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مصر االولى عربيا كوجهة جاذبة لالستثمارات الجديدة

fDi Intel�  كشف تقرير صادر عن وحدة األبحاث إف دي أي انتلجينس  "
االستثمارات  حجم  تراجع  عن  تايمز،  فايننشال  لمؤسسة  التابعة   " ligence
جذبتها  التي   " Green�Field Investment"  التأسيسية المباشرة  األجنبية 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا العام الماضي بنسبة %16 إلى 115.2 مليار 
األجنبية  األموال  قبل رؤوس  المؤسسة من  المشروعات  فيما شهدت  دوالر، 

زيادة في العدد بنسبة %38 لترتفع إلى 1746 مشروع.
بمنطقة  الجديدة  األجنبية  االستثمارات  مشاريع  عدد  زيادة  التقرير،  واظهر 
الشرق األوسط، من 590 إلى 748 مشروعا، لكن حجم االستثمارات تراجع 
%37 إلى 38.7 مليار دوالر. وفي أفريقيا، زادت عدد المشاريع بنسبة 49% 

لتصل إلى 998 مشروعا.
منطقة  دول  حيث  من  األولى  المرتبة  في  العربية  مصر  جمهورية  وجاءت 
الشرق األوسط وأفريقيا، جذبا لالستثمارات األجنبية الجديدة بقيمة بلغت 13.7 
مليار دوالر، تلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 12.8 مليار 
دوالر، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 12.3 مليار دوالر، وذلك وفقا 
لبيانات وحدة األبحاث إف دي أي انتلجينس  " fDi Intelligence " التابعة 

لمؤسسة فايننشال تايمز.
المصدر )موقع العربية.نت، بتصرف(

A report issued by the fDi Intelligence Research Unit of the 
Financial Times revealed that the volume of founding foreign 
direct investment "Green-Field Investment" attracted by the 
Middle East and Africa region last year decreased by 16% to 
115.2 billion dollars, while the projects established by foreign 
capitals witnessed an increase by 38%, reaching up to 1746 
projects.
The report showed that the number of new foreign investment 
projects in the Middle East increased from 590 to 748, but the 

volume of investments fell 37% to $38.7 billion. In Africa, the 
number of projects increased by 49% to reach 998 projects.
The Arab Republic of Egypt ranked first in the countries of 
the Middle East and Africa region, attracting new foreign 
investments with a value of $13.7 billion, followed by the United 
Arab Emirates with a value of $12.8 billion, then Saudi Arabia 
with a value of $12.3 billion, according to unit data The fDi 
Intelligence of the Financial Times.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Egypt is the First Attractive Arab Country for New Investments



احراز  عن  المركزي  اإلمارات  مصرف  كشف 
البنوك تقدمًا ملحوظًا لدعم المتأثرين بتداعيات وباء 
»كوفيد19«، حيث سحبت البنوك نحو 75 في المئة 
من تسهيالت سيولة خطة الدعم االقتصادي البالغة 
قيمتها 50 مليار درهم )13.6 مليار دوالر(، وهو ما 
يعادل نحو 37.2 مليار درهم )10.1 مليار دوالر( 

من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.
لخطة  السيولة  تسهيالت  من  المستفيدين  عدد  وزاد 
الذي  األمر  الموجهة،  الشاملة  االقتصادي  الدعم 
أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات وباء 

»كوفيد19«.
ووفقا للمصرف المركزي، انضمت خالل األسبوعين الماضيين مجموعة جديدة من 
البنوك إلى خطة الدعم االقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في 
خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العمالء المتأثرين. 
واعلن المركزي االماراتي عن أنه سيتم خالل األسبوع المقبل نشر قائمة البنوك التي 

تسهيالت  من  المائة  في   50 من  أكثر  استخدمت 
السيولة الممنوحة لها.

البنوك  تنفيذ  عن  كشف  المركزي  المصرف  وكان 
الشاملة  االقتصادي  الدعم  خطة  التمويل  وشركات 
الخاص  القطاع  وشركات  األفراد  لدعم  الموجهة 
بتداعيات  المتأثرة  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 
فيروس »كوفيد19«؛ حيث يواصل المصرف توجيه 
البنوك وشركات التمويل بتطبيق األنظمة واإلرشادات 
التفصيلية التي يصدرها ضمن خطة الدعم االقتصادي 
للتأكد من مشاركتها الفّعالة واستخدامها التمويل بشكل 
كامل واتخاذها خطوات سريعة ليعود ذلك بالنفع على العمالء المتضررين، وذلك في 
إطار الحرص على حماية األفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع 

الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

البنوك االماراتية تحرز تقدما ملحوظا لدعم المتاثرين بتداعيات "كورونا"

The Emirates Central Bank revealed that banks have made 
significant progress to support those affected by the repercussions 
of the "Covid 19" epidemic, as banks withdrew about 75 percent 
of the liquidity facilities of the economic support plan, which 
amounted to 50 billion dirhams (13.6 billion dollars), which is 
equivalent to about 37.2 billion dirhams (10.1) Billion dollars) of 
the funding granted to it to date.
The number of people benefiting from the liquidity facilities of 
the targeted comprehensive economic support plan increased, 
which contributed to providing financial support to those affected 
by the consequences of the "Covid 19" epidemic.
According to the central bank, a new group of banks joined the 
last two weeks in the economic support plan, bringing the total 
of participating banks to 24, in a move that reflects the banking 

sector’s commitment to reduce the financial burden on affected 
clients. The UAE Central Bank announced that the list of banks 
that used more than 50 percent of the liquidity facilities granted 
to them will be published next week.
The Central Bank revealed the implementation of a 
comprehensive economic support plan by banks and financing 
companies directed to support individuals and private sector 
companies and small and medium enterprises affected by the 
repercussions of the "Covid 19" virus. Financing is fully utilized 
and quick steps are taken to benefit the affected clients, in the 
context of ensuring the protection and support of individuals and 
ensuring the continuity of the affected business of private sector 
companies and SMEs.
Source (Al-Sharq Al-Awsat newspaper, Edited)

UAE Banks Achieve Remarkable Progress to Support Those Affected by "Corona" Repercussions

ستاندرد اند بورز: تداعيات "كورونا" ستسبب ضغوطا كبيرة على البنوك التونسية
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز  "إس آند بي غلوبال 
الحالية  التداعيات  تؤدي  أن  االئتمانية "  للتصنيفات 
إلى ضغوط كبيرة  فيروس كورونا  الناتجة عن وباء 
على البنوك التونسية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدانها 

ما يصل إلى ثلثي رأسمالها.
بعنوان  "هل  الوكالة  عن  صادر  حديث  تقرير  وفي 
االندماج  على  التونسية  البنوك  كوفيد19�  سيحفز 
لبعض  المالية  األوضاع  فإن  انتظاره "،  طال  الذي 
العام  كبيرة  سلبية  تأثيرات  تشهد  التونسية  البنوك 
2020، وذلك مع اتجاه البالد نحو الركود االقتصادي 

نتيجًة لتداعيات انتشار وباء كوفيد19� واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الحتوائه.
ويقدر صندوق النقد الدولي حجم االنكماش االقتصادي في تونس بنسبة %4.3 هذا 

العام، مع توقعات بحدوث انتعاش طفيف في العام 
سيؤدي  هذا  فإن  الوكالة  نظر  وجهة  ومن   .2021
إلى تفاقم التحديات التي تواجه جودة األصول، مما 
الرسملة  مستويات  على  الضغط  من  مزيدًا  سيشكل 

الضعيفة أساسًا.
من  للتخفيف  تنظيمية  تدابير  أي  اتخاذ  غياب  ومع 
اآلثار الناتجة عن الظروف الحالية، فستسجل البنوك 
التونسية بحسب الوكالة خسائر في العام 2020، مما 
سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات الرسملة 

الضعيفة في األساس لديهم، وفقا للوكالة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصرف(

Standard & Poor's Global Credit Rating expected that the current 
repercussions resulting from the Corona virus epidemic will put 
great pressure on Tunisian banks, which could lead to the loss of 
up to two thirds of its capital.
In a recent report issued by the agency entitled "Will Coved-19 
Motivate the Tunisian Banks for the Long-awaited Merger", the 
financial conditions of some Tunisian banks are experiencing 
significant negative impacts in 2020, with the country heading 
towards economic stagnation as a result of the repercussions of 
the spread of the Covid-19 epidemic and measures taken by the 
government to contain it.
The International Monetary Fund estimates the size of the 

economic contraction in Tunisia at 4.3% this year, with 
expectations of a slight recovery in the year 2021. From the 
agency's point of view, this will exacerbate the challenges facing 
asset quality, which will put more pressure on the fundamentally 
weak levels of capitalization.
In the absence of any regulatory measures to mitigate the effects 
of the current conditions, Tunisian banks, according to the 
agency, will record losses in 2020, which will lead to a further 
decline in their fundamentally weak levels of capitalization, 
according to the agency.
Source (Al-Arabiya.net website, Edited)

Standard & Poor's: Corona's Repercussions Will Put Great Pressure on Tunisian Banks



سجلت موازنة موريتانيا عجزًا نسبته %5 من الناتج 
االقتصادية  التداعيات  بسبب  اإلجمالي،  المحلي 

واالجتماعية لفيروس كورونا.
المالية الموريتانية عن أن موازنة عام  وكشفت وزارة 
2020 التي تمت المصادقة على تعديلها بلغت 70 
مليار أوقية، فيما بلغ عجز الموازنة 15 مليار أوقية 
نتيجة زيادة مصاريف تمويل اإلجراءات االقتصادية 
والصحية المستعجلة وتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط 
التي  اإلعفاءات  جراءات  واإ الدولية  التجارة  وانكماش 

أملتها الجائحة.
وبحسب الوزارة تم توفير 7.9 مليارات أوقية على حساب الموازنة، ومنها مليارا أوقية 
رجاء أجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا  لترشيد تسيير مصالح الدولة واإ
أخيرا، حيث سيتم توفير 1.4 مليار أوقية من عوائد الدين، إضافة إلى 4.5 مليارات 

والبضائع  المواد  واإعفاء  الدين  استهالك  من  أوقية 
)الدوالر  الوباء.  تدخل في مكافحة  التي  والنشاطات 

يساوي 37.7 أوقية(.
وكشفت الوزارة عن أن االقتصاد الموريتاني بدأ يتأثر 
المتخذة  االحترازية  اإلجراءات  جراء  الصدمة  بهول 
النمو  نسبة  تتجاوز  أن ال  متوقعة  لمواجهة كورونا، 
للعام الحالي %2 بعد أن كانت التوقعات لعام 2020 

تقدرها بـ6.3%.
بهدف  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  عن  الوزارة  وأعلنت 
الغرامات  كافة  بمراجعة  الجبايات  مستوى  من  الرفع 
ضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات األجنبية بهدف منع  على زيادتها واإ

التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الحسم للحد من الدفع نقدا.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

موازنة موريتانيا تسجل عجزا 5 في المئة

The Mauritanian budget recorded a deficit of 5% of GDP, due to 
the economic and social repercussions of the Corona virus.
The Mauritanian Ministry of Finance revealed that the 2020 
budget, which was approved to be amended, amounted to 70 
billion ounces, while the budget deficit reached 15 billion 
ounces as a result of increased expenses for financing urgent 
economic and health measures, declining incomes, slowing 
activity, contraction of international trade and exemptions that 
the pandemic dictated.
According to the ministry, 7.9 billion ounces were provided at the 
expense of the budget, including two billion ounces to rationalize 
the running of state interests and postpone the deadline for debt 
repayment that Mauritania recently benefited from, as 1.4 billion 
ounces of debt returns will be provided, in addition to 4.5 billion 

ounces of debt consumption and the exemption of goods and 
activities that go into fighting the epidemic. (The dollar equals 
37.7 ounces).
The ministry revealed that the Mauritanian economy has begun 
to be affected by the shock due to the precautionary measures 
taken to confront Corona, expecting that the growth rate for the 
current year will not exceed 2% after the expectations of a 6.3% 
of growth for 2020.
The Ministry announced that some measures would be taken to 
raise the level of levies by reviewing all fines for increasing them 
and adding conditions to the procedure for accrediting foreign 
company representatives in order to prevent tax evasion and 
reduce the discount rates to reduce cash payment.
Source (New Arab newspaper, Edited)

Mauritania's Budget Records a Deficit of 5 percent

ارتفاع  العسعس،  األردني، محمد  المالية  توقع وزير 
عجز الموازنة بمقدار مليار دينار)1.4 مليار دوالر( 
وذلك  الحالي،  العام  بداية  في  الحكومة  توقعته  عما 

بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح العسعس أن  "التوقعات التي أمامنا تقول إن 
العجز حتى نهاية العام سيزيد عما هو متوقع بحدود 
مليار دينار على أقل تقدير "، معتبرا أن  "زيادة العجز 
ضربة هائلة لالقتصاد المحلي "، مشيرًا إلى أن  "أسواق 
التمويل العالمية حذرت من األزمة الحالية "، موضحا 
يبلغ  إغالق  يوم  كل  عن  المالية  الخسارة  أن  "حجم 

100 مليون دينار )140 مليون دوالر(، علما أن معظم الدخل يأتي من الضريبة، 
وتحصيل الحكومة الضرائبي وصل الى الثلث خالل األزمة ".

وأوضح أن  "االردن يدفع رواتب لموظفي القطاع العام وخدمة دين، شهريا، بحدود الـ 

600 مليون دينار )حوالي 840 مليون دوالر(، وهي 
كلفة عالية جدا "، معتبرا أن  "تكلفة التعامل مع كورونا 
في المرحلة القادمة ما بين 80 مليون دوالر و140 
مليون دوالر، ونأمل أال تتجاوز 240 مليون دوالر ".

الحكومة قامت بشراء مشتقات نفطية  الى أن  ولقت 
مليون  دينار)32  مليون  بـ23  تقدر  مالية  بقيمة 
دوالر(، مشيرا إلى أن تلك المشتقات لتعبئة المخزون 

االستراتيجي.
وأقر مجلس النواب األردني  في يناير/ كانون الثاني 
الماضي موازنة المملكة لعام 2020 بإنفاق يصل إلى 12.5 مليار دوالر، وعجز غير 

مسبوق يبلغ 1.8 مليار دوالر.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصرف(

االردن يتوقع ارتفاع عجز الموازنة بمقدار1.4  مليار دينار

The Jordanian Minister of Finance, Mohammad Al-Ississ, 
expected the budget deficit to increase by one billion dinars 
(1.4 billion dollars) from what the government expected at the 
beginning of this year, due to the emerging Corona virus crisis.
Al-Ississ explained that "the expectations we are facing say that 
the deficit until the end of the year will increase by more than one 
billion dinars, at least," considering that "increasing the deficit is 
a huge blow to the local economy," noting that "global financial 
markets warned of the current crisis”, explaining that "the size 
of the financial loss for each closing day is 100 million dinars 
(140 million dollars), knowing that most of the income derives 
from the tax, and the government's tax collection reached a third 
during the crisis."
Al-Ississ added that "Jordan pays salaries for public sector 

employees and debt service, monthly, up to 600 million 
dinars (about 840 million dollars), which is a very high cost," 
considering that "the cost of dealing with corona in the next stage 
is between 80 and 140 million dollars”, and we hope it will not 
exceed $240 million. "
He concluded that the government purchased oil derivatives 
with a financial value of 23 million dinars (32 million dollars), 
indicating that these derivatives are for the mobilization of 
strategic stocks.
The Jordanian parliament approved last January the Kingdom's 
budget for 2020, with spending amounting to 12.5 billion dollars, 
and an unprecedented deficit of 1.8 billion dollars.
Source (New Arab newspaper, Edited)

Jordan expects a budget deficit of 1.4 billion dinars


