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 جيب  مىت  حول  إراشدات  ،Service Investors Moody’s لمؤسسة  المهين  السلوك  قواعد  مدونة  إىل  تشري  اليت  السياسة،  هذه  توفر

ائتماين   تصنيف  تقديم  رفض  لها  جيوز  ال  مىت   أو  ائتماين  تصنيف   تقديم  رفض  MIS عىل

:عىل وجه التحديد

قا◌ً   مسب  تقييمها  تم  قد  المهيكل  التمويل  أدوات  أو  األاسسية  األصول   أن  لمجرد   ائتماين  تصنيف  إصدار  رفض   MIS لمؤسسة   جيوز   ال

.أخرى  (CRA)  ائتماين  تصنيف  وكالة  قبل  من

لمنتج  ائتماين  تصنيف  بسحب  الهتديد  أو   سحب  أو  ائتماين،  تصنيف  إصدار  رفض  للمنافسة،  مناف  لغرض  ،MIS لمؤسسة  جيوز  وال

 MISقبل  من ا ض  تصنيفها أي يتم ال  األاسسية األصول من أو جزء  كل  أن أاسس عىل مهيكل متويل

.
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تثري    أو  كافية  غري  أو   مرضية  غري  ائتماين  تصنيف  لتعيني   المتاحة  المعلومات  جودة   كانت  إذا  ائتماين  تصنيف  إصدار  MIS ترفض  أن  وجيب

  احلاالت  يف  إصدار تصنيف ائتماين  MIS وجيب أن ترفض  .تقديم تصنيف ائتماين موثوق به  MIS تاسؤالت خطرية حول ما إذا كان بإمكان

 تصنيف   تقديم  MIS بإمكان  كان  إذا  ما  حول  خطرية  تاسؤالت  المالية  لألدوات  اجلديدة  األنواع  بنية  تعقيد  فهيا  يثري  اليت

 .به  موثوق  ائتماين

 رفض التصنيف حظر

  جيوز  ال  ،اهفيتصن ل  SIM سةسمؤ  ىلع   ليكمه  متويل  توادأ  أو  ةاليم   قا رأو   أو  ةسيس اأ  أصول  ىلع  ةمئقا  ت الم عام   حرت ◌َ   تق  ام ندع

 ةسسؤم ل

 MIS أن:

  وكالة  قبل  من   قا◌ً   مسب  تقييمها  تم  المهيكل  التمويل  أدوات   أو  األاسسية  األصول  من  جزء  أو  كل   أن  لمجرد  تصنيفها  ترفض

 تصنيف 

 .أخرى  ائتماين

 حتديد كيفية يف ت ويظل الب .جيب أن تستخدم تصنيفات الوكاالت األخرى MISإن حظر رفض التصنيف هذا ال يعين أن   :ملحوظة

 ) RC.( لتصنيفا  جلنةو لمحللا مسؤولية جهو فضل أ عىل الئتماينا لتصنيفا

 قبل  من تصنيفها يتم ال لماليةا ألوراقأو ا ألاسسيةا ألصولا من  جزءأو   كلأن   اسسأ عىل للمنافسة،ف  منا  لغرض تصنيفها، ترفض

MIS 

 كمية   تصنيف   يف   مستمرة  ليست  MISأن    اسسأ  عىل  تصنيف(  سحبأو    خبفض   لهتديد)أو ا  سحبأو    خفض   MIS  موظفي  عىل   حيظر

 .لماليةا ألوراقأو ا ألاسسيةا ألصولا من  معينة

 .لسحبأو ا للخفض ألخرىا ألسبابا عىل حلظرا هذا ينطبق ال: ملحوظة
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 كافية غير بمعلومات  لتصنيفا حظر

 : عندما تصنيف تقديم فضر  MIS موظفي عىل جيب

 كان إذا   ما  حول خطرية تاسؤالت تثريأو  مرضية غري لمتوفرةا لمعلوماتا نوعية تكونأو  هبا، لموثوقا  لبياناتا يف نقص هناك كون

 . به موثوق ئتماينا تصنيف توفري MIS بإمكان

 لطعن ا  لعملية)  RC(  لتصنيفا  جلنة   قرار  خيضعو  )RC.(  لتصنيفا جلنة  مسؤولية  هو  مرضية  معلومات  توافر  مدى  حتديد: إن  ملحوظة

 . العادية

 ئتماينا  تصنيف  لتقديم  لكافيةا  لتحليليةا  خلربةا  لدهيا  MIS  كانتإذا    ما  حول  خطرية  تاسؤالت  ماليةأداة    من  جديد  نوع  بنية  تعقيد  يثري

 . به موثوق

 لتصنيف ا  هذا  سحب  علهيا  جيب و  قائم،  ئتماينا  بتصنيف  الحتفاظا  MIS  عىل  يضاأ  حيظر  الئتماين،ا  لتصنيفا  سحب  سياسة  يفورد    كما

 غري أو  كافية غري لمتوفرةا لمعلوماتا جودة تعد لم عندماأو  هبا لموثوقا لبياناتا يف نقص هناك يكون عندما الئتماينا

 . به موثوق تصنيف عمد يف لالستمرار مرضية

 للوائحأو ا  لقواعدأو ا لقوانينا بموجبرا  ًمحظو يكون عندما لتصنيفا حظر

 : عندما ئتماينا تصنيف تقديم فضر  MIS موظفي عىل جيب

ا  لقواننيا  مبوجب را   ًحمظو  الئتماينا  لتصنيفا  هذا  مثل  صدارإ  يكون ا  لقواعدأو   حمل   لسياسةا  هذه  حتل.  هبا  لمعمولا  للواحئأو 

 غري  متدا ما  السبقةأو ا لكذ قبل صدرت ليتا لمكتوبةا ألخرىا لتوجهياتأو ا  إلجراءاتأو ا لسيااستا

 .لسياسةا هذه مع متوافقة
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 لمصطلحات ا تعريف

 الئتمانيا التصنيف

 ألوراقأو ا لمايل،ا اللزتامأو ا لدينا لزتامأو ا   ما، لكيان الئتمانيةا جلدارةا خبصوص MIS من صادر تقدير عن عبارة الئتماينا لتصنيف

 ألوراقأو ا لمايل،ا اللزتامأو ا لدينا لزتاما مصدري  حدأ خبصوصأو  لمالية،ا ألدواتا من غريهاأو  لممتازةا ألهسمأو ا لدائنة،ا المالية

 لفئات   لمحددةوا  لموضوعةا  لتصنيفا  نظم  حدأ  باستخدام  لصادرةا  لمالية،ا  ألدواتا  من  غريهاأو    لممتازةا  ألهسمأو ا  لدائنة،ا  المالية

 . التصنيف

MIS 

 ية  لتجارا لعالمةا سما ضمن لتصنيفاتا تصدر ليتا لها لتابعةا لرشكاتوا  Inc Service, Investors .Moody’s ىلإ  MIS ختصارا يشري

".Moody’s Investors Service" 

 MIS موظف

 MIS. مبؤسسة جزيئأو   كيل بدوام موظفأي  MIS" موظف" مبصطلح يقصد◌ُ 

 نص مع متسق غري لرتمجةا هذه يف نصأي   كان. وإذا  لمعنيةا لألطراف خدمة هيو إلجنلزيية،ا باللغة صليةأ لوثيقة ترمجة لوثيقةا هذه

 إلجنلزيية ا باللغة ألصليةا لوثيقةا بنص يعتد فإنه إلجنلزييةا باللغة ألصليةا  الوثيقة

 

 

 



 

 ئتماينا تصنيف   صدارإ فضر  سياسة 5 

MOODY’S INVESTORS SERVICE  االمتثال 

 

مع نظرة    B3تصنیفاتھا االئتمانیة السیادیة من الفئةلخدمات المستثمرین في تقریر حدیث نشرتھ الیوم إنھ بینما التزال مصر تواجھ تحدیات، إال أن زخم االصالحات االقتصادیة والمالیة یدعم  Moody’s قالت وكالة - 2016سبتمبر  28فرانكفورت، 
 .مستقبلیة مستقرة

 
وزات المالیة والدیون وإن كان ال یزال أقل من مستویات ما قبل الثورة، إال أن النمو االقتصادي ومعنویات المستثمرین بدأت تتحسن. كما نتوقع ان تتراجع العج": Moody’s ن أول لدىوفي ھذا السیاق، قال ستیفن دوك، نائب الرئیس وموظف ائتما

 ."الحكومیة المرتفعة تدریجیا، وأن تستمر السوق المحلیة في توفیر قاعدة تمویلیة كبیرة للحكومة
 

  .خاصةوباإلضافة لالستھالك الخاص، تتوقع وكالة التصنیف أن یظل النمو االقتصادي في مصر مستقبال مدعوما بشكل كبیر باالستثمارات العامة وال
 

المتوقعة في االستثمار والنمو القوي في واردات السلع الرأسمالیة المصاحب لتلك الزیادة، وكذلك ضعف الطلب ومع ذلك، سیبقى تراجع نمو صافي الصادرات سمة من سمات واقع النمو في مصر خالل السنوات القادمة. ویرجع ذلك إلى الزیادة 
  .العالمي

 
والذي یرجح بقاء أسعار النفط   Moody’s عم، حتى في ظل السیناریو األساسي لوكالةوبینما تباطأ ھذا الدفقد ساعد الدعم المالي من دول الخلیج في استقرار احتیاطیات البالد الرسمیة من العمالت األجنبیة ومیزان المدفوعات  الخارجیة لمصر. 

  .منخفضة لفترة طویلة، تتوقع وكالة التصنیف أن تواصل دول الخلیج  دعمھا لمصر في أوقات الشدة
 

  .ن الناتج المحلي اإلجمالي سنویا تشكل الضعف االئتماني الرئیسي للتصنیفات السیادیة لمصر٪ م50واشارت وكالة التصنیف إلى أن االحتیاجات التمویلیة للحكومة المصریة والتي تقدر بأكثر من 
  

لحكومي مرتفعة، مع ذلك، تعتقد وكالة ، وسوف ینخفض بشكل تدریجي، مما یشكل مخاطرا في االقتصاد الكلي ویؤدي إلى بقاء تكالیف التمویل ا2016٪ في أغسطس 16وتشیر وكالة التصنیف إلى أن التضخم  ارتفع في مصر إلى أكثر من 
  .التصنیف أن تساھم المستویات المنخفضة من العمالت األجنبیة المقومة والدین الحكومي العام في تخفیف عوامل الضعف الخارجیة

 
 .الھیكلیة الكامنة، ولكنھا تقول إن المخاطر السیاسیة واألمنیة المحلیة قد تحسنت إلى حد ما ولكنھا ال تزال مرتفعة  ھي عالمة على التحدیات االقتصادیة -خاصة بین الشباب   -ھذا، وتعتقد وكالة التصنیف أن ارتفاع معدالت البطالة 

 
 السیاسیة واألمنیة المحلیة قد تحسنت إلى حد ما ولكنھا ال تزال مرتفعة.ھي عالمة على التحدیات االقتصادیة الھیكلیة الكامنة، ولكنھا تقول إن المخاطر  -خاصة بین الشباب   -ھذا، وتعتقد وكالة التصنیف أن ارتفاع معدالت البطالة 

 
 

 بأي  علومات المتعلقة الم د منإجرا ء تصنیف ائتماني . للمزی عنإ ن ھذ ا اإلصدا ر ال یعلن  
 تصنیف ائتماني في ھذا اإلصدار، لالطالع على آخر التحدیثات الخاصة بالتصنیفات االئتمانیة 

 والتاریخ التصنیفي للمصدر، یرجى الرجوع إلى الصفحة االلكترونیة الخاصة بتصنیفات 
 www.moodys.com المصدر/الكیان المصنف على موقع الوكالة 
 
 

 ھذه الوثیقة ترجمة لوثیقة أصلیة باللغة اإلنجلیزیة بعنوان: 
(Moody's: Egypt faces large financing needs, but economic and 

fiscal conditions are gradually improving ) 
 

 یقة األصلیة باللغة اإلنجلیزیة. ، وھي خدمة لألطراف المعنیة. وإذا كان أي نص في ھذه الترجمة غیر متسق مع نص الوثیقة األصلیة باللغة اإلنجلیزیة فإنھ یعتد بنص الوث2016سبتمبر/أیلول  28لندن، 
 
 
 

- 3758-852، ھونغ كونغ +4110-5408-813، طوكیو +0376-553- 212-1، نیویورك +5456-7772-20-44من المعلومات، یرجى االتصال باالستعالمات الصحفیة العالمیة على األرقام التالیة: لندن + مالحظات للصحافیین فقط: للمزید
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  .جمیع الحقوق محفوظة ، معا)."MOODY’S") و/أو مرخصیھا وتابعیھا ’Moody’s Investors Service مؤسسة  2016حقوق الطبع والنشر 
 وراق المالیة الشبیھة بالدیون. وتعرف وكالةلخدمات المستثمرین حول المخاطر االئتمانیة النسبیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات وااللتزامات االئتمانیة أو الدیون أو األ Moody’s التصنیفات االئتمانیة ھي اآلراء الراھنة التي تبدیھا وكالةإن 

Moody’s سارة المالیة في حال تعذر علیھ الوفاء. وال تعالج التصنیفات االئتمانیة أي مخاطر  ن مخاطر اإلئتمان بأنھا المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الكیانات بالتزاماتھ التعاقدیة والمالیة عند استحقاقھا وتعرضھ للخلخدمات المستثمری
و تاریخیة. وال تشكل التصنیفات االئتمانیة ومخاطر القیمة السوقیة أو المخاطر المتعلقة بتقلب األسعار. كما یجب أن تفسر فقط على أنھا تصریحات آراء ولیست بیانات حقائق راھنة أ أخرى بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر: مخاطر السیولة

لخدمات المستثمرین تصنیفاتھا االئتمانیة  Moody’s ال تعلق ھذه التصنیفات على مالئمة أي قرار استثمار معین مع أي مستثمر معین. وتصدر وكالةمشورة استثماریة أو مالیة، كما أنھا لیست توصیات بشراء، بیع أو االحتفاظ بأیة أوراق مالیة. و
 .على الفھم القائم على أن كل مستثمر سوف یقوم ببحثھ وتقییمھ الخاص لكل ورقة مالیة ھو بصدد شرائھا، االحتفاظ بھا أو بیعھا

رتیب، إرسال، تحویل، نشر، إعادة توزیع أو إعادة بیع أو تخزین مثل ھذه المعلومات من أجل معلومات المتضمنة ھنا محمیة بموجب القانون، بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر، قانون الطبع والنشر وال یسمح بنسخ، تكرار، أعادة تكافة ال
على كل المعلومات المتضمنة ھنا من مصادر تعتقد أنھا دقیقة  MOODY’S الخطیة المسبقة. حصلت Moody’sئیا، بأي صیغة أو طریقة أو بأیة وسیلة مھما كانت، من قبل أي شخص دون موافقة االستخدام الالحق ألي من ھذه الغایات، كلیا أو جز

كافة التدابیر الالزمة لكي تكون المعلومات التي تستعین بھا في منح    Moody’s لومات "كما ھي" دون ضمان من أي نوع. وسوف تتخذ وكالةوموثوقة. وبسبب احتمالیة وجود خطأ بشري أو میكانیكي، إضافة إلى عوامل أخرى، تم توفیر ھذه المع
 تعمل كمدقق وال یمكنھا، في كل حالة، أن تقوم على نحو مستقل، بمراجعة، أو التحقق من  ال Moody’s التصنیفات ذات جودة كافیة ومن مصادر موثوق بھا، بما في ذلك، حیثما یكون مالئما، االستعانة بطرف ثالث مستقل.  ومع ذلك فإن وكالة

أي خطأ (إھمال أو غیره) أو أي ظرف آخر أو مسئولة قانونیا تحت أي ظرف أمام أي شخص أو جھة عن أ) أي خسارة أو تلف كلیا أو جزئیا، تسبب بھ، نشأ عن، أو ارتبط ب  Moody’s المعلومات التي تتلقاھا فیما یخص عملیة التصنیف . فلن تكون
أو (ب) عن أي أضرار مباشرة، غیر مباشرة، خاصة، ناتجة،  أو أي من مدیریھا، موظفیھا، عاملیھا أو وكالئھا فیما یخص اقتناء، جمع، تصنیف، تحلیل، تفسیر، نقل، نشر أو تسلیم مثل ھذه المعلومات،  Moody’s طارئ ضمن أو خارج سیطرة 

المالیة،  سلفا باحتمالیة مثل ھذه األضرار، الناتجة عن استخدام أو العجز عن استخدام مثل ھذه المعلومات. إن تقییمات االئتمان وتحلیل التقاریر Moody’s أو عرضیة مھما كانت (بما یتضمن ودون تقیید األرباح المفقودة) حتى إذا تم إشعار تعویضیة
بیع أو احتفاظ بأیة أوراق مالیة. یتعین على أي مستخدم   ت، والتي تشكل جزء من المعلومات المتضمنة ھنا تعتبر، ویجب أن تفسر فقط على أنھا تصریحات آراء ولیست بیانات حقائق أو توصیات بشراء، والتوقعات، والمالحظات األخرى، إن وجد

أي كفالة، صریحة أو متضمنة، بشأن دقة، وتسلسل، وتمام، وإمكانیة بیع أو مالئمة مثل ھذه التقییمات أو   Moody’s ، االحتفاظ بھ، أو بیعھ. وال تقدمللمعلومات المتضمنة ھنا أن یجري دراستھ وتقییمھ الخاص لكل سند مالي یفكر في شرائھ
  .المعلومات ألي غرض معین ألي تصنیف أو رأي أو معلومات معینة بأي صیغة أو طریقة مھما كانت

، أن معظم المصدرین لألوراق المالیة للدین (بما في ذلك سندات الشركات والبلدیات ، الصكوك، الكمبیاالت واألوراق التجاریة)  "MCO)) رین بموجب القانون، وھي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسةلخدمات المستثم Moody’s تكشف شركة
 Moody’s Corporation ( (MCO) دوالر أمریكي. تحافظ مؤسسة 2500و  1500بل خدمات التقدیر والتقییم المقدمة بواسطتھا رسوما تتراوح بین مقا  MIS، قبل طلب أي تقییم، قد وافقوا على الدفع لMIS واألسھم الممتازة المقیمة بواسطة

 .MIS لخدمات المستثمرین Moody’s أیضا على السیاسات واإلجراءات الخاصة بتناول استقاللیة عملیات التقییم التي تجریھا وكالة MIS لخدمات المستثمرین Moody’s وشركة
بأكثر من   MCO علنا عن حصة ملكیة في SEC والتي كانت قد أبلغت مفوضیة تنظیم التعامل مع األوراق المالیة MIS والجھات المقیمة، وبین الجھات التي تحتفظ بتقییمات من MCO یتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال الضم التي قد تقع بین مدیري

 .”.Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy" تحت عنوان Moody’s www.moodys.com تم نشرھا على موقع شبكة مؤسسة%، ی5
) من قبل ھیئة الخدمات المالیة 336969والتي تحمل ترخیص رقم ( (Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657) ات المستثمرین بأسترالیالخدم MOODY’S أي نشر لھذه الوثیقة في استرالیا یتم عن طریق شركة

 . من خالل استمراركم الحصول على حق اإلطالع على ھذه الوثیقة داخل استرالیا، انتم تمثلون ل2001لعام من قانون الشركات ل 761Gبأسترالیا. من المقرر أن ُتوفر ھذه الوثیقة فقط "لعمالء قطاع الجملة" بالمعنى المقصود في المادة
MOODY’S  ة أو محتویاتھا "لعمالء التجزئة" بالمعنى المقصود في المادة  مباشرة، في توزیع ھذه الوثیقبأنكم تحصلون على ھذه الوثیقة كممثلین "لعمالء قطاع الجملة" وأنھ لن یكون لكم أو الجھة التي تمثلونھا الحق، بطریقة مباشرة أو غیر

761G  2001من قانون الشركات لعام.  
حول المخاطر   (”MJKK“)الیابان Moody’s التي تبدیھا وكالة أو أي تاریخ یلي ھذا التاریخ ھي اآلراء الراھنة 2010أكتوبر  1بتاریخ    (”MJKK“)بالیابان Moody’s وبصرف النظر عما سبق ذكره، تعتبر التصنیفات االئتمانیة التي تمنحھا وكالة

ت المستثمرین"  في البیانات  لخدما  Moody’s محل  "وكالة ”MJKK“ الیابان Moody’s في مثل ھذه الحالة "وكالة االئتمانیة المتوقعة في المستقبل لكل من الكیانات وااللتزامات االئتمانیة أو الدیون أو األوراق المالیة الشبیھة بالدیون. وسوف تحل
 .السابقة

 Moody’s وھي شركة فرعیة مملوكة بالكامل لمؤسسة  .Moody’s Overseas Holdings Incالیابان والتي تملكھا بالكامل شركة  Moody's شركة تصنیف ائتماني فرعیة مملوكة بالكامل لمجموعة MJKK الیابان  Moody’s وتعتبر شركة
(MCO)  . 

الیة للمصدر والمدرجة في أسواق األسھم، أو أي شكل من أشكال األوراق المالیة المتوفرة لمستثمري صنیف االئتماني ھو عبارة عن رأي تبدیھ الوكالة حول الجدارة اإلئتمانیة اللتزامات دین المصدر، ولیس الجدارة اإلئتمانیة لألوراق المإن ھذا الت
 .ال بمستشارك المالي أو آي مستشار مھني آخرلمستثمري التجزئة اتخاذ أي قرار استثمار یستند إلى ھذا التصنیف االئتماني. وإذا انتابتك أي شكوك بشأن ھذا األمر، یتعین علیك االتصالتجزئة. سیكون من الخطورة بمكان بالنسبة 

http://www.moodys.com/
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	فرانكفورت، 28 سبتمبر 2016 - قالت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في تقرير حديث نشرته اليوم إنه بينما لاتزال مصر تواجه تحديات، إلا أن زخم الاصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية من الفئةB3  مع نظرة مستقبلية مستقرة.
	وفي هذا السياق، قال ستيفن دوك، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى Moody’s :"وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل الثورة، إلا أن النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين بدأت تتحسن. كما نتوقع ان تتراجع العجوزات المالية والديون الحكومية المرتفعة تدريجيا، وأن ...
	وبالإضافة للاستهلاك الخاص، تتوقع وكالة التصنيف أن يظل النمو الاقتصادي في مصر مستقبلا مدعوما بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة.
	ومع ذلك، سيبقى تراجع نمو صافي الصادرات سمة من سمات واقع النمو في مصر خلال السنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار والنمو القوي في واردات السلع الرأسمالية المصاحب لتلك الزيادة، وكذلك ضعف الطلب العالمي.
	فقد ساعد الدعم المالي من دول الخليج في استقرار احتياطيات البلاد الرسمية من العملات الأجنبية وميزان المدفوعات  الخارجية لمصر. وبينما تباطأ هذا الدعم، حتى في ظل السيناريو الأساسي لوكالة Moody’s  والذي يرجح بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، تتوقع وكال...
	واشارت وكالة التصنيف إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والتي تقدر بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا تشكل الضعف الائتماني الرئيسي للتصنيفات السيادية لمصر.
	وتشير وكالة التصنيف إلى أن التضخم  ارتفع في مصر إلى أكثر من 16٪ في أغسطس 2016، وسوف ينخفض بشكل تدريجي، مما يشكل مخاطرا في الاقتصاد الكلي ويؤدي إلى بقاء تكاليف التمويل الحكومي مرتفعة، مع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن تساهم المستويات المنخفضة من العملات ا...
	هذا، وتعتقد وكالة التصنيف أن ارتفاع معدلات البطالة - خاصة بين الشباب - هي علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، ولكنها تقول إن المخاطر السياسية والأمنية المحلية قد تحسنت إلى حد ما ولكنها لا تزال مرتفعة.
	هذا، وتعتقد وكالة التصنيف أن ارتفاع معدلات البطالة - خاصة بين الشباب - هي علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، ولكنها تقول إن المخاطر السياسية والأمنية المحلية قد تحسنت إلى حد ما ولكنها لا تزال مرتفعة.
	إ ن هذ ا الإصدا ر لا يعلن عن إجرا ء تصنيف ائتماني . للمزيد من المعلومات المتعلقة  بأي
	تصنيف ائتماني في هذا الإصدار، للاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية
	والتاريخ التصنيفي للمصدر، يرجى الرجوع إلى الصفحة الالكترونية الخاصة بتصنيفات
	المصدر/الكيان المصنف على موقع الوكالة www.moodys.com
	هذه الوثيقة ترجمة لوثيقة أصلية باللغة الإنجليزية بعنوان:
	(Moody's: Egypt faces large financing needs, but economic and
	fiscal conditions are gradually improving )
	لندن، 28 سبتمبر/أيلول 2016، وهي خدمة للأطراف المعنية. وإذا كان أي نص في هذه الترجمة غير متسق مع نص الوثيقة الأصلية باللغة الإنجليزية فإنه يعتد بنص الوثيقة الأصلية باللغة الإنجليزية.
	ملاحظات للصحافيين فقط: للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالاستعلامات الصحفية العالمية على الأرقام التالية: لندن +44-20-7772-5456، نيويورك +1-212-553-0376، طوكيو +813-5408-4110، هونغ كونغ +852-3758-1350، سيدني +61-2-9270-8141، مدينة المكسيك 001-888-77...
	حقوق الطبع والنشر2016  مؤسسة Moody’s Investors Service’ و/أو مرخصيها وتابعيها ("MOODY’S"، معا). جميع الحقوق محفوظة.
	إن التصنيفات الائتمانية هي الآراء الراهنة التي تبديها وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين حول المخاطر الائتمانية النسبية المتوقعة في المستقبل لكل من الكيانات والالتزامات الائتمانية أو الديون أو الأوراق المالية الشبيهة بالديون. وتعرف وكالة Moody’s لخدمات ا...
	إن التصنيفات الائتمانية هي الآراء الراهنة التي تبديها وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين حول المخاطر الائتمانية النسبية المتوقعة في المستقبل لكل من الكيانات والالتزامات الائتمانية أو الديون أو الأوراق المالية الشبيهة بالديون. وتعرف وكالة Moody’s لخدمات ا...
	كافة المعلومات المتضمنة هنا محمية بموجب القانون، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الطبع والنشر ولا يسمح بنسخ، تكرار، أعادة ترتيب، إرسال، تحويل، نشر، إعادة توزيع أو إعادة بيع أو تخزين مثل هذه المعلومات من أجل الاستخدام اللاحق لأي من هذه الغايات...
	تكشف شركة Moody’s لخدمات المستثمرين بموجب القانون، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة ((MCO"، أن معظم المصدرين للأوراق المالية للدين (بما في ذلك سندات الشركات والبلديات ، الصكوك، الكمبيالات والأوراق التجارية) والأسهم الممتازة المقيمة بواسطة MIS، قبل طلب أ...
	يتم نشر المعلومات المتعلقة بأعمال الضم التي قد تقع بين مديري MCO والجهات المقيمة، وبين الجهات التي تحتفظ بتقييمات من MIS والتي كانت قد أبلغت مفوضية تنظيم التعامل مع الأوراق المالية SEC علنا عن حصة ملكية في MCO بأكثر من 5%، يتم نشرها على موقع شبكة مؤسس...
	أي نشر لهذه الوثيقة في استراليا يتم عن طريق شركة MOODY’S لخدمات المستثمرين بأستراليا (Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657) والتي تحمل ترخيص رقم (336969) من قبل هيئة الخدمات المالية بأستراليا. من المقرر أن ُتوفر هذه الوثيقة فقط "لع...
	وبصرف النظر عما سبق ذكره، تعتبر التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالة Moody’s باليابان(“MJKK”)   بتاريخ 1 أكتوبر 2010 أو أي تاريخ يلي هذا التاريخ هي الآراء الراهنة التي تبديها وكالة Moody’s اليابان(“MJKK”)  حول المخاطر الائتمانية المتوقعة في المستقبل...
	وتعتبر شركة Moody’s  اليابان MJKK شركة تصنيف ائتماني فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة Moody's  اليابان والتي تملكها بالكامل شركةMoody’s Overseas Holdings Inc.  وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمؤسسة Moody’s (MCO)  .
	وتعتبر شركة Moody’s  اليابان MJKK شركة تصنيف ائتماني فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة Moody's  اليابان والتي تملكها بالكامل شركةMoody’s Overseas Holdings Inc.  وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمؤسسة Moody’s (MCO)  .
	إن هذا التصنيف الائتماني هو عبارة عن رأي تبديه الوكالة حول الجدارة الإئتمانية لالتزامات دين المصدر، وليس الجدارة الإئتمانية للأوراق المالية للمصدر والمدرجة في أسواق الأسهم، أو أي شكل من أشكال الأوراق المالية المتوفرة لمستثمري التجزئة. سيكون من الخطورة...

