
 التمیمي ومشاركوه مستشارا لحكومة جمهوریة مصر العربیة في أول طرح
 للسندات السیادیة الخضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

 
 مصر، القاهرة -أكتوبر20, 2020، قامت جمهوریة مصر العربیة في أكتوبر الجاري بطرح أول سندات سیادیة
 خضراء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والتي تم إدراجها في سوق السندات المستدامة (SBM) التابع

 لبورصة لندن (LSE). ویعتبر هذا السبق حافزًا للُمصِدرین المبتكرین في المؤسسات المالیة لتسهیل دخول المستثمر
 األجنبي وخلق المزید من المرونة والشفافیة للمستثمرین. اتخذت جمهوریة مصر العربیة مكتب التمیمي ومشاركوه

 في مصر مستشارًا قانونیًا لها والذي ساعدها في تمهید الطریق ألول طرح للسندات السیادیة الخضراء.

 
 صرح إیهاب طه، الشریك بالمكتب ورئیس القسم التجاري واالستحواذ بأن هذا الطرح یعد إنجاًزا رائًعا لمنطقة

 الشرق األوسط وشمال إفریقیا، حیث یوفر فرص كبیرة للمستثمرین والُمصِدرین على حد سواء لتحقیق نمو مستدام
 للمناخ االستثماري. تهدف السندات الخضراء إلى تمویل المشاریع الخضراء المستدامة التي تعمل على تحسین كفاءة

 الطاقة ومنع التلوث وتوفیر حلول النقل غیر الملوث.

 
 كما وضح إیهاب طه تأثیر الموجة الثانیة من فیروس كورونا المستجد على األسواق حالًیا، والتي تثیر حالة عامة من

 الخوف لدى المساهمین وبالتالي أصبحوا أكثر انتقائیة، مما یجعل االستثمار أصعب مما سبق. ولكن بعد إصدار
 السندات الخضراء، سیصبح من السهل جذب مستثمرین یركزون بشكل كامل على استشارات مستدامة.

 
 عالوة على ذلك، أكدت وزارة المالیة في بیان لها على حصول المستثمرین على عائد بنسبة 5.25٪، حیث ساعدت

 زیادة الطلب من المستثمرین على تقلیل ذلك بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالهدف االفتتاحي.

 
 وأضافت زینب شهدي، المحامیة بالقسم التجاري واإلستحواذ أنه نتیجة لتبعیات فیروس كورونا المستجد على

 االقتصاد، ستحتاج مصر في الفترة القادمة العمل المكثف على النهوض االقتصادي وبالتالي فإن إصدار السندات
 الخضراء في هذا الوقت كان حتمیًا لزیادة الطلب وتوفیر مرافق موفرة للطاقة.

 
 الجدیر بالقول إن إصدار السندات الخضراء قد أرتفع بشكل ملحوظ في اآلونة األخیرة، ومثال على ذلك انضمام ألمانیا
 إلى دول أوروبیة أخرى في إصدار سندات خضراء ألول مرة في وقت سابق من هذا العام. وتشجع الصفقات الجدیدة
 من هذا النوع العالم على التركیز على عملیة التنمیة ودعم البلدان بشكل مباشر حتى یتسنى لألجیال القادمة االستفادة

 من الموارد الوطنیة وتعزیز االستدامة.

 
 


