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 السندات الخضراء في مصر دليل مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية تتشاوران لطرح
 

بدأت اليوم المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية في  - 2018يونيو،  27القاهرة، مصر، 
 والمساعدة في التصدي للتغير المناخي. مصرإنشاء سوق السندات الخضراء في إلى هدف إلعداد اإلطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يمصر 

 
 سيتم عرضه علىللسندات الخضراء والتي  دليلصياغة من أجل للهيئة العامة للرقابة المالية خدماتها اإلستشارية ويل الدولية مؤسسة التم قدمتوقد 

التقليدية، . وتجدر اإلشارة إلى أن السندات الخضراء هي مثل السندات القطاع المالي وتقديم دراسات مقارنة من االسواق المالية الدوليةالجهات المعنية في 
التي تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية،  المشروعاتإال أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها لالستثمار في 

 ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة. 
 

دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "تمكنا من خالل الشراكة مع مؤسسة التمويل ال صرحوفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، 
ير أداة الدولية من توفير المعلومات الالزمة لكل من الجهات المصدرة للسندات والمستثمرين، إلى جانب توفير دليل مرجعي شامل للسوق من أجل تطو

الخضراء في مصر.ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير أدوات مالية جديدة في السوق المصري  مالية جديدة تدعم نمو المشاريع
  خالل السنوات األربع القادمة". 

 
تثمارات تركز مؤسسة التمويل الدولية جهودها على مساعدة القطاع الخاص في التصدي للتحديات المصاحبة للتغير المناخي من خالل تخصيص االس

ات الخضراء المساعدة وتمويل المشاريع المبتكرة، باإلضافة إلى معالجة العقبات التنظيمية والسياسية التي تقف عائقًا أمام التنمية البيئية. ومن شأن السند
 خدام الطاقة. الطاقة المتجددة، واألعمال الزراعية، والمنشآت الخضراء، ومشاريع كفاءة است مشروعاتفي تمويل االستثمارات في 

 
مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائًال: "تُعد استثمارات القطاع الخاص كل من وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في  صرحومن جانبه، 

ر الذي جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه االستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل األخض
 يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة". 

 
 78، أي بزيادة بنسبة 2017مليار دوالر أمريكي عام  155السوق العالمي للسندات الخضراء خالل السنوات الماضية لتصل إلى  وقد ارتفعت قيمة

 من دوالر مليار 11وحوالي حسابها الخاص من مليار دوالر  18.3مؤسسة التمويل الدولية  استثمرت، 2005بالمئة مقارنة بالعام السابق. ومنذ عام 
مواجهة التحديات المناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال  التي تساهم فياالستثمارية  روعات طالق المشجهات آخرى لدعم و  خالل شراكات مع

  ر المناخ.تغيعلى مواجهة القطاع الخاص كذلك مساعدة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة المستدامة والمباني الخضراء والنفايات أفريقيا، 
 

في منطقة الشرق  ويأتي إطالق هذا المبادرة في إطار الشراكة التي تجمع بين برنامج تمويل مشاريع الطاقة المستدامة التي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية
طاقة المستدامة من خالل الشراكة بين األوسط وشمال أفريقيا وخزينة مؤسسة التمويل الدولية وخزينة البنك الدولي. ويتم تمويل برنامج تمويل مشاريع ال

 وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندية والبنك المجري لالستيراد والتصدير.  
 

 نبذة عن الهيئة العامة للرقابة المالية
األسواق  تأسست الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها سلطة عامة مستقلة تتمتع بصفة قانونية. ويقع ضمن نطاق مسؤولياتها الرقابة واإلشراف على

يل، والتخصيم، واألدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وكافة األنشطة المتعلقة بالتأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمو
ية للسوق المصري والتمويل متناهي الصغر. وإلى جانب تنظيم األسواق، تشمل مهام الهيئة العامة للرقابة المالية ضمان االستقرار المالي والقدرة التنافس

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع بما يسهم في استقطاب االستثمارات المحلية واألجنبية، وحماية المستثمرين والعمالء وحاملي وثائق التأمين. ل
 www.fra.gov.egاإللكتروني: 

 
 

 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية 
عملها على هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز  -وهي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي  -) IFCمؤسسة التمويل الدولية (

شركة في مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها  2000القطاع الخاص في األسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 
مليار دوالر من  19.3، حققت المؤسسة رقماً قياسيا قدره 2017لتهيئة األسواق وخلق الفرص في المناطق األشّد صعوبة في العالم. في العام المالي 



ومات، يُرجى التمويل طويل األجل للبلدان النامية، معولة على قوة القطاع الخاص للمساعدة في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعل
 .www.ifc.orgزيارة موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت: 

 للتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية: 
www.facebook.com/IFCmena  
www.twitter.com/IFC_MENA  

www.youtube.com/IFCvideocasts  
www.ifc.org/SocialMediaIndex  
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