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منطقة  في  األجنبية  بالعملة  والسندات  الصكوك  إجمالي إصدارات  بلغ 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 84 مليار دوالر في 2018، مع وجود 
زيادة في الطلب على اإلصدارات الجديدة؛ حيث تمت تغطية االكتتاب 
في سندات الدين اإلقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف، وذلك بحسب 
التقرير الذي أصدرته شركة »كامكو لالستثمار«، وشركة »اإلمارات دبي 

الوطني إلدارة األصول«، وشركة »فيش إلدارة األصول«.
بالنظر   2019 عام  في  قوّيًا  المستثمرين  إقبال  يبقى  أن  المرّجح  ومن 
»جي  مؤشر  ضمن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  سندات  إدراج  إلى 
اإلقليمية جهودها  الحكومات  الناشئة، ومواصلة  بي مورغان« لألسواق 
لتحقيق طموحات أجنداتها اإلصالحية. ويوفر التقرير المشترك الصادر 
آخذ  مجاٌل  أفريقيا:  األوسط وشمال  الشرق  في  الدين  »أسواق  بعنوان: 
بالتطّور لفائدة مستثمري الدخل الثابت«، نظرة متعمقة حول أداء أسواق 
الدخل الثابت اإلقليمية في عام 2018 والتوقعات المستقبلية لعام 2019.

وتوّقع التقرير أن تبلغ إصدارات سندات الدين في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا خالل عام 2019 أكثر من 80 مليار دوالر، وأن يساهم إدراج 

من  بدءًا  مورغان«  بي  »جي  مؤشر  الخليجية ضمن  األسواق  سندات 
 30 من  بأكثر  تدفقات  ضخ  في  الحالي،  الثاني(  )كانون  يناير   31
إلى  اإلشارة  مع  الخليجية.  الحكومية  الدين  أدوات  على  دوالر  مليار 
الشرق  المحلية واألجنبية في منطقة  بالعمالت  إجمالي اإلصدارات  أّن 

األوسط وشمال أفريقيا بلغ 145 مليار دوالر في العام الماضي.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

84 مليار دوالر إصدارات سندات الدين العربية في 2018 

ناقش مجلس كبار مسؤولي المعلومات في دولة االمارات العربية المتحدة، 
مبادرة االستراتيجية الوطنية لالبتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
الوزراء،  الدولة، رئيس مجلس  نائب رئيس  آل مكتوم،  بن راشد  محمد 

حاكم دبي، لجعل اإلمارات أكثر دول العالم ابتكارًا بحلول 2021.
وتعمل المبادرة كمنصة لكبار العاملين في قطاع التقنية على وضع حلول 
للمشاكل  تصورات  وضع  الخبرات  وتبادل  األعمال،  مجال  في  مبتكرة 
الُملحة التي تواجه بعض الشركات، وتفعيل دور التحول الذكي في فترة 

ما بعد العصر الصناعي. 
وفي هذا المجال، أشار إد كابالدي مستشار تخطيط استراتيجي ومدرب 
دائمًا  التنفيذيون  الرؤساء  "يبحث  أّنه  إلى  الذكي،  األعمال  لتحول 
فإنهم  وبالتالي  الرقمي.  العصر  في  أعمالهم  بها  يطورون  أفكار  عن 
يواصلون البحث والتفكير في فترة ما بعد العصر الصناعي وحالة عدم 
االستقرار االقتصادي، وعدم الوضوح والتعقيدات والغموض التي تصيب 

االقتصادات". 
وتأتي تلك التغييرات السريعة بسبب التحول الرقمي الذي يشهده قطاع 
األداء بشكل مستمر،  الذكي في تحسن  التحول  يسهم  األعمال. حيث 
السوق،  النجاح في  للشركة، هي تحقيق  التنفيذي  الرئيس  وتبقى مهمة 

على أن يقوم كبير مسؤولي المعلومات بالتأكد من إنجازها.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

االمارات أكثر دول العالم ابتكارا بحلول 2021

31 كانون الثاني )يناير(2019

نموًا  تحقيق مصر  السعيد، عن  هالة  المصرية  التخطيط  وزيرة  كشفت 
السنة  من  األول  النصف  في  المئة،  في   5.4 بنسبة  حقيقيًا  اقتصاديًا 
)تموز(  يوليو  من  األول  في  بدأت  التي   ،2019  –  2018 المالية 

الماضي.
وأوضحت أّن "مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو االقتصادي الحقيقي 
إلى 5.6 في المئة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية"، الفتة 
إلى أّن "االقتصاد المصري حقق في السنة المالية 2017 – 2018 نمّوا 
بنسبة 5.3 في المئة، في، مسجاًل أعلى معدل سنوي في 10 سنوات".

العامين  المحلية خالل  العملة  استقرار  من  المصري  االقتصاد  واستفاد 

الماضيين، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر )تشرين الثاني( 2016.
وبحسب وكالة »بلومبرغ«، فإن أسعار الفائدة التي تقدمها مصر على 
الناشئة بعد األرجنتين. وتقل  فائدة في األسواق  ثاني أعلى  ديونها تعد 
المخاطر في القاهرة عن بوينس آيرس، وهو ما يزيد من جاذبية األوراق 
مدفوعًا  األجانب  يأتي طلب  كما  األجانب.  أعين  في  المصرية  المالية 
بالتوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، مع تراجع 

معدالت التضخم. 
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

مصر تحقق نمّوا اقتصاديا 5.4 في المئة


