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بیان إعالمي

الرقابة المالیة ٌتصدر أول رخصة لمزولة نشاط التمویل متناھي صغر وفق صیغ التمویل
اإلسالمي

:الدكتور محمد فرید رئیس العامة للرقابة المالیة

تنویع تطبیقات صیغ التمویل یعزز نمو االقتصاد القومي وٌیسرع من وتیرة تحقیق الشمول المالي●
منھمالشبابویمثلالصغرمتناھیةالمشروعاتتمویلخدماتمنمستفیدمواطنملیون3.8●

2022عاممنأشھرسبعةخالل%64نسبة
الرقابة المالیة تسعى لتعظیم األثر التنموي لكافة أنشطتھا وخدماتھا التمویلیة●

استكماالً لجھود تعظیم األثر التنموي لكافة األنشطة المكونة للقطاع المالي غیر المصرفي والتي من شأنھا تسھیل
وصول وحصول الكیانات االقتصادیة العاملة في مختلف األنشطة والقطاعات اإلنتاجیة على الخدمات والمنتجات

ألول ترخیص لمؤسسةالتمویلیة، كشف الدكتور محمد فرید رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة عن إصدار الھیئة
مالیة یسمح لھا بمزاولة نشاط تمویل المشروعات متناھیة الصغر بالقطاع المالي غیر المصرفي وفق صیغ

.التمویل اإلسالمي

أوضح الدكتور فرید أن إصدار الترخیص الجدید ُیضیف بعداً جدیداً آللیات التمویل القائمة بالسوق المحلى من
حیث ابتكاره لصیغة "الوكالة باالستثمار"، والتي تعرف بأنھا عقد یفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ

من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.

وتابع أن الھیئة تبحث حالیاً عن مدى إمكانیة إصدار الموافقات الالزمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصیغ
الرئیسیة األخرى للتمویل اإلسالمي ومنھا الُمرابحة والُمشاركة بأنواعھا لشركات أخرى، لتطبیقھا للمرة األولى مع

قطاع المشروعات متناھیة الصغر غیر المصرفي.

ولفت الدكتور فرید إلى أھمیة وجود تنوع في تطبیقات صیغ التمویل بشكل عام في تمویل المشروعات متناھیة
الصغر، بما یساعد على تسریع وتیرة معالجة مشكلة االقتصاد غیر الرسمي عبر قدرتھا على دمج شرائح جدیدة
من أصحاب المشروعات متناھیة الصغر بالقطاع الرسمي للمرة األولى، مما یساھم بمعدالت ایجابیة في تحقیق



مستھدفات استراتیجیة الدولة نحو تحقیق الشمول المالي القائم على تنویع المنتجات التمویلیة ومالئمتھا الحتیاجات
ورغبات كافة شرائح المجتمع.

متناھیةالمشروعاتتمویلخدماتمنالمستفیدینعددبلوغإلى2022یولیوبنھایةالنشاطإحصائیاتوتشیر
نحومنھمالمرأةحصةبلغتجنیھ،ملیار33.3نحوقدرھاتمویلمحفظةوبواقعمستفید،ملیون3.8نحوالصغر

%.64نحوالنشاطخدماتمنوالمستفیدینالجنسینمنالشبابحصةبلغتكمامستفید،ملیون2.3وبواقع60%

الجدیر باإلشارة أنھ بعد حصول الشركة "المصریة للتمویل متناھي الصغر -مكسب" على ترخیص جدید لمزاولة
نشاط تمویل المشروعات متناھیة الصغر ارتكازاً على تطبیق صیغة "تمویل الوكالة باالستثمار" لمنتجاتھا

التمویلیة المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لھا من الھیئة بمزاولة نشاط التمویل متناھى الصغر داخل
شركة.)19(إلىلیصلالمصريالمجتمع

ھذا وتتنوع "الوكالة باالستثمار" وفقا العتبارات مختلفة، حیث یمكن تبویبھا باعتبارھا وكالة عامة ووكالة خاصة،
والوكالة المطلقة والوكالة المقیدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غیر المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر، ویتیح

تطبیق صیغة "الوكالة باالستثمار" القدرة على استثمار أموال جھات التمویل (الموكل) مع العمالء الموثوق في
جدارتھم االئتمانیة (الوكالء) وذلك في كافة األنشطة االقتصادیة، مقابل ما یحدده الموكل من ربح متوقع لھ عن عقد
الوكالة، وتمتاز في ھذه الحالة أن ما زاد علي الربح المتوقع یستحقھ الوكیل (العمیل)، باعتباره حافزاً لھ على حسن

األداء، وذلك باإلضافة لألجرة المعلومة للوكیل.


