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 الرابعالتقرير 

 3مشترك   

 
 مجهورية مصر العربية 

 جملس النواب 
 ـــــــــــــــــــــــ 

 الفصل التشريعي األول 
 دور االنعقاد العادي اخلامس 

--------------- 

 اللجنة املشرتكة  
 من 

 جلنة الشئون االقتصادية  
 مكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية و 

 

 الدكتور رئيس مجلس النوابالسيد األستاذ 

فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون   وبعد  تحية طيبة، 
قانون   بإصدارالحكومة مقدم من قانون عن مشروع ، الشئون الدستورية والتشريعيةاالقتصادية ومكتب لجنة 

 التفضل بعرضه على المجلس الموقر.برجاء ، التمويل االستهالكينشاط تنظيم  

، مقددرر ا د. أشددرف محيددي الدددرن العربددىوالسدديد النا ددب  ،مقددرر ا أصددلي ا اللجنددة المشددتركة، نىوقددد ااتددارت 
 احتياطي ا، لها فيه أمام المجلس.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 رئيس اللجنة المشتركة     2019/ 12/ 24
 أحمد سمير صالحم.                         
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 تقرير  
 اللجنة املشرتكة 

 من 
 جلنة الشئون االقتصادية 

 الشئون الدستورية والتشريعية   ة مكتب جلن و 
 عن مشروع قانون  

 التمويل االستهالكي   نشاط   تنظيم قانون    مقدم من احلكومة بإصدار 
------ 

مشتركة من لجنة  إلى لجنة  2019سنة  مارو من 12 األحد روم أحال المجلس بجلسته المعقودة  
 من الحكومة بإصدار ا  مقدممشروع قانون  ،الشئون الدستورية والتشريعية ةلجن ومكتب الشئون االقتصادية 

على   هعرضلعنه بداء الرأي فيه وإعداد تقرير وذلك لدراسته وإ ؛التمويل االستهالكي نشاط تنظيمقانون 
 المجلس الموقر.

  ستةالرابع  العاديفي دور االنعقاد المشار إليه، وعقدت  نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون 
وإعماال لحكم الفقرة   ؛ ولم رتسن لها االنتهاء منه ،ودراسته لبحثه 2019/ 23/6، و22 رومي في  ت ااجتماع 

تأنف اللجان عند بدء كل ( من الال حة الداالية للمجلس ، والتي تنص علي أن " تس179 األولي من المادة )
  ة لدرها من تلقاء ذاتها ، وبال حاجة الي اجراء " دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجود 

،  24/12/2019و  ،23في رومي  ت استة اجتماععقدت ، و خامسال العادي فاستكملت نظره في دور االنعقاد 
 كل من: ،عن الحكومةا  مندوب ات االجتماعهذه وقد حضر 

 ر يس الهيئة العامة للرقابة المالية.  محمد عمران  الدكتور -
 نا ب ر يس الهيئة العامة للرقابة المالية.  خالد النشارالمستشار  -
 الهيئة العامة للرقابة المالية.مستشار ر يس  المستشار عبد الحميد إبراهيم -
 للشئون القانونية. التجارة والصناعةوزير مستشار  ياسر يوسف  المستشار / -
 .وزارة المالية -ر يس قطاع التمويل  عماد عبد الحميد صالح -
 الستثمار. العامة لهيئة المدرر عام ب د.باسم عبد العزيز حسن سليم -
 التشريع بوزارة العدل.قطاع  المستشار د.سيد شعراوى  -
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 المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزى المصرى.  الدقاق  السيد المستشار تامر -
 لبنك المركزى المصرى. لمحافظ االمستشار القانوني  صالح  المستشار محمد هانى -
 .شرافلقطاع الرقابة واإلالبنك المركزى  وكيل محافظ  شريف عاشور  -

 واستعادت نظر الدستور،، (*)ومذكرته اإليضاحيةالمشار إليه لقانون مشروع ا المشتركة اللجنة نظرت 
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باأل :من وكال  

  95قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ، و 1981لسنة  159الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
،  2003لسنة  88قانون رقم الصادر بال قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد و ، 1992لسنة 

والقوانين ذات  ،واألدوات المالية غير المصرفيةبتنظيم الرقابة على األسواق  2009لسنة  10قانون رقم الو 
 س.الداالية للمجلوالال حة  ،الصلة

تورد   الحكومة من إيضاحات، وممثلبه  وما أدلى ،من مناقشات  هااتاعي اجتموفى ضوء ما دار ف
 :التاليتقريرها مبوبا  على النحو المشتركة اللجنة 

 مقدمة 
 : فلسفة مشروع القانون المعروض.أوال  

 ثانيا : المالمح األساسية لمشروع القانون. 
 مجلس الدولة لمشروع القانون.اجعة ثالث ا: مر 

 التعدرالت التي أدالتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. أهم :رابعا  
ااا  رأى اللجنة المشتركة. :مس 

 :مقدمة
مجموعة أساليب يستخدمها األفراد أو المنظمات  لعبارة عن تطبيق  بصفة عامة إن النشاط التمويلي

باإلضافة إلى   ،اهروفاتومص إررادات تلك الجهات وجه الدقة إدارة الفرق بين  وعلى، هاموالأ( إلدارة لشركات )كا
 بذلك. المخاطر المتعلقة 

، التمويل العقاري ، و المصرفي تمويلالوأهمها: ، العدرد من أنواع التمويلالقانون رنظم  ،في مصرو 
 .التمويل متناهي الصغر، و التأجير التمويليو 

 
 مرفقة بالتقرير. (*)



 

3 
 

مكن  يالذي  أشكال التمويلشكل من كل به قصد وي ،"التمويل االستهالكي" يسمى بدما هناك و 
  ها ثمنسداد ية، على أن رتم استهالك ألغراض  أو ادمات معمرة  من شراء سلع )طالب التمويل( المقترض 

 على فترة زمنية ممتدة. 
السيارات  المنقوالت : كالعدرد من  تمويل شراء وبموجب هذا التعريف فإن التمويل االستهالكي يشمل 

وإن كان ال روجد ما  ،يخاطب في المقام األول القطاع المنزليو  وغيرها، واألجهزة المنزلية واألدوات والمعدات 
. كما يشمل التمويل  األشخاص االعتبارية منه الشركات والمؤسسات وغيرها منن تستفيد يمنع من أ 

ا تمويل الحصول على الخدمات ذات  األغراض االستهالكية، مثل: الخدمات السياحية،   االستهالكي أيض 
 وادمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .. إلخ. 

ألنه رتيح للطبقات   ؛أحد الوسا ل الر يسية لتحقيق العدالة االجتماعية التمويل االستهالكييعد و 
الشركات الكبرى واألفراد ذوي  من قصرها على بدال   ، متوسطة ومحدودة الدال المشاركة في السوق التمويلية

 المالءة المالية.
  : فلسفة مشروع القانون املعروض:أوالا 

ألزم الدستور الدولة بالعمل علي حماية األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها  
ارج القطاع المصرفي  الذي رتم ا –د الوطني .ولما كان نشاط التمويل االستهالكي مقومات أساسية لالقتصا

اليخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية   –
تفتقر األسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي االقتصاد القومي مزايا  

مليار جنيه   70في هذا المجال رغم بلوغه مارزيد علي  الكفاءة والعدالة واالستقرار في المعامالت التمويلية
 سنويا وفقا  للتقدررات الحدرثة. 

 لذا فقد بات لزاما  علي الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داال مظلة رقابية
تهلكين من  عن حماية المستهدف الي تحقيق االستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضال  

الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العا لي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة 
لذا أعد االجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز االقتصاد القومي .

 . المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل االستهالكي
، والتي من  لتنظيم نشاط التمويل االستهالكيصدار قانون جدرد إلوفيما رلي نبين األسباب الدافعة 

 الرقابة على الجهات التى تزاوله: وأهميةحجم التمويل االستهالكي، أبرزها 
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 :(1) حجم التمويل االستهالكي في مصر

  مليار جنيه  70حوالي إلى  –وفقا للتقدررات الحدرثة  -رات( حجم التمويل االستهالكي )دون العقابلغ 
، المذكور تم رصدها االل العام (. ويستند هذا التقدرر إلى عدة عواملقبل تحرير سعر الصرف) 2015عام 
 :وهي

 (. مليار جنيه 40ألف سيارة بقيمة  225حوالي ) عة ي)أ( عدد السيارات المب
 (. مليار جنيه 20حوالي )حجم سوق السيارات المستعملة )ب( 

 (. مليار جنيه 200حوالي ))ج( حجم سوق المفروشات المنزلية 
 .(مليار جنيه 73حوالي ))د( حجم سوق األدوات المنزلية المعمرة 

حجم   ، وبلغمليون مقترض  2 حوالىعدد المستفيدرن من التمويل االستهالكي  بلغالمذكور  عامالاالل و 
تمويل لمليار جنيه  32تمويل المعدات، ولمليار جنيه  16منها  مليار جنيه 70حوالي التمويل االستهالكي 

  علمنا أن ااصة إذا و ، ضخموهو حجم ، تمويل السيارات الجدردة والمستعملةلمليار جنيه  16المفروشات، و
 .جنيهمليار  70إلى   60 حواليقراض المصرفي االل ذات العام قدر بإلحجم ا

 أهمية الرقابة على نشاط التمويل االستهالكى:
التمويل االستهالكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العدرد من المزايا   نشاط يسهم إداال 

، وفيما رلي بيان  اتها، ولالقتصاد القومي بوجه عام، وللمقترضين أو المستفيدرن من ادمهللشركات التي تزاول
 ذلك:

 : بالنسبة لشركات التمويل االستهالكيأهمية الرقابة   -1
هربا  من بعض االلتزامات واألعباء القانونية المفروضة   التحرر من قيود الرقابة  الشركات بعض تفضل 

، وهذه الشركات في الموضوعة لضبط النشاط المتعلق بعملها  وتحلال  من بعض االشتراطات من قبل الدولة ،
التي تسعى للتطور   ، أما الشركات ها وال الداول ألسواق جدردةفي تطوير عمل ب ال ترغمعظمها شركات 

ااصة لما رؤدي إليه ذلك و لدولة، ل القانونية والرقابية ة ظلمالوالنمو فتكون حريصة على أن يكون عملها تحت 
الصالح العام   قصالح هذه الشركات ومستهدفاتها كما يحقبما يحقق  ،من وضع إطار تنافسي سليم ومتكافئ

 لالقتصاد القومي في ظل مناخ قانوني ورقابي منضبط.  
، ويتضح ذلك فيما  لرقابةالخضوع لفإن الشركات العاملة ستستفيد من  ،وفي مجال التمويل االستهالكي

 : رلي
 الالزم لتوسع الشركات في النشاط.االستقرار توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما روفر  •

 
 المصدر : الهيئة العامة للرقابة المالية.  (1)
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 .هابين  ا  توازنم ا  تنافسي  ا  روفر مناا، بما  في النشاطالعاملة لشركات لتوحيد اإلطار الرقابى  •

 ها والثقة فيها.معالشركات عمق تواصل وجود جهة رقابة واحدة ي •

 ات المحلية واألجنبية التي ال تعمل إال في مناخ قانوني واضح. لالستثمار فتح مجال جدرد  •
التمويل االستهالكي للحصول على ترايص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة   شركات تأهيل  •

 المستثمرين في هذا المجال.

 التمويل االستهالكي فيما بينها لالرتفاع بمستوى وكفاءة النشاط. تعاون شركات  •
 تحادات للشركات العاملة في مجال التمويل االستهالكى.تكوين ا •

 :بالنسبة للمستهلك  أهمية الرقابة -2
على نشاط التمويل االستهالكي هو المستهلك أو حقيقية ورقابة  واضح إن المستفيد األكبر من وجود نظام

 الستفادة فيما رلي:  االمقترض؛ وتتجلى تلك 

 التي ال رتوافر ثمنها النقدى.  منتجات العلى شراء  ةقدر الو  ة،معيشى التحسين مستو  •

 .بالشكل األمثل نفاقاإلتخطيط المساهمة في  •

 . للشكوى قوية ، وتوفير جهة سليمة وقواعد مهنيةواضحة ضوابط وجود ضمان  •
 بين البدا ل.  االاتيارُحسن ساعد على الكافية عن التمويل، بما ي إتاحة المعلومات  •

مما روسع حجم السوق ويزيد من  ،بالتمويل االستهالكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات زيادة الوعي  •
 .التنافسية

 على أساليب التالعب.  واالحتكارية، والقضاء حماية المستهلك من الممارسات الضارة •

 : بالنسبة لالقتصاد القوميأهمية الرقابة   -3
 .الطلب المحليمعدالت  زيادة  همة فيساالم •

 .التشغيلمعدالت زيادة االستثمار و  •

 .النمو االقتصاديالمساهمة في رفع معدالت  •

 . تحقيق قدر من االستقرار والسالمة لسوق تمويلية كبيرة •
 رؤدي إلى زيادة الكفاءة وافض األسعار. ؛ بما تحسين التنافسية في السوق  •

 . لمشروعات الصغيرة والمتوسطةلمساندة التوجيه الدعم و  •
دقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين  و تكوين قاعدة بيانات سليمة  •

 القدرة على اتخاذ القرار االستثمارى. 
 .لعاملين في السوق رفع كفاءة افرض معارير مهنية معينة تسهم في  •
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 يبي.غسل األموال والتهرب الضر عمليات من  انحد تنظيم ورقابة التمويل االستهالكي ي •

  لم رتم  حتى وإن ، دا م النموسوق كبير ومتصاعد و مما سبق رتضح لنا أن سوق التمويل االستهالكي هو 
ألسس  لغير رسمية تفتقد سيجعله رنمو بصورة  وبالتالي فإن إرجاء وضعه تحت المظلة الرقابية ؛تنظيمه

ستقرار  ضيع على االقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة واالت و  ،المستهلكين هدر حقوق تو  السليمة، القانونية
 . في المعامالت التمويلية

األهداف سالفة   جميعولهذا جاء مشروع القانون المعروض لتنظيم هذا السوق بشكل منضبط؛ ليحقق 
حسن فاعلية نفاذ  يو  ،موضع التطبيق هازيادة قدرة الدولة بشكل عام على وضع سياساتالذكر، وليعمل على 

 الية والنقدية. أداء السياسات المضافية نحو تحسين إهذه السياسات، وهو ما يجعل مصر تتقدم اطوات 
 املالمح األساسية ملشروع القانون:ثانياا : 

 شتمل مشروع القانون المعروض على ما رلي:  ا
 قانون اإلصدار: 

ا من األحكام، من أهمها:  رتكون من ست مواد بخالف مادة النشر، ويتضمن عدد 
 اعتبار نشاط التمويل االستهالكي من الخدمات التى تؤدى في مجال األسواق المالية غير المصرفية.  -
استبعاد بعض األنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري،  -

ل المطورين  والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الِصغر، وكذا شراء العقارات من اال
 العقاريين.

(، وقانون تنظيم األسواق واألدوات المالية غير  1981لسنة  159سريان أحكام قانون الشركات ) -
 ( على شركات التمويل االستهالكى، فيما لم ررد به نص ااص.2009لسنة  10المصرفية )

 ااتصاص المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.  -
 . بالقانون  وقت بدء العمل قالى ااص بتوفيق أوضاع كل من رزاول نشاط التمويل االستهالكىحكم انت -

 القانون المرافق:
 رتكون من ثالثين مادة موزعة على امسة أبواب، وذلك على النحو التالى: 

(، تتضمن التعريفات، واألحكام العامة ألنشطة التمويل  5:  1يشتمل على امس مواد ) الباب األول :
االستهالكى، والجهات المراص لها بمزاولته، وحظر تلقيها الودا ع، وإمكانية قيام تلك الجهات بإشهار  

مها بضوابط  الحقوق المنشأة لصالحها، والتزامها بالمحافظة على سرية بيانات عمالء التمويل، وكذا التزا
 التسويق واإلعالن. 
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(، تنظم شركات التمويل االستهالكي، وشروط حصولها على  15: 6ويشتمل على عشر مواد ) :الباب الثاني
واألوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترايص، وبيانات عقد   الترايص،

تهالكى بإعداد القوا م المالية الدورية والسنوية، وتقديم تقارير  لتزام شركات التمويل االس وا التمويل االستهالكي،
 ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها بالقواعد والمعارير التي تضعها الهيئة.

لترايص لمقدمي التمويل االستهالكي أال يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم  في اكما اشترطت 
 صري.مليون جنيه م 25عن  

(، تتناول دور الهيئة في التوعية بنشاط التمويل االستهالكي  18: 16ويشتمل على ثالث مواد )الباب الثالث: 
والتعريف به، وحماية حقوق المتعاملين فيه واالتحاد المصري للجهات العاملة به، وإنشاء اتحاد رتمتع  

تمويل االستهالكي، وتحدرد ااتصاصات بالشخصية االعتبارية المستقلة يضم الجهات العاملة في مجال ال
 هذا االتحاد، وتسجيله في سجل ااص بالهيئة. 

(، تتناول الرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل  21: 19ويشتمل على ثالث مواد )الباب الرابع : 
التي يمكن   االستهالكي، من االل ضبطية قضا ية تعمل على إثبات الجرا م التي تقع من جانبها، والتدابير

أن تتخذها الهيئة تجاهها حال مخالفتها للقانون، وكذلك إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات 
 اإلدارية الصادرة تطبيق ا ألحكام القانون. 

تضمن العقوبات التى توقع على كل من يخالف  ، وي(30: 22: ويشتمل على تسع مواد )الباب الخامس 
لقانون، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، أو الحبس أو الغرامة، باإلضافة إلى عقوبة  األحكام الواردة في ا

  10سريان أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم كما رتضمن تكميلية بالحرمان من مزاولة النشاط. 
بشأن تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية على الجرا م الواردة في هذا  2009لسنة 

الباب، والتى تعلق اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنا ية على صدور طلب كتابى من ر يس  
 التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى.   الهيئة، مع إمكانية

 
ا
 ا: مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون: ثالث

قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض قبل إحالته لمجلس النواب، وقام بإفراغه  
من المالحظات، وبعض  آه استصداره، حيث كان للقسم ما آرت في صيغة معدلة تمهيدا  الستكمال إجراءات 

أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على األسس القانونية السليمة سواء من  
 حيث الشكل أو الموضوع، بما رتسق مع أصول الصياغة القانونية السليمة. 
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 : على مشروع القانون املشرتكة    اللجنة التعديالت التي أدخلها    أهم : اا رابع 
 اإلصدار :قانون مواد 

 المادة الرابعة:

ا وذلدك  ، الفقدرة األولدى مدن هدذه المدادة فدي بعض العبدارات الدواردةتعدرالت على اللجنة أدالت  إحكامد 
 للصياغة.

 مواد القانون املرافق: 
 عنوان الفصل األول من الباب األول:

علدى ، "التعريفقات"بددال  مدن " التعريفات ونطاق تطبيقق الققانون "عدلت اللجنة عنوان هذا الفصل ليصبح 
التددي أضددافتها  مسددتحدثةال (2) مددادةالمددع  ا  حتددى يكددون عنددوان الفصددل متوافقدد النحددو الددوارد بالجدددول المقددارن؛ 

 على مادة التعريفات.ا قتصر  مأن كان بعد  ،تتناول نطاق تطبيق القانون ، والتي هيلإاللجنة 
 (:  1مادة )

( مدن هدذه المدادة، 2الدواردة بالبندد ) " مجلقس اإلدارة "بعبارة  " مجلس إدارة الهيئة "استبدلت اللجنة عبارة  -
ا لدقددة وذلددك علددى النحددو الددوارد بالجدددول المقددارن؛  مجلددس إدارة الهيئددة أن المقصددود هددو التعبيددر عددن توايدد 

العامددددة للرقابددددة الماليددددة، وعدددددم حدددددوث الددددط بيندددده وبددددين مجلددددس إدارة أيددددة شددددركة تددددزاول نشدددداط التمويددددل 
أينمقا ورد ل يعقدعممت هقاا التثم  ، والمشار إليه في العدرد من المواضع في مشروع القدانون.االستهالكى

 .مشروع القانون  في

 "أو نظققم المققدفوعات "" بعبددارة أو إحققدى وسققائل الققدفع التققي يقرهققا البنققك المركققزي  "اسددتبدلت اللجنددة عبددارة  -
 (7وحدذفت اللجندة البندد ) ،مشروع القانون مواد وأرنما وردت في  ( من هذه المادة4، 3الواردة في البندرن )

مفهدددوم وسددا ل الددددفع التددي يقرهدددا البندددك  ألن ؛ وذلدددكعلدددى النحدددو الددوارد بالجددددول المقددارن مددن هدددذه المددادة، 
ه مدددن الدددوارد كمدددا أنددد  ،( سدددالف الدددذكر7الدددوارد بالبندددد ) نظدددم المددددفوعات أعدددم وأشدددمل مدددن مفهدددوم  المركدددزي 

 ترك األمر لتقدرر البنك المركزى.، ولهذا فضلت اللجنة في المستقبلجدردة وسا ل دفع استحداث 

علدى النحدو الدوارد بالجددول ( مدن هدذه المدادة، 5الدواردة بالبندد ) " ومقدمو الخقدمات "وحذفت اللجنة عبارة  -
ال يخددتص مقدددمو التمويددل االسددتهالكي  حتددى( مسددتحدثة، 2وذلددك اتسدداق ا مددع مددا جدداء بالمددادة ) المقددارن؛

 بتمويل أية ادمات.
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 ( مستحدثة:2مادة )

بناء على ، كما عدلت مشروع القانون باقي مواد  وأعادت ترقيم( 2اللجنة مادة جدردة برقم )استحدثت  -
حددت اللجنة حيث  ، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ذلك اإلحاالت الواردة في مواد مشروع القانون 

، مع  شركات التمويل االستهالكيلسلع والخدمات التي تقدمها أمثلة لبإيضاح وذلك  نطاق تطبيق القانون 
مقدمو التمويل  العامة للرقابة المالية. أما  مجلس إدارة الهيئةمن إضافة سلع وادمات أارى كانية مإ

السلع  أنواعها، و  بجميعمحددة من السلع، وهي: المركبات  ا  فليس لهم أن يمولوا إال أنواعاالستهالكي 
 .المعمرة

 (3( : أصلها مادة )4مادة )

بإعطاء الحق  حيث رأت االكتفاء  الوارد بالجدول المقارن؛عجز هذه المادة، على النحو حذفت اللجنة  -
على المنقوالت محل التمويل   تقرير ما يشبه حق الرهن فيللجهات العاملة في نشاط التمويل االستهالكى 

حظر أما بشأن في سجل الضمانات المنقولة. إشهار الحقوق المنشأة لصالحها عن طريق االستهالكي 
ومعمول فعلي ا فهو نظام قا م  ،لدى إدارات المرور - االستهالكيمحل التمويل  - السيارات في  التصرف

المنتجات أن هذا الحظر يمكن أن يشمل العدرد من ااصة و وال حاجة للنص عليه في هذا القانون؛ به 
 قصره علي السيارات فقط . سبب  مما رثير التساؤل علي والسلع

 (6أصلها مادة ) ( :7مادة )

الفقرة األولى لهذه  الواردة في البند األول من  "والمدفوع "بعبارة  بالكامل" ا"مدفوع  استبدلت اللجنة عبارة  -
لدى الكافية المالءة المالية  أهمية توافرللتأكيد على وذلك  ، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛المادة

 المال المصدر  رأسسداد تقديم ما يفيد فيجب تأسيسها،  كأحد شروطشركات التمويل االستهالكى 
 .فقط؛ ألن قيمته أقل من رأس المال المصدر رأس المال المدفوعوعدم االكتفاء بسداد  بالكامل

 (7( : أصلها مادة )8مادة )
 الفقرة الثالثة: 

تعدرل  مع ال تساقلتحقيق االوذلك  على النحو الوارد بالجدول المقارن؛، الفقرة هذه عجز عدلت اللجنة  -
 رأس المال المصدر بالكامل.، والمتعلق بوجوب استيفاء ( سالفة الذكر7الذي تم على المادة )
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 الفقرة الرابعة:
أن  األول:: أمرينعدلت اللجنة عجز هذه الفقرة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق  -

ه ال حاجة في  القبول؛ ألنقرار بتسبيب قرار رفض طلب الترايص المقدم إليها دون لتزام الهيئة يقتصر ا
كفالة الحق في التظلم لطالب الترايص في حالتي رفض  واألمر الثاني:إلزامها بتسبيب قرار القبول، 

 ى الطلب.علمن الهيئة  رد نقضاء المهلة المنصوص عليها دون االطلب أو 

 (8( : أصلها مادة )9مادة )
 ، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ( من هذه المادة6أضافت اللجنة عبارة جدردة إلى عجز البند ) -

:أهداف : دة لتحقيق ع وذلك التمويل االستهالكي  توفير آليات إلدارة مخاطر التمويل في شركات  أوال 
شركات بتوفير آليات التحقق من  تلك الإلزام  :ثاني او ، حماية لها ولضمان استقرار أوضاعها المالية

 ، همجانبالمالءة المالية لطالبي التمويل، وذلك لتجنب أية حاالت للتعثر أو العجز عن السداد من 
 وعدم التقاعس في الرد عليها. شكاوى عمال ها  التعامل معإلزام الشركات المذكورة ب وثالث ا:

 (9( : أصلها مادة )10مادة )

ا للسياسة االئتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة" أضافت اللجنة عبارة  - (  4البند ) إلى عجز "وفق 
  الضمانات التي تحصل عليها وذلك حتى تكون ، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ من هذه المادة

واضحة تتبعها الشركة  سياسة ا تمانيةتتم بشكل منظم، وفق ا لشركة التمويل االستهالكي من عمال ها 
 وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. 

 (:12مادة )
صياغة  ا لضبط  ( من هذه المادة؛ 6الواردة في البند ) " تلك "بكلمة  " التعليمات "استبدلت اللجنة كلمة  -

 النص.

 (11( : أصلها مادة )13مادة )
ا للنمو " أضافت اللجنة عبارة  - إلى صدر هذه المادة، على النحو   " ذج المعد من الهيئة، على أنوفق 

التي تقدمها شركات التمويل للهيئة بشكل موحد ووفق ا   تأتي التقارير وذلك حتى  الوارد بالجدول المقارن؛
 لبيانات محددة.
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( من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ 2إلى البند ) "والخدمات"وأضافت اللجنة عبارة  -
 ،السلع والخدمات  من: كال   يشملشركات التمويل االستهالكي محل التمويل الذي تقدمه وذلك ألن 

 ( مستحدثة سالفة الذكر.2بحسب ما جاء في المادة )

 (13( : أصلها مادة )14مادة )

، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ المادةهذه الواردة في صدر " وتقديم الخدمات " حذفت اللجنة عبارة  -
بعض أنواع فقط شراء يمولون من أن مقدمي التمويل  ،( مستحدثة2ما جاء في المادة )مع وذلك اتساق ا 

 دون الخدمات.سلع من ال
؛ ( من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن 5)أضافت اللجنة عبارة جدردة إلى عجز البند  -

ا متطابق ا  نص  والمتضمن  ،(9( من المادة )6التعدرل الذى سبق وأن أدالته على البند )وذلك اتساق ا مع 
 . المذكورة آنف ا ، إذ أضافت اللجنة ذات العبارة لذات األسباب مع هذا النص 

ا  - ا جدرد  أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة  -8"إلى هذه المادة نصه اآلتي: أضافت اللجنة بند 
ا للهيئة العامة للرقابة المالية أن تضيف أية شروط أارى تراها مناسبة  ؛ وذلك الهيئة" حتى يكون متاح 

 أية مستجدات قد تطرأ على السوق.تتالءم مع و  ،وفق ا لظروف المجتمع

 (14أصلها مادة ) ( :15مادة )

حيث رأت أنه ال حاجة  عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛  -
في حالة رفض فقط ر قرار الهيئة بقبول الترايص مسبب ا، فتسبيب القرار يكون مهم ا وضروري ا و صد  إلى

روم ا سواء بالقبول أو   30االل  هصدر ت  بقرار بالبت في الطلب ، وفي جميع األحوال تلتزم الهيئة الطلب 
 بالرفض.

 (15( : أصلها مادة )16مادة )
الواردة في صدر هذه المادة، كما استبدلت اللجنة كلمة  " األقل "بكلمة  " األخص "استبدلت اللجنة كلمة  -

 ؛ وذلك ضبط ا للصياغة. هذه المادةمن  (4البند )الواردة في  " تلك" بكلمة  "التعليمات " 

 (17( : أصلها مادة )18مادة )

وذلك  الوارد بالجدول المقارن؛إلى الفقرة األولى من هذه المادة، على النحو الخاصة  أضافت اللجنة كلمة  -
، المزمع إنشاؤه بموجب هذه " اتحاد الجهات العاملة في مجال التمويل االستهالكي"للتأكيد على أن 
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تكون له شخصية اعتبارية ااصة؛ ومن ثم تعتبر أمواله أمواال  ااصة تخضع في أحكامها لما  س المادة،
 أشخاص القانون الخاص.أموال تخضع له 

 مستحدثة ( : 21مادة )

لهيئة العامة للرقابة  ل يكون حيث رأت أن  اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ استحدثت  -
من  كوسيلة رقابية  ،التمويل االستهالكيشركات مع  ون كاوى التي يقدمها المتعاملفي تلقى الشالحق المالية 

بتنظيم إجراءات تقديم  ، ويصدر ، وحددت مهلة شهر للرد على الشكاوى على تلك الشركات  جانب الهيئة
 قرار من ر يس الهيئة.  الشكاوى والبت فيها وطريقة إاطار مقدميها

 (20( : أصلها مادة )22مادة )
بعبارة " مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة " "  مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامةاللجنة عبارة "  استبدلت  -

بأن المقصود  مزيد من اإليضاح، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ل( من هذه المادة2البند )في 
مجلس إدارة الهيئة  وبين  بينهالذى قد يحدث خلط لل، ومنع ا شركة التمويل االستهالكىهو مجلس إدارة 

 العامة للرقابة المالية. 
من هذه المادة؛ وذلك حتى  (4الواردة بالبند ) " إلدارة " " بعبارة  لتسيير أعمالاستبدلت اللجنة عبارة "  -

تسيير أعمال شركة التمويل االستهالكي التي تم   مجرد  علىيقتصر دور المفوض المعين من قبل الهيئة 
 .كبرأبصالحيات  ، بدال  من إدارتهابصالحيات محدودة حل مجلس إدارتها

،  (6إلى عجز البند )" الخاص بالتمويل االستهالكي أو تقديم التمويل االستهالكي" أضافت اللجنة عبارة  -
 لمزيد من اإليضاح. على النحو الوارد بالجدول المقارن؛

 (23( : أصلها مادة )25مادة )
الجزء األول من   وضعت ، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث قسمت اللجنة هذه المادة إلى فقرتين -

كل من زاول نشاط التمويل دون تعدرل، وهو الخاص بمعاقبة فقرة أولى ك -كما ورد من الحكومة  -النص
أفشى   كل من معاقبة لمعدلة؛  كفقرة ثانية من النص الثاني خصصت الجزءبينما  االستهالكى دون ترايص.

تعدرال    إليه ، وأضافت المعلومات السرية الخاصة بعمالء الشركات العاملة في مجال التمويل االستهالكي 
ا  ع الكافي لكل من تسول له نفسه  د لتحقيق الر ذلك ؛ و بتعدد المجني عليهمتعدد الغرامات ب  ا  ااصجدرد 
 بتعدد المجني عليهم.  على المخالف  بهاسيحكم  التي ت االغرامعدد تت س العمالء، حيث بيانات سرية إفشاء 
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 (26( : أصلها مادة )28مادة )

  قرنت اللجنة عقوبة الحبس بالغرامة  حيث  هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن،عدلت اللجنة  -
كل حالة تعرض على  مع ناسب ت لقاضى في تفريد العقوبة بما راوسعت من سلطة ثم  ،كأصل عام

من ناحية أارى  و  .أى منهماالحكم بالحبس والغرامة أو ببين اتيار االحرية  له تاحت أ حيث  ،المحكمة
ذلك رتناسب  حيث رأت أن ثالثة أشهر، لتصبح لمدة ال تجاوز شهر ا بدال  من  من عقوبة الحبساففت 

؛  إتيان هذه األفعال في تعمد الما يفيد  كذلك –إلى هذه المادة  -. وأضافت المذكورة في المادةجريمة المع 
 .مرتكب الجريمة لدىللتحقق من توافر القصد الجنا ي  وذلك
 (27( : أصلها مادة )29مادة )

قسمتها إلى فقرتين معدلتين على النحو  حيث  عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، -
كل من ارتكب أية مخالفة ألحكام هذا القانون ولم ترد بشأنها عقوبة  ااصة بمعاقبة  الفقرة األولى:التالى: 

ألف جنيه، وافضت الحد  50إلى آالف  10الحد األدنى للغرامة من  ، فرفعت محددة في باب العقوبات 
 . ألف جنيه 200ألف إلى   300األقصى من  

؛  القانون تنفيذ ا ألحكام للقرارات الصادرة  كل من ارتكب أية مخالفةبمعاقبة فهي ااصة  الفقرة الثانية:وأما 
تلك القرارات أقل ألف جنيه، حيث رأت أن مخالفة  50إذ قدرت لها عقوبة الغرامة التي ال تزيد على 

 جسامة من مخالفة أحكام القانون ذاته. 

 (28( : أصلها مادة )30مادة )
، على النحو الوارد بالجدول من الفقرة الثانية من هذه المادة " فى جميع األحوال" حذفت اللجنة عبارة  -

 نظر ا لتكرارها. لصياغة ا مراعاة لضبط المقارن؛ وذلك 

: خامس  رأي اللجنة املشرتكة:اا

القوارد  على النحوعلى الموافقة على مشروع القانون بعد تعدرله المشتركة هذا وقد استقر رأي اللجنة   
 بالجدول المقارن.

إذ توافدددق علدددى مشدددروع القدددانون المعدددروض، ترجدددو المجلدددس المدددوقر الموافقدددة عليددده المشدددتركة واللجندددة  
 بالصيغة المرفقة.

 املشرتكة  رئيس اللجنة
 م.أمحد مسري صال 



 

14 

 

 جــــدول مقـــــــارن
 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة

 قرار رئيس جملس الوزراء  
 مبشروع قانون  

 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل االستهالكي 
------------------------------------- 

 رئيس جملس الوزراء
 بعد االطالع على الدستور؛

 وعلى قانون العقوبات؛
 وعلى قانون اإلجراءات الجنا ية؛

 وعلى القانون المدنى؛
 بشأن البيوع التجارية؛ 1957لسنة  100وعلى القانون رقم 
 الدولة؛بشأن مجلس  1972لسنة  47وعلى القانون رقم 

 ؛1973لسنة  66وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 
وعلددى قددانون شددركات المسدداهمة وشددركات التوصددية باألسددهم والشددركات ذات المسددئولية 

 ؛1981لسنة  159المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
 ؛1999لسنة  17وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

 ؛2001لسنة  148نون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم وعلى قا

 
 مشروع قانون  

 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل االستهالكي 
--------------------------------- 

 باسم الشعب
 رئيس اجلمهورية
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 ؛2002لسنة  80وعلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 

لسدنة  88وعلى قدانون البندك المركدزى والجهداز المصدرفى والنقدد الصدادر بالقدانون رقدم 
 ؛2003

 ؛2008لسنة  120 وعلى قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 
بتنظدددديم الرقابددددة علددددى األسددددواق واألدوات الماليددددة غيددددر  2009لسددددنة  10وعلددددى القددددانون رقددددم 

 المصرفية؛
 ؛2014لسنة  141وعلى قانون التمويل متناهى الِصغر الصادر بالقانون رقم 

 ؛2015لسنة  115وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 
لسدددنة  176يم نشددداطى التدددأجير التمدددويلى والتخصددديم الصدددادر بالقدددانون رقدددم وعلدددى قدددانون تنظددد 

 ؛2018
 ؛2018لسنة  181وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 

 وبعد أاذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
 وبعد أاذ رأى مجلس القضاء األعلى؛

 الدولة؛وبعد أاذ رأى المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس 
 وبعد أاذ رأى البنك المركزى المصرى؛

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
 وبعد مراجعة مجلس الدولة.
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 قــرر

 نصه، يقدم إىل جملس النواب: مشروع القانون اآلتى
 قرر

 جملس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه 
 )املادة األوىل( 

 ُيعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم نشاط التمويل االستهالكى.
 )املادة األوىل( 

 كما هي 
 )املادة الثانية( 

تعددد الشددركات المددراص لهددا مددن الهيئددة العامددة للرقابددة الماليددة بممارسددة نشدداط التمويددل 
االستهالكى طبق ا ألحكام القانون المرافق من الشدركات التدى تدؤدى اددمات فدى مجدال 

بشأن تنظيم  2009لسنة  10األسواق المالية غير المصرفية وفق ا ألحكام القانون رقم 
 ات المالية غير المصرفية.الرقابة على األسواق واألدو 

 )املادة الثانية( 
 

 كما هي 

 )املادة الثالثة( 
ال تسددري أحكددام القددانون المرافددق علددى أنشددطة التمويددل التددى تجريهددا البنددوك الخاضددعة 
لرقابددددة البنددددك المركددددزي المصددددري ولددددو كانددددت بغددددرض تمويددددل شددددراء سددددلع أو ادددددمات 

 استهالكية.
مددة بموجددب أحكددام قددوانين التمويددل العقدداري كمددا ال تسددري أحكامدده علددى األنشددطة المنظ

غر أو شددراء العقددارات مددن اددالل  والتددأجير التمددويلي والتخصدديم، والتمويددل متندداهي الصددِ
 المطورين العقاريين.

 )املادة الثالثة(  
  
 

 كما هي
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 )املادة الرابعة( 

تسدددرى أحكدددام قدددانون شدددركات المسددداهمة وشدددركات التوصدددية باألسدددهم والشدددركات ذات 
 1981لسنة    159المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

بشددأن تنظديم األسددواق واألدوات الماليدة غيددر المصددرفية  2009لسدنة  10والقدانون رقددم 
 د به نص ااص فى القانون المرافق.على شركات التمويل االستهالكى، فيما لم رر 

 
والقددانون رقددم  1999لسددنة  17وال تسددرى أحكددام قددانون التجددارة الصددادر بالقددانون رقددم 

فى شأن بعض البيدوع التجاريدة علدى شدركات التمويدل االسدتهالكى  1957لسنة  100
 ومقدمى التمويل االستهالكى الخاضعين ألحكام القانون المرافق.

 )املادة الرابعة( 

قدانون شدركات المسداهمة  األحكام القواردة فقي رى على شركات التمويل االستهالكىتس
وشدددركات التوصددددية باألسدددهم والشددددركات ذات المسدددئولية المحدددددودة وشدددركات الشددددخص 

بشدأن  2009لسنة  10، والقانون رقم  1981لسنة  159الواحد الصادر بالقانون رقم 
ندص اداص بشقأن   فيمدا لدم ردرد وذلقك تنظيم األسواق واألدوات الماليدة غيدر المصدرفية،

 فى القانون المرافق.
 

 كما هي

 )املادة اخلامسة( 
فيمددا عدددا المنازعددات والدددعاوى التددى يخددتص بنظرهددا مجلددس الدولددة، تخددتص المحدداكم 

المنازعددددات والدددددعاوى الناشددددئة عددددن تطبيددددق أحكددددام القددددانون  االقتصددددادية بالفصددددل فددددى
المرافدق بمدا فيهدا منازعدات التنفيدذ الوقتيدة والموضدوعية وكدذا الددعاوى الجنا يدة الناشدئة 

 عن الجرا م المنصوص عليها فيه.

 )املادة اخلامسة( 
 

 كما هي

 )املادة السادسة( 

على كل من رزاول نشداط التمويدل االسدتهالكى المدنظم بموجدب أحكدام القدانون المرافدق 
 توفيق أوضاعه وفق ا ألحكامه، وذلك االل ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 )املادة السادسة( 

 كما هي
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ولمجلددددس إدارة الهيئددددة العامددددة للرقابددددة الماليددددة بقددددرار مندددده مددددد فتددددرة توفيددددق األوضدددداع 

لمدد أارى مماثلة ال تجاوز فى مجموعها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو 
 سنتين.

 )املادة السابعة( 

 فى الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. القانون المرافقُرنشر 
 رئيس جملس الوزراء 

21/4/2019 
 )دكتور/ مصطفى كمال مدبوىل( 

 )املادة السابعة( 

 فى الجريدة الرسمية، وُيعمل ب  من اليوم التالى لتاريخ نشره. القانون هاا ُينشر 
 يبصم هاا القانون بخاتم الدولة، ويعمل ب  كقانون من قوانينها.    

 قانون
 تنظيم نشاط التمويل االستهالكى 

 ـــ
 الباب األول 

 الفصل األول: التعريفات 

 ـــ

 :(1مادة )
تطبيدق أحكدام هدذا القدانون، ُيقصدد بالكلمدات والعبدارات التاليدة المعندى المبدين قدرين  فى

 كل منها:
 : الهيئة العامة للرقابة المالية.اهليئة( 1)

 قانون
 تنظيم نشاط التمويل االستهالكى 

 ـــ
 الباب األول 

 الفصل األول: التعريفات ونطاق تطبيق القانون 
 ـــ

 :(1مادة )
بيددق أحكددام هددذا القددانون، ُيقصددد بالكلمددات والعبددارات التاليددة المعنددى المبددين قددرين فددى تط

 كل منها:
 كما هو( 1)
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.جملس اإلدارة( 2)
ء لشددرا: كل نشاط رهددف إلدى تدوفير التمويدل المخصدص التمويل االستهالكى( 3)

السددلع والخدددمات ألغددراض اسددتهالكية متددى تددم مزاولتدده علددى وجدده االعتيدداد، ويشددمل التمويددل 
 أو نظم المدفوعات.من االل بطاقات المدفوعات التجارية 

وال يعتبر تمويال  اسددتهالكي ا فددى تطبيددق أحكددام هددذا القددانون التمويددل الددذى تقددل المدددة           
يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على أال يقددل فددى الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى 

 كل األحوال عن ستة أشهر.
أى شددركة مددراص لهددا بممارسددة نشدداط التمويددل : شــركة التمويــل االســتهالكى( 4)

االستهالكى، وتكون ااضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة الماليددة، بمددا فددى ذلددك الشددركات التددى 
بنددداء علدددى  أو نظدددم المددددفوعاتبطاقدددات مددددفوعات تجاريدددة  تقددددم تمدددويال  اسدددتهالكي ا بواسدددطة

 تعاقدها مع شبكة من با عى ومقدمى السلع والخدمات االستهالكية.
 ومقددمو الخدددمات : منتجددو أو موزعدو السددلع مقــدمو التمويــل االســتهالكى( 5)

 الذرن رزاولون نشاط التمويل االستهالكى.
ا بطاقات املدفوعات التجارية( 6) : البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقد 

 للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهالكى.
: مجموعة الوسا ل واإلجراءات والقواعدد الخاصدة بعمليدة تحويدل نظم املدفوعات( 7)

ا التفداق مبدرم بدين كافدة  األموال بين األعضاء المشاركين داال النظدام، والتدى تدتم وفقد 

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. :جملس إدارة اهليئة( 2)
: كل نشداط رهددف إلدى تدوفير التمويدل المخصدص لشدراء التمويل االستهالكى( 3)

السدددلع والخددددمات ألغدددراض اسدددتهالكية متدددى تدددم مزاولتددده علدددى وجددده االعتيددداد، ويشدددمل 
أو إحققدى وسققائل الققدفع التققي يقرهققا التمويددل مددن اددالل بطاقددات المدددفوعات التجاريددة 

 البنك المركزي.
 كما هي

 

 

شدركة مدراص لهدا بممارسدة نشداط التمويدل  : أىشركة التمويل االستهالكى( 4)
االستهالكى، وتكون ااضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات 

أو إحقدى وسقائل القدفع  التى تقدم تمويال  استهالكي ا بواسطة بطاقات مددفوعات تجاريدة
قدددمى السدددلع بندداء علددى تعاقددددها مددع شددبكة مدددن بددا عى وم التققي يقرهقققا البنققك المركقققزي 

 والخدمات االستهالكية.
: منتجو السلع أو موزعوها الذرن رزاولون نشداط مقدمو التمويل االستهالكى( 5)

 التمويل االستهالكى.
 ( كما هو6)   
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
األعضاء المشاركين فى النظام وبين مشغل النظام، على أن تتم عملية انتقال األموال 
باستخدام بنية أساسية وفنية وفق ا لتقنيات متفق عليها، ومن ضمنها التطبيقات الهاتفية 

 والوسا ط اإللكترونية، وذلك وفق ا للقواعد التى يضعها البنك المركزى فى هذا الشأن.
ــتهالكي( 8) ــالء التمويــل االس : أى شددخص يحصددل علددى تمويددل بموجددب عم

المعامالت التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون ألغراض اارج نطاق تجارتده أو 
 مهنته.

 حاف
 
 
 

 

 
 كما هو( 7)

 ( مستحدثة: 2مادة ) 
تسرى أحكام هاا القانون على نشاط التمويل االستهالكى الاى تقدم  شركات      

 التمويل االستهالكى بشأن السلع والخدمات اآلتية:
 المركبات بجميع أنواعها.  -

 .لكترونيةإلالسلع المعمرة ومن بينها األجهزة الكهربائية وا -

 . الخدمات التعليمية -

 .الخدمات الطبية -

 . والسياحةخدمات السفر  -

 . أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة -
كما تسرى أحكام هاا القانون على نشاط التمويل االستهالكى الاى يقوم ب       
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 مقدمو التمويل االستهالكى بشأن السلع اآلتية:

 المركبات بجميع أنواعها.  -

 .ةلكتروني السلع المعمرة ومن بينها األجهزة الكهربائية واإل -
 الفصل الثانى 
 أحكام عامة 

 دد
 (:2مادة )

ا لألحكددام الددواردة بهدذا القددانون والشددروط  تكدون ممارسددة نشداط التمويددل االسددتهالكى وفقد 
 والضوابط والمعارير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفددددى جميددددع األحددددوال يحظددددر علددددى الشددددركات المددددراص لهددددا بمزاولددددة نشدددداط التمويددددل 
 االستهالكى ومقدمى التمويل االستهالكى تلقى الودا ع.

 الفصل الثانى 
 أحكام عامة 

 دد
 (2( أصلها مادة )3مادة )

 
 كما هي

 (:3مادة )
إشدددهار الحقدددوق  يجدددوز لشدددركة التمويدددل االسدددتهالكى أو مقددددمى التمويدددل االسدددتهالكى

المنشددأة لصددالحها علددى المنقددوالت محددل عقددود التمويددل االسددتهالكى بسددجل الضددمانات 
ا ألحكددام قددانون تنظدديم الضددمانات المنقولددة الصددادر بالقددانون رقددم  المنقولددة المنشددأ وفقدد 

، وكذلك طلب تضمين اطابات وتدراايص المدرور للسديارات محدل 2015لسنة  115
ف لصددالح الشددركة أو مقدددم التمويددل لحددين الوفدداء بكامددل التمويددل مددا يفيددد حظددر التصددر 

 (3( : أصلها مادة )4مادة )
يجددددوز لشددددركة التمويددددل االسددددتهالكى أو مقدددددمى التمويددددل االسددددتهالكى إشددددهار الحقددددوق 
المنشددأة لصددالحها علددى المنقددوالت محددل عقددود التمويددل االسددتهالكى بسددجل الضددمانات 

ا أل بقققرار رئقققيس حكددام قدددانون تنظدديم الضددمانات المنقولددة الصدددادر المنقولددة المنشددأ وفقدد 
 .2015لسنة  115رقم  الجمهورية بالقانون 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 أقساط التمويل.

 (:4مادة )
ومددرروهم ومستشداروهم  تلتزم شركة التمويل االسدتهالكى ومقددمو التمويدل االسدتهالكى

والعددداملون بهدددا، بالمحافظدددة علدددى السدددرية التامدددة لعمال هدددا، وعددددم إفشددداء أى معلومدددات 
عددنهم أو عددن معددامالتهم إلددى الغيددر بدددون مددوافقتهم الكتابيددة المسددبقة وفددى حدددود هددذه 
ا لمدددا  الموافقدددة، وذلدددك باسدددتثناء الحددداالت التدددى رلدددزم فيهدددا تقدددديم معلومدددات محدددددة وفقددد 

 قوانين المعمول بها.تفرضه ال

 (4( : أصلها مادة )5مادة )
 ومدرروها ومستشاروهاالتمويل االستهالكى ومقدمو التمويل االستهالكى  شركات تلتزم 

والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعمال ها، وعدم إفشاء أى معلومات  
بقة وفى حدود هذه عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المس

الموافقة، وذلك باستثناء الحاالت التى رلزم فيها تقديم معلومات محددة وفق ا لما تفرضه 
 القوانين المعمول بها. 

 
 (:5مادة )

تلتدددزم شدددركات التمويدددل االسدددتهالكى ومقددددمو التمويدددل االسدددتهالكى بضدددوابط التسدددويق 
اإلفصاح عن كيفية احتساب واإلعالن التى تصدرها الهيئة، وعلى األاص ما رتعلق ب

وتحدرددد سددعر العا ددد، وبإاطددار الهيئددة بحجددم النشدداط وطبيعتدده والعوا ددق التددى تعترضدده 
 على النحو الذى تطلبه الهيئة.

 
 

 (5( : أصلها مادة )6مادة )
 

 كما هي

 الباب الثانى
 شركات ومقدمو التمويل االستهالكى 

 الباب الثانى
 شركات ومقدمو التمويل االستهالكى 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 دد

 الفصل األول 
 االستهالكى شركات التمويل 

 دد
 (:6مادة )

ُتقدم طلبات تأسيس شركات التمويل االستهالكى إلى الهيئة علدى النمدوذج المعدد لدذلك 
 مرفق ا به األوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على األاص ما يأتى:

 والمدفوع.شهادة اإلرداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر  -
 بتدا ى والنظام األساسى للشركة.ثالث نسخ من العقد اال -
طلدددب مدددن وكيدددل المؤسسدددين متضدددمن ا علدددى وجددده الخصدددوص اسدددم الشدددركة وبيدددان  -

 بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
 إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة. -

وتعددد الهيئددة سددجال  تدددون بدده طلبددات تأسدديس الشددركات المشددار إليهددا، ويددتم تدددوين هددذه 
ا لتدداريخ ورود كددل منهددا، ويكددون لكددل طلددب ملددف ادداص  الطلبددات بأرقددام متتابعددة وفقدد 
تودع فيه أوراق التأسيس وكدل مدا رتعلدق بدذلك مدن إجدراءات، وتشدكل بقدرار مدن ر ديس 

 للنظر فى تأسيس تلك الشركات.الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية 
 

 دد
 الفصل األول 

 شركات التمويل االستهالكى 
 دد

 (6( : أصلها مادة )7مادة )
إلدى الهيئدة علدى النمدوذج المعدد لدذلك  ُتقدم طلبات تأسيس شركات التمويل االستهالكى

 مرفق ا بها األوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على األاص ما يأتى:
 مدفوع ا بالكامل.شهادة اإلرداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر  -
  كما هو -
 بأسددماء وبياندا  طلب من وكيل المؤسسين متضمن ا على وجه الخصوص اسدم الشدركة  -

 المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
 كما هو -

 
 كما هي
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 (:7مادة )

ال يجوز مزاولة نشاط التمويل االستهالكى إال للشركات المراص لها بذلك مدن الهيئدة 
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ ا لده،  وفق ا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى

ا للضدوابط واإلجدراءات التدى  وبعد القيد لدى الهيئة فى سدجل اداص لهدذا الغدرض، وفقد 
 يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويحدددد مجلددس إدارة الهيئددة رسددم التددرايص بمزاولددة النشدداط للشددركة بمددا ال يجدداوز ما ددة 
 لسداد المقررة قانون ا.ألف جنيه يسدد وفق ا لطرق ا

ويجدددوز للهيئدددة التدددرايص لشدددركة التمويدددل االسدددتهالكي بممارسدددة أنشدددطة ماليدددة غيدددر 
مصرفية أارى، وذلك وفق ا للضوابط التدي يضدعها مجلدس إدارة الهيئدة فدي هدذا الشدأن، 
ومن بينها على وجه األاص وجوب إمساك حسدابات وقدوا م ماليدة مسدتقلة لكدل نشداط 

 ل المصدر والمدفوع لكل نشاط.واستيفاء رأس الما
 

ا بدددده عقددددد الشددددركة والنظددددام األساسددددي والسددددجل التجدددداري  ويقدددددم طلددددب التددددرايص مرفقدددد 
( 8)والبطاقددة الضددريبية، باإلضددافة إلددى مددا يفيددد اسددتيفاء الشددروط المشددار إليهددا بالمددادة 

وعلدى الهيئدة يحدددها مجلدس إدارة الهيئدة،  من هذا القانون وغيرها من المستندات التى
ا مددن تدداريخ  إصدددار قرارهددا مسددبب ا بقبددول طلددب التددرايص أو رفضدده اددالل ثالثددين رومدد 

 تقديم الطلب مستوفي ا كافة المستندات المطلوبة.

 (7أصلها مادة )( : 8مادة )
 

 كما هي
 
 

 كما هي
 

ويجددددوز للهيئددددة التددددرايص لشددددركة التمويددددل االسددددتهالكي بممارسددددة أنشددددطة ماليددددة غيددددر 
ا للضدوابط التدي يضدعها مجلدس إدارة الهيئدة فدي هدذا الشدأن،  مصرفية أارى، وذلدك وفقد 

 مسدتقلة لكدل نشداط، ومن بينها على وجه األاص وجوب إمساك حسابات وقوا م ماليدة
واستيفاء متطلبات الحد األدنى لرأس المال المصدر مدفوع ا بالكامل لجميقع األنشقطة 

 المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
ا بدددده عقددددد الشددددركة والنظددددام األساسددددي والسددددجل التجدددداري  ويقدددددم طلددددب التددددرايص مرفقدددد 

( 9)ا بالمددادة والبطاقددة الضددريبية، باإلضددافة إلددى مددا يفيددد اسددتيفاء الشددروط المشددار إليهدد 
وفققي حالققة مددن هددذا القددانون وغيرهددا مددن المسددتندات التددي يحددددها مجلددس إدارة الهيئددة، 

ا مقن  رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبب ا خقالل ثالثقين يومق 
تققاريخ تقققديم الطلققب مسققتوفي ا جميققع المسققتندات المطلوبققة. ويكققون لصققاحب الشققأن 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 
 

ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترايص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لددى 
 الهيئة.

( مققن هققاا 23تظلمققات المنصققوص عليهققا فققي المققادة )الحققق فققي اللجققوء للجنققة ال
 القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد علي .

 كما هي

 (:8مادة )
ُيشدددترط للحصدددول علدددى تدددرايص مزاولدددة نشددداط التمويدددل االسدددتهالكي تدددوافر الشدددروط 

 اآلتية:
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأال يقل رأسمالها المصددر عدن الحدد الدذي  -1

يقددرره مجلددس إدارة الهيئددة، رددتم دفعدده بالكامددل، علددى أال يقددل فددى جميددع األحددوال عددن 
 عشرة مالرين جنيه.

أن يقتصدددر عمدددل الشدددركة علدددى نشددداط التمويدددل االسدددتهالكى، مدددا لدددم تدددراص لهدددا  -2
 ية غير مصرفية أارى.الهيئة بمزاولة أنشطة مال

 %50أن يكدون مدن ضدمن مؤسسدى الشددركة أشدخاص اعتباريدة بنسدبة ال تقدل عددن  -3
مدن رأسدمال  %25من رأسمال الشركة، وأال تقل نسبة مساهمة المؤسسات الماليدة عدن 

الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويدل االسدتهالكى قبدل العمدل 
تدم االسدتحواذ عليهدا أو تغييدر هيكدل ملكيتهدا بمدا يجداوز ثلدث رأس بهذا القانون إال إذا 

 مالها المصدر.

 (8( : أصلها مادة )9مادة )
 ُيشترط للحصول على ترايص مزاولة نشاط التمويل االستهالكي توافر الشروط اآلتية:

 كما هو -1
 
 

 كما هو -2
 

  كما هو -3
 
 
 

 
 كما هو -4
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
أن رتدددوافر لددددى شددداغلى مناصدددب العضدددو المنتددددب والمددددرر المدددالى فدددى الشدددركة  -4

 الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
يددة وأنظمددة المعلومددات الالزمددة أن رتددوافر لدددى الشددركة التجهيددزات والبنيددة التكنولوج -5

 لمباشرة النشاط وفق ا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
أن رتوافر لدى الشركة ال حة داالية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحدردد  -6

نسب التمويل حسب قدرة العمالء على السداد، وااللتزام باالسدتعالم عدن عمال هدا لددى 
  تمانى.إحدى شركات االستعالم اال

 
 
 أى شروط أارى يضعها مجلس إدارة الهيئة. -7

 

 كما هو -5
  

لددددى الشدددركة ال حدددة دااليدددة تدددنظم ضدددوابط وإجدددراءات مدددنح التمويدددل  رتدددوافر أن -6
وتحدرددد نسددب التمويددل حسددب قدددرة العمددالء علددى السددداد، وااللتددزام باالسددتعالم 

وآليقات إدارة المخقاطر  ،شدركات االسدتعالم اال تمداني ىحدد إعن عمال هدا لددى 
والمققالءة الماليققة، والتعامققل مققع شققكاوى العمققالء التققي يلتققزم بهققا المققديرون 

 والعاملون فيها.
 كما هو -7

 (:9مادة )
ا للنمدددوذج  ا بينهدددا وبدددين عمال هدددا وفقددد  علددى شدددركات التمويدددل االسدددتهالكى أن تبدددرم عقددد 

 الذى تضعه الهيئة، على أن رتضمن على وجه الخصوص ما يأتى:
ا نافي ا للجهالة. -1  تحدرد السلع أو الخدمات محل التمويل تحدرد 
بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما ردفعه عميل التمويل منه وقت إبدرام  -2

 التعاقد.
تحدرد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السدداد  -3

 (9( : أصلها مادة )10مادة )
ا بينها وبين عمال ها وفق ا للنموذج الدذى  على شركات التمويل االستهالكى أن تبرم عقد 

 على وجه الخصوص ما يأتى:تضعه الهيئة، على أن رتضمن 
 كما هو -1
 كما هو -2
 
تحدرد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسدداد، وعددد أقسداط السدداد  -3
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ا لحسداب قيمدة التمويدل، ومدا إذا وشروطه وقيمدة كدل منهدا، وسدعر ا لعا دد المتخدذ أساسد 

 كان ثابت ا أم متغير ا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آار.
بيدددان الضدددمانات التدددى حصدددلت عليهدددا شدددركة التمويدددل، بمدددا فدددى ذلدددك المندددع مدددن  -4

 التصرف لحين الوفاء.
 
التمويدددل إلدددى الهيئدددة، وشدددركات تصدددريح العميدددل للشدددركة باإلفصددداح عدددن بياندددات  -5

 االستعالم اال تمانى.
 حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك. -6
 حق الشركة فى بيع أو اصم الدرون المستحقة لها. -7
أن رتضددددمن العقددددد رقددددم التددددرايص الصددددادر للشددددركة ومددددا يفيددددد اضددددوعها لرقابددددة  -8

 وإشراف الهيئة.
ولشددددركات التمويددددل االسددددتهالكى تقددددديم التمويددددل مددددن اددددالل بطاقددددات المدددددفوعات     

التجاريددة ونظددم المدددفوعات، بندداء  علددى تعاقدددهم مددع شددبكة مددن بددا عى ومقدددمى السددلع 
والخدمات االستهالكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عمال ها 

( حتدى 4على أن رتضمن على األاص البنود مدن )وفق ا للنموذج الذى تضعه الهيئة، 
 ( من الفقرة السابقة، باإلضافة إلى ما يأتى:8)
بيددان ببددا عى ومقدددمى السددلع والخدددمات وقددت إبددرام العقددد وأسددلوب تحدرثدده بالحددذف  -1

ا لحسدداب قيمددة التمويددل، ومددا   إنوشددروطه وقيمددة كددل منهددا، وسددعر العا ددد المتخددذ أساسدد 
 متغير ا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آار. أوكان ثابت ا 

بيدددان الضدددمانات التدددى حصدددلت عليهدددا شدددركة التمويدددل، بمدددا فدددى ذلدددك المندددع مدددن  -4
ا للسياسة االالتصرف لحين الوفاء،   ئتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.وفق 

 كما هو -5
 
 كما هو -6
 كما هو -7

 كما هو -8
 

ولشددددركات التمويددددل االسددددتهالكى تقددددديم التمويددددل مددددن اددددالل بطاقددددات المدددددفوعات      
بندداء  علددى تعاقدددهم مددع  ،أو إحققدى وسققائل الققدفع التققي يقرهققا البنققك المركققزي التجاريددة 

شددددبكة مددددن بددددا عى ومقدددددمى السددددلع والخدددددمات االسددددتهالكية، وفددددى هددددذه الحالددددة تلتددددزم 
ا للنمددوذج الددذى تضددعه الهيئددة، علددى أن  الشددركات بددإبرام عقددد بينهددا وبددين عمال هددا وفقدد 

( مدن الفقدرة السدابقة، باإلضدافة إلدى مدا 8( حتدى )4رتضمن علدى األادص البندود مدن )
 يأتى:
  كما هو -1
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 أو باإلضافة طوال فترة سريانه.

العا ددد تحدرددد الحددد األقصددى للتمويددل المقدددم مددن الشددركة، وشددروط سددداده، وسددعر   -2
ا لحساب التمويل، وما إذا كدان ثابتد ا أم متغيدر ا، وذلدك دون التقيدد بالحددود  المتخذ أساس 

 المنصوص عليها فى أى تشريع آار.

 
تحدرد الحد األقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشدروط سدداده، وسدعر العا دد  -2

ا لحسددداب التمويدددل، ومدددا  ا  إنالمتخدددذ أساسددد  متغيدددر ا، وذلدددك دون التقيدددد  أوكدددان ثابتددد 
 بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آار.

 (:10مادة )
ا لمعددارير  تلتددزم شددركة التمويددل االسددتهالكى بإعددداد القددوا م الماليددة الدوريددة والسددنوية وفقدد 

المحاسددبة المصددرية، ويصدددر مجلددس إدارة الهيئددة قددرار ا بالقواعددد األاددرى إلعددداد القددوا م 
الماليددة ومواعيددد إعدددادها وإرسددالها إلددى الهيئددة، ومواعيددد عرضددها علددى الجمعيددة العامددة 

 للشركة.
سددابات أو أكثددر مددن بددين المقيدددرن بالسددجل ويتددولى مراجعددة حسددابات الشددركة مراقددب ح

 المعد لهذا الغرض بالهيئة وفق ا لمعارير المراجعة المصرية.

 (10( : أصلها مادة )11مادة )
 

 
 كما هي

 (:12مادة )
علدددى الشددددركات المددددراص لهددددا بمزاولددددة نشدددداط التمويددددل االسددددتهالكى االلتددددزام بالقواعددددد 

 يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على األقل ما يأتى: والمعارير التى
متطلبددددات الحوكمددددة مددددن حيددددث تشددددكيل مجلددددس اإلدارة، واللجددددان المنبثقددددة عندددده،  -1

 واإلفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
 معارير المالءة المالية. -2

 ( :12مادة )
لشددددركات المددددراص لهددددا بمزاولددددة نشدددداط التمويددددل االسددددتهالكى االلتددددزام بالقواعددددد علددددى ا

 والمعارير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على األقل ما يأتى:
 كما هو -1
 
 كما هو -2
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 ضوابط تحدرد نسب التمويل بحسب قدرة العمالء على السداد. -3
الحددددددد األدنددددددى الحتسدددددداب االضددددددمحالل والمخصصددددددات للتمويددددددل المشددددددكوك فددددددى  -4

 تحصيله.
 ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع. -5
ضدوابط مكافحدة غسددل األمدوال وتمويدل اإلرهدداب، بمراعداة تلدك الصددادرة مدن وحدددة  -6

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 كما هو -3
 كما هو -4
 
 .ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها -5
الصددادرة مددن  التعليمققاتضددوابط مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب، بمراعدداة  -6

 وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
 (:11مادة )

المراص لهدا بمزاولدة هدذا النشداط بتقدديم تقريدر ربدع  تلتزم شركات التمويل االستهالكى
 سنوى إلى الهيئة، رتضمن على األقل ما يأتى:

 
 نتا ج أعمال الشركة. -1
 حجم التمويل وتوزيعه وفق ا للسلع محل التمويل. -2
 حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة. -3
 قدرة العمالء على السداد.مدى االلتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب  -4
 
 
 

 (:11( أصلها مادة )13مادة )
تلتزم شركات التمويدل االسدتهالكى المدراص لهدا بمزاولدة هدذا النشداط بتقدديم تقريدر ربدع 

ا للنمققوذج المعققد مققن الهيئققة، علققى أنسددنوى إلددى الهيئددة  رتضددمن علددى األقددل مددا  وفققق 
 يأتى:

 كما هو -1
 محل التمويل. والخدماتحجم التمويل وتوزيعه وفق ا للسلع  -2
 كما هو -3
 كما هو -4
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 الفصل الثانى 

 مقدمو التمويل االستهالكى 
 دد

 (:13مادة )
علددى مقدددمى التمويددل االسددتهالكى الددذرن يكددون نشدداطهم الر يسددى توزيددع أو بيددع السددلع 

محددل التمويددل الحصددول علددى تددرايص بددذلك مددن الهيئددة، والقيددد فددى  وتقددديم الخدددمات 
سددجل ادداص لدددرها، متددى تجدداوز حجددم التمويددل المقدددم مددنهم سددنوي ا الحددد الددذى يقددرره 

مليددون جنيدده مصددرى، كمددا يشددترط علددى  25مجلددس إدارة الهيئددة، بشددرط أال يقددل عددن 
 األاص ما يأتى:

شدركات األمدوال )شدركة مسداهمة، أن رتخذ مقدم التمويل االستهالكى شكل إحدى  -1
 شركة توصية باألسهم، شركة ذات مسئولية محدودة(.

أن ُيخصددص مبلددغ ال يقددل عددن الحددد األدنددى الددذى يقددرره مجلددس إدارة الهيئددة علددى  -2
 أال يقل عن عشرة مالرين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل االستهالكى.

نشداط التمويدل االسدتهالكى الشدروط أن رتوافر لدى المدرر التنفيدذى المسدئول عدن  -3
 والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

أن رتددوافر لدددى الشددركة التجهيددزات والبنيددة التكنولوجيددة وأنظمددة المعلومددات الالزمددة  -4
 لمباشرة نشاط التمويل االستهالكى وفق ا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.

 الفصل الثانى 
 مقدمو التمويل االستهالكى 

 دد
 (13( : أصلها مادة )14مادة )

علددى مقددددمى التمويددل االسدددتهالكى الدددذرن يكددون نشددداطهم الدددر يس توزيددع أو بيدددع السدددلع 
محل التمويل ، الحصول على ترايص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل ااص لدرها، 
متدددى تجددداوز حجدددم التمويدددل المقددددم مدددنهم سدددنوي ا الحدددد الدددذى يقدددرره مجلدددس إدارة الهيئدددة، 

 ى، كما يشترط على األاص ما يأتى:مليون جنيه مصر  25بشرط أال يقل عن 
 

 كما هو -1
 

 كما هو -2
 
 

 كما هو  -3
 

 كما هو -4
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ال حة داالية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحدردد أن رتوافر لدى الشركة  -5

نسب التمويل حسب قدرة العمالء على السداد، وااللتزام باالسدتعالم عدن عمال هدا لددى 
 إحدى شركات االستعالم اال تمانى.

 
أن تمسدددك الشدددركة حسدددابات وقدددوا م ماليدددة مسدددتقلة لنشددداط التمويدددل االسدددتهالكى،  -6

 من هذا القانون. (10)وتلتزم بأحكام المادة 
ا بينها وبين عمال ها وفق ا ألحكام المادة  -7  من هذا القانون. (9)أن تبرم عقد 

 
 
 وتحدردد  التمويدل مدنح وإجدراءات  ضوابط تنظم داالية ال حة الشركة لدى رتوافر أن -5

على السداد، وااللتدزام باالسدتعالم عدن عمال هدم لددى  العمالء قدرة حسب  نسب التمويل
وآليات إدارة المخاطر والمقالءة الماليقة، والتعامقل شركات االستعالم اال تماني، إحدى 

 مع شكاوى العمالء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

لة لنشاط التمويل االستهالكى، وتلتزم أن تمسك الشركة حسابات وقوا م مالية مستق -6
 من هذا القانون.  (11)بأحكام المادة 

ا بينها وبين عمال ها وفق ا ألحكام المادة  -7  من هذا القانون. (10)أن تبرم عقد 
 أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة. -8

 (:14مادة )
ا بدده عقددد الشددركة والنظددام ُيقدددم طلددب التددرايص مددن مقدددمى التمويددل  االسددتهالكى مرفقدد 

األساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، باإلضافة إلدى مدا يفيدد اسدتيفاء الشدروط 
 من هذا القانون وغيرها من المستندات التى تحددها الهيئة.  (13)المشار إليها بالمادة  

ا  وعلى الهيئة إصدار قرارها مسبب ا بقبول طلدب التدرايص أو رفضده ادالل ثالثدين رومد 
 من تاريخ تقديم الطلب مستوفي ا كافة المستندات المطلوبة.

 

 (14( : أصلها مادة )15مادة )
ا بدده عقددد الشددركة والنظددا م ُيقدددم طلددب التددرايص مددن مقدددمى التمويددل االسددتهالكى مرفقدد 

األساسى والسجل التجارى والبطاقدة الضدريبية، باإلضدافة إلدى مدا يفيدد اسدتيفاء الشدروط 
 من هذا القانون وغيرها من المستندات التى تحددها الهيئة. (14)المشار إليها بالمادة 

البت في طلب التقرخيص بقالقبول أو بقالرفض وذلقك بققرار تصقدره خقالل وعلى الهيئدة 
قديم الطلب مستوفي ا جميع المستندات المطلوبقة، وفقي حالقة ثالثين يوم ا من تاريخ ت

 رفض  يجب أن يكون قرارها مسبب ا.
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
السجل المعد لذلك لددى  ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترايص بمزاولة النشاط فى

الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترايص بمزاولة النشاط للشدركة، بمدا ال يجداوز 
 ما ة ألف جنيه يسدد وفق ا لطرق السداد المقررة قانون ا.

 

 كما هي 

 (:15مادة )
علددى مقدددمى التمويددل االسددتهالكى المددراص لهددم بمزاولددة نشدداط التمويددل االسددتهالكى، 

 األقدليضعها مجلدس إدارة الهيئدة، والتدى تتضدمن علدى  االلتزام بالقواعد والمعارير التى
 ما يأتى:

 معارير المالءة المالية. -1
 ضوابط تحدرد نسب التمويل بحسب قدرة العمالء على السداد. -2
الحددددددد األدنددددددى الحتسدددددداب االضددددددمحالل والمخصصددددددات للتمويددددددل المشددددددكوك فددددددى  -3

 تحصيله.
الصددادرة مددن وحدددة  تلددكراعدداة ضددوابط مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب بم -4

مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب وبعددد التنسدديق مددع الجهددات المعنيددة فددى هددذا 
 الشأن.

 (15( : أصلها مادة )16مادة )
علددى مقدددمى التمويددل االسددتهالكى المددراص لهددم بمزاولددة نشدداط التمويددل االسددتهالكى، 

الهيئددددة، والتددددى تتضددددمن علددددى االلتددددزام بالقواعددددد والمعددددارير التددددى يضددددعها مجلددددس إدارة 
 ما يأتى: األخص

 كما هو -1
 كما هو -2

 كما هو -3
 
الصددادرة مددن  التعليمققاتضددوابط مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب بمراعدداة  -4

وحدددة مكافحددة غسددل األمددوال وتمويددل اإلرهدداب وبعددد التنسدديق مددع الجهددات المعنيددة فددى 
 هذا الشأن.
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 الباب الثالث

 التوعية بنشاط التمويل االستهالكى  
 واالحتاد املصرى للجهات العاملة به

 دد
 (:16مادة )

ق المتعدداملين تعمددل الهيئددة علددى نشددر الددوعى بنشدداط التمويددل االسددتهالكى وحمايددة حقددو 
 فيه والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموه.

وتقددوم الهيئددة بإعددداد ونشددر الدراسددات واإلحصدداءات الالزمددة للتعريددف بنشدداط التمويددل 
 االستهالكى.

 الباب الثالث
 التوعية بنشاط التمويل االستهالكى  

 واالحتاد املصرى للجهات العاملة به
 دد

 (16أصلها مادة ) ( :17مادة )
 

 كما هي

 (:17مادة )
ُرنشددأ اتحدداد يضددم شددركات التمويددل االسددتهالكى ومقدددمى التمويددل االسددتهالكى يسددمى 
"االتحاد المصرى للجهات العاملة فدى مجدال التمويدل االسدتهالكى" ويتمتدع بالشخصدية 

 االعتبارية المستقلة، ويخضع إشرافي ا ورقابي ا للهيئة.
م التوصيات فى شأن تنميددة النشدداط وزيددادة الددوعى بدده، وتبنددى المبددادرات ويختص االتحاد بتقدي

الداعمة له، وإبداء الرأى بشأن التشريعات المنظمة له، وتنميددة مهددارات العدداملين بدده وتدددريبهم، 
 والتنسيق بين األعضاء.

لالتحدداد قددرار مددن مجلددس إدارة الهيئددة، شددريطة أن رتضددمن  ويصدددر بالنظددام األساسددى
 النظام األساسى تحدرد موارد االتحاد، ونسب تمثيل األنشطة فى مجلس إدارته.

 (17( : أصلها مادة )18مادة )
ُرنشدددأ اتحددداد يضدددم شدددركات التمويدددل االسدددتهالكى ومقددددمى التمويدددل االسدددتهالكى يسدددمى 

مجدال التمويدل االسدتهالكى" ويتمتدع بالشخصدية "االتحاد المصدرى للجهدات العاملدة فدى 
 المستقلة، ويخضع إشرافي ا ورقابي ا للهيئة. الخاصةاالعتبارية 

 

 كما هي 
 

 
 كما هي 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 (:18مادة )

سدددجل اددداص بالهيئدددة، بعدددد أداء رسدددم مقدددداره امسدددة آالف جنيددده،  ُيسدددجل االتحددداد فدددى
 وُينشر قرار إنشا ه ونظامه األساسى فى الوقا ع المصرية على نفقة االتحاد.

وتلتزم جميع الجهات المدراص لهدا مدن الهيئدة بالعمدل فدى مجدال التمويدل االسدتهالكى 
 باالنضمام إلى االتحاد ومراعاة نظامه األساسى.

الل بالتدابير التى يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو ر يسده وفدق أحكدام ومع عدم اإلا
هذا القانون، يجوز لالتحداد أن رتخدذ ضدد أعضدا ه التددابير اإلداريدة التدى ردنص عليهدا 

 نظامه األساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

 (18( : أصلها مادة )19مادة )
 
 

 كما هي 
 
 

 الرابعالباب 
 الرقابة ومحاية املتعاملني

 دد
 (:19مادة )

يكددون للعدداملين الددذرن يصدددر بتحدردددهم قددرار مددن وزيددر العدددل بندداء علددى طلددب ر دديس 
تقدددع  مجلدددس إدارة الهيئدددة، صدددفة مدددأمورى الضدددبط القضدددا ى فدددى إثبدددات الجدددرا م التدددى

بالمخالفدددة ألحكدددام هدددذا القدددانون أو القدددرارات الصدددادرة تنفيدددذ ا لددده، ولهدددم فدددى سدددبيل ذلدددك 
االطالع على السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات والوسدا ط اإللكترونيدة فدى مقدار 
الشدددركات ومقددددمى التمويدددل االسدددتهالكى وفروعهدددا واألمددداكن التدددى توجدددد بهدددا، وعلدددى 

 الباب الرابع
 الرقابة ومحاية الـمتعاملني

 دد
  (19مـادة )  ( : أصلها20مادة ) 

 
 كما هي 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ذكورة أن يقدددموا إلددى المددوظفين المددذكورين البيانددات وصددور المسددئولين فددى الجهددات المدد 

 المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
 كما هي 

 ( : مستحدثة21مادة ) 
المتعقاملين مقع شقركات تتلقى الهيئة الشكاوى التقي يققدمها أصقحاب الشقأن مقن     

التمويققل االسققتهالكي عققن مخالفققة أحكققام هققاا القققانون أو القققرارات الصققادرة  يومقققدم
تنفيققاا لقق ، ويجققب عليهققا الققرد علققى تلققك الشققكاوى خققالل موعققد ال يجققاو  شققهرا  مققن 
تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم 

 .الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميهاإجراءات تقديم 
 (:20مادة )

ألحكددام هددذا القددانون  لمجلددس إدارة الهيئددة فددى حالددة مخالفددة شددركة التمويددل االسددتهالكى
أو القرارات الصادرة تنفيذ ا له، أو إذا فقدت شدرط ا مدن شدروط التدرايص، أو إذا قامدت 
بمدا مددن شددأنه تهدرددد اسددتقرار السددوق أو مصددالح المسدداهمين فيهددا أو المتعدداملين معهددا، 

 أن رتخذ تدبير ا أو أكثر من التدابير اآلتية:
خالفدددة ادددالل المددددة وبالشدددروط المحدددددة فدددى (  توجيددده تنبيددده إلدددى الشدددركة بإزالدددة الم1

 التنبيه.
(  دعدددوة مجلدددس اإلدارة أو الجمعيدددة العامدددة لالنعقددداد، بحضدددور أحدددد ممثلدددى الهيئدددة، 2

 للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الالزم نحو إزالتها.

 (20( :أصلها مادة )22مادة )
لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة شركة التمويل االستهالكى ألحكام هذا القدانون أو 
القرارات الصادرة تنفيذ ا له، أو إذا فقدت شرط ا من شدروط التدرايص، أو إذا قامدت بمدا 

ن معهددا، أن مددن شددأنه تهدرددد اسددتقرار السددوق أو مصددالح المسدداهمين فيهددا أو المتعدداملي
 رتخذ تدبير ا أو أكثر من التدابير اآلتية:

 كما هو( 1
 
لالنعقدداد، بحضدددور أحدددد ممثلدددى  مجلقققس إدارة الشقققركة أو جمعيتهقققا العامقققة(  دعددوة 2

 أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الالزم نحو إزالتها. الهيئة، للنظر فى
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
أو (  دعددوة الجمعيددة العموميددة للشددركة للنظددر فددى تنحيددة ر دديس مجلددس إدارة الشددركة 3

العضو المنتدب أو كليهما، فدإذا لدم تدتم التنحيدة كدان لمجلدس إدارة الهيئدة إصددار قدرار 
 مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما.

الشدركة مؤقتد ا لمددة ال تجداوز سدتة  إلدارة(  حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفدوض 4
ألمدر أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أارى، ويعرض المفوض ادالل مددة تعيينده ا

 على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جدرد باألداة القانونية المقررة.
 (  المنع من إبرام عقود تمويل جدردة لمدة ال تزيد على ستة أشهر.5
 (  إلغاء ترايص مزاولة النشاط.6
 

( ضدددد مقددددمى 6، 5، 1ويجدددوز اتخددداذ التددددابير المنصدددوص عليهدددا فدددى البندددود أرقدددام )
ل تحقدق أى مدن الحداالت المنصدوص عليهدا فدى الفقدرة األولدى التمويل االستهالكى حا

مدددددن هدددددذه المدددددادة بمدددددا فيهدددددا عدددددزل المددددددرر التنفيدددددذى المسدددددئول عدددددن نشددددداط التمويدددددل 
 االستهالكى.

ا مدددن  ويجدددوز لدددر يس مجلدددس إدارة الهيئدددة حدددال مخالفدددة شدددركة التمويدددل االسدددتهالكى أيددد 
 أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق اإلدارى.

( مدددن هدددذه المدددادة مدددن 2، 1أن تصددددر التددددابير المنصدددوص عليهدددا بالبنددددرن )ويجدددوز 
، 4ر يس الهيئة، كما يجوز لده اتخداذ أى مدن التددابير المنصدوص عليهدا فدى البنددرن )

 كما هو(  3
 
 
ا لمددددة ال  لتسقققيير أعمقققالحدددل مجلدددس إدارة الشدددركة وتعيدددين مفدددوض ( 4 الشدددركة مؤقتددد 

تجداوز سدتة أشددهر ويجدوز مددها لمدددة سدتة أشددهر أادرى، ويعدرض المفددوض ادالل مدددة 
 درد باألداة القانونية المقررة.تعيينه األمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس ج

 (  كما هو5
الخققاص بالتمويققل االسققتهالكي أو تقققديم التمويققل إلغدداء تددرايص مزاولددة النشدداط (  6

 االستهالكي.
 مققن هقاه المققادة( 6، 5، 1ويجدوز اتخداذ التددابير المنصدوص عليهددا فدى البندود أرقدام )

نصددوص عليهددا فددى ضددد مقدددمى التمويددل االسددتهالكى حددال تحقددق أى مددن الحدداالت الم
الفقرة األولى من هذه المادة بما فيها عزل المدرر التنفيذى المسئول عدن نشداط التمويدل 

 االستهالكى.
 

 كما هي
 

 

 
 كما هي
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
( مددن هددذه المددادة إذا كددان الخطددر مددن شددأنه أن رترتددب عليدده ضددرر رتعددذر تداركدده، 5

 ارة الهيئة أرهما أقرب.وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إد 
ا السدددتقرار السدددوق، أو حمايدددة لحقدددوق المتعددداملين مدددع شدددركات  ويجدددوز للمجلدددس تحقيقددد 
التمويدددل االسدددتهالكى ومقددددمى التمويدددل االسدددتهالكى، أو فدددى حالدددة تعدددرض أى منهمدددا 
ا  لمشددكالت ماليددة تددؤثر علددى مركزهمددا المددالى، إلزامهمددا بتعزيددز مالءتهمددا الماليددة وفقدد 

 حدد.لجدول زمنى م

 

 
 كما هي

 (:21مادة )
يقددمها أصدحاب الشدأن مدن القدرارات اإلداريدة  ُتنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمدات التدى

ا ألحكدددام هدددذا القدددانون، ويصددددر بتشدددكيل كدددل لجندددة قدددرار مدددن  مجلدددس الصدددادرة تطبيقددد 
 ، وتكددون بر اسددة أحددد نددواب ر دديس مجلددس الدولددة وعضددوية اثنددين مددن مستشددارى اإلدارة

ا ألحكددام القددانون المددنظم لمجلددس الدولددة، وممثددل عددن  مجلددس الدولددة رددتم ااتيددارهم وفقدد 
الهيئددة يختدداره ر يسددها، وعضددو مددن ذوى الخبددرة، ويكددون للمددتظلم الحضددور أمددام اللجنددة 

 بنفسه أو بنا ب عنه أو من يمثله.
ا مددن تدداريخ اإلاطددار  أو ويكددون الددتظلم مددن القددرار أمددام هددذه اللجنددة اددالل سددتين رومدد 

العلم اليقينى به، على أن تصدر اللجندة قرارهدا فدى الدتظلم فدى ميعداد ال يجداوز ثالثدين 
 روم ا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نها ي ا ونافذ ا.

وال تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمدة المختصدة إال بعدد اللجدوء إلدى اللجندة المشدار 

 (21( : أصلها مادة )23مادة )
ُتنشأ لجندة أو أكثدر لنظدر التظلمدات التدى يقددمها أصدحاب الشدأن مدن القدرارات اإلداريدة 

ا ألحكدام هدذا القدانون، ويصددر بتشدكيل كدل لجندة قدرار مدن مجلدس  إدارة الصادرة تطبيقد 
، وتكددون بر اسددة أحددد نددواب ر دديس مجلددس الدولددة وعضددوية اثنددين مددن مستشددارى الهيئققة

ا  ألحكددام القددانون المددنظم لمجلددس الدولددة، وممثددل عددن مجلددس الدولددة رددتم ااتيددارهم وفقدد 
الهيئددة يختدداره ر يسددها، وعضددو مددن ذوى الخبددرة، ويكددون للمددتظلم الحضددور أمددام اللجنددة 

 بنفسه أو بنا ب عنه أو من يمثله.
 

 كما هي

 
 كما هي
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.إليها وفوات 

ا لسدددقوط أو تقدددادم  ويترتدددب علدددى تقدددديم الدددتظلم إلدددى اللجندددة وقدددف المددددد المقدددررة قانونددد 
 الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم.

تشدددددكيل اللجندددددة وااتصاصددددداتها ومكافدددددآت أعضدددددا ها  مجلدددددس اإلدارةويتضدددددمن قدددددرار 
 فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك اإلجراءات.وإجراءات النظر 

ويلتزم المتظلم بسداد مبلغ ال يجاوز عشرين ألف جنيه ردرد إليده حدال إلغداء القدرار مدن 
 لجنة التظلمات وذلك بعد اصم المصاريف اإلدارية.

 

 كما هي
 

تشددكيل اللجنددة وااتصاصدداتها ومكافددآت أعضددا ها  إدارة الهيئققةويتضددمن قددرار مجلددس 
 وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك اإلجراءات.

 كما هي

 الباب اخلامس 
 العقوبـــات

 دد
 (:22مادة )

 مددع عدددم اإلاددالل بأيددة عقوبددة أشددد منصددوص عليهددا فددى قددانون العقوبددات أو فددى أى
قانون آار يعاقب على الجرا م المنصوص عليهدا فدى المدواد التاليدة بالعقوبدات المقدررة 

 فيها.

 الباب اخلامس 
 العقوبـــات

 دد
 (22( : أصلها مادة )24مادة )

 كما هي

 (:23مادة )
أو  ُيعاقددب بددالحبس وبغرامددة ال تقددل عددن مددا تى ألددف جنيدده وال تزيددد علددى مليددون  جنيدده

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل االستهالكى الخاضع ألحكام هذا 

 (:23( : أصلها مادة )25مادة )
ُيعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن ما تى ألف جنيه وال تزيد على مليون  جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل االستهالكى الخاضع ألحكام هذا 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ا مددن أحكددام المددادة ) ( مددن 4القددانون دون الحصددول علددى تددرايص بددذلك، أو اددالف أيدد 

 هذا القانون.
 القانون دون الحصول على ترايص بذلك.

وتتعدد ، من هذا القانون  (5)االف أي ا من أحكام المادة ويعاقب باات العقوبة كل من 
 الغرامات بتعدد المجني عليهم.

 (:24مادة )
ُيعاقددب بغرامددة ال تقددل عددن عشددرة آالف جنيدده وال تزيددد علددى ما ددة ألددف جنيدده، كددل مددن 

، 9المدادتين ) االف أي ا من ضوابط التعاقد مدع عمدالء التمويدل المنصدوص عليهدا فدى
( مددددن هددددذا القددددانون أو ضددددوابط التسددددويق واإلعددددالم لنشدددداط التمويددددل االسددددتهالكى 13

 ( من هذا القانون.5المنصوص عليها فى المادة )

 (24( : أصلها مادة )26مادة )
ُيعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على ما ة ألف جنيه، كل من  

، 10)مع عمالء التمويل المنصوص عليها فى المادتين االف أي ا من ضوابط التعاقد 
من هذا القانون أو ضوابط التسويق واإلعالم لنشاط التمويل االستهالكى  (14

 من هذا القانون.  (6)المنصوص عليها فى المادة 
 (:25مادة )

ُيعاقددب بغرامددة ال تقددل عددن امسددما ة جنيدده وال تزيددد علددى ألددف جنيدده عددن كددل رددوم مددن 
 مجلس اإلدارة.أيام التأاير فى تسليم القوا م المالية والتقارير الدورية التى يحددها 

 
وتضاعف الغرامة بحدرها األدنى واألقصى عن كل روم تأاير فى حدال زيدادة التدأاير 

 على شهر.

 (25مادة )( : أصلها 27مادة )
ُيعاقب بغرامة ال تقل عن امسما ة جنيه وال تزيد على ألف جنيه عن كل روم من أيام 

 .مجلس إدارة الهيئةالتأاير فى تسليم القوا م المالية والتقارير الدورية التى يحددها 
 

 كما هي

 (:26مادة )
بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه  تقل عن ثالثة أشهر، أوُيعاقب بالحبس لمدة ال 

وال تجداوز مدا تى ألدف جنيده، كدل مدن منددع أحدد العداملين بالهيئدة ممدن رتمتعدون بصددفة 

 (26( : أصلها مادة )28مادة )
وبغرامة ال تقل عدن عشدرين ألدف جنيده وال تجداوز  تجاو  شهر ا ُيعاقب بالحبس لمدة ال

منع أحد العاملين بالهيئدة  تعمد، كل من أو بإحدى هاتين العقوبتينما تى ألف جنيه، 
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الضدبطية القضدا ية مدن أداء أى مدن األعمدال المكلدف بهدا بموجدب هدذا القدانون، وكدذا 

 حجددب البيانددات أو المسددتندات أو الوسددا ط اإللكترونيددة المطلوبددة فددى هددذاقددام بكددل مددن 
 الشأن دون سند من القانون.

ن األعمال المكلف بها بموجدب ممن رتمتعون بصفة الضبطية القضا ية من أداء أى م
حجدب البياندات أو المسدتندات أو الوسدا ط اإللكترونيدة  تعمقدهذا القانون، وكذا كل مدن 

 المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
 (:27مادة )

ألددف جنيدده، كددل  ثالثما ددةجنيدده وال تزيددد علددى  عشددرة آالفُيعاقددب بغرامددة ال تقددل عددن 
 .أو القرارات الصادرة نفاذ ا لهالقانون، ألحكام هذا  أارى مخالفة 

 (27( : أصلها مادة )29مادة )
خمسقين ُيعاقب بغرامدة ال تقدل عدن  مع عدم اإلخالل بالعقوبات الواردة في هاا الباب،

مخالفددة ألحكددام هددذا  مققن ارتكققب أيققةألددف جنيدده، كددل  مققائتيجنيدده وال تزيددد علددى  ألققف
 القانون.

خمسين ألف جني  كل من خالف القرارات الصادرة تنفيقا ا ويعاقب بغرامة ال تزيد على 
 ألحكام هاا القانون.

 (:28مادة )
ُيعاقدددب المسدددئول عدددن اإلدارة الفعليدددة للشدددركة، بالعقوبدددات المقدددررة عدددن األفعدددال التدددى 
ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قدد وقعدت 

 ه الوظيفية.بسبب إاالله بواجبات
للوفاء بما يحكم بده  فى جميع األحوالوفى جميع األحوال تكون أموال الشركة ضامنة 

 من عقوبات مالية.
 
 

 (28( : أصلها مادة )30مادة )
 

 كما هي
 

 وفى جميع األحوال تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
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 املشرتكة  اللجنة  وافقت عليه يف مشروع القانون كما  النص النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
 (:29مادة )

يجوز فضال  عن العقوبات المقررة للجرا م المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكدم 
على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمدان مدن مزاولدة النشداط الدذى وقعدت 
ا  الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة ال تزيد علدى امدس سدنوات، ويكدون الحكدم بدذلك وجوبيد 

 فى حالة العود.

 (29ا املادة )(: أصله31مادة )
 

 كما هي
 

 : )*((30مادة )
بشدددأن تنظددديم  2009لسددنة  10تسددرى أحكدددام المددادة السادسدددة عشدددرة مددن القدددانون رقدددم 

الرقابددددة علددددى األسددددواق واألدوات الماليددددة غيددددر المصددددرفية علددددى الجددددرا م التددددى ترتكددددب 
 بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذ ا له.

 (30(: أصلها املادة )32مادة )
 كما هي

 

 

 

 

)*( تنص المادة )السادسة عشرة( من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية على أنه " ال يجو  اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى 

المادة الثالثة من هاا القانون إال بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجو  لرئيس الهيئة التصالح عن هاه الجرائم فى  الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين الماكورة فى
مة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر ية بالنسبة للجريأية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة ال يقل عن مثلى الحد األدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائ

" النيابة العامة بوقف تنفيا العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفياها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .  
 


