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 ترجمة: إبراهيم مأمون 

 

وصفت مجلة "فور�س" األمر�كية، المعنية بالشئون االقتصادية والمالية، افتتاح السلطات المصر�ة لقناة السويس قبل 

 .�ساعد ع�� جذب االستثمار مرة أخرى  الموعد ا�حدد لها �عام�ن بأنھ دليل ع�� اع��ام الدولة إعادة االستقرار وتوف�� بيئة

وقالت ال�حيفة األمر�كية، �� مقال رأي �شرتھ ع�� موقعها اإللك��و�ي اليوم االثن�ن، إن هناك ��يء غر�ب يحدث �� مصر 

 اآلن، أال وهو أن المصر��ن نجحوا �� تحقيق هدفهم المعلن قبل الموعد ا�حدد لھ.

رايت إن هناك أنباء جيدة �شأن الوضع االقتصادي �� مصر؛ حيث أكد مسئولو قناة وقال ا�حلل األم���ي االقتصادي كريس 

، مما سيساهم �� 2023سفينة بحلول عام  97إ��  49السويس أن التوسعة سوف ترفع عدد السفن المارة �� القناة يوميا من 

 مليار دوالر. 13ر2مليار دوالر إ��  5ر3ز�ادة دخل القناة من 

روع قناة السويس ا�جديدة تم تمو�لھ �ش�ل كب�� من خالل شهادات االستثمار، الفتا إ�� أن هذا ي��هن وأضاف رايت أن مش

 ع�� أن هناك إم�انية لتوف�� سيولة مالية �� مصر �� االستثمارات ال�حيحة.

ز العرب قولھ هشام عونقل ا�حلل األمر��ي عن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدو��، أك�� بنوك القطاع ا�خاص �� مصر، 

إن لديھ اعتقاد را�خ من أن البالد تخرج من التقلبات ال�ي واجه��ا �� الف��ة األخ��ة، م��هنا ع�� ذلك بقولھ إن نتائج مصرفھ 

�� المائة، واألر�اح  52ر31؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2014و 2013تتحسن �ش�ل كب��، ب�ن السنوات المالية 

 �� المائة. 26ر43�� المائة و�جما�� األصول  32ر56ائب بنسبة قبل خصم الضر 

ودعم رايت رأيھ اإليجا�ي �شأن االقتصادي المصري بقرار و�الة "موديز" للتصنيف االئتما�ي �� أبر�ل الما��ي؛ حيث رفعت 

ي ��ا االقتصاد "، و�� أول درجة تصاعدية �عد ستة أعوام من الهبوط م�B3تصنيف سندات مصر السيادية إ�� مستوى "

 المصري �� أعقاب الثورة.

واختتم ا�حلل األمر��ي مقالھ بالقول إن أولئك الذين لد��م أمل �� مستقبل أك�� إشراقا لمصر، قد ي�ونون ع�� حق، مؤكدا 

 ة�� الوقت ذاتھ أن توسيع قناة السويس �عد إنجازا كب��ا، وسوف �ساعد مصر ع�� أن تقدم نفسها ع�� الساحة العالمي

 باعتبارها أ��ا �س�� �� االتجاه ال�حيح.


