تحليل أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا
 إنتاجي(:
-زراعي-خدمي-نشاط )تجارى وفقاا لنوع ال أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتحليل  (2-7)جدول

 إنتاجي( 

  

 2021نهاية الربع الول من عام  2022نهاية الربع الول من عام 

عدد المستفيدين 
 )باللف(

 النسبة %
 أرصدة التمويل

 النسبة %
عدد 

المستفيدين 
 )باللف(

 النسبة %
 أرصدة التمويل

 النسبة %
 )بالمليون جنيه( )بالمليون جنيه(

 %61.32 12868.57 %65.10 2085.37 %60.96 18712.29 %64.65 2344.70 تجاري 

 %13.51 2835.96 %12.57 402.76 %13.62 4180.88 %12.87 466.88 خدمي

 %17.52 3677.00 %15.17 485.83 %18.76 5757.93 %16.16 586.10 زراعي

 %7.65 1604.56 %7.16 229.22 %6.66 2043.86 %6.31 228.87 إنتاجي

 %100.00 20986.09 %100.00 3203.19 %100.00 30694.95 %100.00 3626.55 اإلجمالى

 
 : ما يلي السابق يتضح من الجاول

 

عام  األولالربع  مقاانة بنهايةنمواا ملحوظاا في قيمة أادصاة التمويل الممنو   2022لعام  األولالربع  شها نهاية
 :مما انعكس على األنشطة االقتصادية المستفياة من خامات نشاط التمويل متناهي الصغر كما يلي 2021
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 النشاط التجاري:
 

من حي  قيمة أادصاة التمويل وعاد  2022عام  األولالربع  نهاية فيالترتيب األول بجاء النشاط التجااي  -
 مستفيا مليون  2.3جنيه لعاد مستفياين بلغ ملياا  18.7 نحو تمويل قااهاأادصاة المستفياين وذلك بقيمة 

 جنيهملياا  12.9والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل  2021عام ول ألاالربع بنهاية بنفس الترتيب مقاانة 
 مستفيا.مليون  2.1 نحو لعاد مستفياين بلغ

، وكذا أعااد المستفياين %70احتلت الحصة السوقية ألادصاة تمويل النشاط التجااي المركز األول بنسبة  -
 . %64.7بنسبة 

 

 النشاط الخدمي:
من حي  قيمة أادصاة التمويل وعاد  2022عام  األولالربع  نهاية في الثال الترتيب بجاء النشاط الخامي  -

 ألف 466.9 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغملياا  4.2 نحو تمويل قااهاأادصاة المستفياين وذلك بقيمة 
لعاد  جنيه ملياا 2.8والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل  2021عام  األولالربع مستفيا، مقاانة بنهاية 

 مستفيا. ألف 402.8 نحو مستفياين بلغ
المركز الثال  بالنسبة و  ،% 13.6 بنسبة الثال المركز  الخامي النشاط ألادصاة تمويلالحصة السوقية احتلت  -

 .%12.9 بنسبة عااد المستفياينأل
 

 النشاط الزراعي:
 

من حي  قيمة أادصاة التمويل وعاد  2022عام  األولالربع  في نهاية الثاني الترتيببجاء النشاط الزااعي  -
مستفيا،  ألف 586 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغ ملياا 5.8قااها تمويل أادصاة المستفياين وذلك بقيمة 

لعاد مستفياين  جنيهملياا  3.7أادصاة التمويل قيمة بلغت فيه  والذي 2021 لعام األولالربع مقاانة بنهاية 
 مستفيا. ألف 485.8 نحو بلغ

 

الثاني بالنسبة المركز و  ،%18.8 بنسبة الثانيالمركز  الزااعي النشاط ألادصاة تمويلالحصة السوقية احتلت  -
 .%16.2 بنسبة عااد المستفياينأل
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 النشاط اإلنتاجي والحرفي: 
 

من حي  قيمة أادصاة التمويل  2022لعام  األولالربع نهاية  فيالترتيب الرابع بجاء النشاط اإلنتاجي والحرفي  -
 ألف 228.9 نحو جنيه لعاد مستفياين بلغ ملياا 2نحو تمويل قااهاأادصاة وعاد المستفياين وذلك بقيمة 

لعاد  جنيه ملياا 1.6والذي بلغت فيه قيمة أادصاة التمويل  2021عام  األولالربع  مستفيا، مقاانة بنهاية
 مستفيا. ألف 229.2 نحو مستفياين بلغ

 

أعااد كذا و  ،% 6.7 الرابع بنسبة والحرفي المركز اإلنتاجي النشاط ألادصاة تمويلالحصة السوقية احتلت  -
 .%6.3 بنسبة المستفياين
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  وفقاا لنوع المستفيد )ذكور وإناث(: أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتحليل 
 وفقاا لنوع المستفيد )ذكور وإناث(أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( تحليل 3-7جدول )

  

 2021الربع الول من عام نهاية  2022نهاية الربع الول من عام 
عدد 

 النسبة % المستفيدين 
 أرصدة التمويل

 النسبة %
عدد 

 النسبة % المستفيدين 
 أرصدة التمويل

 النسبة %
 )بالمليون جنيه( )باللف( )بالمليون جنيه( )باللف(

 %52.99 11119.89 %37.82 1211.34 %53.57 16442.70 %38.71 1403.68 ذكور

 %47.01 9866.20 %62.18 1991.85 %46.43 14252.26 %61.29 2222.87 إناث

 %100.00 20986.09 %100.00 3203.19 %100.00 30694.95 %100.00 3626.55 اإلجمالى

 
 :ما يلي السابق يتضح من الجاول

اانة مق الممنو  للذكوا واإلناثفي عاد المستفياين وقيم التمويل نمواا ملحوظاا  2022عام  األولالربع  شها نهاية
   على النحو التالي: 2021عام  األولالربع  بنهاية

 

 التمويل الممنوح للذكور:
لياا جنيه لعاد م 16.4نحو  2022 األولالربع بلغت أادصاة التمويل الممنوحة للعمالء الذكوا في نهاية  -

الذي بلغت فيه أادصاة التمويل نحو  2021 األولالربع  مليون مستفيا مقاانة بنهاية 1.4 مستفياين بلغ نحو
 مستفيا.  مليون  1.2ملياا جنيه لعاد مستفياين بلغ نحو  11.1

 بنسبة األول المركز 2022 األولفي نهاية الربع لعمالء الذكوا ل ألادصاة التمويلالحصة السوقية احتلت  -
 .%38.7 بنسبةالمستفياين ، بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعاد 53.6%

 التمويل الممنوح لإلناث:
 

ملياا جنيه لعاد  14.3نحو  2022عام  األولالربع بلغت أادصاة التمويل الممنوحة للعمالء اإلناث في نهاية  -
الذي بلغت فيه أادصاة التمويل  2021عام  األولالربع مليون مستفياة مقاانة بنهاية  2.2مستفياات بلغ نحو 

 مليون مستفياة.  2ملياا جنيه لعاد مستفياات بلغ نحو  9.9نحو 
 الثاني بنسبة المركز 2022 األولفي نهاية الربع لعمالء اإلناث ل ألادصاة التمويلالحصة السوقية احتلت  -

 .%61.3 بنسبة المستفياات بينما احتلت المركز األول بالنسبة لعاد 46.4%



  

 
 (31/3/2022-1/1/2022)لو  األتقرير الربع 

 

35 

 

 عدد الجمعيات والمؤسسات الهلية والشركات ومنافذها العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 
الفروع  أخذ دون -بلغ عاد المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية 

 األولالربع ( في نهاية 990وذلك بالمقاانة بعاد ) ،2022 عام األولالربع ( في نهاية 1026) عاد-في اإلعتباا
 يتضح من الجاول التالي: كما 2021عام 
 

 ( عدد الجمعيات والمؤسسات الهلية والشركات ومنافذها العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر 4-7جدول )

 البيان

 عدد الجهات والفروع المرخص لها عدد الجهات والفروع المرخص لها

 2021في نهاية الربع الول عام  2022نهاية الربع الول عام في 

عدد الجهات 
 الفـروع المرخص لها 

 إجمالي 
المنافذ القائمة 
 وتزاول النشاط 

عدد الجهات 
 الفـروع المرخص لها 

 إجمالي
المنافذ القائمة 
 وتزاول النشاط 

 742 725 17 900 882 18 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )أ(

 100 84 16 120 105 15 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )ب(

 989 45 944 1058 82 976 الجمعيات والمؤسسات الهلية من الفئة )ج(

 1064 1051 13 1366 1349 17 الشركات 

 2895 1905 990 3444 2418 1026 اإلجمالي
  

 السابق: يتضح من الجدول
 

مؤسسة أهلية و  جمعية 32في جهة ممثلة  (36)نمو عاد الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط بواقع عاد  -
مقاانة جهة  1026ليصل عاد الجهات إلى  2021من عام  األولالربع  نهايةب شركات 4باإلضافة إلى 

  .جهة تمويل 990 حي  بلغت 2021من عام  األولالربع  بنهاية
اعتماد الجمعيات والمؤسسات األهلية فئتي )أ، ب( والشركات بشكل ائيسي على شبكة فروعها في تقايم  -

خامات نشاط التمويل متناهي الصغر، بينما تعتما الجمعيات فئة )ج( بشكل ائيسي على مراكزها الرئيسية 
   كمنافذ مباشرة لتقايم خامات نشاط التمويل متناهي الصغر.
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 الهيئةاا: أخبار ثامن
 

 

 

 أهم البيانات الصحفية الصادرة عن الهيئة خالل الفترة:
 

 بالبورصة دةالمقي المالية الوراق بيع بعمليات الخاصة الدمغة على للضريبة المقيم خضوع عدم موعد حلول تعلن المالية الرقابة
  المصرية
 البوادصةب المقياة المالية األوااق بيع بعمليات الخادصة الامغة على للضريبة المقيم خضوع عام موعا حلول عن الهيئة أعلنت

 .2/1/2022 الموافق األحا اليوم من اعتباااا  إليه المشاا الامغة ضريبة قانون  من مكرااا  83 اقم بالمادة والمقراة المصرية
 111 اقم بالقانون  الصادا الامغة ضريبة قانون  أحكام بعض بتعايل والخاص 2020 لسنة 991 اقم القانون  ألحكام إعماالا  وذلك
 جميع وعلى منه الخامسة المادة األخص وعلى 2005 لسنة 91 اقم بالقانون  الصادا الاخل على الضريبة وقانون  1980 لسنة

 .األحكام تلك تنفيذ لمراعاة إجراءات من يلزم ما واتخاذ االلتزام المالية األوااق بمجال العاملة الشركات
 

 العمــالء حقوق  وحمـاية المسؤول التمـويل مبــادرة إطــالق

التي -فة خادصةوبص-أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعالنا مشتركا ياعو جهات التمويل المتعادة
ؤول وحماية التمويل المس“ة إلشراف واقابة كل منهما نحو اتباع ُمباداة تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضع

التي يتبناها االتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لالاتقاء بجودة الخامات ” حقوق العمالء
نمية وجهاز ت الاوليوزااة التعاون  المالية المقامة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وبمساناة من

 .المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ويهاف اإلعالن إلي دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول الذي يلبى االحتياجات الفعلية للعمالء وبما يتفق مع أفضل 

حي  تتضمن آلية التمويل .التمويل متناهي الصغرالممااسات الاولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء في دصناعة 
أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قااة العميل على االقتراض والوفاء بالتمويل واألقساط في مواعيا 

قية وظروفه لحقياستحقاقها، وهذا األمر يتطلب من جهة التمويل دااسة الوضع المالي واالئتماني للعميل ومعرفة احتياجاته ا
 .العامة والتزاماته الخادصة بما في ذلك مصاايفه

 

 2021 لعام عربية اقتصادات خمسة أكبر بين من الثالث المركز تحتل مصـر
 ثاااآل من الررم على نفذته، الذي االقتصادية اإلدصالحات برنامج بفضل ″19 كوفيا ” جائحة آلثاا تتصاى أن مصر استطاعت
 لعام ربيةع اقتصادات خمسة أكبر بين من الثال  المركز تحتل أن مصر واستطاعت العالم، اقتصادات على للجائحة السلبية
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 ،2021/2022 المالي العام خالل دوالا ملياا 394 حوالي المصري  اإلجمالي المحلي الناتج يسجل أن ُيتوقع حي  ،2021
 .2020/2021 في دوالا ملياا 362 بـحوالي مقاانة

 المالية ااقاألو  قيمة يخص فيما مصر، في التنمية خطط خامة في المتميز األداء موادصلة المصرفي رير المالي القطاع واستطاع
 اتو دصااا  اإلسمية القيمة تعايل إدصاااات االعتباا في األخذ ومع جنيه. ملياا 217 عن يزيا ما وبلغت األولي، بالسوق  المصااة
 بزيادة الماضي، العام في جنيه ملياا 194 بـحوالي مقاانة جنيه ملياا 280 عن يزيا ما إلى القيمة ودصلت المال، اأس تخفيض
 مليون  001 بقيمة إدصااا وهو المصري، المال اأس سوق  في الخضراء للسناات إدصااا أول 2021 عام شها كما .%45 قااها
 ملياا 48 من يقرب ما إلى ليصل األقساط إجمالي ااتفاع التأمين نشاط شها كما مصري  جنيه ملياا 1.6 يعادل ما أي- دوالا
 ما الخادصة التأمين دصناديق استثمااات وبلغت ،%19 قااها بزيادة ،2020 في جنيه ملياا 40 بحوالي مقاانة 2021 في جنيه
 أنشطة دصعيا وعلى .%20 قااها بزيادة ،2020 في جنيه ملياا 86 من يقرب بـما مقاانة 0212 في جنيه ملياا 102 عن يزيا

 عام في جنيه ملياا 8 على يزيا ما العقـــااي  التمويل شركات قبل من الممنو  التمويل حجم بلغ العقااي  التمويل حقق التمويل،
 العقود قيمة بلغت التمويلي، التأجير يخص وفيما .%138 بلغ بااتفاع ،2020 عام في جنيه ملياا 3.4 بحوالي مقاانة 2021

 التخصيم نشاط أما .%36 حوالي قااها بزيادة ،2020 في جنيه ملياا 60 بحوالي مقاانة 2021 في جنيه ملياا 80 من يقرب ما
 محققاا ،2020 معا خالل جنيه ملياا 11 بحوالي مقاانة 2021 في جنيه ملياا 20 على يزيا ما المخصمة األوااق حجم بلغ
 .%80 قااها زيادة
 بـحوالي مقاانة جنيه ملياا 27 من يقرب ما 2021 عام خالل التمويل أادصاة قيمة بلغت الصغر متناهي التمويل دصعيا على وأما
- جنيه تريليون  على اإلشهااات قيمة قاابت المنقولة، الضمانات مجال وفي .%39 قااها بزيادة ،2020 في جنيه ملياا 19

 بلغ زيادة بمعال ،2020 عام نهاية في جنيه ملياا 738 من يقرب بـما مقاانة ،2021 معا نهاية في-جنيه ملياا 984 بالتحايا
 ملياا 17 نع يزيا ما الممنو  االستهالكي التمويل قيمة بلوغ االستهالكي التمويل نشاط شها ذلك، إلى وباإلضافة .33.5%
 %.105 بلغ بااتفاع ،2020 في جنيه ملياا 8 بحوالي مقاانة جنيه،
 

 المقدمة الدفعات سداد من اإلجارة بنظام السكنية الوحدات اقتناء راغبي المواطنين إعفاء
 

 إجراء لهيئةا اتأدصا عقااية، وحاات امتال  من لتمكينهم المواطنين كاهل عن األعباء برفع المصرية الاولة توجهات مع تماشياا 
 أن بعا وذلك ة،المقام الافعات سااد من بإعفائهم اإلجااة بنمام سكنية وحاات القتناء عقااي  تمويل على الحصول لراربي تيسيرا
 بنمام نيةالسك الوحاات تملك على المواطنين من واسعة شريحة قااة في كبير بشكل سيساهم المقامة الافعات إلغاء أن تالحظ
 تواجه اق مشكالت أي حل على والعمل العقااي  التمويل نشاط تواجه معوقات أية إزالة ذلك وااء من هيئةال تسعى حي  .اإلجااة
 ال أنه على نصت السكنية لألرراض العقااي  للتمويل بها المعمول التنميمية القواعا كانت حي  به، النهوض دون  وتحول النشاط
 أو لترميما أو البناء حاالت وفى األحوال، بحسب المقامة الضمانة أو وحاةال قيمة من المائة في تسعين من بأكثر التمويل يجوز

 الفرق  بسااد يقوم المواطن وكان المقامة، الضمانة أو الوحاة قيمة من %90 يتعاى ال بما القيمة بكامل التمويل يمكن التحسين
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 السكنية ضلألررا العقااي  التمويل في بها المعمول القواعا على جايا تيسير إضافة الهيئة اأت قاو  .مقامة كافعة الوحاة قيمة في
 ملكبالت المنتهى اإليجاا وهو اإلجااة، بنمام التمويل حاالت في العقاا قيمة من %100 بنسبة عقااي  تمويل المواطن منح وأجاز
  ا.أثنائه أو اإليجاا ماة نهاية في

 

 ”باختالف ون قادر “ و ”كريمة حياة ”مثل المتعددة ومبادراتها لمصريةا الدولة جهود ُتساند المالية الرقابة جنيه: مليار إلى لتصل
 جنيه مليون  500 بمبلغ
 500 بمبلغ تلفةالمخ ومبادااتها الراهنة، األوضاع ظل في المتزاياة بأعبائها القيام على المصرية الاولة جهود مساناة الهيئة تقرا 

 احتياجا األكثر اتللفئ الحياة وجودة المعيشة مستوى  لتحسين ”كريمة حياة“ الرئاسية المباداة مثل الهيئة، فوائض من جنيه مليون 
 قاداون “ مباداةو  للمواطنين، المقامة اليومية الخامات بمستوى  واالاتقاء-العربية مصر جمهواية توى مس-على الريفية التجمعات في

 .الخادصة القااات وذوي  الهمم أدصحاب وتشجيع لاعم ”باختالف

ا هةالموجو  المقبلة الفترة في خاللها من العمل سيتم التي التنفيذية اإلجراءات لمساناة فواية استجابة المجلس قراا وُيعا  خصيصا
 وذوي  هممال ألدصحاب ”باختالف قاداون “ احتفالية خالل الماضي العام بنهاية وأُعلنت سبق والتي الهمم، ذوي  من الوطن ألبناء
 .مختلفة مجاالت في الهمم ذوي  وتشغيل لتاايب برامج دصيارة ومنها الخادصة؛ القااات

 

 وزيادة Rating) (Credit االئتماني للتصنيف وطنية شركات تأسيس أمام الباب فتح المال: سوق  تاريخ في مرة لول
 بمصر عددها

شركات  بتأسيس يسمح وبما المالية األوااق ترتيب وتصنيف تقييم بشركات األسهم تملك وقواعا الترخيص منح ضوابط الهيئة عالت
 شركات مال ساأ في الاولية االئتماني التصنيف جهات من مساهمة بوجود االلتزام شرط إلغاء بعا وطنية للتصنيف االئتماني

 .المصري  المال بسوق  العاملة المالية األوااق ترتيب وتصنيف تقييم
 مما عادها يادةوز  المصرفي، رير المالي بالقطاع االئتماني للتصنيف وطنية شركات وجود على لُيحفز التعايل هذا دصاا وقا 

 وعمالء أسواقو  مؤسسات من المتعاملين مصلحة يخام الوطني االقتصاد داخل تنافسي مناخ وخلق القطاع قااات تعزيز في يساهم
 نية.االئتما الجاااة لشركات بايل من أكثر مع التعامل ويتيح
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الهيئة العامة للرقابة المالية تستعرض مقترح “االستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-
2026” 

 .”2026-2022 المصرفية رير المالية والثقافة للتوعية الوطنية االستراتيجية“ مقتر  الوزااء مجلس اجتماع على الهيئة عرضت
 الشخصي التمويل في األساسية المعرفة أن حي  المصرفية، رير المالية والثقافة للتوعية وطنية استراتيجية تبني ألهمية نمرا

 التخطيط على المواطن قااة زيادة بهاف المال، عالم في الناشئة التطواات من لالستفادة األفراد يحتاجها أساسية مهااة أضحت
 .لماليةا واحتياجاته .قاااته بين التوازن  وتحقيق سليمة، مالية قرااات واتخاذ ستثمااي،اال أداءه وتحسين للمستقبل،
 المالي، الشمولب المالية الثقافة وعالقة الفئات، بين المالية الثقافة مستوى  حول الاولية الاااسات من عاد نتائج الهيئة وعرضت
 والاول العالم، ولح المالية الثقافة ومستويات الفقر من الحا في ودواها الي،الم والتعليم المالي، االستقراا وتحقيق األفراد، وسلو 
 ”بواز انا ستانااد“ مؤسسة لتقرير وفقاا  ،%27 مصر في المالية الثقافة معاالت بلغت حي  المالية، للثقافة استراتيجيات لايها التي
 .العالم حول المالية الثقافة مستويات حول
 االنضباط ويروتط األفراد، عنا االدخاا سلو  وتشجيع المجتمع، ألفراد المالية والمهااة الثقافة افع لىإ االستراتيجية تهاف و

 حقوق  مبادئ خترسي عن فضالا  المالية، األهااف لتحقيق المصرفية رير المالية األسواق في المشااكة وتعزيز لايهم، االئتماني
 المخاطر إدااة خااماست وتعزيز آمنة، بطريقة الرقمية المالية الخامات استخاام حسينوت المصرفية، رير المالية باألسواق المتعاملين

 المالي، التعليم تقييمو  البح  طرق  تحسين إلي باإلضافة للتقاعا، السليم التخطيط على األفراد قااة وافع الحياة، مراحل مختلف في
 .والنتائج التطبيق استاامة وتحقيق التطوير، التمجا وتحايا االستراتيجية نتائج لتقييم الهامة األدوات كأحا

  لمصرفيا غير المالي للقطاع االستثمارات من مزيد جذب سبل لمناقشة المريكية التجارة غرفة بوفد لتقيت المالية الرقابة

 المالي القطاع يف الهيئة بها قامت التي اإلجراءات على للتعرف مصر في األمريكية التجااة ررفة أعضاء من وفا الهيئة استقبلت
 التكنولوجيا المج في الناشئة للشركات تمويل آلية استحااث مباداة أخرها وكان إليه، العالمية االستثمااات لجذب المصرفي رير

  لمخاطرا المال اأس ذات كشركة االستحواذ ررض ذات شركات بتأسيس الهيئة سمحت حي  الرقمية، والتقنيات واالبتكااات
 الخضراء ماااتاالستث من مزيا لجذب الغرفة مع الجهود تنسيق في واربتهم األمريكية التجااة ررفة بأعضاء الهيئة احبت وقا

 للنجا  مقومات يهالا والتي الناشئة الشركات في أموال تضخ جاياة استثماا دصناديق تأسيس وتعزيز الوطني، االقتصاد لشرايين
 المرونة، من زيام االستثماا لصناديق االستثمااية السياسة بمنح الغرفة أعضاء اقترا  في النمر يتم بأن الهيئة ائيس وعا كما
 في انتك سواء بها واالستثماا ناشئة شركات عن البح  في-الخادصة الملكية دصناديق وخادصة-االستثماا مايري  يمكن بما

 أية لتذليل بمقترحاتهم عمل واقة وضع لغرفةا أعضاء من الهيئة وطلبت .خااجها من أو والصغيرة المتوسطة المشروعات بوادصة
 .االستثماا دصناديق وتكوين االستثمااات تافق تعيق يرونها عقبات
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 لتخفيف الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات تمويل لمنتجات المسؤول التسعير ضوابط تصدر المالية الرقابة
  مواطن مليون  3.5 كاهل عن العبء
 في ”لصغرا ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات تمويل نشاط في المسؤول التسعير واعتبااات ضوابط“ الهيئة أدصاات
 عن شهرين نم أكثر مااا على وأدااته إليه بالاعوة الهيئة بادات الذي األطراف متعاد المجتمعي الحواا إليه تودصل لما استجابة

 من التخفيف بهاف الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة للمشروعات التمويل لمنتجات ”المسؤول التسعير واعتبااات ضوابط“
  المشروعات تلك حابأدص من مستفيا مليون  3.5 عن يزيا ما كاهل عن المشروعات لتلك الالزم التمويل على الحصول عبء
 شأنه من لصغرا ومتناهية والصغيرة المتوسطة للمشروعات التمويل لمنتجات المسؤول التسعير ضوابط تطبيق أن الهيئة وأكات
 مسؤول يرتسع على الحصول فى المتعاملين حق حماية بجانب المنافسة، حماية واعتبااات السوق  كفاءة مقومات بين يوازن  أن

 المسؤول يربالتسع يقصا و الحر السوق  القتصاد شفافة آليات ووفق األموال لمصادا العادلة التكلفة اعىتر  تمويل لمنتجات
 الحصول لتكلفة مقبول إجمالي مستوى  يحقق وعادل، متوازن  أسعاا هيكل بتقايم التمويل جهة التزام تعكس التى المهنية الممااسات

 معلومات قاعاة بتطوير الهيئة قامت قا و.المختلفين العمالء شرائح قبل من لتحملل قابلة وبمعاالت مستاامة، بصواة االئتمان على
 تحقيقاا  لكافةل اإللكتروني موقعها على ونشره الصناعة مستوى  على المسؤول للتسعير مرجعي مؤشر إعااد من تمكنها متخصصة
 تحويل ستهافي لرقيب نموذجا تقايم على حردصت قا المجتمعي للحواا إدااتها في الهيئة وأن اإلطاا، هذا فى الكاملة للشفافية
 ذاتهم األطراف برضاء ملزمة لتصبح فقط، القانون  بقوة ملزمة كونها من الرقابية القواعا

 

 أعوام أربعة خالل مصري  جنيه تريليون  يتخطى المنقولة للضمانات اإللكتروني السجل
 ما مروا بعا ري مص جنيه الترليون  قيمة المنقولة للضمانات اإللكتروني بالسجل اإلشهااات قيم إجمالي تخطى عن الهيئة كشفت
 تنميم قانون  أوجا حي  إشهاا ألف 107ـال عادها وتجاوز ،2018 مااس في السجل تشغيل باء على أعوام أابعة من يقرب

 وفعالية اذبيةج أثبتت السابقة ترةالف أن كما حيازتها، نقل دون  المنقوالت بضمان التمويل إلتاحة فعال نمام المنقولة الضمانات
 على ولللحص كآلية-العقااية دون -المنقولة األدصول على الضمانات استخاام فى ” المنقولة للضمانات ” اإللكتروني السجل
 نوعية نقلةو  فااقة عالمة لتصبح معنوية وأدصول وماكينات وآالت معاات من المواطن يحوذه ما توظيف عبر للمشروعات التمويل
 على والتيسير ايهل السيولة داجة بتحسين والنمو االستمراا على وتشجيعه الوطني االقتصاد داخل الرسمي رير االقتصاد دمج فى

 .ميسرة إجراءات وفى أسرع بشكل االئتمان منح قراا اتخاذ التمويل جهات
 

  المصرفية غير المالية بالنشطة والتوعية الثقافة لنشر تعاون  بروتوكوالت 3 توقيع مراسم يشهد الوزراء رئيس
 والرياضة والشباب العلمي، والبح  العالي والتعليم الفني، والتعليم والتعليم التربية وزااات: بين تعاون  بروتوكوالت ثالثة توقيع تم
 لطالب ةالمصرفي رير المالية باألنشطة والتوعية الثقافة لنشر وذلك أخرى؛ جهة من المالية ةللرقاب العامة والهيئة جهة، من

 .الشباب ومراكز الرياضية األناية ومرتادي الجامعات، وشباب الماااس،
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 مستويات افع“ ـل لجمهواية،ا ائيس السيسي، الفتا  عبا الرئيس مباداة تنفيذ خطوات تفعيل باء إطاا في البروتوكوالت، توقيع يأتي
 متنوعة أدصبحت التي المصرفية رير المالية باألنشطة وتعريفهم والشباب، للطالب ”األموال إدااة فن مهااات وبناء المالية الثقافة
 التأمين ناديقودص التأمين أنشطة تشمل أدصبحت بل المال، اأس سوق  أنشطة في االستثماا على تقتصر تعا ولم حاليا، وكثيرة

 .االستهالكي يلالتمو  نشاط إلى باإلضافة الصغر، متناهي والتمويل والتخصيم، التمويلي، والتأجير العقااي، تمويلوال الخادصة،
 اإلنسان اىل األساسية المالية المهااات وافع المجتمع، في واقتصاديا ماليا ياوا بما واعية شخصية ببناء الاولة تهتم حي 

 هذه كل أن امؤكا المصرفية، رير المالية باألنشطة التوعية وكذا واشياة، سليمة اليةم قرااات اتخاذ من تمكنه والتي المصري،
 .تاجواإلن التشغيل معاالت وزيادة اإلجمالي، المحلي الناتج نمو معاالت وافع الوطني، االقتصاد عجلة لافع مهمة األنشطة

 الرقابة المالية ترحب بصدور قانون  تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في النشطة المالية غير المصرفية

 على حردصها  أكاتو  ”المصرفية رير المالية األنشطة في المالية التكنولوجيا استخاام وتنمية تنميم“ قانون  بصاوا هيئةال تاحب
 رير لماليةا نشطةاأل في المالية التكنولوجيا استخاام تنميم قانون  مواد أحكام لوضع الالزمة التنفيذية القرااات إدصااا سرعة

 إلجراء توق أقرب في معهم لالجتماع المصرفية رير المالية األنشطة في العاملة السوق  أطراف كافة ممثلي ودعوة المصرفية
 القانون، وادم ألحكام نفاذا الهيئة إدااة مجلس عن تصاا أن المقرا والمعايير التنفيذية واإلجراءات الضوابط حول مجتمعي حواا
 . القانون  مشروع ودااسة نمر أثناء و سهاماتهم النواب مجلس ألعضاء تقايرها عن أعربت كما

 أكبر إلى ولالودص تيسير من يتيحه لما المصرفي رير المالي القطاع لتطوير الطمو  الهيئة برنامج خطوات أحا القانون  ويمثل
 الالزمة فالتكالي وخفض كفاءتها، وافع المصرفية، رير المالية األنشطة من االستفادة في الراربين العمالء من ممكنة قاعاة

 مقامتها في إلكترونية تطبيقات 4 بمزاولة الترخيص بإتاحة نوعية نقلة من سيحققه ما بجانب والخامات، األنشطة هذه من لالستفادة
 لتقايم المستقبلية لماليةا وأهاافهم الحالي المالي ووضعهم العمالء بيانات تحلل والتي المالي المستشاا لبرامج اإللكترونية التطبيقات
 االستهالكي وللتمويل ن،للتأمي اإللكترونية والتطبيقات األدصغر، للتمويل اإللكترونية التطبيقات إلى باإلضافة لهم، الفنية المشواة
 المالي القطاع في قاتالتطبي تلك تكنولوجيا توظيف في بينها فيما الاول وتسابق المتسااع العالمي التوجه الهيئة ادصات أن بعا
  «FinTech».بالـ يعرف وبما المصرفي رير

 

  أول برنامج تعليمي لمنح درجة الدكتوراة في الحوكمة والتمويل بمركز المديرين المصري  إطالق 
 وفقاا  وذلك والتمويل، الحوكمة تخصص في المهنية للاكتوااة  الاااسين من دفعة ألول تعليمي برنامج أول فعاليات الهيئة افتتحت
 البحري. والنقل كنولوجياوالت للعلوم العربية باألكاديمية العليا الاااسات وكلية المصري، المايرين مركز بين الجايا التعاون  لبروتكول

 عليها عتماتا  يالت األساسية الركائز إحاى الحوكمة العتباا يرجع القااات وبناء الرشياة الحوكمة مفاهيم بنشر الرقيب اهتمام إن
 داخل القراا دصنع عملية وشفافية كفاءة تضمن كى (2022-2018) المصرفية رير المالية لألنشطة الشاملة الهيئة استراتيجية
 الهيئة ؤيةا  لتحقيق الالزم البشرى  المال اأس فى استثماا من الحوكمة عملية تمثله ما بجانب المصرفي، رير المالي القطاع
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 قواعاو  مبادئ ألهمية باإلضافة المخاطر، و دااة الحوكمة في العلمية القااات وتعزيز بناء إلى تحتاج يوالت 2025 المستقبلية
 .المستاامة التنمية لتحقيق الحوكمة
 المايرين مركز وفيرهالت يسعى تاايبية احتياجات بتطبيقاتها وااللتزام المالية األنشطة داخل الحوكمة بعملية االهتمام يتطلب حي 
 نستطيع والتي فةوالمعر  العلم دصرو  أهم أحا باعتبااها األكاديمية مع وشراكة تعاون  بروتوكوالت لتنفيذ االطمئنان بجانب ي المصر 
 الاولة قطاعات يف الحوكمة وتطبيقات أسس نشر في يسهم الذي بالشكل العلمية الخبرات مع التطبيقية الخبرات مزج خاللها من

 .2030 مصر اؤية لتحقيق المختلفة
 الماجستير امجبرن على الحادصلين الاااسين من دفعات ثالث بتأهيل المصري  المايرين لمركز المهنية الاكتوااة  برنامج ويسمج
 .والتمويل ةالحوكم تخصص في المهنية الاكتوااة  داجة على والحصول دااستهم الستكمال الحوكمة في المايرين لمركز المهني

 

 الرقابة المالية الستعراض خطط الهيئة خالل المرحلة المقبلةرئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة 
 للرقابة لعامةا الهيئة ائيس عمران، محما الاكتوا ،الماضي فبراير في الوزااء، مجلس ائيس مابولي، مصطفى الاكتوا التقى
 جميع لاعم كبيرة ةأهمي تولي الحكومة أن عن الوزااء ائيس أعرب و  المقبلة الفترة خالل الهيئة خطط الستعراض المالية؛

 أهم حاأ هو المصرفي رير المالي للقطاع المساناة دصوا جميع تقايم أن موضحا المصري، االقتصاد لنمو المحركة القطاعات
 القطاع جنب إلى جنبا المختلفة، القطاع هذا أنشطة في المالية االستثمااات من مزيا لضخ المقبلة، الفترة خالل للحكومة األولويات
 لسنة 5 قما  القانون  إدصااا منها المصرفي رير المالي النشاط تنمم التي القوانين من عاد موقف الهيئة  عرضت و المصرفية
 للعمل الرقابية وابطوالض التنفيذي القراا إدصااا  الجااى  و المصرفية رير المالية التكنولوجيا استخاام وتنمية تنميم بشأن 2022
 المالية شطةاألن من االستفادة في الراربين العمالء من قاعاة أكبر إلى الودصول فى سيساعا الذى و القانون  هذا أحكام وضع على
 التكنولوجيا لياتآ واستخاام المالي، الشمول مستويات تعميق في والمساهمة التكاليف خفض فى سيساعا أنه كما المصرفية، رير
 و  الشيوخ بمجلس والتمويل واالستثماا االقتصاد بلجنة 217 الـ دهموا جميع مناقشة تم الموحا التأمين لقانون  بالنسبة و المالية
 يتفق بما وكمةوالح المالية المالءة قواعا إلى باإلضافة الصغر، متناهي والتأمين الطبي التأمين لشركات متكامل تنميم يعا الذى
 المنوط الاوا اأداءه فى يساعا بما وحوكمتها االستثمااية وسياستها الخادصة، التأمين دصناديق وكذا الاولية، الممااسات أفضل مع
 .االقتصادي النشاط في الفعالة ومساهمتها بها

 

المنازعات  للجهالة وُتَشِكل لجنتين إضافيتين لفض النافيالرقابة المالية تشترط الحصول على موافقتها المسبقة إلجراء الفحص 
 في الوراق المالية والتمويل غير المصرفي 

 المصرفية؛ رير يةالمال األنشطة في العاملة الشركات أسهم تملك وقواعا واستمرااه الترخيص منح لضوابط جايا بنا الهيئة ضافتأ
 من ألي لجهالةل النافي الفحص بعمليات للقيام األحوال بحسب إدااتها مجلس أو الهيئة من مسبقة موافقة على الحصول تشترط
 الشركات بين ثاات التي الخالفات في البت آلية عمل نطاق ما على وافقت كما المصرفية رير المالية األنشطة في العاملة الشركات
 المصرفي، رري يالمال القطاع في المنازعات لفض جاياتين لجنتين تشكيل عبر المنازعات، فض بلجان والمعروفة وعمالئها،
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 المالية اقاألوا  مجال في العاملة الشركات بين والمثااة الهيئة أمام المنمواة والموضوعات الشكاوى  في بالنمر األولى تختص
 التمويل مجال يف العاملة الشركات بين والمثااة الهيئة أمام المنمواة والموضوعات الشكاوى  في بالنمر الثانية وتختص وعمالئها
 المتوسطة عاتالمشرو  تمويل-التخصيم-التمويلي التأجير-العقااي  أنشطة)التمويل تضم والتي وعمالئهم المصرفي يرر المالي

  االستهالكي( التمويل-الصغر ومتناهية والصغيرة
 

 إدراج أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج ضمن الفئات”: الرقابة المالية”و” الهجرة
 المستفيدة من الوثيقة

 وعاد لسفر،ا تأمين مجمعة بحضوا تشاواياا اجتماعاا بالخااج، المصريين وشئون  الهجرة وزااة مع تشاواى  اجتماع الهيئة عقات
 المصريين اطأوس بين انتشااها تعزيز آليات وبح  الوثيقة هذه إدصااا لنتائج تقييم إجراء بهاف والمجمعة الهيئة أعضاء من

 .”الصاد هذا يف مناسب هو ما كل وتطبيق شرائها على لحثهم معهم والتوادصل العربي الخليج منطقة في العمالة خادصة بالخااج

 المستفياة لفئاتا ضمن بالخااج، الاااسين المصريين والشباب بالخااج العاملين المصريين أسر من كل إدااج على االتفاق تم وقا
 لتوادصلا منصات على بها الخاص االشترا  واابط للوثيقة كبرى  ترويجية حملة شينلتا خطة إعااد وكذلك الوثيقة، هذه من

 الطلبات عرض تم كما المعرفة، وبنك الرقمية مصر وبوابة السفر تأمين ومجمعة المالية للرقابة العامة والهيئة للوزااة االجتماعي
 .الطلب باااسة التأمين ومجمعة المالية الرقابة هيئة وعات وقا عاماا، 65 من أكثر هم لمن الوثيقة بشمول الوزااة تلقتها التي

 طالق أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم االختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفيةإ

 المهااات“ يتناول يةالمصرف رير المالية المنازعات وتسوية االختيااي  للتحكيم المصري  للمركز تاايبي برنامج أول الهيئة افتتحت
 والجهات الهيئات كافة من متااب 50 تجاوز الذين المشااكين تزويا ويستهاف أيام، خمسة مااا على ”التحكيم في األساسية
 للمهااات واكتسابهم التحكيم، جوانب لكافة الشاملة والقانونية والتطبيقية العلمية بالمعرفة المصرفية رير المالية باألنشطة العاملة
 .التحكيمية القضايا ممااسة على القااة من تمكنهم التي
 التي لخالفاتا أو مشاكلهم و يصال شكواهم، لتقايم المصرفية رير المالية الخامات في المتعاملين أمام متعادة قنوات إتاحة ويعا
 يحققو  المصرفية، رير المالية األسواق داخل واالستقراا السالمة لتحقيق أمان دصمام الخامات مقامي مع النزاعات لحا تصل
 .األجنبية لالستثمااات وجاذبيته القومي االقتصاد تنافسية تحسين في ُيسهم بما للقطاع متكامل مؤسسي بناء

 بوجود يسمح ائياض تصوا على باالتفاق المصرفية رير المالية األنشطة في العاملة الفنية والجمعيات االتحادات الهيئة وطالبت
 المنازعات تسويةو  االختيااي  للتحكيم المصري  المركز إلى باللجوء وعمالئهم الخامة مقامي بين إبرامها يتم التي العقود في شرط
 خصصالت لطبيعة التحكيم مركز لمراعاة شايا حرص من سنجاه لما نزاع، أو خالف نشوب حالة يف المصرفية رير المالية
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 لمتعلقةا الفنية لألموا جيا وفهم عمق من المنازعات هذه تتطلب وما المنازعات، هذه في للفصل المطلوبة والخبرة المطلوب
 .المعامالت تلك بتفصيالت

 
 

 د إبراهيمهيئة الرقابة المالية تنعى عبد الحمي
 عبا لمرحوما أن بالذكر والجاير المال سوف لهيئة األسبق والرئيس الهيئة إدااة مجلس عضو إبراهيم الحميا عبا الهيئة نعت
 لمستشااي  كبيرا ثم ،2005 عام يونيو وحتى 1995 ديسمبر في المال لسوق  العامة للهيئة ائيسا ُعين   قا كان إبراهيم الحميا
 نذم المالية للرقابة العامة الهيئة إدااة بمجلس عضوا اختيااه تم وقا ،2010 عام أكتوبر حتى 2005 يوليو منذ االستثماا وزااة
 .المنافسة حماية جهاز إدااة بمجلس عضوا عين كما اآلن، وحتى 2009 يوليو
 وعضو (،2003-2005) الفترة خالل األموال رسل مكافحة وحاة أمناء مجلس عضوية إبراهيم الحميا عبا المرحوم شغل كما

 في ساهم كما ،2013 يونيو وحتى 1999 عام منذ والمراجعة المحاسبة ومعايير الموحا المحاسبي للنمام الاائمة الفنية اللجنة
 لماة الكوميسا بنك إدااة  مجلس عضوية في مصر مثل كما المركز، أمناء مجلس عضوية وشغل المصري  المايرين مركز انشاء
 التابعة الاولية العمل بمنممة محاسبى / مالى كخبير للعمل أعير كما .2005 يونيو حتى 2002 يونيو من اااعتبا سنوات ثالثا
 .1986 يونيو حتى 1978 أكتوبر من اعتبااا مستشااين كبير وظيفة إلى اقى ثم ،1974 مايو م اعتبااا المتحاة لألمم

 
 

 

 

 المالية بمصر تستقبل رؤساء الجهات المنظمة لسوق المال بالعراقلتعزيز التكامل بين أسواق المال العربية: الرقابة 

 والمواقف السياسات قوتنسي المال اأس سوق  في البلاين بين التكامل تاعيم سبل حول للتباح  العراق دولة من وفا الهيئة استقبلت
 النامية األسواق لجنةل ائيساا  مصر في لماليةا الرقابة هيئة ائيس انتخاب ضوء في والاولية اإلقليمية والمحافل التجمعات كافة في

 آخر الهيئة عرضت اللقاء وخالل.األيوسكو( المال) أسواق على الرقابية للهيئات الاولية المنممة إدااة مجلس لرئيس ونائباُ  والناشئة
 التعايالت من بااية قائم؛ هو لما تحاي  أو جاياة قوانين من المصرية الساحة على المال اأس سوق  نشاط شهاها التي التطواات
 ماليةال التكنولوجيا استخاام وتنمية تنميم لقانون  ودصوالا 1992 لسنة (95اقم) المال سوق  قانون  الئحة على أجريت التي الجوهرية

 كي لجااي ا الشهر خالل العالقة ذات األطراف بين مجتمعياا  حواااا  ستطلق الهيئة أن مؤكااا  المصرفية، رير المالية األنشطة في
 .التنفيذ موضع القانون  أحكام وضع على للعمل التنميمية القرااات إدصااا من القادم الهيئة إدااة مجلس يتمكن



  

 
 (31/3/2022-1/1/2022)لو  األتقرير الربع 

 

45 

 

للتعرف على  ”تنمية أفريقيا“والرئيس التنفيذي لوكالة ” لألمم المتحدة“رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل المنسق المقيم 
 وتمكين المرأةجهود الهيئة في التنمية المستدامة 

 المعونة من والماعومة ، Africa FSDأفريقيا تنمية لوكالة التنفيذي الرئيس ثم المتحاة، لألمم المقيم المنسق من كل الهيئة استقبلت
 قطاعال داخل المرأة  تمكينو  المستاامة التنمية في المبذولة الهيئة جهود على للتعرف الذكية بالقرية منفصلين لقاءين في البريطانية،
 بإجراء لماليةا الرقابة اقترحته الذي التشريعى بالتعايل اهتمامهم عن المتحاة األمم ممثال أعرب اللقاء وخالل.المصرفي رير المالي
 جاياة تمويل تأدوا أابع و دااج المال اأس سوق  لقانون  التنفيذية بالالئحة والصكو  التوايق وسناات السناات أحكام على تعايل
 والسناات الحوكمة،و  واالجتماعية البيئية بالنواحي المرتبطة والسناات االستاامة، وسناات االجتماعية، السناات تتضمن المال بسوق 
 ألول والجاهزية ااتالقا لبناء السوق  ألطراف والمساناة الفني الاعم تقايم واقترحا المرأة، وتمكين الجنسين بين بالمساواة  المتعلقة
 .منها إدصااا

 

المالية يستعرض ثورة التشريعات بالنشطة المالية غير المصرفية فى أول زيارة للسفير البريطاني لمقر الهيئة بالقرية الرقابة 
 الذكية
 البريطانية تثماااتلالس المصرفية رير المالية األنشطة قطاع جاذبية حول للتباح  مصر لاى البريطاني السفير هيئةال تاستقبل
 لمؤتمر 26 الـ لاواةل بريطانيا تنميم عن المكتسبة الخبرات وتبادل لمصر، تافقها لتيسير آلية القترا  توالمقترحا اآلااء وتبادل
 الاولة في باالستاامة المهتمة الجهات مع الماضى، العام في »COP «26 المناخ لتغير اإلطااية المتحاة األمم اتفاقية أطراف
 .المصرية
 الرقابة تبنته ماو  المستجا، كواونا فيروس جائحة ظل في البلاين شهاتها التي االقتصادية األثاا مناقشة تم اللقاء مستهل وفى
 رير المالية اقاألسو  في المتعاملين على آثااها وتخفيف الجائحة انتشاا الحتواء احترازية و جراءات مباداات من مصر في المالية

 لحمة منذ يةالمصرف رير المالية األنشطة في البريطانية الستثماااتا لمتابعة آلية وضع إمكانية حول التباح  تم وقا.المصرفية
 متخصصة مةضخ بريطانية كيانات اربة من عنه اإلفصا  تم ما ضوء في تطويرها على والعمل توظيفها، وباء للبالد دخولها
 رفيةالمص رير المالية للخامات ةوالتنميمي التشريعية األطر تميز عن االعراب تم وقا .المصرى  بالسوق  التواجا فى التأمين في
 التشريعية عايالتالت في توافق تحقيق على مصر في الرقيب حرص لمس وأنه العالمية، االستثمااية للمؤسسات وجهة يجعلها بما
 األنشطة لىع واإلشراف الرقابة عملية بتنميم المهتمة الاولية واالتحادات الجمعيات عن تصاا التي المعايير مع دصاات التي
 مجمع تفقا وتم.األوابية كالمفوضية وجهة أو دولة أي مع المكافئ السوق  لوضع المصري  بالسوق  للودصول المصرفية، رير المالية
 بمسؤوليات اهتمامه اىوأب واحا، مكان في وتنسيق تنارم في تعمل والتي المجمع أنشطة على والتعرف بالهيئة المالية للثقافة المعرفة
 على الحادصلة هاتالج التزام من للتأكا الالزمة المعايير اقترا  به والمنوط  المستاام للتمويل اإلقليمي لمرزل االستشااي  بالمجلس
 والمراكز ساتالمؤس مع الخبرات وتبادل التعاون  برامج واقترا  لذلك، المخصص الغرض في التمويل هذا باستثماا أخضر تمويل
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 التاايبية والاواات البرامج تنميم خطة واقترا  والاولي واإلقليمي المحلي ستوى الم على المستاام بالتمويل المعنية والجهات
 . المستاام بالتمويل للتعريف الالزمة العمل وواش والمؤتمرات

على أكبر قاعات مجمع المعرفة للثقافة المالية وإقامة حفل تأبين له عقب أخر اجتماعات ” عبد الحميد إبراهيم“إطالق اسم 
 الهيئةمجلس إدارة 

 مجمع“ اعاتق أكبر على إبراهيم الحميا عبا الراحل اسم إطالق السابق اجتماعه فى المالية للرقابة العامة الهيئة إدااة مجلس قرا
 لألنشطة المنممة عاتالتشري من العايا في و سهاماته عطائه، لرحلة وتقايرا لذكراه  تكريما للهيئة التابع ”المالية للثقافة المعرفة
 المتحاة باألمم مليةالع احلته في اكتسبها التي بخبرته يتأخر لم حي  المال؛ اأس سوق  نشاط في وخادصة المصرفية رير ةالمالي
 باحترام مىيح مؤسسي تنميم لها جهات جانب من وُيااا يمااس نشاط إلى والهواة، العشوائية من المال اأس سوق  بنشاط للتحول

 .العالمية المؤسسات
 مكتبه تحويل جانبب بالهيئة، ”المالية للثقافة المعرفة مجمع“ قاعات أكبر على إبراهيم الحميا عبا الراحل اسم القإط تثمين تم وقا
 واحترام قايرت من له يحملونه وما الراحل، لذكرى  العاملين وفاء عن كتعبير اسمه تحمل اجتماعات قاعة إلى بالهيئة شغله الذي
 .المراقبين من القادمة األجيال بين راه لذك وتخلياا مستوياتهم، اختالف على

 من قيادات كةبمشاا  المعرفة، بمجمع الهيئة، إدااة لمجلس األخير االجتماع فعاليات انتهاء عقب للراحل تأبين حفل إقامة تم وقا 
 وتعاملت سبق لتيا رةالخب وبيوت الاولية والمؤسسات الاولة وأجهزة التشريعية الجهات عن وممثلين المصرفية رير المالية األنشطة

 .المالية الرقابة قيادات وبحضوا الراحل مع

 

 الرقابة المالية تستهدف إطالق آلية لإلنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي
 

 تعزيز استهافت يوالت المستقبلية، بالمخاطر للتنبؤ المبكر اإلنذاا نماذج الستخاام المكثفة العمل واشة فعاليات الهيئة اختتمت
 بالتعرف هاااتهمم وثقل المصرفية رير المالية األنشطة على والرقابة اإلشراف بعملية القيام بهم والمنوط بالهيئة العاملين قااات
 .ةالاولي التمويل مؤسسة مع بالتعاون  وذلك المحتملة بالمخاطر اإلنذاا نماذج يخض مافي الاولية الممااسات أفضل على

 المخاطر إدااة يف األجنبية الخبرة بيوت أهم مع االحتكا  عبر الهيئة في المراقبين أمام تاايبية فرص إتاحة أن الهيئة وأوضحت
 على لرقابةا منهج ضمن المبكر اإلنذاا آلية توظيف على قادا المراقبين من جيل إلعااد الهيئة جهود ضمن يأتي المبكر واإلنذاا
 .المصرفية رير المالية األسواق واستقراا سالمة لتحقيق المالية الرقابة هيئة تتبناه الذي الخطر أساس
 وهو الهيئة بةلرقا ضعةالخا للشركات المالية المالءة قوة وتصنيف تقييم أسلوب أيام خمسة مااا على تناول التاايب تناول وقا

 مع تهاومقاان المصرفية رير للمؤسسات المالية القوة تقييم مثل الموضوعات من عاد على واشتمل ، CAMELS لنموذج تطوير
 و شراف لرقابة عةالخاض الكيانات تقييم إلى باإلضافة المختلفة، المحاسبية السياسات إطاا في النميرة والاولية المحلية المعايير
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 وشركات-الصغر يةومتناه والمتوسطة الصغيرة الشركات وتمويل العقااي  والتمويل والتخصيم التمويلي التأجير أنشطة في ئة)الهي
 نافسية،الت القضايا ومنها تواجهها الى المخاطر و دااة  اإلدااة، استراتيجية حي  من والتوايق(، – المال اأس وأسواق-التأمين
 الواجبة العناية لبذ يعزز وبما السوق، ومؤشرات والنوعية المالية المؤشرات باستخاام للتاهوا المبكر اإلنذاا إشااات على والتعرف
 .المكتبي الفحص أعمال جودة من ويحسن الرقابية

تعديل جديد على مواد قانون سوق رأس المال يسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية لتوفير 
 الالزم إلتمامهاالتمويل 
 اأس سوق  قانون  أحكام بعض بتعايل والخاص 2022 لسنة(13)  اقم للقانون  الجمهواية ائيس السيا بإدصااا  الهيئة احبت
-تقلياية يرر تمويل كأداة -المتوقعة المستقبلية المالية والمستحقات الحقوق  توايق سناات واستحااث ،1992 لسنة 95 اقم المال
 نقاية اتتافق من الجهات هذه لصالح ينشأ ما مقابل بها، السلطة موافقة بعا الخادصة أو العامة االعتبااية األشخاص لتمويل
 التنفيذ ضعمو  المال اأس سوق  قانون  تعايالت لوضع الالزمة التنفيذية القرااات إدصااا سرعة على الهيئة حرصت حي  مستقبلية

 القائمة للجهات سمحي وبما المتوقعة، المستقبلية المالية والمستحقات الحقوق  لتوايق سناات أول دصاوا الوطني االقتصاد يشها كى
 إلتمام ااتالسن تلك إدصااا حصيلة توجيه عبر لها الالزم التمويل توفير من الاولة في العامة والخامات المرافق شئون  على

 المستقبل، في إليها سترد يالت المتوقعة النقاية تافقاتال مقابل وذلك-التمويل توفير عقبة على بذلك متغلبة-التحتية البنية مشروعات
 .عليها مواطنينال إقبال استمرااية يؤكا بما المعتادة اليومية الحياة متطلبات من أدصبحت المشروعات تلك أن االعتباا في وضعاا 
 اءاتاإلجر  من إليجابيا للجانب توظيف تضمنت قا المال اأس سوق  قانون  على الصاداة التعايالت أن الهيئة أوضحت كما

 لها المقيا الجهة لزامإ تم حي  العمومية؛ الجمعيات انعقاد ُسبل في كواونا جائحة بااية مع بتطبيقها الهيئة طالبت التي االحترازية
 العامة ةلجمعيا اجتماعات حضوا لمساهميها تكفل التي اإللكترونية األنممة استخاام بإتاحة المالية األوااق ببوادصات مالية أوااق
 .الهيئة إدااة مجلس عن و جراءات وضوابط شروط من يصاا لما وفقا ُبعا، عن عليها والتصويت إجراءاتها و ثبات

 (2022-2026انطالق فعاليات االستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية)
 

 تطوير إلى تهاف والتي (2022-2026المصرفية) رير المالية والثقافة للتوعية الوطنية االستراتيجية فعاليات الهيئة اطلقت
 هذا مستقبلهمل السليم والتخطيط أموالهم إدااة في مستنيرة قرااات اتخاذ على ومساعاتهم المصري  الشباب لاى األساسية المهااات
 الوطنية تراتيجيةاالس“ وأنشطة فعاليات إلنطالق البااية اكيزة – للهيئة التابع-المالية للثقافة معرفةال مجمع يكون  أن المقرا ومن

 من كبيرة موعةلمج والمصمم متوادصلة أيام ثالثة لماة ”المعتما المالية التوعية مااب ” التاايبية الاواة وسيستضيف ، ”للتوعية
 ماابين بحوايص لكي تأهيلهم يتم بحي  والرياضة الشباب وزااة منتسبي من والكفاءات االتصالية المهااات أدصحاب الشباب
 االجتماعي يطهممح في المصرفية رير المالية والثقافة الوعي لنشر عليهم االعتماد ليتم المصرفي، رير المالي للوعي معتماين
 . سعأو  نطاق على الثقافة تلك ونشر االستفادة قاعاة توسيع في يساهم بما والرياضي،

 



  

 
 (31/3/2022-1/1/2022)لو  األتقرير الربع 

 

48 

 

 

  مجلس إدارة الهيئة ُيصدر أربع قرارات تنظيمية لألنشطة المالية غير المصرفية قبل انتهاء واليته
 

 التأمين، مجال في العاملة والجهات للشركات المصرية االتحادات إدااة مجالس في المرأة  تمثيل نسبة افع الهيئة إدااة مجلس ناقش
 لرقابة اضعةالخ الشركات إدااات مجالس في المرأة  لتمكين قرااات من دصاواه سبق ما مع تماشيا المصرفي رير التمويل وأنشطة
 .الهيئة

 التأمين، لمجا في العاملة والجهات للشركات الستة المصرية االتحادات إدااة مجالس في المرأة  تمثيل نسبة برفع قراا ودصاا
 متناهية لصغيرةوا المتوسطة المشروعات تمويل -التخصيم-التمويلى التأجير-العقااي  )التمويل المصرفي رير التمويل وأنشطة
 لتوفيق فترة القائمة االتحادات و عطاء األقل، على عضوتين أو المجلس مقاعا من %25 إلى االستهالكي( التمويل-الصغر
 والترخيص التأسيس على ةالموافق الهيئة منحت كما 2022 عام نهاية حتى أو لالتحاد إدااة مجلس انتخابات أول في أوضاعها
 مواد أحكام تفعيلل وذلك المالية، التكنولوجيا تقنيات خالل من المصرفية رير المالية األنشطة مزاولة في الراربة والجهات للشركات
 . المصرفية رير المالية األنشطة في المالية التكنولوجيا استخاام وتنمية تنميم قانون 
 مباداة ااإط في العقااي  التمويل شركات خالل من التمويل منح إجراءات في التيسير من امزي إتاحة على الهيئة حردصت قا و

 إلسكانا بوزااة المختصة اللجان أو اإلدااات بقيا السما  على المجلس وافق حي  الاخل؛ ومتوسطي لمحاودي المركزي  البنك
 بجاول ،الحكومية للخامات العامة والهيئة العقااي، مويلالت ودعم االجتماعي اإلسكان ودصناوق  العمرانية، والمجتمعات والمرافق
 تكون  أال راعاةم مع الاخل، ومحاودي لمتوسطي العقااي  التمويل محل الوحاات يخص فيما وذلك الهيئة لاى العقااي  التقييم خبراء
 المشاا لجانال أو باإلدااات العمل فريق يقل وأال التقييم، إجراء عنا التمويل عملية في طرفاا  إليها المشاا الجهات  تلك من أي
 االعتااد يتسنى مث ومن التقييم، تقرير على الموقع هو أحاهما يكون  أن على الهيئة بجاول مقياين عقااي  تقييم خبيري  عن إليها

 التمويل حلم الوحاات يخص فيما الجهات بهذه العقااية الوحاات تسعير عن المسئولة اإلدااة أو اللجنة تعاه الذي بالتسعير
 .الاخل ومحاودي لمتوسطي العقااي 

 

 اتفاق شراكة بين هيئة المم المتحدة للمرأة والرقابة المالية لتعزيز المساواة بين الجنسين

 مصر في للمرأة  المتحاة األمم وهيئة المالية، الرقابة بين تعاون  خطاب على التوقيع مراسم المالية للرقابة العامة الهيئة بمقر جرت
 االجتماعية، بالنواحي بطةالمرت المستحاثة التمويل بآليات والنهوض المرأة  تمكين لتعزيز الطرفين بين ممتاة شراكة بنود على لالتفاق
 التمويلية لفرصل العنان و طالق الجنسين بين المساواة  تحقيق على المصرفية رير المالية األنشطة في العاملة الشركات وتشجيع
 .الوطني االقتصاد داخل المستاام التمويل تأدوا تتيحها التي

 القطاع داخل اتالقاا  لتعزيز الفني الاعم-مصر في للمرأة  المتحاة األمم هيئة تقام أن على الجانبان اتفق التوقيع، مراسم وخالل
 جتماعية،اال حيبالنوا المرتبطة االستثماا مبادئ لتطبيق الالزمة المعايير وضع مجال في والتعاون  المصرفي، رير المالي

 ”WEPs المرأة  تمكين مبادئ“ إلعالن لالنضمام المصرفية رير المالية األنشطة مجال في العاملة الشركات دفع إلى باإلضافة
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 بين المساواة  تحقيق دعم على للتأكيا المتحاة لألمم العالمي الميثاق مع بالتعاون  للمرأة  المتحاة األمم هيئة عالمياا  أطلقته الذي
 تثماااالس مبادئ لتعزيز المستمر اللتزامها الهيئة بجهود المتحاة األمم هيئة أشادت كما .العمل مكان في المرأة  وتمكين الجنسين

 في التقام و للمرأة  الئقة عمل فرص بتعزيز التزامها و نفسها الهيئة وداخل المصلحة أدصحاب بين االجتماعي النوع منموا في
 تحقيق و ةالمستاام التنمية أهااف تحقيق لاعم المبتكر التمويل حول المعايير وضع عن فضال فيالمصر  رير المالي القطاع
 .الجنسين بين المساواة 

 

 إطالق أنشطة أول استراتيجية وطنية للتثقيف المالي غير المصرفي

 الشباب من بيرةك مجموعة يضم المالية بالتوعية القيام على قاداين ُمعتماين ماابين لتأهيل التاايبي البرنامج الهيئة افتتحت
 رير المالية لثقافةوا الوعي لنشر عليهم االعتماد سيتم والرياضة، الشباب وزااة منتسبي من والكفاءات االتصالية المهااات أدصحاب
 المالية الثقافة مستويات افع“ مباداة تفعيل وباء المالي التثقيف أنشطة إطالق وتم والرياضي االجتماعي محيطهم في المصرفية
 .وكثيرة ةمتنوع أدصبحت التي المصرفية رير المالية باألنشطة وتعريفهم والشباب، للطالب ”األموال إدااة فن مهااات وبناء

 والتوعية الثقافة شرن أهمية أداكت ما بعا المصرفية، رير المالية للثقافة قومية استراتيجية بتبني قامت الاول من العايا قامت وقا
ا الشعب فئات لجميع المالية  ستعود التي وائاوالف التعليم، من المهمشة والفئات السن كباا إلى ودصوالا  االبتاائية المرحلة من باءا
 أكبر موفه الفقر، من الحا في ودواها المالي الشمول عاةقا توسيع في المصرفية رير المالية األمية محو من المجتمع على

 .المجتمع أفراد جانب من الحكومية المالية للسياسات

 والتخطيط لماليا االنضباط تحقيق على الشباب تساعا المصرفية رير المالية والثقافة للتوعية الوطنية االستراتيجية وتهاف
 رير لماليةا األدوات استخاام وكيفية المالية، األزمات مع التعامل بأساليب تماهم كما لهم، أفضل لمستقبل السليم الشخصي
  .التوعية برامج خالل من المالي والنصب االحتيال عمليات من الشباب وحماية المالية، االستقاللية تحقيق ثم ومن المصرفية،

 

التأمين التونسيةتوقيع مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية في مصر وهيئة الرقابة على   
 على التأمين ميةأه توضيح بهاف والمتوسطة الصغيرة المشروعات على للتأمين متخصص مؤتمر أول فعاليات في الهيئة شااكت
 جهات من اياوالع البنو  من ُتمول التي المشاايع من النوعية هذه بتوفير المحافمات من العايا تمتع ظل في المشروعات هذه

  الصغر متناهيةو  والصغيرة المتوسطة المشروعات تمويل نشاط تمااس التي األهلية والمؤسسات والجمعيات فية،المصر  رير التمويل

 التونسية بالجمهواية مينللتأ العامة والهيئة مصر في المالية الرقابة هيئة بين تفاهم مذكرة توقيع مراسم االفتتاحية الجلسة شهات كما
 تبادل ألياتو  أطر على لالتفاق البلاين، بين التأمين و عادة التأمين قطاع على الرقابة في المعلومات وتبادل التعاون  مجال في

 والتشريعات لقوانينا به تسمح لما وفقا الرقابة فعالية لتحقيق الفنية المساعاة توفيرو  البلاين، كال في الرقيب بين المعلومات
 و المهنية سريةال على الحفاظ مع بالاولتين، العامة بالمصالح اإلضراا ودون  وتونس مصر في بها المعمول القانونية والمتطلبات
 والاااسات اإلحصائية البيانات وتبادل البلاين، كال في التأمين قأسوا في لالستثماا المساعاة توفير سيتم التفاهم مذكرة بمقتضى
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 البلاين بين القتصاديا المستقبل استشراف إلى تهاف التي الاااسات فيها بما دواية، بصفة البلاين في التأمين بأسواق الصلة ذات
 والخبرات وماتالمعل وتبادل البلاين، بين التأمين إعادة وأنشطة عمليات حجم نمو فرص واستعراض التأمين، بقطاع يتعلق فيما

 والتاايب التأمين طاعق على والرقابة الترخيص مجال في المالية البيانات فيها بما التأمين أسواق على بالرقابة الصلة ذات والتجااب
 .التكافلي لتأمينا ذلك في ماب التأمين تحكم التي التنميمية والقواعا التكافلي، والتأمين االكتوااية، والعلوم التأمين، مجال في

 

 

 

 
 إيضاح
 

فى إطاا حرص الهيئة على افع معاالت اإلفصا  والشفافية والتوادصل مع المؤسسات المهنية المتخصصة والجهات 
ذات العالقة والمتعاملين مع األسواق المالية رير المصرفية، فإن الهيئة قا قامت بإعااد هذا التقرير ليتضمن أهم 

ل اإلستهالكي، والتمويالتمويلى، والتخصيم والتأجير  ،لعقااى والتمويل االمال، والتأمين، المؤشرات عن نشاط سوق اأس 
 ؛ باإلضافة إلى أهم أخباا الهيئة.والتمويل متناهى الصغر

  
البيانات الواردة بهذا التقرير يتم إعدادها فى تاريخ إصداره، وجدير بالذكر أن هذه البيانات قد تكون عرضة للتعديل  

يرد من الجهات ذات العالقة، حيث يتم إجراء بعض التسويات والتعديالت أو التغيير من وقت آلخر وفقاا لما 
 مما قد يؤدى إلى تغير بعض الرقام وفقا لتاريخ اإلصدار. الفترة المعروضةواإللغاءات خالل 

 

 ال يجوز استخاام البيانات والمعلومات الواادة بالتقرير دون اإلشااة الى مصااها.

  



  

 
 (31/3/2022-1/1/2022)لو  األتقرير الربع 
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 الهيئة العامة للرقابة المالية 

 (رئاسة الهيئة)

  القرية الذكية

  28 الكيلو الماليبالحي  B 136 مبني رقم

 الجيزة –طريق مصر اسكندرية الصحراوي 

 35370037 :فاكس                     35345350 :تليفون

 www.fra.gov.eg: الموقع اإللكترونى info@fra.gov.eg  بريد إلكترونى:
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