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كلمة األستاذ الدكتور/ محمد عمران رئيس الهيئة

نودع عامًا من اأق�ضى الأعوام التي مرت على تاريخ الب�ضرية ... عامًا مليئًا بالأمل والفقد ... عامًا ق�ضت 
مروعة  اأ�ضرارًا  اأوق��ع  فريو�س   ... املجردة  بالعني  يرى  ل  فريو�س  لحتواء  حم��اولت  يف  معظمه  ال��دول 

بالأفراد واملجتمعات، كبريها و�ضغريها، وكان اأ�ضد وقعًا على الفئات الأكرث �ضعفًا.

وقد واجه الن�ضاط القت�ضادي طريقًا وعرًا، حيث فر�س العامل قيودًا م�ضددة على التنقل خالل الن�ضف 
الأول من العام وذلك لوقف انت�ضار الفريو�س، حتى اأطلق �ضندوق النقد الدويل عنوان "الإغالق الكبري" 
على اأحد تقاريره ال�ضادرة خالل العام، بل واختار قامو�س كولينز الذي ت�ضدره موؤ�ض�ضة هاربر كولينز 

كلمة "اإغالق" لتكون كلمة العام يف 2020. وقد اأدى كل ذلك اإىل تقلي�س النمو العاملي ب�ضكل كبري، وكان من املمكن اأن تكون النتائج 
اأ�ضواأ بكثري لول عودة الن�ضاط اإىل طبيعته تدريجيًا ب�ضكل اأ�ضرع من املتوقع بعد اإعادة فتح معظم دول العامل اأبوابها لعودة الن�ضاط 

القت�ضادي يف اأوائل الن�ضف الثاين من العام.

وعلى الرغم من ال�ضرر القت�ضادي العاملي يف ظل تداعيات انت�ضار الفريو�س امل�ضتجد، اإل اأن التوقعات ت�ضري اإىل حتقيق م�ضر لأعلى 
الدولة امل�ضرية  2020/2021، وذلك مع �ضابق حتقيق  العام اجلاري  اإفريقيا خالل  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  معدل منو يف منطقة 
الإج��راءات  من  تطبيق حزمة  الدولة يف  اإىل جناح  ذلك  ويرجع   .2019/2020 املايل  العام  %3.6 خالل  قدره  ملعدل منو  بالفعل 
العاجلة وغري امل�ضبوقة، لتن�ضيط القت�ضاد خالل اجلائحة من خالل ال�ضيا�ضات املالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإ�ضافة 

اإىل ا�ضتمرارها يف تطبيق برنامج الإ�ضالح املايل والقت�ضادي الذي بداأته يف عام 2016. 

وبالرغم مما متر به البالد من حتديات �ضعبة، اإل اأن هيئة الرقابة املالية ا�ضتطاعت اأن حتافظ على اأداء قطاعها املايل غري امل�ضريف 
خالل العام؛ بل وا�ضتطاعت معظم الأن�ضطة اأن تتفوق على اأداء العام املا�ضي، مما �ضاهم يف اأن يكون القطاع املايل غري امل�ضريف اأحد 
اأف�ضل القطاعات القت�ضادية اأداًء وتطورًا خالل هذا العام الع�ضيب. فعلى م�ضتوى موؤ�ضرات الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية خالل 
عام 2020، كان �ضوق راأ�س املال يف م�ضر الأكرث تاأثرًا باجلائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق املالية امل�ضدرة بال�ضوق الأويل ما يزيد على 
115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه يف عام 2019.  ومع الأخذ يف العتبار اإ�ضدارات تعديل القيمة ال�ضمية واإ�ضدارات 
تخفي�س راأ�س املال واإ�ضدارات ال�ضندات، و�ضلت القيمة اإىل ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة مبا يزيد عن 219 مليار جنيه يف 
العام املا�ضي. وا�ضتمر ا�ضتخدام اآلية التوريق من قبل ال�ضركات كاإحدى م�ضادر التمويل من خالل �ضوق راأ�س املال، حيث بلغت قيمة 

اإ�ضدارات �ضندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه يف 2020، وهي اأعلى قيمة توريق يف تاريخ �ضوق املال امل�ضري. 

اأما ن�ضاط التاأمني، فقد �ضهد ن�ضاطًا جيدًا خالل عام 2020، حيث ارتفعت اإجمايل الأق�ضاط لت�ضل اإىل 40.1 مليار جنيه يف 2020 
مقارنة ب 35.1 مليار جنيه يف 2019، بزيادة قدرها %14.2، كما بلغت ا�ضتثمارات �ضناديق التاأمني اخلا�ضة حوايل 83 مليار جنيه 
يف 2020 مقارنة ب� 76 مليار جنيه يف 2019، بزيادة قدرها %10. وعلى �ضعيد التمويل العقاري، فقد بلغ حجم التمويل املمنوح من 
�ضركات التمويل العق���اري خالل عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة ب� 2.6 مليار جنيه يف عام 2019، بزيادة قدرها %31. وفيما 
يخ�س التاأجري التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه يف 2020 مقارنة مبا يزيد عن 56 مليار جنيه يف 2019، 
بزيادة قدرها %5.4. اأما ن�ضاط التخ�ضيم، فبلغ حجم الأوراق املخ�ضمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه يف 2020 مقارنة ب� 10.6 مليار 
التمويل متناهي ال�ضغر، فقد �ضهد تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم  %6.6. وعلى �ضعيد  العام املا�ضي، بزيادة قدرها  جنيه خالل 

التمويل ما يزيد عن 19.3 مليار جنيه مقارنة ب� 16.5 مليار جنيه يف 2019، بزيادة قدرها 17%.
ويف جمال ال�ضمانات املنقولة، بلغت قيمة ال�ضمانات امل�ضهرة 738 مليار جنيه يف نهاية عام 2020، وذلك مقارنة ب� 636 مليار جنيه 

يف نهاية عام 2019، ومبعدل زيادة بلغ 16%.
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وميكننا اأن ُنرجع هذا الأداء الطيب اإىل قدرة الهيئة على مواجهة اآثار اجلائحة، حيث قامت الهيئة بتبني عدة اإجراءات احرتازية 
للتعاي�س مع جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد، والتي�ض��ري على املتعاملني، والعمل على �ضالمة وا�ضتقرار الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية. 
فعلى �ضبيل املثال، قامت الهيئة مبد ُمدة تقدمي القوائم املالية لل�ضركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�ضة امل�ضرية وال�ضركات العاملة 
يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية واخلا�ضعة لإ�ضراف ورقابة الهيئة. كما األزمت الهيئة �ضركات التاأمني مبنح عمالئها من حملة 
الوثائق مهلة اإ�ضافية بخالف ما ورد بوثائق التاأمني ل�ضداد اأق�ضاط التاأمني، وفقًا لنوع وطبيعة وثائق التاأمني. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 
بادرت الهيئة بتوجيه �ضركات التمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�ضيم اخلا�ضعة لرقابتها للقيام بتاأجيل كافة ال�ضتحقاقات 
اأ�ضهر، مع اإعفائهم من غرامات التاأخري التي ترتتب على ذلك. وقامت الهيئة  الئتمانية لعمالئها )موؤ�ض�ضات / اأفراد( ملدة �ضتة 

بتقدمي تي�ضريات لعمالء ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر، �ضواء املنتظمني يف ال�ضداد اأو املت�ضررين من اجلائحة.

اأجنزت  الهيئة قد  فاإن  املالية غري امل�ضرفية )2018-2022(،  لتطوير قطاع اخلدمات  ال�ضاملة  تنفيذ ال�ضرتاتيجية  اإطار  اأما يف 
معظم ال�ضيا�ضات الواردة �ضمن حماور ال�ضرتاتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني املحدد لها يف العديد من اجلوانب:

فعلى م�شتوى حمور تطوير الت�شريعات، فقد اأجنزت الهيئة تعديالت على عدة لوائح وقوانني منها الالئحة التنفيذية لقانون 
�ضوق راأ�س املال، وهي اأكرب تعديالت منذ زمن طويل، وكذلك تعديالت على قانون الإيداع والقيد املركزي، وذلك كله بهدف زيادة 
كفاءة وعمق �ضوق راأ�س املال امل�ضري. كما ان�ضم وافد جديد لأن�ضطة الهيئة باإ�ضدار اأول قانون لتنظيم ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي 
يف مار�س 2020،والذي يهدف لزيادة القوى ال�ضرائية للمواطنني، وحتفيز الطلب الداخلي على ال�ضلع واخلدمات. وقد قامت الهيئة 
باإ�ضدار غالبية القواعد وال�ضوابط املكملة لتلك القوانني والأطر الرقابية والإ�ضرافية املطلوبة لتنفيذ اأحكامها. كما وافقت الهيئة 
على م�ضروع قانون التاأمني املوحد، وكذلك قانون ل�ضتخدام التكنولوجيا املالية FinTech يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. 

ول يتبقى بعد ذلك �ضوى م�ضروع قانون لتنظيم ممار�ضة ن�ضاط التمويل من خالل املطورين العقاريني. 

وعلى م�شتوى حتقيق ال�شمول املايل يف جمال اخلدمات املالية غري امل�شرفية، فقد قامت الهيئة بتعديل بع�س اأحكام قانون 
ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر لُيخ�ضع ن�ضاط متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية لتنظيم قانوين متكامل، واإدراجه حتت مظلة 
رقابية تهدف اإىل حتقيق ال�ضتقرار وال�ضفافية بني املتعاملني يف هذا الن�ضاط، نظرًا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره يف ا�ضتكمال 
دورة الن�ضاط القت�ضادي، ورفع معدلت التنمية القت�ضادية يف م�ضر با�ضتيعاب مئات الآلف من فر�س العمل �ضنوًيا مما ي�ضهم 
يف الق�ضاء على البطالة. كما قامت الهيئة بال�ضماح لالأ�ضخا�س الطبيعيني اأن ميار�ضوا ن�ضاط متويل امل�ضروعات الإنتاجية واخلدمية 

ب�ضمان حقوق منقولت يف حيازة املدين واإ�ضهارها يف ال�ضجل الإلكرتوين لل�ضمانات املنقولة.

وعلى م�شتوى حمور تطوير م�شتويات احلوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق املتعاملني، فقد اهتمت 
الهيئة بتعديل قواعد احلوكمة اخلا�ضة بال�ضركات التي تراقب عليها الهيئة وال�ضركات املقيدة بالبور�ضة، بحيث ُت�ضِكل جلنة املراجعة 
بتلك ال�ضركات من عدد فردي من الأع�ضاء ل يقل عن ثالثة من بني اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، ويجوز اأن ت�ضم اللجنة 
يف ع�ضويتها اأع�ضاء من خارج ال�ضركة، ويجب اأن يكون غالبية اأع�ضاء اللجنة من امل�ضتقلني على اأن يكون رئي�ضها اأحدهم. بالإ�ضافة 
)الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  ووظيفة  الإدارة  رئي�س جمل�س  وظيفة  بالف�ضل بني  تق�ضى  قرارات  باإ�ضدار عدة  الهيئة  قامت  اإىل ذلك، 
التنفيذي( لل�ضركات املقيدة بالبور�ضة وال�ضركات املرخ�س لها مبزاولة الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. كما �ضدر النظام الأ�ضا�ضي 

للمركز امل�ضري للتحكيم الختياري وت�ضوية املنازعات املالية غري امل�ضرفية.
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العام  بداأته  ما  الهيئة  ا�ضتكملت  فقد  امل�شريف،  املايل غري  القطاع  وعلى م�شتوى حمور تعميق م�شتويات اال�شتدامة يف 
املا�ضي، حيث اأولت الهيئة اهتمامًا كبريًا باملراأة لي�ضبح 2020 هو عام املراأة بالهيئة، حيث قامت الهيئة باإ�ضدار قرار بوجوب متثيل 
اإدارات ال�ضركات واجلهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. كما اأطلقت  عن�ضر ن�ضائي واحد على الأقل مبجال�س 
الهيئة تطبيقًا ذكيًا عرب الهواتف املحمولة لتكوين قاعدة بيانات ت�ضم الكوادر الن�ضائية املوؤهلة ل�ضغل منا�ضب قيادية وتدفع باملراأة 
اأعلنت الهيئة لأول مرة جائزة لختيار القيادات الن�ضائية  للم�ضاركة يف �ضنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي لل�ضركات. كما 
الأكرث متيزًا بالقطاع املايل غري امل�ضريف. وتهدف هذه القرارات اإىل اإعطاء املراأة فر�ضة القيادة وامل�ضاركة يف �ضنع القرار الإداري 
عرب �ضمان متثيلها يف جمال�س اإدارة ال�ضركات املقيدة يف البور�ضة امل�ضرية وال�ضركات العاملة يف الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. 
وقد تكللت جهود الهيئة يف جمال ال�ضتدامة بان�ضمام الهيئة لع�ضوية �ضبكة البنوك املركزية وهيئات الرقابة املالية الهادفة للتحول 
اإىل النظام املايل الأخ�ضر، وذلك يف خطوة تعزز من تواجد القت�ضاد امل�ضري على خريطة القت�ضاد الأخ�ضر. ومن ناحية اأخرى، 
قامت الهيئة باإن�ضاء املركز الإقليمي للتمويل امل�ضتدام، بغر�س ن�ضر الثقافة املالية يف جمال التمويل الأخ�ضر. وعلى �ضعيد اآخر، قامت 
الهيئة بالتربع مببلغ 250 مليون جنيه من فوائ�ضها ل�ضندوق حتيا م�ضر للم�ضاهمة يف دعم اأن�ضطة ال�ضندوق يف جمال دعم العمالة 

غري املنتظمة يف ظل الظروف القت�ضادية الناجتة عن تف�ضي وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد.

وعلى م�شتوى حت�شني مناخ اال�شتثمار، اأ�ضدرت الهيئة قرارًا تنظيميًا ب�ضوابط مزاولة �ضناديق امللكية اخلا�ضة لبع�س الأن�ضطة 
التنمية ال�ضناعية  بالتنمية القت�ضادية كقطاعات  الأن�ضطة املرتبطة  ُي�ضهم يف تعظيم دور �ضناديق ال�ضتثمار يف  املتخ�ض�ضة مبا 
والزراعية وما يرتبط بها من اأن�ضطة ت�ضويقية واأن�ضطة اإنتاجية، وذلك جلذب وتي�ضري تدفق ال�ضتثمارات نحو التنمية القت�ضادية. 
كما قامت الهيئة باإ�ضدار ال�ضوابط الرقابية اخلا�ضة بقوائم العقوبات والقيود املالية امل�ضتهدفة يف جمال مكافحة الإرهاب وانت�ضار 

اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل للجهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية.

وعلى م�شتوى تطوير االأ�شواق املالية غري امل�شرفية، ويف خطوة ت�ضتهدف حتقيق التكامل بني الأن�ضطة املالية واإتاحة التنوع يف 
م�ضادر التمويل اأمام �ضركات التمويل غري امل�ضريف، وافقت الهيئة على اإتاحة بدائل متويلية جديدة اأمام �ضركات التمويل العقاري، 
نوعية جديدة من �ضناديق  ا�ضتحداث  ال�ضغر من خالل  متناهي  والتمويل  والتخ�ضيم،  ال�ضتهالكي،  والتمويل  التمويلي،  والتاأجري 
ال�ضتثمار متخ�ض�ضة يف ال�ضتثمار يف القيم املنقولة الأخرى من خالل حوالة ُكل اأو جزء من حمفظة احلقوق املالية الآجلة اململوكة 
لها والنا�ضئة عن مزاولة ن�ضاط التمويل غري امل�ضريف. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قامت الهيئة خالل العام باملوافقة على منح ترخي�س 
ل�ضت ع�ضرًة �ضركة متويل ا�ضتهالكي. كما قامت الهيئة باملوافقة على ثالثة اإ�ضدارات لل�ضكوك، اثنان منهما ل�ضكوك الإجارة بقيمة 

اإجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه، اأما الإ�ضدار الثالث فكان ل�ضكوك امل�ضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.

وعلى م�شتوى العالقات الدولية، فقد مت اإعادة انتخاب م�ضر ع�ضوًا مبجل�س اإدارة الأيو�ضكو )IOSCO( للفرتة 2020-2022 
املايل  ال�ضتقرار  ملجل�س  الأو�ضط  لل�ضرق  الإقليمية  ال�ضت�ضارية  للمجموعة  الهيئة  ان�ضمت  كما  التوايل،  على  الرابعة  للمرة  وذلك 

)Financial Stability Board (FSB يف خطوة نوعية لتعزيز ال�ضتقرار املايل لقطاع الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية.

وعلى م�شتوى حت�شني منظومة اإدارة املخاطر وخلق اآليات لالإنذار املبكر باالأزمات، قامت الهيئة ولأول مرة يف تاريخها 
غري  املالية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وحتمل  قدرة  مدى  لقيا�س  ال�ضيناريوهات  وحتليل   )Stress Testing( الإجهاد  اختبار  بتنفيذ 
امل�ضرفية لعوامل املخاطر الناجتة عن اأزمة تف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد، وكذلك اأية متغريات اقت�ضادية غري منا�ضبة ل�ضتمرارية 
الأعمال املعتادة، وقد جاءت نتيجة الختبار وكذلك حتليل ال�ضيناريوهات موؤكدة على متتع ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية غري امل�ضرفية 
مبراكز مالية قوية جعلت تعر�ضها ملخاطر انخفا�س املالءة املالية، ومعدلت ال�ضيولة يف نطاق املخاطر املنخف�ضة، واإن كان تعر�ضها 
ملخاطر انخفا�س الربحية وتراجع الفوائ�س املالية وانخفا�س الكفاءة الت�ضغيلية وجودة املحافظ يف نطاق املخاطر املعتدلة واملقبولة. 
وقامت الهيئة باتخاذ حزمة من املبادرات للتي�ضري على املتعاملني والعمل على �ضالمة وا�ضتقرار الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، مع 
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د. حممد عمران

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

اأخذ التدابري الوقائية ملنع انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد بني العاملني بالهيئة وتي�ضري اإجراءات التعامل مع املواطنني مبقر الهيئة 
بالقرية الذكية.

التعاقد  اإجراءات  باإنهاء  املالية  معهد اخلدمات  الهيئة، من خالل  فقد متكنت  املالية،  والثقافة  التوعية  اأما على �شعيد 
املالية    الأ�ضواق  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  لتقدمي  باإ�ضبانيا،   The Instituto de Estudios Bursátiles (IEB( معهد  مع 
Master in Financial Markets لأول مرة يف م�ضر ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط، والتي �ضيتم تنفيذها بدءًا من �ضهر مار�س 2021، 
و�ضوف تكون مدة هذا التفاق 4 �ضنوات، ويكون ملعهد اخلدمات املالية احلقوق احل�ضرية لتقدميه يف م�ضر ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا. بالإ�ضافة اإىل ذلك، قامت الهيئة برعاية العديد من املوؤمترات وتنظيم ور�س العمل املتخ�ض�ضة يف الأن�ضطة املالية 

غري امل�ضرفية، وا�ضتمرار م�ضاركة العاملني بها يف برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على التاأمني الأمريكية.

وي�شعدين اأن اأ�شتعر�ض يف هذا التقرير عددًا من املحطات الهامة للهيئة العامة للرقابة املالية خالل عام 2020 
لي�شبح �شاهدًا على ما مت اإجنازه واجلهد املبذول على اأر�ض الواقع، واأود اأن اأ�شكر جمل�ض اإدارة الهيئة والعاملني 
بها، وال�شادة االإعالميني واأطراف القطاع املايل غري امل�شريف املختلفة على ما بذلوه يف �شبيل رفعة الوطن وتقدمه، 
واأمتنى اأن يكون العام القادم عامًا م�شتقرًا يت�شم بالنجاح والتقدم لي�ض على م�شتوى الهيئة فقط ولكن على م�شتوى 

م�شرنا احلبيبة ككل.
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القا�شى. خالد الن�شار
نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

حتى اأكتوبر 2020

امل�شت�شار. ر�شا عبد املعطي
نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

د. حممد عمران
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

مجلس إدارة الهيئة

اأ. جمال جنم
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة

د حممد حافظ �شقر
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة

د. حممد معيط
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة

حتى يوليو 2020

اأ.عالء الدين عامر
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة

حتى يونيو 2020

د. ر�شا راغب
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة
منذ اأغ�ضط�س 2020

اأ. عبد احلميد اإبراهيم
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة

د. اأمين اأحمد رجب
ع�ضو جمل�س اإدارة الهيئة
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الملخص التنفيذي

املا�ضي، ويرجع ذلك ل�ضتمرار ت�ضاعد  العقد  العاملية يف  املالية  الأزمة  اأ�ضعف معدلته منذ وقوع  العاملي  النمو القت�ضادي  �ضجل 
اإىل حالة عدم  بالإ�ضافة  وال�ضني(،  الأمريكية  املتحدة  )الوليات  العامل  م�ضتوى  على  الأكرب  القت�ضادين  بني  التجارية  النزاعات 
اليقني من خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي والتوترات اجليو�ضيا�ضية التي اأدت اإىل ارتفاع اأ�ضعار الطاقة. وعلى خلفية ذلك، فقد 
2018. ومع انت�ضار فريو�س كورونا ب�ضرعة مقلقة، واجه  %3 عام  %2.8، مقابل  2019 نحو  بلغ معدل منو القت�ضاد العاملي عام 
الن�ضاط القت�ضادي طريقًا م�ضدودًا، حيث فر�ضت البلدان قيودًا م�ضددة على التنقل لوقف انت�ضار الفريو�س. وعلى الرغم من اجلهود 
غري العادية التي تبذلها احلكومات ملواجهة النكما�س الناجم عن اجلائحة من خالل دعم ال�ضيا�ضات املالية والنقدية، اإل اأنه من 
املتوقع اأن يوؤدى توقف الأن�ضطة القت�ضادية خالل فرتة الإغالق، اإىل تراجع النمو العاملي ب�ضكل كبري، حيث ُيتوقع حدوث انكما�س 
�ضوف  القت�ضادية  الأن�ضطة  توقف  اأن  اإىل  الإح�ضائيات  وت�ضري   .2020 عام  يف  العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف   3.5% بن�ضبة 
يهدد بفقدان حوايل 25 مليون وظيفة ب�ضبب الفريو�س امل�ضتجد. بالإ�ضافة اإىل التاأثري ال�ضلبي على حركة التجارة العاملية، وتقل�س 
ال�ضادرات والواردات بني الدول، وانخفا�س اأعداد ال�ضائحني، وانخفا�س اإيرادات �ضركات الطريان، وتوقف املالحة البحرية. وقد 
اأ�ضفرت تلك اجلائحة عن تراجعات كبرية يف اأ�ضواق املال وكذلك اأ�ضعار النفط. كما �ضهدت الأ�ضواق اإقباًل على الدولر الأمريكي 

للتحوط من املخاطر الناجمة من العملة ومتويل الديون املقومة بالدولر.

ويف حماولة لحتواء ال�ضغوط املالية والعواقب القت�ضادية لفريو�س كورونا، �ضخت البنوك املركزية ال�ضيولة يف الأ�ضواق املالية من 
التي تقبلها ك�ضمانات،  املالية املرتفعة، والتو�ضيع يف نطاق الأ�ضول  لل�ضركات ذات املالءة  خالل مزيج من توفري الئتمان املبا�ضر 
والتو�ضع يف عمليات �ضراء الأ�ضول، مبا يف ذلك ديون ال�ضركات يف بع�س البلدان. وقد اأ�ضفر ذلك عن ا�ضتعادة تقييمات �ضوق الأ�ضهم 

جزًء كبريًا من خ�ضائرها ال�ضابقة. ومع ذلك، ل تزال املالءة املالية ه�ضة بالن�ضبة للعديد من امل�ضاركني يف ال�ضوق. 

وبالرغم من الآثار ال�ضلبية جلائحه كورونا على القطاعات القت�ضادية املختلفة، فهناك بع�س القطاعات التي كان لهذه اجلائحة 
مردود اإيجابي على اأدائها، وب�ضفة خا�ضة القطاع التكنولوجي، حيث �ضاهم الإغالق القت�ضادي و�ضيا�ضات التباعد الجتماعي يف 
العتماد ال�ضديد على التكنولوجيا ملتابعة اأداء الأعمال عن بعد. فقد ازدهرت تطبيقات التوا�ضل التي تربط الأ�ضخا�س عن ُبعد. كما 
�ضهد الت�ضوق عرب الإنرتنت واخلدمات عن بعد تطورًا ملحوظًا. كما ا�ضتفادت �ضركات الدفع الإلكرتوين وحتويل الأموال من جراء 

اجلائحة.
 

وبالرغم من ال�ضرر القت�ضادي العاملي يف ظل تداعيات انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد والذي ميثل اأكرب �ضدمة اقت�ضادية �ضهدها 
العامل منذ عقود، اإل اأن التوقعات ت�ضري اإىل حتقيق م�ضر لأعلى معدل منو يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا خالل العام 
اجلاري 2020/2021 وذلك مع �ضابق حتقيق الدولة امل�ضرية بالفعل ملعدل منو قدره %3.6 خالل العام املايل 2019/2020. ويرجع 
ذلك اإىل جناح الدولة يف ال�ضتمرار بتطبيق برنامج الإ�ضالح القت�ضادي الذي بداأته يف عام 2016. وعلى الرغم من ذلك فمن 
املتوقع اأن ترتفع معدلت البطالة نتيجة لتداعيات الأزمة على القطاعات القت�ضادية خا�ضة كثيفة العمل ومنها ال�ضياحة واأن�ضطة 
الت�ضييد والبناء، بالإ�ضافة اإىل تاأثريها املبا�ضر على القطاع غري الر�ضمي الذي ميت�س عددًا كبريًا من العمالة، عالوة على عودة 
غالبية امل�ضريني العاملني باخلارج نتيجة الأزمة. ويتحدد حجم ال�ضرر على القطاعات القت�ضادية املختلفة للدولة، بقدرة كل قطاع 
على احلد من انت�ضار الفريو�س واحتمالت ن�ضاطه مرة اأخرى نهاية العام احلايل. وقد متكنت احلكومة امل�ضرية-بتكاتف وتكامل كل 

قطاعات الدولة-من احتواء الأزمة باإ�ضدار العديد من الإجراءات ال�ضحية الوقائية، بالإ�ضافة اإىل الإجراءات الحرتازية.

وبرز دور الهيئة العامة للرقابة املالية يف القدرة على ال�ضيطرة واحلد من الآثار ال�ضلبية جلائحة كورونا، باتخاذ العديد من املبادرات 
للتي�ض��ري على املتعاملني والعمل على �ضالمة وا�ضتقرار الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، بالإ�ضافة اإىل التدابري الوقائية التي مت اتخاذها 

لتي�ضري اإجراءات التعامل مع املواطنني مبقر الهيئة بالقرية الذكية.
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 وجدير بالذكر اأنه بالرغم من التحديات وال�ضغوطات التي يعاين منها القت�ضاد العاملي جراء انت�ضار جائحة كورونا، اإل اأن القطاع 
املايل غري امل�ضريف يف م�ضر قد اأثبت قوة و�ضالبة وثباتًا ن�ضبيًا عن غريه من القطاعات القت�ضادية يف الدولة. فقد مت تقييم قوة 
اأداء القطاع املايل من خالل اختبار حتليل الإجهاد املايل اأو ما يعرف ب�ال� Stress Testing والتي تقي�س املالءة املالية لل�ضركات 
وحجم املخاطر التي تواجهها، بالإ�ضافة اإىل قدرتها على ال�ضمود اأمام ال�ضدمات املالية الناجتة عن تغري املوؤ�ضرات القت�ضادية. 

ولقد اأثبتت اأن�ضطة القطاع املايل غري امل�ضريف قوة و�ضمودًا بدرجات متفاوتة.

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، برزت جهود الهيئة يف اإ�ضدار واإقرار قوانني ولوائح تنفيذية كان من اأبرزها اإ�ضدار جمل�س اإدارة الهيئة لعدد 
213 قراًرا رقابًيا وتنظيمًيا منها: 80 قراًرا رقابًيا وموافقات، و87 قراًرا لتنظيم الأ�ضواق، بالإ�ضافة اإىل 46 قراًرا يخ�س �ضئون 

الهيئة الداخلية.  

وقد ا�ضتطاع قطاع اخلدمات املالية غري امل�ضرفية اأن يحافظ على اأدائه خالل عام 2020، بل وا�ضتطاعت بع�س الأن�ضطة اأن تتفوق 
على اأداء العام املا�ضي. وير�ضد هذا التقرير اأهم موؤ�ضرات الأداء لالأن�ضطة املختلفة خالل العام. فعلى م�ضتوى �ضوق راأ�س املال يف 
م�ضر فقد كان الأكرث تاأثرًا باجلائحة، حيث بلغت قيمة الإ�ضدارات يف ال�ضوق الأويل لالأوراق املالية ما يزيد عن 187 مليار جنيه عام 
2020، مقارنة مبا يزيد عن 219 مليار جنيه عام 2019 مبعدل انخفا�س قدره %14.5، وقد بلغت قيمة اإ�ضدارات �ضندات التوريق 

ما يزيد على 24 مليار جنيه يف 2020، مقابل 22 مليار جنيه يف 2019.

وعلى جانب اآخر، حققت البور�ضة امل�ضرية اأداًء متباينًا خالل عام 2020، حيث بلغ املوؤ�ضر الرئي�ضي )EGX 30) ب 10,854.3
نقطة بنهاية 2020، مبعدل انخفا�س بلغ %22.3 عن العام ال�ضابق، بينما قادت اأ�ضهم ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية الرتفاعات 
%69 و%42، على التوايل. وبالرغم من النخفا�س الكبري الذي  EGX 70 وEGX 100 بنحو  مما انعك�س على ارتفاع موؤ�ضرّي 
�ضهده موؤ�ضر ال�ضوق الرئي�ضي، اإل اأن راأ�س املال ال�ضوقي قد انخف�س بن�ضبة %8.2 فقط خالل العام، حمققًا 649.9 مليار جنيه مقابل 
708.3 مليار جنيه يف نهاية عام 2019. وعلى �ضعيد م�ضتوى ال�ضيولة، فقد ارتفع اإجمايل قيمة التداول خالل 2020 لي�ضل اإىل ما 

يقرب من 690 مليار جنيه مقارنة ب� 409.7 مليار جنيه فى العام املا�ضي، مبعدل منو 68%. 

وبالن�ضبة لقطاع التاأمني فقد حققت �ضركات التاأمني اإجمايل اأق�ضاط بلغت 40.1 مليار جنيه م�ضري يف نهاية يونيو 2020 مبعدل منو 
%14.2 مقارنة بالعام ال�ضابق. كما بلغ اإجمايل ا�ضتثمارات �ضركات التاأمني 107.8 مليار جنيه م�ضري يف نهاية يونيو 2020 مقارنة 

ب 102 مليار جنيه م�ضري بالعام ال�ضابق مبعدل منو بلغ 5.7%.

وعلى �ضعيد �ضناديق التاأمني اخلا�ضة فلقد بلغ عدد ال�ضناديق امل�ضجلة لدى الهيئة بنهاية العام اأكرث من 750 �ضندوًقا، كما بلغت 
ا�ضتثمارات �ضناديق التاأمني اخلا�ضة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه مبعدل منو ن�ضبته %10 مقارنة بالعام ال�ضابق.

اأما بالن�ضبة لأداء ن�ضاط التمويل العقاري خالل عام 2020، فقد قامت �ضركات التمويل العقاري مبنح 3.4 مليار جنيه لعمالئها خالل 
عام 2020 مقارنة ب� 2.6 مليار جنيه متويالت ممنوحة خالل عام 2019 مبعدل منو بلغ 31%.

و�ضهد قطاع التاأجري التمويلي منًوا كبرًيا خالل عام 2020، حيث بلغت قيمة عقود التاأجري التمويلي 58.9 مليار جنيه خالل عام 
2020 مقارنة ب� 55.9 مليار جنيه خالل عام 2019 مبعدل منو بلغ %5.4 اأما ن�ضاط التخ�ضيم فقد ارتفع حجم الأوراق املخ�ضمة 

لي�ضل اإىل 11.3 مليار جنيه خالل عام 2020 مقارنة ب� 10.6 مليار جنيه خالل عام 2019 مبعدل منو بلغ 6.6% 
يف حني �ضاهم ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر يف تو�ضيع نطاق امل�ضتفيدين باخلدمات املالية وامل�ضاهمة يف رفع معدلت ال�ضمول املايل، 
حيث بلغ عدد امل�ضتفيدين 3.2 مليون مواطن، باإجمايل اأر�ضدة بلغت 19.3 مليار جنيه يف عام 2020، مبعدل منو بلغ %17. ولقد 
اأ�ضهم قطاع التمويل متناهي ال�ضغر يف دعم املراأة ب�ضكل ملحوظ؛ حيث ا�ضتحوذت الإناث على ما يزيد عن %60 من اإجمايل عدد 
امل�ضتفيدين. ويف جمال �ضهر ال�ضمانات املنقولة فقد بلغت قيمة الإ�ضهارات 738 مليار جنيه وبلغ عددها 69,264 اإ�ضهاًرا من خالل 

81 جهة.
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ولقد حر�ضت الهيئة على تعزيز دورها الإ�ضرايف والرقابي من خالل توفري البيئة الت�ضريعية اجلاذبة لال�ضتثمارات وحماية حقوق 
امل�ضتثمرين، حيث �ضدر قانون ب�ضاأن تنظيم ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي، واأ�ضدر جمل�س اإدارة الهيئة كافة القواعد وال�ضوابط املكملة 
للقانون وقواعد املالءة املالية والالزمة ملمار�ضة الن�ضاط، وبالفعل فقد �ضهد العام الرتخي�س ملا يقرب من 16 �ضركة يف هذا املجال، 
والذي يعترب من املجالت املهمة والتي �ضت�ضاهم يف زيادة القوة ال�ضرائية للمجتمع. كما �ضدر قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون الإيداع 
والقيد املركزي لالأوراق املالية والذي ا�ضتحدث اإن�ضاء �ضركة ت�ضوية ومقا�ضة متخ�ض�ضة يف الأوراق املالية احلكومية �ضواء كانت اأذون 
اأحكام  للعقود الآجلة. كما �ضدر قانون بتعديل بع�س  اأو �ضندات حكومية، واأخرى متخ�ض�ضة يف عمليات املقا�ضة والت�ضوية  خزانة 
قانون التمويل متناهي ال�ضغر، ليخ�ضع ن�ضاط متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية لتنظيم قانوين متكامل واإدراجه حتت مظلة 
رقابية تهدف اإىل حتقيق ال�ضتقرار وال�ضفافية بني املتعاملني يف هذا الن�ضاط. وبالإ�ضافة اإىل ذلك قامت الهيئة باإ�ضدار واإقرار حزمة 
من الت�ضريعات اجلديدة املتعلقة بالأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، منها �ضدور قرار ب�ضاأن �ضوابط تعامل �ضناديق ال�ضتثمار يف القيم 
املالية املنقولة من خالل حوالة ُكل اأو جزء من حمفظة احلقوق املالية الآجلة اململوكة لها والنا�ضئة عن مزاولة ن�ضاط التمويل غري 

امل�ضريف، مبا ميكنها من احل�ضول على القيمة احلالية لالأق�ضاط امل�ضتحقة على عمالئها. 

التعامالت  تكلفة  املالية من خالل تخفيف  الأوراق  �ضوق  تناف�ضية  وزيادة  البور�ضة  التداول يف  امل�ضتثمرين على  لتحفيز  ويف خطوة 
والت�ضوية  للمقا�ضة  م�ضر  و�ضركة  امل�ضرية  والبور�ضة  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  من  كٍل  قامت  فقد   ،)Transaction Cost(

و�ضندوق حماية امل�ضتثمر بتخفي�س مقابل اخلدمات على عمليات التداول بالبور�ضة امل�ضرية.

ويف اإطار �ضعي الهيئة اإىل حتقيق حماية اأف�ضل حلقوق امل�ضتثمرين والأطراف املرتبطة وتعزيز املمار�ضات ال�ضليمة للمتعاملني، وحماية 
تعديل يف  اإجراء  والتالعب، فقد مت  والغ�س  تنطوي على الحتيال  التي  اأو  القانونية  املمار�ضات غري  ال�ضوق من  املتعاملني يف  جميع 
قيام  بند جديد يجيز  باإ�ضافة  امل�ضرفية  مالية غري  اأن�ضطة  تبا�ضر  التي  ال�ضركات  ولبع�س  للبنوك  الرتاخي�س  واإج��راءات  �ضوابط 
مراقب احل�ضابات الواحد مبراجعة ح�ضابات ثالثة �ضناديق خمتلفة يف وقت واحد بحد اأق�ضى، وذلك جتنبًا لتعار�س امل�ضالح. كما 
مت منع الداخليني والأطراف املرتبطة بهم، اأيًا كانت ن�ضبة م�ضاهمتهم يف راأ�س مال ال�ضركة، من التعامل على اأي اأوراق مالية لل�ضركة 

خالل خم�ضة اأيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد ن�ضر املعلومات اجلوهرية.

ويف تقدير دويل لن�ضاط الهيئة ودورها املهم والبتكاري وتطبيقها لأف�ضل املعايري الدولية يف تنظيم وا�ضتقرار الأ�ضواق املالية غري 
امل�ضرفية يف م�ضر، وكذا م�ضاهمتها الفعالة يف اأن�ضطة املنظمات الدولية ذات ال�ضلة، فقد مت اإعادة انتخاب م�ضر ع�ضوًا مبجل�س 
اإدارة املنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال )IOSCO)ة 2022-2020، وذلك للمرة الرابعة على التوايل. كما ان�ضمت الهيئة للمجموعة 
الهيئة  )Financial Stability Board (FSB. بالإ�ضافة لن�ضمام  لل�ضرق الأو�ضط ملجل�س ال�ضتقرار املايل  ال�ضت�ضارية الإقليمية 
 Central Banks and Supervisors Network for Greening the املالية  الرقابة  البنوك املركزية وهيئات  لع�ضوية �ضبكة 
 )FAC( الهادفة للتحول اإىل النظام املايل الأخ�ضر. واأخريًا ان�ضمت الهيئة لع�ضوية جلنة التمويل واملراجعة ،Finance (NGFS)m

قيمة  واإ�ضافة  لتح�ضني  امل�ضمم  ال�ضت�ضارة  ن�ضاط  لتنفيذ  تهدف  والتي   ،(IOSCO( املال  اأ�ضواق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  التابعة 
عمليات املنظمة. 

 وجدير بالذكر اأن ح�ضاد الهيئة يف عام 2020 يعك�س مدى الهتمام بتطوير قطاع اخلدمات املالية غري امل�ضرفية، وتعتزم الهيئة 
اتخاذ املزيد من اخلطوات نحو النتهاء من حتقيق ا�ضرتاتيجية القطاع عن الفرتة من 2022-2018 لتحقيق ال�ضمول املايل وتدعيم 
الفئات املهم�ضة وتوفري النفاذ للتمويل، مما يحقق النمو القت�ضادي املاأمول واملوؤثر ويعمل على اأن يكون منوًا م�ضتدامًا و�ضموليًا يف 

�ضوء روؤية م�ضر 2030.
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أواًل: نظرة على االقتصاد

1. االقتصاد العالمي

عام من اأ�شواأ االأعوام على االقت�شاد العاملي
�ضهد القت�ضاد العاملي عامًا من اأ�ضواأ الأعوام التي مرت عليه، حيث اأودت جائحة الكورونا بحياة اأكرث من 2 مليون �ضخ�س منذ بداية 
العام، ول تزال خ�ضائر الأرواح اآخذة يف الرتفاع. اأما عدد الإ�ضابات باملر�س فقد بلغ بنهاية عام 2020 ما يزيد عن 99 مليون حالة 
حول العامل. وقد اأدى ذلك اإىل تدهور الأحوال املعي�ضية لقرابة 90 مليون �ضخ�س هذا العام لت�ضل اإىل م�ضتوى احلرمان ال�ضديد. 
وقد واجه الن�ضاط القت�ضادي طريقًا م�ضدودًا حيث فر�ضت البلدان قيودًا م�ضددة على التنقل خالل الن�ضف الأول من العام وذلك 
لوقف انت�ضار الفريو�س، مما اأدى اإىل تقلي�س النمو العاملي ب�ضكل كبري، حيث ُيتوقع اأن يكون النمو �ضالبًا بن�ضبة %3.5 يف عام 2020. 
وكان من املمكن اأن تكون النتائج اأ�ضواأ بكثري لول عودة الن�ضاط اإىل طبيعته ب�ضكل اأ�ضرع من املتوقع بعد اإعادة فتح معظم البالد يف 
بداية الن�ضف الثاين من العام، م�ضحوبًا بالإجراءات العاجلة وغري امل�ضبوقة على م�ضتوى ال�ضيا�ضات املالية والنقدية والإجراءات 
التنظيمية، مما حافظ على الدخل املتاح لالأ�ضر، وحمى التدفقات النقدية لل�ضركات، ودعم اإتاحة الئتمان. وحتى الآن، اأدت هذه 

الإجراءات جمتمعة ملنع تكرار الكارثة املالية العاملية التي وقعت يف 2008.
كما ت�ضري التوقعات اإىل اأن اقت�ضاديات الأ�ضواق النا�ضئة �ضتحقق منوًا �ضالبًا يبلغ %2.4 يف 2020، ثم يرتفع اإىل %6.3 يف 2021. 

اأما اقت�ضاديات الأ�ضواق املتقدمة فُيتوقع اأن حتقق منوًا �ضالبًا قدره %4.9 يف 2020 ويرتفع اإىل %4.3 يف 2021.

المتوقع الفعلي

2021 2020 2019

5.5% -3.5% 2.8% القت�ضاد العاملي
4.3% -4.9% 1.6% القت�ضاديات املتقدمة
6.3% -2.4% 3.6% القت�ضاديات النا�ضئة

امل�ضدر: �ضندوق النقد الدويل

ويت�ضم الركود خالل عام 2020 باأنه ركود فريد من نوعه، حيث يعترب خمتلًفا متاًما عن فرتات الركود ال�ضابقة، والتي �ضهدت منوًا يف 
قطاعات اخلدمات اأعلى مقارنة بقطاعات الت�ضنيع. اأما يف الأزمة احلالية، فقد �ضهدت القطاعات اخلدمية التي تعتمد على التفاعل 
اأنه بدون لقاح وعالجات فعالة ملكافحة الفريو�س، فاإن هذه القطاعات  املبا�ضر ركودًا اأكرب من قطاعات الت�ضنيع. مما ي�ضري اإىل 

�ضوف تواجه طريًقا اأ�ضعب عن غريها للعودة اإىل معدلتها الطبيعية.
ووفقًا ملنظمة العمل الدولية، فاإن النخفا�س العاملي يف �ضاعات العمل يف الربع الثاين من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 

2019 يعادل فقدان 400 مليون وظيفة بدوام كامل. 

النا�ضئة  لالأ�ضواق  بالن�ضبة  اأما  اجلائحة.  قبل  ما  م�ضتويات  دون  املتقدمة  القت�ضادات  يف  يظل  فاإنه  الت�ضخم،  مل�ضتويات  وبالن�ضبة 
والقت�ضادات النامية، فانخف�س الت�ضخم ب�ضكل حاد يف املراحل الأوىل من الوباء، على الرغم من اأنه ارتفع منذ ذلك احلني يف بع�س 
البلدان. ويحيط بتوقعات الت�ضخم قدر كبري من عدم اليقني، فعلى �ضبيل املثال قد تزداد �ضغوط الأ�ضعار عندما يزيد امل�ضتهلكون 
ا  من الإنفاق على العنا�ضر التي اأجربوا على تاأخري ا�ضتهالكها ب�ضبب الإغالق والقيود املفرو�ضة على احلركة. وميكن اأن تزداد اأي�ضً
ب�ضبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من ال�ضطرابات امل�ضتمرة يف الإمدادات. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن اأن توؤثر م�ضداقية اأطر ال�ضيا�ضة 
النقدية على تطورات الأ�ضعار، فقد تتاأثر امل�ضداقية عندما ُينظر اإىل البنوك املركزية على اأنها تدير �ضيا�ضة نقدية لإبقاء تكاليف 

القرتا�س احلكومي منخف�ضة بدًل من �ضمان ا�ضتقرار الأ�ضعار "الهيمنة املالية". 
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ومن ناحية اأخرى، كان للجائحة تاأثري �ضلبي على حركة التجارة العاملية، وتقل�س ال�ضادرات والواردات بني الدول، وانخفا�س اأعداد 
ال�ضائحني، وانخفا�س اإيرادات �ضركات الطريان، وتوقف املالحة البحرية. كما اأ�ضفرت عن انهيار اأ�ضواق املال، وانهيار اأ�ضواق النفط. 

كما �ضهدت الأ�ضواق اأقباًل على الدولر الأمريكي للتحوط من العملة ومتويل الديون املقومة بالدولر.
ويف حماولة لحتواء ال�ضغوط املالية والعواقب القت�ضادية لفريو�س كورونا، �ضخت البنوك املركزية ال�ضيولة يف الأ�ضواق املالية من 
خالل مزيج من توفري الئتمان املبا�ضر لل�ضركات ذات املالئمة املالية املرتفعة، والتو�ضيع يف نطاق الأ�ضول التي تقبلها ك�ضمانات، 
والتو�ضع يف عمليات �ضراء الأ�ضول -مبا يف ذلك ديون ال�ضركات يف بع�س البلدان. وقد اأ�ضفر ذلك عن ا�ضتعادة تقييمات �ضوق الأ�ضهم 

جزءًا كبريًا من خ�ضائرها ال�ضابقة. ومع ذلك، ل تزال املالءة املالية ه�ضة بالن�ضبة للعديد من امل�ضاركني يف ال�ضوق. 
وبالرغم من الآثار ال�ضلبية جلائحة كورونا على القطاعات القت�ضادية املختلفة، فهناك بع�س القطاعات التي كان لهذه اجلائحة 
مردود اإيجابي على اأدائها، ومنها قطاع ال�ضحة وامل�ضتلزمات الطبية وكذلك القطاع التكنولوجي، حيث �ضاهم الإغالق القت�ضادي 
و�ضيا�ضات التباعد الجتماعي يف العتماد ال�ضديد على التكنولوجيا ملتابعة اأداء الأعمال عن بعد. كما �ضهد الت�ضوق عرب الإنرتنت 

واخلدمات عن بعد تطورًا ملحوظًا، وا�ضتفادت �ضركات الدفع الإلكرتوين وحتويل الأموال. 

2. االقتصاد المصري 
وعلى الرغم من ال�ضرر القت�ضادي العاملي يف ظل تداعيات انت�ضار الفريو�س امل�ضتجد، اإل اأن التوقعات ت�ضري اإىل حتقيق م�ضر لأعلى 
الدولة امل�ضرية  2020/2021، وذلك مع �ضابق حتقيق  العام اجلاري  اإفريقيا خالل  الأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  معدل منو يف منطقة 
الإج��راءات  من  تطبيق حزمة  الدولة يف  اإىل جناح  ذلك  ويرجع   ،2019/2020 املايل  العام  %2.8 خالل  قدره  ملعدل منو  بالفعل 
العاجلة وغري امل�ضبوقة لتن�ضيط القت�ضاد خالل اجلائحة من خالل ال�ضيا�ضات املالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإ�ضافة اإىل 

ا�ضتمرارها يف تطبيق برنامج الإ�ضالح املايل والقت�ضادي الذي بداأته يف عام 2016. 
وعلى الرغم من ذلك ارتفع معدل البطالة نتيجة لتداعيات الأزمة على القطاعات القت�ضادية خا�ضة كثيفة العمل ومنها ال�ضياحة 
واأن�ضطة الت�ضييد والبناء، بالإ�ضافة اإىل تاأثريها املبا�ضر على القطاع غري الر�ضمي الذي ميت�س عددًا كبريًا من العمالة، عالوة على 
عودة غالبية امل�ضريني العاملني باخلارج نتيجة الأزمة. حيث �ضجل معدل البطالة %9.6 يف الربع الثاين من العام، مقارنة ب� 7.7% 
يف الربع الأول من عام 2020 و%7.5 يف الربع الثاين من العام ال�ضابق. وقد توقع �ضندوق النقد اأن ترتفع خالل العام اجلاري لت�ضل 
اإىل %10.3، مقابل نحو %8.6 يف العام املا�ضي، على اأن توا�ضل ارتفاعها لت�ضجل نحو %11.6 خالل العام املقبل. وعلى جانب اآخر، 
انخف�س معدل الت�ضخم اإىل %4 بنهاية دي�ضمرب 2020، مقارنة ب� %7.1 بنهاية دي�ضمرب 2019. وقد انخف�س العجز الكلي كن�ضبة 
من الناجت املحلى الإجمايل لي�ضل اإىل %7.8 خالل العام املايل 2019/2020، مقارنة ب� %8.2 خالل العام املايل 2018/2019، 

وذلك بالرغم من اجلائحة.
الدين كن�ضبة من  التنازيل ملعدلت  ا�ضتمرار الجتاه  املديونية، فقد �ضاهم حتقيق معدلت منو حقيقية يف  اأما فيما يخ�س خف�س 
الناجت املحلى، حيث بلغت ن�ضبة دين اأجهزة املوازنة اإىل نحو %86.2 يف يونيو 2020، مقارنة ب� %90.4 يف يونيو 2019. وبذلك 
ت�ضبح م�ضر من الدول املحدودة جدًا التي ا�ضتطاعت اأن تخف�س ن�ضبة املديونية للناجت املحلى خالل 2019/2020. وبالإ�ضافة اإىل 
 2% 2019/2020، مقارنة ب�  %1.8 من الناجت املحلي خالل العام املايل  ذلك، ا�ضتطاعت م�ضر حتقيق فائ�س اأويل بلغت ن�ضبته 
ال�ضعبة  القت�ضادية  الظروف  للغاية يف ظل  نتيجة جيدة  يعد  الأ�ضلية، وهو ما  املوازنة  لتقديرات  وفقًا  2018/2019، وذلك  عام 

وال�ضتثنائية املرتبطة بجائحة فريو�س كورونا.
وكانت احلكومة اأعلنت يف مار�س املا�ضي فر�س حظر جتول جزئي فقط، وحددت مواعيد مبكرة لإغالق املحالت دون اأن تلجاأ للغلق 
الكلي للن�ضاط القت�ضادي، اأو للم�ضانع، مما اأدى اإىل احتفاظ بع�س القطاعات مب�ضتويات اأداء ما قبل اجلائحة، بينما تاأثرت بع�س 
رفع  ولكن مع  الداخلية واخلارجية.  ال�ضفر  لتوقف رحالت  نتيجة  ال�ضياحة  وقطاع  الطريان  �ضركات  ب�ضدة مثل  الأخرى  القطاعات 
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الإج��راءات وبدء فتح حركة ال�ضياحة تدريجيا بدًءا من يوليو املا�ضي، كان هناك ن�ضاط ملحوظ يف حركة ال�ضياحة. وبالرغم من 
ذلك، انخف�ضت اإيرادات ال�ضياحة خالل العام املايل 2019/2020 اإىل نحو 9.9 مليار دولر مقابل نحو 12.6 مليار دولر يف عام 

2018/2019، بن�ضبة تراجع بلغت 21.6%.

وعلى �ضعيٍد اآخر، اأبقت وكالة "موديز" الت�ضنيف الئتماين ال�ضيادي مل�ضر يف مايو املا�ضي، عند “B2” مع نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة، 
رغم اأزمة فريو�س كورونا. كما اأبقت وكالة "�ضتاندرد اآند بورز" الت�ضنيف الئتماين مل�ضر عند م�ضتوى "B" بنظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة، 
2020، مما يعك�س القت�ضاد الكبري واملتنوع، وقاعدة التمويل املحلية الكبرية، واحتياطيات النقد الأجنبي التي  وذلك يف نوفمرب 

تكفي لتغطية اللتزامات اخلارجية امل�ضتحقة على مدى ال�ضنوات الثالث املقبلة.
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ثانيًا: مؤشرات أداء األسواق المالية غير المصرفية

مؤشرات نشاط سوق رأس المال
 تتمثل م�ضاهمة �ضوق راأ�س املال يف القت�ضاد القومي من خالل دوره يف 
ت�ضجيع حتويل املدخرات املرتاكمة اإىل ا�ضتثمارات يف م�ضروعات جديدة 
حتقق التنمية القت�ضادية والجتماعية، اإىل جانب ذلك فاإن �ضوق راأ�س 
املال مبا ميلكه من تقنيات تكنولوجية عالية وت�ضريعات حمكمة ا�ضتطاع 

توفري مناخ ا�ضتثماري جاذب.

اإجماىل قيمة التداول

2020





689.6

378

311.6

2019





409.7

226.8

182.9

القيمة باملليار جنيه

68%
معــــدل التغري

ال�شنوي الإجمايل
قيمة التداول

107%
معــــدل
التغري

ال�شنوي
ال�شندات

37%
معــــدل
التغري

ال�شنوي
لالأ�شهم






14.8%

2020 2019

22.5

219.1
187.2

57.3

139.2

24.6

46.7

115.9

قيمة اإ�شدارات االأوراق املالية

القيمة باملليار جنيه

14.5%
معــــدل
التغري

 بلغت قيمة اإ�ضدارات الأوراق املالية نحو 187.2 مليار جنيه خالل عام 2020 مقارنة ب� 219.1 مليار جنيه خالل عام 2019 
مبعدل انخفا�س قدرة 14.5%. 

 بالرغم من الآثار القت�ضادية املرتتبة على جائحة 
قيمة  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  العام  �ضهد  فقد  ك��ورون��ا، 
اإ�ضدارات �ضندات التوريق. حيث بلغ معدل الإرتفاع نحو 
%9، وهو موؤ�ضر هام يعزز دور الهيئة يف تن�ضيط �ضوق 
ال�ضندات لي�ضبح �ضوقًا جاذبًا يهدف اإىل اإتاحة بدائل 
لل�ضركات  التمويل  واإع��ادة  املبا�ضر  التمويل  من  عدة 
حيث  الهيئة،  لرقابة  املالية غري امل�ضرفية اخلا�ضعة 
بلغت قيمة اإ�ضدارات �ضندات التوريق 24.1 مليار جنيه 
خالل عام 2020 مقارنًة ب���� 22.1 مليار جنيه فى عام 

 .2019

 اإ�ضدارات ال�ضكوك املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية عام 2020:
الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  متوافقة  اإج��ارة  �ضكوك  اإ�ضدارين  ميثل   -

بقيمة 2.6 مليار جنيه.
الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  متوافقة  م�ضاربة  �ضكوك  اإ�ضدار  ميثل   -

بقيمة 2.5 مليار جنيه.
 2020 عام  خالل  جنيه  مليار   689.6 التداول  قيمة  اإجمايل  بلغ   
مقارنة ب� 409.7 مليار جنيه خالل العام ال�ضابق، مبعدل ارتفاع 68%. 
وقد حققت قيمة تداول الأ�ضهم 311.6 مليار جنيه خالل العام مقابل 
226.8 مليار جنيه يف عام 2019، مبعدل اإرتفاع بلغ %37. بينما بلغت 
قيمة تداول ال�ضندات 378 مليار جنيه خالل عام 2020 مقابل 182.9 

مليار جنيه يف العام ال�ضابق، مبعدل اإرتفاع بلغ 107%.
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راأ�ض املال ال�شوقي

القيمة باملليار جنيه

 �ضجلت موؤ�ضرات البور�ضة اأداًء متباينًا خالل العام 2020، حيث بلغ املوؤ�ضر الرئي�ضي 10,854.3 نقطة، مبعدل انخفا�س بلغ %22 عن العام 
%42، على  %69 و  EGX 70 وEGX 100 بنحو  املا�ضي، بينما قادت الأ�ضهم املتو�ضطة وال�ضغرية الرتفاعات مما ت�ضبب يف ارتفاع موؤ�ضرّي 
%8.2 فقط خالل العام،  اأن راأ�س املال ال�ضوقي قد انخف�س بن�ضبة  اإل  التوايل. وبالرغم من النخفا�س الكبري الذي �ضهده موؤ�ضر ال�ضوق الرئي�ضي، 

حمققًا 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه يف نهاية عام 2019. 
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اإجمايل  %24.1 من  الأجانب نحو  تعامالت  بلغت   
بلغ  بينما   ،2020 عام  خالل  البور�ضة  يف  التعامالت 

ن�ضيب امل�ضتثمرين امل�ضريني منها حوايل 75.9%.

24.1%

75.9%

تعامالت امل�شريني واالأجانب خالل عام 2020

امل�صريني الأجانب �شناديق اال�شتثمار
 بلغ عدد �ضناديق ال�ضتثمار اجلديدة التي مت املوافقة عليها خالل عام 2020 نحو �ضبعة  �ضناديق ا�ضتثمار )منها ثالثة �ضناديق 
جاري تغطية الكتتاب اخلا�س بها(، لي�ضل اإجمايل عدد ال�ضناديق العاملة يف م�ضر بنهاية عام 2020 نحو 114 �ضندوق ا�ضتثمار. 

ويو�ضح اجلدول التايل �ضناديق ال�ضتثمار التي مت املوافقة عليها خالل عام 2020:  

إسم الصندوق م

�ضندوق ا�ضتثمار بنك قناة ال�ضوي�س النقدي لل�ضيولة ذو العائد اليومي الرتاكمي 1

�ضندوق �ضركة م�ضر للتاأمني " ا�ضتثمار واأمان" حلماية راأ�س املال ذو املزايا التاأمينية 2

" AZ - ضندوق ازميوت لأدوات الدخل الثابت "ادخار� 3

�ضندوق ا�ضتثمار �ضواري فين�ضرز م�ضر 1 4

�ضندوق ا�ضتثمار"اإن اآي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي"- )جاري تغطية الكتتاب يف وثائق ال�ضندوق( 5

�ضندوق ا�ضتثمار �ضركة ثروة لتاأمينات احلياة النقدي لل�ضيولة باجلنيه امل�ضري والعائد اليومي الرتاكمي. )جاري 
تغطية الكتتاب يف وثائق ال�ضندوق( 6

�ضركة �ضندوق التعمري العقاري – منو )جاري تغطية الكتتاب يف وثائق ال�ضندوق( 7

تطور اأداء موؤ�شرات البور�شة امل�شرية خالل عام 2020

69%


EGX100 

EGX70

EGX30

-22%

42%
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�ضناديق  اأ�ضول  �ضايف  بلغ  قد  و   
71.8 مليار جنيه يف  ال�ضتثمار نحو 
نهاية 2020 ) بعد ا�ضتبعاد �ضناديق 
الكتتاب  تغطية  اجل��اري  ال�ضتثمار 
التايل  البياين  الر�ضم  ويو�ضح  بها( 

اأنواع �ضناديق ال�ضتثمار املختلفة : 

 مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة
 يعد قطاع التاأمني من اأهم اأن�ضطة اخلدمات املالية غري امل�ضرفية، ويدخل �ضمن القطاعات 
امل�ضاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات القت�ضادية الأخرى. 
وي�ضاهم قطاع التاأمني يف اإدارة الأخطار التي تتعر�س لها الأ�ضول القت�ضادية، مما يجعله اأبرز 
تفعيل م�ضاهمة  الهيئة على  اأن�ضطتها. وقد حر�ضت  القطاعات يف  وا�ضتمرار هذ  ا�ضتقرار  اأدوات 

قطاع التاأمني يف الناجت املحلي الإجمايل من خالل حتديث الت�ضريعات املنظمة لهذا الن�ضاط.

 ويف اإطار دعم الهيئة لتحول قطاع التاأمني اإىل ا�ضتخدام التكنولوجيا الرقمية يف اإ�ضدار وتوزيع 
وثائق التاأمني النمطية والتي ل حتتاج اإىل خطوات اكتتاب معقدة، فقد قامت الهيئة باإ�ضافة وثيقة 
التاأمني �ضد احلوادث ال�ضخ�ضية النمطية �ضمن الوثائق امل�ضموح باإ�ضدارها اإلكرتونيًا، هذا وقد 
 )4( نحو   2020 عام  الإلكرتوين  بالإ�ضدار  الهيئة  موافقات  على  احلا�ضلة  ال�ضركات  عدد  بلغ 
�ضركات تاأمني، وبذلك يكون اإجمايل العدد الرتاكمي لل�ضركات احلا�ضلة على موافقات بالإ�ضدار 

الإلكرتوين نحو )39( �ضركة، وهو ما ميثل معظم �ضركات التاأمني العاملة مب�ضر. 

 اأدى التباطوؤ القت�ضادي فى الربع الأخري من العام املايل 2020، نتيجة 
الإجراءات الحرتازية التى تبنتها الدولة لل�ضيطرة على جائحة كورونا اإىل 
 14.2% لت�ضجل   2020 عام  فى  الأق�ضاط  اإجماىل  منو  معدلت  تباطوؤ 
مقارنًة مبعدل منو %19.3 خالل العام ال�ضابق، حيث بلغت اإجمايل قيمة 
35.1 مليار جنيه فى العام  40.1 مليار جنيه مقارنة ب�  الأق�ضاط حوايل 

ال�ضابق.

اإجماىل االأق�شاط

القيمة باملليار جنيه
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فائ�ض ن�شاط التاأمنياإجماىل التعوي�شات امل�شددة

اإجماىل حقوق حملة الوثائق

يف  التاأمني  �ضركات  من  امل�ضددة  التعوي�ضات  قيمة  اإجمايل   ارتفعت   
نهاية العام املايل 2020 لت�ضل اإىل 18.9 مليار جنيه مقارنة ب� 18.3 

مليار جنيه يف العام ال�ضابق بن�ضبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.
)اأبريل- الفرتة  خالل  جنيه  مليار   5.1 التعوي�ضات  قيمة  وحققت   

يونيو( من عام 2020 مقارنة ب� 3.6 مليار جنيه خالل الفرتة املناظرة 
من العام ال�ضابق، مما يعك�س زيادة املطالبات نتيجة لالأخطار الناجتة عن 

تداعيات فريو�س كورونا امل�ضتجد.

 25% ق��دره  مبعدل  لل�ضركات  التاأميني  الن�ضاط  فائ�س  تزايد   
لي�ضل اإىل 6 مليار جنيه يف نهاية العام املايل 2020 مقارنة بفائ�س 
بلغ 4.8 مليار جنيه يف نهاية العام املايل ال�ضابق، وجتدر الإ�ضارة  اإىل 
اأعوام املا�ضية والتي  التاأميني خالل اخلم�ضة  الفائ�س  نتائج  حت�ضن 
اأثره  انعك�س  2015، مما  املايل  العام  نهاية  ملياري جنيه يف  بلغت 
التاأمني من خالل  ل�ضوق  ال�ضتثمارات اجلديدة  من  مزيد  يف جذب 

تاأ�ضي�س �ضركات جديدة.

 ارتفعت اإجمايل قيمة حقوق حملة وثائق �ضركات التاأمني يف نهاية 
العام املايل 2020 لت�ضل اإىل 77.2 مليار جنيه مقارنة ب� 69 مليار 

جنيه يف العام ال�ضابق بن�ضبة زيادة تقدر بنحو 12%.

القيمة باملليار جنيهالقيمة باملليار جنيه

القيمة باملليار جنيه
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اإجماىل ا�شتثمارات �شركات التاأمني

القيمة باملليار جنيه

العام  نهاية  يف  التاأمني  �ضركات  ا�ضتثمارات  قيمة  اإجمايل  ارتفعت   
املايل 2020 لت�ضل اإىل 107.8 مليار جنيه مقارنة ب� 102 مليار جنيه 

يف نهاية العام املايل ال�ضابق، بن�ضبة زيادة بلغت نحو 5.7%.
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اإجمايل حقوق امل�شاهمني

 بلغت حقوق امل�ضاهمني يف �ضركات التاأمني 33.4 مليار جنيه يف نهاية 
العام  34.9 مليار جنيه يف نهاية  ب�  2020 مبعدل مقارنة  العام املايل 

املايل ال�ضابق مبعدل انخفا�س قدره 4.3%.
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القيمة باملليار جنيه

�شافى االأ�شول

العام  نهاية  يف  التاأمني  �ضركات  اأ�ضول  �ضايف  قيمة  ارتفعت   
ب�نحو  مقارنة  جنيه  مليار   128.6 اإىل  لت�ضل   2020 امل��ايل 
نحو  بلغت  زي��ادة  بن�ضبة  ال�ضابق،  العام  يف  جنيه  مليار   118.2
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ا�شتثمارات �شناديق التاأمني اخلا�شة

اأحد  ُتعد  والتي  التاأمني،  بقطاع  اخلا�ضة  التاأمني  �ضناديق  ترتبط   
يتم  خا�ضة،  تاأمينية  اأنظمة  عن  عبارة  وه��ي  الدخ���ار،  اأدوات  اأ�ضكال 
منف�ضلة  ت�ضبح  بحيث  بالهيئة،  الغر�س  لهذا  املن�ضاأ  بال�ضجل  ت�ضجيلها 
لها، ويتم تكوينها لأغرا�س منح مزايا ملجموعة من  املن�ضئة  عن اجلهة 
اأو  تاأمينية  مزايا  �ضكل  يف  وتكون  لل�ضندوق،  املن�ضئة  باجلهة  العاملني 

معا�ضات اإ�ضافية اأو مزايا اجتماعية اأو رعاية �ضحية. 
 وقد بلغ عدد �ضناديق التاأمني اخلا�ضة القائمة يف م�ضر 756 �ضندوقًا بنهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 �ضندوقًا بالإ�ضافة 
اإيل 70 �ضندوًقا حتت الت�ضفية، ي�ضتفيد منها حوايل 5 ماليني ع�ضو،  وباإجمايل ا�ضرتاكات �ضنوية 9.7 مليار جنيه م�ضري يف نهاية 

عام 2020. 

 2020 نهاية  فى  اخلا�ضة  التاأمني  �ضناديق  ا�ضتثمارات  قيمة  تقدر   
مببلغ 83.4 مليار جنيه مقابل 75.8 مليار جنيه خالل عام 2019.

القيمة باملليار جنيه
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*

*البيانات معر�ضة للتعديل بعد ورود كافة احل�ضابات اخلتامية ل�ضناديق التاأمني اخلا�ضة.   
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 مؤشرات نشاط التمويل العقاري

 مؤشرات نشاطّى التأجير التمويلي والتخصيم

حجم التمويل العقاري املمنوح �شنويًا

 بلغ حجم التمويل العقاري املمنوح خالل الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 
مليار جنيه مقارنة ب� 0.4 مليار جنيه خالل الربع الأول من العام ال�ضابق، حمققًا 

معدل زيادة قدره 75%.
لعمالئها خالل عام  مليار جنيه   3.4 العقاري مبنح  التمويل  �ضركات  وقامت   
مبعدل   ،2019 عام  خالل  ممنوحة  متويالت  جنيه  مليار   2.6 ب�  مقارنة   2020
اإرتفاع بلغ نحو %31. وقد ترجع الزيادة ال�ضنوية املحدودة مقارنًة بالربع الأول 
بتداعيات  القت�ضادية  الأن�ضطة  لتاأثر  نتيجة  العقاري  التمويل  ن�ضاط  تباطوؤ  اإىل 

جائحة كورونا.   القيمة باملليار جنيه
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 يعد قطاع ال�ضتثمار العقاري يف م�ضر اأحد اأهم القطاعات التي توؤثر يف القت�ضاد امل�ضري، 
الذي  القانوين  الإطار  ت�ضكل  لأنها  ق�ضوى  اأهمية  ذات  العقاري  لل�ضوق  املنظمة  القوانني  وتعد 
ينظم ال�ضوق. ومن اأهم القوانني التي و�ضعت لتنظيم ال�ضوق العقاري قانون التمويل العقاري، 
لأغرا�س  كانت  �ضواء  العقارات  لقتناء  الأج��ل  وطويل  متو�ضط  التمويل  توفري  يف  ي�ضهم  حيث 

اقت�ضادية اأو لأغرا�س متويل امل�ضاكن اأو ترميمها و�ضيانتها.

 ي�ضاهم قانون التاأجري التمويلي والتخ�ضيم الذي �ضدر يف اأغ�ضط�س 2018 يف تعزيز ال�ضمول 
املايل و�ضمان و�ضول اأدوات التمويل غري امل�ضريف ل�ضرائح من املجتمع ل ت�ضتفيد حالًيا من عدد 

من اخلدمات املالية.
ن�ضاط  لها مبمار�ضة  الأهلية املرخ�س  واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات واجلمعيات  القانون   وقد �ضمح 
التاأجري  خدمات  بتقدمي   2014 ل�ضنة   141 القانون  لأحكام  وفًقا  ال�ضغر  متناهي  التمويل 
التمويلي متناهي ال�ضغر يف �ضوء ال�ضوابط التي يحددها جمل�س اإدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم 
وتنمية اجلهات التي متار�س ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر وتو�ضعة نطاق اخلدمات املالية غري 
امل�ضرفية التي تقدمها با�ضتخدام قاعدة البيانات املتوفرة لدى تلك اجلهات للو�ضول اإىل عدد 
اأكرب من املتعاملني يف ال�ضناعات ال�ضغرية اأو احلرفية، الذي يعد حافًزا اإ�ضافًيا لل�ضناعات 
ال�ضغرية املكملة، ويفتح اآفاًقا اأو�ضع خللق فر�س عمل جديدة. وقد و�ضل اإجمايل عدد ال�ضركات 

امل�ضجلة لدى الهيئة التي تزاول ن�ضاط التاأجري التمويلي 44 �ضركة بنهاية عام 2020. 

 تنبع اأهمية قطاع ال�ضتثمار العقاري من كونه يوؤثر ويرتبط بالعديد من اخلدمات والأدوات املالية مثل التمويل العقاري والتاأجري 
التمويلي والتوريق وقيد ال�ضركات العقارية يف البور�ضة؛ اإ�ضافة اإىل �ضناديق ال�ضتثمار العقاري. وبلغ عدد ال�ضركات العاملة يف ن�ضاط 

التمويل العقاري يف ال�ضوق امل�ضري 15 �ضركة بنهاية عام 2020 )منها �ضركة واحدة لإعادة التمويل العقاري(.
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اإجماىل قيمة االأوراق املخ�شمة �شنويًااإجماىل قيمة عقود التاأجري التمويلى ال�شنوية

 حققت قيمة عقود التاأجري التمويلي ارتفاعًا بلغ %19.7 خالل 
الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام ال�ضابق، 
 2020 ع��ام  خ��الل  جنيه  مليار   58.9 العقود  قيمة  بلغت  بينما 
بلغ  اإرتفاع  2019، مبعدل  55.9 مليار جنيه خالل عام  ب�  مقارنة 
بالربع  مقارنًة  املحدودة  ال�ضنوية  الزيادة  ترجع  وقد   .5.4% نحو 
الأن�ضطة  لتاأثر  نتيجة  التمويلي  التاأجري  ن�ضاط  تباطوؤ  اإىل  الأول 

القت�ضادية بتداعيات جائحة كورونا.  

راأ�س  لتوفري  الهامة  الركائز  اأحد  التخ�ضيم  ن�ضاط  يعد   
الأخ�س يف تخ�ضيم  وت�ضريع دورته، وعلى وجه  العامل  املال 
الأوراق  قيمة  �ضجلت  وق��د  الأج���ل.  ق�ضرية  املالية  احلقوق 
عام  من  الأول  الربع  خ��الل   4.2% بلغ  ارتفاعًا  املخ�ضمة 
على  ك��ورون��ا  جلائحة  ال�ضلبية  الآث���ار  من  وبالرغم   .2020
قد  التخ�ضيم  ن�ضاط  اأن  اإل  بوجه عام؛  القت�ضادي  الن�ضاط 
%6.6، حيث  قدره  �ضنوي  الرتفاع حمققًا معدل منو  وا�ضل 
عام  خالل  جنيه  مليار   11.3 املخ�ضمة  الأوراق  قيمة  بلغت 

2020 مقارنة ب� 10.6 مليار جنيه خالل العام ال�ضابق.
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مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر

 يف اإطار اهتمام الهيئة بتحقيق ال�ضمول املايل ومتكني املراأة وال�ضباب كاأحد اأهداف 
التنمية امل�ضتدامة، فقد قامت بدعم ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر من خالل رفع كفاءة 
العاملني به، وكذا توعية املجتمع عن دور التمويل متناهي ال�ضغر، بالإ�ضافة اإىل اإ�ضدار 
هذا  نتائج  على  اإيجابية  اآثار  لها  كان  التي  والرقابية  التنظمية  القرارات  من  العديد 
الهيئة  القادمة؛ حيث قامت  الآثار خالل الأعوام  الن�ضاط. ومن املتوقع ا�ضتمرار هذه 
متناهي  التمويلي  التاأجري  ن�ضاط  مبمار�ضة  ال�ضغر  متناهي  التمويل  جلهات  بال�ضماح 
وا�ضتخدام  والتح�ضيل،  التمويل  منح  يف  الإلكرتوين  ال�ضداد  نظام  واإ�ضدار  ال�ضغر، 
نظم املدفوعات من خالل التليفون املحمول. وقد اأ�ضدرت الهيئة هذا العام قانون رقم 
)201( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن تعديل اأحكام قانون التمويل متناهي ال�ضغر لي�ضمل ن�ضاط 

متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية.
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حجم اأر�شدة التمويل

17.8 مليار جنيه يف   بلغت قيمة اأر�ضدة التمويل متناهي ال�ضغر 
نهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة ب� 12.7 مليار جنيه يف نهاية 
ونتيجة   ،40% بلغ  معدل منو  ال�ضابق حمققة  العام  من  الأول  الربع 
لتباطوؤ الن�ضاط القت�ضادي جراء جائحة كورونا، فقد بلغ معدل النمو 
فى  جنيه  مليار   19.3 حوايل  الأر�ضدة  قيمة  لت�ضجل   17% ال�ضنوي 
نهاية عام 2020 مقارنة ب� 16.5 مليار جنيه يف نهاية العام ال�ضابق.

وانت�ضارها اجلغرايف  تواجدها  بزيادة  التمويل  قامت جهات  وقد   
عن طريق 2840 منفذ متويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز 

ومدن اجلمهورية، مقارنة ب� 2427 منفًذا بنهاية عام 2019.
تلك  اإج��م��ايل  من   54% على  ال�ضعيد  حمافظات  وا�ضتحوذت   
املنافذ بعدد و�ضل اإىل 1299 منفذًا، بينما بلغ عدد املنافذ يف باقي 

املحافظات 1128 منفذًا بن�ضبة %46، وذلك بنهاية عام 2020*.

بنهاية  م�ضتفيد  مليون   3.2 امل�ضتفيدين  عدد  بلغ   
مليون   2.9 ب���  مقارنة   2020 ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
م�ضتفيد يف نهاية الربع املناظر من العام ال�ضابق. وقد 
اأغلق عام 2020 اأي�ضًا بعدد م�ضتفيدين بلغ 3.2 مليون 
م�ضتفيد مقارنة ب� 3.1 مليون م�ضتفيد يف نهاية العام 

ال�ضابق.
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سجل الضمانات المنقولة

التمويل الفردي واجلماعي

اخلدمات  تطوير  على  الهيئة  حر�س  من  انطالًقا   
لأن�ضطة  ال��الزم  التمويل  وتوفري  امل�ضرفية  غري  املالية 
تعاقدت  فقد  التمويلي،  والتاأجري  العقاري  التمويل  مثل 
الهيئة يف نهاية 2017 مع ال�ضركة امل�ضرية لال�ضتعالم 
الئتماين “I-Score“ لإن�ضاء وت�ضغيل ال�ضجل الإلكرتوين 
الإلكرتوين  ال�ضجل  ت�ضغيل  مت  وقد  املنقولة،  لل�ضمانات 
واإطالقه لأول مرة يف 11 مار�س 2018، وخالل الفرتة 
2020. وقد  31   دي�ضمرب  2018 اإىل  11 مار�س  من 
 738 نحو  املنقولة  الأ�ضول  على  الإ�ضهارات  قيمة  بلغت 
مليار جنيه، وبلغ عددها حوايل 70 األف اإ�ضهار. وبلغت 
الزيادة يف قيمة الإ�ضهارات نحو %16.1 يف نهاية عام 

2020 مقارنة بنهاية عام 2019.

جملة  من  جنيه  مليار   16.1 على  الفردي  التمويل  ا�ضتحوذ   
مقارنة   ،2020 عام  بنهاية  جنيه  مليار   19.3 البالغة  التمويالت 
ب� 13.1 مليار جنيه من جملة التمويالت البالغة 16.5 مليار جنيه 

بنهاية عام 2019 ومبعدل منو بلغ 22.9%.

 ولقد اأ�ضهم قطاع التمويل متناهي ال�ضغر يف دعم 
على  الإن���اث  ا�ضتحوذت  حيث  ملحوظ  ب�ضكل  امل���راأة 
%62 من اإجمايل عدد امل�ضتفيدين البالغ 3.2 مليون 

م�ضتفيد.

ن�شبة الذكور واالإناث من اإجماىل امل�شتفدين
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مقـــدمة
والقدرة  الكلي  بال�ضتقرار  يتمّيز  �ضوق  اقت�ضاد  بناء  اإىل  القت�ضادية  للتنمية  ال�ضرتاتيجية  الروؤية  خالل  من  م�ضر  تهدف 
والقدرة  العاملي،  القت�ضاد  على  النفتاح  مع  والبتكار،  املعرفة  على  ويعتمد  والتنّوع  بالتناف�ضية  ويتمّيز  امل�ضتدام،  النمو  على 
النمو  القيمة املُ�ضافة، وتوفري فر�س عمل لئقة ومنتجة؛ مما يرفع من معدلت  العاملية، وتعظيم  التكّيف مع املتغرّيات  على 

القت�ضادي ون�ضيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.

اإن القطاع املايل غري امل�ضريف يعد مكوًنا اأ�ضا�ضًيا لالقت�ضاد يف م�ضر؛ ملا يتمتع به من اإمكانيات كبرية جلمع املدخرات وتقدمي 
اإقامة  يف  التو�ضع  ثم  ومن  القت�ضادية،  لالأن�ضطة  الالزم  التمويل  توفري  على  ي�ضاعد  مبا  واملتطورة؛  املتنوعة  املالية  الأدوات 
امل�ضروعات ال�ضتثمارية وم�ضروعات البنية التحتية وامل�ضروعات القومية الكربى؛ مبا يخلق فر�س العمل والت�ضغيل يف م�ضروعات 
تنموية عالية الإنتاجية. بالإ�ضافة اإىل ذلك يتمتع القطاع مبزايا تنوع الأن�ضطة واخلدمات غري املحدودة واملرونة مما يك�ضبه 
القدرة على خدمة جميع الأغرا�س القت�ضادية بكفاءة، وذلك ف�ضاًل عن القدرة على التعاون والتكامل ب�ضكل مثايل مع اأطراف 
اأ�ضا�ضًيا يف خطط  القطاع �ضريًكا  العامة، مما يجعل هذا  اأو اجلهات احلكومية  املوؤ�ض�ضات ال�ضتثمارية اخلا�ضة  التنمية من 

التنمية القت�ضادية.

خ��ل��ق ن���ظ���ام م����ايل غ���ري م�����ض��ريف 
احتوائي وحمفز للنمو القت�ضادي.

امل��ايل  للقطاع  الت�ضريعي  الإط���ار  تقوية 
الت�ضريعية  البنية  وجتهيز  امل�ضريف  غري 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���الزم���ة 
واإج��راء  جديدة  مالية  اأدوات  ل�ضتحداث 

العديد من الإ�ضالحات الهيكلية.

والإدارة  احل��وك��م��ة  م�����ض��ت��وي��ات  حت�����ض��ني 
الر�ضيدة وتقوية الإطار املوؤ�ض�ضي للقطاع.

املايل  للقطاع  النفتاح  من  املزيد  حتقيق 
غري امل�ضريف على القت�ضاد العاملي.

حت�����ض��ني م���ع���دلت ال�����ض��م��ول 
حتقيق  يف  وامل�ضاهمة  امل��ايل 

التنمية امل�ضتدامة.

 حت�ضني م�ضتويات ال�ضفافية
 ومكافحة الف�ضاد.

امل�ضرفية  غ��ري  امل��ال��ي��ة  الأ����ض���واق  تطوير 
وابتكار حلول وخدمات مالية غري تقليدية.

القت�ضاد  تناف�ضية  حت�ضني  يف  امل�ضاهمة 
القومي وجاذبيته لال�ضتثمارات الأجنبية.

حتقيق اإدارة اأف�ضل للمخاطر املتعلقة 
ب�ضالمة وا�ضتقرار النظام املايل.

رفع م�ضتويات التوعية والثقافة املالية.
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ويعد وجود قطاع مايل غري م�ضريف متطور وحديث اأحد املقومات الرئي�ضية لنجاح عملية التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة؛ حيث 
يتميز القت�ضاد احلديث باملرونة والعتماد على التكنولوجيا والبتكار، كما اأ�ضبح العتماد على الأنظمة املالية التقليدية غري 

فعال يف قيادة عملية التنمية اأو حتقيق معدلت تنمية مرتفعة تواكب طموحات م�ضر القت�ضادية يف املرحلة القادمة.

وتتناول الروؤية ال�ضرتاتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة املالية تطوير اخلدمات املالية غري امل�ضرفية وتفعيلها ب�ضكل 
اجلزء  هذا  وي�ضتعر�س   .2030 م�ضر  امل�ضتدامة  القت�ضادية  التنمية  خطة  اأه��داف  لتحقيق  القت�ضادي؛  الن�ضاط  يف  اأكرب 

الأهداف ال�ضرتاتيجية التي يجري العمل على حتقيقها من خالل عدة حماور ويف اإطار زمني حمدد.  

وتهدف ال�ضرتاتيجية اإىل تهيئة البنية الت�ضريعية لإن�ضاء بور�ضة ومقا�ضة لتداول وت�ضوية العقود الآجلة وذلك من خالل اإجراء 
تعديالت على قانون اليداع والقيد املركزي وكذلك اللوائح التنفيذية و�ضوابط جمل�س الإدارة يف هذا ال�ضدد. كما ت�ضتهدف 
الهيئة من خالل ا�ضرتاتيجيتها اإىل الو�ضول براأ�س املال ال�ضوقي لبور�ضة الأوراق املالية اإىل م�ضتهدفات وفًقا ملدى تو�ضيع الدولة 
لربنامج طروحاتها يف البور�ضة امل�ضرية. بالإ�ضافة اإىل رفع قيمة حمفظة التمويل العقاري اإىل 20 مليار جنيه بحلول 2022. 
ت�ضتهدف ال�ضرتاجتية زيادة حمفظة  العقاري. كما  التمويل  العقارات لأغرا�س  بت�ضجيل  ت�ضمح  اآلية جديدة  من خالل و�ضع 
على  العمل  وكذلك  جنيه  مليار   20 اإىل  التخ�ضيم  حمفظة  قيمة  ورفع   ،2022 بحلول  جنيه  مليار   60 اإىل  التمويلي  التاأجري 
زيادة حمفظة التمويل متناهي ال�ضغر اإىل 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك اأعداد امل�ضتفدين اإىل 4 مليون م�ضتفيد، 
بالإ�ضافة اإىل ا�ضتهداف زيادة م�ضاهمة قطاع التاأمني يف الناجت املحلي الإجمايل من خالل م�ضاعفة حجم الأق�ضاط ال�ضنوية 

اإىل 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.

اأداة فعالة لتح�ضني الأداء وزيادة الإف�ضاح  اأن ت�ضبح  اإن فل�ضفة الهيئة العامة للرقابة املالية ُتركز يف املرحلة اجلديدة على 
وال�ضفافية ومكافحة الف�ضاد؛ لذلك فاإن ال�ضرتاتيجية املقرتحة لن تكون جامدة؛ بل قد تخ�ضع لبع�س التعديالت �ضواء من 

ناحية الأهداف اأو الإطار الزمني للتنفيذ، وفًقا للظروف الراهنة واملتغريات املوؤثرة على عمل القطاع ب�ضفة عامة.

واأخريًا فاإن الهيئة توؤكد على اأهمية م�ضاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي ال�ضلة بالقطاع ب�ضفة خا�ضة والقت�ضاد ب�ضفة 
الأمر على  نهاية  ينعك�س يف  وزيادة درجة عمقها، مبا  اإليها  والإ�ضافة  ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ هذه  للم�ضاركة يف  عامة 

حتقيق ال�ضالح العام ويعود بالنفع على املجتمع ككل.
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المحاور الرئيسية لالستراتجية الشاملة 
لألنشطة المالية غير المصرفية

تعزيز معدالت النمو االحتوائي

التوعية والثقافة المالية

تعميق مستويات االستدامة

االنفتاح على العالم الخارجي

تطوير األسواق والخدمات

 تحسين إدارة المخاطر 
واإلنذار المبكر ضد األزمات

المساهمة فى تحسين مناخ االستثمار

تقوية اإلطار المؤسسي

تطوير البنية التشريعية

تطوير مستويات 
الحوكمة وتعزيز القدرات 
الرقابية وحماية حقوق 

المتعاملين



33

F R A  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0

التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020

المحور األول: تعزيز معدالت النمو االحتوائي 

تعزيز التكامل بين األنشطة المالية غير المصرفية

 يف خطوة ت�ضتهدف حتقيق التكامل بني الأن�ضطة املالية واإتاحة التنوع يف م�ضادر التمويل اأمام �ضركات التمويل غري امل�ضريف، 
وافقت الهيئة على اإتاحة بديل متويلي جديد اأمام �ضركات التمويل العقاري، والتاأجري التمويلي، والتمويل ال�ضتهالكي، والتخ�ضيم، 
والتمويل متناهي ال�ضغر من خالل ا�ضتحداث نوعية جديدة من �ضناديق ال�ضتثمار متخ�ض�ضة يف ال�ضتثمار يف القيم املنقولة 
اأو جزء من حمفظة احلقوق املالية الآجلة اململوكة لها والنا�ضئة عن مزاولة ن�ضاط التمويل غري  ُكل  الأخرى، من خالل حوالة 

امل�ضريف مبا ميكنها من احل�ضول على القيمة احلالية لالأق�ضاط امل�ضتحقة على عمالئه.
بها  يرتبط  وما  القت�ضادية  التنمية  م�ضروعات  نحو  ال�ضتثمارات  تدفق  وتي�ضري  جلذب  املالية  الرقابة  هيئة  من  مبادرة  يف   
من اأن�ضطة داخل �ضرايني القت�ضاد الوطني، اأ�ضدر رئي�س هيئة الرقابة املالية قرارًا تنظيميًا ب�ضوابط مزاولة �ضناديق امللكية 
اخلا�ضة لبع�س الأن�ضطة املتخ�ض�ضة مبا ُي�ضهم يف تعظيم دور �ضناديق ال�ضتثمار، وعلى وجه الأخ�س �ضناديق امللكية اخلا�ضة يف 
مزاولة عدد من الأن�ضطة املرتبطة بالتنمية القت�ضادية يف قطاعات ا�ضتثمارية متخ�ض�ضة، من بينها قطاعات التنمية ال�ضناعية 

والزراعية وما يرتبط بها من اأن�ضطة ت�ضويقية واأن�ضطة اإنتاجية وخدمية مكملة.
الشمول المالي

يف �ضوء الدور املحوري لل�ضمول املايل يف تعزيز النمو القت�ضادي والو�ضول باخلدمات املالية للفئات الفقرية واملهم�ضة وكذلك ت�ضجيع 
متكني املراأة وال�ضباب، ويف اإطار ا�ضرتاتيجية الهيئة العامة للرقابة املالية 2022-2018، فقد قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات 

الالزمة لدعم ال�ضمول املايل خالل عام 2020، ومن اأهمها:
 تعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�ضمانات املنقولة بقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )908( ل�ضنة 2020، 
لي�ضمح التعديل لالأ�ضخا�س الطبيعيني اأن ميار�ضوا ن�ضاط متويل امل�ضروعات الإنتاجية واخلدمية ب�ضمان حقوق ملنقولت يف حيازة 

املدين واإ�ضهارها يف ال�ضجل الإلكرتوين لل�ضمانات املنقولة.
 تعديل بع�س اأحكام قانون ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر لُيخ�ضع ن�ضاط متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية لتنظيم قانوين 
متكامل واإدراجه حتت مظلة رقابية، تهدف اىل حتقيق ال�ضتقرار وال�ضفافية بني املتعاملني يف هذا الن�ضاط، نظرًا لأهمية هذا 
النوع من التمويل ودوره يف ا�ضتكمال دورة الن�ضاط القت�ضادي، ومن املتوقع اأن يوؤدى ذلك اإىل زيادة قدرة الفئات امل�ضتهدفة من 
الن�ضاط، وكذلك يحمي  التو�ضع يف هذا  املختلفة، وي�ضجعها على  التمويل  لو�ضائل  الو�ضول  وال�ضغرية من  املتو�ضطة  امل�ضروعات 

حقوق احلا�ضلني على التمويل من خالل و�ضع املوؤ�ض�ضات التي تقدمه حتت نظام اإ�ضرايف حمكم.
 يف ظل التعاون بني الهيئة ووزارة التخطيط يف اإطار املبادرة الرئا�ضية "حياة كرمية " املرحلة الثانية لعام 2020/2021، تقوم 
الهيئة مبخاطبة موؤ�ض�ضات التمويل متناهي ال�ضغر والوقوف بحجم حمفظة التمويل متناهي ال�ضغر لعمالء القرى التي ت�ضتهدفها 
املبادرة، وحث املوؤ�ض�ضات على اإعطائها اأولوية يف خططها بغر�س اإحداث تاأثري مبا�ضر على تلك القرى، وقد بلغ عدد امل�ضتفيدين 
71189 م�ضروعًا باجماىل مبلغ متويالت �ضادرة لهم قدره 968 مليون جنيه، مما �ضاهم فى توفري نحو 121379 فر�ضة عمل 

فى القرى الأكرث احتياجًا.
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المحور الثاني: تعميق مستويات االستدامة 
متثل التنمية امل�ضتدامة اأحد العنا�ضر الرئي�ضية الهامة يف ا�ضرتاتيجية العمل اخلا�ضة بالهيئة العامة للرقابة املالية )2018-2022(، 
وقد حققت الهيئة العديد من الإجنازات يف جمال التنمية امل�ضتدامة خالل عام 2020، وذلك على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي وم�ضتوى القطاع 

املايل غري امل�ضريف، وذلك من خالل عدة اإجراءات على النحو التايل:

 مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام  
يف خطوة نحو ا�ضتبيان م�ضتويات ال�ضتدامة لدى املتعاملني يف الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية؛ وقع رئي�س الهيئة مذكرة تفاهم 
مع الرئي�س التنفيذي للمركز امل�ضري لبحوث الراأي العام )ب�ضرية( لإجراء ا�ضتطالعات راأى مبدئية والقيام باأن�ضطة ات�ضالية 
التفاهم  مذكرة  تت�ضمن  كما  بها،  املرتبطة  والتحديات  والفر�س  واأبعادها  امل�ضتدامة  التنمية  باأهداف  املعرفة  قاعدة  لتو�ضعة 
 ،IFC الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضة  مثل  واملهتمة  املحتملة  التمويل  جهات  بح�ضور  املبدئية  ال��راأي  ا�ضتطالعات  نتائج  عن  الإع��الن 
واجلمعية الأملانية للتعاون الدويل GIZ، والحتاد الأوروبي EU، والبنك الدويل WB لتمويل مزيد من الدرا�ضات وال�ضتطالعات 

والفعاليات امل�ضرتكة لإثراء الوعي بالتنمية امل�ضتدامة.   

 اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجاالت االستدامة 
املنظمات  وممثلي  البيئة  وزارة  من  وم�ضئولني  ال�ضتدامة  جمالت  يف  اخل��رباء  من  ملجموعة  ا�ضت�ضاريًا  اجتماعًا  الهيئة  رئي�س  عقد 
 .Green projects taxonomy الدولية والإقليمية املعنية ب�ضئون البيئة، لبحث روؤية الهيئة يف و�ضع ت�ضنيف للم�ضروعات اخل�ضراء
وبالإ�ضافة اإىل ذلك مت الك�ضف خالل الجتماع عن مقرتح الهيئة لإن�ضاء ت�ضنيف للم�ضروعات اخل�ضراء يبنى اأ�ضا�ضًا م�ضرتكًا 
بني الدولة وامل�ضتثمر يف املفاهيم والفر�س ال�ضتثمارية يف نطاق القت�ضاد الأخ�ضر، بالإ�ضافة اإىل تي�ضري جذب املوؤ�ض�ضات املالية 

العاملية التي ت�ضتهدف تلك النوعية من امل�ضروعات اخل�ضراء مبا ُي�ضرع اخلطى لنمو �ضوق ال�ضندات اخل�ضراء يف م�ضر.

 الهيئة تلتقي برائدات مبادرات تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة  
التقى رئي�س الهيئة بعدد من الكوادر الن�ضائية املهتمة مبلف متثيل املراأة مبجال�س الإدارة لتبادل الروؤى واخلربات الدولية لتفعيل 
قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )50( ل�ضنة 2020، ب�ضاأن وجوب متثيل عن�ضر ن�ضائي واحد على الأقل مبجال�س اإدارات ال�ضركات 
واجلهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية، حيث هدف هذا القرار اإىل اإعطاء املراأة فر�ضة القيادة وامل�ضاركة يف 
�ضنع القرار الإداري عرب �ضمان متثيلها يف جمال�س اإدارة ال�ضركات املقيدة يف البور�ضة امل�ضرية وال�ضركات العاملة يف الأن�ضطة 

املالية غري امل�ضرفية. واأمهلت ال�ضركات فرتة لتوفيق الأو�ضاع متتد حتى نهاية عام 2020.

 الهيئة تطلق تطبيقًا ذكيًا عبر الهواتف يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية 
مجالس إدارات الشركات  

اأطلقت هيئة الرقابة املالية تطبيقًا ذكيًا عرب الهواتف املحمولة با�ضم “ متكني املراأة”، يف مبادرة لإطالق من�ضة اإلكرتونية لتكوين 
قاعدة بيانات ت�ضم الكوادر الن�ضائية املوؤهلة ل�ضغل منا�ضب قيادية وتدفع باملراأة للم�ضاركة يف �ضنع القرار الإداري وتطوير الأداء 

النوعي لل�ضركات. 

 للعام الثاني على التوالي تقرير الرقابة المالية السنوي لالستدامة ُيمهد لالنتقال التدريجي نحو 
نظام تمويل مستدام وسوق يتسم باالستدامة  

مل�ضئولية  حتملها  على  فيه  �ضددت  والتي  التوايل،  على  الثاين  للعام  للهيئة   ”2019 ال�ضنوي  “ال�ضتدامة  تقرير  الهيئة  اأ�ضدرت 
دعم وتطوير الأ�ضواق اخلا�ضعة لرقابتها. ويت�ضمن التقرير تفا�ضيل للمنهج املتبع من جانب الهيئة لتحقيق ال�ضتدامة وخطتها 
لتحقيق هدفها ال�ضرتاتيجي املتمثل يف اإنتاج وم�ضاركة ون�ضر املعرفة حول التنمية امل�ضتدامة والتمويل الأخ�ضر، وهو ما يتفق مع 

ا�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة لوزارة التخطيط “روؤية م�ضر 2030" كمرجع حملي للتنمية امل�ضتدامة.
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 الرقابة المالية تطلق جائزة الختيار القيادات النسائية األكثر تميزًا بالقطاع المالي غير المصرفي 
ألول مرة  

يف اإطار جهود الهيئة لدعم ال�ضيدات العامالت يف القطاع املايل غري امل�ضريف، اأعلنت الهيئة عن تنظيم جائزة لل�ضيدات الأكرث 
تعزيزًا ملا �ضدر عن  املايل غري امل�ضريف، وجاء ذلك  بالقطاع  العاملة  ال�ضركات  اأو  املال،  باأن�ضطة �ضوق  العمل  متيزًا يف جمال 

جمل�س اإدارتها من قرارات ُت�ضهم يف متكني املراأة باإعطائها الفر�ضة للقيادة وامل�ضاركة يف �ضنع القرار الإداري.

إلى  للتحول  الهادفة  المالية  الرقابة  وهيئات  المركزية  البنوك  شبكة  لعضوية  الهيئة  انضمام   
النظام المالي األخضر 

يف خطوة تعزز من تواجد القت�ضاد امل�ضري على خريطة القت�ضاد الأخ�ضر، وانعكا�ضًا جلهود الهيئة يف جمال التنمية امل�ضتدامة، 
مت قبول طلب الهيئة بالن�ضمام لع�ضوية �ضبكة البنوك املركزية وهيئات الرقابة املالية الهادفة للتحول اإىل النظام املايل الأخ�ضر 
Central Banks and Supervisors-Network for Greening the Financial System (NGFS(m  بعد عر�س طلب 

ع�ضويتها على اأع�ضاء ال�ضبكة الذين اأبدوا موافقتهم بالإجماع. 

 منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في األنشطة المالية غير المصرفية لتمكين 
المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها

التي  امل�ضرفية،  غري  املالية  الأن�ضطة  يف  العاملة  واجلهات  لل�ضركات  مالية  ومزايا  حوافز  منح  على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وافق 
ت�ضتهدف متكني املراأة وتعزيز اإتاحة التمويل لها، وفقًا ل�ضرتاتيجية الهيئة ال�ضاملة لالأعوام الأربعة)2022-2018( التي ت�ضعى 
اإىل بناء جمتمع عادل ي�ضمن احلقوق والفر�س املت�ضاوية بني اجلن�ضني يف الو�ضول للتمويل، حيث اأ�ضدرت الهيئة قرار رقم )205( 
ل�ضنة 2020 مبنح ال�ضركات واجلهات غري امل�ضرفية حال مزاولة ن�ضاطها وبلوغ ن�ضبة التعامل مع املراأة %25 اأو اأكرث ك�ضخ�س 

طبيعي اأو �ضخ�س اعتباري، تخفي�ضًا على ر�ضم التطوير اأو مقابل اخلدمات بن�ضبة %50 وبح�ضب ن�ضبة التعامل مع املراأة.

 قرار بتعزيز المساواة بين الذكور واإلناث عند إتاحة التمويل واالستفادة من األنشطة المالية غير 
المصرفية 

�ضدر قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )204( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن حتديد ال�ضوابط الواجب مراعاتها واللتزام بها كاأحد متطلبات 
العمالء،  بني  اإناثًا(  اأو  )ذكورًا  اجلن�س  اأ�ضا�س  على  التمييز  مقدمتها حظر  الن�ضاط، يف  الرتخي�س مبزاولة  وا�ضتمرار  اإ�ضدار 
غري  املالية  واجلهات  ال�ضركات  معامالت  تت�ضم   اأن  بجانب  اجلن�ضني،  بني  امل�ضاواة  تعزيز  اإجراءاتها  ت�ضمن  �ضيا�ضة  وتطبيق 
امل�ضرفية مع العمالء بالعدل وامل�ضاواة والإن�ضاف والأمانة بني اجلن�ضني يف جميع مراحل التعامل، وا�ضتهداف تطوير وا�ضتحداث 

منتجات وخدمات مالية غري م�ضرفية تالئم وتنا�ضب احتياجات الفئات املختلفة من العمالء من العن�ضر الن�ضائي. 

 تشكيل لجنة التأمين المستدام لصياغة التأمين المستدام في مصر والمشاركة في لجنة التنمية 
المستدامة باالتحاد المصري للتأمين؛ 

وياأتي ذلك يف �ضوء قيام الهيئة بالبدء يف �ضياغة ال�ضرتاتيجية القومية للتاأمني امل�ضتدام، والتي تعد الأوىل من نوعها يف املنطقة 
العربية واأفريقيا، والتي ت�ضع خارطة طريق من اأجل ت�ضمني مبادئ التاأمني امل�ضتدام يف �ضناعة التاأمني.

 إنشاء المركز اإلقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة 
الهيئات  ملعاونة  الالزمة  والبحثية  املعلوماتية  القاعدة  وخلق  وامل�ضتدام،  الأخ�ضر  القت�ضاد  نحو  التحول  وترية  لت�ضريع  وذلك 
وال�ضركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات الالزمة للتوافق مع املعايري البيئية والجتماعية يف حميطنا الأفريقي ويف منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط. 



3637

 تنفيذ عدد من ورش العمل ومن المبادرات ومن حمالت التوعية 
مثل مبادرة اإدارة التنمية امل�ضتدامة للدعم الفني لتقدمي الدعم لل�ضركات الراغبة يف التعرف على كيفية دمج ممار�ضات ال�ضتدامة 
يف ا�ضرتاتيجيتها وكيفية الإف�ضاح عنها، واإ�ضدار “ال�ضركات الرائدة يف جمال ال�ضتدامة: قيادة م�ضرية التقدم" لإبراز اأف�ضل 
ممار�ضات ال�ضتدامة بالقطاع املايل غري امل�ضريف من خالل اإلقاء ال�ضوء على ق�ض�س جناح ال�ضركاء، بالإ�ضافة اإىل حملة توعية 

لالإف�ضاح الطوعي عن املمار�ضات البيئية واملجتمعية واحلوكمة، وور�س عمل حول ال�ضندات اخل�ضراء.

الممارسات  عن  المصرفي  غير  المالي  بالقطاع  العاملة  الشركات  إلفصاح  قرار  لمشروع  اإلعداد   
البيئية والمجتمعية والحوكمة  

حر�ضت الهيئة مع بداية عودة احلياة للن�ضاط القت�ضادي خالل عام 2020 على تعزيز عملية دمج ال�ضتدامة والإف�ضاح عن 
روؤية م�ضر  يتوافق مع  امل�ضريف مبا  املايل غري  بالقطاع  العاملة  ال�ضركات  كافة  واملجتمعية واحلوكمة داخل  البيئية  املمار�ضات 
والت�ضغيل  للنمو  حقيقية  فر�ضًا  العاملي-ويتيح  القت�ضاد  ويواكب  باملرونة،  يت�ضم  م�ضتدام  اقت�ضاد  بناء  ت�ضتهدف  والتي   2030
ال�ضركات  ت�ضتهدف   LinkedIn املهنية  التوا�ضل  �ضبكة  على  توعية”  “�ضل�ضلة  الهيئة  اأطلقت  حيث  والبتكار،  التنوع  على  القائم 
العاملة يف القطاع املايل غري امل�ضريف، وتنادى باأهمية الإف�ضاح عن املمار�ضات البيئية واملجتمعية واحلوكمة، وتدعو ال�ضركات 

اخلا�ضعة لرقابتها كي تكت�ضف طريقها وتر�ضم ا�ضرتاتيجيتها ب�ضكل يتواكب مبرونة مع املتغريات العاملية.

المتوسطة  المشروعات  لتمويل  المصري  واالتحاد  المصرى  المركزي  البنك  مع  الهيئة  مشاركة   
والصغيرة ومتناهية الصغر وشركاء التنمية  

يف م�ضروع خا�س بالرتقية املوؤ�ض�ضية؛ لتح�ضني القدرات للجمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية من الفئة )ج( اإىل الفئة )ب( بعدد 41 جهة 
كمرحلة اأوىل؛ عماًل على تعظيم قدراتها يف تلبية احتياجات اأعداد متزايدة من امل�ضروعات متناهية ال�ضغر يف املناطق الريفية 

والنائية واملفتقرة اإىل اخلدمات املالية الأ�ضا�ضية. 

األخضر  المالي  للنظام  للتحول  الهادفة  المركزية  البنوك  الهيئة في شبكة  باإلضافة لعضوية   
)NGFS(، فإن الهيئة عضوًا في:  

)UNGC(  امليثاق العاملي لالأمم املتحدة  
)FC4S( ضبكة املراكز املالية لال�ضتدامة�  

)SIF(  منتدى التاأمني امل�ضتدام  
)SFN( ضبكة التمويل امل�ضتدام�  

 )UNEP-FI( برنامج الأمم املتحدة للبيئة -املبادرة املالية  
)PSI( مبادئ التاأمني امل�ضتدام  
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المحور الثالث: المساهمة في تحسين مناخ االستثمار
يلعب القطاع املايل غري امل�ضريف دوًرا هاًما يف حت�ضني مناخ ال�ضتثمار وبيئة الأعمال داخل القت�ضاد، ولذلك فاإن حت�ضن اأ�ضاليب 
العمل داخل القطاع ي�ضهم ب�ضكل كبري يف حت�ضني منظومة ال�ضتثمار ب�ضفة عامة، ولذلك ركزت الهيئة على جمموعة من العوامل التي 

ت�ضتهدف حتقيق اأكرب حت�ضن يف اأداء القطاع من خالل الإجراءات التالية:

من  المزيد  وجذب  لتيسير  المتخصصة  الخاصة  الملكية  صناديق  نشاط  مزاولة  ضوابط  إصــدار   
االستثمارات داخل القطاعات المرتبطة بالتنمية االقتصادية  

اأ�ضدرت الهيئة قرارًا تنظيميًا ب�ضوابط مزاولة �ضناديق امللكية اخلا�ضة لبع�س الأن�ضطة املتخ�ض�ضة مبا ُي�ضهم يف تعظيم دور 
�ضناديق ال�ضتثمار يف الأن�ضطة املرتبطة بالتنمية القت�ضادية، كقطاعات التنمية ال�ضناعية والزراعية وما يرتبط بها من اأن�ضطة 

ت�ضويقية واأن�ضطة اإنتاجية، وذلك جلذب وتي�ضري تدفق ال�ضتثمارات نحو التنمية القت�ضادية.   

 تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يمكن صناديق رأس المال 
المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة

ي�ضتهدف التعديل على الالئحة التنفيذية لقانون �ضوق راأ�س املال ت�ضجيع �ضناديق امللكية اخلا�ضة يف اإتاحة التمويل للم�ضروعات، 
كن �ضناديق راأ�س املال املخاطر من اإعادة احلياة للم�ضروعات املتعرثة وتهيئة امل�ضروعات الفردية و�ضركات الأ�ضخا�س  ومبا مُيَ
للتحول اإىل �ضركات م�ضاهمة متهيدًا لقيدها يف البور�ضة. بالإ�ضافة اإىل ال�ضماح ملدير ال�ضتثمار ب�ضناديق امللكية اخلا�ضة بتنويع 
ا�ضتثمارات ال�ضندوق واإدارة خماطر الرتكز مبا يتنا�ضب وهدف ال�ضندوق وعدم التقيد بن�ضب تركز معينة، مبا يوؤدي اإىل اإحداث 
مرونة اأكرث يف ا�ضتثمارات هذه ال�ضناديق على نحو يحقق ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية لل�ضندوق، بدًل مما كان من�ضو�ضًا عليه من حظر 

ا�ضتثمار ما يزيد على %25 من �ضايف اأ�ضول ال�ضندوق يف �ضركة واحدة.

المقيدة  المالية  واألدوات  األوراق  تداول  عمليات  عن  للهيئة  المستحق  الخدمات  مقابل  خفض   
بالبورصة المصرية  

�ضدر قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )77( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن َخف�س مقابل اخلدمات امل�ضتحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق 
والأدوات املالية املقيدة بالبور�ضة امل�ضرية لزيادة اأحجام التداول بالبور�ضة، تزامنا مع حزمة القرارات التي �ضدرت عن رئي�س 
جمل�س الوزراء، بناًء على مقرتح من جمل�س اإدارة الهيئة خلف�س تكلفة املعامالت بالبور�ضة امل�ضرية لت�ضبح �ضوقًا اأكرث تناف�ضية 

بني نظائرها من اأ�ضواق املال الإقليمية والعاملية.   

المتوسطة  للشركات   50% بنسبة  للهيئة  المستحق  والدراسة  الفحص  خدمات  مقابل  خفض   
والصغيرة

اأ�ضدرت الهيئة  قرارًا تنفيذيًا باإجراء تخفي�س على مقابل خدمات الفح�س و الدرا�ضة امل�ضتحق للهيئة بن�ضبة %50 لل�ضركات 
راأ�س  زيادة  اأو  التاأ�ضي�س  العام مبنا�ضبة  الكتتاب  ن�ضرات  الهيئة على  للح�ضول على موافقة  تقدمها  وال�ضغرية، عند  املتو�ضطة 
املال، وعند اإ�ضدار الأ�ضهم مبنا�ضبة الندماج اأو النق�ضام اأو اإ�ضدار ا�ضهم الزيادة من الأرباح اأو الحتياطات اأو باأر�ضدة دائنة 
للم�ضاهمني اأو بح�ض�س عينية اأو تعديل القيمة الإ�ضمية لل�ضهم، وعند تقدمها لإ�ضدار ال�ضندات اأو ال�ضكوك يف حالت الكتتاب 
العام اأو اخلا�س، وعند املوافقة على دعوة قدامى امل�ضاهمني لزيادة راأ�س املال وتداول حق الكتتاب، وكذلك عند عرو�س ال�ضراء 

اأو ال�ضتثناء منها اأو مقابل طرح الأوراق املالية بالبور�ضة.
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 خفض التكلفة التي يتحملها صندوق االستثمار العقاري
خف�س التكلفة التي يتحملها �ضندوق ال�ضتثمار العقاري باإجازة تقييم الأ�ضول العقارية بوا�ضطة خبري واحد من خرباء التقييم 
العقاري املقيدين لدى الهيئة، وال�ضماح بتوجيه اأموال ال�ضندوق العقاري لال�ضتثمار يف اأي من الأ�ضول العقارية اململوكة لالأطراف 

ذات العالقة بال�ضندوق وفًقا ل�ضوابط حمددة.

المستهدفة في  المالية  والعقود  العقوبات  بقوائم  الخاصة  الرقابية  الضوابط  قرار بشأن  إصدار   
مجال مكافحة اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال األنشطة المالية 

غير المصرفية
املالية  والعقود  العقوبات  بقوائم  اخلا�ضة  الرقابية  ال�ضوابط  ب�ضاأن   2020 ل�ضنة   )23( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  �ضدر 
امل�ضتهدفة يف جمال مكافحة الإرهاب وانت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل للجهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية، 
بالإر�ضادات  امل�ضرفية  غري  املالية  الأن�ضطة  جمال  يف  العاملة  واجلهات  امل�ضرية  البور�ضات  التزام  �ضرورة  على  ن�س  والذي 
التف�ضيلية ال�ضادرة عن وحدة مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب، ب�ضاأن تنفيذ قرارات جمل�س الأمن اخلا�ضة بالعقوبات 

املالية امل�ضتهدفة ذات ال�ضلة بالإرهاب ومتويله ومتويل انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل.



39

F R A  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0

التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020

المحور الرابع: تطوير البنية التشريعية 
ا�ضتمرت الهيئة يف تنفيذ دورها الأ�ضا�ضي يف توفري بنية ت�ضريعية مرنة للقطاع املايل غري امل�ضريف، وقامت باإ�ضدار عدة قرارات 

خالل العام من اأهمها:

أواًل: سوق رأس المال

 �شدور القانون رقم )143( ل�شنة 2020 ب�شاأن االإيداع والقيد املركزي لالأوراق املالية
�ضدور قرار جمهوري رقم )143( ل�ضنة 2020، بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )93) لسنة 2000 ب�ضاأن الإيداع والقيد املركزي 
لالأوراق املالية لي�ضمل عمليات املقا�ضة والت�ضوية �ضواء لل�ضوق احلا�ضر متمثاًل يف الأوراق املالية والأوراق املالية احلكومية ولل�ضوق 
امل�ضتقبلي متمثاًل يف العقود الآجلة. ويهدف هذا القانون اإىل تطوير البنية الت�ضريعية لالأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية وا�ضتيعابها 

للمتغريات التي حتدث يف ن�ضاط �ضوق راأ�س املال لتدعيم تناف�ضية القت�ضاد القومي وحماية املتعاملني به.

 اعتماد اأكرب تعديل على الالئحة التنفيذية لقانون �شوق راأ�ض املال رقم 95 ل�شنة 1992 منذ نوفمرب 2018
اأ�ضدر رئي�س جمل�س الوزراء قرارًا رقم )1760( ل�ضنة 2020 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �ضوق راأ�س املال رقم 

95 ل�ضنة 1992 لي�ضمل عددًا من املجالت من اأبرزها:
الأحكام املرتبطة ب�ضناديق ال�ضتثمار العقاري ومبا ي�ضمح مبزيد من املرونة يف تنفيذ �ضيا�ضاتها ال�ضتثمارية.   -

ال�َضلم،  و�ضكوك  لال�ضتثمار،  الوكالة  و�ضكوك  ال�ضت�ضناع،  �ضكوك  يف  متثلت  ال�ضكوك  لإ�ضدارات  جديدة  �ضيغ  و�ضع   -
و�ضكوك املزارعة، و�ضكوك امل�ضاقاة. 

كن �ضناديق راأ�س املال املخاطر من اإعادة احلياة  ت�ضجيع �ضناديق امللكية اخلا�ضة على اإتاحة التمويل للم�ضروعات، ومبا مُيَ  -
للم�ضروعات املتعرثة وامل�ضروعات الفردية و�ضركات الأ�ضخا�س بالتحول اإىل �ضركات م�ضاهمة متهيدًا لقيدها يف البور�ضة.

ت�ضجيع اإتاحة التمويل للم�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية من خالل اإ�ضدار ال�ضندات.  -
تخفي�س راأ�س املال لل�ضركات التي تتوىل الت�ضنيف الئتماين ل�ضندات امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية.  -

التب�ضيط  من  مزيد  اإدخ��ال  بهدف  ال�ضتحواذ،  بغر�س  الأ�ضهم  �ضراء  لعرو�س  املنظمة  الأحكام  بع�س  على  تعديالت   -
بينها حتديد مفهوم  ومن  ال�ضتحواذ،  بغر�س  ال�ضراء  لتنفيذ عرو�س  الالزمة  والإج��راءات  ال�ضوابط  لبع�س  والتو�ضيح 
امللكية اأو ال�ضتحواذ غري املبا�ضر واإي�ضاح كيفية احت�ضاب �ضعر ال�ضهم حمل عر�س ال�ضراء لالأ�ضهم الن�ضطة، وحتديد �ضعر 
ال�ضراء لالأ�ضهم غري الن�ضطة، من خالل درا�ضة للقيمة العادلة يحددها م�ضت�ضار مايل م�ضتقل مقيد ب�ضجالت الهيئة.  كما 
تناولت التعديالت ال�ضماح بتملك ما يزيد عن ن�ضبة %75 من اأ�ضهم اأو حقوق الت�ضويت لل�ضركة امل�ضتهدفة طاملا كان متُّلك 

تلك الن�ضبة ناجتًا عن عر�س �ضراء �ضابق، وذلك دون احلاجة لتقدمي عر�س �ضراء اإجباري.
حق الهيئة يف رف�س م�ضروع عر�س ال�ضراء اأو طلب تعديله يف حالت حمددة وردت بتعديالت الالئحة التنفيذية وذلك   -
حلماية حقوق الأقلية من امل�ضاهمني. �ضمحت التعديالت للمتجاوز بالت�ضرف يف الأ�ضهم التي جتاوزت الن�ضبة املحددة 

خالل الأجل الذي حتدده الهيئة.

 تخفي�ض مقابل اخلدمات على عمليات التداول بالبور�شة امل�شرية، كما يلي:
-  تخفي�س مقابل اخلدمات الذي تتقا�ضاه الهيئة لي�ضبح 5 يف املائة األف بدًل من 6.25 يف املائة األف.

-  تخفي�س مقابل اخلدمات الذي تتقا�ضاه البور�ضة امل�ضرية عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق املالية املقيدة لت�ضبح  
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    10 يف املائة األف بدًل من 12 يف املائة األف.
-  تخفي�س مقابل خدمات املقا�ضة والت�ضوية لت�ضبح 10 يف املائة األف بدًل من 12.5 يف املائة األف. 

-  تخفي�س املقابل الذي يتقا�ضاه �ضندوق حماية امل�ضتثمر بن�ضبة %75 لت�ضبح 5 يف املائة األف بدًل من 20 يف املائة األف.
-  تخفي�س مقابل اخلدمات عن عمليات التداول على ال�ضندات و�ضكوك الدين واأدوات الدين الأخرى املقيدة بالبور�ضة بن�ضبة  

    %50 عن مقابل اخلدمات عن عمليات التداول على الأ�ضهم بعد تعديلها، مما ي�ضاهم يف زيادة التعامل على اأدوات الدين.

 اإجراء تخفي�ض على مقابل خدمات الفح�ض والدرا�شة امل�شتحق للهيئة
قامت الهيئة بتخفي�س مقابل خدمات الفح�س والدرا�ضة امل�ضتحق للهيئة بن�ضبة %50 لل�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية عند تقدمها 

للح�ضول على موافقة الهيئة على ن�ضرات الكتتاب العام مبنا�ضبة التاأ�ضي�س اأو زيادة راأ�س املال.

 َمـــّد املهلة املمنوحة لل�شركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�شة امل�شرية ومل تقم بتنفيذ الطرح حتى يونيو 2021
�ضدور قرار رقم )210( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن مّد املهلة املمنوحة لل�ضركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�ضة امل�ضرية ومل تقم باإمتام 
اإجراءات تنفيذ الطرح حتى يونيو 2021، وذلك تي�ضريًا على ال�ضركات املقيدة يف مواجهتها للظروف والأحداث التي طراأت على 
الأ�ضواق املالية العاملية وانعك�ضت على �ضوق راأ�س املال يف م�ضر، ومبا يتما�ضى –اأي�ضًا- مع روؤية الرقيب يف تعزيز �ضيا�ضة ال�ضمود 
لالأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية اأمام التداعيات التي تواجهها ب�ضكل غري م�ضبوق، وم�ضاندتها مبا ميكن اتخاذه من اإجراءات للح�ّد 

من اآثارها.

 اإ�شدار �شوابط ت�شكيل جمال�ض اإدارات �شركات االإيداع والقيد املركزي
�ضدور قرار رقم )126( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن �ضوابط ت�ضكيل جمال�س اإدارات �ضركات الإيداع والقيد املركزي �ضواء املتعلقة بالأوراق 
والأدوات املالية احلكومية، اأو املتعلقة بالعقود الآجلة، اأو ال�ضركة القائمة والتي تتوىل الإيداع والقيد املركزي لالأوراق والأدوات 

املالية. حيث ت�ضمنت: 
-  اأن يكون غالبية اأع�ضاء جمل�س الإدارة من ذوي اخلربة على اأن ُي�ضكل جمل�س الإدارة بحد اأدنى خم�ضة اأع�ضاء ومبا ل  

     يتجاوز ت�ضعة اأع�ضاء.
-  اأن يت�ضمن الت�ضكيل ع�ضوين على الأقل من امل�ضتقلني وع�ضوًا ن�ضائيًا على الأقل. 

-  ا�ضتخدام اأ�ضلوب الت�ضويت الرتاكمي لنتخاب جمل�س الإدارة، واأن تكون مدة جمل�س الإدارة ثالثة �ضنوات قابلة  
    للتجديد وبحد اأق�ضى 9 �ضنوات لرئي�س جمل�س الإدارة والأع�ضاء التنفيذيني �ضواء كانوا ممثلني لأنف�ضهم اأو ممثلني  

    لأع�ضاء منتدبني.

 اإجراء تعديالت على قواعد قيد و�شطب االأوراق املالية بجداول البور�شة
املقيدة  املالية  الأوراق  �ضطب  جُتيز  التي  للحالت  بندين جديدين  اإ�ضافة  على  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  اإدارة  وافق جمل�س 

والواردة باملادة رقم )53( من قواعد القيد، وهما:
- َتوىل اإدارة البور�ضة اإخطار رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة باأوجه الإخالل بقواعد القيد التي ميكن اأن يرتتب عليها �ضطب  

الورقة املالية، على اأن تلتزم ال�ضركة بت�ضحيح املخالفات خالل ثالثة اأ�ضهر من تاريخ اإخطار البور�ضة لها.  
- اإلزام ال�ضركة يف حال �ضطب اأ�ضهمها اإجباريًا من البور�ضة ب�ضراء الأ�ضهم حرة التداول والراغب مالكها يف البيع وب�ضمان  
قيام الغري ب�ضراء هذه الأ�ضهم ب�ضعر ل يقل عن القيمة العادلة التي يحددها م�ضت�ضار مايل م�ضتقل من املقيدين ب�ضجل الهيئة.  

- عدم ال�ضماح بتعامالت الداخليني والأطراف املرتبطة بهم اأيًا كانت ن�ضبتهم يف راأ�س مال، على اأي اأوراق مالية لل�ضركة  
خالل خم�ضة اأيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد ن�ضر املعلومات اجلوهرية.   
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التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020

 تعديل القواعد التنفيذية حلوكمة ال�شركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�شة
بالبور�ضة امل�ضرية،  املالية  الأوراق  بتعديل قواعد قيد و�ضطب   2020 ل�ضنة  املالية قرار رقم )91(  الرقابة  اأ�ضدر رئي�س هيئة 
بحيث ُت�ضكل جلنة املراجعة بال�ضركات املقيدة لها اأوراق مالية بالبور�ضة من عدد فردي من الأع�ضاء ل يقل عن ثالثة من بني 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، ويجوز اأن ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها اأع�ضاء من خارج ال�ضركة، ويجب اأن يكون غالبية 
اأع�ضاء اللجنة من امل�ضتقلني على اأن يكون رئي�ضها اأحدهم. ويف جميع الأحوال، يجب اأن يكون اأع�ضاء اللجنة من امل�ضهود لهم 
بالكفاءة واخلربة يف جمال عمل ال�ضركة واأن يكون ع�ضو منهم على الأقل لديه خربة بال�ضئون املالية واملحا�ضبية، كما يجوز للجنة 

اأن ت�ضتعني مبراقب احل�ضابات اأو من تراه منا�ضبًا حل�ضور اجتماعاتها من غري اأع�ضائها.

 تعديل يف �شوابط ممار�شة ن�شاط �شناديق اال�شتثمار 
وافق جمل�س اإدارة الهيئة بقراره رقم )48( ل�ضنة 2020، على اإجراء تعديل يف �ضوابط واإجراءات الرتخي�س للبنوك ولبع�س 
ال�ضركات التي تبا�ضر اأن�ضطة مالية غري م�ضرفية بنف�ضها اأو مع غريها ن�ضاط �ضناديق ال�ضتثمار، باإ�ضافة بند يجيز قيام مراقب 

احل�ضابات الواحد مبراجعة ح�ضابات ثالثة �ضناديق خمتلفة يف وقت واحد بحد اأق�ضى، وذلك جتنبًا تعار�س امل�ضالح.

 �شدور قرار ب�شاأن وجوب متثيل عن�شر ن�شائي مبجال�ض االإدارات 
اأ�ضدرت الهيئة العامة للرقابة املالية القرار رقم )50( ل�ضنة 2020، ب�ضاأن وجوب متثيل عن�ضر ن�ضائي واحد على الأقل مبجال�س 
اإدارات ال�ضركات واجلهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. واألزم القرار جمال�س الإدارات ب�ضرورة البدء يف 
نهاية عام  اأق�ضاه  اأو�ضاعها وفقًا لذلك يف موعد  اإدارتها وتوفيق  الن�ضائي مبجل�س  العن�ضر  الإج��راءات الالزمة ل�ضمان متثيل 

.2020

 �شدور قرار ب�شاأن �شوابط تعامل �شناديق اال�شتثمار يف القيم املالية املنقولة 
وافق جمل�س اإدارة الهيئة بقراره رقم )98( ل�ضنة 2020، على اإتاحة بديل متويلي جديد اأمام �ضركات التمويل العقاري، والتاأجري 
التمويلي، والتمويل ال�ضتهالكي، والتخ�ضيم، والتمويل متناهي ال�ضغر، من خالل ا�ضتحداث نوعية جديدة من �ضناديق ال�ضتثمار 
متخ�ض�ضة يف ال�ضتثمار يف القيم املنقولة الأخرى، من خالل حوالة ُكل اأو جزء من حمفظة احلقوق املالية الآجلة اململوكة لها 
والنا�ضئة عن مزاولة ن�ضاط التمويل غري امل�ضريف، مبا ميكنها من احل�ضول على القيمة احلالية لالأق�ضاط امل�ضتحقة على عمالئها. 

 �شدور �شوابط ومعايري هيكل ملكية �شركة بور�شة العقود االآجلة و�شركة املقا�شة املرتبطة بتعامالتها
وافق جمل�س اإدارة الهيئة على اأن يت�ضمن هيكل ملكية �ضركة بور�ضة العقود الآجلة و�ضركة املقا�ضة اخلا�ضة بها موؤ�ض�ضات مالية 
ذات مالءة مالية، واأي�ضًا موؤ�ض�ضات مالية ذات خربة يف جمال عمل البور�ضات ومبا ل يقل عن ن�ضبة %75 من اأ�ضهم راأ�ضمالها، 
على األ تزيد ن�ضبة م�ضاهمة ال�ضخ�س والأ�ضخا�س املرتبطة به عن %10 من اإجمايل اأ�ضهم راأ�ضمال ال�ضركة، كما يجوز ل�ضركة 

بور�ضة العقود الآجلة طرح ما ل يجاوز ن�ضبة %25 من اأ�ضهمها لالكتتاب العام يف اأي وقت.

ثانيًا نشاط التأمين

 �شدور قرار ب�شاأن �شوابط امل�شاهمة يف راأ�ض مال �شركات التاأمني 
القرار عدم  وت�ضمن  التاأمني.  �ضركات  راأ�س مال  امل�ضاهمة يف  ب�ضاأن �ضوابط   2020 ل�ضنة  القرار رقم )133(  الهيئة  اأ�ضدرت 
اجلواز لالأ�ضخا�س الطبيعيني اأو العتباريني )الذين ميتلكون ح�ضة م�ضيطرة يف اإحدى �ضركات التاأمني( بامل�ضاهمة ب�ضكل مبا�ضر 
اأو حقوق  ال�ضركة  تلك  اأ�ضهم  %25 من  تقل عن  وبن�ضبة  الن�ضاط  تزاول ذات  اأخرى  واحدة  تاأمني  �ضركة  اإل يف  مبا�ضر  اأو غري 
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لندماج  ملزمة  خطة  بتقدمي  التملك  طلب  اقرتن  اإذا  املذكورة  الن�ضبة  يجاوز  مبا  امل�ضاهمة  ن�ضبة  زيادة  ويجوز  بها،  الت�ضويت 
�ضركتي التاأمني، على اأن يتم تنفيذ عملية الندماج خالل �ضنة بحد اأق�ضى من تاريخ تقدمي الطلب ووفقًا لل�ضروط التي يقررها 

جمل�س اإدارة الهيئة يف هذا ال�ضاأن.

 �شدور قرار يلزم �شركات التاأمني بتكوين احتياطي ملواجهة خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�شبة امل�شري رقم )47( 
2020 باإلزام كافة �ضركات التاأمني اخلا�ضعة لإ�ضراف ورقابة  اأ�ضدرت الهيئة العامة للرقابة املالية القرار رقم )162( ل�ضنة 
الهيئة بتكوين احتياطي ملواجهة خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�ضبة امل�ضري –اجلديد-واخلا�س بالأدوات املالية، مبا يعادل ن�ضبة 
)%1( من اإجمايل الأ�ضول وذلك من �ضايف اأرباح العام املايل املنتهي يف يونيو 2020 بعد احتجاز ال�ضريبة، وعلى اأن يتم اإدراجه 

�ضمن حقوق امل�ضاهمني ول يتم الت�ضرف فيه اإل بعد موافقة الهيئة. 

ثالثًا: أنشطة التمويل

 �شدور قانون تنظيم ن�شاط التمويل اال�شتهالكي 

التمويل ال�ضتهالكي، والذي ا�ضتحدث  2020 واخلا�س بتنظيم ن�ضاط  ل�ضنة  ال�ضيد رئي�س اجلمهورية قانون رقم )18(  اأ�ضدر 
تنظيم تاأ�ضي�س �ضركات التمويل ال�ضتهالكي، والتي تتوىل تقدمي التمويل للم�ضتهلكني لتوفري احتياجاتهم من ال�ضلع واخلدمات 
على اآجال تتنا�ضب مع دخلهم، �ضمن منظومة ال�ضركات العاملة يف الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. وقد اأ�ضند تاأ�ضي�ضها والرتخي�س 

بها للهيئة.

 تعديل بع�ض اأحكام قانون التمويل متناهي ال�شغر 

�ضدور قانون رقم )201( ل�ضنة 2020 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )141( ل�ضنة 2014 واخلا�س بتنظيم ن�ضاط التمويل 
متناهي ال�ضغر، لُيخ�ضع ن�ضاط متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية لتنظيم قانوين متكامل واإدراجه حتت مظلة رقابية تهدف 
ا�ضتكمال دورة  التمويل ودوره يف  النوع من  الن�ضاط، نظرًا لأهمية هذا  اإىل حتقيق ال�ضتقرار وال�ضفافية بني املتعاملني يف هذا 

الن�ضاط القت�ضادي.

 �شدور �شروط و�شوابط التاأ�شي�ض والرتخي�ض مبزاولة ن�شاط التمويل اال�شتهالكي اأعقبه حزمة من القرارات 
ال�شتكمال االإطار التنفيذي

-  �ضدور قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )56( ل�ضنة 2020 الذي حدد اإج�راءات تاأ�ض��ي�س �ضركات التمويل ال�ضتهالكي، والذي  
يحدد ل�ضركة التمويل ال�ضتهالكي اأن تتخذ �ضكل �ضركة م�ضاهمة م�ضرية واأل يقل راأ�ضمالها امل�ضدر واملدفوع عن ع�ضرة ماليني 

جنيه.
-  �ضدور قرار تنفيذي رقم )457( ل�ضنة 2020 ل�ضركات التمويل ال�ضتهالكي ومقدمى التمويل ال�ضتهالكي املرخ�س لهم من 
التمويل وبيان �ضعرها     اأو اخلدمات حمل  لل�ضلع  باإبرام عقد بينها وبني عمالئها تت�ضمن بنوده حتديدًا  الن�ضاط  الهيئة مبزاولة 

عند ال�ضراء وما يدفعه العميل منه وقت اإبرام التعاقد.
-  �ضدور قرار رقم )60( ل�ضنة 2020 ب�ضاأن قواعد اإعداد وعر�س القوائم املالية لل�ضركات العاملة يف ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي. 
وقد حدد احلد الأدنى من البيانات الواجب اأن تلتزم بها �ضركة التمويل ال�ضتهالكي يف الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية، كما 
نظم توقيت تقدمي القوائم املالية ال�ضنوية لل�ضركة مرفقًا بها تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقب احل�ضابات عن مراجعة تلك 
القوائم خالل مدة ل جتاوز ثالثة اأ�ضهر من نهاية ال�ضنة املالية، ومبا ل يقل عن 21 يومًا قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية 

العامة لل�ضركة. كما األزم بتقدمي القوائم املالية الربع �ضنوية اإىل الهيئة خالل 45 يوما من نهاية كل ربع.
-  �ضدور قرار رقم )61( ل�ضنة 2020 والذي ن�س على التزام ال�ضركات املرخ�س لها مبزاولة ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي 
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بالقواعد التنفيذية حلوكمة ال�ضركات كاأحد متطلبات ا�ضتمرار الرتخي�س ملزاولة الن�ضاط.
-  �ضدور قرار رقم )62( ل�ضنة 2020 ب�ضريان �ضوابط مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب ال�ضابق تطبيقها يف الأن�ضطة 

املالية غري امل�ضرفية على ال�ضركات العاملة يف ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي.
-  �ضدور قرار رقم )63( ل�ضنة 2020 والذي حدد ت�ضكيل جلنة تظلمات اأو اأكرث برئا�ضة اأحد نواب جمل�س الدولة وع�ضوية اثنني 
من م�ضت�ضاري جمل�س الدولة، وممثل من الهيئة واآخر من ذوي اخلربة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية ال�ضادرة تطبيقًا 

لأحكام قانون تنظيم ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي خالل �ضتني يومًا من تاريخ الإخطار اأو العلم اليقيني.

 تعديل �شوابط عمل �شركات التمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�شيم

اأ�ضدرت هيئة الرقابة املالية قرار رقم )38( ل�ضنة 2020 بتعديل قرار جمل�س اإدارة الهيئة، باإ�ضافة مادة جديدة جتيز للهيئة 
املركزي  البنك  بقانون  والواردة  الأن�ضطة  بتلك  املتعلقة  لها لالأحكام  املرخ�س  ال�ضركات  اأكرث يف حال خمالفة  اأو  تدبري  اتخاذ 

واجلهاز امل�ضريف والنقد. 

 تعديل بع�ض القواعد التنفيذية حلوكمة ال�شركات العاملة يف االأن�شطة املالية غري امل�شرفية 

والتي تلزم ال�ضركات بالآتي:
-  ت�ضكيل جلنة املراجعة من عدد فردي من الأع�ضاء ل يقل عن ثالثة من بني اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، ويجوز اأن  

    ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها اأع�ضاء من خارج ال�ضركة.
-  يكون غالبية اأع�ضاء اللجنة من امل�ضتقلني على اأن يكون رئي�ضها من بينهم. ويف جميع الأحوال، يجب اأن يكون اأع�ضاء اللجنة  

    من امل�ضهود لهم بالكفاءة واخلربة يف جمال عمل ال�ضركة واأن يكون ع�ضو منهم على الأقل لديه خربة بال�ضئون املالية واملحا�ضبية. 
-  ت�ضكيل جلنة للمخاطر من عدد فردي من الأع�ضاء ل يقل عن ثالثة من بني اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني والأع�ضاء  

  امل�ضتقلني، ويجوز اأن ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها اأع�ضاء من خارج ال�ضركة، ويجب اأن يكون رئي�س اللجنة من الأع�ضاء غري  
  التنفيذيني اأو امل�ضتقلني.

 تعديل قواعد ومعايري ممار�شة ن�شاط التمويل العقاري للم�شتثمر الواحد 

اأ�ضدرت هيئة الرقابة املالية قرار رقم )139( ل�ضنة 2020 بتعديل قرار جمل�س اإدارة الهيئة ب�ضاأن قواعد ومعايري ممار�ضة ن�ضاط 
التمويل العقاري، حيث قامت برفع ن�ضبة التمويل العقاري املمنوح للم�ضتثمر الواحد لت�ضبح %15 بدًل من %10 وذلك لالأغرا�س 

ال�ضكنية و%30 بدًل من %20 لالأغرا�س غري ال�ضكنية، وذلك من �ضايف حقوق امللكية للممول.

 اإ�شدار معايري مالءة مالية متكاملة على �شركات التمويل العقاري 

التاأجري  لن�ضاطي  املالية  الواردة على معايري املالءة  التعديالت  يت�ضق مع  العقاري كي  التمويل  ن�ضاط  لتهيئة  اإجراء تنظيمي  يف 
التمويلي والتخ�ضيم ومعايري املالءة املالية لن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي، قامت الهيئة باإ�ضدار قرار رقم )158( ل�ضنة 2020، 

وذلك متهيدًا لبناء ن�ضق موحد يتيح ل�ضركات التمويل اجلمع بني اأكرث من ن�ضاط متويلي خا�ضع لرقابة واإ�ضراف الهيئة.

 تعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�شمانات املنقولة

اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�ضمانات  2020 بتعديل بع�س  �ضدور قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )908( ل�ضنة 
املنقولة لي�ضمح لالأ�ضخا�س الطبيعيني اأن ميار�ضوا ن�ضاط متويل امل�ضروعات الإنتاجية واخلدمية، ب�ضمان حقوق ملنقولت يف حيازة 

املدين واإ�ضهارها يف ال�ضجل الإلكرتوين لل�ضمانات املنقولة.
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 �شدور قــرار يلزم �شركات التمويل العقاري، والتاأجري التمويلي، والتخ�شيم، والتمويل متناهي ال�شغر بتكوين 
احتياطي ملواجهة خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�شبة امل�شري رقم )47(

التمويلي،  والتاأجري  العقاري،  التمويل  �ضركات  قيام  ب�ضاأن   ،2020 ل�ضنة  القرار رقم )200(  املالية  الرقابة  رئي�س هيئة  اأ�ضدر 
والتخ�ضيم، والتمويل ال�ضتهالكي، ومتويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر والتي تزيد فيها الأهمية الن�ضبية 
املحا�ضبة  اآثار تطبيق معيار  “خماطر  بتكوين احتياطي ملواجهة  التمويلي -  ن�ضاطها  نتيجة مزاولة  املتوقعة  الئتمانية  للمخاطر 
امل�ضرى )47(- الأدوات املالية”، مبا يعادل ن�ضبة)%1( من اإجمايل الأ�ضول وذلك من �ضافى اأرباح العام بعد احتجاز ال�ضريبة 
عن العام املايل املنتهى يف دي�ضمرب 2020، وعلى اأن يتم اإدراجه �ضمن حقوق امل�ضاهمني ول يتم ا�ضتخدامه اإل بعد موافقة  الهيئة .

رابعًا: تشريعات أخرى

االأن�شطة  يف  املالية  التكنولوجيا  ا�شتخدام  وتنمية  تنظيم  قانون  م�شروع  على  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  موافقة   
املالية غري امل�شرفية 

املالية  الأن�ضطة  يف  املالية  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  وتنمية  تنظيم  قانون"  م�ضروع  على  املالية  الرقابة  هيئة  اإدارة  جمل�س  وافق 
التبادل  اأ�ضا�ضي على  ُبعد تقوم ب�ضكل  بيئة عمل ناجزة عن  الدولة امل�ضرية �ضيا�ضة توفري  لتبنى  غري امل�ضرفية" وذلك تطبيقًا 
الآمن للمعلومات واإ�ضراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية. ويهدف م�ضروع القانون اإىل تعزيز ا�ضتخدام الرقيب 
للتكنولوجيا احلديثة واملبتكرة بهدف تي�ضري قيامها بدورها الرقابي على اجلهات اخلا�ضعة لها ب�ضاأن اللتزام مبعايري ال�ضفافية 
اأدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتي�ضري التعامل مع  واحلوكمة، وحماية املتعاملني يف الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، واعتماد 

القطاع املايل غري امل�ضريف يف جمال ا�ضتخدام التكنولوجيا املالية.

 الهيئة ت�شدر قرارًا ب�شاأن �شوابط قوائم العقوبات والقيود املالية امل�شتهدفة يف مكافحة االإرهاب 
�ضدور قرار رقم )23( ل�ضنة 2020، ب�ضاأن ال�ضوابط الرقابية اخلا�ضة بقوائم العقوبات والقيود املالية امل�ضتهدفة يف مكافحة 
اأ�ضماء  اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل للجهات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. وحدد جمل�س الأمن  الإرهاب وانت�ضار 
للجزاءات، وقوائم ذات �ضلة  امل�ضتهدفة، ونظمها يف �ضورة قوائم  املالية  والقيود  العقوبات  والكيانات املطبق عليها  الأ�ضخا�س 
بتمويل انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، وذلك وفقًا ملجموعة من املعايري مبوجب قرارات جمل�س الأمن، من خالل جلان م�ضوؤولة 
عن متابعة طلبات اقرتاح اأ�ضماء جديدة لالإدراج واملقدمة من الدول املختلفة، وطلبات رفع الأ�ضماء وطلبات الإعفاء من التجميد.
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المحور الخامس: تطوير اإلطار المؤسسي 
1-  استكمال الهيكل التنظيمى  

تعتمد الهيئة يف حتقيق اأهدافها على نهج ا�ضرتاتيجي يرتكز على توافر بيئة داخلية مهنية ومنظمة ومواتية متتلك اأدوات تنفيذ 
تلك الأهداف، فتحر�س على تطوير بيئة العمل والإدارة املثلى ملواردها الب�ضرية واملالية، كما حر�ضت الهيئة على توفري بيئة عمل 
منظمة متتاز بال�ضرعة والكفاءة والقدرة على تلبية متطلبات العمل واأداء مهامها بفاعلية. ويف هذا الإطار اأ�ضدرت الهيئة عدة 

قرارات اأهمها:
- جمل�س اإدارة الهيئة يوافق على اإجراء تعديل على لئحة املوارد الب�ضرية للهيئة، وحظر عمل موظفيها ال�ضابقني لدى اجلهات 
ِثل تعار�ضًا  اخلا�ضعة لإ�ضرافها ملدة ت�ضل لعام كامل، وذلك لتجنب الوقوع يف اأي فعل اأو ممار�ضة من جانب العاملني مُتَ
بحظر  وذلك  الهيئة  لرقابة  واخلا�ضعة  امل�ضرفية  املالية غري  الأن�ضطة  العاملة يف جمال  والوحدات  الهيئة  بني  للم�ضالح 
التحاق اأي عامل من العاملني بالهيئة تنتهي خدمته بال�ضتقالة ال�ضريحة اأو ال�ضمنية منها بالعمل لدى اأي جهة من اجلهات 

اخلا�ضعة لإ�ضراف ورقابة الهيئة قبل ُم�ضى �ضنة من تاريخ انتهاء خدمته.
- ا�ضت�ضافة �ضركة e-finance لتطبيقات متكني املراأة وغ�ضل الأموال على �ضبيل التجربة حلني توافر البنية التحتية املنا�ضبة.

- حتديث ع�ض�وية بع�س اللجان ال�ضت�ضارية بالهيئة واملُ�ضك�لة من املتخ�ض�ضني واأهل اخل�ربة لكل ن��ضاط من الأن�ضطة املالية 
العمل  نظم  وتطوير  امل�ضرفية  غري  املالية  والأدوات  الأ�ضواق  لتنمية  امل�ضورة  وتقدمي  ال��راأي  اإب��داء  بهدف  امل�ضرفية  غري 

بالهيئة، وحت�ضني قدراتها التناف�ضية اإقليميًا وعامليًا.
2-  بناء القدرات البشرية  

تبذل الهيئة جهودًا م�ضتمرة من اأجل حتقيق التوظيف الأمثل للطاقات الب�ضرية، وال�ضتفادة على نحو اأف�ضل من اإمكانيات وقدرات 
العاملني بقطاع اخلدمات املالية غري امل�ضرفية �ضواء داخل الهيئة اأو خارجها.

  معهد اخلدمات املالية 
تعتمد الهيئة على معهد اخلدمات املالية التابع لها يف تنمية املهارات والقدرات الفنية للكوادر الب�ضرية، وذلك من خالل اإعداد 

جمموعة برامج تدريبية متخ�ض�ضة للعاملني بالقطاع املايل غري امل�ضريف ممن ميار�ضون وظائف متخ�ض�ضة.
ويظهر اجلدول التايل عدد الربامج واأعداد املتدربني:

عدد المتدربين عدد البرامج القطاع

259 4 �صوق املال
4073 3 مهنيني التاأمني

139 3 متخ�ض�س
4212 6 اإجمايل قطاع التاأمني

29 3 مهنيني التمويل العقاري
49 3 متخ�ض�س
78 6 اإجمايل قطاع التمويل العقاري

210 4 تاأجري متويلي
27 1 التخ�صيم
31 1 برامج متنوعة

- - التمويل متناهي ال�صغر
4817 22 االجمالي
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 قام معهد اخلدمات املالية بتنفيذ دورة تدريبية من الربنامج املتخ�ض�س فى متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية )اخلدمات 
املالية غري امل�ضرفية( والذي مت بالتعاون بني معهد اخلدمات املالية واملعهد امل�ضريف والبنك املركزى امل�ضري، فى اإطار مبادرة 
التعامل مع متطلبات  تاأهيل كوادر فنية متخ�ض�ضة قادرة على  النيل لدعم امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، ملنح �ضهادة  رواد 
التطبيق الفعال، لتقدمي خدمات تطوير الأعمال يف جمالت التاأمني والتمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�ضيم وراأ�س املال 

املخاطر.
 كما مت التفاق مع منظمة العمل الدولية ILO  ووكالة التعاون الأملانية GIZ  لتاأهيل عدد من املدربني )حما�ضرين( يف جمال 
التاأمني ال�ضمويل Inclusive Insurance، و�ضوف ميثل هوؤلء املدربني نواة لربامج تاأمينية يقدمها املعهد للقطاع التاأمينى يف 
م�ضر، و�ضوف يتم اختيار املدربني )املحا�ضرين( وفقا ل�ضرتاطات معينة، يف املقابل يلتزم املتدربون بتقدمي خدمات التدريب 
ل�ضالح املعهد ملدة عامني على الأقل، كما �ضيتم تطوير بع�س الربامج يف جمال التاأمني من خاللهم وبعد اعتمادهم كمحا�ضرين 

.ILO من منظمة
 قام املعهد باتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضتمرار تقدمي خدماته التدريبية للعاملني بالأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، حيث مت 

.  Zoom عقد الدورات التدريبية عن بعد من خالل برنامج الفيديو كونفران�س
   7mmodules الأ�ضب�انى لتق�دمي برن�امج م�اج�ضتري يف الأ�ض��واق امل�الية والذي �ضوف يح�توى ع�لى  IEB مت التع�اقد مع معهد 
منها امل�ضتقات املالية، و�ضوف يتكون نظام التعليم من %80 تعليم مبا�ضر وجهًا لوجه و %20 اأونالين بالإ�ضافة اإىل ال�ضفر ملدة 
اأو ثالثة )ح�ضب املفاو�ضات( ملناق�ضة البحث املقدم والتدريب العملي مع اإحدى املوؤ�ض�ضات املالية الأ�ضبانية، وكذلك  اأ�ضبوعني 

البور�ضة يف مدريد ومن املتوقع بدء الربنامج يف بداية 2021. 

  مركز املديرين امل�شري  
  حدد القرار اجلمهوري رقم )231) ل�ضنة 2004 اخت�ضا�ضات املركز، وجعله م�ضئوًل عن التعريف والرتويج ملبادئ حوكمة ال�ضركات 
من خالل الرتكيز على حوكمة ال�ضركات يف املنطقة العربية. ويقوم مركز املديرين امل�ضري بت�ضميم وتقدمي جمموعة متنوعة من 
الربامج التدريبية وال�ضهادات املهنية املعتمدة، والتي تغطي امل�ضتويات الأ�ضا�ضية واملتقدمة يف خمتلف جمالت حوكمة ال�ضركات 
واملو�ضوعات ذات ال�ضلة. وت�ضتهدف هذه الربامج وال�ضهادات كاًل من روؤ�ضاء واأع�ضاء جمال�س الإدارة احلاليني واملرتقبني وكبار 
ا لل�ضركات  املديرين والتنفيذيني، وجميع املعنيني بتطبيق احلوكمة يف �ضركاتهم. كما يتم تقدمي الربامج التدريبية املعدة خ�ضي�ضً
بناًء على طلبها، وتقدم هذه الربامج داخل ال�ضركة لأع�ضاء جمال�س الإدارة اأو العاملني بال�ضركة على اختالف م�ضتوياتهم حول 

احلوكمة وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجه ال�ضركة عند التطبيق. 
ويعترب مركز املديرين امل�ضري الرائد على م�ضتوى ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف تقدمي الربامج التدريبية اخلا�ضة بحوكمة 
ا بتقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية عن طريق دعم  اأي�ضً ال�ضركات واملو�ضوعات ذات ال�ضلة عن طريق الإنرتنت. كما يقوم املركز 

ال�ضركات الراغبة يف تقييم اأو ت�ضميم نظم داخلية تتطابق مع قواعد حوكمة ال�ضركات. 
ويت�شمن اجلدول التايل نتائج اأعمال مركز املديرين امل�شري عن عام 2020:

يناير - ديسمبر 2020 البيـــــان

1128 اإجمايل عدد املتدربني
71 اإجمايل عدد الربامج التدريبية املنفذة

250 اإجمايل عدد الأيام التدريبية
93% متو�ضط نتائج تقييم الربامج التدريبية

 قام املركز بتقدمي برنامج “�ضهادة ع�ضو جمل�س الإدارة املعتمد” ملجموعة ثانية من ال�ضيدات ع�ضوات منتدى اخلم�ضني �ضيدة 
الأكرث تاأثريًا، وذلك دعمًا من املركز لتمكني املراأة يف جمتمع الأعمال.
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 ا�ضتكمل املركز تعاونه مع اجلامعة الأمريكية يف تدريب القيادات الن�ضائية مبجتمع الأعمال امل�ضري وذلك تنفيذًا لربوتوكول 
املديرين  مركز  بني  للتعاون  عديدة  اأطرًا  ت�ضمن  والذي  الأمريكية،  واجلامعة  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بني  املربم  التعاون 
امل�ضري واجلامعة الأمريكية يف جمالت التدريب والتطوير اخلا�ضة باحلوكمة وامل�ضئولية الجتماعية وال�ضتدامة ودور املراأة يف 

جمتمع الأعمال، حيث قام املركز بتنفيذ برنامج “�ضهادة ع�ضو جمل�س الإدارة املعتمد” ملجموعتني من ال�ضيدات. 
 قام املركز بتقدمي ندوة تفاعلية عرب النرتنت بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل GIZ. وقد تناولت مناق�ضات حول 

دور احلوكمة وجمال�س الإدارات يف ظل جائحة كورونا.
اأبرم املركز عدة بروتوكولت تعاون مع عدة كيانات بهدف زيادة انت�ضار املركز وتعزيز قواعده الت�ضويقية.

 احتفل املركز بانتهاء املواد املتخ�ض�ضة يف حوكمة ال�ضركات لأول جمموعة من جمموعات املاج�ضتري املهني يف حوكمة ال�ضركات 
للعلوم  العربية  الأكادميية  الأ�ضا�ضية يف  املواد  ا�ضتكمال  MBA in Corporate Governance، ويتم حاليًا  باللغة الإجنليزية 

والتكنولوجيا والنقل البحري طبقًا للربوتوكول املربم بني املركز وكلية الدرا�ضات العليا يف الإدارة بالأكادميية.
3-  الترخيص للمهنيين  

ي�ضاهم يف  للهيئة، ومبا  بال�ضركات اخلا�ضعة  التنفيذية  للوظائف  والختيار  الأداء  تقييم  لأف�ضل معايري  الهيئة  تطبيق  اإطار  يف 
خلق كوادر قادرة على النهو�س باملوؤ�ض�ضات املالية غري امل�ضرفية وحتقيق اأهداف التنمية، فقد راعت الت�ضريعات املرتبطة بكافة 
الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية �ضرورة توافر خربات وموؤهالت متخ�ض�ضة لبع�س الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك على النحو 

التايل:

 �شوق املال
للقرار رقم  الهيئة طبًقا  املالية واحلا�ضلة على موافقة  الأوراق  ال�ضم�ضرة يف  لها ب�ضركات  ال�ضارية املرخ�س  الوظائف  عدد 

)24( ل�ضنة 2007، والقرار رقم )80( ل�ضنة 2011:

2020 2019 الوظــائف م

628 601 الأع�ضاء املنتدبون  1

851 839 مديرو الفروع  2

126 124 املراقب الداخلي 3

164 150 م�ضئول مكافحة غ�ضل الموال 4

349 324 املراقب الداخلي وم�ضئول مكافحة غ�ضل الأموال  5

238 231 مدير مايل  6

278 273 مدير خماطر 7

295 286 مراجع داخلي 8

296 292 مدير عمليات املكتب اخللفي  9

1660 1640 مدير ح�ضاب 10

77 75 باحث وحملل مايل 11

8 8 الباحث واملحلل الفني 12

1 ـ مدير حمفظة 13

4971 4843 اإلجمالي
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 التاأمني
بيان بالرتاخي�س ال�ضارية لالأ�ضخا�س الطبيعيني يف جمال التاأمني:

2020 2019 البيـــــان م

13089 13300 و�ضطاء التاأمني  1

375 408 خرباء املعاينة  2

50 50 خرباء اكتواريني 3

367 361 خرباء ا�ضت�ضاريني 4

13881 14119 اإلجمالي

توزيع و�ضطاء التاأمني من الأ�ضخا�س الطبيعيني )لدى �ضركة تاأمني /  و�ضيط حر(:

2020 2019 البيـــــان م

11125 11825 و�ضيط تاأمني م�ضجل لدى �ضركة تاأمني   1

1585 1553 و�ضيط تاأمني )حر(  2

379 332 و�ضيط تاأمني م�ضجل لدى �ضركة و�ضاطة 3

13089 13710 اإلجمالي

 التمويل العقاري
بيان باأعداد املهنيني املرخ�س لهم يف جمال التمويل العقاري:

2020 2019 البيـــــان م

186 196 خرباء التقييم العقاري  1

7 7 و�ضطاء التمويل العقاري  2

186 179 الوكالء العقاريون 3

379 382 اإلجمالي
مت اإجراء بع�س التعديالت والت�ضويات لبيانات عام 2019.

 اأخرى
املوافقات ال�ضادرة خالل عام 2020 لبع�س الوظائف القيادية والفنية التي ن�ضت عليها القوانني وال�ضوابط ال�ضادرة عن الهيئة  

التمويل 
االستهالكي دد

ع
ال التمويل 

متناهي 
الصغر دد

ع
ال التمويل العقاري، 
التأجير التمويلي 

و التخصيم دد
ع

ال

التأمين

دد
ع

ال

ع�ضو منتدب 
)ن�ضاط التمويل 

الإ�ضتهالكي(
9

ع�ضو منتدب 1 ع�ضو منتدب 22 ع�ضو منتدب �ضركة تاأمني 10

م�ضئول ائتمان 1 م�ضئول اإدارة مالية 10 ع�ضو منتدب �ضركة و�ضاطة يف التاأمني 17

م�ضئول متويل 1 م�ضئول اإدارة قانونية 3 م�ضئول اكتتاب 11

ع�ضو منتدب 
)ن�ضاط مقدمو 
خدمة التمويل 

الإ�ضتهالكي(

7

م�ضئول مراجعة 
داخلية 4 م�ضئول مراجعة داخلية 8 م�ضئول تعوي�ضات 10

م�ضئول خماطر 2
خماطر 5 م�ضئول اإعادة تاأمني 16

ائتمان 9 م�ضئول ا�ضتثمار 8
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المحور السادس: تطوير مستويات الحوكمة
وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين 

1-  تطوير مستويات الحوكمة
  اإجراء تعديل يف �ضوابط واإجراءات الرتخي�س للبنوك وبع�س ال�ضركات التي تبا�ضر اأن�ضطة مالية غري م�ضرفية، باإ�ضافة بند 
اأق�ضى،  ا�ضتثمار خمتلفة يف وقت واحد بحد  الواحد مبراجعة ح�ضابات ثالثة �ضناديق  جديد يجيز قيام مراقب احل�ضابات 

وذلك جتنبًا لتعار�س امل�ضالح.
  اإلزام ال�ضركات املرخ�س لها بالقيام باأعمال التقييم املايل واإعداد درا�ضات لتحديد القيمة العادلة، باإخطار الهيئة فور تكليفها 

بالقيام بذلك )الكتاب الدوري رقم )6( ل�ضنة 2020(.
  تعديل معايري املالءة املالية املطبقة على �ضركات التمويل العقاري حتى تت�ضق مع التعديالت الواردة على معايري املالءة املالية 
لأن�ضطة التاأجري التمويلي والتخ�ضيم، والتمويل ال�ضتهالكي؛ متهيدًا لبناء ن�ضق موحد يتيح ل�ضركات التمويل اجلمع بني اأكرث 

من ن�ضاط متويلي خا�ضع لرقابة واإ�ضراف الهيئة.
  اإلزام كافة �ضركات التاأمني اخلا�ضعة لإ�ضراف الهيئة بتكوين احتياطي ملواجهة خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�ضبة امل�ضري 

واخلا�س بالأدوات املالية، مبا يعادل ن�ضبة )%1( من اإجمايل الأ�ضول، وذلك من �ضايف اأرباح العام بعد احتجاز ال�ضريبة.
  اإ�ضدار �ضوابط هيكل ملكية ال�ضركة التي تبا�ضر ن�ضاطي الإيداع والقيد املركزي لالأوراق والأدوات املالية احلكومية و�ضوابط 

ت�ضكيل جمال�س اإدارة ال�ضركات التي تبا�ضر ن�ضاطي الإيداع والقيد املركزي.
  عدم ال�ضماح بتعامل الداخليني والأطراف املرتبطة بهم اأيا كانت ن�ضبة م�ضاهمتهم يف راأ�س مال ال�ضركة على اأي اأوراق مالية 

لل�ضركة خالل خم�ضة اأيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد ن�ضر املعلومات اجلوهرية.
  حظر متلك الأ�ضخا�س الطبيعيني اأو العتباريني حل�ضة م�ضيطرة يف اإحدى �ضركات التاأمني، وامل�ضاهمة ب�ضكل مبا�ضر اأو غري 
تقل عن  وبن�ضبة  الن�ضاط  ذات  تزاول  اأخرى  واحدة  تاأمني  �ضركة  اإل يف  املرتبطة،  اأطرافهم  اأو من خالل  مبا�ضر ومبفردهم 

)%25( من اأ�ضهم تلك ال�ضركة اأو حقوق الت�ضويت بها.
  اإ�ضدار النظام الأ�ضا�ضي للمركز امل�ضري للتحكيم الختياري وت�ضوية املنازعات املالية غري امل�ضرفية.

  موافقة جمل�س اإدارة الهيئة على حتديث قواعد حوكمة ال�ضركات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية. 
  اإجراء تعديل على قواعد قيد و�ضطب الأوراق املالية باإ�ضافة بند جديد لل�ضروط العامة لقيد الأوراق املالية بجداول البور�ضة 
يق�ضى بالف�ضل بني وظيفة رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفة الع�ضو املنتدب )الرئي�س التنفيذي( لل�ضركة، وذلك ا�ضتنادًا لأف�ضل 
التجارب واملمار�ضات العاملية يف تطبيق قواعد حوكمة ال�ضركات التي مت مناق�ضتها بورقة عمل قدمها مركز املديرين امل�ضري.
  اإخطار ال�ضركات التي �ضدر �ضد اأحد اأع�ضاء جمل�س اإدارتها حكم جنائي باللتزام باأحكام القانون رقم 159 ل�ضنة 1981، 

2019  ب�ضاأن تعديل بع�س اأحكام  10 ل�ضنة  2018 والقرار رقم  162( ل�ضنة  اأرقام )85،  اإدارة الهيئة  وكذا قرارات جمل�س 
قراري جمل�س اإدارة الهيئة رقمي )85، 162( ل�ضنة 2018، ب�ضاأن ال�ضروط الواجب توافرها يف ع�ضوية جمال�س اإدارة ال�ضركات 

اخلا�ضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ الالزم ب�ضاأنها.
  اإخطار ال�ضركات بقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 100 ل�ضنة 2020، ب�ضاأن قواعد حوكمة ال�ضركات العاملة يف جمال الأن�ضطة 

املالية غري امل�ضرفية.
�ضركة   )85( عددها  والبالغ   1981 ل�ضنة   159 القانون  من   )75  ،64  ،61( امل��واد  لأحكام  املخالفة  ال�ضركات  ح�ضر    

واإحالتها لالإدارة املركزية لالإلزام لتخاذ الإجراءات القانونية جتاهها.
  اعتماد 3339 حم�ضرًا جلمعيات عمومية عادية وغري عادية ملجال�س اإدارة ال�ضركات. 

للهيئة،  ال��واردة  الإف�ضاحات  واقع  من   2020 عام  خالل  بالهيئة  لل�ضركات  الإلكرتوين  النظام  على  ال�ضركات  بيانات  حتديث    
حيث مت حتديث البيانات العامة لل�ضركة، والبيانات التي تخ�س هيكل امللكية، واأع�ضاء جمل�س الإدارة و�ضفاتهم، ومراقبي احل�ضابات.
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  تقدمي 5808 خدمة خالل عام 2020، موزعة على النحو التايل:
2020 الموضوع

3339 الت�ضديق على حما�ضر ال�ضركات العاملة يف جمال الأوراق املالية
210 �ضكاوى وطلبات وقف
138 ا�ضتيفاء م�ضتندات

8 �ضهادة عدم التبا�س
62 �ضهادات عدم خ�ضخة

783 دعوة ح�ضور جمعيات
1040 تقرير اإف�ضاح

228 اأخرى
5808 اإلجمالي

2. تعزيز القدرات الرقابية للهيئة 
تقوم  للمتعاملني،  احلماية  من  اأكرب  قدر  وتوفري  امل�ضرفية  غري  املالية  الأ�ضواق  ا�ضتقرار  على  احلفاظ  يف  الهيئة  دور  اإطار  يف 
الهيئة بالفح�س والتفتي�س على �ضركات القطاع املايل غري امل�ضريف، كل وفًقا لطبيعة ن�ضاطه والقوانني املنظمة لها، والف�ضل يف 
ال�ضكاوى املقدمة من املتعاملني، وفح�س القوائم املالية، ومراقبة اللتزام بقواعد حوكمة ال�ضركات، ومراقبة التداول، وتتنوع 

املهام الرقابية للهيئة بني رقابة مكتبية ومهام تفتي�ضية ميدانية، واأخرى تت�ضل بعمليات متابعة الأ�ضواق.

 اإجراءات الفح�ض والتفتي�ض 
خا�ضة  لأغرا�س  تفتي�ًضا  جُتري  كما  زمني،  بجدول  حمددة  ال�ضركات  على  ال��دوري  للتفتي�س  �ضنوية  خطة  بتنفيذ  الهيئة  تقوم 
)مفاجئة( يف �ضوء ما يرتاآى لها من مالحظات على اأداء تلك ال�ضركات؛ حيث يتم التحقق من النواحي املالية والفنية والإجرائية 
احل�ضابات  ف�ضل  و�ضوابط  بالإف�ضاحات  التزامها  وكذا  �ضحيح،  وجه  على  للن�ضاط  مزاولتها  من  للتاأكد  ال�ضركات؛  هذه  لدى 

ومعايري املالءة املالية.
ويو�شح اجلدول التايل جهود الهيئة يف جمال التفتي�ض �شواء الدوري اأو املفاجئ اأو الأغرا�ض التحقق:
2020 2019 عمليات التفتيش على كافة األنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة

2232 1765 تفتي�س دوري)مكتبي(
40 88 تفتي�س مفاجئ

204 497 حتقق)ميداين(
2476 2350 اإلجمالي

 فح�ض القوائم املالية 
مالية  اأوراق  لها  املقيد  )ال�ضركات   لرقابتها  اخلا�ضعة  لل�ضركات  والدورية  ال�ضنوية  املالية  القوائم  ودرا�ضة  بفح�س  الهيئة  تقوم 
وال�ضركات  املالية،  الأوراق  العاملة يف جمال  وال�ضركات  النيل،  بور�ضة  مالية يف  اأوراق  لها  املقيد  وال�ضركات  امل�ضرية،  بالبور�ضة 
اأًيا من اأن�ضطة التمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�ضيم والتمويل متناهي  العاملة يف جمال التاأمني، وال�ضركات التي تزاول 
ال�ضغر(، وذلك للتحقق من ا�ضتيفاء تلك ال�ضركات ملتطلبات الإف�ضاح وفقًا لأحكام القوانني واللوائح التنفيذية والقرارات املنظمة 
 Risk-Based System لل�ضوق ومعايري املحا�ضبة واملراجعة امل�ضرية. وقد مت ا�ضتحداث تطبيق نظام الرقابة على اأ�ضا�س اخلطر
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عند درا�ضة القوائم املالية، وي�ضاعد تطبيق نظام الرقابة على اأ�ضا�س اخلطر على حت�ضني جودة العمل وتطوير العملية الرقابية على 
ال�ضركات ذات املخاطر العالية، ومن اأهم النتائج التي اأ�ضفر عنها تطبيق هذا النظام اإ�ضدار عدد 2507 خطابات، 1712 تعميمًا 

بالربيد الإلكرتوين لل�ضركات امل�ضار اإليها بعاليه.
 مراقبة التداول  

يف اإطار دور الهيئة يف درا�ضة الظواهر ال�ضلبية يف تطبيق والتزام املتعاملني بالت�ضريعات احلاكمة واملنظمة لعملية التداول، وحتديد 
النحرافات عن الأداء ويف تطبيق القواعد املعمول بها، وكذلك القيام بدورها الرقابي من خالل اإعداد الدرا�ضات الالزمة حول 
ما مت ر�ضده من خمالفات اأو ما يرد من خمالفات من البور�ضة امل�ضرية، ومن ثم و�ضع تو�ضيات ملواجهتها. قامت الهيئة مبا يلي:

  ر�ضد عدد 57 حالة تالعب بكافة ال�ضور خالل عام 2020، تتمثل يف: )اإف�ضاحات غري �ضحيحة -اأخبار جوهرية غري 
التاأثري  خمالفات   – ال�ضتحواذ  قواعد  خمالفة   – عمالء  اأوامر  ا�ضتباق   – داخلية  معلومات  على  بناء  عنها-تعامل  مف�ضح 
ال�ضعري(، بالإ�ضافة اإىل درا�ضة عدد 62 �ضكوى متنوعة والرد عليها، وفيما يخ�س الإجراءات الوقائية التي مت اتخاذها فقد 

مت اتخاذ قرارات باإيقاف ا�ضتفادة عدد 17 كودًا لعمالء خمالفني.
 اإ�ضدار عدد 286 موافقة )تعامل عاملني( ب�ضركات ال�ضم�ضرة واإدارة املحافظ ودرا�ضة وفح�س عدد 89 طلب نقل ملكية 
اأ�ضهم ال�ضركات، بالإ�ضافة اإىل اإ�ضدار موافقات على ا�ضتثناءات نقل ملكية لعدد 181 طلًبا، وفح�س ودرا�ضة عدد 120 طلب 

نقل ملكية لأ�ضهم غري مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه.
 االإلزام وحتريك الدعاوى  اجلنائية والت�شاحلات:

 االإلزام :
يف اإطار قيام الهيئة بالدور املنوط بها وال�ضالحيات التي خولتها لها القوانني املنظمة لالأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية، فقد 
بها  للمتعاملني  وحماية  الأ�ضواق  ا�ضتقرار  اأهداف  لتحقيق  املخالفني  الدعاوى �ضد  اإجراءات حتريك  باإتخاذ  الهيئة،  قامت 
وتفعيل اأحكام القوانني املنظمة، وب�ضفة عامة فاإن الهيئة دائمًا ما ت�ضعى اإىل الت�ضالح، وهو ما يت�ضح من اأن عدد الت�ضاحلات 

بلغت 187 وبن�ضبة %58.6 من اإجمايل نتائج عمليات الإلزام خالل عام 2020.

اإلجمالي

من يناير 2020 حتى ديسمبر  2020

التأجير البيان
التمويلي 

التمويل متناهي 
الصغر

التأمين سوق المال

90 1 - 40 49 حتريك الدعوى اجلنائية

42 - 1 15 26
عدم حتريك الدعوى 

اجلنائية
187 - 11 41 135

ت�ضاحلات عامة انتهى البت 
فيها 

319 1 12 96 210 اإلجمالي
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 حتريك الدعاوى اجلنائية :
ويو�ضح اجلدول التايل اأ�ضباب واأنواع املخالفات التي مت على اأ�ضا�ضها حتريك الدعاوى والبالغ عددها 90 دعوى خالل 2020:

2020 اإلجـــراء النشاط

7 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعوى اجلنائية يف �ضوء الطعن بالتزوير 

�ضوق املال

5
اتخاذ اإجراءات التحقيق ورقع الدعوى اجلنائية ملخالفات الباب التا�ضع )ال�ضراء 

بالهام�س(
3 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعاوي اجلنائية ملخالفات التالعب )عمالء و�ضركات(
5 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعوى اجلنائية ملخالفات التالعب )عمالء( 
3 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعوى اجلنائية ملخالفات التالعب )�ضركات(

11 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعاوي اجلنائية ملخالفات القوائم املالية.

15 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعاوي اجلنائية عن خمالفات قانونية ولئحية اأخرى.

14 حتريك الدعاوي اجلنائية عن خمالفات الت�اأمني " �ضركات تاأمني "  �ضركات 
التاأمني 

و�ضناديق 
التاأمني 
اخلا�ضة

20 حتريك الدعاوي اجلنائية عن خمالفات التاأمني " �ضركات �ضياحة "
2 حتريك الدعاوي اجلنائية عن خمالفات التاأمني " و�ضطاء " 
4 حتريك الدعاوي اجلنائية عن خمالفات التاأمني " �ضناديق – معار�س " 

1 اتخاذ اإجراءات التحقيق ورفع الدعاوي اجلنائية "�ضركات" التاأجري 
التمويلي

90 اإلجمالي

 الت�شاحلات :
قامت الهيئة بالت�ضالح يف عدد 187 خمالفة، ويو�ضح اجلدول التايل نوع الت�ضالح وفقًا للن�ضاط: 

2020 اإلجـــراء النشاط

35 ت�ض���احلات عامة انتهى البت فيها )�ضركات -عمالء-�ضناديق( 

96�ضوق املال ت�ضاحلات خا�ضة بعدم اللتزام بتقدمي قوائم مالية يف املواعيد املحددة
4 رف�س الت�ضاحلات لعدم ا�ضتكمال اإجراءات الت�ضاحلات

39 ت�ض���احلات عامة انتهى البت فيها )�ضركات - �ضناديق - و�ضطاء(
الت�اأمني

2 رف�س الت�ضاحلات لعدم ا�ضتكمال اإجراءات الت�ضالح
11 ت�ضاحلات عامة انتهى البت فيها )�ضركات - جمعيات( التمويل متناهي ال�ضغر 

187 اإلجمالي
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 مكافحة غ�شل االأموال 
تقوم الهيئة مبتابعة امل�ضتجدات الدولية والإقليمية ومتطلبات اللتزام باإجراءات و�ضبل مكافحة غ�ضل الأموال، وذلك بالتن�ضيق 
والتعاون امل�ضتمر وتبادل اخلربات واملعلومات مع الوحدات واجلهات الرقابية العامة والأخرى املثيلة، وفيما يلي ن�ضتعر�س اأهم ما 

مت اإجنازه يف هذا ال�ضاأن: 
وت�ضنيفها  واملعلومات  والبيانات  امل�ضتندات  تدفق  تنظيم  على  والعمل  الأم��وال  غ�ضل  مكافحة  وحدة  مع  التن�ضيق  ا�ضتمرار   
ودرا�ضتها للوقوف على اأهم املالحظات وال�ضلبيات املوجودة باملوؤ�ض�ضات املالية وح�ضرها لتحديد مدى التزامها بتفعيل اإجراءات 

مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.
 حت�ضني قدرات نظم املعلومات اللكرتونية ملنظومة مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب بالقطاع املايل غري امل�ضريف، حيث 

حتقق املنظومة ما يلي: �
- اإتاحة منوذج البيانات اخلا�س بتقييم املخاطر القطاعية الكرتونيا )ا�ضتبيان املخاطر القطاعية(، والذي ميكن من ت�ضنيف 

املوؤ�ض�ضة املالية وفقا لفئات اخلطر )مرتفع � متو�ضط � منخف�س(.
- مركزية الك�ضف عن العمالء املتعاملني مع الهيئة اأو اجلهات اخلا�ضعة لإ�ضرافها يف قوائم العقوبات والقيود املالية امل�ضتهدفة 

املحلية والدولية. 
- اإن�ضاء قاعدة بيانات تت�ضمن كافة الأ�ضماء التي ترد للهيئة من جلنة اإجراءات التحفظ واحل�ضر والإدارة والت�ضرف يف 

اأموال اجلماعات الإرهابية والإرهابيني. 
- اإتاحة نافذة خم�ض�ضة للجهات ل�ضتيفاء تقارير الرقابة املكتبية الكرتونيا لدى الهيئة.

 تعزيز نظم اإدارة خماطر غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب يف القطاع املايل غري امل�ضريف:
- م�ضاركة اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر اخلا�ضة بجمهورية م�ضر العربية.

- تطوير منهجية درا�ضة الهيئة للتقييم القطاعي ملخاطر غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.
- تطوير وحتديث الآليات والأدوات التي ت�ضتخدمها يف اإطار منهج الرقابة على اأ�ضا�س اخلطر لالأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية 

املختلفة.
- تفعيل التحول الرقمي جلميع اأن�ضطة وخدمات الهيئة وتكنولوجيا الرقابة.

- حتديث ال�ضفحة الإلكرتونية اخلا�ضة بالإدارة على موقع الهيئة.
 اتخاذ الإجراءات الالزمة لفح�س التقارير الواردة اإليها من املوؤ�ض�ضات املالية غري امل�ضرفية اخلا�ضعة لرقابتها.

3. حماية حقوق المتعاملين

 حتقيقا "ملزيد من احلماية حلقوق �شغار امل�شاهمني": الرقابة املالية ُتعدل يف قواعد قيد و�شطب االأوراق املالية 
اإجراء تعديل يف قواعد قيد و�ضطب الأوراق املالية بالبور�ضة امل�ضرية، بهدف حتقيق املزيد من  الهيئة على  اإدارة  وافق جمل�س 
احلماية حلقوق الأقلية من امل�ضاهمني، لإجراء مزيد من الإ�ضالحات �ضتنعك�س بالإيجاب على حت�ضني ترتيب مركز م�ضر يف موؤ�ضر 

.)Doing Business Report( حماية �ضغار امل�ضاهمني بتقرير ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ال�ضادر عن جمموعة البنك الدويل
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 الرقابة املالية تعدل ال�شيا�شة اال�شتثمارية ل�شندوق حماية امل�شتثمر مبا ي�شمح ب�شراء اأوراق مالية مقيدة 
بالبور�شة امل�شرية 

�ضدر قرار رئي�س الوزراء رقم )792( ل�ضنة 2020 واخلا�س باإعادة تنظيم �ضندوق تاأمني املتعاملني من املخاطر غري التجارية 
عن اأن�ضطة ال�ضركات املقيد لها اأوراق اأو اأدوات مالية بالبور�ضة امل�ضرية اأو العاملة يف جمال الأوراق اأو الأدوات املالية، على نحو 
املتاحة  الأموال  بالبور�ضة امل�ضرية مبا ل يجاوز )%10( من  اأوراق مالية مقيدة  ب�ضراء  الهيئة  لل�ضندوق وبعد موافقة  ي�ضمح 
بال�ضندوق، اأو زيادة ملكيته يف �ضركة �ضندوق ا�ضتثمار م�ضر امل�ضتقبل اأو �ضراء وثائق جديدة به، وذلك ا�ضتهدافًا لإيجاد اآليات 

للحفاظ على ا�ضتقرار �ضوق راأ�س املال امل�ضري واحلد من الآثار القت�ضادية املرتتبة على جائحة فريو�س كورونا. 
  فح�ض �شكاوى املتعاملني 

يحق لأي من املتعاملني مع ال�ضركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة اأن يقدم �ضكوى �ضد اأي �ضخ�س معنوي اأو طبيعي، طاملا تتعلق 
تلك ال�ضكوى باأي من الأمور التي مت�س اخت�ضا�ضات الهيئة. 

  ورد للهيئة عدد 2081 �ضكوى عن طريق البوابة الإلكرتونية ملجل�س الوزراء خالل عام 2020 مقارنة ب 142 �ضكوى خالل 
عام 2019، وقد مت النتهاء من 1915 �ضكوى من اإجمايل ال�ضكاوى الواردة خالل عام 2020، مبعدل اإجناز بلغ 92%.

  قامت الهيئة مبيكنة مناذج تقدمي ال�ضكاوى من خالل موقعها الإلكرتوين، بحيث ميكن للمتعاملني عر�س �ضكواهم ب�ضهولة 
واإر�ضالها للهيئة عرب الربيد الإلكرتوين اأو من خالل خدمات ال�ضباك الواحد. وتتعامل الهيئة مع ال�ضكاوى الواردة اإليها من 
خالل اإدارة خمت�ضة بفح�س ال�ضكاوى ت�ضم نخبة من القانونيني والفنيني املتخ�ض�ضني يف جمال الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية.
30 �ضكوى ر�ضيد  اإىل عدد  2020 بالإ�ضافة  اأن�ضطة �ضوق راأ�س املال خالل عام  378 �ضكوى تخ�س  الهيئة بتلقي    قامت 
�ضابق من عام 2019، ليكون اإجمايل ال�ضكاوى حمل الفح�س خالل العام عدد 408 �ضكوى مت درا�ضتها واإجناز عدد 390 
بن�ضبة %95.6، مقارنة بعام 2019 والذي ورد به عدد 396 �ضكوى بالإ�ضافة اإىل عدد 60 �ضكوى ر�ضيد �ضابق من عام 2018 

باإجمايل عدد 456 �ضكوى حمل فح�س مت درا�ضتها واإجناز عدد 426 منها بن�ضبة 93.4%.

2020 2019 شكاوى سوق رأس المال

408 456 �ضكاوى حمل الفح�س
390 426 �ضكاوى مت النتهاء منها 

  ورد للهيئة خالل عام 2020 عدد 828 �ضكوى تخ�س �ضركات التاأمني و�ضناديق التاأمني اخلا�ضة، مقابل 700 �ضكوى واردة 
خالل عام 2019، وقد مت النتهاء من 698 �ضكوى من اإجمايل ال�ضكاوى املقدمة عام 2020 بن�ضبة اإجناز %84، وفيما يلي 

ال�ضكاوى اخلا�ضة بن�ضاط التاأمني:

2020 2019 شكاوى التأمين وصناديق التأمين الخاصة

828 700 �ضكاوى واردة
698 579 �ضكاوى مت النتهاء منها 

34 �ضكوى  العقاري،  التمويل  التمويل )24 �ضكوى  اأن�ضطة  98 �ضكوى تخ�س �ضركات  2020 عدد  للهيئة خالل عام  ورد    
للتاأجري التمويلي، 14 �ضكوى للتخ�ضيم، 26 متويل ا�ضتهالكي(، مقابل عدد 37 �ضكوى تخ�س �ضركات اأن�ضطة التمويل خالل 
عام 2019 )17 �ضكوى التمويل العقاري، 19 �ضكوى للتاأجري التمويلي، عدد 1 �ضكوى للتخ�ضيم(، وقد مت النتهاء من 89 
�ضكوى من اإجمايل ال�ضكاوى الواردة خالل عام 2020 بن�ضبة اإجناز %90.82، ويف هذا ال�ضاأن جتدر الإ�ضارة اإىل اأن ن�ضاط 

التمويل ال�ضتهالكي بداأ يخ�ضع لرقابة الهيئة يف عام 2020.
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2020 2019 شكاوى أنشطة التمويل*

98 37 �ضكاوى واردة
89 23 �ضكاوى مت النتهاء منها 

*ل تت�ضمن التمويل متناهي ال�ضغر.
  ورد للهيئة عام 2020 عدد 68 �ضكوى عادية تخ�س ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر مت النتهاء منها، مقابل 28 �ضكوى وردت 
للهيئة خالل العام ال�ضابق. بينما بلغ عدد ال�ضكاوى غري العادية الواردة يف ظل اأزمة كورونا مايزيد عن ثالثة اآلف �ضكوى؛ 

منها 426 �ضكوى جماعية �ضد عدد من جهات التمويل مت حفظهم لنتفاء الغر�س ومعاجلة باقى ال�ضكاوى وحلها.
 جلان التظلمات وف�ض املنازعات 

يحق لآى من املتعاملني مع ال�ضركات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة اأن يقدم �ضكوى �ضد اأى �ضخ�س معنوى اأو طبيعى طاملا تتعلق تلك 
ال�ضكاوى باأى من الأمور التى مت�س اإخت�ضا�ضات الهيئة.

 جلان التظلمات
  ينظم قانون �ضوق راأ�س املال رقم )95( ل�ضنة 1992 ال�ضبل التي تكفل للمتعاملني فيه حق التظلم من القرارات الإدارية 

ال�ضادرة من الوزير املخت�س اأو من الهيئة، وينظر التظلم اأمام جلان التظلمات. وقد ورد للهيئة خالل عام 2020 عدد 
)19( تظلًما مقابل عدد )22( تظلًما خالل عام 2019. 

  ينظم قانون التاأمني رقم )10( ل�ضنة 1981 وتعديالته ولئحته التنفيذية نطاق عمل جلنة التظلمات بالهيئة، وقد ورد عدد 
)7( تظلمات خالل عام 2020 مقابل عدد )3( تظلم خالل عام 2019.

  نظم قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 2495 وقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )42( ل�ضنة 2019 النظر يف التظلمات من 
القرارات الإدارية ال�ضادرة تطبيًقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم )148( ل�ضنة 2001 ولئحته التنفيذية، وقد ورد 

للهيئة خالل عام 2020 عدد )1( تظلم وهو ذات العدد الذي ورد للهيئة خالل عام 2019.
  ينظم قانون رقم )176( ل�ضنة 2018 ن�ضاطي التاأجري التمويلي والتخ�ضيم ويف نطاق عمل جلنة التظلمات بالهيئة ورد 

عدد )1( تظلم خالل عام 2020، وهو ذات العدد الذي ورد للهيئة خالل عام 2019.
 جلان ف�ض املنازعات

  يوجد بالهيئة عدة جلان للتظلمات وف�س املنازعات، وذلك للنظر يف التظلمات التي يقدمها و�ضطاء التاأمني )الطبيعيون 
الإ�ضراف  قانون  لأحكام  -تطبيًقا  التاأمني  يف  الو�ضاطة  بن�ضاط  واخلا�ضة  ال�ضادرة  الإداري��ة  القرارات  من  والعتباريون( 
والرقابة على التاأمني ل�ضنة 1981 وتعديالته اأو القانون رقم )10( ل�ضنة 2009، وكذا النظر يف ف�س املنازعات التي تن�ضاأ بني 

�ضركات التاأمني وو�ضطاء التاأمني، اأو بني و�ضطاء التاأمني وبع�ضهم البع�س املتعلقة بن�ضاط الو�ضاطة يف التاأمني. 
وقد مت عر�س املو�صوعات املو�صحة اأدناه على جلنة ف�س املنازعات لعام 2020 يف جمال التاأمني واأن�صطة التمويل امل�صكلة طبًقا 

لقرار رئي�س الهيئة رقم )926( ل�صنة 2018، ومن خاللها مت عر�س اإجمايل 23 مو�صوعاً مق�صماً على النحو التايل:

العدد موضوعات فض المنازعات في مجال التأمين عام 2020
18 ممتلكات

5 حياة
0 و�ضطاء

23 اإلجمالي
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المحور السابع: تطوير األسواق والخدمات 
تعمل هيئة الرقابة املالية على اإجراء تطورات جذرية يف منظومة الأ�ضواق واخلدمات املالية غري امل�ضرفية، ومبا يتواكب مع التطورات 
املتتالية يف ال�ضاحة الدولية، ويف نف�س الوقت تعزيز قدرة القت�ضاد امل�ضري على جذب ال�ضتثمارات، وتوفري التمويل الالزم لتحقيق 
النمو القت�ضادي امل�ضتدام، وخلق املزيد من فر�س العمل، وذلك على م�ضتوى كل قطاع من القطاعات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة. ويف 

هذا الإطار قامت الهيئة بعدة اإجراءات ومن اأهمها:
 منح تراخي�س مبزاولة ن�ضاط التمويل ال�ضتهالكي ل�ضت ع�ضرة �ضركة خالل العام، وذلك بعد �ضدور قانون التمويل ال�ضتهالكي.
 املوافقة على ثالثة اإ�ضدارات لل�ضكوك متوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية، اإ�ضدارين منها �ضكوك اإجارة بقيمة اإجمالية قدرها 

2.6 مليار جنيه، اأما الإ�ضدار الثالث فكان ل�ضكوك م�ضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.

 تعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �ضوق راأ�س املال مبا ي�ضمح مبزيد من املرونة يف تنفيذ ال�ضيا�ضات ال�ضتثمارية 
ل�ضناديق ال�ضتثمار العقاري وتي�ضري مزاولتها لن�ضاط ال�ضتثمار العقاري، والتغلب على بع�س الإ�ضكاليات التي ر�ضدتها املمار�ضات 

العملية لتلك النوعية من ال�ضناديق.
�ضرائها،  متويل  تي�ضري  بهدف  ال�ضتهالكي  التمويل  قانون  منتجات  لقائمة  واخلدمات  ال�ضلع  من  عدد  اإدراج  على  املوافقة   
القت�ضاد  داخل  ال�ضتهالك  لتحفيز  ال��وزراء  جمل�س  مبادرة  �ضمن  منها  احتياجاتهم  تدبري  امل�ضتهلكني  جمهور  على  والتي�ضري 
الوطني، وت�ضجيع املنتج املحلى من خالل �ضركات التمويل ال�ضتهالكي، ومن بينها ال�ضركات التي تقدم التمويل من خالل بطاقات 

املدفوعات التجارية.
اإكتوارى م�ضري يخدم �ضناعة تاأمينات احلياة، فور التعاقد مع واحدة من اأكرب اجلهات  اأول جدول  اإن�ضاء   �ضروع الهيئة يف 
اخلطوات  من  مرة  لأول  م�ضري  اإكتوارى  جدول  اإن�ضاء  م�ضروع  ويعد  الإكتوارية،  اخلربة  يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  ال�ضت�ضارية 

الرئي�ضية لتطوير �ضوق تاأمينات احلياة امل�ضري وزيادة كفاءته.
املنتجات  لقائمة  ال�ضنوية  الريا�ضية وا�ضرتاكاتها  النوادي  التاأمني، ور�ضوم ع�ضوية  وثائق  اأق�ضاط  اإ�ضافة �ضداد  املوافقة على   
واخلدمات التي متولها �ضركات التمويل ال�ضتهالكي، والتي ي�ضرى عليها اأحكام القانون رقم )18( ل�ضنة 2020 املٌَنِظم لن�ضاط 

التمويل ال�ضتهالكي بهدف تي�ضري متويل �ضرائها، والتي�ضري على جمهور امل�ضتهلكني تدبري احتياجاتهم منها.
 ا�ضتحداث �ضيغ متويلية جديدة يف ال�ضكوك بعد اأن وافق عليها الأزهر ال�ضريف، متثلت يف �ضكوك ال�ضت�ضناع، و�ضكوك الوكالة 

لال�ضتثمار، و�ضكوك ال�َضلم، و�ضكوك املزارعة، و�ضكوك امل�ضاقاة.
 �ضدور م�ضروع قانون تنظيم وتنمية ا�ضتخدام التكنولوجيا املالية يف الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية، وذلك تطبيقًا لتبنى الدولة 
امل�ضرية �ضيا�ضة توفري بيئة عمل ناجزة عن ُبعد تقوم ب�ضكل اأ�ضا�ضي على التبادل الآمن للمعلومات واإ�ضراف رقيب يتوجه بذات 
القدر نحو الرقابة الرقمية. ويهدف م�ضروع القانون اإىل تعزيز ا�ضتخدام الرقيب للتكنولوجيا احلديثة واملبتكرة بهدف تي�ضري 
ال�ضفافية واحلوكمة، وحماية املتعاملني يف الأ�ضواق  قيامها بدورها الرقابي على اجلهات اخلا�ضعة لها ب�ضاأن اللتزام مبعايري 
جمال  يف  امل�ضريف  غري  املايل  القطاع  مع  التعامل  لتي�ضري  ومبتكرة،  حديثة  تكنولوجية  اأدوات  واعتماد  امل�ضرفية  غري  املالية 

ا�ضتخدام التكنولوجيا املالية.
 رفع ن�ضبة التمويل العقاري املمنوح للم�ضتثمر الواحد لت�ضبح %15 بدًل من %10 وذلك لالأغرا�س ال�ضكنية و%30 بدًل من 

%20 لالأغرا�س غري ال�ضكنية وذلك من �ضايف حقوق امللكية للممول.
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 اإخ�ضاع ن�ضاط متويل امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية لتنظيم قانوين متكامل )قانون التمويل متناهي ال�ضغر( واإدراجه حتت 
مظلة رقابية تهدف اإىل حتقيق ال�ضتقرار وال�ضفافية بني املتعاملني يف هذا الن�ضاط، نظرًا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره يف 
ا�ضتكمال دورة الن�ضاط القت�ضادي، ورفع معدلت التنمية القت�ضادية يف م�ضر با�ضتيعاب مئات الآلف من فر�س العمل �ضنويًا 

مما ي�ضهم يف الق�ضاء على البطالة.
 اإ�ضدار �ضوابط ومعايري هيكل ملكية �ضركة بور�ضة العقود الآجلة و�ضركة املقا�ضة املرتبطة بتعامالتها، باأن يت�ضمنا موؤ�ض�ضات 
اأ�ضهم  من   75% ن�ضبة  عن  يقل  ل  ومبا  البور�ضات  عمل  جمال  يف  خربة  ذات  مالية  موؤ�ض�ضات  واأي�ضا  مالية  مالءة  ذات  مالية 

راأ�ضمالها، على األ تزيد ن�ضبة م�ضاهمة ال�ضخ�س والأ�ضخا�س املرتبطة به عن %10 من اإجمايل اأ�ضهم راأ�ضمال ال�ضركة.
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المحور الثامن: االنفتاح على العالم الخارجي 
مع  والتن�ضيق  التعاون  تت�ضمن  والتي  الدولية،  التجارب  نقل  الهيئة من خالل  اأهداف  اآليات حتقيق  اإحدى  الدولية  العالقات  تعترب 
الهيئات واملنظمات الدولية النظرية وذات ال�ضلة بالقطاع املايل غري امل�ضريف، يف تطوير اآليات ونظم الرقابة ورفع كفاءتها واأحكامها 
وفًقا لأف�ضل املمار�ضات الدولية. وقد �ضعت الهيئة اإىل حتقيق ذلك عن طريق ع�ضويتها يف املنظمات الدولية، وكذا امل�ضاركة الفاعلة 
يف املوؤمترات والفعاليات الدولية املختلفة، كما حر�ضت على التن�ضيق مع اجلهات الوطنية املختلفة لتوفري الدعم املايل والفني من 
لالقت�ضاد  وتنوعًا  اإ�ضافة  يحقق  مبا  وتنميتها،  امل�ضرية  امل�ضرفية  غري  املالية  الأ�ضواق  خلدمة  وذلك  الدولية،  التنموية  املنظمات 

امل�ضري. 
وانطالقًا من حر�س الهيئة على تعزيز مقومات التعاون مع اجلهات واملنظمات الرقابية الدولية والهيئات املماثلة، وذلك �ضعيًا لتبادل 
اخلربات الالزمة والرتقاء يف ت�ضنيف الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، فقد قامت الهيئة بالعديد من املبادرات يف عدة اجتاهات تركز 

اأهمها يف املجالت التالية:
  ع�ضوية العديد من املنظمات الدولية وامل�ضاركة الفعالة يف خمتلف فعالياتها.

  التوافق مع املعايري الدولية يف جمال اأن�ضطة الأوراق املالية.
  تعزيز وتطوير عالقات الهيئة الثنائية مع اجلهات النظرية يف كل ما يخ�س تبادل املعلومات واخلربات.

  تعزيز ح�ضور وم�ضاركة الهيئة )الفرتا�ضية( ب�ضبب تداعيات فريو�س كورونا يف املوؤمترات والربامج واملحافل الدولية 
املتعلقة بالأ�ضواق املالية وتطويرها والرقابة عليها.

  تنظيم ور�س العمل مب�ضاركة دولية.
قامت الهيئة باالنفتاح على العامل اخلارجي خالل 2020 من خالل االأن�شطة التالية:

)2022-2020( في  التوالي  على  الرابعة  للدورة  بمقعدها  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  احتفاظ   
والنا�ضئة  النامية  الأ���ض��واق  جلنة  عن  كممثل  النتخابات  يف  فوزها  بعد   ،)IOSCO( األيوسكو  إدارة  مجلس  عضوية 
)GEMC( وهي تعد كربى جلان املنظمة من حيث العدد والتوزيع اجلغرايف لالأع�ضاء. بالإ�ضافة اإىل ذلك فقد �ضاركت الهيئة يف 

الفعاليات التالية: 
 امل�ضاركة يف ح�ضور ندوة تنظيم ال�ضناعة املالية لعام 2020 ملعهد املحللني املاليني مبدينة مدريد باإ�ضبانيا.

 امل�ضاركة يف الجتماعات ال�ضنوية للمنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال وجمل�س اإدارتها عرب من�ضة الجتماع الفرتا�ضية، وقد 
ت�ضمنت مو�ضوعات رقابية هامة متثلت يف التمويل امل�ضتدام، ومواجهة التحديات املتعلقة باملخاطر، واإدارة الأ�ضول، مع عر�س 
فريق عمل وحدة اأ�ضواق التجزئة مل�ضتجدات التقارير اخلا�ضة بها، و�ضعت جلنة املراجعة والتمويل للح�ضول على موافقة مليزانية 

.2021

 امل�ضاركة يف الجتماع التفاعلي الفرتا�ضي املنعقد على هام�س املائدة امل�ضتديرة التي نظمها برنامج النظم املالية الدولية 
)PIFS( التابع لكلية احلقوق بجامعة هارفارد واملنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال IOSCO ملناق�ضة اأثر تداعيات اأزمة كورونا 
على الأ�ضواق املالية الدولية، وتبادل الآراء واخلربات والأفكار فيما يتعلق بال�ضيا�ضات الفعالة املتبعة للت�ضدي لتلك الأزمة وما 

بعدها. 
 ان�ضمام الهيئة لع�ضوية جلنة التمويل واملراجعة )FAC(  التابعة للمنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال )IOSCO(، والتي تهدف 

لتنفيذ ن�ضاط ال�ضت�ضارة امل�ضمم لتح�ضني واإ�ضافة قيمة عمليات املنظمة.
 امل�ضاركة يف اجتماع عرب الهاتف للجنة التمويل واملراجعة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال، والذي مت فيه تبادل 
على  يطراأ  وما  كورونا،  جائحة  تف�ضي  ظل  يف  العام  نهاية  حتى  بالأو�ضاع  احل�ضور  تنبوؤات  وم�ضاركة  املالية  امل�ضتجدات  اأحدث 

اإجراءات التح�ضيل واملناق�ضات، ثم عر�س ومناق�ضة ميزانية 2021.
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 ح�ضور الربنامج التدريبي الفرتا�ضي ال�ضنوي الثالث ع�ضر اخلا�س باللجنة ال�ضت�ضارية لالأع�ضاء التابعني )AMCC( املتاح 
و�ضبل  النا�ضئة  الأ�ضواق  اأو�ضاع  للتعرف على  الرقابة  للعاملني يف جمال  واملنعقد  املال،  اأ�ضواق  لهيئات  الدولية  املنظمة  لأع�ضاء 
اإعادة البناء، املمار�ضات اخلاطئة اأثناء جائحة كورونا واأف�ضل الو�ضائل الرقابية والإلزامية املتبعة، وعر�س الدرو�س امل�ضتفادة من 

الو�ضع احلايل، وتاأثري ما �ضبق على اأعمال الرقابة واإدارة املخاطر.
 امل�ضاركة يف الجتماعات ال�ضنوية للمنظمة عرب من�ضة الجتماع الفرتا�ضية، وت�ضمنت قائمة املو�ضوعات التمويل امل�ضتدام، 
ومواجهة التحديات املتعلقة باملخاطر، واإدارة الأ�ضول، مع عر�س فريق عمل وحدة اأ�ضواق التجزئة مل�ضتجدات التقارير اخلا�ضة 

بها، و�ضعت جلنة املراجعة والتمويل للح�ضول على املوافقة مليزانية 2021.
 امل�ضاركة يف اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا وال�ضرق الأو�ضط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال الذي عقد ب�ضكل 
افرتا�ضي ، حيث مت تبادل وجهات النظرواملعلومات املتوفرة لدى الأع�ضاء عن الو�ضع الراهن يف ظل جائحة كورونا امل�ضيطرة على 
ال�ضاحة العاملية،كما متت امل�ضاركة يف مكاملة ت�ضاورية ب�ضاأن اآراء الأع�ضاء يف الحتياجات امل�ضتقبلية لبناء القدرات واملبادرات 

املتعلقة بذلك.
 ا�ضت�ضافة الهيئة لالجتماع ال�ضنوي لل�ضراكة املتو�ضطية لهيئات اأ�ضواق املال، بح�ضور ممثلي هيئات الرقابة على الأ�ضواق املالية 
الدول  املالية يف  بالأ�ضواق  التطورات  اأهم  متناوًل  املتو�ضطية،  ال�ضراكة  الأع�ضاء يف جتمع  املتو�ضط  البحر  وجنوب  �ضمال  لدول 

الأع�ضاء، وتو�ضيات املنظمات الدولية يف القواعد التنظيمية لتفعيل عمليات الرقابة على الأ�ضواق املالية.
 IOPS المعاشات  صناديق  لمراقبي  الدولية  بالمنظمة  تتعلق   2020 خالل  فعاليات  عدة  حضور   

تتضمن ما يلي :

 ح�ضور اجتماعات  -عن بعد- من خالل تطبيق zoom حتت عنوان "Pension for an Evolving Economy" وت�ضمن جدول 
الأعمال جتارب بع�س اأنظمة املعا�ضات التقاعدية، ومناق�ضة امل�ضروعات البحثية ب�ضاأن ت�ضميم نظم املعا�ضات التقاعدية، والآثار 
املرتتبة على اللوائح التنظيمية املتعلقة بتكلفة وتوزيع املخاطر، ومناهج تقييم ال�ضرتاكات املدفوعة ل�ضناديق التقاعد، وتقييم 

الفروق بني اجلن�ضني، واأف�ضل مناذج ل�ضتثمار اأموال �ضناديق التقاعد اخلا�ضة.
 ح�ضور برنامج م�ضرتك بني منظمة IOPS ومنظمة IPRA ومناق�ضة الآثار املرتتبة على انت�ضار الأمرا�س والوفيات على اأنظمة 
�ضناديق التقاعد اخلا�ضة، وم�ضتقبل قواعد احلوكمة ل�ضناديق التقاعد، وتاأثري بيئة العمل على اأنظمة التقاعد، والتقاعد النظيف 

والعوامل التي توؤثر علي منح مزايا تقاعد مالئمة وفعالة.
 امل�ضاركة يف اجتماعات اللجنة الفنية والتنفيذية الفرتا�ضية ملناق�ضة التحديات التي تواجهها الأن�ضطة الرقابية عند تطبيق 
ا�ضرتاتيجية منظمة )IOPS)مع 2024-2019،  و�ضع ت�ضور جلدول انعقاد الجتماعات ، ثم خطة اجتماعات عام 2021 يف ظل 
جائحة كورونا، وتناولت الجتماعات برنامج العمل امل�ضتقبلي مع جمموعة عمل �ضناديق التقاعد بالبنك الدويل ،حيث مت مناق�ضة 
عدة موا�ضيع هامة مثل تبني الهيئات الرقابية للقواعد الإ�ضرت�ضادية اخلا�ضة بتكامل عنا�ضر الإف�ضاحات البيئية والجتماعية 
واحلوكمة املتعلقة باملناخ ESG مع اإدارة املخاطر، والتوقعات امل�ضتقبلية ملزايا وفوائد املعا�ضات التقاعدي، وعمليات الإ�ضراف 
والرقابة على ا�ضتثمارات البنية التحتية ل�ضناديق التقاعد، و�ضيا�ضات الإ�ضراف على املالءة املالية ل�ضناديق التقاعد، واإجراءات 

الإ�ضراف والرقابة على الأمن الإلكرتوين.
 امل�ضاركة يف الربنامج الفرتا�ضي ملراقبي التاأمني واملعا�ضات التقاعدية بناء على الدعوة الواردة من مركز تورونتو، والذي 
الرقابية،  املخاطر  تقييمات  املناخ" يف  وتغيري  التكنولوجيا  الأزمات، خماطر  "اإدارة  الناجمة عن  التهديدات  كيفية دمج  تناول 
املناخية،  املخاطر  اإدارة  يف  التاأمني  ودمج  الأعمال،  ا�ضتمرارية  تواجه  التي  والتحديات  كورونا  جائحة  تاأثري  الربنامج  وناق�س 

وا�ضتجابة مراقبي التاأمني وامل�ضرفني للمخاطر املتعلقة بالتكنولوجيا واملناخ.
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 Financial انضـمام الهيئة للمجموعة االستشـارية اإلقليمية للشرق األوسط لمجلس االستقــرار المالي 
Stability BoardMيف )FSB( يف خطوة نوعية لتعزيز ال�ضتقرار املايل لقطاع الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية، ومبا ميكن الرقيب من 

موا�ضلة تنفيذ ا�ضرتاتيجيته ال�ضاملة وبناء نظام مايل م�ضتقر للخدمات املالية غري امل�ضرفية وفقا للخربة الدولية الفريدة التي يتمتع 
بها جمل�س ال�ضتقرار املايل، وح�ضور ور�ضة عمل افرتا�ضية عن التكنولوجيا وال�ضمول املايل، وقد ناق�ضت الور�ضة �ضبل التعرف على 
التقنيات احلديثة يف حت�ضني �ضبل الإ�ضراف والرتكيز على امل�ضتجدات اخلا�ضة بال�ضمول املايل فيما يتعلق مبجالت التمويل، والرقابة 

على الأ�ضواق وحتليل املعامالت يف ظل تكنولوجيا دائمة التطور ل �ضيما اأثناء تف�ضي جائحة فريو�س كورونا.
 Central Banks and المالية  الرقابة  المركزية وهيئات  البنوك  الهيئة لعضوية شبكة  انضمام   
Supervisors Network for Greening the Finance )NGFS(M الهادفة للتحول اإىل النظام املايل الأخ�ضر، وذلك 

يف خطوة لتعزيز تواجد القت�ضاد امل�ضري على خريطة القت�ضاد الأخ�ضر، انعكا�ًضا جلهودها يف جمال التنمية امل�ضتدامة.
الذي ينظمها معهد بكين؛ حيث  الثالثة ألفريقيا والشرق األوسط  السنوية  القمة  المشاركة في    
�ضارك رئي�س الهيئة العامة للرقابة املالية كمتحدث رئي�ضي يف القمة الثانوية الثالثة لأفريقيا وال�ضرق الأو�ضط التى نظمها معهد بكني 
بدولة الإمارات العربية املتحدة ملناق�ضة امل�ضتجدات العاملية يف جمالت التجارة، واأ�ضواق راأ�س املال، وال�ضمول املايل، والأمن الغذائي، 

وخلق فر�س العمل وامل�ضاواة بني اجلن�ضني.
البنك  ومعهد   OECD والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  مع  المشتركة  االجتماعات  حضور    
وقد  الهند،   – اأباد  IRDAI وذلك يف حيدر  الهندية  التأمين  تنظيم وتطوير  وهيئة   ADBI للتنمية  األسيوي 
هدفت تلك الجتماعات اإىل مناق�ضة التطورات والتحديات الرئي�ضية التي تواجه كاًل من قطاعي �ضناديق املعا�ضات وقطاع التاأمني 
واإعادة التاأمني يف املنطقة، كما متت مناق�ضة عدة مو�ضوعات جاء على راأ�ضها التطورات الت�ضريعية والتنظيمية للقطاعني يف قارة 
متويل  يف  امل�ضاعدة  يف  التقاعدية  املعا�ضات  �ضناديق  ودور  التاأمني،  لقطاع  املتغري  واملناخ  اأ�ضيا،  جنوب  دول  خا�ضة  وب�ضفة  اأ�ضيا 
التقاعد  �ضناديق  لقطاع  املمار�ضات  واأف�ضل  التاأمني،  اإعادة  وفر�س  ومناق�ضة خماطر  للم�ضتثمرين،  امل�ضتدام  وال�ضتثمار  التقاعد، 

والتاأمني واإعادة التاأمني.
 حضور المؤتمر السنوي لالتحاد األفريقي لحوكمة الشركات )ACGN( وذلك يف الرباط –املغرب، وقد ناق�ضت 
الجتماعات توقعات "موفري" راأ�س املال يف حوكمة ال�ضركات، وحماولة فهم كيف ميكن لل�ضركات اأن تتجاوز ال�ضكل وتنفذ التغيريات 

يف اجلوهر والثقافة خلدمة اأهداف ال�ضتدامة طويلة الأجل.
 المشاركة في االجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية، وذلك يف �ضوء متابعة 
اآخر امل�ضتجدات والأحداث وامل�ضاريع امل�ضتقبلية لالأع�ضاء من حيث الطالع على التقرير ال�ضنوي لعام 2019 اإىل جانب عر�س خطة 
عمل الحتاد والربامج التدريبية واملوازنة التقديرية لعام 2020، ثم مناق�ضة اخلطة ال�ضرتاتيجية اجلديدة لالحتاد لالأعوام -2021
اإ�ضدار دليل القواعد  اأبرز ما تناولته اأجندة الأعمال، كما مت  2025 ، وقد جاء قبول ع�ضوية هيئة �ضوق املال الليبي بالحتاد من 
العامة واملبادئ ال�ضرت�ضادية املعتمدة لأ�ضواق راأ�س املال العربية، وقواعد الإعارة والنتداب بني اأع�ضاء الحتاد ، كما نوق�ضت مذكرة 
التفاهم متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ضاء ومذكرة التفاهم مع احتاد البور�ضات العربية، ومت اإعداد قامو�س امل�ضطلحات املالية 

الأكرث ا�ضتخدامًا  باللغات العربية والإجنليزية والفرن�ضية.
لمراقبي  الدولي  لالتحاد  والعشرين  السابع  السنوي  والمؤتمر  العامة  الجمعية  اجتماع  حضور   
والتوجهات”  والفر�س،  النا�ضئة،  املخاطر  امل�ضتدام:  “التاأمني  املوؤمتر حتت م�ضمى  �ضعار  وقد جاء  الإنرتنت.  IAIS عرب  التأمين 
وتناولت الجتماعات التاأثر الوثيق لقطاع التاأمني بتداعيات انت�ضار فريو�س كورونا، حيث ركز احل�ضور على اأهم الفجوات التاأمينية، 
وكل ما يتعلق مبفهوم التاأمني ال�ضامل، واإدارة خماطر املناخ ، وعلى هام�س املوؤمتر، ا�ضت�ضاف روؤ�ضاء جلان الحتاد جل�ضة افرتا�ضية 
النظر  ووجهات  الأفكار  تبادل  اأجل  من  امل�ضالح  لأ�ضحاب  الفر�ضة  ومنح  الحتاد  اأن�ضطة  طريق  خارطة  تفا�ضيل  م�ضاركة  بغر�س 

املتعلقة بقيادة الحتاد.



61

F R A  A N N U A L  R E P O R T  2 0 2 0

التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020

  يوضح الشكل التالي المنظمات الدولية التي تحظى الهيئة باإلنضمام إليها:

.1GAIF الحتاد العام العربي للتاأمني 

 .2FAIR الحتاد الأفرو اآ�ضيوي للتاأمني واإعادة التاأمني 

  .3IAIS الحتاد الدويل ملراقبي التاأمني 

 .4AIO منظمة التاأمني الأفريقية 

 منتدى الهيئات العربية لالإ�ضراف والرقابة على التاأمني5.

   .6IOPS املنظمة الدولية ملراقبى �ضناديق املعا�ضات 

 .7UAFA احتاد هيئات الأوراق املالية العربية 

 .8MPSR ال�ضراكة املتو�ضطية لهيئات اأ�ضواق املال 

.9IOCSO املنظمة الدولية لهيئات اأ�ضواق املال 

.10FIABCI الحتاد الدوىل للعقارات 

  .11IFIAR املنتدى الدوىل جلودة مراقبي احل�ضابات امل�ضتقليني 

 املنتدى الدوىل ل�ضمان حقوق حملة وثائق التاأمني12.  

  .13FSB جمل�س الإ�ضتقرار املايل 

اإيل  للتحول  الهادفة  املالية  الرقابة  وهيئات  املركزية  البنوك  �ضبكة   

  .14NGFS النظام املايل الأخ�ضر
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المحور التاسع: تحسين إدارة المخاطر 
واإلنذار المبكر ضد األزمات 

ت�ضتهدف ا�ضرتاتيجية الهيئة حت�ضني م�ضتويات اإدارة املخاطر املتعلقة بالنظام املايل غري امل�ضريف يف م�ضر، وذلك من خالل متابعة 
Risk-Based Su-  التوجهات اجلديدة يف اخلدمات املالية على امل�ضتوى العاملي، والتحول اإىل اأ�ضلوب الرقابة على اأ�ضا�س املخاطر

pervision (RBS(m وذلك يف كافة الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية التي تراقب عليها الهيئة، واإن�ضاء نظام لالإنذار املبكر �ضد الأزمات 

املالية. كما قامت الهيئة بعدة اإجراءات من �ضاأنها التخفيف من الآثار القت�ضادية املرتتبة على جائحة كورونا، ومنها:
-  موافقة جمل�س اإدارة الهيئة على تقدمي دعم مايل يقدر مببلغ 250 مليون جنيه م�ضري من الفوائ�س املتاحة لديها وذلك دعمًا 
للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف من الآثار القت�ضادية، وب�ضفة خا�ضة للفئات الأكرث احتياجًا واملتوقع تاأثرها ب�ضكل اأكرث 

حدة من توابع فريو�س كورونا.    
-  اإطالق اإجراءات احرتازية للتعاي�س مع جائحة كورونا امل�ضتجد، للتي�ض��ري على املتعاملني والعمل على �ضالمة وا�ضتقرار الأ�ضواق 

املالية غري امل�ضرفية. 
-  كما مت تنفيذ اختبارات الإجهاد لقيا�س مدى حتمل وحدات القطاع املايل غري امل�ضريف للمتغريات والآثار القت�ضادية الناجتة 

عن اجلائحة.
أواًل: اإلجراءات االحترازية التي أطلقتها الهيئة للتعايش مع جائحة كورونا:

1. �شوق راأ�ض املال والبور�شة

 التداول بالبور�شة امل�شرية

تعديل الأحكام املنظمة للتعامل على اأ�ضهم اخلزينة من خالل ال�ضركات املقيدة بالبور�ضة والواردة باملادة رقم 51 من قواعد القيد 
بال�ضتثناء من مدة الإخطار املُ�ضبق، والتي كانت مقرره بثالثة اأيام عمل على الأقل قبل املوعد املقرتح للتنفيذ.

حيث اأ�ضدرت الهيئة اإجراءات ا�ضتثنائية ب�ضفة موؤقتة ت�ضمح لل�ضركات باإخطار البور�ضة يف ذات اليوم املقرتح لتنفيذ �ضراء اأ�ضهم 
خزينة من خالل ال�ضوق املفتوح وب�ضعر الورقة املالية خالل جل�ضة التداول، وعلى األ تتجاوز الكمية املطلوب �ضراوؤها للن�ضبة املقررة 
قانونًا  وهي %10 من اأ�ضهم ال�ضركة. وقد اأ�ضفر ذلك عن اإعالن 45 �ضركة مقيدة بالبور�ضة قيامها ب�ضراء اأ�ضهم خزينة لدعم اأ�ضعار 

اأ�ضهمها وقامت 26 �ضركة منها بالفعل بتطبيق ذلك.
   قررت الهيئة جواز تلقي �ضركات ال�ضم�ضرة يف الأوراق املالية لأوامر العمالء من خالل الربيد الإلكرتوين اأو الر�ضائل الن�ضية 
با�ضتخدام تطبيقات الهاتف املحمول، �ضريطة اأن يكون من�ضو�ضًا على تلك الو�ضيلة بالعقد املوقع من العميل عند فتح احل�ضاب، 

وكذا اإقرار العميل مب�ضئوليته عن كافة الأوامر ال�ضادرة من الربيد الإلكرتوين اأو رقم الهاتف املذكور بالعقد.
   مّد ُمدة تقدمي القوائم املالية لل�ضركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�ضة امل�ضرية وال�ضركات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية 
غري امل�ضرفية واخلا�ضعة لإ�ضراف ورقابة الهيئة عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2019 اإىل 30 اأبريل 2020، والفرتة 

املنتهية يف 31 مار�س 2020 اإىل 15 يونيو 2020.
   ا�ضتحداث اآليات للحفاظ على ا�ضتقرار �ضوق راأ�س املال واحلد من الآثار القت�ضادية املرتتبة على جائحة فريو�س كورونا، حيث 
�ضدر قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 44 ل�ضنة 2020 بتعديل قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )2339) ل�ضنة 2019 اخلا�س باإعادة 
تنظيم �ضندوق حماية امل�ضتثمر، على نحو ي�ضمح لل�ضندوق بعد موافقة الهيئة باأن ي�ضتثمر ما ل يجاوز %10 من اأمواله يف الأوراق 
املالية املقيدة بالبور�ضة، بالإ�ضافة اإىل ال�ضماح له اأن تزيد ن�ضبة ملكيته اأو �ضراء وثائق ا�ضتثمار جديدة ب�ضركة �ضندوق ا�ضتثمار م�ضر 

امل�ضتقبل، على اأن يكون ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي ي�ضعها جمل�س اإدارة ال�ضندوق بعد اعتمادها من الهيئة.
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تنفيذ الطرح وفقًا لن�س  اإجراءات  باإمتام  بالبور�ضة امل�ضرية ومل تقم  اأوراق مالية  لها  املقيد  لل�ضركات  املمنوحة  املهلة    مّد 
الفقرة الثالثة من املادة رقم )1 مكرر( من قواعد قيد و�ضطب الأوراق املالية بالبور�ضة امل�ضرية ملدة ت�ضعة اأ�ضهر اأخرى تنتهي 
يف 31 دي�ضمرب 2020، وعلى اأن تلتزم تلك ال�ضركات مبوافاة البور�ضة امل�ضرية يف موعد اأق�ضاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية 

تت�ضمن ما �ضتتخذه من اإجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة اإدارة البور�ضة عليها.
 عقد اجلمعيات العمومية 

متا�ضيًا مع الإجراءات الحرتازية التي اتخذتها الدولة امل�ضرية ملواجهة جائحة فريو�س كورونا، فقد راأت الهيئة املبادرة بتفعيل بع�س 
اخليارات التي ُيتيحها قانون �ضركات امل�ضاهمة و�ضركات التو�ضية بالأ�ضهم وال�ضركات ذات امل�ضئولية املحدودة و�ضركات ال�ضخ�س 

الواحد ال�ضادر بالقانون رقم "159" ل�ضنة 1982، ولئحته التنفيذية من خالل الآتي:
- تدعيم النظم الإلكرتونية للت�ضويت يف اجلمعيات العمومية من خالل �ضرورة قيام ال�ضركات باإعداد نظام للت�ضويت عن ُب�عد 

من قبل امل�ضاهمني الذين يحق لهم امل�ضاركة والت�ضويت يف اجلمعية العامة. 
- تدعيم النظم الإلكرتونية التي تربط بني املواقع املختلفة ببع�ضها وت�ضمح بالتوا�ضل ال�ضوتي واملرئي من قبل امل�ضاهمني الذين 

يحق لهم امل�ضاركة يف اجتماعاتها.
- اإتاحة اآلية الإنابة يف الت�ضويت عن طريق اأحد اأمناء احلفظ – املرخ�س لهم مبزاولة الن�ضاط -اأو املالك امل�ضجلني وفقا لأحكام 

قانون الإيداع والقيد املركزي لالأوراق املالية.
- ال�ضماح بح�ضور مندوبني عن امل�ضاهمني لجتماعات اجلمعية العامة مبوجب توكيل اأو تفوي�س كتابي.

- التزام م�ضوؤويل ال�ضركات عند عقد اجلمعيات العمومية مبراعاة اإر�ضادات وزارة ال�ضحة امل�ضرية للوقاية ومنع انت�ضار فريو�س 
كورونا، وذلك من خالل حظر ح�ضور الأ�ضخا�س الذين مل مي�ضي على عودتهم من اإحدى الدول التي ثبت انت�ضار فريو�س كورونا 
بها - فرتة اأقل من اأ�ضبوعني- وكذلك كل من خالط حالة اإ�ضابة اأو ا�ضتباه دون مرور اأ�ضبوعني علي الأقل على ذلك، بالإ�ضافة 
اإىل التوجيه باختيار م�ضاحات كبرية لعقد اجلمعيات واللتزام بامل�ضافة الآمنة طبيًا، و ا�ضتخدام املطهرات يف اأعمال التنظيف 
و توفريها لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي قبل دخول الجتماع وعند نهايته مع العمل علي توفري جهاز لقيا�س احلرارة )بدون مالم�ضة( 

لالأع�ضاء قبل دخولهم القاعة بوا�ضطة اأحد الأفراد املدربني.
2. ن�شاط التاأمني 

األزمت الهيئة �ضركات التاأمني اخلا�ضعة لإ�ضراف الهيئة والعاملة بال�ضوق امل�ضرية مبنح عمالئها - من حملة الوثائق - مهلة اإ�ضافية 
بخالف ما ورد بوثائق التاأمني ل�ضداد اأق�ضاط التاأمني وفقًا لنوع وطبيعة وثائق التاأمني، يف خطوة ي�ضتفيد منها اأكرث من خم�ضة ماليني 
من حاملي وثائق التاأمني، ومبا مُيكن العمالء من ال�ضتمرار يف ال�ضتفادة من مزايا احلماية التاأمينية التي متنحهم اإياها وثائقهم 

التاأمينية وتعوي�ضهم حال حدوث املخاطر املوؤمن �ضدها .
ووفقًا لتلك املبادرة تقوم �شركات التاأمني املرخ�ض لها بال�شوق امل�شري مبنح عمالئها مهلة �شداد اإ�شافية يف عدد 

من فروع التاأمني على النحو التايل:
  منح عمالء وثائق التاأمني �ضد خماطر عدم ال�ضداد للم�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر مهلة 6 اأ�شهر اإ�شافية 
ل�ضداد اأق�ضاط التاأمني اخلا�ضة بوثائقهم بخالف ما ورد بوثائق التاأمني، بحيث يتم تاأجيل حت�ضيل اأق�ضاط التاأمني اخلا�ضة بهم 
اعتبارًا من بداية �ضهر مار�س 2020 وحتى نهاية �ضهر �ضبتمرب 2020، مع عدم ترتيب اأية غرامات تاأخري اأو فوائد اأو اأية اأعباء 

مالية اأخرى.
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  منح عمالء وثائق التاأمني على احلياة الفردي فرتة �ضماح اإ�ضافية قدرها 60 يومًا، ويجوز للعمالء الذين جتاوُزوا مهلة ال�ضداد 
واألغيت وثائقهم خالل الفرتة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 اإعادة �ضريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون حتمل 

اأية ر�ضوم اإدارية جديدة اأو فوائد تاأخري.
  منح وثائق التاأمني الطبي وال�ضيارات مهلة �ضداد ثالثني يومًا من تاريخ ا�ضتحقاق الق�ضط، وفى حالة جتاوز فرتة ال�ضداد املمنوحة 
واإلغاء الوثيقة فاإنه يجوز اأن يتم اإعادة �ضريانها وفقًا لالإجراءات املتبعة بال�ضركات دون حتمل اأية ر�ضوم اإدارية اأو اإ�ضدار جديدة.

  منح عمالء وثائق تاأمني ال�ضركات )حياة جماعي وتاأمينات ممتلكات( مهلة �ضداد ثالثني يومًا اإ�ضافية.
  توجيه عمالء �ضركات التاأمني با�ضتخدام و�ضائل الدفع الإلكرتوين املتاحة ب�ضركات التاأمني، والتزام �ضركات التاأمني ب�ضداد 
التعوي�ضات امل�ضتحقة حال حتقق اخلطر املغطى تاأمينيًا بوثائق التاأمني ال�ضادرة فى اأ�ضرع وقت ممكن عن طريق و�ضائل الدفع 

املتعددة لدى كل �ضركة، ومبا ي�ضهم يف تعزيز الثقة املتبادلة بني العمالء و�ضركات التاأمني.
3. اأن�شـطة التمويل )متويل عقاري – تاأجري متويلي – تخ�شيم( 

قامت الهيئة العامة للرقابة املالية باتخاذ اإجراء ا�ضتثنائي لرفع العبء عن كاهل عمالء اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها واملتعاملني معها 
مبا ي�ضهم يف حت�ضني بيئة الأعمال، وبادرت بتوجيه �ضركات التمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�ضيم اخلا�ضعة لرقابة الهيئة، 
بالقيام بتاأجيل كافة ال�ضتحقاقات الئتمانية لعمالئها )موؤ�ض�ضات / اأفراد( ملدة �ضتة اأ�ضهر، مع اإعفائهم من غرامات التاأخري التي 

ترتتب على ذلك.
4. ن�شاط التمويل متناهي ال�شغــر

للحفاظ على ا�ضتقرار متويل 3.2 مليون م�ضروع للمواطنني اأ�ضحاب الدخول ال�ضغرية، فقد بادرت الهيئة باإ�ضدار حزمة من التدابري 
للتي�ضري على عمالء ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر والعمل على �ضالمة وا�ضتقرار الن�ضاط تتلخ�س يف التايل:

 تي�شريات للعمالء املنتظمني يف ال�شداد

  تخفي�س تكلفة التمويل للعمالء املنتظمني يف ال�ضداد.
التاأمني  اأق�ضاط  قيمة  ب�ضداد  عمالئها  عن  نيابة  اجلهة  قيام  يف  التاأمني  �ضركات  مع  ال�ضغر  متناهي  التمويل  جهات  اتفاق    

الإلزامي متناهي ال�ضغر �ضد خماطر الوفاة والعجز الكلى امل�ضتدمي – حلني حت�ضن الأو�ضاع.
   تقدمي خدمات مالية جمانية، مثل حتمل عبء م�ضروفات املعامالت املالية الإلكرتونية املختلفة التي تتم مع جهات الدفع 

الإلكرتوين الأخرى بخالف البنوك، و/اأو م�ضاريف التح�ضيل امليداين.
  اإعفاء العمالء من عمولة ال�ضداد املعجل للمديونيات القائمة يف تاريخه.
  تخفي�س قيمة امل�ضاريف الإدارية لتجديد التمويالت القائمة يف تاريخه.

 تي�شريات التعامل مع العمالء املت�شررين:

   تخفي�س/ ترحيل قيمة الأق�ضاط املُ�ضتحقة من العمالء مبا يعادل %50 من قيمة كل ق�ضط، ومبا ي�ضمح جلهات التمويل تغطية 
تكاليف واأعباء التمويل التي ح�ضلت عليه جهات التمويل متناهي ال�ضغر من م�ضادر التمويل املختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية 

امل�ضروعات املتو�ضطة وال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر. 
  ي�ضتمر التخفي�س للفرتة التي تراها اجلهة مالئمة لكل حالة على حدى، ومبا ل يقل عن اأق�ضاط �ضهري )مار�س واأبريل 2020(.
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لالإيداع  الفائدة  �ضعر  تخفي�س  اآثار  العتبار  يف  ياأخذ  ومبا  اجلديدة،  بالتمويالت  اخلا�شة  الت�شعري  �شيا�شة  مراجعة   
اأية مزايا اأخرى  2020، وكذا  16 مار�س  والإقرا�س الأخرية وال�ضادرة عن جلنة ال�ضيا�ضات النقدية بالبنك املركزي امل�ضري يف 
�ضداد  يف  امل�ضري  املركزي  البنك  يتيحها  تي�ضريات  من  القادمة  الفرتة  خالل  ال�ضغر  متناهي  التمويل  جهات  عليها  حت�ضل  قد 
ال�ضتحقاقات الئتمانية لعمالء البنوك من املوؤ�ض�ضات، مع اعتماد تلك املُراجعة من جمل�س اإدارة / اأمناء اجلهة املمولة يف خالل 

فرتة ثالثة اأ�ضابيع على الأكرث من تاريخه.
 ت�شكيل جلنة متخ�ش�شة اأو اأكرث على م�شتوى اجلهة املانحة للتمويل متناهي ال�شغر للنظر يف تقدير الظروف 
اال�شتثنائية الراهنة للعمالء ذوي حاالت عدم االنتظام وب�ضكل خا�س اأ�ضحاب امل�ضروعات متناهية ال�ضغر بالقطاعات 
القت�ضادية الأكرث ت�ضررًا من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العمالء من حيث ح�ضن املعاملة والحرتام لهم، وكذا تقدير حلول 
املعاجلة املالئمة وفقًا ملا تتيحه اآليات ومبادئ التمويل امل�ضوؤول مثل تاأجيل الأق�ضاط، واإعادة اجلدولة، ومنح فرتات �ضماح، والإعفاء 
من غرامات التاأخري، واإعدام الديون.  وتلتزم كل من �ضركات التمويل متناهي ال�ضغر واجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية من الفئات 
)اأ، ب( مبوافاة الهيئة نهاية يوم عمل اخلمي�س من كل اأ�ضبوع مبوقف املحفظة من حيث التمويل املعر�س للخطر وفقًا لأ�ض�س ح�ضاب 

املخ�ض�ضات املعتمدة من الهيئة بكل دقة، مو�ضحًا املناطق اجلغرافية ذات ن�ضبة املتاأخرات الأكرب.
 مطالبة جهات التمويل مبراعاة املرونة الالزمة يف تفعيل اآلية اجلدولة للتمويالت غري املنتظمة يف وقت منا�ضب درءًا 

للتعرث ووفقًا لدرا�ضة كل حالة على حدة، ومبا ي�ضمح بال�ضداد املالئم لقدرة العميل الراهنة.
 اعتماد كل جهة خلطة ا�شتمرارية العمل وحاالت الطوارئ مبا يحقق اإدارة فعالة للموارد الب�شرية واملادية 
لديها  يف مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على ن�ضر الوعى الكايف بني العاملني والعمالء من خالل اتباع عدة اإجراءات للوقاية 
ال�ضحية، وتكليف م�ضئول املخاطر باجلهة مبتابعتها واإعداد تقرير اأ�ضبوعي بنتائجها يعر�س على رئي�س جمل�س الإدارة/ الأمناء اأو 
الع�ضو املنتدب/ مدير ن�ضاط التمويل، لتخاذ ما يلزم من اإجراءات ت�ضحيحية اأوًل باأول والعتماد على اآلية املتابعة عن بُعد لأداء 
حمفظة م�ضئويل التمويل، من خالل الت�ضالت الهاتفية مع العمالء والر�ضائل الن�ضية على الهواتف املحمولة، وا�ضتخدام املتابعة 
امليدانية يف احلالت ال�ضرورية ووفقًا للظروف التي تقدرها كل جهة، والعمل على اإتاحة ا�ضتخدام الأدوات والو�ضائل الإلكرتونية يف 

معاجلة العمليات اليومية وتقليل تداول امل�ضتندات داخل اجلهة وفروعها كلما اأمكن ذلك.
 وقد مت ت�شكيل جمموعة عمل بوحدة التمويل متناهي ال�شغر – بالهيئة العامة للرقابة املالية - ملتابعة واحتواء الآثار 
املرتتبة على انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد على ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر – ب�ضكل م�ضتمر - لتغطية عدد 56 جهة من اأكرب 

اجلهات التي تزاول ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر ومتثل حمافظها %98 من ال�ضوق. 
اتخاذ  لها  وخمول   ، باأول  اأوًل  للتدخل  املعوقات  ور�ضد  مل�ضاكلهم  فعالة  حلول  وو�ضع  العمالء  ظروف  بتقدير  العمل  جمموعة  تقوم 
اإجراءات حا�ضمة و�ضريعة مع اأي جهة تتعنت مع عمالئها يف مثل هذه الظروف اأو تعاملهم بال�ضكل غري الالئق، بهدف احلفاظ على 
ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر، والذى يهم قطاعًا عري�ضًا من املجتمع امل�ضري يبلغ اأكرث من 3.1 مليون م�ضتفيد - وبحجم متويل 
يزيد عن 17 مليار جنيه مع بداية العام احلايل، كما يتم التحقق من مدى تنفيذ اإجراءات فعلية مكتوبة ومعتمدة ب�ضاأن التدابري 
الحرتازية، وموقف حمفظة ن�ضاط التمويل متناهي ال�ضغر بكل جهة، ومواجهة خطر املتاأخرات ومنط منوها ، ومدى وجود اإ�ضابات 

بني العاملني بالفريو�س بالفروع.
ثانيًا: التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير 

إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية
مت تنفيذ عددًا من الإجراءات والتدابري، وذلك تزامنًا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحّد من انت�ضار فريو�س كورونا 

امل�ضتجد، على النحو التايل:
 رفع كفاءة العيادة الطبية لتكون اأكرث جاهزية يف التعامل مع اأية حالت ي�ضتبه يف اإ�ضابتها بالفريو�س.
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  ن�ضر اأكرث من 100 وحدة للتعقيم ال�ضخ�ضي داخل املقر الإداري للهيئة بالقرية الذكية، وو�ضع جدول للتعقيم والتطهري الدوري للمبنى.
  تكثيف التوعية ال�ضحية للعاملني، ون�ضر اإر�ضادات وقائية �ضد الفريو�س، والتوعية بكيفية التعامل ال�ضريع حال ظهوره.

  مت ا�ضتبدال الب�ضمة اليدوية بكارت ممغنط، وعقد الجتماعات باآلية اإلكرتونية Video Conference، وت�ضجيع العمل من 
املنزل وفق اآلية حمددة حتى يتم حتقيق النتائج املتوقعة منه.

  مت تق�ضيم تواجد العاملني بحيث يتم العمل بن�ضف القوة الب�ضرية منعًا للتجمعات الكثيفة، وتقليل فر�س نقل العدوى.
  مت و�ضع خطة ل�ضتمرارية الأعمال وتقدمي اخلدمات جلمهور املتعاملني مع الهيئة، وكذلك ال�ضركات اخلا�ضعة لرقابتها تت�ضمن 

الإجراءات التالية:
- ا�ضتخدام جم�ضات لقيا�س درجة احلرارة ملن يرتددون على الهيئة.

- تفعيل العتماد على التعامل الإلكرتوين، بحيث مُيكن للمتعاملني يف الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية تقدمي تعامالتهم ومناذج 
اخلدمة املطلوبة من الهيئة عرب الربيد الإلكرتوين ودون احلاجة للقدوم ملقر الرقابة املالية.

complaints@fra.gov.eg مٌيكن للمتعاملني من اأ�ضحاب ال�ضكاوى اإر�ضالها اإلكرتونيًا عرب الربيد الإلكرتوين  
fsi@fra.gov.eg خدمة تلقى طلبات الت�ضجيل يف الدورات التدريبية للمهنيني عرب الربيد الإلكرتوين  

   professionals@fra.gov.eg التقدم بطلبات الرتخي�س والتجديد للمهنيني وامل�ضتندات املطلوبة عرب الربيد الإلكرتوين  
  تقدمي حما�ضر جمال�س الإدارة وحما�ضر اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية للت�ضديق عليها من خالل اأي من الربيدين 

  bod.governance@fra.gov.eg اأو GA.Governance@fra.gov.eg الإلكرتوين التاليني
financial.statements@fra.gov.eg   تلقي القوائم املالية من خالل الربيد الإلكرتوين  

  اللتزام مبلىء النماذج املخ�ض�ضة لتلقي اخلدمة والتي �ضيتم توفريها على املوقع الإلكرتوين للهيئة، واإر�ضال اأ�ضول امل�ضتندات 
املرفقة بالربيد العادي على مقر الهيئة عند طلبها، والتوا�ضل الهاتفي مع الهيئة، وذلك يف حالة وجود �ضعوبات يف ا�ضتخدام 

اخلدمة الإلكرتونية.
غير  المالي  القطاع  وحــدات  تحمل  مدى  لقياس  السيناريوهات  وتحليل  اإلجهاد  اختبارات  ثالثًا: 

المصرفي للتغيرات واآلثار االقتصادية الناتجة عن استمرار جائحة كورونا 

ويف هذا الإطار، فقد ا�ضتهدفت الهيئة من خالل تنفيذ هذا الختبار حتقيق جمموعة من الأهداف الرئي�ضية على النحو التايل:
  تقدير اخل�ضائر املحتملة للقطاع املايل غري امل�ضريف يف �ضوء املخاطر النا�ضئة جراء جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد.

�ضركة  كل  م�ضتوى  على  احلالية  الأزم��ة  مع  التعامل  وكيفية  النا�ضئة  الأخطار  فهم  امل�ضريف يف  املايل غري  القطاع  م�ضاعدة    
وتوجهات اإداراتها لو�ضع احللول الالزمة ملواجهة التحديات النا�ضئة عن تلك الأزمة، �ضواء يف املدى القريب اأو البع�يد.

  توفري روؤية �ضاملة لل�ضيناريوهات املتوقعة عن الأ�ضرار والتاأثريات املحتملة لتلك الأزمة على القوائم املالية ل�ضركات وموؤ�ض�ضات 
القطاع املايل غري امل�ضريف وكيفية تعامل اإدارات تلك اجلهات مع الأزمة واإدارتها لالأخطار املالية املرتبطة بتلك التاأثريات.

غري  املايل  القطاع  وموؤ�ض�ضات  ل�ضركات  الراأ�ضمالية  والقاعدة  املالية  املالءة  تاأثري  مدى  على  وتكميلية  وا�ضحة  روؤية  تكوين    
ال�ضيناريوهات  الوبائي، مع ا�ضتهداف  النا�ضئة واملرتبطة بالإجراءات الحرتازية ملنع تف�ضي فريو�س كورونا  امل�ضريف باملخاطر 

املتفائلة واملعقولة، مع اإدراكنا الكامل باأن ال�ضيناريوهات املت�ضائمة قد تفوق القدرة احلالية لل�ضركات.
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  هيكل ونتائج االختبار 
مت اإعداد اختبار لقيا�س مدى حتمل وحدات القطاع املايل غري امل�ضريف للتغريات والآثار القت�ضادية الناجتة عن ا�ضتمرار جائحة 
كورونا اأو ما يعرف ب�ال� Stress Testing، وقد اأظهرت نتائج تنفيذ اختبار حتليل الإجهاد املايل قوة ومتانة املركز املايل ل�ضركات 

القطاع املايل غري امل�ضريف.
وقد جاءت نتائج تنفيذ تلك ال�شيناريوهات على خمتلف االأن�شطة على النحو التايل:

1. ن�شاط التاأمني:
املخاطر  تاأثري عوامل  بقيا�س  الأ�ضا�ضية  ال�ضيناريوهات  واهتمت  لل�ضيناريوهات،  مناذج   مت ت�ضميم عدد )6( 
القت�ضادية، مثل معدلت الفائدة وانخفا�س موؤ�ضرات بور�ضة الأوراق املالية وارتفاع معدلت تعرث معيدي التاأمني، 
مثل  التاأميني  بالن�ضاط  املرتبطة  املخاطر  عوامل  باإ�ضافة  النماذج  تلك  ا�ضتخدام  ومت  املدينني،  تعامالت  وزيادة 
زيادة حجم التعوي�ضات وزيادة معدلت اإلغاء وت�ضفية الوثائق، وكذلك انخفا�س التعوي�ضات امل�ضرتدة من معيدي 

التاأمني.

  تقدمي منهجية عملية وتطبيقية لبناء موؤ�ض�ضات مالية غري م�ضرفية )عابرة لالأزمات( وتاأكيد ا�ضتمرارية عملها يف ظل اأق�ضى 
الظروف والأزمات، وذلك من خالل بناء القدرات الذاتية للتنبوؤ باملخاطر والتحوط املايل، لتالفى التاأثريات ال�ضلبية التي قد 

حتدث نتيجة الأزمات وال�ضدمات املحتملة.
  حتديد ما اإذا كانت املخاطر املالية النا�ضئة قد تتطلب اإجراًء رقابيًا �ضواء كان وقائيًا اأو عالجيًا لالآثار ال�ضلبية املحتملة من 

عدمه.

  نطاق تطبيق اختبار اإلجهاد
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 جاءت النتائج الإجمالية وفقاً للجدول التايل:

مستوى المخاطر نوع المخاطر
منخف�ضة �ضعف معدلت املالءة املالية
متوا�ضعة �ضعف معدلت ال�ضيولة والع�ضر املايل
معتدلة انخفا�س الكفاءة الت�ضغيلية
مقبولة تراجع جودة املحفظة

مقبولة اإىل حد ما تراجع الربحية والفائ�س

2. ن�شاط �شوق راأ�ض املال )�شركات اإدارة االأ�شول(

 مت ت�ضميم منوذج يعتمد على املتغريات بالقت�ضاد الكلى من خالل عدد )6( �ضيناريوهات متباينة خا�ضة ب�ثالثة 
متغريات وهم معدلت الفائدة، ومعدلت الت�ضخم، ومعدل الناجت القومي. وتراوحت ال�ضيناريوهات لتلك املخاطر 

بني الفرتا�س الواقعي واملتفائل واملت�ضائم. 
 مت حتديد عدد من الن�ضب املالية واجبة الفح�س والتحليل  وهم العائد على الأ�ضول، والعائد على حقوق امللكية، 

والعائد على راأ�س املال ومعدل دوران الأ�ضول.
 جاءت النتائج الإجمالية وفقاً للجدول التايل:

مستوى المخاطر نوع المخاطر
مقبولة �ضعف معدلت ال�ضيولة والع�ضر املايل

منخف�ضة انخفا�س الكفاءة الت�ضغيلية
منا�ضبة تراجع الربحية والفائ�س

3. اأن�شطة التمويل )العقاري والتاأجري التمويل والتخ�شيم(

 مت ت�ضميم )3( �ضيناريوهات ترتاوح بني ال�ضيناريو الأ�ضا�ضي ثم املتو�ضط ثم الأكرث ت�ضاوؤمًا، وذلك لقيا�س 
عوامل خماطر تاأثر املالءة املالية وانخفا�س معدلت ال�ضيولة املالية.

 جاءت النتائج الإجمالية وفقاً للجدول التايل:

مستوى المخاطر نوع المخاطر
معتدلة �ضعف معدلت املالءة املالية

مقبولة اإىل حد ما �ضعف معدلت ال�ضيولة والع�ضر املايل
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4. جمال التمويل متناهي ال�شغر

للمتغري  ت�ضاوؤمًا، طبقًا  الأكرث  املتو�ضط ثم  الأ�ضا�ضي ثم  ال�ضيناريو  مت ت�ضميم )3( �ضيناريوهات ترتاوح بني   
الأ�ضا�ضي لالختبار، وهو انخفا�س قيمة املتح�ضالت النقدية من اأق�ضاط العمالء امل�ضتحقة.

 جاءت النتائج االإجمالية وفقًا للجدول التايل:

مستوى المخاطر نوع المخاطر
منخف�ضة انخفا�س الكفاءة الت�ضغيلية
معتدلة �ضعف معدلت املالءة املالية
منا�ضبة �ضعف معدلت ال�ضيولة والع�ضر املايل
مقبولة تراجع جودة املحفظة وزيادة املخ�ض�ضات

مقبولة اإىل حد ما تراجع موؤ�ضرات الربحية والفائ�س

ثالثًا : تدعيم المالءة المالية للشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة:

 �ضدور قرار جمل�س اإدارة الهيئة بتكوين احتياطي ملواجهة خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�ضبة امل�ضري رقم )47( على �ضركات 
التاأمني والتمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�ضيم والتمويل متناهي ال�ضغر.

 و�ضع قواعد لتوزيع الأرباح ل�ضركات التاأمني كاإجراء لإدارة املخاطر املحتملة واملتوقعة فى حال ا�ضتمرار جائحة كورونا خالل 
عام 2021 .
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المحور العاشر: التوعية والثقافة المالية  
تبذل الهيئة جهوًدا متوا�ضلة يف جمال توعية امل�ضتثمرين بالأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، �ضواء للتعريف باأ�ضا�ضيات وقواعد ال�ضتثمار 
باأن يكون لديهم م�ضتوى  امل�ضتثمرين  واأنظمة جديدة مل�ضاعدة هوؤلء  اآليات  اأو  اأو قواعد  اأو مبا ي�ضدر من قوانني  الأ�ضواق،  يف تلك 
منا�ضب من الثقافة املالية مُيكنهم من اتخاذ القرارات ال�ضتثمارية على اأ�ض�س م�ضتنرية وكيفية التعامل مع املخاطر املتعلقة بهذا 
اأن�ضطة وفعاليات توعية متعددة، كما �ضهد اإعداد والبدء يف تنفيذ م�ضاريع واأن�ضطة توعية  2020 تنفيذ  ال�ضتثمار، فقد �ضهد عام 
م�ضتحدثة تت�ضمن مبادرات غري م�ضبوقة، وذلك يف اإطار توجهات الهيئة الإ�ضرتاتيجية يف جمال التوعية متتد ل�ضنوات عديدة قادمة. 
وميكن ا�ضتعرا�س اأهم الجنازات، مع الإ�ضارة اإىل اأن كافة اأن�ضطة التوعية يتم ت�ضمينها على املوقع الإلكرتوين للهيئة بحيث ميكن 

لكافة املهتمني واملعنيني باأن�ضطة الهيئة متابعتها.
غري  املالية  املجالت  �ضتى  يف  للمتعاملني  املعرفية  التنمية  يف  ت�ضهم  التي  القنوات  اأحد  من  امل�ضتثمر  وتعليم  توعية  جمال  يعد  لذا 
امل�ضرفية )�ضوق املال – التاأمني – التمويل العقاري -التمويل املتناهي ال�ضغر – التاأجري التمويلي -التخ�ضيم – ال�ضمانات املنقولة 
– التمويل ال�ضتهالكي(؛ مما ي�ضهم ب�ضكل مبا�ضر يف توجيه قراراتهم وحمايتهم، من اأجل تطوير الأداء املايل، مما يدعم القت�ضاد 

ب�ضكل عام ، كما ي�ضهم هذا املجال يف ن�ضر الثقافة املالية للفئات غري املتخ�ض�ضة.
وفى ظل جائحة كورونا هذا العام وا�ضلت الهيئة حمالت التوعية فى نطاق اأ�ضمل ولكن ب�ضكل خمتلف عن طريق تقنية )الفيديوكونفرا�س( 
والندوات عن بعد عن طريق "برنامج زووم"، مما اأتاح لعدد اكرب وفئات اأكرث لال�ضتفادة من برامج التوعية و �ضهولة التوا�ضل و ميكن 

تلخي�س ذلك فيما يلي : 
-  عقد جل�ضات توعية عن بعد لطالب اجلامعات بالتعاون مع اللجنة القت�ضادية بحزب احلرية امل�ضرى.

-  عقد ندوات تعريفية عن بعد، للتعريف باأدوات التمويل غري امل�ضرفية لأع�ضاء غرفة التجارة وال�ضناعة الفرن�ضية واأع�ضاء 
جمعية املهند�ضني الناطقني باللغة الفرن�ضية فى م�ضر.

-  التو�ضع يف تقدمي حما�ضرات توعية عن بعد لطالب اجلامعات مبناطق جغرافية جديدة. 
IOSCO مع منظمة  )WIW 2020( المشاركة في أسبوع المستثمر العالمي 

جائحة  ظروف  ملواكبة  الحرتازية  لالإجراءات  وفقًا  افرتا�ضية   2020 العاملى  امل�ضتثمر  اأ�ضبوع  فعاليات  تكون  اأن  عامليًا  التفاق  مت 
كورونا، وعليه مت تنظيم جل�ضات توعية افرتا�ضية عرب برنامج زووم، وكذلك مت منح الطالب احلا�ضرين �ضهادات ح�ضور اإلكرتونية.  

ماجستير  درجــة  يطرح  المالية  الخدمات  معهد   
متخصص في المشتقات المالية مدعوم من بورصة 

مدريد لألوراق المالية
قامت الهيئة من خالل معهد اخلدمات املالية بالتوقيع على اإتفاق مع 
معهد درا�ضات البور�ضة IEB الأ�ضباين، املدعوم من بور�ضة مدريد، 
لطرح درجة املاج�ضتري يف الأ�ضواق املالية مع الرتكيز على امل�ضتقات 
درجة  منح  ويتم  الأو�ضط.  ال�ضرق  مبنطقة  مرة  لأول  وذلك  املالية، 
ال�ضيا�ضية  والعلوم  لالقت�ضاد  لندن  مدر�ضة  مع  بالتعاون  املاج�ضتري 
بن�ضلفانيا  بولية   Wharton ورتون  وجامعة   LSE املتحدة  باململكة 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
 

غير  المالية  بــاألدوات  المعرفة  لغرس  والجامعات  المدارس  لطالب  أبوابها  تفتح  المالية  الرقابة   
التقليدية لدى األجيال القادمة

ا�ضتجابة ملبادرة ال�ضيد رئي�س اجلمهورية والتي اأطلقها- اأثناء الحتفال بعيد العلم - يف العام املا�ضى حتت �ضعار "نحو بناء جمتمع 
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م�ضرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، قامت الهيئة باإطالق برنامج توعية وتثقيف مايل م�ضمم على ا�ضت�ضافة �ضل�ضلة من الزيارات لطلبة 
املدار�س يف مراحل التعليم قبل اجلامعى املختلفة مبقرها، لإتاحة الفر�ضة لدى الن�سء للتزود باملعلومات واملعرفة عن �ضوق املال يف 
م�ضر، واأن�ضطة التمويل غري امل�ضريف املتعددة - من تاأجري متويلى وعقاري ومتويل متناهي ال�ضغر- تدعم امل�ضروعات ال�ضغرية 
التعليم  مراحل  يف  للطلبة  اخلارجية  املدر�ضية  الأن�ضطة  اأجندة  على  وتو�ضع  للزيارة  مق�ضدًا  مرة  لأول  الهيئة  لت�ضبح  واملتو�ضطة. 

املختلفة ل�ضتقاء املعرفة املالية وتعزيزها.
عقد أول دورة تدريبية عن ُبعد لخبراء المعاينة   

وتقدير األضرار
عزم معهد اخلدمات املالية على التو�ضع يف تقدمي خدمات التدريب 
التدريبية  الربامج  تنفيذ  وا�ضتئناف  ُبعد  عن  الإلكرتوين  والتعلم 
الالزم اجتيازها للرتخي�س للمهنيني العاملني بالقطاع املايل غري 
امل�ضريف، مع جتنب ح�ضور املتدربني لقاعات التدريب مبقر الهيئة 
اأو باملحافظات للحد من اآثار فريو�س كورونا، وذلك بعقد فعاليات 
الأ���ض��رار  وتقدير  املعاينة  خل��رباء  الفرتا�ضية  التدريب  جل�ضة 

للربنامج الذي مت اإجراوؤه - اإلكرتونيًا -عرب �ضبكة املعلومات.
 الرقابة المالية تطلق “سلسلة توعية“ بأهمية اإلفصاح عن 

الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة
 LinkedIn اأطلقت الرقابة املالية “�ضل�ضلة توعية” على �ضبكة التوا�ضل املهنية 
باأهمية  وتنادى  امل�ضريف،  غري  املايل  القطاع  يف  العاملة  ال�ضركات  ت�ضتهدف 
ال�ضركات  وتدعو  واحلوكمة،  واملجتمعية  البيئية  املمار�ضات  عن  الإف�ضاح 
يتواكب  ب�ضكل  ا�ضرتاتيجيتها  وتر�ضم  طريقها  تكت�ضف  كى  لرقابتها  اخلا�ضعة 
مبرونة مع املتغريات العاملية. وت�ضمنت ر�ضائل التوعية كيف ميكن لأى من كوادر 
ال�ضركات العاملة يف جمال الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية اأن يكون م�ضوؤوًل بيئيًا 
وقدمت له بع�س الأمثلة التي ميكن تطبيقها يف �ضركته من تنويع م�ضادر الطاقة 
يف ال�ضركة وال�ضتثمار يف تركيب الألواح ال�ضم�ضية لإنتاج الكهرباء وا�ضتخدام 
وحدات الإ�ضاءة الليد املوفرة يف ال�ضتهالك، مع وجود نظام موفر ل�ضتهالك 

املياه وتقليل ا�ضتهالك الورق وا�ضتخدم التكنولوجيا.
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المالية  الرقابة  بين  تعاون  بروتوكول   
ومجلس القضاء األعلى لتعظيم االستفادة 

من خبرات شيوخ القضاة 
املجل�س  بني  تعاون  بروتوكول  و�ضع  يف  الهيئة  �ضرعت 
عقد  على  لالتفاق  املالية  الرقابة  وهيئة  للق�ضاء  الأعلى 
الأدوات  عدة لقاءات دورية، وور�س عمل متخ�ض�ضة يف 
الهيئة،  املالية غري امل�ضرفية اخلا�ضعة لإ�ضراف ورقابة 
بناء  ف��ى  ي�ضهم  ومب��ا  لها،  الفنية  الع��ت��ب��ارات  ملناق�ضة 
الق�ضاة  نظر  اأم��ام  حا�ضرة  تكون  اقت�ضادية  خلفيات 
عند الف�ضل يف املنازعات اخلا�ضة بالأن�ضطة املالية غري 
امل�ضرفية، وتعظيم ال�ضتفادة من خربات �ضيوخ الق�ضاة 

يف الف�ضل يف املنازعات.
  إطالق حوار لمناقشة ضوابط ملكية بورصة العقود 

اآلجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعامالتها
عقدت الهيئة فعاليات املائدة امل�ضتديرة التي دعت اإليها مب�ضاركة البنك 
م�ضر،  بنوك  واحت��اد  للمقا�ضة،  م�ضر  و�ضركة  والبور�ضة،  املركزي 
املحلية من  املوؤ�ض�ضات  للتاأمني، وممثلني عن كربى  امل�ضرى  والحتاد 
بنوك و�ضركات تاأمني وبنوك ا�ضتثمار اإىل جانب البنك الأوربي لإعادة 
الإعمار والتنمية EBRD وممثلي اللجنة ال�ضت�ضارية ل�ضوق املال وذلك 
ملناق�ضة ال�ضوابط املقرتحة لهيكل ملكية بور�ضة العقود الآجلة و�ضركة 

املقا�ضة اجلديدة امل�ضوؤولة عن ت�ضوية التعامالت بهذا ال�ضوق. 
اقتراحات بضوابط  تتلقى  المالية  الرقابة   

إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات اإللكترونية
وتنمية  تنظيم  ق��ان��ون  لإع���داد  امل�ضكلة  اللجنة  ع��ق��دت 
غري  املالية  الأن�ضطة  فى  املالية  التكنولوجيا  ا�ضتخدام 
قواعد  ح��ول  اق��رتاح��ات  لتلقى  تقدمييًا  لقاًء  امل�ضرفية 
الإلكرتونية  املن�ضات  واإدارة  وت�ضغيل  اإن�ضاء  و�ضوابط 
 ،Crowd Funding لتمويل امل�ضروعات اأو ما يعرف بال
والتي متنح التمويل ب�ضكل مبا�ضر للم�ضروع اأو ال�ضركة يف 
�ضكل اإقرا�س، اأو قد تكون ب�ضكل غري مبا�ضر والتي �ضيتخذ 
�ضكل  التمويل فى  اإتاحة  ليتم  ال�ضركة  �ضكل  امل�ضروع  فيها 
واقرتاحات  �ضندات"،   – "اأ�ضهم  مالية  اأوراق  اإ�ضدارات 
عن قواعد و�ضوابط ا�ضتخدام جمالت التكنولوجيا املالية 
يف مزاولة الأن�ضطة املالية غري امل�ضرفية؛ وذلك متهيدًا 

للعر�س على جمل�س اإدارة الهيئة.
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التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020

 هيئة الرقابة المالية تشارك في فعاليات الملتقى 
اإلقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية 

الطبي  للتاأمني  ال�ضاد�س  الإقليمي  امللتقى  فعاليات  يف  الهيئة  �ضاركت 
التاأمني الطبي والرعاية ال�ضحية  "�ضناعة  والرعاية ال�ضحية بعنوان 
والذي  ال�ضامل"  ال�ضحي  التاأمني  تطبيق  وب��دء  الأوبئة  مواجهة  بني 
ينظمه الحتاد العربى للتاأمني والحتاد امل�ضري للتاأمني بالتن�ضيق مع 
وممثلي  روؤ�ضاء  وبح�ضور  ال�ضحية  الرعاية  لإدارة  امل�ضرية  اجلمعية 
وم�ضوؤويل  التاأمينية  الو�ضاطة  و�ضركات  امل�ضرية  التاأمني  �ضركات 
التاأمني  مبنظومة  العالقة  ذات  واجلهات  الطبية،  الرعاية  �ضركات 

ال�ضحى ال�ضامل.
النسائية  الكوادر  الهيئة تحتفل بتخريج نخبة من   

المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات 
احتفلت الهيئة بتخريج دفعة من برنامج "�ضهادة ع�ضو جمل�س الإدارة 
والتي �ضملت نخبة من  املديرين امل�ضري،  املقدم من مركز   " املعتمد 
الأكرث  �ضيدة  "منتدى اخلم�ضني  الطموحة مبجموعة  الن�ضائية  الكوادر 
اإدارة ال�ضركات، واأية منا�ضب  تاأثريًا" واملوؤهلة ل�ضغل مقاعد مبجال�س 
وتطوير  الإداري  القرار  �ضنع  يف  امل�ضاركة  من  امل��راأة  مُتِكن  قيادية 
الأداء النوعي لل�ضركات، وذلك اأماًل ان تت�ضاعف اأعداد ال�ضخ�ضيات 
الن�ضائية املوؤهلة للتواجد مبجال�س اإدارة ال�ضركات على قاعدة بيانات 
الهيئة مع نهاية عام 2020 اأو بدايات عام 2021، كي مت�ضي الهيئة يف 
%25 من مقاعد جمال�س اإدارة ال�ضركات  رفع ن�ضبة متثيل املراأة اإىل 

وعدم الكتفاء مبقعد واحد.
 الهيئة تطلق التطبيق الذكى “تمكين المرأة”- “Empowering Women” على نظام التشغيل المجاني 

“أندرويد” ألجهزة الهواتف الذكية النقالة والحواسب اللوحية: 
املراأة"  "متكني  الذكى  التطبيق  الهيئة  اأطلقت  املراأة،  ومتكني  ودعم  الرقمي  التحول  يف  امل�ضتمرة  الهيئة  جلهود  نوعية  نقلة  يف   
اأمام  ن�ضائية  كوادر  ت�ضم  بيانات  قاعدة  يتيح  مو�ضوعي  رافد  من  الإلكرتونية  املن�ضة  تلك  متثله  ملا   ،”Empowering Women“
ال�ضركات للتي�ضري، وزيادة فر�ضة الختيار بينهن ل�ضغل مقعد مبجال�س اإدارة ال�ضركات، وتغيري منط تعيني اأع�ضاء جمال�س الإدارة 

باخلروج من دائرة التو�ضيات ال�ضيقة بني ال�ضركاء.
طالب  من  األولــى  الدفعة  بتخريج  تحتفل  الهيئة   

الماجستير المهنى في حوكمة الشركات
���ض��ارك��ت  ق���ي���ادات ال��ه��ي��ئ��ة وق���ي���ادات الأك��ادمي��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة للعلوم 
الأوىل  املجموعة  تخرج  احتفالية  يف  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
ال�ضركات مبنا�ضبة اجتيازهم  املاج�ضتري املهني يف حوكمة  من طالب 
مواد التخ�ض�س وجاهزيتهم ل�ضتكمال باقي مراحل املاج�ضتري املهني 
الدرا�ضات  كلية  بني  امل�ضرتك  التعاون  لربوتوكول  وفقًا  بالأكادميية، 
العليا فى الإدارة بالأكادميية ومركز املديرين امل�ضري بالهيئة اخلا�س 
بتنفيذ برامج للدرا�ضات العليا م�ضاركًة بني اجلهتني وفقًا لآلية تعاون 
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تتيح مزج اخلربة التطبيقية اإىل اخلربة العلمية ملنح �ضهادة املاج�ضتري فى اإدارة الأعمال MBA   فى جمال احلوكمة فى عدة م�ضارات 
تتعلق بحوكمة ال�ضركات، وحوكمة القطاع ال�ضحي، وحوكمة البنوك، واللتزام، ومبا ي�ضهم بن�ضر تطبيقات فكر ال�ضتدامة.

الشركات  مسؤولي  مع  عمل  ورشة  تعقد  الهيئة   
والجمعيات األهلية مقدمى خدمة التمويل متناهى 

الصغر 
عقدت الهيئة فعاليات ور�ضة عمل ح�ضرها م�ضئولو اجلمعيات الأهلية 
ال�ضغر  التمويل متناهى  ن�ضاط  لها مبزاولة  واملرخ�س  )اأ(  الفئة  من 
والحتاد امل�ضرى للتمويل متناهى ال�ضغر؛ لتبادل الآراء حول الإطار 
متويل  ن�ضاط  مل��زاول��ة  وا�ضتمراره  الرتخي�س  منح  ل�ضوابط  ال��ع��ام 
التوا�ضل  العمل  ور�ضة  اأتاحت  وقد  وال�ضغرية.  املتو�ضطة  امل�ضروعات 
منح  يف  بالقانون  املخاطبني  الرئي�ضني  الالعبني  مع  مبا�ضر  ب�ضكل 
التمويل للتاأكيد على الهتمام بن�ضاط التمويل متناهى ال�ضغر، واحلث 
عمالء  لدى  للتمويل  احلاجة  ملقابلة  التمويل  ن�ضاط  يف  التو�ضع  على 
جدد يلجاأون للتمويل التقليدي، وفى نف�س الوقت املحافظة على ق�ضة 
النجاح التي حتققت يف متناهى ال�ضغر عرب �ضنوات �ضت بلغ خاللها 
التمويل ما يقرب من 3.2 مليون م�ضتفيد �ضاهمت ب�ضورة ملمو�ضة يف 

حتقيق ال�ضمول املايل.
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ودعنا عاماأً من اأ�ضعب الأعوام التي مرت على تاريخ الب�ضرية، حيث واجه العامل فريو�س تف�ضى يف جميع البلدان ... فريو�س 
اأوقع اأ�ضرارًا ج�ضيمة بالأفراد واملجتمعات ... فريو�س ت�ضبب يف اإغالق العامل كله مما اأدى اإىل تقلي�س النمو العاملي ب�ضكل كبري. 

د من وطاأة اجلائحة على القطاع املايل غري  وعلى الرغم من ال�ضرر القت�ضادي البالغ، اإل اأن الهيئة عملت بال كلل حتى حَتِ
امل�ضريف، حيث قامت الهيئة باتخاذ جمموعة من الإجراءات الحرتازية التي من �ضاأنها التي�ضري على املتعاملني، والعمل على 
�ضالمة وا�ضتقرار الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية. وقد اأدى ذلك اإىل حفاظ الهيئة على اأداء القطاع املايل غري امل�ضريف خالل 

العام، بل وا�ضتطاعت بع�س الأن�ضطة التفوق على اأداء العام املا�ضي حمطمة جميع التوقعات.

ال�ضيا�ضات  معظم  اإجناز  مت  حيث   ،2018 عام  بداأتها  التي  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  يف  م�ضريتها  ا�ضتكمال  الهيئة  ا�ضتطاعت  كما 
الواردة �ضمن حماور ال�ضرتاتيجية قبل نهاية الإطار الزمني املحدد لها. وتتطلع الهيئة يف عام2021 ل�ضتمرار دورها الرئي�ضي 
يف تطوير البنية الت�ضريعية للقطاع و�ضد الفجوات الت�ضريعية لبع�س الأن�ضطة التي تندرج حتت منظومة اخلدمات املالية غري 
الهيئة  تنوي  كما  العقاريني.  املطورين  خالل  من  التمويل  ن�ضاط  ممار�ضة  لتنظيم  قانون  م�ضروع  من  النتهاء  مثل  امل�ضرفية، 
اأ�ضواق  كافة  يف  املتعاملني  حقوق  حماية  يف  دورها  تنفيذ  وا�ضتمرار  ا�ضتقرارها  على  واحلفاظ  الأ�ضواق  تنظيم  يف  ال�ضتمرار 

اخلدمات املالية غري امل�ضرفية.

كما �ضتعمل الهيئة على ال�ضعي نحو التحول ل�ضتخدام التكنولوجيا والأدوات احلديثة يف تقدمي اخلدمات ودعم موؤ�ض�ضات القطاع 
املايل غري امل�ضريف يف التحول الرقمي لإتاحة اخلدمات، مما ي�ضهم يف تو�ضيع قاعدة ال�ضمول املايل وتقليل تكلفة احل�ضول على 
تلك اخلدمات. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضرتكز الهيئة على رفع الوعي املجتمعي باخلدمات املالية غري امل�ضرفية املتوفرة للح�ضول 
على التمويل جلميع فئات املجتمع وخا�ضًة الفئات املهم�ضة، مما يزيد من اإنتاجيتها ورفع م�ضتوى معي�ضتها. كما �ضتقوم الهيئة 

بن�ضر تطبيقات ال�ضتدامة وزيادة الوعي املجتمعي بالقت�ضاد الأخ�ضر.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، �ضت�ضتمر الهيئة يف بناء اجل�ضور وتخطي احلواجز من خالل دعمها لأي جهود من �ضاأنها النهو�س باخلدمات 
املالية غري امل�ضرفية وتو�ضيع قاعدتها وانت�ضارها. 

اخلامتة
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2

2016 2017 2018 2019 2020 

 285 333 359 410 690 

 69 78 61 50 93 

 6 7 6 5 9 

 
3 

-2016 2017 2018 2019 2020 

EGX30 12335 15019 13036 13962 10845 

EGX 30 2294 2875 2470 2954 2340 

  EGX70 EWI975 1660 1427 1267 2145 

EGX100 EWI 1727 2716 2427 2185 3099 

S&P/EGX ESG  1694 2340 2153 1993 1782 

EGX30 capped 15463 19665 16742 16350 13256 

 663 532 467 483 1048 

 

1   

2016 2017 2018 2019 2020 

 

 92112 117235 156811 139211 115923 

 4225 5227 5977 4274 3280 

42072 21202 52721 57313 46721 

 
 2152 2981 5300 22535 24649 

 4 5 7 19 16 

 136336 141418 214832 219059 187293 

سوق رأس المال
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التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية 2020
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 2019 2020 2020

 2 0 11 
 0 1 4 

 0 0 45 
 1 2 56 

 2 2 63 
 0 0 8 

 0 0 5 

 
0 0 1 

 
3 14 233 

 0 1 142 
2 2 87 
0 0 5 

 0 0 1 
 1 9 75 

3 1 29 
 1 3 27 

 0 3 115 

 
0 0 1 

 0 0 1 
 15 38 909 

 *صناديق االستثمار تشمل الشركات المساهمة التي تقوم بإنشاء صناديق، وتشمل أيًضا الصناديق التي تنشئها البنوك وشركات التأمين. 
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 الموقف بنهاية السنة الميالدية.  *
 جمعية التأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات.  الممتلكات كاًل منتتضمن شركات التأمين التي تعمل في مجال تأمينات -
 فريقية إلعادة التأمين التكافلي(. التأمين )اإلإلى هذا البيان، توجد شركة واحدة إلعادة  باإلضافة -

 

5 
 2017 2018 2019 2020 

14 14 15 16 
 22 23 23 25 

 
 27 27 27 31 

 9 10 11 10 
 36 37 38 41 

6  
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020 /2019 

 

9009 12329 15621 18062 20291 

888 1457 1742 1678 1292 

9897 13786 17364 19740 21583 

 

 8324 10178 12145 15308 18476 

 1 21 38 52 64 

 8325 10199 12183 15360 18540 

 
18222 23985 29546 35100 40123 

نشاط التأمين
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2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
6323 6295 7795 10291 12156 
2001 3883 4457 5017 6320 
8324 10178 12165 15308 18476 
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 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 5316 5829 7657 8388 9741 

5442 7039 7730 9875 9189 

10758 12868 15387 18263 18930 
  

 

8

             

 

2020 2328 330 73 226 778 1162 435 1134 1594 749 533 9342 

2019 2076 318 77 241 663 1312 243 750 1891 799 620 8990 

 
2020 1439 261 115 128 7 2810 680 1072 140 1755 3834 12241 

2019 1254 333 128 115 19 2471 813 867 133 1588 3079 10800 

 
2020 3767 591 188 354 785 3972 1115 2206 1734 2504 4367 21583 

2019 3330 651 205 356 682 3783 1056 1617 2024 2387 3699 19790 

10    

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 40050 51136 59782 65049 72507 

% 15.1 27.6 16.9 8.8 11.5 

 29413 46915 52608 53089 56141 

% 17.2 59.5 12.3 0.9 5.7 

 69463 98051 112390 118138 128648 
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5442 7039 7730 9875 9189 

10758 12868 15387 18263 18930 
  

 

8

             

 

2020 2328 330 73 226 778 1162 435 1134 1594 749 533 9342 

2019 2076 318 77 241 663 1312 243 750 1891 799 620 8990 

 
2020 1439 261 115 128 7 2810 680 1072 140 1755 3834 12241 

2019 1254 333 128 115 19 2471 813 867 133 1588 3079 10800 

 
2020 3767 591 188 354 785 3972 1115 2206 1734 2504 4367 21583 

2019 3330 651 205 356 682 3783 1056 1617 2024 2387 3699 19790 

10    

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 40050 51136 59782 65049 72507 

% 15.1 27.6 16.9 8.8 11.5 

 29413 46915 52608 53089 56141 

% 17.2 59.5 12.3 0.9 5.7 

 69463 98051 112390 118138 128648 



8283

 
 

 

11                                                   

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2019 
 35001 46117 54420 58032 63540 

 22141 39442 44938 43992 44232 
 5714285559 99358 102024 107772 

 
 

 
 
 

13    

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2019 

 32993 38398 43358 00491  56266 
12894 15874 17858 19842 20959 

 45887 54272 61216 68942 77225 
 

 

14                                                                              

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2019 

 3684 10479 13823 12644 11919 
 7529 20312 24153 22298 21466 

 11213 30791 37976 34942 33385 

  
1220202019

 

15931 4757 20688 

11877 6063 17940 

6891 1577 8468 

9951 6569 16520 
26 15918 15944 

491 471 962 

11048 15041 26089 

0 746 746 

101 314 415 
56316 51456 107772 
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16   

 2016 2017 2018 2019 2020 

 63 69 87 90 92 

 13 14 16 15 9 

60 65 70 69 22 
 136 148 173 174 123 

15   

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2019 

 838 1685 1789 1973 2583 
 1445 3060 1866 2806 3407 
 2283 4745 3655 4778 5990 



8485

 
 

 

17   

2018 2019 

 516 524 
 9 9 

 45 45 
 50 50 

39 40 
11 11 

 670 679 

                             

18   

 2015 2016 2017 2018 2019 

 5889 7439 7641 7795 8834 
 2444 2961 1852 2447 3245 

47916 54550 61028 66962 75848 
 53114 60606 67889 77530 88987 

 6054 6496 7110 7805 8578 
 49487 56310 63853 72267 83422 

  

19  

 2015 2016 2017 2018 2019 

 35737 38694 43837 51809 60831 
 2980 2653 1414 2190 2882 

 7799 11095 13229 11268 9663 
 515 343 241 215 295 
 509 599 458 692 771 

 377 1165 1848 788 1406 

 47917 54550 61028 66962 75848 
 49487 56310 63853 72267 83422 

صناديق التأمين الخاصة
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21

 2016 2017 2018 2019 2020

 1137 1518 2200 2649 3417

6954 8472 10675 13324 16741

 3019 3560 4626 6147 8010

 42069 45091 54921 63835 68004
 

  

20 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 13 13 13 12 14 14 
 1 1 1 1 1 1 

22

 
  

2019 2020 % 2019 2020 % 
 5221699033.9911 1769 94.2

 249126777.567518672.4

 5612707426.11063146237.5

 13324 16741 25.6 2649 3417 29.0 

نشاط التمويل العقاري



8687

 
 

 

23  

 2018 2019 2020 

LTV% 53.655.253.98 

% 13.1412.6812.62 

 194.38208.73246.18 

 13.2213.2913.11 

 994210782.6813086.32 

 

24

  

2019 2020 )%( 2019 2020 % 
 5334 7293 36.7 1274 1959 53.8

3720 4449 19.6 790 729 7.7 
 1214 1541 26.9 199 328 64.8 

 340 451 32.6 68 111 63.2 
 2716 3007 10.7 318 290 8.8 

 13324 16741 25.6 2649 3417 29.0 

 

 
 

25

 2016 2017 2018 2019 2020 

 224 226 228 229 44

 28 27 36 32 31

 
 
 

  

 
 

 

23  

 2018 2019 2020 

LTV% 53.655.253.98 

% 13.1412.6812.62 

 194.38208.73246.18 

 13.2213.2913.11 

 994210782.6813086.32 

 

24

  

2019 2020 )%( 2019 2020 % 
 5334 7293 36.7 1274 1959 53.8

3720 4449 19.6 790 729 7.7 
 1214 1541 26.9 199 328 64.8 

 340 451 32.6 68 111 63.2 
 2716 3007 10.7 318 290 8.8 

 13324 16741 25.6 2649 3417 29.0 

 

 
 

25

 2016 2017 2018 2019 2020 

 224 226 228 229 44

 28 27 36 32 31

 
 
 

  

نشاط التأجير التمويلي
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26   

 2016 2017 2018 2019 2020 

 2325 1759 2362 29442695 
 21.5 28.6 41.6 55.9 58.9

 

 

                                                               
28   

 2016 2017 2018 2019 2020 

 256 304 308 355 333
 4082 4946 5299 5257 6862

 3785 5673 6197 58235740 
 2284 3275 4392 47615561 

 6069 8948 10589 10584 11301 

 

 

27  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 15377 21045 31420 41959 48982 

 2499 2185 3642 5232 3848

 1638 1433 2600 2023 2229 

 1238 1753 1392 2170 2010 

 429 1637 1326 2874 1485 

 134 101 654 525.96 71 

 7261 79 40.97 13 

 5 0 0 38.63 0 

 85 351 547 1010 231 

 21477 28566 41660 55874 58869 

نشاط التخصيم



8889

 
 

 

 

 

30 2020 2019 
– 

20202019

%%

 

%%

119537.771031553.31108634.87845651.2
196862.23903446.69202865.13806048.8
316310019349100311410016516100

  

29

 

2020 2019 

 %  % 
 

 % 
 % 

 1665 52.63748038.661699 54.56693041.95

 88 2.795803.00120 3.855813.52

 144 4.567103.67161 5.177064.28

 1266 40.021057954.681134 36.42829950.25

 3163 100 19349 100 3114 100 16516 100 

نشاط التمويل متناهي الصغر
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31 2020 2019 

 

20202019

%%%%

1924 60.821615583.50174055.871314479.59
123939.18319416.50137444.13337120.41

 3163 100 19349 100 3114 100 16516 100 

32

 

20202019

%%%%

2035 64.341179360.95200164.24998060.43
41112.992687.891343513.97254315.39
50716.03352918.2446314.87258715.66
2106.6413406.922156.9214068.52

 3163 100 19349 100 3114 100 16516 100 
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33

 1069130554 

 95436501 

8626238 

3473256 

11821 146549 
 3114436181 

 1 2 
 187 2318 

3302 438501 

1599 5828 

1599 5828 
 1351 2291 

 58 487 
 435 13176 

  26119 77692 
 22 791 

24439 49926 

118 2532 

52542 146895 
 69264 737773 

  

الضمانات المنقولة
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*  

 ( ترخيص نشاط التأجير التمويلي لشركة تمويل عقاري قائمة. 1تم إضافة عدد )
 ( شركات تأجير تمويلي قائمة.9( ترخيص نشاط التخصيم لعدد )9تم إضافة عدد )

 

34

5586471545338

10899963

215021115 30

3313514

165953

31632

10.41

 81 737773 69264 اإلجمالي 

35
2020 *

1824
3 3
3 4
4 5
3 3

4 4
2 3
1 
 19

7
39 62 



9293

 
 

 

36 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21 21 12 25 8 7 

 
7 16 12 8 16 5 

 9 19 9 7 7 3 
 16 36 32 16 0 5 

0 0 0 0 0 3 

 12 13 27 24 31 11 

 54 41 80 42 35 15 

 

10 16 21 15 9 14 
  5 2 1 3 3 2 

0 0 0 0 0 20 
 21 2 0 4 

1 4 
0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 

 0 0 0 1 1 0 

 

 58 40 38 30 21 26 

 0 2 1 4 9 15 

 0 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

  

 
5 14 26 53 46 35 

 
51 97 137 143 155 96 

 ––6 22 50 49 90 39 

اإللــــــــزام
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36 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 6 3 0 0 0 

 
 0 0 0 31 0 0 

0 0 0 0 0 6 

0 0 0 0 7 11 

0 0 0 0 1 0 
 319 442 456 449 348 278 اإلجمالي

 

 
 
 
 

 
 

إيضاح
يف اإطار حر�س الهيئة على رفع معدلت الإف�ضاح وال�ضفافية والتوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات املهنية املتخ�ض�ضة واجلهات ذات العالقة واملتعاملني 

مع الأ�ضواق املالية غري امل�ضرفية، فقد قامت الهيئة باإعداد هذا التقرير ليت�ضمن اأهم اإجنازتها خالل عام 2020.
 

 البيانات الواردة بهذا التقرير يتم اإعدادها يف تاريخ اإ�ضداره، وجدير بالذكر اأن هذه البيانات قد تكون عر�ضة للتعديل اأو التغيري من وقت 
لآخر وفقًا ملا يرد من اجلهات ذات العالقة، حيث يتم اإجراء بع�س الت�ضويات والتعديالت والإلغاءات خالل الفرتة مما قد يوؤدى اإىل تغري 

بع�س الأرقام وفقا لتاريخ الإ�ضدار.

ل يجوز ا�ضتخدام البيانات واملعلومات الواردة بالتقرير دون الإ�ضارة اإىل م�ضدرها.







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












