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الد�ستور امل�صري
مادة ()215

يحدد القانون الهيئات امل�ستقلة والأجهزة الرقابية .وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بال�شخ�صية االعتبارية ،واال�ستقالل
الفني واملايل والإداري ،وي�ؤخذ ر�أيها يف م�شروعات القوانني ،واللوائح املتعلقة مبجال عملها .وتعد من تلك الهيئات
والأجهزة البنك املركزي ،الهيئة العامة للرقابة املالية ،واجلهاز املركزي للمحا�سبات ،وهيئة الرقابة الإدارية.

مادة ()221

تخت�ص الهيئة العامة للرقابة املالية بالرقابة والإ�شراف على الأ�سواق والأدوات املالية غري امل�صرفية ،مبا يف ذلك
�أ�سواق ر�أ���س املال وبور�صات العقود الآجلة و�أن�شطة الت�أمني ،والتمويل العقاري ،والت�أجري التمويلي ،والتخ�صيم
والتوريق ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ال�سيد رئي�س اجلمهورية
خالل ال�سنوات املا�ضية ا�ستطعنا و�ضع �أ�س�س متينة ورا�سخة القت�صاد حديث متقدم ،فواجهنا الأو�ضاع الراكدة التي
طال بقا�ؤها ،واتخذنا القرارات ال�صعبة رغم ق�سوتها..
وبالفعل� ،إنطلقت طاقات امل�صريني يف ميادين البناء والتنمية ،لننجح بف�ضل اهلل يف تنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي
الوطني الطموح ،وت�شييد بنية حتتية مبعدالت غري م�سبوقة ،وت�شجيع اال�ستثمار ،وتوفري فر�ص عمل جديدة ،وتعزيز
العدالة االجتماعية ،ولي�شهد الداين والقا�صي بحجم الإجن��از الذي حتقق ،وفق ًا لكل املعايري العلمية ،وامل�ؤ�شرات
االقت�صادية الدولية.

من كلمة �سيادته فى ذكرى ثورة  30يونيو 2019 -

ال�سيد رئي�س الوزراء
ندعم دور الهيئة العامة للرقابة املالية يف امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية م�صر  ٢٠٣٠من خالل ا�سرتاتيجيتها لتطوير قطاع
اخلدمات املالية غري امل�صرفية ،والتي من �أهم �أهدافها حتقيق ال�شمول املايل والتنمية امل�ستدامة .٢٠٣٠

من كلمة �سيادته فى االحتفال مبرور ع�شرة �سنوات على �إن�شاء الهيئة
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كلمة رئيس الهيئة
نودع عام ًا اجتمعت فيه حتديات عاملية و�إقليمية ج�سام ،حيث عانى النمو االقت�صادي العاملي لتجنب الركود مت�أثر ًا بت�صاعد احلرب التجارية
بني �أمريكا وال�صني وا�ستمرار حالة عدم اليقني مع خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي والتوترات اجليو�سيا�سية التي �أدت �إىل ارتفاع
�أ�سعار الطاقة .ويواجه االقت�صاد امل�صري كل ذلك بالإ�ضافة لأعباء التوترات الإقليمية امللتهبة يف وقت يحاول فيه موا�صلة م�سرية الإ�صالح.
نعم �إن م�صر متر بتحديات اقت�صادية وتتحمل �أعباء قرارات الإ�صالح اجلريئة التي لطاملا �سعى الوطن لتحقيقها من �أجل �إعادة االقت�صاد
�إىل م�ساره ال�صحيح  ...و�صحيح �أن الأعباء تن�أى عن حملها اجلبال  ...ولكن وبف�ضل من اهلل وعزمية �أبناء هذا الوطن بد�أنا جنني ثمار
هذا الإ�صالح ،حيث بلغ معدل النمو االقت�صادي  5.6%وهو من �أعلى املعدالت يف املنطقة .كما �سجلت املوازنة العامة للدولة فائ�ض ًا �أولي ًا
بقيمة  2%من �إجمايل الناجت املحلى الإجمايل ،با�ستثناء مدفوعات الفائدة ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع �صايف احتياطي النقد الأجنبي لي�صل
�إىل  45.4مليار دوالر �أمريكي يف نهاية . 2019
وبالرغم من هذه ال�ضغوط ،ا�ستطاعت الهيئة العامة للرقابة املالية موا�صلة �أدائها املتميز يف خدمة خطط التنمية يف م�صر .فعلى م�ستوى
م�ؤ�شرات الأن�شطة املالية غري امل�صرفية خالل عام  ،2019حافظ �سوق ر�أ�س املال يف م�صر على �أدائه فيما يخ�ص قيمة الأوراق املالية
امل�صدرة بال�سوق الأويل حيث بلغت ما يزيد على  162مليار جنيه ،ومع الأخذ يف االعتبار �إ�صدارات تعديل القيمة الأ�سمية و�إ�صدارات
تخفي�ض ر�أ�س املال و�صلت القيمة �إىل ما يزيد على  220مليار جنيه مقارنة بـ  214.8مليار جنيه يف العام املا�ضي .ولقد بلغت قيمة
�إ�صدارات �سندات التوريق ما يزيد على  22مليار جنيه يف  ،2019وهو م�ؤ�شر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية وا�ستخدامها من قبل ال�شركات
ك�إحدى م�صادر التمويل من خالل �سوق ر�أ�س املال ،حيث متثل هذه القيمة �أربعة �أ�ضعاف �أعلى قيمة توريق يف تاريخ �سوق املال امل�صري.
�أما ن�شاط الت�أمني فقد �شهد ن�شاط ًا جيد ًا خالل عام  2019حيث ارتفعت �إجمايل قيمة الأق�ساط لت�صل �إىل  35.2مليار جنيه يف
مقارنة ب 29.5مليار جنيه يف  ،2018بزيادة قدرها  ،19.3%كما بلغت ا�ستثمارات �صناديق الت�أمني اخلا�صة حوايل  75مليار جنيه يف
 2019مقارنة بـ 67مليار جنيه يف  ،2018بزيادة قدرها  .11.9%و على �صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل املمنوح من �شركات
التمويل العقـــاري خالل عام  2019مبعدل  18.2%لي�صل �إىل  2.6مليار جنيه مقارنة بـ  2.2مليار جنيه يف عام  .2018وفيما يخ�ص
الت�أجري التمويلي فقد �شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا ،حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من  56مليار جنيه يف  2019مقارنة مبا يقرب من  42مليار
جنيه يف  2018بزيادة قدرها � .%34أما ن�شاط التخ�صيم قد حافظ على �أدائه ،حيث بلغ حجم الأوراق املخ�صمة ما يقرب من  10.6مليار
جنيه يف  2019وهو تقريبا نف�س ما مت حتقيقه خالل العام املا�ضي .و على �صعيد التمويل متناهي ال�صغر ،فقد بلغ حجم التمويل  16.5مليار
جنيه مقارنة بـ  11.5مليار جنيه يف  ،2018بزيادة قدرها  .43.5%ويف جمال ال�ضمانات املنقولة ،فقد بلغت قيمة ال�ضمانات امل�شهرة 635.4
مليار جنيه يف نهاية عام  ،2019وذلك مقارنة بـ  465.2مليار جنيه يف نهاية عام  ،2018ومبعدل زيادة بلغ .36.6%
2019

ويف �إطار تنفيذ اال�سرتاتيجية ال�شاملة لتطوير قطاع اخلدمات املالية غري امل�صرفية ( ،)2022 - 2018ف�إن الهيئة قد �أجنزت معظم
ال�سيا�سات الواردة �ضمن حماور اال�سرتاتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني املحدد لها فى العديد من اجلوانب:
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فعلى م�ستوى حمور تطوير الت�شريعات ،فقد انتهت الهيئة من �إعداد عدة قوانني متمثلة يف قانون التمويل اال�ستهالكي ،وقانون ا�ستقاللية و�إعادة تنظيم الهيئة ،وقانون الت�أمني
املوحد ،وتعديالت على قانوين التمويل متناهي ال�صغر لي�شمل متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بجانب املتناهية ال�صغر ،وكذلك قانون الإيداع والقيد املركزي مبا ي�سمح ب�إن�شاء
�شركات ت�سوية ومقا�صة متخ�ص�صة يف الأوراق املالية احلكومية و�أخرى للعقود الآجلة ،ون�أمل �أن يتم �إ�صدار كل هذه القوانني خالل عام .2020
وعلى م�ستوى حمور تطوير م�ستويات احلوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق املتعاملني ،فقد �أ�صدرت الهيئة �أول دليل تف�صيلي ملباديء حماية املتعاملني
يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية و دعت ال�شركات واجلهات اخلا�ضعة لها بن�شر الدليل �سواء على مواقعها الإلكرتونية �أو داخل فروعها وتوعية العمالء به .كما مت تفعيل �صندوق
�ضمان حملة وثائق �شركات الت�أمني من خالل ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة لل�صندوق ،وكذلك �صدور قرار �إن�شاء مركز التحكيم وت�سوية املنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام القوانني
اخلا�صة باملعامالت املالية غري امل�صرفية و مت ت�شكيل �أول جمل�س امناء للمركز لتفعيل ن�شاطه .كما قامت الهيئة ب�إ�صدار عدة �أدلة �إ�سرت�شادية منها ال�صكوك و �أخرى عن حوكمة
بع�ض الأن�شطة املالية غري امل�صرفية ،وكذلك �إ�صدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم ا�ستخدام و�سائل الدفع غري النقدي .هذا و قد �أدت القرارات التي �أ�صدرها جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للرقابة املالية لزيادة نطاق الإف�صاح وال�شفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي حلوكمة ال�شركات وحماية �صغار حملة الأ�سهم عن تقدم م�صر  15مركز ًا يف �أهم تقييم حلماية
امل�ستثمرين ،لت�صعد من املركز الـ  72العام املا�ضي �إىل املركز الـ ، 57لي�صبح هذا امل�ؤ�شر هو �أف�ضل م�ؤ�شرات م�صر وذلك طبق ًا لتقرير ممار�سة الأعمال ( )Doing Businessالذي
�أ�صدره البنك الدويل لعام .2020
وعلى م�ستوى حمور تعميق م�ستويات الإ�ستدامة يف القطاع املايل غري امل�صريف ،فقد �أوفينا بتعهدنا �أن يكون عام  2019عام اال�ستدامة بالهيئة ،حيث قامت الهيئة
با�ستحداث �إدارة م�ستقلة للتنمية امل�ستدامة ،و قامت ب�إ�صدار �أول تقرير ا�ستدامة لعام  2018لي�صبح �أول تقرير ا�ستدامة ت�صدره هيئة عامة مب�صر .ويف �إطار زيادة م�ستويات
متكني املر�أة فقد مت تعديل قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية ل�ضمان متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارة ال�شركات املقيد لها �أوراق مالية بالبور�صة امل�صرية وكذلك ال�شركات
العاملة يف جمال الأن�شطة املالية غري امل�صرفية .كما قامت الهيئة مبراعاة امل�ساواة وتكافىء الفر�ص بني اجلن�سني يف �إحلاق الكوادر اجلديدة للعمل بالهيئة .ويف خطوة لت�سريع وترية
التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر والتمويل امل�ستدام قام جمل�س �إدارة الهيئة باملوافقة على م�شروع قرار ب�إن�شاء املركز الإقليمي للتمويل امل�ستدام Regional Center for Sustainable
 )Finance (RCSFمتهيد ًا ال�ست�صدار قرار جمهوري ب�إن�شائه .كما مت املوافقة على �شروط قيد مراقبي البيئة (مراقبي اال�ستدامة)  -بال�سجل اخلا�ص بالهيئة – للقيام بتقييم
واختيار امل�شروعات اخل�ضراء وامل�ستدامة .ويف �إطار ت�شجيع ال�شركات على تبني �أطر امل�سئولية الإجتماعية ،قامت الهيئة بالتن�سيق مع �شركات الت�أمني التكافلي ال�ستخدام الفوائ�ض
الت�أمينية امل�ستحقة وغري املوزعة والتى مر على ا�ستحقاقها �أكرث من � 3سنوات وذلك وفق ًا ملا �أقرته اللجان ال�شرعية بتوجيهها لأعمال اخلري والرب من خالل جلنة برئا�سة الهيئة .وقد
�أثمرت قراراتها الأولية عن توجيه  50مليون جنيه كم�ساهمات للجهات اخلريية وتلك التي تعمل على حتقيق التنمية امل�ستدامة مثل �صندوق الإ�ستثمار اخلريي لدعم ذوي االحتياجات
اخلا�صة و �صندوق الإ�ستثمار اخلريي لدعم التعليم.
وعلى م�ستوى حتقيق ال�شمول املايل يف جمال اخلدمات املالية غري امل�صرفية ،قامت الهيئة ب�إلزام �شركات وجهات التمويل متناهي ال�صغر بالت�أمني على عمالئها �ضد
خماطر الوفاة والعجز مبا ال يقل عن ر�صيد التمويل املمنوح للعميل .كما �صدر قراري رئي�س جمل�س الوزراء ب�إن�شاء �صندوقي ت�أمني حكوميني للت�أمني على طالب مدار�س م�صر
(وزارة الرتبية والتعليم) وطالب التعليم الأزهري (الأزهر ال�شريف) مبا ي�ساهم يف �شمول �أكرث من  24مليون من طالب م�صر بالتغطية الت�أمينية .كما رخ�صت الهيئة ل�شركات
التمويل متناهي ال�صغر ب�إ�ضافة ن�شاط الت�أجري التمويلي متناهي ال�صغر ،بالإ�ضافة �إىل ال�سماح لها بتقدمي منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأ�صغر (Nano
 )Financeمبا ي�ساهم يف الو�صول لفئات جديدة من املجتمع يف �إحتياج لتلك اخلدمات واملنتجات.
وعلى م�ستوى تطوير الأ�سواق املالية غري امل�صرفية ،قامت الهيئة ب�إ�صدار �أحكام و�شروط و�إجراءات الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط بور�صات العقود الأجلة للتداول على العقود
امل�شتقة من الأوراق املالية املقيدة ب�إحدى بور�صات الأوراق املالية .كما وافقت الهيئة على �أول برنامج لطرح ال�سندات ق�صرية الأجل يف م�صر بالإ�ضافة لإ�صدار قواعد عمليات
�إقرتا�ض الأوراق املالية بغر�ض البيع وتفعيل �آلياتها .وعلى �صعيد �أخر ،قامت الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك املركزي ووحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و وزارة
الإت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات خللق حا�ضنة رقابية لالبتكارات وا�ستخدام التكنولوجيا يف جمال اخلدمات املالية .كما مت �إعادة هيكلة ممار�سة ن�شاط الت�أمني الإجباري �ضد
امل�سئولية املدنية النا�شئة عن مركبات النقل ال�سريع من خالل �إن�شاء جممعة �إجبارية تدير هذا الن�شاط نيابة عن �شركات الت�أمني ب�صورة �إلكرتونية و �أكرث كفاءة وفعالية للق�ضاء على
املمار�سات ال�ضارة يف هذا الن�شاط.
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وعلى م�ستوى حت�سني مناخ الإ�ستثمار ،و يف �إطار التكامل بني م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة للعمل على مكافحة غ�سل الأموال و كذلك ح�صر الإ�ستثمار الأجنبي يف م�صر �إلكرتوني ًا
فقد مت توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإ�ستثمار واملناطق احلرة .وعلى �صعيد �أخر مت �إعادة تنظيم قواعد �صندوق حماية امل�ستثمر لي�شمل الت�أمني �ضد املخاطر غري التجارية
النا�شئة عن �أن�شطة ال�شركات املقيد لها �أوراق �أو �أدوات مالية بالبور�صة امل�صرية .كما توا�صل الهيئة جهودها ال�ستكمال منظومة التحول الرقمي يف تقدمي الهيئة خلدماتها الرقابية
وربطها �إلكرتوني ًا بال�شركات واجلهات اخلا�ضعة لرقابتها.
وبالن�سبة للعالقات الدولية ،فقد مت �إعادة انتخاب م�صر ع�ضو ًا باللجنة التنفيذية ملنظمة مراقبي �صناديق الت�أمني ( )IOPSخالل الفرتة  2021 - 2020وذلك للمرة الثالثة
على التواىل .كما ان�ضمت الهيئة لع�ضوية ال�شبكة الدولية للمراكز املالية املعنية باال�ستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability - FC4S
 . Networkبالإ�ضافة لإن�ضمام الهيئة �إىل منتدى الت�أمني امل�ستدام (  Sustainable Insurance Forum (SIFلت�صبح ثاين دولة عربية تن�ضم للمنتدى .و�أخري ًا ان�ضمت الهيئة
ملبادرة االتفاق العاملي للأمم املتحدة لت�صبح امل�ؤ�س�سة احلكومية رقم � 206ضمن الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية على م�ستوى العامل املن�ضمة لتلك االتفاقية ،وثاين هيئة رقابية مالية.
وعلى م�ستوى التوعية والثقافة املالية ،قامت الهيئة بتحديث موقع توعية امل�ستثمر  ،iInvestحيث مت �إ�ضافة ركن جديد مت ت�سميته بنك املعرفة يتم حتديثه ب�صورة دورية لكافة
املعلومات التي تهم امل�ستثمر عن الأن�شطة املالية غري امل�صرفية .كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري ،و كذلك كلية �إدارة
الأعمال باجلامعة الأمريكية .هذا بالإ�ضافة �إىل قيام الهيئة برعاية العديد من امل�ؤمترات وتنظيم ور�ش العمل املتخ�ص�صة يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية ،وا�ستمرار م�شاركتها
العاملني بها يف برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على الت�أمني الأمريكية.
وكان ختام العام مثالي ًا ،حيث �شهد االحتفال مبرور ع�شر �سنوات على �إن�شاء الهيئة العامة للرقابة املالية كهيئة رقابية موحدة للقطاع املايل غري امل�صريف ،لنكمل بذلك  80عام ًا
يف خدمة االقت�صاد امل�صري منذ �أول ت�شريع لن�شاط الت�أمني عام  .1939وفى اليوم التايل لالحتفال ان�ضم للفعاليات كبار ال�شخ�صيات املالية واالقت�صادية واالكادميية املرموقة يف
�أن�شطة �سوق املال والت�أمني والتكنولوجيا املالية والتنمية امل�ستدامة للتحدث يف عدد من ور�ش العمل ذات االرتباط الوثيق بق�ضايا وتطورات الأداء يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.
وال ي�سعني يف النهاية �إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف �أن يخرج هذا العام بهذا ال�شكل الطيب ...فال�شكر واجب ملجل�س الإدارة
وجميع الزمالء العاملني على ما بذلوه من جهد  ...وندعو اهلل �أن يوفقنا ملوا�صلة هذا الأداء وتغليب م�صلحة الوطن فوق م�صلحة اجلميع و�أن يدمي على
هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.

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

6

رئاسة مجلس إدارة الهيئة

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

امل�ست�شار .ر�ضا عبد املعطي
نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة

8

القا�ضى .خالد الن�شار
نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
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مجلس إدارة الهيئة

�أ .جمال جنم
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

د .حممد معيط
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

�أ .عبد احلميد �إبراهيم
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

�أ.د حممد حافظ �صقر
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

�أ.عالء الدين عامر
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

د� .أمين �أحمد رجب
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة

9

استراتجية الهيئة الشاملة لتطوير األسواق المالية غير المصرفية 2018 - 2022
خلق نظام مايل غري م�صريف احتوائي وحمفز للنمو االقت�صادي.

حت�سني م�ع��دالت ال�شمول امل��ايل وامل�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة.

حت�سني م�ستويات ال�شفافية ومكافحة الف�ساد.
حتقيق �إدارة �أف�ضل للمخاطر املتعلقة ب�سالمة وا�ستقرار
النظام املايل.

امل�ساهمة يف حت�سني تناف�سية االقت�صاد القومي وجاذبيته
لال�ستثمارات الأجنبية.
تطوير الأ�سواق املالية غري امل�صرفية وابتكار حلول وخدمات
مالية غري تقليدية.

رفع م�ستويات التوعية والثقافة املالية.
10

تقوية الإطار الت�شريعي للقطاع املايل غري امل�صريف
وجتهيز البنية الت�شريعية والقانونية والتكنولوجية
الالزمة ال�ستحداث �أدوات مالية جديدة و�إج��راء
العديد من الإ�صالحات الهيكلية.

حت�سني م�ستويات احل��وك�م��ة والإدارة الر�شيدة
وتقوية الإطار امل�ؤ�س�سي للقطاع.
حتقيق امل��زي��د م��ن االن�ف�ت��اح للقطاع امل ��ايل غري
امل�صريف على االقت�صاد العاملي.
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االحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة

11

أهم المحطات 2019

جمل�س �إدارة الهيئة يوافق
على م�شروع قانون التمويل
اال�ستهالكي ،وير�سله
للجهات املخت�صة التخاذ
�إجراءات ا�ست�صداره.

جمل�س �إدارة الهيئة
يوافق على م�شروع قانون
ا�ستقاللية و�إعادة تنظيم
الهيئة تطبيق ًا لأحكام
الد�ستور امل�صرى ل�سنة
.2014

1

3

يناير

12

الهيئة العامة للرقابة املالية ع�ضو مبنتدي
الت�أمني امل�ستدام.

�صدور قرار �إن�شاء جممعة
الت�أمني الإجباري على
ال�سيارات.

فبراير

5

m

)Sustainable Insurance Forum (SIF

مارس

7

إبريل

2

4

6

8

ان�ضمام الهيئة ملبادرة
“االتفاق العاملي” للأمم
املتحدة.

الرتخي�ص جلهات التمويل
متناهي ال�صغر ب�إ�ضافة
ن�شاط الت�أجري التمويلي
متناهي ال�صغر.

الهيئة ت�صدر قرار ًا ب�ش�أن
�أحكام و�شروط و�إجراءات
الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط
بور�صات العقود الآجلة
للتداول على العقود امل�شتقة
من الأوراق املالية املقيدة
ب�إحدى بور�صات الأوراق
املالية.

الهيئة ت�صدر �أول دليل
تف�صيلي حلماية املتعاملني
يف الأن�شطة املالية غري
امل�صرفية يف م�صر.
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جمل�س �إدارة الهيئة يوافق
على تعديل بع�ض �أحكام
قانون الإيداع والقيد
املركزي للأوراق املالية
ب�إ�ضافة بع�ض الأحكام
املنظمة لعمليات املقا�صة
والت�سوية للم�شتقات املالية
والأوراق املالية احلكومية
�سواء كانت �أذون خزانة �أو
�سندات ،و�إر�ساله للجهات
املخت�صة التخاذ �إجراءات
ا�ست�صداره.

جمل�س �إدارة الهيئة يوافق
على تعديل قانون التمويل
متناهي ال�صغر لي�شمل
امل�شروعات املتو�سطة
وال�صغرية بجانب متناهية
ال�صغر ،و�إر�ساله للجهات
املخت�صة التخاذ �إجراءات
ا�ست�صداره.

9

مايو

يونيو

11

�صدور قرارين لرئي�س
الوزراء ب�ش�أن �إن�شاء
�صندوقي الت�أمني
احلكوميني لرعاية طالب
مدار�س م�صر والتعليم
الأزهري (ما يقرب من
 24مليون طالب).

الهيئة تكرم املتفوقني من
�أبناء العاملني بها.

13

15

يوليو

10

12

14

ان�ضمام الهيئة لل�شبكة الدولية
للمراكز املالية لال�ستدامة

الهيئة ت�صدر تقرير
اال�ستدامة ال�سنوي لعام
 ،2018لي�صبح �أول تقرير
ا�ستدامة ت�صدره هيئة
عامة يف م�صر.

جمل�س �إدارة الهيئة يوافق
على م�شروع قانون الت�أمني
املوحد و�إر�ساله للجهات
املخت�صة التخاذ �إجراءات
ا�ست�صداره.

The International
Network of Financial
Centers for
Sustainability
(.)FC4S

أغسطس

سبتمبر

16
الهيئة ت�ضع قائمة مراقبي
البيئة الدوليني امل�ستقلني
والتي متكن اجلهات
الراغبة يف �إ�صدار
ال�سندات اخل�ضراء
لالختيار من بينها بهدف
تفعيل �إ�صدارات ال�سندات
اخل�ضراء داخل االقت�صاد
امل�صري.

13

�إعادة تنظيم قواعد
�صندوق حماية امل�ستثمر
بتو�سيع نطاق تغطية
املخاطر غري التجارية
لت�شمل ال�شركات املقيدة
بالبور�صة امل�صرية.

الهيئة ت�صدر قرار ًا
بت�شكيل جمل�س �أمناء مركز
التحكيم وت�سوية املنازعات
النا�شئة عن تطبيق
�أحكام القوانني اخلا�صة
باملعامالت املالية غري
امل�صرفية.

م�شاركة الهيئة يف �أن�شطة �أ�سبوع
امل�ستثمر العاملي  ،2019والذي
تطلقه املنظمة الدولية لهيئات الأوراق
املالية “.”IOSCO

17

19

21

أكتوبر

18

جمل�س �إدارة الهيئة يوافق على م�شروع قرار ب�إن�شاء املركز الإقليمي
للتمويل امل�ستدام
Regional Center For Sustainable Finance
()RCSF

14

ال�سماح ل�شركات التمويل
متناهي ال�صغر بتقدمي
منتج متويلي جديد يطرح
للمرة الأوىل يف قطاع
التمويل متناهي ال�صغر
ويعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
التقنيات الرقمية ويطلق
عليه منتج التمويل الأ�صغر
(.)Nano Finance

نوفمبر

20

22

م�صر تتقدم  15مركز ًا يف تقرير

�إن�شاء �أول �صندوق
ا�ستثمار خريي لدعم
ذوى االحتياجات اخلا�صة
و�صندوق اال�ستثمار
اخلريى لدعم التعليم
(�صندوق عطاء).

Doing Business 2020

يف �أهم تقييم حلماية امل�ستثمرين،
لتحتل املركز الـــ  57بد ًال من املركز
الـــ .72

23

24
�إعادة انتخاب م�صر للمرة
الثالثة على التوايل ع�ضو ًا
باللجنة التنفيذية للمنظمة
الدولية ملراقبي �صناديق
املعا�شات  IOPSللفرتة
.2020-2021
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الهيئة حتتفل مبرو ع�شر�سنوات على
ان�شائها وتقيم م�ؤمتر عاملي ًا بح�ضور
كبار ال�شخ�صيات املالية والإقت�صادية
والأكادميية املرموقة فى �أن�شطة �سوق املال
والت�أمني والتكنولوجيا املالية والتنمية
امل�ستدامة للتحدث فى عدد من ور�ش العمل
ذات االرتباط الوثيق بق�ضايا وتطورات
الأداء فى الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.

موافقة الهيئة على �أول
برنامج لطرح �سندات
ق�صرية الأجل

27

25

ديسمبر

26

28

م�صر حتتل املركز الأول مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من حيث عدد �صفقات اال�ستثمار
بر�أ�س املال املخاطر ،بينما حققت
املركز الثاين من حيث قيمة التمويل
املمنوحة لتلك ال�شركات ،وذلك
وفق ًا ل� ،MAGNiTTأكرب من�صة
بيانات لال�ستثمار يف ر�أ�س املال
املخاطر بال�شرق الأو�سط.

جمل�س �إدارة الهيئة ي�صدر عدد
 182قرار ًا خالل عام  ،2019من
بينهم  56قرار ًا رقابي ًا وموافقات و
 89قرار ًا لتنظيم الأ�سواق املالية غري
امل�صرفية و  37قرار ًا يخ�ص ال�شئون
الداخلية للهيئة.

15

مؤشرات نشاط سوق المال


قيمة �إ�صدارات الأوراق املالية

م

l

214.8

220.4
0.4

5.3
52.7

2.6%

156.8

22.1
58

139.9








2018

�إجماىل قيمة التداول

2019
409.8

القيمة باملليار جنيه

ارتفعت قيمة �إ�صدارات ال�سوق الأويل (الأ�سهم وال�سندات) من  214.8مليار جنيه عام
� 2018إىل  220.4مليار جنيه عام  2019مبعدل منو .% 2.6
بلغ عدد �إ�صدارات �سندات التوريق عام � )18( 2019إ�صدار ًا مبا يقرب من  22.1مليار
جنيه مقابل (� )7إ�صدارات مبا يقرب من  5.3مليار جنيه عام  ،2018وهو م�ؤ�شر هام ويدل
على تفعيل هذه الآلية وا�ستخدامها من قبل ال�شركات ك�إحدى م�صادر التمويل من خالل �سوق
ر�أ�س املال والبور�صة امل�صرية ،حيث متثل هذه القيمة ما يقرب من �أربعة �أ�ضعاف �أعلى قيمة
توريق يف تاريخ �سوق املال امل�صري.
م�صر حتتل املركز الأول مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من حيث عدد
�صفقات اال�ستثمار بر�أ�س املال املخاطر ،بينما حققت املركز الثاين من حيث قيمة
التمويل املمنوحة لتلك ال�شركات ،وذلك وفق ًا ل� ،MAGNiTTأكرب من�صة بيانات
لال�ستثمار يف ر�أ�س املال املخاطر بال�شرق الأو�سط.
م�ؤ�شرات البور�صة امل�صرية ت�سجل ارتفاع ًا خالل عام  ،2019حيث بلغ امل�ؤ�شر الرئي�سي
 EGX30نحو  13.962نقطة (�إغالق دي�سمرب  )2019بارتفاع بلغ نحو  7.1%عن العام املا�ضي.
كما بلغت ن�سبة الزيادة  19.6%حال تقيمها بالدوالر .ومقارن ًة مع م�ؤ�شرات مورجان �ستانلى
� MSCIإحتلت البور�صة امل�صرية املركز الثالث بن�سبة زيادة  39%بعد رو�سيا واليونان.
�إنخف�ض ر�أ�س املال ال�سوقى بن�سبة  ،5.5%ويرجع ذلك �إىل �شطب � 12شركة منذ عام 2018
حتى دي�سمرب  2019بقيمة ر�أ�س مال �سوقى قدره  59مليار جنيه.
16

14.3%

358.5

2018

2019

القيمة باملليار جنيه

ر�أ�س املال ال�سوقى
11.9%

749.7

708.3

5.5%

2018

2019

القيمة باملليار جنيه
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عدد �صفقات اال�ستثمار اجلرىء بامل�شاريع النا�شئة يف ال�شرق
2019 الأو�سط و�شمال �أفريقيا خالل عام
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مؤشرات نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة
�إجماىل الأق�ساط
35.2
29.5

19.3%
2018

2019

القيمة باملليار جنيه

ارتفعت قيمة �إجمايل الأق�ساط حتى نهاية يونيه  2019لت�صل �إىل  35.2مليار
جنيه مقارنة ب  29.5مليار جنيه العام ال�سابق بن�سبة زيادة تقدر بحوايل .19.3%
�إجماىل التعوي�ضات امل�سددة

�إجماىل حقوق حملة الوثائق
69.0

18.3
61.1

15.4

12.9%

18.8%
2018

2019

2018

2019

القيمة باملليار جنيه

القيمة باملليار جنيه

ارتفعت قيمة �إجمايل التعوي�ضات امل�سددة من �شركات الت�أمني حتى نهاية يونيه
 2019لت�صل �إىل 18.3مليار جنيه مقارنة ب  15.4مليار جنيه يف العام ال�سابق
بن�سبة زيادة حوايل .18.8%

ارتفعت قيمة �إجمايل حقوق حملة وثائق �شركات الت�أمني حتى نهاية يونيه 2019
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لت�صل �إىل  69مليار جنيه مقارنة ب  61.1مليار جنيه يف العام ال�سابق بن�سبة زيادة
حوايل .12.9%
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�إجماىل ا�ستثمارات �شركات الت�أمني

�صافى الأ�صول

م

99.3

102.0
118.2
112.4

2.7%

5.2%
2018

2019

2018

2019

القيمة باملليار جنيه

القيمة باملليار جنيه

ارتفعت قيمة �إجم�إىل ا�ستثمارات �شركات الت�أمني حتى نهاية يونيه  2019لت�صل
�إىل 102مليار جنيه مقارنة ب  99.3مليار جنيه يف نهاية الفرتة املناظرة من العام
ال�سابق بن�سبة زيادة قدرها .2.7%

ارتفعت قيمة �صايف �أ�صول �شركات الت�أمني يف نهاية يونيه  2019لت�صل
�إىل  118.2مليار جنيه مقارنة ب  112.4مليار جنيه يف العام ال�سابق بن�سبة
زيادة قدرها .5.2%


م

ا�ستثمارات �صناديق الت�أمني اخلا�صة

67

75

11.9%

بلغت ا�ستثمارات �صناديق الت�أمني اخلا�صة ح��وايل  75مليار جنيه يف نهاية
دي�سمرب  2019باملقارنة بنحو  67مليار جنيه العام ال�سابق مبعدل منو بلغ حوايل

2018

2019

القيمة باملليار جنيه

.11.9%
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مؤشرات نشاط التمويل
حجم التمويل العقاري املمنوح �سنوي ًا
2.6
2.2

18.2%
2018

2019

القيمة باملليار جنيه

قامت �شركات التمويل العقاري مبنح  2.6مليار جنيه لعمالئها خالل عام
 2019مقارنة ب  2.2مليار جنيه متويالت ممنوحة خالل عام  2018مبعدل منو
بلغ .18.2%
�إجماىل قيمة الأوراق املخ�صمة �سنوي ًا

�إجماىل قيمة عقود الت�أجري التمويلى ال�سنوية
55.9

10.6

10.6

41.7

34%
2018

2019

2018

2019

القيمة باملليار جنيه

القيمة باملليار جنيه

بلغت قيمة عقود الت�أجري التمويلي  55.9مليار جنيه خالل عام  2019مقارنة ب
 41.7جنية خالل عام  2018مبعدل بلغ .34%

بلغ قيمة الأوراق املخ�صمة  10.6مليار جنيه خالل عام  2019حمافظة على
مامت حتقيقه خالل العام املا�ضى.

20
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مؤشرات نشاط التمويل متناهى الصغر
10.7%

عدد امل�ستفيدين 

م

0.9

2.8
1.9

2018

حجم �أر�صدة
التمويل 43.5%



م

1.1

5.7

3.1
2

8.4

11.5
5.8

2019

16.5
8.1

2018

2019
القيمة باملليار جنيه

مليون ن�سمة

سجل الضمانات المنقولة
مت ت�شغيل ال�سجل الإلكرتوين لل�ضمانات املنقولة يف مار�س  ،2018ومنذ ذلك احلني وحتى نهاية
 2019فقد تعدت قيمة الإ�شهارات على الأ�صول املنقولة  635مليار جنيه وجتاوز عددها ال� 38ألف
�إ�شهار من خالل  70جهة م�شرتكة بال�صندوق .وبلغت الزيادة فى قيمة الإ�شهارات حواىل  36.6%فى
قيمة الإ�شهارات فى  2019مقارنة بـ .2018

قيمة الإ�شهارات للجهات امل�شرتكة ب�سجل ال�ضمانات املنقولة




36.6%





0.0001

2018

2019





465.3

456













0.2

0.2

0.1
0.2

9.2

16.7

618.2

635.4

القيمة باملليار جنيه
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المحاور الرئيسية الستراتيجية الهيئة الشاملة
لتطوير األسواق المالية غير المصرفية
تعزيز معدالت النمو االحتوائي
تطوير البنية التشريعية
تعميق مستويات االستدامة في القطاع
تطوير األسواق والخدمات
تحسين مناخ االستثمار
انفتاح الهيئة على العالم الخارجي
تقوية اإلطار المؤسسي
التوعية والثقافة المالية
تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز
القدرات الرقابية وحماية حقوق
المتعاملين

22

تحسين إدارة المخاطر
واإلنذار المبكر ضد
األزمات
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جهود الهيئة فى تعزيز معدالت النمو االحتوائي

1
الموافقة على مشروع قانون
تنظيم نشاط التمويل متناهي
الصغر ليشمل كافة أعمال
التمويل الممنوحة للمشروعات
المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر
بهدف متكني �أكرب قدر من الفئات امل�ستهدفة
وامل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية للو�صول لو�سائل
التمويل املختلفة ،ومت �إر�ساله للجهات املخت�صة متهيد ًا
التخاذ �إجراءات ا�ست�صداره.

الترخيص لشركات
التصنيف االئتماني
للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
بهدف تي�سري �إتاحة بدائل لتمويل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة من خالل �إ�صدار ال�سندات
ب�أنواعها املختلفة ،ومن بينها ال�سندات متو�سطة
الأجل لتمويل الأ�صول الر�أ�سمالية وال�سندات
ق�صرية الأجل لتمويل ر�أ�س املال العامل.

3

2
إطالق مبادرة للتأمين
اإللزامي على عمالء
التمويل متناهي الصغر
لتوفري تغطية ت�أمينية للعمالء احلا�صلني على
متويالت متناهية ال�صغر �ضد خماطر الوفاة
والعجز الكلي امل�ستدمي من خالل عقد ت�أمني
جماعي مع �إحدى �شركات الت�أمني وعلى �أن
يكون مبلغ الت�أمني م�ساوي ًا لر�صيد القر�ض
امل�ستحق على العميل.

التوجه نحو التشريع لمنصات
التمويل الجماعي أو ما يعرف بـ
CrowdFunding

التي ت�ستخدم التكنولوجيا املالية يف متويل امل�شروعات
املتو�سطة وال�صغرية.

4
23

إعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على
تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة
واعتماد نماذج وثائق التأمين الجديدة.

6

24

5

صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوقي التأمين
الحكوميين لرعاية طالب مدارس مصر والتعليم األزهري
واللذان ي�ستهدفان توفري مظلة للحماية الت�أمينية ملا يقرب من  24مليون طالب �ضد �أخطار الوفاة الطبيعية �أو
الناجتة عن احلوادث ،والإ�صابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي �أو جزئي ،وتغطية تكلفة �إجراء عمليات
جراحية والعالج ومبا ال يتعدى احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه ملبلغ الت�أمني.
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جهود الهيئة فى تعميق مستويات االستدامة في القطاع

ا�ستحداث �إدارة م�ستقلة للتنمية امل�ستدامة ،و�صدور �أول تقرير �سنوي لال�ستدامة يف �ضوء ا�سرتاتيجية الهيئة للتنمية امل�ستدامة ور�ؤية م�صر .2030
البدء فى اجراءات �إن�شاء املركز الإقليمي للتمويل امل�ستدام ) Regional Center for Sustainable Finance (RCSFيف خطوة
لت�سريع وترية التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر وامل�ستدام وخلق القاعدة املعلوماتية والبحثية الالزمة ملعاونة الهيئات وال�شركات على اتخاذ
الإجراءات والقرارات الالزمة للتوافق مع املعايري البيئية واالجتماعية يف حميطنا الإفريقي ويف منطقة ال�شرق الأو�سط.
تعديل قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية ل�ضمان متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارة ال�شركات املقيد لها �أوراق مالية بالبور�صة
امل�صرية وكذلك ال�شركات العاملة يف جمال الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.
ت�شجيع �إ�صدار ال�سندات اخل�ضراء باملوافقة على �إعفاء م�صدري ال�سندات اخل�ضراء من
 50%من �إجمايل مقابل اخلدمات والفح�ص بالهيئة.
ت�شجيع القطاع املايل غري امل�صريف على تبني مبادئ اال�ستدامة؛ حيث نظمت الهيئة ندوة
حوارية مبقرها بح�ضور قيادات قطاع الت�أمني لإ�شراكهم يف حوار بناء حول �أهمية دمج
وممار�سة مبادئ اال�ستدامة يف قطاع الت�أمني امل�صري.
m
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تبني مبادئ اال�ستدامة داخل الهيئة من خالل عقد عدة لقاءات مع العاملني لن�شر املعرفة بالتنمية امل�ستدامة كمفهوم و�إلقاء ال�ضوء على
. واتخاذ التدابري الالزمة لتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة واملوارد املائية بالهيئة،مبادئها و�أهدافها واخلطط املو�ضوعة لتطبيقها
 املعنية باال�ستدامة وان�ضمامها �إىل منتدى الت�أمني امل�ستدام،)FC4S Network( ان�ضمام الهيئة لع�ضوية ال�شبكة الدولية للمراكز املالية
 كما ان�ضمت الهيئة ملبادرة "االتفاق العاملي" للأمم املتحدة لت�صبح. لتكون ثاين دولة عربية يف هذا املنتدى، دولة23  والذي ي�ضم حوايلSIF
. �ضمن الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية على م�ستوى العامل206 امل�ؤ�س�سة احلكومية رقم
املوافقة على �شروط قيد مراقبي البيئة (مراقبى اال�ستدامة) بال�سجل اخلا�ص بتقييم واختيار امل�شروعات اخل�ضراء وامل�ستدامة بالهيئة

.العامة للرقابة املالية
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 من إجامىل عدد املتدربني امللتحقني٪٦٠    
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جهود الهيئة في تحسين مناخ االستثمار
1

إعادة تنظيم صندوق حماية
المسـتثمر من المخــاطر غير
التجارية

2

إجراء تعديل في قواعد مزاولة
نشاط صناديق االستثمار

3

توقيع بروتوكول مع الهيئة
العامة لالستثمار والمناطق
الحرة

4

مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين”
يقفز  15مركزًا في الترتيب لهذا العام
واحتاللها للمركز 57

5

إعداد أدلة استرشاديه للشركات
والمتعاملين

6

التحول الرقمي للهيئة

لتوفري حماية ت�أمينية للم�ستثمرين �ضد املخاطر غري التجارية النا�شئة عن �أن�شطة ال�شركات
املقيد لها �أوراق �أو �أدوات مالية بالبور�صة امل�صرية.
وذلك بال�سماح للأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة من غري الكيانات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة-
ويكون من بني �أغرا�ضها اال�ستثمار�-أن تبا�شر ن�شاط �صناديق اال�ستثمار مع البنوك واجلهات
احلا�صلة على ترخي�ص من الهيئة مبزاولة ن�شاط �صناديق اال�ستثمار بنف�سها.
يف �إطار التكامل بني م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة
للعمل على ح�صر اال�ستثمار الأجنبي يف م�صر
�إلكرتوني ًا ،ومكافحة غ�سل الأموال.
وهو �أعلى ت�صنيف حت�صل عليه م�صر بني كافة امل�ؤ�شرات التي تدخل يف تقرير ممار�سة
الأعمال الذى ي�صدره البنك الدويل.

وت�شمل دليل حماية املتعاملني ،ودليل الت�صويت الرتاكمى ،ودليل حماية امل�ستثمرين.

يف تقدمي اخلدمات والرقابة على الأ�سواق املالية غري امل�صرفية.
27

جهود الهيئة في تقوية اإلطار المؤسسي وتطوير مستويات الحوكمة
وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين

املوافقة على قانون ا�ستقاللية و�إعادة تنظيم الهيئة ،و�إر�ساله للجهات املخت�صة التخاذ �إجراءات ا�ست�صداره.
�إ�صدار دليل ا�سرت�شادي عن ال�صكوك ،يحدد �ضوابط ت�شكيل وا�شرتاطات ع�ضوية جلان الرقابة ال�شرعية لإ�صدارات
ال�صكوك املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�إ�صدار كتاب دوري بالتزامات املتعاملني يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية ،للتوافق مع قانون تنظيم ا�ستخدام و�سائل الدفع
غري النقدي.
�إ�صدار �أول دليل تف�صيلي حلماية املتعاملني يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية يف م�صر ودليل تو�ضيحي لنظام الت�صويت الرتاكمي النتخاب �أع�ضاء
جمال�س �إدارات ال�شركات املقيد لها �أوراق مالية بالبور�صة وال�شركات العاملة يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.
ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة ل�صندوق �ضمان حملة وثائق الت�أمني وامل�ستفيدين منها لدى �شركات الت�أمني.
املوافقة على �إ�ضافة مادة جديدة للنظام الأ�سا�سي لالحتاد امل�صري للأوراق املالية ،تن�ص على �أال يجوز لل�شركة الع�ضو باالحتاد وال�شركات التابعة
لها وال�شركات اخلا�ضعة لل�سيطرة الفعلية لذات ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري التقدم ب�أكرث من مر�شح واحد لع�ضوية جمل�س �إدارة االحتاد.
�إ�صدار �أدلة حوكمة لبع�ض الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.
28
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جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية

سوق رأس المال

قرار ال�سيد رئي�س جمل�س
ال� � � ��وزراء ب �ت �ع��دي��ل بع�ض
�أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون ��س��وق ر�أ� ��س امل��ال،
حيث ت�ضمن قيام �شركة
خ��دم��ات الإدارة ب ��إج��راء
التقييم ال ��دوري لإجمايل
�أ�صول ال�صندوق العقاري
لت�صبح كل �ستة �أ�شهر على
الأق��ل (ب��د ًال من كل ثالثة
�أ��ش�ه��ر) يف احل ��االت التي
يكون ال�صندوق فيها غري
مقيد ب��ال�ب��ور��ص��ة؛ بهدف
تخفيف الأعباء املالية على
ال�صندوق.

ق � ��رار ال �� �س �ي��د رئ�ي����س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ب ��إع��ادة
ت�ن�ظ�ي��م � �ص �ن��دوق ح�م��اي��ة
امل�ستثمر لتو�سيع نطاق
التغطية لت�شمل الت�أمني �ضد
املخاطر غري التجارية.
�إ���ص ��دار الهيئة ق ��رار ًا
ت�ن�ظ�ي�م�ي� ًا ب �� �ش ��أن � �ش��روط
و�إج� � � � ��راءات ال�ترخ �ي ����ص
مب��زاول��ة ن�شاط بور�صات
العقود الآجلة.
م��واف�ق��ة جمل�س �إدارة
الهيئة على تعديل قواعد
و� � �ض� ��واب� ��ط و�إج� � � � ��راءات
الرتخي�ص للبنوك ولبع�ض
ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي تبا�شر
�أن�شطة مالية غري م�صرفية
�أن تبا�شر بنف�سها �أو مع

غ�يره��ا ن �� �ش��اط ��ص�ن��ادي��ق
اال�ستثمار.
م��واف�ق��ة جمل�س �إدارة
الهيئة على �إ��ض��اف��ة م��ادة
ج � ��دي � ��دة �إىل ال� �ن� �ظ ��ام
الأ�سا�سي لالحتاد امل�صري
للأوراق املالية ،تن�ص على
�أال ي�ج��وز لل�شركة الع�ضو
باالحتاد وال�شركات التابعة
لها وال�شركات اخلا�ضعة
لل�سيطرة الفعلية ل��ذات
ال �� �ش �خ ����ص ال �ط �ب �ي �ع��ي �أو
االع �ت �ب��اري ال�ت�ق��دم ب�أكرث
من مر�شح واح��د لع�ضوية
جمل�س �إدارة االحتاد.
م��واف�ق��ة جمل�س �إدارة
الهيئة على مقرتح لتعديل
بع�ض �أحكام قانون الإيداع
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والقيد املركزي مبا ي�سمح
ب��إن���ش��اء ��ش��رك��ات مقا�صة
وت�سويه ال�سندات والإذون
احلكومية واخ ��رى للعقود
الآج �ل��ة و�إر� �س��ال��ه للجهات
املخت�صة التخاذ �إجراءات
ا�ست�صداره.
ق � ��رار جم �ل ����س �إدارة
الهيئة با�ستثناء ال�شركات
القاب�ضة التي تبا�شر ن�شاط
ت�أ�سي�س �أو اال� �ش�تراك يف
ت�أ�سي�س ال���ش��رك��ات �أو يف
زي ��ادة ر�ؤو� ��س �أم��وال�ه��ا من
ال �ت �ق �ي��د ب�����ش ��روط هيكل
امللكية الواجب توافرها يف
ال�شركات عند الت�أ�سي�س
والرتخي�ص من الهيئة.

30

ق � ��رار جم �ل ����س �إدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��� �ش� ��أن ���ش ��روط
و�إج� � � � ��راءات ال�ترخ �ي ����ص
مب��زاول��ة ن�شاط بور�صات
العقود الآج �ل��ة ،وذل ��ك يف
�إطار تنفيذ خارطة الطريق
التي و�ضعتها الهيئة لتفعيل
ن���ش��اط ب��ور� �ص��ات العقود
الآج� �ل ��ة يف جم ��ال ت ��داول
العقود امل�شتقة من الأوراق
امل��ال �ي��ة ���س ��واء م ��ن خ�لال
الرتخي�ص ب��إن���ش��اء كيان
ج��دي��د "ب ��ور� �ص ��ة ال�ع�ق��ود
الآج � �ل� ��ة" �أو ال�ترخ�ي����ص
للبور�صة امل�صرية مبزاولة
ال �ن �� �ش��اط دون احل��اج��ة
لت�أ�سي�س �شركة.

تطوير القواعد املنظمة
ل�تراخ �ي ����ص ال �ع��ام �ل�ين يف
جمال �سوق املال .
�إ�صدار بع�ض ال�ضوابط
اخلا�صة بال�شركات التي
ت � � ��زاول ن�����ش ��اط ت�ق�ـ�ـ�ي�ي��م
وت�����ص��ـ��ـ��ن��ي ��ف وت��ـ ��رت��ي ��ب
الأوراق املالية لل�شركات
وامل �� �ش��روع��ات امل�ت��و��س�ط��ة
وال�صغرية.
�إ� �ص��دار تعديالت على
��ض��واب��ط ت�شكيل ع�ضوية
جل ��ان ال��رق��اب��ة ال�شرعية
لإ� � � �ص� � ��دارات ال �� �ص �ك��وك
امل� �ت ��واف� �ق ��ة م� ��ع �أح � �ك� ��ام
ال�شريعة الإ�سالمية.
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التأمين

�إن�شاء جممعة الت�أمني
الإج �ب��اري على ال�سيارات
والتي تتوىل وحدها �إدارة
ه ��ذا ال �ف��رع م��ن ال �ت ��أم�ين
نيابة عن �أع�ضائها من كل
�شركات ال�ت��أم�ين وجمعية
الت�أمني التعاوين املرخ�ص
ل��ه ��ا مب � ��زاول � ��ة ال��ت���أم�ي�ن
الإج��ب ��اري على املركبات
وت���أم��ي��ن ��ات امل���س�ئ��ول�ي��ات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا يف م���ص��ر،
واعتماد النظام الأ�سا�سي
للمجمعة.

الإن� �ت� �ه ��اء م ��ن ق��ان��ون
ال�ت��أم�ين امل��وح��د و�إر��س��ال��ه
ل � �ل � �ج � �ه� ��ات امل��خ��ت�����ص ��ة
متهيد ًا الت�خ��اذ �إج ��راءات
ا�ست�صداره.
�إ�صدار �ضوابط لتنظيم
الت�أمني التكافلي لأول مرة
يف م�صر.
�إ�صدار �شروط و�ضوابط
ق�ي��د � �ش��رك��ات التح�صيل
الإلكرتوين لأق�ساط وثائق
ال �ت ��أم�ين الإج � �ب� ��اري على
ال�سيارات ومركبات النقل
ال�سريع ب�سجل معد لذلك
بالهيئة.
�إ�صدار �ضوابط بتحديد
ن�سب اال�ستهالك يف وثيقة
ت�أمني ال�سيارات.

تشريعات أخرى

م��واف�ق��ة جمل�س �إدارة
هيئة الرقابة املالية على
م �� �ش��روع ق ��ان ��ون ال�ت�م��وي��ل
اال� �س �ت �ه�لاك��ي و�إر�� �س ��ال ��ه
للجهات املخت�صة التخاذ
�إجراءات ا�ست�صداره.
م��واف�ق��ة جمل�س �إدارة
الهيئة على تعديل قانون
التمويل متناهي ال�صغر
ل �ي �� �ش �م ��ل امل� ��� �ش ��روع ��ات
املتو�سطة وال�صغرية بجانب
متناهية ال�صغر ،و�إر�ساله
للجهات املخت�صة التخاذ
�إجراءات ا�ست�صداره.
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�إ�صدار النظم الأ�سا�سية
الحتاد ال�شركات العاملة يف
جم ��ال ال �ت ��أج�ير التمويلي
وكذلك التخ�صيم.
�إ�صدار النظم الأ�سا�سية
الحتاد ال�شركات العاملة يف
جم ��ال ال �ت ��أج�ير التمويلي
وكذلك التخ�صيم.
�صدور قرار ال�سيد رئي�س
اجلمهورية ب���ش��أن �إن�شاء
مركز للتحكيم والت�سوية يف
املنازعات يجيز للمتعاملني
اللجوء �إليه �إذا ما اتفقوا
ابتدا ًء �أو الحق ًا على ت�سوية
النزاع عن طريق التحكيم.
�إ� �ص ��دار ��ض��واب��ط قيد
م���س�ئ��ويل م�ك��اف�ح��ة غ�سل
الأم� ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب
ب ��اجل� �ه ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة يف
جمال الأن�شطة املالية غري
امل�صرفية لدي الهيئة.
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�إ� � �ص� ��دار ال �� �ض��واب��ط
الرقابية يف جمال مكافحة
غ �� �س��ل الأم� � � ��وال ومت��وي��ل
الإره ��اب للجهات العاملة
يف جم��ال الأن�شطة املالية
غري امل�صرفية .
�إن� ��� �ش ��اء � �س �ج��ل لقيد
اخل� �ب ��راء وامل���ؤ���س�����س ��ات
اال� �س �ت �� �ش ��اري ��ة امل�ح�ل�ي�ين
ال��ذي��ن ي�ج��وز لهم القيام
ب ��أع �م��ال تقييم واخ�ت�ب��ار
امل�����ش ��روع ��ات اخل �� �ض��راء
وامل�ستدامة (�سجل مراقبي
البيئة امل�ستقلني  -مراقبي
اال�ستدامة).
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى �إن���ش��اء
امل��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي للتمويل
امل�ستدام و�إر�ساله ملجل�س
الوزراء متهيد ًا ال�ست�صدار
قرار جمهوري ب�إن�شائه .

�إ�� �ص ��دار ق� ��رار ب���ش��أن
ت �ن �ظ �ي��م ال� �ع� �م ��ل ب �ل �ج��ان
التظلمات امل�ن���ش��أة وف�ق� ًا
لأحكام القوانني اخلا�ضعة
ل ��رق ��اب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة (� �س��وق
امل��ال ،والت�أمني ،والتمويل
ال� � �ع� � �ق � ��اري ،وال � �ت � ��أج �ي�ر
ال �ت �م��وي �ل��ي ،وال�ت�خ���ص�ي��م،
والتمويل متناهي ال�صغر).
ت�شكيل جل�ن��ة �إع� ��داد
الإطار القانوين ال�ستخدام
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف جم��ال
اخل� ��دم� ��ات امل ��ال� �ي ��ة غ�ير
امل�صرفية ،ومنها تطوير
ال � �ب� ��واب� ��ة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة
ل�ل�ت���ش��ري�ع��ات امل��ال �ي��ة غري
امل�صرفية.
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جهود الهيئة فى تطوير األسواق والخدمات

تطوير املوقع الإلكرتوين للهيئة ،لتوفري خدمات توعية للم�ستثمرين و �شركات امل�ساهمة العامة و�شركات الو�ساطة وكافة املتعاملني بال�سوق املايل غري
امل�صريف� ،إ�ضافة �إىل توفري قاعدة بيانات متخ�ص�صة لكافة املتعاملني يف ال�سوق.
�إعتماد منتج متويلي جديد للم�شروعات متناهية ال�صغر "النانو" ،والذى يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على التقنيات الرقمية.
توقيع بروتوكول تعاون بني الهيئة العامة للرقابة املالية والبنك املركزي امل�صري  -وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  -ووزارة االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات خللق حا�ضنة رقابية لالبتكارات التكنولوجية يف جمال اخلدمات املالية.
و�ضع �صناعة الت�أمني على طريق التحول الرقمي وال�شمول املايل لإن�شاء قاعدة بيانات تكون
مبثابة بنك معلومات جلميع بيانات ن�شاط الت�أمني� ،إ�ضافة �إىل تطوير املنتجات احلالية ،ومنع
املمار�سات ال�ضارة �سواء من جانب العمالء �أو ال�شركات.
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�إ�صدار قواعد عمليات اقرتا�ض الأوراق املالية بغر�ض البيع وتفعيل �آلياتها.
ت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيا املالية يف �أن�شطة الت�أمني مما ي�سهل من الو�صول خلدمات الت�أمني.
زيادة تغطيات الت�أمينات الإجبارية وجاري تفعيل الت�أمني الإجباري �ضد امل�سئوليات املدنية النا�شئة عن ممار�سة بع�ض املهن مثل (مراقبي احل�سابات
وامل�ست�شارين املاليني ،وخالفه من املهن التي تخ�ضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة املالية).
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جهود الهيئة فى االنفتاح على العالم الخارجي
لقاء رئي�س الهيئة بوفد رفيع امل�ستوى من م�ؤ�س�ستي  Accionالدولية ،و  MasterCardالعاملية
لبحث �أوجه التعاون املمكنة يف جمال تقدمي احللول التكنولوجية لتنفيذ املعامالت املالية يف ن�شاط
التمويل متناهي ال�صغر.

الهيئة ترعى ملتقى التخ�صيم الدويل لدعم التجارة بني الدول الإفريقية ،والذي �شهد مناق�شة
دور التخ�صيم يف تن�شيط التبادل التجاري بني الدول الإفريقية ،وكذلك �أهمية دور الت�أمني �ضد
خماطر االئتمان يف دعم ن�شاط التخ�صيم الدويل.

الهيئة ت�شارك يف االجتماع وامل�ؤمتر ال�سنوي للجنة �إفريقيا وال�شرق الأو�سط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال .وقد ا�ستعر�ض امل�ؤمتر من
خالل �أجندته التحديات والفر�ص الناجتة عن تبني وتطبيق ال�سيا�سات امل�ستدامة يف �أ�سواق املال من خالل عر�ض جتارب الدول املنفذة لتلك ال�سيا�سات .
رئي�س الهيئة يطلق مبادرة لإن�شاء مركز خربة رفيع امل�ستوى Center of Excellency

للتمويل امل�ستدام ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا كى يلبى �إحتياجات املنطقة ويعمل
كمنارة لن�شر الوعى بالتنمية امل�ستدامة وتعزيز ثقافة الإقت�صاد الأخ�ضر داخل القطاعات
املالية .جاء ذلك اثناء م�شاركته فى فعاليات املائدة امل�ستديرة والتى عقدت مبقر منظمة الأمم
املتحدة بنيويورك حتت عنوان " و�صول �أ�سواق ر�أ�س املال للإ�ستثمارات طويلة الأجل" لتحديد
ال�سياق العاملي ملناق�شة اال�ستثمار امل�ستدام يف الأ�سواق النا�شئة  ،ور�صد دور �أ�سواق ر�أ�س املال
يف الدول املختلفة و�أنظمة الإ�شراف والرقابة الفعالة فيها لت�شجيع اال�ستثمار يف القطاعات
املرتبطة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة.
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م�شاركة رئي�س الهيئة يف العديد من الفعاليات يف �إطار �أ�سبوع املناخ على هام�ش اجتماعات
اجلمعية العمومية للأمم املتحدة مبدينة نيويورك .وخالل م�شاركته يف االحتفال مبرور ع�شر
�سنوات على مبادرة الأمم املتحدة للبور�صات امل�ستدامة ،والتي عقدت ببور�صة نيويورك تطرق
رئي�س الهيئة للتطورات التي متت يف �سوق املال امل�صري ومدى جتاوبها مع مبادئ اال�ستدامة.
وا�شار د .عمران �إىل قرار الهيئة الأخري ب�ضرورة وجود عن�صر ن�سائي بع�ضوية جمل�س �إدارة
ال�شركات املقيدة بالبور�صة امل�صرية وهو الأمر الذي الق ا�ستح�سان ًا كبري ًا من قبل احلا�ضرين.
م�شاركة رئي�س الهيئة يف اجتماعات جمل�س �إدارة املنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال ( )IOSCOوم�ؤمترها ال�سنوي .وقد ناق�ش امل�ؤمتر الأو�ضاع
احلالية لأ�سواق املال العاملية ،واملخاطر املتوقعة املتعلقة ب�أ�سواق املال خالل الفرتة احلالية وكيفية التعامل معها بالإ�ضافة �إىل مناق�شة بع�ض الأمور
التنظيمية اخلا�صة باملنظمة.
امل�شاركة يف امل�ؤمتر العاملي لالحتاد الدويل ملراقبي الت�أمني ،وقد تناول امل�ؤمتر تعزيز احللقة الدرا�سية العاملية للوعي العام والتفاهم املتبادل والتعاون
العاملي يف جمال الإ�شراف على الت�أمني .وناق�ش هذا احلدث برناجم ًا متنوع ًا ملوا�ضيع الت�أمني العاملية حول جمموعة وا�سعة من املخاطر احلالية والنا�شئة.
امل�شاركة يف االجتماع وامل�ؤمتر ال�سنوي للجنة الأ�سواق النامية وال�صاعدة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال .وقد مت الرتكيز خالل االجتماع
على �أف�ضل الطرق لتعبئة التمويل امل�ستدام لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة يف البلدان الإفريقية.
امل�شاركة يف املنتدى اخلام�س حلو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .وقد تناول املنتدى مقدمة عن �أ�سواق التمويل الإ�سالمي ت�شمل التعريف بال�صكوك
و�أنواعها والأطراف املرتبطة بال�صكوك.
امل�شاركة فى مبادرة ال�شمول املايل للمنطقة العربية .وقد ناق�شت املبادرة �أ�س�س تطورات
التكنولوجيا املالية الدولية ،واملعرفة املتطورة حول تعزيز النظم البيئية ل�شراكة التكنولوجيا
املالية م��ن خ�لال االب�ت�ك��ارات الرقابية ،والتعرف على ال ��ر�ؤوى املختلفة يف جتربة تعزيز
التكنولوجيا املالية والإ�شراف عليها ،وتوفري قائمة ابتكارات التكنولوجيا املالية التي ظهرت من
قبل ال�شركات النا�شئة وقادة ال�صناعات.
حلقة نقا�شية لتحويل القاهرة �إىل مركز مايل �إقليمي يروج ويتعامل يف التمويل الأخ�ضر ،حيث ا�ست�ضافت الهيئة الدكتور مارك هال  -كبري م�ست�شاري
املنظمة الدولية للمراكز املالية لال�ستدامة -الذي قام ب�إدارة حلقة نقا�شية ا�ستعر�ض خاللها مبادرة �إن�شاء نظام مايل يتبنى التنمية امل�ستدامة يف
عملياته ،وي�ضمن تدفق املوارد نحو �أن�شطة �صديقة للبيئة .وتعترب تلك الفعالية �أوىل �سل�سلة من اللقاءات التثقيفية التي تنظمها الرقابة املالية للتوعية
بالتنمية امل�ستدامة وتعزيز الثقافة اخل�ضراء داخل القطاع املايل غري امل�صريف.
36
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م�شاركة الهيئة يف �أن�شطة الأ�سبوع العاملي للم�ستثمر ،وقد ت�ضمن العديد من الأن�شطة التي يقوم
بها �أع�ضاء منظمة الأيو�سكو يف �أكرث من  90دولة لزيادة الوعي لدى امل�ستثمرين وتثقيفهم مالي ًا
من �أجل تعزيز حمايتهم.
ان�ضمام الهيئة للجنة  Macroprudential Committeeباالحتاد الدويل ملراقبي الت�أمني .IAIS
ان�ضمام الهيئة للجنة الفرعية  Standards Assessment Working Groupباالحتاد الدويل ملراقبي الت�أمني .IAIS
�إعادة انتخاب م�صر ع�ضو ًا باللجنة التنفيذية ملنظمة مراقبي �صناديق الت�أمني ( )IOPSخالل الفرتة  2020-2021وذلك للمرة الثالثة
على التوايل.
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المنظمات الدولية التي تحظى الهيئة باالنضمام لها
 وذلك من خالل ان�ضمامها،تويل الهيئة اهتمام ًا كبري ًا بامل�ساهمة الفعالة يف امل�ؤ�س�سات الدولية ذات االرتباط بالن�شاط املايل غري امل�صريف
:للعديد من املنظمات الدولية على مدار الع�شر �سنوات املا�ضية ومنها ما يلي
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.7UAFA احتاد هيئات الأوراق املالية العربية
.8MPSR ال�شراكة املتو�سطية لهيئات �أ�سواق املال
.9IOCSO املنظمة الدولية لهيئات �أ�سواق املال
.10FIABCI االحتاد الدوىل للعقارات
.11املنتدى الدوىل ل�ضمان حقوق حملة وثائق الت�أمني

.1GAIF االحتاد العام العربي للت�أمني
.2FAIR االحتاد الأفرو �آ�سيوي للت�أمني و�إعادة الت�أمني
.3IAIS االحتاد الدويل ملراقبي الت�أمني
.4AIO منظمة الت�أمني الأفريقية
.5منتدى الهيئات العربية للإ�شراف والرقابة على الت�أمني
.6IOPS املنظمة الدولية ملراقبى �صناديق املعا�شات
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جهود الهيئة فى التوعية والثقافة المالية

ور�شة عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف خللق وعى عام
لدى ال�سوق امل�صري بالأدوات املالية امل�ستحدثة من �أدوات الدين ق�صرية الأجل ،وعر�ض
وتقدمي الإطار التنظيمي والت�شريعي املنظم لها وال�صادر عن الهيئة �أمام الأطراف ذوي
العالقة من اجلهات امل�ؤهلة لإ�صدار تلك النوعية من ال�سندات.

توقيع بروتوكول تعاون م�شرتك مع الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
لتنفيذ برامج الدرا�سات العليا بني كل من معهد اال�ستثمار والتمويل بكلية الدرا�سات العليا
يف الإدارة بالأكادميية ومركز املديرين امل�صري -بالهيئة -لفتح �آفاق تعاون يف تقدمي
برنامج املاج�ستري يف �إدارة الأعمال  MBAيف جمال احلوكمة ،وم�سارات �إدارة اال�ستثمار،
والتحكيم يف الأوراق املالية ،و�إدارة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة والتمويل الإ�سالمي.
39

الهيئة ت�شارك يف فعاليات اليوم العربي لل�شمول املايل ،وذلك �ضمن فعاليات املبادرة
القومية التي �أطلقها البنك املركزي بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة.
الهيئة ت�ست�ضيف ور�شة عمل عن معايري ال�سلوك املهني واملعايري الدولية لتقييم الأداء بالتن�سيق مع اجلمعية امل�صرية خلرباء اال�ستثمار،
حيث مت �إلقاء ال�ضوء على ظاهرة ت�أثري التحيزات لدى القائمني باتخاذ القرار وخا�صة عند اتخاذ القرار اال�ستثماري ،مع تقدمي مناذج
حلاالت تفاعلية لفهم كيفية التغلب على تلك املع�ضالت الأخالقية.
حتديث موقع توعية امل�ستثمر  ،iInvestقامت الهيئة ب�إعداد ركن جديد على موقع توعية
امل�ستثمر (بنك املعرفة) ويتم حتديثه يومي ًا مبعلومة عن الأن�شطة املالية غري امل�صرفية.

الهيئة تعقد �أوىل دوراتها التدريبية عن امل�شتقات املالية واملنظمة من قبل معهد اخلدمات
املالية التابع لها؛ لن�شر فكر امل�شتقات املالية داخل االقت�صاد امل�صري.
وق��ع رئي�س الهيئة على مذكرة تفاهم مع كلية �إدارة الأع�م��ال باجلامعة الأمريكية
بالقاهرة ،بهدف تعزيز عملية م�شاركة املر�أة يف جمال�س �إدارة ال�شركات من خالل �إيجاد
بنية معلوماتية ت�سهم يف �إعداد اخلطط والربامج التدريبية لتمكني املر�أة وتقلي�ص الفجوة
بني اجلن�سني ك�أحد �أهم حتديات التنمية امل�ستدامة حمليا ،و على م�ستوى العامل.
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وختام ًا
�إن ما حتقق يف  2019يعد حافز ًا لبدء عام  2020بجهود م�ضاعفة للحفاظ على الإجنازات التي متت وحتقيق
�أداء طيب مماثل .وتخطط الهيئة ال�ستكمال ا�سرتاتيجية  2018-2022التي ت�سري وفق ًا لها منذ العام املا�ضي،
وي�أتى يف قمة �أولويات دورها الرئي�سي يف الو�صول �إىل منو احتوائي وو�صول كافة فئات املجتمع �إىل اخلدمات املالية
غري امل�صرفية .بينما تظل عملية التطوير الت�شريعي والتنظيمي للقطاع عملية م�ستمرة ال تتوقف.
كما ت�سعى الهيئة للحفاظ على الريادة التكنولوجية لأنظمتها مبا ي�ساعد على حتقيق �أكرب قدر من الكفاءة يف
�إدارة �أعمالها .وكذلك اال�ستمرار يف ن�شر تطبيقات اال�ستدامة وزيادة الوعي املجتمعي باالقت�صاد الأخ�ضر.
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