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بیان إعالمي

بموافقة مجلس إدارتھا:

الرقابة المالیة توافق على مشروع تعدیل ألحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوریق
والصكوك بالالئحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال

%)50(قدرهخفضاًوالخیریةالدینأدواتوصنادیقوالمتخصصةالخاصةالملكیةاستثمارصنادیقمنحعمران:د.●

في مقابل الخدمات المستحق عند االستثمار بمجاالت التنمیة المستدامة واألبعاد االجتماعیة وتمكین المرأة واألنشطة
البیئیة

د. عمران: إدراج أدوات تمویل مستحدثة ترتبط بمجاالت التنمیة المستدامة واألبعاد االجتماعیة وتمكین المرأة●
واألنشطة البیئیة في سوق المال المصرى لیتصدر الریادة في أفریقیا

بعضعلىتعدیلإجراءمشروعالیوم-علىباجتماعھ-صباحالمالیةللرقابةالعامةالھیئةإدارةمجلسوافق
95رقمالمالرأسسوقلقانونالتنفیذیةبالالئحةوالصكوكالتوریقوسنداتللسنداتالمنظمةالموادأحكام
Socialاالجتماعیةالسنداتتتضمنالمالرأسبسوقجدیدةتمویلأدواتأربعةوإدراج،1992لسنة

Bonds،االستدامةوسنداتSustainable Development Bonds،البیئیةبالنواحيالمرتبطةوالسندات
Environmentalوالحوكمةواالجتماعیة Social and Governance Bonds،المتعلقةوالسندات
Genderالمرأةوتمكینالجنسینبینبالمساواة equality and women's empowermentالىلتنضم
المصریةالدولةَتوُجھلمواكبةالمالبسوق2018نوفمبرمنذبھاالعملالسابقللشركاتالخضراءالسندات

الممارساتألفضلوفقا2030مصررؤیةمعتتفقمتعددةتمویلیةبأدواتاألخضراالقتصاددعمنحو
الدولیة.

األحكامنفسسریانتبنىقدالتعدیلمشروعأنالمالیةالرقابةھیئةعمران-رئیسمحمدالدكتوروقال
سنداتاالجتماعیة-(السنداتوھىالمستدامةالتنمیةبمجاالتالمرتبطةأنواعالخمسةعلىالمطبقةوالمبادئ

الجنسینبینبالمساواةالمتعلقةالسنداتوالحوكمة-واالجتماعیةالبیئیةبالنواحيالمرتبطةالسنداتاالستدامة-
إعادةأولتمویلموجھةكانتإذاوذلكوالصكوكالتوریقسنداتعلىالخضراء)السنداتالمرأة-وتمكین
تمكینوقضایااالجتماعيالبعدذاتاألھدافأوالمستدامةالتنمیةاھدافبتحققمتعلقةمشروعاتتمویل
التنمیةمبادئمعسیاساتھاتتسقالُمحیلةالشركاتتكونأنالتوریقسنداتفيُیراعىأنیجببحیثالمرأة؛

المحالةالمالیةالحقوقیكونأنأوالمستدامة،التنمیةبأھدافمتعلقةمعاییرفیھاتتوافرأنأوالمستدامة
التمویلمنالمستفیدةالجھاتعلىذلكیسرىكمااالستدامة،أھدافتحقیقغرضھابمشروعاتمرتبطة

الناتج عن إصدار الصكوك.



إلصدارالمنظمةواألحكامالمفاھیمأضافقدالمختصةللجھاتارسالھتمالذيالتعدیلمشروعأنوتابع
الجھةوالتزاماتالمستدامة،التنمیةمجاالتفيوالصكوكالتوریق،وسنداتالمستحدثة،بأنواعھاالسندات
عامفيأمریكيدوالرملیار610حوالىعالمیاإصدارھاحجمبلغالتيالسنداتمنالنوعیةتلكمصدرة
التيالمشروعاتتقییموإجراءاتالمستدامةالبیئیةاألھدافعنالسنداتلحملةاإلفصاحمنبدءاً؛2020

وُمدعماالستدامةمشروعاتواختیارالتقییمبإجراءاتالُمصدرةالجھةإلتزاممعالمستدامة،التنمیةتستھدف
وحتىاإلصدارعمرطوالسنویةدوریةتقاریروتقدیمالھیئة،لدىالمعتمدینالمستقلینالمحققینمنبتقریر

تمام االستحقاق.

اآللیاتكأحدعلیھاالشركاتواعتمادالمالأسواقفيالدینأدواتألھمیةنظراأنھالھیئةرئیسوأوضح
نحووالتحولالمناخيالتغیرتحدیاتمواجھةفيولدورھاوالتمویل،االستثمارمناخلتطویرالھامةالتمویلیة
مقابلفيخفضمنحعلىالھیئةإدارةمجلسوافقفقدالبیئة،صدیقةوالمشروعاتاألخضراالقتصاد
فيوالصكوكالتوریقسنداتفیھابماالسنداتوطرحاصدارطلباتودراسةفحصعنالمستحقالخدمات
یتمعما%50بنسبةاالجتماعيالبعدذاتاألھدافأوالمستدامةالتنمیةأھدافبتحقیقتتعلقالتيالحاالت
فيالریادةوصاحبةافریقیاًاألولىالمصریةالدولةلتصبحالتنفیذیةالالئحةتعدیالتصدورفورحالیاتحصیلھ

إصدار سندات التنمیة المستدامة.

والقواعدالضوابطوإصدارجدیدةتمویلیةأدواتطرحنحوقدماًالمضيفىاإلدارةمجلسعزمعلىوأكد
المقترحةبالتعدیالتالوزراءمجلسرئیسقرارصدورفورالجدیدةالتمویلبأدواتالخاصةوالشروط
التوجھومقابلةالبیئة،صدیقةوالمشروعاتاألخضراالقتصادنحووالتحولالمناخيالتغیرتحدیاتلمواجھة

علىیعملبمامشروعاتھمفيوالبیئیةاالجتماعیةالجوانبمراعاةأھمیةنحوالمستثمرینواھتمامفكرفي
إعادة ترتیب أولویات االستثمار من خالل زیادة المشروعات ذات األثر االجتماعي والبیئي اإلیجابي.

االستثمارصنادیقمنأنواعثالثةمزاولةإمكانیةعلىالھیئةإدارةمجلسموافقةعنعمراند.وكشف
الخاصةالملكیةصنادیقالبیئیة-وھى-واألنشطةالمرأةوتمكیناالجتماعيوالبعدالمستدامةالتنمیةلمجاالت

المشروعاتتمویلإعادةأوتمویلفيالمباشراالستثمارتتیحوالتيالمتخصصةالخاصةالملكیةصنادیقأو
صنادیقنوعیةإلىباإلضافةالبیئیة،واألنشطةالمرأةوتمكیناالجتماعيوالبعدالمستدامةبالتنمیةالخاصة
والصكوكالتوریقوسنداتالسنداتفياالستثماروتستھدفمباشرالغیراالستثمارتتیحالتيالدینأدوات
وأخیراًالبیئیة،واألنشطةالمرأةوتمكیناالجتماعيوالبعدالمستدامةبالتنمیةالخاصةالمشروعاتتمولالتى

بكافةالمتعلقةالمالیةواألوراقاألدواتفياالستثماراالستثماریةسیاستھاتستھدفوالتىالخیریةالصنادیق
مقابلفي)%50(قدرهتخفیضاالستثمارصنادیقمنأنواعالثالثومنحالمستدامة،التنمیةمجاالت

الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق االستثمار عما یتم تحصیلھ حالیا.

االستثمار،وبنوكوالصكوكالدینألدواتالمصدرینواألشخاصالجھاتبدعوةالھیئةقیامعنونوه
باالستثمارالمھتمةوالكیاناتالدین،أدواتمستثمريوجمعیةاالستثمار،لصنادیقالمصریةوالجمعیة
والمقرراالستدامةبقضایاالمرتبطةالدینأدواتفيالعالمیةالممارساتأفضلعلىلالطالعالمسؤول



إلیھایتطلعالتيوالوجھةاالستدامة-عالمیاً-المالذسنداتأصبحتحیثالمصرىالمالسوقفيإدراجھا
أموالرؤوساستثمارمجردتعدىقدفاألمروالوعي.بالمسؤولیةیتمتعونالذینالمستثمرینمنالكثیر
بینالجمعفيالمستثمرةأموالھمتخصیصطریقةتسھمأنعلىالحرصبلغبلفقط،مادیةعوائدلتحقیق
باالستثمارمعروفاًأصبحماوھوالمجتمعأوبالبیئةالضررعدمفياألخالقیةوقیمھمالمالیةاألھدافتحقیق

المستدام.

وذكر الدكتور عمران أن مشروع التعدیل على أحكام الالئحة التنفیذیة اعتمد على اإلرشادات والمبادئ التي
إلىتھدفتطوعیةومبادئإرشاداتاألساسفيھيوالتي،ICMAالمالألسواقالدولياالتحادعنصدرت

تدعیم دور أسواق رأس المال في تعزیز االستدامة البیئیة واالجتماعیة، كما انھا توضح أفضل الممارسات
إلصدار تلك النوعیة من السندات والتى ُتعد مثل سندات الشركات إال أنھا ُتصدر من كیانات عامة أو خاصة

لتمویل أھداف التنمیة المستدامة فقط.

بینتمزجأنھافياالجتماعیةوالسنداتالخضراءالسنداتعنتختلفالمستدامةالتنمیةسنداتأنوأضاف
حجمبلغوالتيالخضراءالسنداتتركزحینفيمعاّ،واالجتماعیةالبیئیةاألھدافذاتالمشاریعتمویل

المشروعاتعلىأمریكيدوالرملیار115حوالي2021منالثالثالربعنھایةفيعالمیاإصدارھا
الخضراء وذات األھداف البیئیة فقط، وتھتم السندات االجتماعیة بالمردود االجتماعي للمشروعات الممولة.

Genderالمرأةتمكینسنداتأنحینفي Bondsالتنفیذیةالالئحةأحكامعلىالتعدیلبمشروعالواردة
لقانون سوق رأس المال تعتبر نوع من أنواع السندات ذات البعد االجتماعي إال أن استخدام عائدات طرحھا

یجب أن یكون موجھا تحدیدا لتمویل المشاریع والمبادرات أو السیاسات التي تدعم قضیة تمكین المرأة وتعزیز
وأھم،ICMAالمالألسواقالدولىاالتحادعنالصادرةللمبادئوفقاتصدرأنویجبالجنسینبینالمساواة

ما یمیز ھذه السندات بأنھا توفر تمویالً لثالث فئات من الشركات والجھات والھیئات التي تركز في سیاستھا
من%25نسبةإدارتھامجلستشغلالتيالھیئاتأوالجھاتأوالشركاتوتشملالمرأة،تمكینقضایاعلى

النساء؛ أو تلك التي توظف نسبة ال تقل عن ثلث العمالة من النساء، أو تملك أمرأه واحدة على األقل نسبة ال تقل
بیئةفيالجنسینبینالمساواةسیاساتھاتشجعالتيوالشركاتالمنشأة،أوالشركةمالرأسمن%51عن

العمل والتي تطور ثلث منتجاتھا وخدماتھا لتحسین نوعیة الحیاة للمرأة.

واإلجراءاتوالقواعدالتنفیذیةوالئحتھ1992لسنة95رقمالمالسوققانونموادأحكامأنبالذكرالجدیر
خاللمنإصدارھایتمالسنداتأنإلىبناتصلوالصكوك؛التوریق،وسنداتالسندات،إلصدارالمنظمة
جھات(شركات،لھالخاضعالقانونيالنظامأوطبیعتھكانتأیامصريغیرأومصرياعتباريشخص
حقوقمقابلالتوریقسنداتتصدربینماالسندات،ُمصدرأنشطةلتمویلإقلیمیة)أودولیةأومصریةأخرى
الناتجالتمویلمنوالمستفیداعتباريشخصنشاطلتمولفتصدرالصكوكوأماالُمحیل،نشاطعنناشئةمالیة

عن التصكیك.


