نبذة تعريفية عن ن�شاط
التمويل اال�ستهالكي

تعريف التمويل اال�ستهالكى

املق�صود بالتمويل اال�ستهالكي هو كل ن�شاط يهدف اىل توفري التمويل املخ�ص�ص ل�شراء ال�سلع و اخلدمات لأغرا�ض �إ�ستهالكية و�سداد ثمنها على فرتة
زمنية على اال يقل عن �ستة �أ�شهر .
ي�شمل التمويل من خالل بطاقات املدفوعات التجارية �أو �أحدى و�سائل الدفع التى يقرها البنك املركزى.

ماهي �شركة التمويل اال�ستهالكي

ك��ل �شركة مرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط التمويل اال�ستهالكي،
وخا�ضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة املالية ،مبا فى ذلك ال�شركات
التي تقدم متوي ًال ا�ستهالك ًيا بوا�سطة بطاقات مدفوعات جتارية �أو
�أحدى و�سائل الدفع التى يقرها البنك املركزى بناء على تعاقدها
مع �شبكة من بائعي ومقدمي ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية.

من هم مقدمي التمويل اال�ستهالكي

منتجو ال�سلع �أو موزعوها الذين يزاولون ن�شاط التمويل اال�ستهالكي.

ماهي بطاقات املدفوعات التجارية

البطاقات التجارية غري امل�صرفية ال�صادرة طبقا للقواعد التى
ي�ضعها البنك املركزى التي ت�ستخدم يف منح متويل ا�ستهالكي.

من هم عمالء التمويل اال�ستهالكى

ك��ل �شخ�ص يح�صل على متويل مبوجب املعامالت التى ت�شملها
ال�ضوابط الواردة بهذا القانون لأغرا�ض خارج نطاق جتارته �أو مهنته.

ماهي ال�سلع واخلدمات اخلا�ضعة للتمويل اال�ستهالكي
 -1املركبات و�سيارات الركوب بجميع �أنوعها.
 -2ال�سلع املعمرة (الأجهزة املنزلية  -الكهربائية  -الإلكرتونية)
 -3اخلدمات التعليمية.
 -4اخلدمات الطبية.
 -5خدمات ال�سفر وال�سياحة.
�أي �سلع �أو خدمات �أخرى يوافق عليها جمل�س �إدارة الهيئة.

ماهي اجلهة الرقابية املنوطة بالإ�شراف على التمويل
اال�ستهالكي
 يخ�ضع ن�شاط التمويل اال�ستهالكي لرقابة الهيئة العامة للرقابةاملالية قانون تنظيم ن�شاط التمويل اال�ستهالكي رقم  18ل�سنة .2020

ماهي �أنظمة املدفوعات

كل نظام مي ّكن م�ستخدميه من �أداء دي��ن� ،أو يوفر لهم ائتما ًنا،
وي�شمل جمموعة الو�سائل والإج��راءات والقواعد اخلا�صة بعملية
حتويل الأم��وال بني الأع�ضاء امل�شاركني داخل النظام ،والتي تتم
وف ًقا التفاق مربم بني كافة الأع�ضاء امل�شاركني يف النظام وبني
م�شغل النظام ،على �أن تتم عملية انتقال الأموال با�ستخدام بنية
�أ�سا�سية وفنية وف ًقا لتقنيات متفق عليها ،ومن �ضمنها التطبيقات
الهاتفية والو�سائط الإلكرتونية.

من هم عمالء التمويل اال�ستهالكي

�شخ�ص يح�صل على متويل مبوجب املعامالت التي ت�شملها
كل
ٍ
ال�ضوابط ال��واردة بقانون رقم  18ل�سنة  2020اخلا�ص بتنظيم
ن�شاط التمويل اال�ستهالكى لأغرا�ض خارج نطاق جتارته �أو مهنته.

القطاعات املخاطبة بقنوات التمويل اال�ستهالكى

القطاع املنزيل وميكن �أي�ضا �أن ي�ستفيد به الأ�شخا�ص االعتبارية

�أهمية التمويل اال�ستهالكي

 بالن�سبة للمنتجني ي�ساهم يف زيادة الطلب على الأ�صول واملعداتاال�ستهالكية التي ينتجونها مبا يح�سن من كفاءة االنتاج والربحية.
 من جهة امل�ستهلكني فهو ي�ساعد على حت�سني م�ستويات معي�شتهموقدرتهم على �شراء منتجات ال يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري
وكذلك على ح�سن تخطيط �إنفاقهم.
 على م�ستوى االقت�صاد القومي ي�ساعد على زيادة الطلب املحليوبالتايل زيادة اال�ستثمار والت�شغيل والنمو االقت�صادي.
 يحقق التمويل اال�ستهالكي العدالة االجتماعية لأنه يتيح للطبقاتاملتو�سطة وحم��دودة الدخل با�ستخدام اخلدمات املالية بدال من
ق�صرها على ال�شركات الكربى والأفراد ذوي املالءة املالية.

�صندوق حماية امل�ستثمر�إ�ستثمر ب�أمان

دليل التعامل الأمن فى ن�شاط التمويل اال�ستهالكى ل�شركات و مقدمو
التمويل اال�ستهالكى
�شروط احل�صول على ترخي�ص مزاولة ن�شاط التمويل اال�ستهالكى

�	-1أن تتخذ ال�شركة �شكل �شركة م�ساهمة
 -2ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر عن احلد الذى يقرره جمل�س �إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل على ال يقل عن ع�شرة ماليني جنيه .
�	-3أن يقت�صر عمل ال�شركة على ن�شاط التمويل اال�ستهالكى ،ما مل ترخ�ص لها الهيئة مبزاولة �أن�شطة مالية غري م�صرفية �أخرى.
�	-4أن يكون من �ضمن م�ؤ�س�سى ال�شركة �أ�شخا�ص �إعتبارية بن�سبة ال تقل عن  %50من ر�أ�سمال ال�شركة  ،و �أال تقل ن�سبة م�ساهمة امل�ؤ�س�سات املالية عن
 %25من ر�أ�س مال ال�شركة و ي�ستثنى من ذلك ال�شركات التى تزاول ن�شاط التمويل اال�ستهالكى قبل العمل لقانون رقم  18ل�سنة  2020اخلا�ص بالتمويل
اال�ستهالكى �إال اذا مت اال�ستحواذ عليها �أو تغيري هيكل ملكيتها مبا يجاوز ثلث ر�أ�سمالها امل�صدر.
�	-5أن يتوافر لدى �شاغلى منا�صب الع�ضو املنتدب و املدير املاىل فى ال�شركة ال�شروط و اخلربة املهنية التى ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة.
�	-6أن يتوافر لدى ال�شركة التجهيزات والبنية التكنولوجية و�أنظمة املعلومات الالزمة ملبا�شرة الن�شاط وفق ًا للمتطلبات التى حتددها الهيئة.
�	-7أن يتوافر لدى ال�شركة الئحة داخلية تنظم �ضوابط و�إجراءات منح التمويل وحتديد ن�سب التمويل ح�سب قدرة العمالء على ال�سداد ،وااللتزام
باال�ستعالم عن عمالئها لدى �إحدى �شركات الإ�ستعالم الإئتمانى ،و�آليات �إدارة املخاطر واملالءة املالية ،والتعامل مع �شكاوى العمالء التى يلتزم بها
املديرون والعاملون فيها.
 -6احلد الأدن��ى لإحت�ساب اال�ضمحالل واملخ�ص�صلت للتمويل
عقد �شركات التمويل الإ�ستهالكى مع العمالء  -وفقا
امل�شكوك فى حت�صيله.
للنموذج الذى ت�ضعه الهيئة  -يت�ضمن
 -7تلتزم ب�ضوابط فتح الفروع و نقلها وغلقها
 -1حتديد ال�سلع �أو اخلدمات حمل التمويل حتديدا نافيا للجهالة.
 -8تلتزم ب�ضوابط مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 -2بيان �سعر ال�سلع �أو اخلدمات عند ال�شراء ،ومايدفعه عميل
 -9تلتزم بتقدمي تقرير ربع �سنوى �إىل الهيئة وفقا للنموذج املعد
التمويل منه وقت �إبرام التعاقد.
من الهيئة  ،يت�ضمن (نتائج �أعمال ال�شركة – حجم التمويل و توزيعه
 -3حتديد مبلغ التمويل املقدم من ال�شركة ،واملدة الزمنية لل�سداد
وفق ًا لل�سلع و اخلدمات حمل التمويل – حجم التمويل املتعرث ون�سبته
 ،وعدد �أق�ساط ال�سداد و�شروطه وقيمة كل منها ،و�سعر العائد (ثابت
�إىل �إجماىل ن�شاط ال�شركة – مدى الإلتزام بتطبيق ن�سب التمويل
او متغري) �أ�سا�سا حل�ساب قيمة التمويل.
بح�سب قدرة العمالء على ال�سداد)
 -4بيان ال�ضمانات التى ح�صلت عليها �شركة التمويل.
 -5ت�صريح العميل لل�شركة بال
االئتمانى.إف�صاح عن بيانات التمويل �إىل �إلتزامات مقدمو التمويل الإ�ستهالكى
الهيئة و �شركات اال�ستعالم
 -1ان يتخذ �شكل �إح��دى �شركات الأم��وال ك�شركة م�ساهمة �أو
 -6حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء
تو�صية بالأ�سهم �أو ذات م�سئولية حمدودة
 -7حق ال�شركة فى بيع الديون امل�ستحقة لها �أو خ�صمها.
�	-2أن يخ�ص�ص مبلغ ال يقل عن احلد الأدنى الذى يقرره جمل�س
�	-8أن يت�ضمن العقد رقم الرتخي�ص ال�صادر من الهيئة.
�إدارة الهيئة على �أال يقل عن ع�شرة ماليني جنيه م�صرى .
ل�شركات التمويل اال�ستهالكى تقدمي التمويل من خالل بطاقات
�	-3أن يتوافر لدى املدير التنفيذى امل�سئول ال�شروط و اخلربة
املدفوعات التجارية �أو �إحدى و�سائل الدفع
املهنية التى ي�صدر بها قرار جمل�س �إدارة الهيئة .
 -9بيان بائعى و مقدمى ال�سلع واخلدمات وقت �إبرام العقد
�	-4أن يتوافر ل��دى ال�شركة التجهيزات والبنية التكنولوجية
 -10حتديد احلد الأق�صى للتمويل املقدم من ال�شركة ،و�شروط
و�أنظمة املعلومات الالزمة وفقا للمتطلبات التى حتددها الهيئة.
�سداده ،و�سعر العائد (ثابت ًا �أو متغري ًا).
�	-5أن ي�ت��واف��ر ل ��دى ال���ش��رك��ة الئ�ح��ة داخ�ل�ي��ة تنظم �ضوابط
و�إجراءات منح التمويل و حتديد ن�سب التمويل ح�سب قدرة العمالء
�إلتزامات �شركات التمويل اال�ستهالكى
على ال�سداد و الإل �ت��زام باال�ستعالم عن عمالئها ل��دى �شركات
 -1تلتزم �شركة التمويل اال�ستهالكى ب�إعداد قوائم مالية دورية و
اال�ستعالم االئتمانى و �آليات �إدارة املخاطر واملالءة املالية ،والتعامل
�سنوية وفق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية.
مع �شكاوى العمالء التى يلتزم بها املديرون والعاملون فيها.
 -2يتوىل مراجعة ح�سابات ال�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من
�	-6أن مت�سك ال�شركة ح�سابات وقوائم مالية م�ستقلة لن�شاط
املقيدين بال�سجل املعد لهذا الغر�ض بالهيئة.
التمويل اال�ستهالكى.
 -3تلتزم �شركات التمويل اال�ستهالكى مبتطلبات احلوكمة من
�	-7أن تربم عقدا بينها و بني عمالئها .
حيث ت�شكيل جمل�س االدارة
يجب على مقدمو اخلدمة تقدمي طلب الرتخي�ص من الهيئة مرفقا
 -4تلتزم مبعايري املالءة املالية
بعه عقد ال�شركة و النظام الأ�سا�سى وال�سجل التجارى و البطاقة
 -5تلتزم ب�ضوابط حتديد ن�سب التمويل بح�سب قدرة العمالء
ال�ضريبية .
على ال�سداد

