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المركزي المصري، تسجيل معدل  البنك  توقع 
التضخم العام السنوي في الحضر معدًل أقل من 
الربع  بنهاية   9% البالغ  المستهدف  المتوسط 

األخير من عام 2020.
النقدية  السياسة  تقرير  في  المركزي،  ورجح 
العام  التضخم  يــدور  أن  الثالثاء،  أمــس  الصادر 
ــى لــمــعــدل التضخم  ــ الــســنــوي حـــول الــحــد األدن
المتوسط  في   )%±3(  9% والبالغ  المستهدف 

خالل الربع الرابع من عام 2020.
ولفت تقرير السياسة النقدية، إلى أن المخاطر 
المحلي  للتضخم  المستقبلية  بالنظرة  المحيطة 
النشاط  لضطرابات  المحتملة  اآلثــار  تتضمن 
كورونا،  فيروس  ظهور  عقب  العالمي  القتصادي 
األســعــار  تظل  أن  المتوقع  مــن  ــه  أن ــى  إل مــنــوًهــا 
العالمية للسلع الغذائية األساسية المرجحة بذات 
أوزان سلة الستهالك المحلي مستقرة في 2020، 

على أن تشهد انخفاًضا خالل عام 2021.
في  قــررت  قد  النقدية  السياسة  لجنة  وكانت 
اجتماعها األخير بتاريخ 24 سبتمبر 2020 خفض 
كل من سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 
بواقع  المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر 
و9.75%   8.75% إلى  ليصل  أســاس  نقطة   50
سعر  خفض  تــم  كما  الــتــرتــيــب،  على  و9.25% 
إلى  ليصل  الــمــقــدار  بنفس  والــخــصــم  الئــتــمــان 
%9.25، وذلك بعد اإلبقاء على أسعار الفائدة في 

4 اجتماعات متتالية.
ــره، إلـــى ارتــفــاع  ــقــري ــي ت ــمــركــزي ف ــار ال وأشــ

التوقعات ألسعار خام برنت المندرجة في النظرة 
طفيف،  بشكل  المحلي  للتضخم  المستقبلية 
أنه  إل  السابق،  النقدية  السياسة  بتقرير  مقارنة 
الطلب  تأثير لضعف  يزال هناك  أنه ل  إلى  لفت 
الجتماعي  التباعد  ــراءات  إجــ نتيجة  العالمي 

وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول.
المركزي،  تقرير  ذكر  المحلي،  الصعيد  وعلى 
البترولية  المنتجات  بعض  لــوصــول  نتيجًة  أنــه 
لمستويات تغطية التكاليف، فإن األسعار العالمية 
المحلي من خالل  التضخم  تنعكس على  للبترول 
قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 

المسؤولة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي وفًقا 
لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى 

%10 بالزيادة أو النقصان للمراجعة.
ولفت إلى أن قرار اللجنة بخفض أسعار بعض 
المنتجات البترولية محلّيًا في أبريل 2020 بمقدار 

لمواجهة  فــائــض  بتوفير  سمح  للتر  قــرًشــا   25
جائحة  تفشي  نتيجة  التكاليف  في  الرتفاعات 
فيروس كورونا المستجد، وتبع ذلك تثبيت األسعار 

في يوليو 2020.
كورونا  جائحة  تفشي  يؤثر  أن  التقرير  ورجــح 

واإلجــراءات الحتوائية الخاصة بها بشكل سلبي 
على آفاق نمو النشاط القتصادي عالمّيًا ومحلّيًا 
معدل  على  انعكس  ذلــك  أن  مضيًفا   ،2020 في 
النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغ 
بحسب البيانات األولية %3.5 خالل العام المالي 
2019/2020، مقارنة بنحو %5.6 خالل النصف 
األول من ذات العام المالي، وكذلك معدل البطالة 
في  مقابل 7.7%  أبريل  في  الذي سجل 9.2% 
الربع األول من 2020 ونحو %8 في الربع الرابع 

من 2019.
الصدمة  تلك  واستمرار  قوة  مدى  أن  وأضاف 

واســتــمــراره  الــوبــاء  انتشار  مــدى  على  ستعتمد 
سياسات  أن  إل  أخـــرى،  عــوامــل  إلــى  باإلضافة 
الهيكلية  واإلصالحات  والمالية  النقدية  التحفيز 
التخفيف  شأنها  من  المصري  القتصاد  داخــل 
من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات األكثر 
النشاط  في  التعافي  دعــم  جانب  إلــى  احتياًجا، 

القتصادي بمجرد احتواء انتشار الوباء.
وفي سياق آخر، ذكر تقرير السياسة النقدية، 
أن األسواق الناشئة شهدت عودة تدفقات رؤوس 
أن شهدت  بعد  وذلــك   ،2020 مايو  منذ  األمــوال 
التقرير  -وصفه   2020 مارس  في  ا  حــاّدً تخارًجا 
بأنه األعنف منذ عام -2008 عقب تفشي جائحة 
واإلجـــراءات  عالمّيًا  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 

الحتوائية المرتبطة به.
تــدفــقــات رؤوس األمـــوال   وأوضـــح أن عـــودة 
بشكل  مــدعــومــة  ــاءت  جـ الناشئة  ــواق  األســ إلــى 
نتيجة  العالمية  المالية  األوضاع  بتحسن  أساسي 
من  الرغم  على  المتخذة  القتصادية  لإلجراءات 

استمرار حالة عدم اليقين اقتصادّيًا.
التقرير، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو  ولفت 
السيولة المحلية للربع الرابع على التوالي، ليسجل 
٪16.8 خالل الربع الثاني من عام 2020، بفضل 
المالية  تمويل عجز  الزيادة في مساهمة مصادر 

العامة للدولة في السيولة المحلية.
ــمــرار انــخــفــاض معدل  كــمــا لــفــت إلـــى اســت
من  كنسبة  األجنبية  بالعملة  للودائع  الــدولــرة 
خالل  المحلية  السيولة  فــي  الــودائــع  إجمالي 
النكماش  واســتــمــر   ،2020 مــن  الــثــانــي  الــربــع 
األجنبية  بالعملة  الودائع  أساس سنوي في  على 

.2019 مقومة بالدولر األمريكي منذ نوفمبر 

البنك المركزي يرجح دوران التضخم حول الحد األدنى المستهدف حتى نهاية العام

في تقرير السياسة النقدية 

ا العام الجاري وانخفاضها في 2021 توقعات باستقرار أسعار السلع الغذائية األساسية عالمّيً

3 مليارات جنيه 
حجم األعمال 

سنوّيًا.. وعمليات 
التوسع مستمرة

التحفيز النقدي والمالي واإلصالحات 
الهيكلية تخفف تبعات صدمة 

كورونا على الطبقات األكثر احتياًجا

استمرار تراجع معدل الدولرة 
للودائع بالعملة األجنبية 
في الربع الثاني من 2020

ارتفاع طفيف
 في التوقعات 

ألسعار خام برنت

تفشي الجائحة يؤثر سلًبا 
على آفاق نمو النشاط 

ا ا ومحلّيً االقتصادي عالمّيً

أمنية إبراهيم

ــيــة في  ــة الــطــاقــة الــدول ــال قــالــت وك
الطاقة  توقعات  عن  السنوي  تقريرها 
استجابة  إن  أمــس،  الــصــادر  العالمية 
تعيد  أن  يمكن  كورونا  لفيروس  العالم 
ــة لــســنــوات  ــطــاق تــشــكــيــل مــســتــقــبــل ال

قادمة.
الدولية  الطاقة  وكالة  تقرير  وأكــد 
كيف  هو  كله  ذلــك  من  األهــم  أن  على 
على  المطاف  نهاية  في  األزمة  ستؤثر 

النظيفة. الطاقة  إلى  النتقال 
الوقت  في  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الطاقة  إلى  التحول  فيه  يستمر  الذي 
ــد من  ــمــزي ــســاب ال ــت الــنــظــيــفــة فـــي اك
تغييرات  إلـــى  حــاجــة  هــنــاك  الــزخــم، 
كــان  إذا  ــرأة  جـ وأكــثــر  أســـرع  هيكلية 
انبعاثات  صــافــي  إلــى  سيصل  الــعــالــم 

الصفرية. الكربون 
ــالـــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي تــتــخــذ مــن  وقـ
“تسببت  بــيــان:  فــي  لها  مــقــراً  بــاريــس 
ــة كــورونــا فــي اضــطــراب أكــثــر من  أزم
الحديث،  التاريخ  فــي  آخــر  حــدث  أي 
قادمة. لسنوات  ستستمر  ندوًبا  وتركت 
أزمـــة  ــق  أطــل ــا  كـــورونـ أن  أضـــافـــت 
في  الــبــلــدان  على  استثنائية  شــرســة 
تتكشف  تــزال  ل  العالم  أنحاء  جميع 
على  ــهــا  عــواقــب وأن   – الـــيـــوم  حــتــى 

غير  ــم  ــال ــع ال فـــي  ــطــاقــة  ال مــســتــقــبــل 
كبير.” حد  إلى  مؤكدة 

أن  الــدولــيــة  الــطــاقــة  وكــالــة  وتعتقد 
ستتخذ  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  مــصــادر 
الشمسية  الطاقة  وأن  رئيسية،  أدواًرا 
ــز الـــصـــدارة، مــدفــوعــة  ــرك ســتــحــتــل م
ــة  ــداعــم ــة ال ــحــكــومــي ــاســات ال ــســي ــال ب

التكاليف. وتراجع 
التنفيذي  المدير  بيرول  فاتح  وقال 
ــرى أن  ــه ي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أن
ــطــاقــة الــشــمــســيــة ســتــصــبــح الــمــلــك  ال

العالم.  في  الكهرباء  ألسواق  الجديد 
ــة  ــال ــوقــع وك ــت ــرى، ت ــ ــة أخـ ــاحــي مـــن ن
الفحم  على  الطلب  أن  الدولية  الطاقة 
فيروس  قبل  ما  مستويات  إلى  يعود  لن 
 20% من  أقــل  سيشكل  وأنــه  كــورونــا، 
ــة بــحــلــول عــام  ــطــاق ــهــالك ال مـــن اســت
2040 ألول مرة منذ الثورة الصناعية.

سيظل  الــنــفــط  إن  الــوكــالــة  ــت  وقــال
اليقين  عـــدم  عــوامــل  أمـــام  “ضــعــيــًفــا 
ــجــة عن  ــات ــن ال ــرى  ــب ــك ال القــتــصــاديــة 
النخفاض  في  الطلب  بدء  مع  الوباء”، 

.2030 بعد عام 
ــرات الــمــســتــمــرة  ــيـ ــأثـ ــتـ ــلـ نــــظــــًرا لـ
الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع  للفيروس، 
على  ــعــالــمــي  ال الــطــلــب  يــنــخــفــض  أن 
 ،2020 عــام  فــي   5% بنسبة  الطاقة 
والفحم  النفط  استهالك  انخفاض  مع 

التوالي. على  %8 و7%  بنسبة 

الطلب العالمي سينخفض %5.. 
وأسعار البترول ستهبط بنسبة %7

أزمة كورونا ستعيد تشكيل 
مستقبل الطاقة.. والفحم 

يمثل 20% فقط بحلول 2040

الطاقة الشمسية ستحتل الصدارة

فاروق يوسف

وكاالت

كــشــف الــمــهــنــدس أحــمــد مــكــي، الــرئــيــس 
أنه  عن  مصر(،  )فايبر  بنية  لشركة  التنفيذي 
األمريكية  “كوبرينج”  شركة  مــع  التــفــاق  تــم 
مصنع  إلنــشــاء  للتصنيع  الــعــربــيــة  والــهــيــئــة 
بتكلفة  الفايبر،  الكابالت  لتصنيع  متخصص 
بالمنطقة  وذلك  جنيه،  مليار  تبلغ  استثمارية 

السويس. لقناة  القتصادية 
حابي،  لنشرة  تصريح  في  مكي،  وأضاف 
نظمته  الذي  الصحفي  المؤتمر  هامش  على 
عن  لإلعالن  فيزر  تريد  إنترناشيونال  شركة 
ومؤتمر  معرض  من  الجديدة  الدورة  تفاصيل 
الدولي لالتصالت، أن حجم أعمال  القاهرة 

معرض  مــن   24 ــدورة  ــ ال فــعــالــيــات  تنطلق 
 CAIRO لالتصالت  الدولي  القاهرة  ومؤتمر 
نوفمبر،   25 إلــى   22 من  الفترة  خــالل   ،ICT
ــيــس شــركــة   ــن أســامــة كــمــال رئ حــســبــمــا أعــل
للمعرض.  المنظمة  فيزر،  تريد  إنترناشيونال 

الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  كمال  وأكد 
ــدورة  الـ تفاصيل  عــن  لــإلعــالن  ــس،  أمـ عــقــد 
سيشهد  ــمــعــرض  ال أن  لــلــشــركــة،  ــدة  ــجــدي ال
المختلفة  والمشاركات  التطورات  من  العديد 
الحكومية،  والوزارات  والهيئات  الشركات  من 

وذلك على الرغم من التحديات الراهنة.
ستكون  الجديدة  الــدورة  إن  كمال  وقــال 

أسامة كمال: تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية.. وشركة وطنية كبرى ستتواجد ألول مرة

مليار جنيه استثمارات مصنع كابالت الفايبر بالتعاون 

مع الهيئة العربية للتصنيع

انطالق معرض ومؤتمر CAIRO ICT من 22 إلى 25 نوفمبر

المهندس أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية )فايبر مصر(:

بحضور الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي

المهندس أحمد مكي الرئيس 
التنفيذي لشركة بنية )فايبر مصر(

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 وكالة موديز: إفريقيا 
تعاني للحاق بركب إصدارات 

دين األسواق الناشئة

 صندوق النقد: النظام 
المالي مستقر حتى اآلن 
لكن نقاط الضعف تزداد

 تراجع طفيف
في متوسط سعر 

الدوالر أمام الجنيه

 مصر تطالب مؤسسات 
التمويل الدولية بالتوافق حول 

سعر فائدة مرجعي جديد

 وزير قطاع األعمال يناقش مع 
رؤساء عدد من النقابات مسودة 

الئحة الموارد البشرية

تطور معدالت التضخم على أساس سنوي

الرقم العام ألسعار الفترة
املستهلكني

الرقم األساسى 
ألسعار املستهلكني

%3.264%20203.694 سبتمبر
%0.836%20203.366 اغسطس

%0.722%20204.203 يوليو
%0.954%20205.631 يونيه
%1.542%20204.696 مايو

%2.541%20205.881 ابريل
%1.887%20205.092 مارس

%1.916%20205.319 فبراير
%2.663%20207.168 يناير

%2.374%20197.100 ديسيمبر
%2.114%20193.628 نوفمبر
%2.723%20193.146 أكتوبر

%2.603%20194.774 سبتمبر

ــفــتــاح  ــد ال ــور الــرئــيــس عــب ــضـ بــرعــايــة وحـ
عامر  وطــارق  الجمهورية،  رئيس  السيسي، 

المركزي. البنك  محافظ 
للمعرض  السيسي  الرئيس  زيــارة  أن  وأكــد 
السادسة  المرة  ستكون  الجديدة،  الدورة  في 

التوالي.  على 
في  للمعرض  الرسمي  الراعي  أن  وأضاف 
)فايبر  بنية  شركة  هو  الــجــاري  للعام  ــه  دورت
في  المتخصصة  ــشــركــات  ال إحـــدى  مــصــر( 

 . التكنولوجيا  صناعة 
التي ستنضم  الجديدة  الوزارة  أن  إلى  ونوه 

إلى المعرض ستكون وزارة العدل.

بنية السنوي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وأنها 
في  الستثمارات  من  المزيد  ضخ  على  تعمل 

واإلفريقية.   المحلية  األسواق 
الــعــربــيــة  الــهــيــئــة  إلـــى أن حــصــة  ولــفــت 

إجراءات  الجديدة ستشهد  الدورة  إن  وقال 
ــروس  ــي ــن ف ــة مـ ــعـ ــة ووقـــائـــيـــة واسـ ــرازيـ ــتـ احـ
العديد  أنــه ســيــكــون هــنــاك  ــًدا  مــؤك كــورونــا، 
خالل  المطبقة  الــوقــائــيــة  الشــتــراطــات  مــن 
يتعلق  فيما  سيما  ل  الجديدة  المعرض  دورة 
إلى  إضافة  الزوار،  وعدد  العارضين،  بأعداد 
أجنحة  بين  والممرات  العرض،  وأدوات  طرق 

الشركات.
ستكون  الـــزوار  دخـــول  عمليات  أن  وتــابــع 
 ،QR code عبر  التسجيل  خالل  ومن  منظمة 
لتوفير  بنية  شــركــة  مــع  التعاقد  تــم  ــه  أن كما 
واللتزام  للزوار،  حماية  ماسك  ألف   50 عدد 

.30% تبلغ  المصنع  هذا  من  للتصنيع 
وتابع أن المصنع وقع عقًدا مع مشغل إفريقي 
لحجز نصف اإلنتاج، لفًتا إلى أن بداية اإلنتاج 

ستكون خالل بداية العام الجديد.
وأوضح أن شركة بنية أصبحت شركة قابضة 
مصر  فايبر  هــي:  ــات،  شــرك  4 تحتها  يــنــدرج 
سيستم، وهي شركة متخصصة إلدارة المشاريع 
الكبرى، وفايبر مصر للحلول الهندسية، وشركة 

بنية للكابالت، وبنية الرقمية.
للحلول  فايبر  شركة  تعاقد  إلى  مكي  ولفت 
)مياه،  عــداد  ألف   250 تركيب  على  الهندسية 
الشركة  مــع  بالتعاون  ــك  وذل وكــهــربــاء(،  وغـــاز، 

المصرية لالتصالت.
المرحلة  فــي  الــبــدء  تــم  ــه  إن مــكــي،  وقـــال 

المشروع. هذا  تنفيذ  من  األولى 

قياس  جانب  إلى  هذا  المطبقة،  باإلجراءات 
درجات الحرارة ألي زائر للمعرض.

على  سيكون  التجربة  نجاح  أن  كمال  وأكد 
الزوار.  أو  المنظمين  العارضين، وليس  عاتق 

وقال إن المساحات داخل القاعات أصبحت 
عن  سيغيب  العقاري  القطاع  وإن  مخصصة، 

الحالية. الدورة  المشهد في 
العالمية  الــشــركــات  بــعــض  أن  إلـــى  ونـــوه 
والتكنولوجيا  التــصــالت  قطاع  في  العاملة 
الجديدة،  المعرض  دورة  في  مشاركتها  أكدت 
موجودة  ستكون  وطنية  شركة  هناك  أن  كما 

وألول مرة، ورفض الكشف عنها. 

https://te.eg/sl/Agda3-Sha7na
https://hapijournal.com/
http://mnhd.com/?fbclid=IwAR06v8IVnkRhcgwVkTazBsNtHHiocZelrp2L4qhbaBbtjhEsdo69y7qkzU8
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https://hapijournal.com/2020/10/14/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b2-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a8-%d8%a5/?fbclid=IwAR1zkBOuC21I-dG13u50IUT6ozFTYK1tP6Q6bGvpPtzKxGSANPgkgnmKjMI
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