اجلدول الزمنى لتنفيذ الإ�سرتاجتية ال�شاملة
للأن�شطة املالية غري امل�صرفية
املحاور
تعزيز معدالت النمو االحتوائي

الأ�سواق

الو�سائل

�سوق املال

رفع معدالت زيادة ر�ؤو�س الأموال والإ�صدارات

�سوق املال  -الت�أمني � -صناديق الت�أمني اخلا�صة

توفري �أدوات لتمويل امل�شروعات القوميية وم�شروعات البنية التحتية

التمويل متناهي ال�صغر
التمويل متناهي ال�صغر

دعم ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية (مبادرة دعم ريادة الأعمال)
التمويل متناهي ال�صغر للفئات املهم�شة
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القانون املوحد للت�أمني

مبادرة ال�شمول املايل (منتجات مالية غري م�صرفية متناهية ال�صغر)
تنظيم �إ�صدار ال�سندات اخل�ضراء لتمويل
امل�شروعات �صديقة البيئة

�أدوات متويل امل�شروعات ال�صديقة للبيئة
تعميق م�ستويات اال�ستدامة يف القطاع

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

امل�ساهمة يف حت�سني مناخ اال�ستثمار

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

�سوق املال

امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة وال�شباب
�إدماج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الأن�شطة املالية غري امل�صرفية
قيادة حمالت تطوعية لت�شجيع العاملني يف القطاع على العمل االجتماعي
حتفيز ال�شركات على اال�ستدامة وامل�شاركة يف املبادرات الدولية للبيئة واملجتمع
ا�ستهداف حت�سني ترتيب م�صر يف تقرير ممار�سة الأعمال وتقرير التناف�سية
الدولية
�إعداد �أدلة ا�سرت�شادية لل�شركات واملتعاملني باجراءات التعامل
تب�سيط �إجراءات التعامل مع الهيئة وال�سعي لو�ضع توقيتات زمنية حمددة
لالنتهاء منها
ميكنة املعامالت مع الهيئة
�إ�صدار قانون بتعديل قانون �سوق املال
�إ�صدار تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون �سوق املال

�إن�شاء وحدة متخ�ص�صة داخل الهيئة

�إ�صدار القرارات املكملة للإئحة التنفيذية والقانون
�إ�ضافة ن�شاط �شركات اال�ستثمار املبا�شر �إىل �أن�شطة ال�شركات العاملة يف جمال
االوراق املالية
�شروط و�ضوابط قيد �شركات اال�ست�شارات املالية واجلهات املرخ�ص لهما من
الهيئة للقيام ب�أعمال التقييم املايل و�إعداد درا�سات القيمة العادلة لدى الهيئة
تعديل قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( )67ل�سنة  2012ب�ش�أن �آلية التعامل على
الأ�سهم يف ذات اجلل�سة ()Intra Day Trading
قواعد واجراءات التعامل يف االوراق املالية غري املقيدة بجداول البور�صة
امل�صرية و�إجراءات نقل ملكيتها
قواعد حوكمة ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية
قواعد و�ضوابط و�إجراءات الرتخي�ص للبنوك ولبع�ض ال�شركات التي تبا�شر
�أن�شطة مالية غري م�صرفية �أن تبا�شر بنف�سها �أو مع غريها ن�شاط �صناديق
اال�ستثمار
�ضوابط منح الرتخي�ص وا�ستمراره وقواعد متلك �أ�سهم ال�شركات العاملة يف
الأن�شطة املالية غري امل�صرفية
متطلبات و�شروط احل�صول على الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط الإ�ستثمار املبا�شر
تطوير القواعد املنظمة لرتاخي�ص العاملني يف جمال �سوق املال
�ضوابط وو�سائل الن�شر لل�شركات التي طرحت �أوراق مالية يف اكتتاب عام �أو
املقيد لها �أوراق مالية بالبور�صة امل�صرية
�ضوابط �إن�شاء وحدة بحثية لل�شركات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط ال�سم�سرة يف
االوراق املالية
�إجراءات تعزيز حماية ح�سابات املتعاملني مع ال�شركات العاملة يف جمال
االوراق املالية
تطوير قواعد �صندوق حماية امل�ستثمر
تعديل بع�ض �أحكام �صناديق اال�ستثمار
�إعداد القانون املوحد للت�أمني و�صناديق الت�أمني اخلا�صة
�إ�صدار نظام ال�صندوق احلكومي لتغطية الأ�ضرار الناجتة عن بع�ض حوادث
مركبات النقل ال�سريع داخل جمهورية م�صر العربية
"تخفي�ض مدة �إنهاء �إجراءات القيد فى �سجل و�سطاء الت�أمني بالهيئة

�سوق الت�أمني

"

ال�ضوابط التكنولوجية وقواعد ت�أمني املعلومات املرتبطة ب�إ�صدار وتوزيع
�شركات الت�أمني لبع�ض وثائق الت�أمني النمطية الكرتونياً .
�إ�صدار النظام الأ�سا�سي ل�صندوق �ضمان حملة وثائق الت�أمني وامل�ستفيدين منها
�إ�صدار �ضوابط قيد املتدربني على �أعمال الو�ساطة الت�أمينية ب�شركات الت�أمني
واعادة الت�أمني و�شركات الو�ساطة الت�أمينية
تعديل قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم  122ل�سنة  2015بتنظيم �إ�صدار وتوزيع
�شركات الت�أمني لبع�ض وثائق الت�أمني النمطية الكرتونياً من خالل �شبكات
نظم املعلومات

تطوير البنية الت�شريعية

�إعداد تعديالت على قانون التمويل متناهي ال�صغر

التمويل متناهي ال�صغر

ال�سماح بالرتخي�ص لل�شركات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية التي تزاول ن�شاط
التمويل متناهي ال�صغر ب�إ�ضافة ن�شاط الت�أجري التمويلي متناهي ال�صغر
�إ�صدار نظام ال�سداد االلكرتوين يف منح التمويل والتح�صيل لل�شركات
واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية التي تزاول ن�شاط التمويل متناهي ال�صغر
ا�ستحداث تنظيم ا�ستخدام نظم املدفوعات من خالل التليفون املحمول
لل�شركات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية لدى ممار�سة ن�شاط التمويل متناهي
ال�صغر
املوافقة على �ضوابط قيد وغلق فروع ال�شركات
�ضوابط مبا�شرة جهات التمويل خلدمات التوزيع الإلكرتوين لوثائق الت�أمني
املوافقة عل ال�ضوابط التنظيمية ملزاولة ن�شاط �صناديق الإ�ستثمار يف التمويل
املتناهي ال�صغر التي تتعامل يف القيم املنقولة
�سجل ال�ضمانات املنقولة
قانون الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
�إ�صدار قرارات جمل�س �إدارة الهيئة املكملة للقانون
�صدور �ضوابط منح الرتخي�ص ل�شركات الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
�إ�صدار قواعد املالءة املالية ل�شركات الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
تنظيم متويل �شركات ر�أ�س املال املخاطر لعقود الت�أجري التمويلي

الت�أجري التمويلي والتخ�صيم

التمويل اال�ستهالكي
التطوير العقاري
( )Crowd Fundingالتمويل اجلماعي

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

تقوية الإطار امل�ؤ�س�سي

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

تطوير م�ستويات احلوكمة وتعزيز القدرات الرقابية
وحمابية حقوق املتعاملني

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

الت�أمني � -سوق املال

�سوق املال

تطوير الأ�سواق

�سوق الت�أمني و�صناديق الت�أمني اخلا�صة

الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
التمويل متناهي ال�صغر

االنفتاح على العامل اخلارجي

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

حت�سني �إدارة املخاطر والإنذار املبكر �ضد الأزمات

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

التوعية والثقافة املالية

كافة الأ�سواق املالية غري امل�صرفية

املو�ضوعات التي مت االنتهاء منها ب�صورة كلية
املو�ضوعات التي مل يتم البدء يف درا�ستها �أو تفعيلها
املو�ضوعات التي مت البدء فيها وجاري االنتهاء من تفعيلها

تنظيم �أحكام و�إجراءات قيد عقود الت�أجري التمويلي لدى الهيئة
القواعد واالجراءات املنظمة حلاالت التوقف عن الن�شاط �أو الت�صفية �أو
االندماج �أو اال�ستحواذ على ال�شركات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أجري
التمويلي والتخ�صيم
�إ�صدار قواعد �إعداد وعر�ض القوائم املالية ل�شركات الت�أجري التمويلي
والتخ�صيم
القواعد التنفيذية حلوكمة ال�شركات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاطي الت�أجري
التمويلي والتخ�صيم
قواعد �إعداد وعر�ض القوائم املالية ومواعيد تقدميها للجهات املرخ�ص لها
مبزاولة ن�شاطي الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
االنتهاء من �إعداد م�شروع قانون تنظيم التمويل اال�ستهالكي
�إعداد م�شروع قانون تنظيم �أعمال املطورين العقاريني
�إعداد م�شروع قانون تنظيم ممار�سة �أن�شطة التمويل اجلماعية عرب املن�صات
الإلكرتونية
تطوير �آلية للتن�سيق مع الهيئات واجلهات احلكومية ذات ال�صلة ب�أن�شطة
الهيئة
�إعداد الإطار القانوين ال�ستخدام التكنولوجيا يف جمال اخلدمات املالية غري
امل�صرفية
تطوير البوابة الإلكرتونية للت�شريعات املالية غري امل�صرفية
جلان ا�ست�شارية قطاعية من ال�سوق
تقرير متابعة تنفيذ وحتديث اال�سرتاتيجية
�إعداد و�إ�صدار قانون �إ�ستقاللية الهيئة
�إعادة تنيظم الهيكل الإدارية للهيئة
تطوير وحتديث اللوائح املالية والإدارية للعاملني بالهيئة
�إ�صدار �أدلة حوكمة لل�شركات العاملة يف جمال اخلدمات املالية غري امل�صرفية
تفعيل مركز التحكيم والت�سوية يف املنازعات املالية غري امل�صرفية
تد�شني م�ؤ�شر لاللتزام الرقابي للجهات اخلا�ضعة للرقابة بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية
ميثاق �شرف للعاملني ب�شركات القطاع
�إ�صدار ادلة حماية املتعاملني لكافة الأن�شطة
ان�شاء �صناديق للحماية
�إعادة تنظيم عرو�ض ال�شراء وعمليات اال�ستحواذ على الأ�سهم وغريها من
الأوراق املالية
�إعادة تنظيم ن�شاط اقرتا�ض الأوراق املالية بغر�ض البيع
تنظيم ا�صدار ال�صكوك وحتديد �أنواعها
ان�شاء بور�صة العقود الآجلة
ا�ستحداث �أدوات الدين ق�صرية الأجل
تفعيل دور �صناديق التحوط يف �إدارة املخاطر واال�ستثمار (مبادرة التحول من
النمط العائلي للنمط امل�ؤ�س�سي)
حمور التوزيع وت�سهيل الو�صول للخدمة الت�أمينية واتاحتها
زيادة التغطيات الت�أمينات االجبارية
ت�شجيع االبتكار وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الرقابة
تعزيز التكامل مع الأ�سواق املالية غري امل�صرفية
ان�شاء �أول جدول حياة من واقع خربة ال�سوق امل�صري
زيادة الوعي الت�أميني لدى املجتمع وقطاعات الأعمال
تطوير �صناديق الت�أمني اخلا�صة
الت�أجري التمويلي والتخ�صيم
التمويل متناهي ال�صغر
التوافق مع الت�شريعات الدولية والإقليمية
ت�شجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية
املزيد من التعاون مع االحتادات الدولية والإقليمية للأ�سواق املالية غري
امل�صرفية
تفعيل ان�ضمام م�صر التفاقيات حترير التجارة يف اخلدمات
متابعة التوجهات اجلديدة يف اخلدمات املالية على امل�ستوى العاملي
التحول �إىل الرقابة على الأن�شطة املالية غري امل�صرفية على �أ�سا�س املخاطر
�إن�شاء نظام للإنذار املبكر �ضد الأزمات املالية
تفعيل دور معهد اخلدمات املالية غري امل�صرفية
ان�شاء مركز معلومات للقطاع

الت�أمني

�سوق املال

الت�أمني

متطلبات ترخي�ص �شركات الت�صكيك

مت ت�شكيل اللجنة املعنية بالتنفيذ
مت ت�شكيل اللجنة املعنية بالتنفيذ
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