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توقعت مؤسسة موديز تحسن تصنيف االقتصاد 
المصري في األجل المتوسط، في حال استمرار 
االحتياجات  وخفض  الديون  تحمل  على  القدرة 
من  طويل  بسجل  المدعومة  اإلجمالية،  التمويلية 
اإلصالحات الفعالة باإلدارة المالية واالقتصادية 
وملف إدارة الدين، بالتوازي مع تحسن أداء سوق 

العمل والصادرات غير الهيدروكربونية.
التصنيف  مـــؤخـــًرا  مــوديــز  مــؤســســة  وثــبــتــت 
مستقبلية  نظرة  مــع   B2 عند  لمصر  االئتماني 

مستقرة.
وأوضحت في التقرير السنوي لتحليل االئتمان، 
االقتصاد  يعكس  لمصر  االئــتــمــانــي  الملف  أن 
محلية  تمويل  قاعدة  وكذلك  والمتنوع،  الضخم 
كبيرة واحتياطيات من النقد األجنبي، من المتوقع 
أن تكفي لتغطية االلتزامات الخارجية المستحقة 

على مدى السنوات الثالث المقبلة.
وأشارت موديز إلى أن المستويات المنخفضة 
والمقومة  الخارجية  الحكومية  للديون  نسبّيًا 
لمصر،  االئتماني  الوضع  تدعم  األجنبية  بالعملة 
باإلضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة توفر قاعدة 

تمويلية للحكومة.
الرئيسي  االئتماني  التحدي  موديز:  وقالت 
التمويلية  االحــتــيــاجــات  فــي  يتمثل  مصر  فــي 
بين  تتراوح  التي  الضخمة  السنوية  الحكومية 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   % و40   %  30

الفائدة من المحتمل أن  ارتفاع معدالت  كما أن 
أو  المحلي  التمويل  شروط  تشديد  في  يتسبب 

الخارجي على مصر.
كما أشارت إلى عدد من المخاطر التي تواجه 
فرص  تأمين  مقدمتها  في  المصري،  االقتصاد 
يمثل  والذي  السوق،  إلى  الجدد  للوافدين  العمل 

تحدًيا اجتماعّيًا طويل األجل.

المصري  االقتصاد  يعاود  أن  موديز  وتوقعت 
كورونا  أزمة  قبل  المحقق  النمو  متوسط  تحقيق 
حول 5.5 % في األجل المتوسط، على أن يتركز 
المالي  العام  من  األخير  الربع  في  األزمــة  تأثير 
المنتهي في يونيو الماضي، وأول ربعين من العام 
تداعيات  احتواء  بافتراض  وذلك  الجديد  المالي 

الوباء على المستوى العالمي.
ا  نمّوً المصري  االقــتــصــاد  تحقيق  ورجــحــت 
بنسبة 3.2 % في السنة المالية 2020، على أن 
المنتهية  المالية  السنة  في   % 2.4 إلى  يتراجع 
إلى نحو  يعود لالرتفاع  ثم   ،2021 منتصف عام 

5.3 % بعد ذلك.
كما توقعت أن تبدأ السياحة -التي تمثل نحو 
المحلي اإلجمالي، و10 % من  الناتج  12 % من 
النقد  عائدات  إجمالي  من   %  4 ونحو  العمالة 

األجنبي- في االنتعاش تدريجّيًا مع نهاية العام. 
وأوضحت أن التأثير السلبي األكبر ألزمة وباء 
كورونا ينصب في السياحة والتجارة والتحويالت 
بإنتاج  مدعوًما  االقتصاد  يظل  بينما  المالية، 
الغاز  اكتشافات  اســتــمــرار  مــع  خــاصــة  الــطــاقــة 
كان آخرها  والتي  المتوسط،  البحر  الجديدة في 
إيني وبي بي وتوتال عن اكتشاف  إعالن شركات 

جديد للغاز الطبيعي في المياه الضحلة.
الطويل،  المدى  على  أنه  إلى  موديز  وأشــارت 
معدل  ارتفاع  على  شمواًل  األكثر  النمو  سيعتمد 
التوظيف -ال سيما بين النساء- الستيعاب العدد 
في  العمل  سوق  إلى  الجدد  الوافدين  من  الكبير 
مصر  في  نسبّيًا  المرتفع  الخصوبة  معدل  ضوء 

ونسبة بطالة الشباب األعلى من المتوسط خاصة 
بين الخريجين.

تتخذ  التي  الهيكلية  العوائق  أن  وأضــافــت   
شكل مصالح مكتسبة طويلة األمد تعقد المسار 
الخاص،  القطاع  يقوده  شامل  نمو  نموذج  نحو 
التمويل  اتفاق  أن  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرة 
عام  ومدته  الدولي  النقد  صندوق  مع  الجديد 
تمت  ــذي  ــ وال دوالر  مــلــيــار   5.2 بقيمة  ــد  واحـ
توسيع  تجاه  يدفع  يونيو،  فــي  عليه  الموافقة 
التي  والتنافسية  الهيكلية  اإلصالحات  وتعميق 
مع  السابق  االتفاق  إطــار  في  الحكومة  بدأتها 

.2019 الصندوق الذي اكتمل في يوليو 
وأشارت موديز إلى أن الحكومة تعتزم إصدار 
الــمــالــي للشركات  ــوضــع  ال تــقــريــر مــحــدث عــن 
المملوكة للدولة والهيئات االقتصادية التي تتولى 
تعزيز  سبيل  في  الحكومة  عن  نيابة  استثمارات 
مسودة  تقديم  تعتزم  كما  الــخــاص،  القطاع  دور 
بحلول  المصري  المنافسة  قانون  على  تعديالت 
الجمارك  قانون  تقديم  وكذلك  ديسمبر،  نهاية 
إلى  يهدف  والــذي   ،2021 مارس  بحلول  الجديد 
وتسهيل  الجمركية  غير  التجارية  الحواجز  تقليل 

التجارة.
إلى  تهدف  المصرية  الحكومة  أن  إلى  ونوهت 
وبــاء  أزمـــة  رغــم  ــي  األولـ الفائض  على  الحفاظ 
حتى  مؤقًتا  أقــل  مستوى  عند  كــان  وإن  كــورونــا، 
ينحسر الوباء، على أن تعاود بعد ذلك استهداف 

تحقيق 2 % تدريجّيًا مرة أخرى.
الهيكلية، بما في ذلك  وأكدت أن اإلصالحات 

دعم  وإصــالح  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق 
بينما  مستداًما  المالي  اإلصــالح  تجعل  الطاقة، 
سيتم تخفيض فاتورة الفائدة تدريجًيّا بما يتماشى 
التضخم  المركزي الستهداف  البنك  توجهات  مع 

في ظل نظام سعر الصرف المرن.
وتوقعت موديز ارتفاع نسبة الدين الحكومي العام 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى أكثر من 90 % في 

السنة المالية 2021 قبل استئناف اتجاهها الهبوطي 
المسار  إن  إلــى  الوقت نفسه  ذلــك، الفتة في  بعد 
التنازلي لنسبة الدين مرنة في مواجهة مجموعة من 
الصدمات، منها صدمة النمو السلبية والممتدة والتي 

تعد األكثر أهمية حالًيا.
وعلى صعيد مخاطر القطاع المصرفي، توقعت 
موديز أن تتأثر جميع البنوك بالصدمة االقتصادية 
التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، والتي ستؤثر 
كبح  خــالل  مــن  المصري  االقــتــصــاد  على  سلًبا 
األجنبي  االستثمار  وخفض  السياحة،  عــائــدات 
المباشر، وإبطاء تدفق التحويالت والضغط على 

العملة المحلية.
توليد  انخفاض  إلــى  ذلــك  ــؤدي  ي أن  ورجحت 
نحو   البالغة  المتعثرة  القروض  وزيــادة  األعمال، 
ضغوط  تجدد  وربما   ،2020 مــارس  في   %  4.1
الوقت  في  متوقعة  األجنبية،  بالعمالت  السيولة 
تمويل  خــالل  من  المالي  االستقرار  دعــم  نفسه 

محلي مستقر وسيولة عالية بالعملة المحلية.
الــضــغــوط المحتملة  ــه رغــم  أن ــى  إل ــارت  وأشــ
البنوك  استثمارات  ثلثي  فإن  المتعثرة،  بالقروض 
األوراق  في  وتتمثل  خطورة،  األقــل  ضمن  تعتبر 
بين  واإليـــداعـــات  والنقدية  الحكومية  المالية 
البنوك، الفتة إلى أن الربحية ستكون مرنة في ظل 
الحكومية  المالية  األوراق  البنوك في  استثمارات 

بعوائد أعلى في ظل البيئة الحالية.
ــوامــش  ــه ال ــظــل  ت ــز أن  ــوديـ ــعــت مـ ــوق ت ــا  ــم ك
الرأسمالية مستقرة على نطاق واسع، بدعم من 

األرباح. توزيعات  تخفيض 

موديز تمهد لرفع تصنيف مصر
في التحليل السنوي

االحتياطات تغطي االلتزامات الخارجية على مدى 3 سنوات مقبلة

أهم األخبار
اضغط على العناوين

وصول أولى رحالت شركة 
إيزي جت البريطانية إلى 

مطار الغردقة الدولي

تنمية الصادرات يمول نقل 
1253 ورشة من الغردقة 
إلى الحرفيين بفائدة 5%

مبيعات األجانب تهبط 
بالبورصة المصرية قرب 

مستوى 11200 نقطة

البورصة تتيح نظام الحسابات 
المجمعة لسوق الشركات 

الصغيرة والمتوسطة

السويدي تتعاقد على إنشاء 
محطة محوالت كهربائية 

بقيمة 355.5 مليون جنيه

حابي

لشركة  التنفيذي  الرئيس  حسونة،  وليد  كشف 
التابعة  القابضة،  فاينانس  المالية  المجموعة 
للمجموعة المالية هيرميس، عن تعاقد شركة فاليو 
مع  للمجموعة  التابعة  بالتقسيط،  البيع  لخدمات 
شركة أورديرا العاملة في مجال طلب الطعام ويأتي 
لتعزيز  شراكاتها  وتمديد  توسعها  ضوء  في  هذا 

عملياتها في قطاع التمويل االستهالكي.
 وتوفر شركة أورديرا تطبيًقا يتيح للمستخدمين 
إمكانية طلب الطعام ودفع ثمنه مسبًقا من المطاعم 
والكافيهات المتعاقد معها والتي وصل عددها حتى 

اآلن 150 مطعًما وكافيه.
إن  حابي،  لنشرة  تصريحات  في  حسونة  وقال 
هناك نمّوًا ملحوًظا في نشاط فاليو خالل األشهر 
جديدة  شــراكــة  عقد  تستهدف  وأنــهــا  الماضية، 
نشاط  في  العاملة  التجارية  العالمات  إحــدى  مع 

المالبس خالل الفترة المقبلة. 
أضاف أن الشركة أصبحت تمتلك باقة متكاملة 
من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية 
نشاط  مزاولة  بدء  بعد  سيما  ال  المصرفية،  غير 
أوائل  منذ  رسمّيًا  العقاري  للتمويل  بداية  شركة 
 75% شــراء  اتفاقية  وإتمام  الماضي،  أغسطس 
من حصة شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل 

الحياة  على  التأمين  خــدمــات  فــي  المتخصصة 
بصورة نهائية.

حابي،  لنشرة  تصريحات  في  حسونة  وأوضــح 
إن شركة بداية تحقق نتائج جيدة منذ بداية عملها 
رسمّيًا وحتى اآلن، مضيًفا أنه يجري العمل حالًيا 
على تحديث العالمة التجارية لشركة طوكيو مارين 

متضمنة تغيير اسم الشركة. 
وقد أعلنت المجموعة المالية هيرميس  مؤخًرا 
المالية  للمجموعة  التابعة  شركتها  خــالل  -مــن 
هيرميس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل 
أوتو -من خالل  غير المصرفي- وشركة جي بي 
التابعة في قطاع  كابيتال  بي  التابعة جي  شركتها 
اتفاقية شراء  إتمام  المصرفي- عن  التمويل غير 
نهائية لحصة %75 من شركة طوكيو مارين مصر 
فاملي تكامل المتخصصة في خدمات التأمين على 

الحياة.
مليون   84.75 قيمتها  بلغت  الصفقة  إن  وقالت 
المالية  المجموعة  ملكية  تبلغ  ــوف  وسـ جنيه، 
هيرميس وجي بي كابيتال في الشركة المستحوذ 
عليها %37.5 لكل منهما، بينما ستمتلك مجموعة 

طوكيو مارين نسبة %25 المتبقية.
فاملي  مصر  مارين  طوكيو  شركة  وتتخصص 
ــراد  األفـ مــن  هائلة  خــدمــة شريحة  فــي  تــكــافــل، 
من  باقة  توفير  طريق  عن  مصر  في  والشركات 

البرامج والحلول التأمينية.

فاليو تتعاقد مع أورديرا لطلب الطعام

وتستهدف شريًكا آخر في قطاع المالبس

تغيير العالمة التجارية لطوكيو مارين فاملي تكافل خالل الفترة المقبلة

وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة:

بلومبرج: أرامكو تراجع خطًطا توسعية بمليارات الدوالرات للحفاظ على السيولة
قــالــت وكــالــة بــلــومــبــرج إن شــركــة أرامــكــو 
للبتروكيماويات  مشروعات  أجلت  السعودية 
الدوالرات  بمليارات  المسال  الطبيعي  والغاز 
توزيعات  على  والحفاظ  السيولة  لتوفير  سعًيا 

األرباح بعد انهيار أسعار الطاقة هذا العام.
أن  مــصــادر،  لــســان  على  بلومبرج  ونقلت 

أرامــكــو الــمــصــنــفــة كــأكــبــر شــركــة نــفــط في 
لبناء  خططها  تقليص  عــلــى  تعمل  الــعــالــم، 
كيماويات  إلــى  الخام  النفط  لتحويل  مصنع 
المملكة  ينبع شرق  في  دوالر  مليار   20 بقيمة 

السعودية. العربية 
بشراء  سابًقا  قــراًرا  تراجع  أنها  أضافت 

الطبيعي  لــلــغــاز  تــكــســاس  محطة  مــن   25%
 ،Sempra Energy لشركة  التابعة  المسال 

والتي ستكلف عدة مليارات من الدوالرات.
خطط  فــي  التحوالت  إن  بلومبرج  وقــالــت 
الحفاظ  الشركة  مع محاوالت  تتزامن  أرامكو 
أربــاًحــا  دوالر  مليار   75 بدفع  تعهدها  على 

في  وذلك  القادمة،  العديدة  للسنوات  سنوية 
مثل  أرامكو  منافسو  فيه  خفض  الذي  الوقت 
Royal Dutch Shell Plc مدفوعات  BP Plc و 
فيروس  جائحة  تسببت  بعدما  المساهمين 

كورونا في انهيار الطلب على الطاقة.
وقال مصدر لبلومبرج إن جميع المشروعات 

أرامــكــو في  لها  كــانــت تخطط  الــتــي  الــكــبــرى 
مجاالت جديدة -والتي تشمل بناء مصانع من 
الصفر- أصبحت قيد المراجعة، ومن المرجح 

أن تستثمر الشركة في األصول الحالية.
وأضاف أحد المصادر أن الخطة الجديدة 
المصافي  بعض  دمج  في  تتمثل  ينبع  لمشروع 

عليها. بتروكيماوية  منشآت  وبناء  القائمة 
ــمــاضــي أن  وأفـــــادت بــلــومــبــرج الــشــهــر ال
تكرير  مجمع  لــبــنــاء  صفقة  علقت  ــو  ــك أرام
في  دوالر  مليارات   10 بقيمة  وبتروكيماويات 
الصين. لكن أرامكو قالت إنها ال تزال ملتزمة 

المجمع. ببناء 

تأجيل مشروعات للبتروكيماويات والغاز

   فاروق يوسف

وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، 
التابعة للمجموعة المالية هيرميس

عزز الجنيه مكاسبه من جديد أمام الدوالر 
وانخفضت  األربــعــاء،  أمــس  تــعــامــالت  خــالل 
الجهاز  بنوك  غالبية  فــي  األمريكية  العملة 
المصرفي، بعد استقرار دام لنحو يومين سبقه 

تراجعات تدريجية.
وســط  ــدوالر  ــل ل الــهــبــوطــي  المنحنى  يــأتــي 
تزايد آمال التعافي من تداعيات أزمة فيروس 
واسع  عــدد  علي  بالسلب  أثــرت  التي  كــورونــا 
مقدمتها  ــي  وف االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  مــن 
التقارير  توالي  التراجع مع  ويتزامن  السياحة. 
المصري  االقتصاد  لقدرة  الداعمة  الدولية 
على امتصاص تداعيات كورونا بصورة أفضل 

من مختلف األسواق المجاورة والشبيهة.
ــي أول أمــس  ــدول ونــشــر صــنــدوق الــنــقــد ال
تقريًرا عن االقتصاد المصري، توقع فيه عودة 
المدى  في  المطرد  لصعودها  النمو  معدالت 
المرتبطة  المخاوف  من حدة  وقلل  المتوسط، 

بالديون الحكومية المحلية والخارجية.
الصرف  لسعر  المرجح  المتوسط  وسجل 
انخفاًضا  المركزي  البنك  من  قبل  من  المعلن 
جنيه   15.7992 نحو  ليبلغ  قــرش،   1.4 قــدره 
للبيع أمس األربعاء،  15.8992 جنيه  و  للشراء 
مقابل 15.8139 جنيه للشراء و15.9139 جنيه 

للبيع أول أمس الثالثاء.
خالل  ــدوالر  ال صــرف  أسعار  صعيد  وعلى 
تــعــامــالت أمـــس، خــفــض بــنــك إتـــش إس بي 

الجنيه يعزز مكاسبه أمام الدوالر
مع تزايد آمال التعافي من كورونا

العملة األمريكية تفقد حتى 4 قروش جديدة 

خالل  قــروش   4 بواقع  األمريكية  العملة  سي 
للشراء  جنيه   15.78 مسجاًل  اليوم،  تعامالت 
و15.88 جنيه للبيع، مقابل 15.82 جنيه للشراء 

و15.92 جنيه للبيع بختام األمس.
من:  كــل  فــي  قرشين  أيــًضــا  الـــدوالر  وفقد 
قناة السويس والتنمية الصناعية، ليبلغ 15.80 
مقارنة  للبيع،  جنيه  و15.90  للشراء  جنيه 
أول  للبيع  و15.92  للشراء   15.82 بمستوى 

أمس الثالثاء.
ومصر  المصري  األهــلــي  بنكا  خفض  كما 
سعر صرف الدوالر بواقع قرش واحد، ليصل 
للبيع،  جنيه  و15.91  للشراء  جنيه   15.81 إلى 
مقابل 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع 

أول أمس.
وهبط الدوالر قرشين على دفعتين في بنك 
كريدي أجريكول خالل تعامالت أمس األربعاء، 
جنيه  و15.90  للشراء  جنيه   15.80 نحو  بالًغا 
للبيع، مقارنة مع 15.82 جنيه للشراء، و15.92 

للبيع. جنيه 
واحــًدا  قرًشا  الــدوالر  سعر صرف  وتراجع 
في بنوك: التجاري الدولي، والعربي اإلفريقي، 
للشراء  جنيه   15.80 إلى  ليصل  واإلسكندرية 
جنيه   15.81 مــن  ــداًل  ب للبيع،  جنيه  و15.90 

للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
المصرف  فــي  قــرًشــا  ــدوالر  الـ خسر  كما 
جنيه   15.79 عند  مــتــداواًل  الــدولــي  العربي 
 15.80 مقابل  للبيع،  جنيه  و15.89  للشراء 
للبيع  جــنــيــه   15.90 ــحــو  ون ــلــشــراء  ل جــنــيــه 

الثالثاء. بإغالق 
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