
 

 

 

 
 إجتواع جلنت البنىك والبىرصاثحمضر 

 شركت "هرييس" للتصنيف االئتوانى جملس إدارة هع رئيس
 2102 أكتىبر 22 اإلثنني

 

- األدتاذ /حسن حسنيبرئادة  إجتؿاسًا جبؿعقة رجال االسؿال ادلصروني والبورصات البـوك جلـة سؼدت

 ذركة "مريوس" لؾتصـقف االئتؿانىدارة رئقس جمؾس إ - سؿرو حسـني  الدكتور/ضور حب,و رئقس الؾجـة

من  سدد وقد حضر الؾؼاء ,2012 أكتوبر 22ادلوافق  اإلثـنيووم  بعد زفرمن  الثانقةيف متام الساسة  وذلك,

 التعرف سؾى : بغرض,  مبؼـر اجلؿعقة باجلقزةوذلك واإلسالم  الصحافة ورجال , ةاجلؿعق أسضاء السادة

 

 ر وتأثري ذلك على اإلستثوار "" حتسن التصنيف اإلئتواني ملص
 

 

رئقس جمؾس  - سؿرو حسـني  الدكتور/ب مرحبًا تاللجنرئيس  - حسني حسن /األستاذ اإلجتواع بكلوت بدأ

خر ادلستجدات اخلاصة هذا الؾؼاء اهلام لؾتعرف سؾى آ حلضوره ,ذركة "مريوس" لؾتصـقف االئتؿانىإدارة 

ؾى كافة اجلوانب اإلقتصادوة واجملتؿعقة وادلؤدسقة اليت تؤخذ التصـقف اإلئتؿاني دلصر ,والتعرف ستحسن ب

 إجراء التصـقف. ديف اإلستبار سـ

 

دقعطي دفعة كبرية لؾدولة والبـوك والشركات احملؾقة دلصر التصـقف االئتؿاني  حتسنأن دقادته وقد اكد 

وحيػز ,القتصاد ادلصري ثؼة دلؤدسات التؿوول الدولقة فى االوعطي ,كؿا لالقرتاض من البـوك الدولقة 

سؾى ضرورة العؿل سؾى االصالح االداري بالدولة والؼضاء  مؤكدًااالدتثؿار االجـيب وتدفق رؤوس االموال, 

 وقت ققادي. خاللسؾى البريوقرارقة لرفع التصـقف االئتؿاني دلصر 

 

بعد تـػقذ  ,وخاصةاقتصادوًا أن ادتؼرار التـصقف االئتؿاني وعؽس ادتؼرار مصر دقادقًا و كؿا أذار دقادته إدي

ؾؿؤذرات االقتصادوة بعد لتحسن ادلتوقع زوادة المن  نهكؿا أبرنامج االصالح االقتصادي لؾحؽومة , % من57

 انتفاء احلؽومة من تـػقذ الربنامج االصالحي وهو ما وصب فى مصؾحة االدتثؿار ادلباذر.

 

بإلؼاء كؾؿته  "هرييس" للتصنيف االئتوانى شركت جملس إدارة رئيس - عورو حسنني  الدكتىر/ ثن قام

ذاكرًا اجلؿعقة سؾى توجقه الدسوة له لؾتحدث حول التصـقف اإلئتؿاني دلصر وتـاول هذا ادلوضوع اهلام ,

أن التصـقف االئتؿاني دلصر مازال ضعقف إال أنه فى حتسن مستؿر وذفد ارتػاسًا مشريًا إدي بشؽل مػصل ,

 .2012, متوقعًا أن ورتػع خالل سام 2011 سام رنة مبا كان سؾقه فى, مؼا2017 سام مؾحوزًا خالل

 



 

 

ضرورة ادتؿرار احلؽومة فى ادتؽؿال برنامج االصالح االقتصادي والذي اسطي نظرة كؿا أكد دقادته سؾى 

التصـقف االئتؿاني دلصر مـذ تطبقؼه خاصة فقؿا وتعؾق بتعووم كذلك مستؼبؾقة "اجيابقة" لؾوضع االقتصادي و

ؿرار فى خطوات االصالح أنه فى حالة االدت حقث,  احتقاري الـؼد االجـيب وزوادة ادلصري  هـقاجل

  .فؼطواحد فؿن ادلتوقع أن وتحسن التصـقف االئتؿاني دلصر بشؽل كبري خالل سام  االقتصادي

 

دول ل بالـسبةمتؼدمة  أتى فى مراكز ت أن التصـقػات االئتؿانقة لؾوضع االقتصادي ادلصري دقادته أكد كؿا 

من خالل قطاسات  وذلك بػضل تـوع االقتصاد احملؾي  ,لتصـقف ـػس ااجملؿوسة وادلـطؼة التى ختضع ل

 والبرتول  واجراءات برنامج االصالح االقتصادي ادلتبع حالقًا باالضافة إدي اكتشافات الغاز إقتصادوة كبرية 

باالضافة إدي ارتػاع احتقاري الـؼد االجـيب , ؾة االجـبقة العؿأدعار صرف وسؾى رأدفا حؼل "زفر" وادتؼرار 

مؤذرات تعؽس حتسن الوضع االقتصادي فى مصر وتعطي سوامل ووهى ذيقعفا ,  بالبـك ادلركزي ادلصري

  .نظرة اجيابقة فى حتسن التصـقف االئتؿاني

 

ي ؤثرة سؾى التـصقف االئتؿانأن االقتصاد ادلصري مازال وواجه العدود من التحدوات ادل أذار دقادته إديو

من اهم العوامل التى تؤثر وعد  ه أن,حقث  البريوقرارقة واخنػاض التـافسقة,ومـفا اخنػاض معدالت التشغقل 

فى  مدي فاسؾقاتفا , كػاءة مؤدسات الدولة ,الؼدرة ادلؤدسقة لؾحؽومة ) :  سؾى التصـقف االئتؿاني لؾدول 

ي % من التصـقف االئتؿان57إدي أن  مشريًا ,  (ذ تطؾعات واحتقاجات ادلوارـقنيالوفاء بالتزاماتفا ادلالقة وتـػق

االقرتاض من ادلؤدسات  فقؿا خيص بالتزامتفا ادلالقة دولقًا وحمؾقًا  ئفاوبين سؾى مصداققة الدول ومدي وفا

حتؼقق العدالة  عتؿد بشؽل كبري سؾى دقادة الؼانون ومؤذرت  أن تؼارور البـك الدوليمشريًا إدي , الدولقة

 .اجفزة الدولة بتـػقذ احؽامه وحرصوادتؼالل الؼضاء 

 

أن ادلشؽؾة احلؼقؼقة التى تواجه مصر فى حتسن التصـقف االئتؿاني لقست اقتصادوة وامنا هي سؾى أكد ثم 

قة باالضافة إدي اخنػاض مؤذر العدالة وارتػاع مؤذر احتقاجات مصر التؿووؾ,مشؽؾة مؤدسقة فى ادلؼام األول 

جاتـا التؿووؾقة مؼارنة بالدول االخري التى تدخل ضؿن نطاق التصـقف قافى احت ًاكبري ًاوالذى وظفر ارتػاس

باالضافة إدي اخنػاض , دـووًا مؾقار دوالر 170التؿووؾقة إدي  مصر احتقاجات حقث تصل, االئتؿاني دلصر

 الؼدرة احملؾقة سؾى التؿوول.

 

,بإلؼاء كؾؿة خالل الؾؼاء  رئيس جلنت التشريعاث اإلقتصاديت باجلوعيت –وقد قام املستشار حموىد فهوي 

 ذركة "مريوس" لؾتصـقف االئتؿانىرئقس جمؾس إدارة  - سؿرو حسـني  الدكتور/ب,مرحبًا يف بداوة كؾؿته 

,وقد أكد دقادته سؾى ضرورة العؿل سؾى تبسقط اإلجراءات احلؽومقة ,حقث أن تعؼقد اإلجراءات وعترب 

األدادي أمام ادلستثؿرون ,إضافة إدي ضرورة العؿل سؾى درسة حل الـزاسات الؼضائقة دواء  العائق

البـك الدولي تؤخذ يف اإلستبار ضؿن تؼرور الؾجوء لؾؼضاء  وفاسؾقة نتائجلؾؿستثؿرون أو األفراد ,حقث أن 

 العدالة. ,وبـاًء سؾى ذلك وأتي تصـقف مصر يف مؤذر World Justice Reportلؾعدالة الدولقة 



 

 

 

الدكتور/  سؿرو حسـني  رئقس جلـة البـوك والبورصات , بشؽر- األدتاذ /حسن حسنيقام   ويف نفاوة الؾؼاء

ذيقع احلضور سؾى حسن ادلشاركة ذؽر و,  الؾؼاء لتشروػهرئقس ذركة "مريوس" لؾتصـقف االئتؿانى  -

 .الػعالة

 


