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المئة خالل  في   4.9 إلى  المحلي في مصر  الناتج  إلى  الكلي  العجز  انخفض 
الفترة من يوليو )تموز( 2021 إلى مارس )آذار( 2022، والتي شهدت تحسناً 
الماضي. كما ارتفعت الحصيلة  المالي  العام  بالفترة ذاتها من  مقارنةً  ملموساً 
الضريبية بنسبة 12.8 في المئة، فضالً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض 
أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة 
أبواب المصاريف بشكل كبير لتوفير كافة االحتياجات الالزمة لقطاعات الدولة 
المصرية خالل الفترة الماضية. وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى 
"رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام 
المالي الحالي إلى 5.9 في المئة، خصوصا في ضوء تثبيت المؤسسات المالية 

الدولية للتصنيف االئتماني وكذلك النظرة المستقبلية لالقتصاد المصري على 
الرغم من كل التحديات العالمية".

اتخذتها  التي  االجتماعية  الحماية  بحزمة  أشاد  "الصندوق  أّن  إلى  معيط  ونّوه 
الدولة لمواجهة التداعيات االقتصادية المترتبة على األزمة الروسية األوكرانية، 
اإلصالح  منظومة  الستكمال  لمصر  الكامل  الدعم  على  الصندوق  أكد  كما 
االقتصادي". وتوقع تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضالً عن خفض 
نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 6.2 في المئة، مع 

توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85 في المئة.
المصدر )موقع CNBC عربي، بتصّرف(

عجز الناتج المحلي في مصر ينخفض إلى 4.9 في المئة

The total deficit to GDP in Egypt decreased to 4.9 percent 
during the period from July 2021 to March 2022, which 
witnessed a significant improvement compared to the same 
period of the last fiscal year. The tax proceeds also increased 
by 12.8 percent, in addition to maintaining the budget's 
achievement of a primary surplus, which are indicators that 
were achieved despite the significant increase in allocations 
for all expenditure sections to provide all the necessary needs 
for the sectors of the Egyptian state during the last period. 
Egyptian Finance Minister Mohamed Maait indicated that 
“the International Monetary Fund raised its estimates of 
GDP growth in Egypt by the end of the current fiscal year to 
5.9 percent, especially in light of the international financial 

institutions' confirmation of the credit rating as well as the 
future outlook of the Egyptian economy despite all global 
challenges.”
Maait noted that "the fund praised the social protection package 
taken by the state to confront the economic repercussions 
of the Russian-Ukrainian crisis, and the fund also affirmed 
its full support for Egypt to complete the economic reform 
system." He expected achieving a primary surplus of 91 
billion pounds, in addition to reducing the total deficit to GDP 
ratio to about 6.2 percent, with the budget agencies' debt to 
GDP expected to reach about 85 percent.
Source (CNBC Arabic Website, Edited)

Egypt's GDP Deficit Drops to 4.9 percent



أنعشت السوق المحلية قطاع السياحة اإلماراتي، وذلك 
عدد  إجمالي  من  المئة  في   58 على  استحوذت  بعدما 
مقابل  فندقي  نزيل  مليون   19 عددهم  والبالغ  النزالء، 
42 في المئة للقادمين من خارج االمارات، بحسب نتائج 

صدرت عن العام الماضي 2021.
وحققت المنشآت الفندقية نموا يزيد على 29 في المئة 
بلغت  حين  في   ،2020 لعام  النزالء  بأعداد  مقارنة 
العوائد 28 مليار درهم )7.6 مليار دوالر( خالل العام 
المائة مقارنة  نمواً يصل إلى 70 في  الماضي، محققةً 
أكثر من  الماضي حجز  العام  2020. وتم خالل  بعام 

2020، فيما بلغت نسبة  المئة مقارنة بعام  ليلة فندقية، بزيادة 42 في  75 مليون 
اإلشغال الفندقي 67 في المئة. وزاد عدد المنشآت الفندقية في اإلمارات خالل عام 
2021 بنسبة 5 في المئة مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة. كما تم 

خالل فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف 
الفندقية بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 194 ألف غرفة 

في جميع إمارات البالد.
الصغيرة  لريادة األعمال والمشاريع  الدولة  وأّكد وزير 
الدكتور  للسياحة  اإلمارات  مجلس  رئيس  والمتوسطة 
النتائج اإليجابية توضح كفاءة  أّن "هذه  الفالسي،  أحمد 
السياسات التي تبنتها البالد لدعم وتطوير قطاع السياحة 
تقترب من  المؤشرات  العديد من هذه  أن  الوطني، كما 
معدالت النمو التي تم تحقيقها في فترة ما قبل الجائحة 
العالمية، مما يبين تحقيق تعاف تام للقطاع السياحي الوطني ويؤكد المنحى اإليجابي 

الذي يحققه بصورة متزايدة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

انتعاش قطاع السياحة في االمارات

The local market revived the UAE tourism sector, after it acquired 
58 percent of the total number of guests, which numbered 19 
million hotel guests, compared to 42 percent for those coming 
from outside the UAE, according to results issued last year 2021.
Hotel establishments achieved a growth of more than 29% 
compared to the number of guests for the year 2020, while 
revenues amounted to 28 billion dirhams (7.6 billion dollars) 
during the past year, achieving a growth of up to 70% compared 
to 2020. Over the past year, more than 75 million hotel nights 
were booked, an increase of 42 percent compared to 2020, while 
the hotel occupancy rate reached 67 percent. The number of hotel 
establishments in the UAE increased by 5% in 2021 compared 
to its counterpart in 2020, reaching 1,144 establishments. During 

the same comparison period, an increase in the number of 
hotel rooms was achieved by 8% to reach 194,000 rooms in all 
emirates of the country.
The Minister of State for Entrepreneurship and Small and 
Medium Enterprises, and Chairman of the Emirates Tourism 
Council, Dr. Ahmed Al Falasi, affirmed: "These positive results 
demonstrate the efficiency of the policies adopted by the country 
to support and develop the national tourism sector, and many of 
these indicators are close to the growth rates that were achieved 
in the pre-pandemic period, which shows a full recovery of the 
national tourism sector and confirms the positive trend it achieves 
increasingly."
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Tourism Sector Recovery in the Emirates

لخدمات  "موديز"  وكالة  تقرير صادر عن  أظهر 
النظام  مستقبلية على  "نظرة  بعنوان:  المستثمرين 
المستقبلية  النظرة  أّن  بالكويت"،  المصرفي 
التوقعات  تعكس  الكويتي  البنكي  للقطاع  المستقرة 

بأن يواصل االقتصاد غير النفطي تعافيه.
في  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  يبلغ  أن  وتوقعت 
القطاعات غير النفطية 4 في المئة عامي 2022 
و 2023 بعد نمو صحي 5 في المئة عام 2021. 
بحيث  سليمة  المحلية  القروض  جودة  وستظل 
بعد  العادية  أنشطتها  واألسر  الشركات  تستأنف 

"كوفيد19-".
يشّكل  العقارات  قطاع  على  للبنوك  الكبير  االنكشاف  فإّن  "موديز"  ووفق 
مخاطر، إال أن االحتياطات الوفيرة للبنوك من خسائر القروض ورأسمالها 

المصارف  ستبقى  حيث  مصّدات،  يوفران  القوي 
ممولة من الودائع، وهي إحدى نقاط القوة االئتمانية. 
الكويت سيدعم  اقتصاد  تعافي  أن  وبينت "موديز" 
النفطي، متوقعة  الناتج المحلي اإلجمالي غير  نمو 
المئة  في   8 الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
عام 2022، من 0.8 في المئة عام 2021 وذلك 
بفضل ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره. وأفصحت عن 
اإلنفاق  سيدعم  للحكومة  المالي  المركز  تحسن  أن 
العام، وأن هذا األمر بجانب تخفيف قيود الجائحة، 
من شأنه أن يعزز االقتصاد غير النفطي بحيث تنفذ 
من  االئتمان  على  قوياً  طلباً  األخيرة  تشهد  أن  على  أعمالها،  معظم  البنوك 

األفراد والشركات.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

"موديز" تمنح النظام المصرفي الكويتي نظرة مستقبلية مستقّرة

A report issued by "Moody's" Investor Services Agency, entitled: 
"A Outlook on the Banking System in Kuwait", showed that 
the stable future outlook of the Kuwaiti banking sector reflects 
expectations that the non-oil economy will continue to recover.
It expected that the GDP growth in the non-oil sectors will reach 
4 percent in 2022 and 2023 after a healthy growth of 5 percent 
in 2021. The quality of domestic loans will remain sound so 
that companies and families resume their normal activities after 
"Covid-19".
According to Moody's, the large exposure of banks to the real 
estate sector poses risks, but the banks' abundant reserves 
from loan losses and their strong capital provide buffers, as 

the banks will remain funded by deposits, which is one of the 
credit strengths. Moody's indicated that the recovery of Kuwait's 
economy will support the growth of non-oil GDP, expecting 
real GDP growth of 8% in 2022, from 0.8% in 2021, thanks to 
the increase in oil production and prices. Moody’s revealed that 
the improvement of the government's financial position would 
support public spending, and that this matter, along with easing 
the restrictions of the pandemic, would strengthen the non-oil 
economy so that banks would carry out most of their work, 
provided that the latter would witness a strong demand for credit 
from individuals and companies.
Source (Al-Rai Kuwaiti Newspaper, Edited)

Moody's gives the Kuwaiti Banking System a Stable Outlook


