
 

 

 

  إجتماع حمضر
 والبورصات البنوك جلنة

 2017  فرباير 7 الثالثاء

 

 2017  فرباير 7املوافق  الثالثاء يومالساعــة الثالثة من عصر  متام يف إجتماعًا والبورصات البنوك جلنة عقدت

اهليئة العامة رئيس  - شريف سامياألستاذ /   وحبضور ،جلنة البنوك والبورصات  رئيس- حسنياألستاذ /حسن  برئاسة

بقطاع  املهتمنيوالسادة ممثلي جمتمع األعمال املصري  اجلمعية أعضاء السادةمن  ،وحضور عددللرقابة املالية 

  مبقـر اجلمعية باجليزةوذلك واإلعالم  الصحافة ورجال ،التأجري التمويلي وكافة األدوات التمويلية غري املصرفية 

 عراضوإست مناقشة بغرض اإلجتماع عقد ،وقد
 

 " خالل السنوات املاضية والرؤية املستقبلية األدوات التمويلية غري املصرفيةتطور  "
 

اهليئة العامة رئيس  -شريف سامي / باألستاذ  ةاللجن رئيس - حسني حسن /األستاذ ترحيب من ة بكلم اإلجتماع بدأ

 اإلجتماع هذا عقد أهمية على مؤكدًا ، راحلضوعلى املشاركة ب اجلميع وشكر احلاضرين بالسادةو، للرقابة املالية

 األدوات التمويلية غري املصرفية وكافة التشريعات املتعلقة بها.على  أكثر تفصياًل بشكل و عن قرب للتعرف

 

من قبل  بهااجلمعية تسعى جاهدة لدعم األدوات املالية غري املصرفية وتطويرها وزيادة الوعي وقد أكد سيادته أن 

جلنة البنوك والبورصات إىل سلسلة اللقاءات اليت نظمتها ،حيث اشار وغريه من املستفيدين جمتمع األعمال 

)بصفة خاصة التخصيم ، التأجري التمويلي ، خالل الفرتة املاضية مع العديد من املسئولني يف هذا الصدد  باجلمعية

لتواصل مع كافة اجلهات املعنية لأن اجلمعية تقوم بدورها  أكد، كما وصناديق اإلستثمار العقارية والتمويل العقاري(

 اإلصالحات التشريعية املؤثرة فيها .واملطالبة بإجراء التمويلية  لتطوير املنظومة 

 

كلمته ،مرحبًا بالسادة احلضور  ،مشريًا إىل أهمية   رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية -األستاذ / شريف سامي ثم بدأ 

قامت بها اهليئة   نشطة اليتاأل أهمض استعرإو ، األدوات التمويلية غري املصرفيةكل ما يتعلق بتناول هذا اللقاء ل

 باإلضافة إىل صدار أول معايري مصرية للتقييم املالي، والتقييم العقاري، إ مبا يف ذلكخرية، رتة األخالل الف

 .حالتها اهليئة للحكومةأ مشروعات القوانني اليت
 

 الربيدهيئة البنوك و غري ما تقدمهًا تقدم خدمات متويلية بعيد العامة للرقابة املالية ن اهليئةوقد اكد سيادته أ

احلماية من املخاطر، والتى تتم من خالل صناديق التمويل اخلاصة وهى خدمات  باإلضافة إىل، وذلك املصري

 ،كما ان اهليئة حترص دائمًا على التواصل بعض املهنل عن العمل بالنسبةية فى حالة التقاعد مبثابة نوع من احلما

من  مني والتمويل وغريهاأة من قطاعات التمن اخلدمة املقدمعمال بصفتهم من املستفيدين مع جمتمع األ

 . التى تقدمها اهليئة اخلدمات



 

 

 

بعض و، العامة للرقابة املالية  التى تنظم عمل اهليئة اإلقتصادية بني التشريعات تتناقضابعض الهناك  وقد أشار بأن 

 .ية املطلوبةحلني إجراء التعديالت التشريع ق أداء اهليئةيخر  ، وهو األمر الذ  يعاألقوانني ال
 

،والذي تضمن أهم  " األنشطة املالية غري املصرفية .. املستجدات والتطورات "قام سيادته بتقديم عرض بعنوان  ثم

 النقاط التالية:

 اهليئة بها ختتص التى األنشطة تنظم التى التشريعات. 

  وجهودها اهليئة أنشطة كافةاهلدف من. 

 2016واألداء خالل عام  املال سوق . 

 املاضيني العامني خالل املال سوق فى صدرت ريعاتتش . 

 عامة مشروعات أو مرافق لتمويل( اإليراد سندات( 

 92  لسنة 95  املال سوق قانون تعديالت مشروع  

 2016 يونيو 30 املالية السنة( التأمني سوق  ) 

 املاضى العام استحدث ما أهم و التأمني 

 النمطية للوثائق االلكرتونى والتوزيع االصدار – التأمني 

 التمويلى التأجري 

 التخصيم 

 والتخصيم التمويلى للتأجري جديد قانون مشروع 

 والتخصيم التمويلى للتأجري جديد قانون مشروع استحدثه ما أهم 

 العقار  التمويل 

 العقار  التمويل جمال فى حدثسُتإ ما أهم 

 املنقولة الضمانات تنظيم 

 الصغر متناهى التمويل 

 املصرية حملاسبةا معايري حتديث 

 العقاري للتقييم املصرية املعايري 

 للمنشآت املاىل للتقييم املصرية املعايري 
 

  v2https://goo.gl/vXKa  ** لإلطالع على العرض املشار إليه ،برجاء زيارة الرابط التالي : 

 

 :النقاط التالية ,حيث مت تناول أهممت فتح باب املناقشة  ثم

 

 مرهون 2017خالل  العقارينشاط التمويل ل كبريةال تطوراتاملطلوبة والطفرة الحدوث أن ب مت التأكيد 

لتعدد اهليئات وذلك ،  ببعض الصعوبة األمر الذي يتسم ، العقاريمعوقات منو التسجيل بإزالة كافة 

https://goo.gl/vXKa2v


 

 

ح دمج اقرتهنا مت إو ي ،الشهر العقارهيئة تى اإلسكان والعدل واألطراف املعنية مثل هيئة املساحة ووزار

وغري  ولة معاقبة املتهربنيسجل موحد لسهيف سجلة املغري ر  وهيئة املساحة وضم العقارات الشهر العقا

 .تنظيم تراخيص القائمني على الرفع املساحىضرورة إىل  باإلضافة  ،امللتزمني

  لن حيقق معدالت منو  وهوُيعد مبثابة الوجه اآلخر لإلقتصاد املصري ،مت التأكيد بأن سوق املال املصري

كبرية إال يف حالة منو اإلقتصاد من خالل إستقطاب مشروعات وإستثمارات كبرية سواء كانت حملية أو 

 اجنبية.
 

  خالل  وًا قويًامنشهدت  العامة للرقابة املالية قد أن االنشطة التى تراقب عليها اهليئةمتت اإلشارة إىل

ها بشكل تالتمويل متناهي الصغر، والتأجري التمويلي، وهي انشطة ارتفعت قيم مبا يف ذلكخرية، الفرتة األ

،حيث أنه من  لك فرصًا للنمو قياسًا على حجم السوق املصريتكبري خالل السنوات االخرية، وال تزال مت

 .2017 عام منوًا قويًا لنشاط التأجري التمويلى والتخصيم خاللاملتوقع 
 

 بقيمة بلغت  %11إىل  قد أرتفعت ف منو التأجري التمويلي يف مصر خالل الفرتة احلالية  ، نسبة فيما خيص

 وفقًا مصنفة  اليت زادت أيضًا بنسبة كبرية  عدد عقود التأجري التمويلى مبا يف ذلك ،  مليار جنيه21.5

 .2016للنشاط خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب 
 

  مت التساؤل حول أهم التحديثات اليت تضمنها مشروع قانون التأجري التمويلي والتخصيم ،وهنا مت التأكيد 

هو وضع قواعد للرتخيص ، مشروع القانون اجلديد للتأجري التمويلى والتخصيم  ه أن أهم ما أستحدثب

إستبعاد النص  ،كما مت وإلتزامات احلوكمة واإلفصاح واملالءة املالية،مع بينها واألنشطة التى جيوزاجل

،والتى ال  من القانون احلالي  القائم بالقانون احلاىل املنظم للمعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلى

شاط التأجري ،كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجري التمويلى ممارسة نالدوليةتتفق مع معايري احملاسبة 

 ء شروط حيددها جملس إدارة اهليئةالتشغيلى ،وإمكانية متويل بعض األصول ألغراض إستهالكية فى ضو

 .،وكذلك إستحداث التأجري التمويلى متناهى الصغرالعامة للرقابة املالية 
 

  العملة وذلك نظرًا  ملا شهدته  ،عن الثلث احلكوميةحجام الطروحات أرتفاع إمت التأكيد على ضرورة

جنبية املؤسسات األ ،حيث أن ذلك من شأنه حتفيز احمللية بعد قرار التعويم وإخنفاض قيمتها أمام الدوالر 

مؤشر   ومن ثم وزنه النسيب يف لسوق املصري ل  نسب النمورتفاع إ ماًل يفأعلى دخول السوق املصري، 

 .سواق الناشئةمورجان ستانلي لأل
 

 حيث سجل رأس املال السوقى للشركات ،  2016ال شهد تباينًا خالل عام أن أداء سوق املب مت التأكيد

خنفض تأسيس وزيادات رؤوس أموال كما إ، جنيه مليار  602مبا يواز  أي  %40بالبورصة زيادة بنسبة 

مليار  285 الذي بلغإمجاىل قيمة التداول  وذلك إضافة إىل،  مليار جنيه40 بقيمة أي  %14الشركات بنسبة 

 .شراء  عمليات صافى  مليار جنيهًا 7.9،كما بلغت تعامالت العرب واألجانب  %15،بزيادة قدرها  جنيه

 



 

 

 من قبل مؤخرًا أن قانون التمويل العقاري الذي مت إقراره فيما خيص التمويل العقاري ،فقد مت التأكيد ب

حجم  فقد بلغقاري ،بقطاع اإلستثمار الع اخلاصة كلاشالعديد من املساهم يف حل قد جملس الوزراء 

 عن العام السابق. %16، مبعدل منو  2016 عام مليار جنيه خالل 1.1العقاري  التمويل

 

  سوق املال بقدر املستطاع  معامالت فى عب لحد من التالل حاليًا إختاذ كافة اإلجراءات يتممت التاكيد بأنه

من خالل تعديل  ،وذلكسندات والصكوك قانون إلصدار التشريع أو أن الفرتة القادمة حتتاج إىل  كما ،

ل عن املخالفة ئوضمن التعديالت املطلوبة بقانون سوق املال معاقبة املس أنه منكما قانون سوق املال، 

ضرورة تضافر جهود جمتمع األعمال مع الربملان مت التأكيد على ،وهنا  وليس رئيس هيئة سوق املال فقط

وإصدار التشريعات املطلوبة للنهوض بسوق املال وإجياد املناخ للمطالبة بعمليات اإلصالح التشريعي 

 املطلوب لتطويره .

 

 

اهليئة العامة رئيس  -شريف سامي األستاذ / ويف نهاية االجتماع قام السيد األستاذ / حسن حسني رئيس اللجنة بشكر 

 مجيع احلضور على حسن املشاركة .و للرقابة املالية

 


