

  







 







 





النشرة الشهرية
يونيو 2017



  

�شهد �شهر يونيو  2017العديد من التطورات فيما يتعلق مبحاور عمل وزارة اال�ستثمار والتعاون الدويل ،ففي جمال اال�ستثمار مت
اتخاذ عدة �إجراءات من �ش�أنها تعزيز مناخ اال�ستثمار والأعمال يف م�صر� ،أما فيما يتعلق مبحور التنمية والتعاون الدويل فقد مت
التوقيع على عدة اتفاقيات يف جماالت التنمية خا�صة يف حمافظات ال�صعيد واملناطق الأكرث احتياجاً ،كما �شهد قطاع اخلدمات
املالية غري امل�صرفية عدة تطورات هامة �سواء فيما يتعلق بامل�ؤ�شرات اخلا�صة بها �أو فيما يتعلق ب�إجراءات تطوير العمل يف هذا
القطاع ،وذلك على النحو الآتي:







 







 



�أو ًال :اال�ستثمار



 .1اال�ستثمارات املحلية اخلا�صة:
يونيو

البيان
عدد ال�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها
ر�ؤو�س الأموال املُ�صدرة لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها (مليار جنيه)
ر�ؤو�س الأموال املدفوعة لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها (مليون جنيه) ()1
عدد ال�شركات التي �شهدت تو�سعات
الزيادات يف ر�ؤو�س الأموال املُ�صدرة لل�شركات التي �شهدت تو�سعات
(مليار جنيه) ()2
�إجمايل ر�ؤو�س الأموال املً�صدرة (مليار جنيه) ()2+1

*2017

مايو

2017

يونيو

2016

960

1,482

913

2.2

1.7

2.4

327

245.2

653

169

243

129

2

** 9.2

1.35

4.2

10.9

3.75

* �أرقام مبدئية
** �ساهمت �شركتان بنحو  5.2مليار جنيه من �إجمايل الزيادات يف ر�ؤو�س الأموال خالل �شهر مايو 2017

• بلغ �إجمايل عدد ال�شركات التي مت ت�أ�سي�سها وال�شركات التي �شهدت تو�سعات خالل �شهر يونيو  2017نحو � 1,120شركة ،ب�إجمايل
ر�ؤو�س �أموال ُم�صدرة بلغت نحو  4.2مليار جنيه.
• بلغ �إجمايل عدد ال�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها خالل يونيو  2017نحو � 960شركة بر�ؤو�س �أموال ُم�صدرة بلغت قيمتها نحو
 2.2مليار جنيه مقارنة بنحو � 913شركة بر�ؤو�س �أموال ُم�صدرة بلغت قيمتها نحو  2.4مليار جنيه خالل يونيو  ،2016ومقارنة بنحو
� 1,482شركة بر�ؤو�س �أموال ُم�صدرة بلغت قيمتها نحو  1.7مليار جنيه خالل �شهر مايو .2017
• بلغ ر�أ�س املال املدفوع لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها خالل يونيو  2017نحو  327مليون جنيه.
• بلغ �إجمايل عدد ال�شركات التي �شهدت تو�سعات يف ر�أ�س املال خالل يونيو  2017نحو � 169شركة مقارنة بنحو � 243شركة خالل
خالل مايو  ،2017ونحو � 129شركة خالل نف�س ال�شهر من عام  ،2016كما بلغت ر�ؤو�س الأموال لل�شركات التي �شهدت تو�سعات خالل
يونيو  2017نحو  2.0مليار جنيه مقارنة بنحو  9.2مليار جنيه خالل مايو  ،2017ونحو  1.35مليار جنيه خالل نف�س ال�شهر من عام
.2016
-

1

-

التوزيع القطاعي لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها:

قطاع اخلدمات
� 410شركة
%42.7

قطاع ال�صناعة
� 290شركة
%30.2

قطاع الت�شييد والبناء
� 110شركة
%11.5

قطاع الزراعة
� 84شركة
%8.8

قطاع االت�صاالت
� 49شركة
%5.1

قطاع ال�سياحة
� 17شركة
%1.8

املحافظة
القاهرة
اجليزة
ال�شرقية
الإ�سكندرية
القليوبية
�أ�سيوط
البحرية

عدد ال�شركات

الن�سبة ()%

455

47.4

176

18.3

63

6.5

54

5.6

32

3.3

30

3.1

27

2.8



وما تبقى من �إجمايل ال�شركات اجلديدة (� 960شركة) توزع على باقي
حمافظات اجلمهورية.

  

التوزيع اجلغرايف لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها:







فر�ص العمل لل�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها:
من املتوقع �أن توفر ال�شركات اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها خالل �شهر يونيو  2017نحو � 4.8ألف فر�صة
عمل مقارنة بنحو � 8.1ألف فر�صة عمل خالل �شهر مايو  ،2017ونحو � 6.3آالف فر�صة عمل خالل نف�س
ال�شهر من عام .2016

 .2اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر:
• ارتفع �صايف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف م�صر
خالل الفرتة (يوليو  -مار�س) من العام املايل 2017/2016
بنحو  %12لي�صل �إىل  6.6مليار دوالر مقارنة بنحو 5.9
مليار دوالر خالل نف�س الفرتة من العام املايل ال�سابق
.2016/2015

الإجمايل
4,805

فر�صة عمل

�صايف تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر
العام املايل
يوليو  -مار�س

2017/2016

 6.6مليار دوالر

2016/2015

 5.9مليار دوالر

 6.9مليار دوالر

يوليو  -مار�س

• وفق ًا لتقرير اال�ستثمار العاملي لعام  2017ال�صادر عن
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (الأُنكتاد) .ف�إن
اال�ستثمارات القوية الوافدة �إىل م�صر �ساهمت يف زيادة التدفقات الداخلة �إىل دول �شمال �أفريقيا ،كما �ساهمت يف احلد من تراجع
اال�ستثمارات الوافدة �إىل القارة الأفريقية.
2016/2015
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� .3أهم �إجراءات تطوير مناخ اال�ستثمار:



  

• االنتهاء من امل�سودة الأوىل لالئحة التنفيذية لقانون اال�ستثمار رقم  72ل�سنة  2017و�إر�سالها لل�سيد رئي�س جمل�س الوزراء،
حيث ت�ضمن م�شروع الالئحة � 5أبواب ت�شمل مواد تو�ضح طبيعة احلوافز وال�ضمانات ،وتنظم بيئة اال�ستثمار ،وعمل مركز خدمات
امل�ستثمرين ،ومكاتب االعتماد ،والإجراءات اخلا�صة بالرقابة الالحقة واحلوكمة ،وطبيعة املناطق اال�ستثمارية واحلرة ،كما حددت
م�سودة الالئحة النظام املميكن واملوحد لتقدمي كافة خدمات الت�أ�سي�س وما بعد الت�أ�سي�س للم�ستثمر من خالل �شبكات الربط
الإلكرتوين وغريها من الو�سائل التكنولوجية الالزمة ،وحددت امل�سودة �أي�ض ًا �شكل اخلريطة اال�ستثمارية والتي تت�ضمن حتديد نوعية
ونظام اال�ستثمار ،ومناطقه اجلغرافية ،وقطاعاته ،وتوفري رابط �إلكرتونى لتداول هذه اخلرائط والبيانات بني اجلهات الإدارية
�صاحبة الوالية والهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة.
• موافقة جمل�س الوزراء على تعديالت قانون ال�شركات رقم  159ل�سنة  1981ملواكبة تطورات العملية اال�ستثمارية عاملي ًا ،وحت�سني
حوكمة ال�شركات حيث ن�ص التعديل على �إ�ضافة ف�صل جديد لتنظيم �شركات ال�شخ�ص الواحد ،و�أي�ض ًا جواز �أن يت�ضمن النظام
الأ�سا�سي لل�شركة متثيل حد �أدنى من ن�سبة ر�أ�س املال يف ع�ضوية ال�شركة ،وتنظيم التظلم ب�إن�شاء جلان تظلمات من القرارات
ال�صادرة من اجلهات الإدارية املخت�صة ،وتنظيم الت�صالح للوزير املخت�ص �أو من يفو�ضه مع املتهم �إذا زالت �أ�سباب املخالفة.
• قامت وزارة اال�ستثمار والتعاون الدويل ب�إطالق مركز ات�صاالت اال�ستثمار للتوا�صل مع امل�ستثمرين يومي ًا من خالل اخلط
ال�ساخن رقم  ،16035وذلك حتى ي�ستطيع امل�ستثمر اال�ستف�سار عن كافة �إجراءات الت�أ�سي�س الإلكرتوين لل�شركات ،والإجراءات
الإ�صالحية التي تتخذها احلكومة لتح�سني مناخ اال�ستثمار ،والفر�ص اال�ستثمارية يف خمتلف حمافظات اجلمهورية ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي �أي مقرتحات لتطوير عملية اال�ستثمار �أو تقدمي �أي �شكاوى يتعر�ض لها امل�ستثمر وممثلي ال�شركات.








  







 







 





ثاني ًا:التنمية والتعاون
الدويل

3

• القيام ب�ضخ  125مليون دوالر ك�أول دفعة من البنك الدويل من حزمة الـ  500مليون دوالر لتنمية ال�صعيد ،وذلك يف �إطار تنفيذ
تكليفات ال�سيد رئي�س اجلمهورية يف هذا ال�ش�أن.
• توقيع اتفاق ًا مع الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة لإن�شاء �أول �صندوق ا�ستثماري تنموي يف م�صر بهدف حتفيز منو ال�شركات
النا�شئة من خالل �إيجاد حوافز �سوقية ت�سمح باملناف�سة ،ودعم امل�ستثمر ال�صغري عرب الدخول معه يف �شراكة عرب ر�أ�س املال وتوفري
تدريبات فنية للم�ستثمرين وربطهم مع ال�سوق اخلارجي والتكنولوجية املتطورة.
• توقيع  3اتفاقات مع �أملانيا بقيمة  203.5مليون يورو وخا�صة بالربامج التالية:
 اتفاق التعاون االقت�صادي التنموي بقيمة  50مليون يورو. اتفاق دعم القطاعات التنموية املختلفة بقيمة  12مليون يورو. -اتفاق الأربعة م�شروعات ذات الأولوية يف �إطار التعاون املايل بقيمة  141.5مليون يورو.
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ثالث ًا:اخلدمات املالية غري
امل�سرفية

 .1اأهم مو�سرات اخلدمات املالية غري امل�سرفية:
• البور�سة امل�سرية:
راأ�س املال ال�سوقي

قيمة التداول

(مليار جنيه)

يونيو :
مايو 38.2 :2017

19.8 2017

(مليار جنيه)

يونيو :
مايو 676 :2017

693 2017

Nile Index

يونيو :
مايو 533.4 :2017

510.1 2017

ح التداول

(مليون ورقة ُمنفذة)

يونيو :
مايو 12,139 :2017

12,326 2017

البور�سة امل�سرية

The Egyptian Exchange

EGX30

يونيو :
مايو 1,364 :2017

EGX70








:
يونيو
مايو 571.5 : 2017

649.4 2017



1,509 2017
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تعامت امل�ستثمري" عد ا�ستبعا ال�سقات":
تعامت امل�سري

تعامت العر

االأجان غري العر

%69.1

%9.8

%21.1

• التاأجري التمويلي:
• حقق ن�شاط التاأجري التمويلي منو ًا بلغ  %10حتى نهاية �شهر مايو ،2017
حيث بلغت قيمة عقود التاأجري التمويلي نحو  10.6مليار جنيه.

%10

نهاية مايو

ة ال
يم عقو

2017

 10.6مليار جنيه
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يونيو :
مايو 13,340 :2017

13.396 2017

EGX100
  

يونيو :
مايو 7.4 :2017

4.7 2017

EGX20 Capped



• التمويل العقاري:
%95

• قامت �شركات التمويل العقاري ب�ضخ نحو  862مليون جنيه
بزيادة  %95خالل الفرتة من يناير حتى مايو  2017مقارنة
بنحو  442مليون جنيه خالل نف�س الفرتة من عام .2016

يناير  -مايو
2017

 862مليون جنيه

يناير  -مايو



2016

 442مليون جنيه

• التمويل متناهي ال�صغر:
• حقق ن�شاط التمويل متناهي ال�صغر منو ًا خالل الربع الأول من عام  ،2017ومتثل ذلك يف ارتفاع بواقع
 %10.7يف قيمة �أر�صدة التمويل للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية وال�شركات والتي بلغت بنهاية الربع االول  4.96مليار
جنيه مقارنة بـ  4.48مليار جنيه بنهاية دي�سمرب .2016

• التخ�صيم:
2017
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� .2أهم �إجراءات وتطورات اخلدمات املالية غري امل�صرفية:
• �صدور قرار رئي�س اجلمهورية رقم  274ل�سنة  2017ب�ش�أن الأحكام املنظمة لإدارة البور�صة امل�صرية ،واخلا�ص مبدة تويل رئا�سة
البور�صة لتكون � 4سنوات وال يجوز التجديد لرئي�س البور�صة �أكرث من مرة.
• البور�صة تنتهي من الإ�صدار الثاين لدليل �إجراءات وقواعد التداول.
• تعديل املادة ( )35من قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية يف البور�صة امل�صرية ،وذلك يف �إطار تطبيق �أف�ضل املمار�سات حلماية
امل�ساهمني ،واالهتمام بتح�سني مركز م�صر يف امل�ؤ�شرات الدولية ذات االرتباط مبناخ اال�ستثمار خا�صة تقرير ممار�سة �أن�شطة
الأعمال ال�صادر عن البنك الدويل.
• قامت الهيئة العامة للرقابة املالية ب�إتاحة فتح ح�ساب التعامل بتوكيل للمقيمني باخلارج وب�شرط توثيق التوكيل.
• �أجازت الهيئة العامة للرقابة املالية �صرف توزيعات الأرباح للمتعاملني من خالل �أمناء احلفظ يف حال وجود ن�ص بالتعاقد.
• تنظيم موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية عند متلك ن�سب حمددة يف ر�أ�سمال �شركات الأوراق املالية.
• انتهاء فعاليات املرحلة الأوىل من انتخابات جمل�س �إدارة البور�صة والتي دارت مناف�ستها على مقاعد ال�شركات العاملة والتي
تناف�س عليها �سبعة مر�شحون ممثلني عن ال�شركات العاملة يف الأوراق املالية والو�ساطة.
• �إن �أي كابيتال تتوقع طرح ح�صة من �أ�سهم "�إنبي" يف البور�صة قبل نهاية العام.
• �شركة الأهلي للتنمية واال�ستثمار تتفاو�ض لال�ستحواذ على "�سيجما كابيتال”.
• "بي بي �أي بارترنز" ت�سعى لطرح ح�صة من �أ�سهمها يف البور�صة خالل �شهر �سبتمرب �أو �أكتوبر املقبلني.
النشرة الشهرية  -يونيو 2017



 

 2.8مليار جنيه

  

• حقق ن�شاط التخ�صيم نحو  2.8مليار جنيه حتى نهاية �شهر مايو ،2017
مبعدل منو بلغ نحو .%44

%44

نهاية مايو


