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 :لتشجیع المستثمرین على اصدار السندات الخضراء
 الرقابة المالیة تعفى ُمصِدرى السندات الخضراء من 50 % من مقابل الخدمات والفحص

 أعلن الدكتور محمد عمران رئیس هیئة الرقابة المالیة عن موافقة مجلس اإلدارة - في اجتماعه األخیر- على اعفاء مصدري السندات
 الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهیئة لتكون نصف فى األلف من قیمة اإلصدار حال االكتتاب العام وربع فى
 األلف من قیمة اإلصدار حال االكتتاب الخاص ، بدال من واحد فى األلف من قیمة اإلصدار حال االكتتاب العام ، ونصف فى األلف من

 .قیمة األصدر حال االكتتاب الخاص فى خطوة لتحفیز تفعیل وتشجیع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء
 قال رئیس الهیئة أن تلك الخطوة تأتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر، وتشجیع ودمج سیاسات االقتصاد

 األخضر والمستدام داخل القطاع المالى غیر المصرفي ، سبقها فى نهایة اغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس اإلدارة
 بتحدید قائمة مراقبى البیئة الدولیین المستقلین والتى یمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء اإلختیار من بینها بهدف تفعیل

 اصدارات السندات الخضراء داخل االقتصاد المصرى
 أوضح رئیس الهیئة ان السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمویل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصیلتها في مشاریع

 صدیقة للبیئة ویلتزم المصدر بالوفاء بقیمة السندات والعائد المستحق علیها، وتعد أدوات تمویل مشروطة باحترام معاییر بیئیة وتهدف إلى
 استعمال الطاقات النظیفة والتخفیف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة األرض .ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها

 السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة ، ومشروعات التكیف مع التغیرات المناخیة ، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة
 .، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه ، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظیفة مثل وسائل النقل والكهرباء

 والجدیر بالذكر أن مجلس إدارة الهیئة - في أكتوبر الماضي - وافق على مقترحات اللجنة االستشاریة لسوق المال بخفض تكلفة مقابل
 الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عملیات التداول بالبورصة المصریة  ،  لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عملیات التداول
 للهیئة لتصبح 5 في المائة ألف بدًال من 6.25 في المائة ألف ، و خفض بنسبة 20% لعملیات المقاصة والتسویة لتصبح 10 في المائة

 ألف بدًال من 12.5 في المائة ألف وأیضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدًال من 12 في المائة ألف ، كما
 أوصت اللجنة بخفض مصاریف صندوق حمایة المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدًال من 1 في العشرة آالف ، وتخفیض
 مقابل الخدمات عن عملیات التداول على السندات وصكوك الدین وأدوات الدین األخرى المقیدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل

 .الخدمات عن عملیات التداول على األسهم بعد تعدیلها
 


