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قال كريستيان د�سيجل��، رئيس قسم البنوك المركز�ة �� بنك إ�ش إس �ي �ىي العال�ي أن مصر عادت مرة أخرى ألسواق 

قد قرض مع صندوق الن اتفاقال�ي نفذ��ا منذ أن وقعت  ا�جر�ئةالمال العالمية �عد أن نجحت �� االصالحات االقتصادية 

مليار دوالر، لت�جل �عدها االستثمارات االجنبية المباشرة ارتفاعا كب��ا وتصبح مصر  12بقيمة  2016الدو�� �� نوفم�� 

 "محبو�ة األسواق الناشئة".

ال الم ألسواقتحت عنوان "مصر �عود  جل�� �� حوار أجرتھ مجلة " عرب بانكر" الفصلية �� عددها االخ��يوأضاف د�س

العالمية" إن البنك المركزي المصري برئاسة ا�حافظ طارق عامر ووزارة المالية برئاسة عمرو ا�جار�� قد قدما رؤ�ة واقعية 

ومتماسكة لمستقبل االقتصاد المصري ع�� المدى الطو�ل، وتصرفا حيال ذلك ��جاعة، لكن ما زال هناك الكث�� من 

 رأيناه،ما  المناسبة للفقراء، واستنادا إ�� ةتوف�� ا�حماييتع�ن القيام ��ا لتعز�ز بيئة األعمال وضمان النمو الشامل مع  األعمال

 يمكن القول بأن األمور تتحرك بثبات نحو االتجاه ال�حيح.

فهم أسباب الدولي�ن، لوأو�ح د�سيجل�� إنھ �عمل �ش�ل وثيق مع السلطات المصر�ة لتعز�ز م�انة مصر ب�ن المستثمر�ن 

�غي�� نظرات المستثمر�ن �شأن مصر، وعود��ا إ�� األسواق العالمية �� العام الما�ىي، بالرغم من تصنيفها االئتما�ي 

المنخفض، حيث أن األسواق الدولية تفاعلت مع التغ��ات ا�جذر�ة واإلجراءات اإلصالحية ال�ي تبناها النظام المصري خالل 

، ومن بي��ا تحر�ر سعر 2016�ي تزامنت مع توقيع برنامج حزمة قروض صندوق النقد الدو�� �� نوفم�� العام الما�ىي، وال

الصرف، وتحر�ك أسعار الطاقة و�قرار ضر�بة القيمة المضافة ا�جديدة، منوها إ�� أنھ ال يمكننا التقليل من أهمية تلك 

 اإلصالحات ا�جذر�ة.

ل�ي �شوه االقتصاد و�عرق االستثمار، وال�ي �انت �عيق البلد عن تحقيق آمالها، وأشار إ�� أن مصر ابتعدت عن السياسات ا

مليار دوالر حاليا، وتراجع �جز الموازنة ��  37ا�� قرابة  2016مليار دوالر �� يوليو  15,6وتضاعف االحتياطي النقدي من 

 ات الضرائب وارتفع االستثمار االجن�ي.ا�حساب ا�جاري وتزايدت الصادرات بدعم من انخفاض قيمة ا�جنيھ وتحسنت عائد

ولفت إدارة البنوك المركز�ة �� بنك إ�ش إس �ي �ىي العال�ي إ�� انھ منذ قرار تحر�ر سعر ا�جنيھ �� نوفم�� الما�ىي من العام 

بل تم  ،الما�ىي، لم تكن هناك حاجة إ�� تبديد االحتياطيات من النقد األجن�ي من أجل دعم العملة كما �ان يحدث �� السابق

إزالة قيود تدفق رأس المال وزادت تحو�الت المصر��ن �� ا�خارج ع�� ا�جهاز المصر�� المصري، حيث ال�� البنك المركزي 

مليار دوالر إ��  57، ليسهم هذا االلغاء �� تدفق أك�� من 2011قيود ال�حب وااليداع بالعملة االجنبية الذي �ان سار�ا منذ 

 .٪30ادت حصيلة ضر�بة القيمة المضافة بنسبة النظام المصر�� المصري وز 



ن ا�ح�ومة نفذت �ل ما ال��مت بھ �� إطار أن مصر ال يزال أمامها طر�ق طو�ل �� برنامج اإلصالح الهيك��، رغم أوأكد ع�� 

 4�� ع برنامج صندوق النقد الدو��، بل تجاوزت توقعات الكث��ين �� مجتمع المستثمر�ن الدولي�ن، ما ساعدها �� ا�حصول 

 مليارات دوالر أخرى �� مايو الما�ىي. 3مليارات دوالر �� صورة سندات دوالر�ة �� يناير من العام ا�جاري، و

وردا ع�� السؤال �شأن إم�انية تراجع �سبة الدين إ�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� �� مصر، أكد د�سيجل�� أنھ بالرغم من تزايد 

�� الف��ة األخ��ة، إال أن جزءا م��ا تم �ش�ل آ�� حيث تأثرت �سبة الدين إ�� الناتج  الديون األجنبية ال�ي حصلت عل��ا مصر

 .2016ا�ح�� اإلجما�� ��بوط قيمة ا�جنيھ المصري �� ��اية عام 

 2018وتوقع إدارة البنوك المركز�ة �� بنك إ�ش إس �ي �ىي العال�ي أن تنخفض �سبة إجما�� الدين إ�� الناتج ا�ح�� �� عام 

الل السنوات ال�ي تل��ا نتيجة لز�ادة النمو االقتصادي و�عادة التوازن الما��، مضيفا أن مصر قد تحقق للمرة األو�� منذ وخ

 سنوات عديدة، فائضا.

جل�� �غ�� أوجھ تدفقات االستثمار األجن�ي ا�� مصر منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدو�� �� العام الما�ىي، يوالحظ د�س

من الموارد  %10صاد المصري استثمارات أجنبية متعددة ومتنوعة، وش�ل رأس المال االجن�ي حوا�� حيث شهد االقت

قبل توقيع برنامج صندوق النقد الدو��، كما جذب االستثمار �� العملة ا�حلية  %1األساسية �� السوق ا�ح��، مقارنة بنحو 

خلفية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خالل الشهور مليار دوالر ح�ى االن ع��  19استثمارات اجنبية بلغت نحو 

 الماضية.

وتوقع مدير إدارة البنوك المركز�ة �� بنك إ�ش إس �ي �ىي العال�ي أن �شهد بيئة األعمال التجار�ة تحسنا كب��ا �� مصر بفضل 

 صدور قانون ال��اخيص الصناعية وقانون اإلفالس ا�جديد �عد مناقشتھ �� ال��لمان.

 12لـ اوقال إن مصر أصبحت تملك واحدة من أك�� قصص االستثمار جاذبية و�ثارة لالهتمام �� العالم النا�ىئ خالل األشهر 

الماضية، و�ات المستثمرون األجانب يبحثون �ش�ل دائم عن التحسينات المستمرة �� هي�ل االقتصاد ومواصلة تنفيذ إصالح 

 ذ برنامج ا�خ�خصة، �� القطاعات المالية والطاقة.السياسات، م��ا مراقبة ا�ح�ومة �� تنفي

وأشار إ�� أن النمو االقتصادي ال يزال ضعيفا ومدفوعا �ش�ل رئي�ىي بالنفقات العامة، ولذلك سي�ون من المهم مواصلة 

��جيع �شاط القطاع ا�خاص الذي �ستلزم استمرار م�افحة الت�خم والس�� إ�� االنضباط الما�� مع حماية الفقراء 

ل إال إن ا�ح�ومة المصر�ة قد اتخذت بالفع للغاية،والطبقات الدنيا من الطبقة الوسطى، مؤكدا ع�� أن تلك ا�خطوات صعبة 

 أك�� اإلجراءات صعو�ة.

ن مصر لد��ا فرصة كب��ة لوضع نفسها كمركز تصنيع وخدمة منخفض الت�اليف ألورو�ا وكموقع اس��اتي�� �� أوأكد ع�� 

اتفاقية طر�ق ا�حر�ر االقتصادي، كما سيؤدي التوسع األخ�� لقناة السويس والمنطقة االقتصادية إطار انضمامها إ�� 

 ا�حيطة ��ا إ�� استقطاب االستثمارات المرتبطة بمبادرة طر�ق ا�حر�ر.



نتاج إ ورأى أن اكتشافات الغاز الطبي�� األخ��ة �� مصر ساهمت �� �غي�� األوضاع لصا�ح مصر؛ حيث من المتوقع أن يبدأ

سابيع مما سيساهم �� ز�ادة إيرادات جيدة �� العملة األجنبية ال�ي �ان من الممكن أن يتم إنفاقها ع�� أحقل "ظهر" خالل 

 واردات الغاز الطبي�� المسال.


