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لسندات توريق الحقوق المالية الرقابة المالية توافق عىل أول برنامج 

 مليار جنيه مرصي 2المستقبلية بمبلغ 

 

كة المجموعة المالية للتوريق بإصدار أول برنامج متعدد  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية عىل قيام شر

سنوات لصالح  3لمدة مليار جنيه مرصي  2لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ اإلصدارات 

كة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية كة "القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية " بصفتها الشر ، شر

نامج بحد أقىص وقدره  أنوعىل   ة سبع سنوات. مليون جنيه مرصي لمد 800يكون اإلصدار األول للبر

كة تمثل  وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن   ي صدرت للشر
 لأو الموافقة الت 

ي  تطبيقتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وأول عىل برنامج إلصدار سندات للهيئة موافقة 
للتعديالت الت 

ي مارس 
مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية  وأضافت 2022لسنة  13بالقانون رقم  2022صدرت ف 

    . 1992لسنة  95سوق رأس المال رقم  حكام قانونأل  المستقبلية

 

ي إطار وتابع رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأت  
اتيجية ف  لتطوير األنشطة المالية غبر  الهيئةتطبيق اسب 

ي تطوير  ،(2022-2026)المرصفية
السىع نحو و  ،لتمويل بالسوق المرصيوات اأدوالجهود المبذولة ف 

مختلفة تمويلية العامة والخاصة توفبر مصادر  استحداث أدوات تمويلية جديدة تتيح لألشخاص االعتبارية

ي عىل االقتصاد  وعاتهم وتنمية األنشطة المتعلقة بتلك األشخاص، بما ينعكس بشكل إيجاتر لتمويل مشر

ي الوقت الذى
 . االقتصاديبرنامج فعال لإلصالح تشهد فيه الدولة المرصية تطبيق  المرصي السيما ف 



ي للجهات القائمة  سمحتالتعديالت الجديدة إن فوبحسب عمران 
 
المرافق و قطاعات الد من يدالعف

ي الدولة من توفبر التمويل الالزم لها عبر توجيهالعامة والخدمات 
 
 حصيلة إصدار تلك السندات إلتمام ف

وعات ي المستقبل، هممشر
 
د إليها ف ي سب 

  . وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة الت 

 صدور بعد أربعة أشهر فقط من  توريق الحقوق المالية المستقبليةول موافقة عىل سندات أويعد صدور 

ي    ع المنظم لها بمثابة  بنشاط  مرتبط، ومنها ما هو ات جديدةآلي ستخدامال إشارة إىل احتياج ورغبة التشر

ي تعد الذراع التو 
 باالعتماد عىل آلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية، والت 

ً
ي ظل زيادة التوجه دوليا

 
ريق ف

ي العديد من الدول المتقدمة والخاصةالرئيسي لتمويل األشخاص االعتبارية العامة 
 
همت بدور بعد أن أس ،ف

ي برامج اإلصالح االقتصادي والبنية التحتية. 
 
 كببر ف

بلغ حجم كما مليار،   24مبلغ ال   2020تجاوز خالل عام قد حجم إصدار سندات التوريق الجدير باإلشارة أن 

ي ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق  18.8مبلغ  2021سندات التوريق خالل عام 
مليار جنيه، ويعت 

ي آخر عامير  
ي سوق المال المرصي ف 

  .مليار جنيه 43جاوز تف 

 

 

    

 


