
الدستور واستقاللية الهيئة 
تاريخ  يف  مضيئة  نقطة   2014 دستور مرص  يعترب   -
حدد  والذي  مرص،  يف  املرصفية  غري  املالية  األنشطة 
مستقلة؛  رقابية  كهيئة  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
عىل  والرقابة  اإلرشاف  يف  الهيئة  استقاللية  يعزز  مبا 

القطاع املايل غري املرصيف.

االنتخابات الرئاسية
- أُجريت االنتخابات الرئاسية املرصية يف ضوء دستور 2014، وتويل السيد الرئيس عبد الفتاح السييس 

لإلصالح  برنامج  أكرب  تنفيذ  بعدها  ليبدأ  الجمهورية؛  رئاسة 
املايل واالقتصادي.

- صدور القانون 141 لســنة 2014 بتنظــيم نشاط التمويل 
متناهي الصغر.

2018 
- تشغيل السجل اإللكرتوين للضامنات املنقولة.

- صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام 
قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992.

نشاطي  لتنظيم   2018 لسنة   176 رقم  القانون  صدور   -
التأجري التموييل والتخصيم. 

غري  املـالية  لألنشـــطة  شــاملــة  اسـرتاتيجية  اول  إطالق   -
املرصفية 2018-2022. 

- إطالق اول تقرير لإلستدامة لجهة حكومية مرصية.
- فوز الهيئة بجائزة  "الرقيب األكرث ابتكاًرا" يف أسواق املال 

بالقارة اإلفريقية. 
أسواق  لهيئات  املتوسطية  للرشاكة  رئيًسا  الهيئة  انتخاب   -

املال للدورة 2018-2020.
- إنشاء وصدور النظام األسايس لصندوق ضامن حملة الوثائق واملستفيدين منها لدى رشكات التأمني، 

ألول مرة منذ عام 1981.

1883 
 إنشاء بورصة اإلسكندرية.

1900 
إنشاء أول رشكة تأمني يف مرص )التأمني األهلية املرصية(.

1903 
قرصت  وقد  املالية،  لــألوراق  القاهرة  بورصة  إنشاء   

عضويتها عىل سامرسة األوراق املالية فقط. 

1909 
للبورصات  العامة  بالالئحة  العايل  املرسوم  صدور   -
املرصية يف 8 نوفمرب 1909، والذي يعد بداية الرتخيص 

الرسمي بفتح تلك البورصات.
- صدور قانويّن التجارة رقم 23 و24 بإدخال التعديالت 
وقانون  األهيل  التجارة  قانون  عىل  املقرتحة  الترشيعية 
التجارة املختلط؛ مام أعطى لبورصات البضائع واألوراق 

املالية يف مرص استقالالً داخلًيا واسع النطاق. 

1934 
تأسيس العديد من رشكات التأمني، من 
ضمنها رشكة مرص للتأمني ورشكة الرشق 

للتأمني.

1939 
صدور أول قانون لتنظيم أعامل التأمني، 

وهو القانون رقم 92 لسنة 1939.

1930/1940

1870/1910

1950 
- إنشاء أول مصلحة مستقلة لتنظيم أعامل التأمني.

- صدور القانون رقم 156 لسنة 1950 لتنظيم أعامل 
التأمني.  

- إنشاء أول مجلس أعىل للتأمني. 
- تشكيل أول لجنة للرقابة عىل هيئات التأمني ىف مرص. 

1940/1950

2020 
- صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل االستهاليك.

- صدور القانون رقم 201 لسنة 2020، بتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، 
ليشمل نشاط متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية.

- تقدم ترتيب مرص يف مؤرش "حامية حقوق صغار املساهمني" للمركز 57 من إجاميل 190 
دولة، لتتقدم بذلك 78 مركزًا خالل خمس سنوات؛ وذلك طبًقا لتقرير مامرسة األعامل 

الذي صدر عن البنك الدويل لعام 2020.  
- صدور أول صكوك يف سوق املال املرصي.

قانون  أحكام  بتعديل بعض  لسنة 2020،  قانون رقم 143  - صدور 
 93 رقم  به  الصادر  والقانون  املالية  لألوراق  املركزى  والقيد  اإليداع 

لسنة 2000.
 Regional Center for ” .إنشاء املركز اإلقليمي للتمويل املستدام -

."Sustainable Finance
- الرقابة املالية عضواً مبجلس االستقرار املايل FSB ألول مرة يف تاريخها.

للتحول  الهادفة  املالية  الرقابة  املركزية وهيئات  البنوك  لعضوية شبكة  الهيئة  انضامم   -
إىل النظام املايل األخرض.

2014 
- انتخاب هيئة الرقابة املالية - ألول مرة - عضًوا مبجلس إدارة املنظمة الدولية لهيئات أسواق املال 

األيوسكو )IOSCO( ممثالً عن األسواق النامية والناشئة.
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2019 
التحكيم  مركز  بإنشاء  لسنة 2019،   335 رقم  الجمهوري  القرار  - صدور 
باملعامالت  الخاصة  القوانني  تطبيق  عن  الناشئة  املنازعات  يف  والتسوية 

املالية غري املرصفية.
The Interna-  - انضامم الهيئة للشبكة الدولية للمراكز املالية لالستدامة

.tional Network of Financial Centers for Sustainability )FC4S(m

- انضامم الهيئة إىل منتدى التأمني املستدام لتصبح ثاين دولة عربية تنضم للمنتدى. 
- انضامم الهيئة ملبادرة االتفاق العاملي لألمم املتحدة، لتصبح املؤسسة الحكومية رقم 206 

ضمن الهيئات واملؤسسات الحكومية عىل مستوى العامل املنضمة لتلك االتفاقية.
- طرح أول أدوات دين قصرية األجل بسوق املال املرصي. 

- الهيئة تحتفل مبرور عرش سنوات عىل إنشائها، وتقيم مؤمتر عاملًيا بحضور كبار الشخصيات 
املالية واالقتصادية واألكادميية املرموقة يف األنشطة املالية غري املرصفية.

 25 يناير 2011
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1953 
صدور القانون رقم 326 لسنة 1953 بشأن التعامل يف األوراق املالية. 

1957 
- قرار رئيس الجمهورية بإنشاء أول رشكة مرصية إلعادة التأمني بعد مقاطعة السوق الربيطاين 

والفرنيس؛ نتيجة للعدوان الثاليث عىل مرص.
- صدور القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1957 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 1957، 
التأمني وفروعها إال رشكات ميلك املرصيون  البنوك ورشكات  والذي نص عىل أال يقوم بأعامل 

جميع أسهمها، ويكون املسؤولون فيها مرصيني، عىل أن ينفذ القانون خالل خمس سنوات. 

1959 
- صدور القانون رقم 195 لسنة 1959، والذي يعترب أول قانون لتنظيم الرقابة عىل التأمني.

1950/1960

1960/1970

1961 
حركة متصري الرشكات )التأميم(، حيث تم دمج 
كافة رشكات التأمني يف ثالث رشكات فقط هي:

- مرص للتأمني.
- الرشق للتأمني.

- التأمني األهلية املرصية.

2008 
 95 للقانون  املعدل   2008 لسنة   123 رقم  القانون  صدور 
لسنة 1992، بشأن توحيد بورصتي األوراق املالية بالقاهرة 

واإلسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة املرصية.

أحداث األزمة المـالية العـالمـية
 2008 سبتمرب  يف  األزمة  بدأت 
من  كبري  عــدد  وانهيار  بتعرث 
بالواليات  املالية  الــرشكــات 
وأعلنت  األمريكية،  املتحدة 
والبنوك  الرشكات  من  العديد 
من  األزمــة  وانتقلت  إفالسها، 
مختلف  إىل  املتحدة  الواليات 
إىل  أدت  وقــد  الــعــامل،  بلدان 

انهيار أسواق املال العاملية وتدهور حركة التجارة الدولية وتراجع 
معدالت النمو االقتصادي.

إنشاء بورصة النيل
املتوسطة  الرشكات  لتمويل  ســوق  أول  هي 
وشامل  األوســط  الــرشق  منطقة  يف  والصغرية 
التمويل  فرص  النيل  بورصة  وتوفر  إفريقيا. 
كافة  من  الواعدة  اإلمكانيات  ذات  للرشكات 
التنافسية  قدرتها  برفع  يسمح  مام  القطاعات؛ 
ويوفر املزيد من فرص العمل، يف إطار يجمع بني 
املرونة يف قيد الرشكات الواعدة مع توفري الحامية لحقوق كل من 

الرشكات املقيدة واملستثمرين. 

2009 
- إنشاء الهيئة العامة للرقابة املالية مبوجب القانون رقم 10 لسنة 
واألدوات  األسواق  عىل  واإلرشاف  بالرقابة  الهيئة  وتختص   .2009
املالية غري املرصفية، مبا يف ذلك أسواق رأس املال، وبورصات العقود 
التموييل  والتأجري  العقاري  والتمويل  التأمني  وأنشطة  اآلجلة، 

والتخصيم والتوريق.
للمنظـــمة  التنفــيذية  بـاللجـنـة  عـضــًوا  مــصـــر  انتخـــاب   -

. IOPS الدولـــية ملراقبي صناديق املعاشات

2010 
- صدور القرار الجمهورى رقم 260 لسنة 2010 

بالنظام األسايس ملعهد الخدمات املالية.

1990/2000

1981 
 1981 لسنة   10 رقم  القانون  صــدور   -
عىل  والرقابة  ــإلرشاف  ل شامل  كقانون 

التأمني.
- إنشاء عدة صناديق حكومية للتأمني. 

1980/1990

1992 
-  صدور قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992.

- إنشاء الرشكة املرصية لضامن الصادرات، مبوجب القانون رقم 21 لسنة 1992؛ بغرض تشجيع وتنمية الصادرات املرصية، وتأمني عمليات 
تصدير السلع والخدمات الوطنية ضد األخطار التجارية وغري التجارية.

2000/2010
2000 

والقيد  باإليداع  والخاص   ،2000 لسنة   93 رقم  القانون  صدور   -
املركزي لألوراق املالية، والئحته التنفيذية. 

التسويات يف خدمة سوق  لصندوق ضامن  الفعيل  النشاط  بدء   -
املال املرصي يف يناير 2000.

2001 
- صدور القرار الجمهورى رقم 277 لسنة 2001، بشأن إنشاء الهيئة 

العامة لشئون التمويل العقاري.
التمويل  نشاط  لتنظيم   2001 لسنة   148 رقم  القانون  صدور   -

العقاري والئحته التنفيذية.

2004 
- تأسيس صندوق حامية املستثمر، والذي يغطى الخسارة املالية 
عن  الناشئة  التجارية  غري  املخاطر  ضد  األعضاء  للعمالء  الفعلية 

نشاط العضو يف األوراق املالية.
- صدور قرار وزير االستثامر رقم 40 لسنة 

2004 بتنظيم مركز املديرين املرصي.

2007 
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق املال رقم 62 لسنة 2007 
الصغرية  الرشكات  من  املصدرة  املالية  األوراق  قيد  قواعد  بشأن 

واملتوسطة.

 ثورة 30 يونيو 2014

1975 
صدور القانون رقم 119 لسنة 1975 بإنشاء املؤسسة املرصية العامة 

للتأمني، تابعة لوزارة االقتصاد والتعاون الدويل.

1979 
- صدور القرار رقم 520 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة لسوق املال.

- بداية املرحلة األوىل لتحرير صناعة التأمني وتشجيع تأسيس رشكات 
تأمني خاصة مرصية.
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     عام 1973

1993 
املال  سوق  لقانون   1993 لسنة   135 رقم  التنفيذية  الالئحة  صدور 

رقم 95 لسنة 1992.

1994 
- تأسيس أول رشكة للتسوية واإليداع والقيد املركزي، وهي رشكة مرص 
مبوجب  مرصية،  مساهمة  رشكة  املركزي،   والقيد  واإليداع  للمقاصة 
حكم املادة 103 من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال رقم 

95 لسنة 1992.

1995 
- بداية املرحلة الثانية لتحرير صناعة التأمني بصدور القانون رقم 91 
لسنة 1995، بعد التوقيع عىل اتفاقية الجات الخاصة بقطاع التأمني 

يف مراكش ىف 15 أبريل 1994.
- صدور القانون رقم 95 لسنة 1995 لتنظيم نشاط التأجري التموييل 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه.

1998 
استكامل املرحلة األخرية من تحرير صناعة التأمني بصدور القانون رقم 
رؤوس  يف  باملساهمة  األجنبي  لرأسامل  والسامح   ،1998 لسنة   156
أو  أي شخص طبيعي  متلك  مع حظر  بنسبة %100،  التأمني  رشكات 
اعتباري ألكرث من 10% من رأسامل رشكة التأمني إال بعد الحصول عىل 

موافقة مجلس الوزراء املرصي.

الأن�صـــــــطـــة املـــــــالــــية غـــري امل�صـــرفــية فـــى 150 عـــام


