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 بیان إعالمي
 

 ألول مرة بالرقابة المالیة
 

 مجلس اإلدارة یوافق على 7 إصدارات دفعة واحدة من سندات التوریق بقیمة تقترب من 10 ملیار جنیه
 

 د. عمران: 2020 تشهد أكبر تنوع لمحافظ واصدارات سندات توریق بإجمالي 25 ملیار جنیه
 

 د. عمران: الموافقة على برنامجین یشمال عدة إصدارات لسندات التوریق بقیمة اجمالیة 12.5 ملیار جنیه لمحافظ حقوق مالیة●
 ألنشطة التطویر العقاري

 
 قال الدكتور محمد عمران رئیس هیئة الرقابة المالیة أن مجلس اإلدارة قد وافق ألول مرة على الترخیص بطرح سبعة إصدارات من

 سندات التوریق – دفعًة واحدة –بقیمة إجمالیة تبلغ 9.3 ملیار جنیه لخمس شركات توریق مقابل محافظ لحقوق مالیة آجلة متنوعة
 ألنشطة التأجیر التمویلي والتمویل االستهالكي والتمویل العقاري والتخصیم.

 
 وأضاف د. عمران أن الهیئة تساند التوجه اإلیجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابته لمزید من إصدار السندات

 بكافة أنواعها لیصبح سوقًا جاذبًا لتلك األداة، حیث یشهد سوق رأس المال باإلضافة للسبعة إصدارات-وللمرة األولى -الموافقة على
 برنامجین –إضافیین جدیدین-لشركتي توریق إلصدار سندات توریق بقیمة إجمالیة قدرها 12.5 ملیار جنیه مقابل محافظ حقوق مالیة

 ألنشطة تطویر عقاري ستتیح إعادة التمویل لرأس المال العامل للشركات المستفیدة من اصدار سندات التوریق.
 

 ویقصد بالتوریق إحالة أقساط حقوق مالیة آجلة إلى شركات التوریق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق األوراق المالیة بهدف
 الحصول على قیمتها فور اصدارها مما یتیح للشركات المصدرة توفیر سیولة تمكنها من التوسع فى تقدیم مزید من التمویل دون انتظار

 مواعید سداد األقساط.
 

 وأكد رئیس الهیئة أن ما صدر من موافقات عن مجلس اإلدارة فیا یخص إصدارات سندات التوریق یأتي متماشیا مع استراتیجیة الهیئة
 الشاملة لألنشطة المالیة غیر المصرفیة (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمویل متنوعة أمام الجهات المرخص لها

 بمزاولة أنشطة التمویل العقاري، والتمویل االستهالكي، والتأجیر التمویلي، والتخصیم، والتمویل متناهي الصغر وبما یحقق التكامل بین
 األنشطة المالیة غیر المصرفیة الخاضعة لرقابة الهیئة.

 
 وأوضح رئیس الهیئة أن المؤشرات السنویة الخاصة بسندات التوریق تشهد تطورًا ملحوظا بدًء من عام 2019، عقب التعدیالت التي تم

 إجرائها على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وأدت إلى انتعاش سوق السندات لتتیح بدیل غیر تقلیدي من التمویل أمام
 الشركات لتبلغ قیمة إصدارات سندات التوریق ما یزید على 22 ملیار جنیه عام 2019 مقابل 5.3 ملیار جنیه فقط عام 2018.

 
 وأشار د. عمران أن حجم إصدارات سندات التوریق خالل العام الجاري بلغ حوالي مبلغ 15.7 ملیار جنیه بنهایة نوفمبر2020، ومن

 المتوقع أن یصل حجم إصدارات سندات التوریق اإلجمالي لما یقرب من 25 ملیار جنیه بنهایة عام 2020، بزیادة قدرها 14% مقارنة
 بالعام المنقض حال انتهاء الشركات من استیفاء المستندات قبل نهایة العام.

 
 كما نوه د. عمران بموافقة الهیئة على اإلصدار الثاني وقیمته 500 ملیون جنیه من برنامج سندات قصیرة االجل یبلغ حجمه 2 ملیار

 جنیه لتمویل راس المال العامل إلحدى شركات الوساطة في األوراق المالیة المرخص لها من الهیئة بما یمكنها من الحفاظ على
 استمراریة نشاطها في كافة مجاالت الوساطة في األوراق المالیة.

 
 



 


