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 2022قراءة يف قرارات البنك املرکزي املصري ـ دیسمبر  

 د. أحمد ذکر الله 

، اتخذ البنك  2022االقتصادية الطاحنة ال�ي ي�ابدها االقتصاد املصري خالل األشهر األخ��ة من العام  �� ظل األزمة  

الف��ة  �� مصر خالل  العديد من اآلثار ع�� مجر�ات األوضاع االقتصادية  لها  املركزي عدة قرارات هامة سي�ون 

 �:القادمة، و�مكن التطرق لتحليل تلك القرارات باختصار، وذلك كما ي�

 % یلع اإلیداع واإلقراض3القرار األول: رفع سعر الفائدة 
% ع�� اإليداع واإلقراض �� آخر اجتماع ل�جنة السياسة النقدية �� 3قرر البنك املركزي املصري رفع سعر الفائدة  

 ، لكبح جماح الت�خم (وت��ة ز�ادة األسعار)، ليتجاوز بذلك توقعات السوق. 2022

% ع�� اإلقراض.  17.25% ع�� اإليداع و16.25دة لدى البنك املركزي (�ور�دور) لتصبح  وارتفع بذلك سعر الفائ

 %. 8 إجما�� مرات خالل العام ا�جاري، ب 4و��ذا القرار، ي�ون البنك املركزي قد رفع أسعار الفائدة 

العام خالل  استثنائي�ن  اجتماع�ن  أجرى  قد  املركزي  البنك  الفائدة  و�ان  سعر  خاللهما  األو رفع   ،  �� مارس    21ل 

، و�إضافة الرفع األخ�� % أخرى ب��اية مايو من العام املا��ي2%، عالوة ع��  2أكتو�ر بـ    27%، والثا�ي ��  1املا��ي بـ  

 .  %8ي�ون إجما�� رفع سعر الفائدة خالل أقل من عام 

معدل الت�خم   ويعد قرار سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية المتصاص الضغوط الت�خمية �عد ما ارتفع

% وفق بيانات املركزي، فيما ارتفع معدل الت�خم السنوي �� املدن إ��  21.5األسا��ي خالل شهر نوفم�� املا��ي إ��  

 % حسب بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء.18.7

 
ً
ا الوصول  و�ان البنك املركزي قد أعلن أن سياسات رفع سعر الفائدة ��دف إ�� احتواء ضغوط الت�خم، مس��دف

% 2% (±5، ومستوى  2024% نقطة مئو�ة) �� املتوسط خالل الر�ع الرا�ع من عام  2% (±7بمعدلھ عند مستوى  

 .2026نقطة مئو�ة) �� املتوسط خالل الر�ع األخ�� من عام  
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 وأشارت �جنة السياسة النقدية إ�� تزايد الضغوط الت�خمية من جانب الطلب �� اآلونة األخ��ة، وهو ما ا�عكس 

�� تطور النشاط االقتصادي ا�حقيقي مقارنة بالطاقة اإلنتاجية القصوى، و�� ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم  

 القيا��ي ألسعار املس��لك�ن، و�� ز�ادة معدالت نمو السيولة ا�حلية، وذلك �� محاولة لت��ير القرار. 

�ادة جاذبية ا�جنيھ املصري لتخفيف الضغوط % مرة واحدة هدفھ ز 3وأضاف �عض ا�خ��اء أن رفع سعر الفائدة  

عليھ أمام العمالت األجنبية، من خالل ز�ادة تدفقات املصر��ن با�خارج عقب ز�ادة سعر العائد ع�� ا�جنيھ، ع��  

 الرغم أن سعر الفائدة ا�حقيقي مازال بالسالب. 

كب��، حيث توجد العديد من و�ال شك تبدو م��رات �جنة السياسات النقدية مه��ئة، بل ومست�جنة إ�� حد  

األسباب الرتفاع معدل الت�خم �� مصر وال �ش�ل جانب الطلب م��ا، أن وجد إال �سبة ضئيلة للغاية، حيث 

 تأثر معدل الت�خم �� مصر بالعوامل اآلتية بصورة رئيسية: 

 انخفاض قيمة الجنيه المصري     -1

بقيمة ثالث مليارات دوالر مع صندوق النقد الدو�� (لم  �� ��اية أكتو�ر املا��ي أعلنت ا�ح�ومة املصر�ة عن اتفاق  

يتم إقرار االتفاق بصورة ��ائية إال �� شهر د�سم�� من نفس العام) مع االل��ام بالتحول إ�� "نظام سعر صرف مرن" 

  وهو األمر الذي أدى إ�� هبوط قيا��ي ومستمر �� سعر صرف ا�جنية املصري مقابل الدوالر، حيث بلغ   .�ش�ل دائم 

جنيھ �� السوق املواز�ة، مع توقعات باستمرار انخفاضھ، ال   33جنيھ/ دوالر �� السوق الرسمية وما يز�د عن  27.5

 سيما �� ظل تردد ا�ح�ومة ح�ى اآلن �� إحداث التعو�م ال�امل، مع استمرار ال�جز املزمن �� املواز�ن االقتصادية. 

ف  املبالغ  االرتفاع  يتسبب  أن  الطبي��  من  العامل�ن،  عموما  ألجور  ا�حقيقية  القيمة  تراجع   �� الدوالر  سعر   �� يھ 

واألصول   واالستثمارات  للمدخرات  الشرائية  القوة  من  كب��ة  �سبة  فقدان  إ��  باإلضافة  املتقاعدين،  ومعاشات 

ز�ادتھ كما تزعم �جن ا�ح�� وليس  الطلب  أن تخفض إجما��  املنطقي  أمور من  بالعملة املصر�ة، و�لها  ة املقومة 

 السياسات النقدية. 
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 زيادة المعروض النقدي  -2

�� رفع معدل الت�خم، وقد دأبت ا�ح�ومة املصر�ة  النقدي أحد أهم العوامل املؤثرة  ال شك أن ز�ادة اإلصدار 

 خالل ف��ات سابقة ع�� طبع النقود �أحد وسائل مواجه��ا ل�ح املوارد ا�حلية.   

إلجراءات ال�ي تتبعها الدول �� العصر ا�حا�� لتغطية الفجوة ب�ن  ويعت�� التمو�ل الت�خ�ي من أهم السياسات وا

العادية (املدخرات  التمو�ل  نتيجة ل�جز مصادر  الت�خ�ي  التمو�ل  إ��  ال�جوء  ي�ون  اإليرادات والنفقات، حيث 

 والفوائض) سواء اإلجبار�ة أو االختيار�ة لتغطية الفجوة ب�ن اإلنفاق ا�ح�ومي واإليرادات العامة. 

رة أخرى، فإنھ �� حاالت ز�ادة حجم االستثمارات املطلو�ة عن حجم املدخرات اإلجبار�ة واالختيار�ة فإن الدولة �عبا

 ت�جأ إ�� تمو�ل موازن��ا عن طر�ق التمو�ل الت�خ�ي، أي ز�ادة اإلصدار النقدي.

إ�� التمو�ل الت�خ�ي لتمو�ل اال  ستثمارات ع�� نطاق و�وجد إجماع لدى االقتصادي�ن ع�� التحذير من ال�جوء 

املستوى  مشا�ل  إ��  ذلك  أدى  و�ال  معينة  ونظم  ومعاي��  و�حدود  الضرورة  حاالت   �� إال  �ستخدم  وأال  واسع، 

 ).1االقتصادي (

و�الطبع ال توجد بيانات حديثة يمكن االعتماد عل��ا الستبيان حجم طبع النقود �� مصر خالل العام األخ��، ولكن 

تجدر اإلشارة إ�� أنھ وفقا للبنك املركزي فقد ارتـفـعـت السيولة ا�حلية �� العام املا��ي خـــــالل الفــــــ��ة يوليو/ سبتم��  

مليار جنيھ   218.4%، مقابــــل ارتفاع بلغ نحو  4.1ملیار جنيھ بمعـــدل    217.4بنـحو    2022/  2021من السنـة املالية  

،  2021مليار جنيھ �� ��اية سبتم��  5574.0% خالل نفس الف��ة من السنة املالية السابقة لتصل إ��    4.8بمعدل  

 .2021/2022% من الناتج ا�ح�� اإلجما�� عن السنة املالية 71.1و�مــا يمثل 

النقود بمقدار و   ارتفعت أشباه  النقدي، حيث  النقود واملعروض  �� نمو �ل من أشباه  الز�ادة  ا�عكست هذه  قد 

، كمــا ارتفع 2021مليار جنيھ �� ��اية سبتم��  4244.4% خالل الف��ة، لتصل إ�� نحـــو    3.5مليار جنيھ بمعدل    143.0

 

 . 78) عبد الرحمن يرسي: التنمية االقتصادية يف اإلسالم، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مرص، ص 1
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مليار جنيھ �� ��اية سبتم��   1329.6ل الف��ة ليصل إ��  % خال  5.9مليار جنيھ معدل    74.4املعروض النقدي بمقدار  

2021)2(. 

شهور فقط، حيث �ش�� النشرة اإلحصائية الشهر�ة    3وتجدر اإلشارة إ�� أن ز�ادة املعروض النقدي تلك �انت لف��ة  

يار جنيھ، مقارنة  مل  115.6، أن إجما�� ما تم طبعھ �� تلك السنة املالية بلغ  2022للبنك املركزي، أكتو�ر    307رقم  

الصعبة   71بـ   األحوال  من  استقرارا  أك��  اقتصادية  أحوال  ظل   �� �ان  وهذا  سبقھ،  الذي  العام   �� جنيھ  مليار 

 ا�حالية، ولذلك فمن املرجح تضاعف هذا الرقم خالل الف��ة األخ��ة. 

اال    �� ا�حالية، أخذا  الت�خم  النقدي من حدة موجة  عتبار أن �سبة من هذا  ومن املؤكد أن يز�د هذا اإلصدار 

اإلصدار �سدد ��ا ا�ح�ومة متأخرات مستحقات املقاول�ن املنفذين ملا �س�ى باملشروعات القومية ولم تذهب إ��  

تمو�ل أية ز�ادة �� أجور العامل�ن �� الدولة أو املعاشات أو غ�� ذلك من الز�ادات ال�ي تدعم اإلنفاق االس��ال�ي 

 (الت�خم من جانب الطلب).

الت�خم �عد "ضر�بة ع�� الفقراء" ألنھ يؤثر ع�� ذوي الدخل املنخفض، الذين من املؤكد    ا تجدر اإلشارة إ�� أنكم

أ��م سيواجهون صعو�ات �� �غطية نفقا��م بصفة عامة، والضرور�ة م��ا ع�� وجھ ا�خصوص، و�ما أن األغلبية  

) املصر��ن  من  الفقر 70-60الساحقة  من  التقديرات)  لبعض  وفقا  الفائدة %  برفع  السياسات  �جنة  تذرع  فإن  اء 

 بحجة الطلبة املرتفع تفقد أي مع�ى أو منطق لها. 

 احتكارية السوق المصري  -3

�غلف سالسل اإلمداد ا�حلية والدولية املصر�ة شبكة احت�ار�ة نمت وترعرعت �� أحضان األنظمة املتتا�عة، ح�ى  

 ع�� االنفصال، أو ح�ى التحييد. باتت عالقا��ا باألنظمة وأجهز��ا ومؤسسا��ا عصية 

ومن املعروف أن عددا يقل عن عشر شر�ات تحتكر است��اد القمح، ومثلهم �� السلع االس��اتيجية األخرى، ولم 

يتوقف األمر عند حدود محتكري االست��اد، بل امتد ليشمل أ�حاب الو�االت العاملية العاملة ع�� األرض املصر�ة، 

 

 . 2022/ 2021، 1رقم  62مجلد ) البنك املركزي املرصي: املجلة االقتصادية،  2
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� اإلنتاج املصري من السلع األساسية ال سيما الزراعية م��ا، فيما �ش�ل تكتل احت�اري وكذلك إ�� كبار التجار �

 محكم التنظيم والتفاهمات، يتحكم �� األسعار السار�ة �� طول البالد وعرضها.

سوءا،   األمر  لهؤالء يزداد  السل�ي  األثر  من  �عض  تحييد  ف��ا  تحاول  ال�ي  امللفات  من  للكث��  الدولة  إدارة  �سوء 

ا�حتكر�ن، فمن أزمة السكر إ�� أزمة األرز األخ��ة يتب�ن بجالء أن القرارات ا�ح�ومية �عقد األزمة وال تقدم ا�حل 

.املناسب، ور�ما يرجع ذلك إ�� تلك العالقة ال��اوجية املشار إل��ا 
ً
 سابقا

وتجدر اإلشارة إ�� أن هذه ا�حالة االحت�ار�ة متجذرة ورا�خة �� االقتصاد املصري منذ أر�عة عقود سابقة تقر�با،  

رغم ا�عدام -ولكنھ من الالفت �شدة أن الدولة لم تحاول خالل �ل تلك الف��ة التعامل مع هذه ا�حالة السلبية  

ف�انت محاوالت خلق مجمعات   -دية و�شر�ة �� أيدي وزارة التمو�ن قدر��ا ع�� السيطرة ع�� ما تبقى من أدوات ما

�عاونية ع�� استحياء شديد ومن الوا�ح أنھ ع�� غ�� رغبة أ�حاب املصا�ح، كما بدا جهاز حماية املس��لك ضعيفا 

 ال �ستطيع اإلقدام واملبادرة، مأمورا من األجهزة األمنية ومراكز القوى االقتصادية. 

الدول أو تحديد ولذلك فإن  �� األسعار  التالعب   �� التحكم  أدوات حقيقية يمكن من خاللها  تمتلك  ة املصر�ة ال 

هوامش ر�حية مبالغ ف��ا، وال �عمل ع�� تأجيج الت�خم وتر�ح املتالعب�ن، ولعل بناء تلك الشبكة من التعاونيات 

 ت �� ا�حل. أحد ا�حلول ال�ي يجب أن ت�جأ إل��ا الدولة لعالج جزء من األزمة حال رغب

وع�� هذا األساس فإن �سبة من الت�خم �� ا�حالة املصر�ة �عود إ�� ا�حالة االحت�ار�ة ال�ي �عا�ي م��ا االقتصاد 

املصري ولم تتقدم الدولة لوضع ا�حلول املناسبة لها، و�التا�� فتذرع �جنة السياسات النقدية ب��ايد الطلب �عت�� 

 واهيا إ�� حد كب��.  

 ت المستنديةأزمة االعتمادا -4

سيتم التطرق تفصيال لقرار البنك املركزي عند ا�حديث عن القرار الثا�ي �شأن إلغاء نظام االعتمادات املستندية 

ف��اير   منذ  التحصيل   2022واملطبق  مستندات  لقبول  والعودة  الت�خم،  �سبة  ارتفاع  أسباب  أحد  �ان  والذي 

 لتنفيذ �افة العمليات االست��ادية. 
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 العالميةبعض األسباب  -5

توجد العديد من األسباب العاملية ذات املردود السل�ي ع�� مجمل االقتصادي املصري و�التا�� معدل الت�خم، 

 و�مكن استعراض �عض هذه األسباب كعناو�ن دون تفصيل ما ي��:

ارتفاع أسعا - أزمة  تبعها من  للتداعيات االقتصادية لف��وس �ورونا، وما  السلبية  ر  استمرار �عض األثار 

 ال�حن، وأزمات سالسل التور�د، وأزمة الرقائق اإللك��ونية. 

استمرار اآلثار السلبية الناجمة عن اندالع ا�حرب الروسية األوكرانية، وما تبعها من ارتفاع ألسعار الطاقة   -

 واملواد الغذائية الرئيسية ال�ي �ستوردها مصر.

اطي الفيدرا�� األمر��ي، والبنوك املركز�ة الك��ى  استمرار سياسة التشديد النقدي ال�ي يتبعها بنك االحتي -

غ��   االستثمارات  خالل  من  االق��اض  مصادر  وأنضب  األموال،  ت�لفة  من  زاد  الذي  األمر  العالم،  حول 

 املباشرة. 

 إجماال:  

يو�ح استعراض العناصر السابقة أن أسباب الت�خم ا�ح�� �� مصر بصفة عامة ال �عود إ�� جانب الطلب كما 

ا��  تد� ��دف  ا�حا�� ال  العام  خالل  املتتا��  الفائدة  برفع سعر  إجراءها  فإن  و�التا��  النقدية،  السياسات  �جنة   �

�� ا�خارج، أو محاولة جذب �عض  إ�� جذب املز�د من تحو�الت العامل�ن  خفض معدل الت�خم بقدر ما ��دف 

لعاملي ا�حالية واملتوقعة، و�� ظل استمرار األموال الساخنة وهو األمر شديد الصعو�ة �� ظل أوضاع االقتصاد ا

الثقة  وفقدان  الدولرة  ح�ي  وقف  محاولة  ع��  عالوة  الفائدة،  سعر  رفع  رغم  بالسالب  ا�حقيقي  الفائدة  معدل 

 بالعملة ا�حلية، و�لها عومل رهينة ملعدالت الت�خم واستمرار تصاعده خالل الف��ة املاضية. 

سعر الفائدة لها العديد من األثار السلبية أهمها تزايد أعباء خدمة الدين  وع�� ا�جانب اآلخر، فإن سياسة رفع  

ا�ح��، و�التا�� ز�ادة ال�جز �� املوازنة العامة أو تقليل اإلنفاق ع�� الدعم واالستثمارات العامة، باإلضافة إ�� تزايد 

ومعدل النمو واالتجاه نحو استمرار   ت�لفة األموال للمستثمر�ن ا�حلي�ن األمر الذي �ع�ي تباطؤ دورات االستثمار

االنكماش خالل العام ا�حا�� (كما ظهر مؤخرا �� قيمة مؤشر مديري املش��يات للقطاعات غ�� النفطية الذي أظهر 
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انكماشا للشهر ا�خامس و العشر�ن ع�� التوا��)، وتداعيات ذلك ع�� معدالت البطالة والفقر. و�ؤدي �ل ذلك إ��  

 ري �� دائرة جهنمية من الر�ود الت�خ�ي.وقوع االقتصاد املص 

األمر األخ�� أن التوجھ ا�خاطئ ل�جنة السياسات �ع�ي ببساطة خطأ توقعا��ا املستقبلية أو ع�� األقل التشكيك  

% نقطة مئو�ة) �� 2% (±7واس��دافها معدل عند مستوى  ف��ا، فمثال تأكيد ال�جنة ع�� املسار الهبوطي للت�خم  

% نقطة مئو�ة) �� املتوسط خالل الر�ع األخ�� من  2% (±5، ومستوى  2024�ع الرا�ع من عام  املتوسط خالل الر 

لعام  2026عام   إ�� تجاهلها  إ�� حد كب��، باإلضافة  الذي يؤكد استمرار   2023، امر مش�وك فيھ  التجاهل  وهو 

 عام القادم. التصاعد �� معدل الت�خم خالل �ل العام ا�حا�� ور�ما الثالثة أر�اع األو�� من ال

ولعل نص ال�جنة الذي يؤكد أن املسار املستقب�� ملعدالت الت�خم �عتمد ع�� الز�ادات ال��اكمية ألسعار العائد 

 للتأث�� ع�� معدالت الت�خم، وأن مسار أسعار العائد األساسية �عتمد ع�� معدالت 
ً
إ�� تار�خھ وال�ي �ستغرق وقتا

ا الت�خم  معدالت  وليس  املتوقعة  ا�حلية الت�خم  العوامل  من  للعديد  رهينة  ستبقى  تأكيدات  و��  لسائدة، 

 والعاملية �شكك �� إم�ان تحققها إ�� حد كب��. 

ولعل تصر�ح مديرة صندوق النقد الدو�� السابقة كريست�ن الغارد رئيسة البنك املركزي األورو�ي يؤكد ذلك حيث 

الفائدة ق وتا�عت: "عالوة ع�� ذلك، فإن   ."د ي�ون مر املذاققالت" هناك حديث م��ايد عن أن دواء رفع أسعار 

ا�خاطر ا�حيطة بأمور يكتنفها قدر كب�� من عدم اليق�ن، مثل حرب أوكرانيا والتوتر ب�ن الص�ن والغرب، تميل ألن  

 تجعل األوضاع �س�� �� االتجاه الن�و��".  

 الثاني: إلغاء نظام االعتمادات املستندیةالقرار 
الدوري  الكتاب  إ��  باإلشارة  أنھ  البنوك  املصري،  املركزي  البنك  املصر�ة، وجھ  البنوك  إ��  أرسل  بموجب خطاب 

، بوقف التعامل بمستندات التحصيل �� تنفيذ �افة العمليات االست��ادية، والعمل 2022ف��اير    13الصادر بتار�خ  

، بز�ادة  2022أكتو�ر    27ملستندية فقط، واالستثناءات الالحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر ��  باالعتمادات ا 

ألف دوالر، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار، والسماح   500آالف دوالر، إ��    5قيمة ال�حنات املستثناة من القرار من  

 .بقبول مستندات التحصيل �� تنفيذ �افة العمليات االست��ادية
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��  و�  أعلن  املركزي  البنك  العمليات   14ان  �افة  تنفيذ   �� التحصيل  بمستندات  التعامل  وقف  املا��ي  ف��اير 

ف��اير ��دف حوكمة منظومة   23االست��ادية والعمل باالعتمادات املستندية، وهو القرار الذي دخل ح�� التنفيذ ��  

تأثرت بالتبعات السلبية للن�اع الرو��ي األوكرانية، وهو  التجارة ا�خارجية وترشيد استخدام املوارد الدوالر�ة �عد ما  

القرار الذي ترتب عليھ حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق �عد أن تباطأت الواردات �ش�ل كب�� وتكدست 

 .البضائع باملوا�ئ

�حنة، �ع�ي أن املستورد يدفع للمورد األجن�ي جزءا من قيمة ال�حنة وعندما تصل ال وجود مستندات التحصيل 

، فإنھ يتمثل �� فتح االعتماد املستنديواملستندات ا�خاصة ��ا، عندئذ يحول املستورد با�� قيمة ال�حنة، بينما  

املستورد اعتمادا ب�امل قيمة ال�حنة املستوردة قبل البدء �� اإلجراءات االست��ادية، وهو األمر الذي �ع�ي إجبار 

با �املة  ال�حنة  قيمة  تدب��  ع��  املصدر املستورد  عن  اإلفصاح  اش��اط  مع  بال�امل(  البنك   �� و�يداعها  لدوالر 

الرس�ي للدوالر بما �ع�ي عدم إم�انية استخدام الدوالر املتوافر �� السوق املواز�ة) و�فرج البنك عن مقدم الصفقة 

 التام.و�تجمد با�� املبلغ خ�ي تصل ال�حنة، و�� اإلجراءات ال�ي أصابت عملية االست��اد بالشلل شبھ  

املتوسط، كما   املدى  النشاط االقتصادي ع��  بمثابة حافز لدعم  اإللغاء  أن  إ��  بيانھ   �� املركزي  سيعمل وأشار 

البنك املركزي املصري ع�� بناء وتطو�ر سوق املشتقات املالية ��دف �عميق سوق الصرف األجن�ي ورفع مستو�ات 

   السيولة بالعملة األجنبية.

  5و�ان مجلس الوزراء املصري أعلن �عد القرار بأيام عن اإلفراج عن بضائع موجودة داخل املوا�ئ املصر�ة بقيمة  

نفسھ، وذكر مجلس الوزراء �� بيان  من الشهر  23بداية د�سم��/�انون األول ا�حا�� وح�ى يوم  مليارات دوالر، منذ  

مليار دوالر، وأن حجم   14أن البضائع املفرج ع��ا جاءت من السلع ا�حتجزة داخل املوا�ئ، وتتجاوز قيم��ا نحو  

مليارات دوالر، كما أشار إ��    9.5قيمتھ نحو  ، ما  2022د�سم��/�انون األول    25البضائع املتبقية �� املوا�ئ يبلغ ح�ى  

�� اإلفراج عن البضائع، ست�ون للسلع الغذائية، وم�ونات التصنيع الغذائي، واألدو�ة، ومستلزمات  أن األولو�ة 

 .اإلنتاج

�ان ع��  وتجدر اإلشارة هنا إ�� أن تدب�� ا�ح�ومة �جزء من تلك املبالغ (ومن غ�� املعلوم كيف تم تدب�� ا�جزء البا��)  

طرح أدوات دين محلية بالدوالر ولك��ا �انت قص��ة األجل �ش�ل شديد (ملدة شهر واحد)، حيث طرحت ا�ح�ومة 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 15 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 17, 2023      

% 4.59مليار دوالر ملده شهر بفائدة ت��اوح ب�ن    1.14%، والثا�ي  4.5مليون دوالر ملده شهر بفائدة    990طرحا قيمتھ  

مليون دوالر ملدة شهر  وستحدد الفائدة وقت املزاد، وتو�ح    850وقدره    2023يناير    2%، والثالث قادم ��  5.3ًو 

هذه املدة شديدة القصر، العوز واالضطرار الشديد لالق��اض بالدوالر، وأنھ من املنطقي أن هذه املبالغ ستسدد  

 من خالل االق��اض بمزادات جديدة، وأن هذا الن�ج سي�ون املسار اإلجباري ح�ى يتم بيع األصول. 

ما �� د�سم��    وأبرز  ال�امل  اإللغاء  ي�ون  أن  اإللغاء، ع��  تدرج  املركزي  البنك  ، أي خالل 2022يالحظ ع�� قرار 

آالف دوالر   5شهر�ن، و�ال��امن مع اإللغاء التدر��� لالعتمادات املستندية، رفع البنك املركزي قيمة ال�حنات من  

 حصيل دون ا�حاجة لفتح اعتمادات. ألف دوالر، أي أنھ أتاح مرونة للعمل بمستندات الت 500إ�� 

العمل   �عودة  والسماح  املستندية  باالعتمادات  العمل  شرط  إلغاء  قرار  أن  ع��  عام  اتفاق  هناك  فإن  وكذلك 

بمستندات التحصيل �� عمليات االست��اد، سينعش االقتصاد مؤقتا، لكن �شرط توافر الدوالر وتوافر سعر صرف 

قيود دون  الدوالر  أمام  ل�جنيھ  ��جيل  مرن  ظل   �� سيما  ال  والبنوك،  الدولة   �� الدوالر  ل�ح  كنتيجة  وذلك   ،

مليار دوالر، األمر الذي أدى إ�� رفض البنوك إقراض �عضها   22احتياطيات النقد األجن�ي �� البنوك املصر�ة سالب  

 البعض بالدوالر فيما �عرف �عمليات اإلن�� ـ بنك"  

مفتوحا ع�� مصراعيھ �عد طول غياب، و�ذا لم تتوفر حصيلة دوالر�ة ببساطة فإن القرار سيجعل باب االست��اد  

س��تفع أك��. إال أنھ من جهة أخرى فإن القرار سيخفف الضغط  سعر الدوالر �� البنوك �غطي طلبات االست��اد فإن

ع�� طلب الدوالر جزئيا (لف��ة مؤقتة) حيث بات املطلوب �سبة من قيمة عملية االست��اد وليس قيم��ا بال�امل كما  

 �املة.  أشهر 6ساد منذ ف��اير املا��ي، ال سيما أن املدة الزمنية للعملية االست��ادية من املمكن أن �ستغرق 

وتجدر اإلشارة هنا إ�� أن القرار لم يحدد صراحة ما إذا �انت مصادر تمو�ل االست��اد ستقتصر فقط ع�� البنوك  

قبول  قيود  استمرار  فإن  وعموما  املصر��،  ا�جهاز  خارج  املستوردين  من  دوالر  بقبول  سيسمح  من   الدوالر أم 

الصرافات أو مجهولة املصدر من خارج البنوك سي�ون أمرا حتميا لتجنب وجود فجوات سعر�ة جديدة �� السوق  

 .املواز�ة (السوداء) ح�ى ز�ادة دخول تدفقات املوارد الدوالر�ة من املؤسسات الدولية أو اإلقليمية
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موما يمكن القول أن القرار ا�جديد رغم أنھ �� االتجاه ال�حيح ويعيد األمور إ�� أصلها (حال توافر كمية معقولة ع 

، و�حتاج الدوالر من الدوالر تكفي االحتياجات)، ولكن يظل غ�� �اٍف وحده، لتحقيق استقرار سعر ا�جنيھ أمام

معھ إ�� حزمة مت�املة من السياسات االقتصادية، ال�ي �عمل ع�� القضاء ع�� التشوه الهيك�� لالقتصاد املصري  

 بصفة عامة وللمعامالت التجار�ة ع�� وجھ ا�خصوص. 

 %25لي ومصر شهادات ادخاریة ذات عائد القرار الثالث: إصدار بنکي األه
��اية السنة، وكذلك بدور�ة عائد شهري     %25ملدة سنة، �عائد   بن�ي األه�� ومصر إصدار شهادة قرر   �� يصرف 

يناير ا�جاري، وأ�حت مثل هذا العوائد املرتفعة للشهادات االدخار�ة عمال   4من يوم  سنو�ا اعتبارا     % 22.5بنسبة  

%، وال�ي لم يمر  18.5اعتياديا مع �ل انخفاض �� قيمة ا�جنيھ املصري، فمنذ أشهر قالئل أصدرت البنوك شهادات  

 %. 16عل��ا عام �امل ح�ى اآلن، وقبلها شهادة 

 ل وال شك أن هذا اإلجراء جاء
ً
%، مع  3قرار �جنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة �� اإلن��بنك بواقع  مكمال

استمرار املسار الهابط ل�جنيھ �عد رفع املركزي يده عن تثبيت السعر استجابة لضغوط صندوق النقد وتحت وطأة 

 األزمة الدوالر�ة ا�خانقة. 

اعتاد املركزي  وقد  عام   البنك  منذ  الكب��ين  بالبنك�ن  االستعانة  تنفيذ  2016ع��  النقدية ��  طرح  السياسة  ع�� 

تحر�ر سعر  مع  ت��امن  وال�ي  الت�خم  وموجات  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  أوقات   �� العائد  شهادات مرتفعة 

ي ع�� مدخرات العمالء ل�حفاظ  صرف ا�جنيھ مقابل العمالت األجنبية وانخفاضھ، وذلك ��دف وجود عائد حقيق

 ع�� القيمة ا�حقيقية ملدخرا��م. 

الثالث من   البنك ا�ح�ومي  القاهرة،  �� الفقرة السابقة هو عدم االعتماد ع�� بنك  ولعل أهم ما يمكن مالحظتھ 

ذي حيث ا�حجم، ويش�� ذلك بوضوح ع�� عدم رغبة ا�ح�ومة بتحميل األعباء الثقيلة لتلك الشهادات ع�� البنك ال

يجهز ل�خ�خصة، باإلضافة إ�� عدم إعالن أي من البنوك األخرى �� مصر ع�� االنضمام لتلك ا�خطوة، رغم تالل 

طبقا لتصر�حات يحيى   2023يناير    9مليار جنيھ ب��اية يوم    155األموال املتدفقة نحو البنك�ن، وال�ي بلغت نحو  

مليار جمعها   50مليار م��ا جمعها البنك األه�� و    105،  أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األه�� املصري 

بنك مصر، وهو األمر الذي يؤكد ت�لف��ا الثقيلة ع�� أر�اح تلك البنوك (نظرا لالل��ام �سداد العائد املرتفع)، و�ن 
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لك��ا �ان من املرجح أن تحاول تلك البنوك مجاراة السوق �� ف��ة الحقة بإصدار شهادات أع�� من حيث العائد و 

 لن �ستطيع مجاراة بن�ي األه�� ومصر اللذان وال شك سيدفعان الفاتورة �املة. 

% دفع ا�خ��اء ل�حديث عن جملة من التأث��ات السلبية 25وال شك أن السماح بإصدار شهادات �عائد يصل إ��  

تلك السلبيات واإليجابيات،  م��ا واإليجابية ع�� �افة متغ��ات االقتصاد الوط�ي، و�ستعرض ونناقش �� ا�جزء التا��  

 وذلك �� محاولة الستبيان وترجيح األثر العام لتلك الشهادات ع�� األوضاع االقتصادية بمصر خالل الف��ة القادمة. 

 أوال: السلبيات الناجمة عن القرار  

 �:توجد العديد من األثار السلبية لهذ القرار ع�� األوضاع االقتصادية املصر�ة، ولعل أهمها ما ي�

  تثبيط االستثمار ا�حقيقي -1

ففي مجال املفاضلة ب�ن البدائل سوف يفضل عدد كب�� من املستثمر�ن ال�جوء إ�� االستثمار �� شهادات االدخار  

ذات العائد املرتفع واملضمون، ع�� الدخول �� غمار استثمارات حقيقية غ�� مضمونة العائد ومحفوفة ا�خاطر  

القتصاد الوط�ي)، وال شك أن ذلك سيخفض من االستثمار ا�حقيقي بنسبة ك��ى  (خاصة �� ظل الظروف ا�حالية ل

مما سيؤثر ع�� مجمل النشاط االقتصادي و�حد من خلق فرص العمل أو ح�ى ا�حفاظ عل��ا، و�ز�د من حدة الر�ود 

 االقتصادي.

ل إنفاقها ع�� االستثمار وع��  و�� األمور الذي تزداد �عقيدا عند األخذ �� االعتبار اضطرار ا�ح�ومة إ�� خفض معد

املشروعات الك��ى �سبب األزمة التمو�لية الطاحنة من ناحية، ومن ناحية أخرى �سبب ضغوط املؤسسات الدولية 

 الدائنة، األمر الذي �ع�ي أن ضر�ة مزدوجة قد وجهت لالستثمار ا�ح�� �شقيھ ا�خاص والعام.  

   املز�د من �جز املوازنة: -2

ام املؤسسات الدولية بتحقيق فائض أو�� �� املوازنة العامة للدولة كمحصلة ل��نامج الضبط  تتبا�� ا�ح�ومة أم

، ولكن من الوا�ح أن هذا الفائض الوه�ي قد أض�� مهددا  2016املا�� مع صندوق النقد والذي بدأ ب��اية عام  

ئدة ع�� الشهادات االدخار�ة �عد إصدار تلك الشهادات، حيث يؤثر ارتفاع سعر الفائدة بصفة عامة وأسعار الفا

ع�� وجھ ا�خصوص، ع�� اضطرار ا�ح�ومة ع�� رفع أسعار الفائدة ألذون وسندات ا�خزانة وذلك لالستمرار �� 
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ثم   من  وتز�د  العام،  الدين  خدمة  ونفقات  الفوائد  مدفوعات  ارتفاع  إ��  يؤدي  الذي  األمر  املوازنة،  �جز  تمو�ل 

 بالسلب ع�� تقديرات ا�ح�ومة �� املوازنة العامة وع�� �جز املوازنة.  النفقات العامة األمر الذي قد يؤثر

  32إ��    30يكبد املوازنة العامة للدولة ب�ن   سعر الفائدة % �� 1ووفقا لتقديرات وز�ر املالية فإن �ل ز�ادة مقدارها  

 مليار جنيھ �جزا إضافيا. 90% ي�لف املوازنة 3مليار جنيھ، األمر الذي �ع�ي أن ارتفاع الفائدة بنسبة 

 ـ األثر السل�ي ع�� البورصة املصر�ة3

املفاضلة ب�ن بدائل من األصول، و�عت�� الشهادات االدخار�ة إحدى البدائل املتنافسة مع � مجال االستثمار تتم  �

األسهم والسندات والذهب، و�� البدائل املر�حة بقوة أمام املواطن�ن ل�حفاظ ع�� قيم مدخرا��م بالعملة ا�حلية، 

ل بصورة مباشرة نحو الشهادات ع��  وال شك أن رفع الفائدة إ�� هذه الدرجة �� الشهادات ا�جديدة سيوجھ األموا

 حساب بقية البدائل و�� مقدم��ا األسهم. 

من املنطقي أن ي�ون لذلك أثر�ن سلبي�ن بصورة مباشرة، أولهما انخفاض عام ملؤشرات البورصة املصر�ة وال�ي 

ب ألغلبية أسهم خرجت لتوها من ف��ات خسائر حادة خالل األعوام املاضية، وثان��ما إفساح ا�جال لتملك األجان

املصر�ة  األصول  بيع  من  املز�د  �ع�ي  الذي  األمر  بالدوالر،  ما  مقوَّ السهم  لسعر  ا�حاد  االنخفاض  حيث  البورصة 

باألساس  املصر�ة مؤخرا مدفوع  البورصة  �� مؤشرات  امل�حوظ  االرتفاع  أن  إ��  وتمليكها لألجانب. وتجدر اإلشارة 

مة بالدوالر)، إال أن �حب السيولة املتعلق بالعامل األول سيؤدي ��  بالعامل الثا�ي (انخفاض قيمة األسهم مقو 

 ��اية املطاف إ�� انخفاض املؤشرات مرة أخرى. 

 ـ أثر ضعيف ع�� الت�خم وكب�� ع�� الركود 4

دائما ما ت��ر ا�ح�ومة قرارها برفع معدل الفائدة بمحار�ة الت�خم، وال شك أن الت�خم �� مصر ليس من جانب 

�عرض اإلنفاق االس��ال�ي لعدة ضر�ات قاصمة خالل األعوام املاضية ال سيما �عد قرار التعو�م األول،    الطلب، فقد

القدرات  حطمت  و�لها  املواصالت،  أسعار  ورفع  الدعم  رفع  ع�� قرارات  عالوة  للمواطن�ن،  الشرائية  القوة  وتآ�ل 

 الشرائية للمواطن ا�ح��.  
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س��فع أسعار السلع املستوردة (ومعظمها سلع رئيسية ومستلزمات إنتاج)  وتجدر اإلشارة إ�� أن انخفاض ا�جنيھ  

ح�ى لو ارتفعت وت��ة اإلفراج ا�جمر�ي ع��ا خالل الف��ة املقبلة، وهو األمر الذي سيصب �� جانب املز�د من تأجيج 

 معدل الت�خم. 

ع�� الشهادات االدخار�ة ع�� وجھ  و�ذلك فإنھ من املنطقي أال ي�ون األثر الفع�� لرفع سعر الفائدة بصفة عامة و 

ل�جنيھ،   ا�حاد  الهبوط  األساس   �� ��حذه  حيث  مصر،   �� الت�خم  معدل  تراجع  ع��  يذكر  تأث��  ا�خصوص 

أسباب  ومعظمها  والت�اليف  العرض  بجانب  تتعلق  الراهن  الوقت   �� مصر   �� الت�خم  طبيعة  أن  إ��  باإلضافة 

 خارجية �� املقام األول.

ملنطقي أن تنحصر آثار هذا القرار �� انكماش ور�ود اقتصادي واسع كما تمت مناقشتھ سابقا،  و�التا�� فإنھ من ا

و�مكن إضافة أن حدة الر�ود املتوقع يتوقف فقط ع�� قدرات ا�ح�ومة ع�� تدب�� موارد لإلنفاق ع�� االستثمار 

ندوق بتخارجها من املشروعات  ا�ح�� (وذلك يبدو ضعيفا جدا) وكذلك ع�� قدر��ا ع�� التملص من اش��اطات الص 

 (وهو اآلخر يبدو صعبا �� ظل االنبطاح التام خالل مفاوضات القرض األخ��). 

 الناجمة عن القرارات اإليجابي  ثانيا

 تتمحور آراء ا�خ��اء حول إيجابيات قرار رفع فائدة الشهادات حول: 

 ز�ادة جاذبية ا�جنيھ املصري   -1

% من عناصر الدفاع عن قيمة ا�جنيھ املصري املتناقصة �ش�ل 25ع�� شهادات االدخار إ��  �عد رفع سعر الفائدة  

مستمر �� مواجهة العمالت األجنبية، فإصدار تلك الشهادات يوسع الفارق ب�ن عائدها و��ن نظ��ا��ا بالدوالر إ�� 

التخ�� عن حيازا��م الدوالر�ة، ومع  %، األمر الذي يز�د من جاذبية ا�جنيھ املصري، �ش�ل قد يدفع الكث��ون إ��  20

االستمرار املتوقع الرتفاع الدوالر الزاحف، من الطبي�� أن يتخ�� الكث�� من األفراد عن حياز��م الدوالر�ة والتحول 

نحو االستثمار �� الشهادات ا�جديدة و�العملة ا�حلية، ال سيما �� ظل استمرار تدفق تحو�الت العامل�ن �� ا�خارج  

ار املتوقع للسوق السوداء �عد ا�خفض ا�حقيقي ل�جنيھ �� البنك املركزي، و�ل ذلك سيوفر املز�د من املوارد  واال��ي

 الدوالر�ة الهامة �ح�حلة األزمة الراهنة. 
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ال شك أن التحليل السابق يبدو نظر�ا إ�� حد كب��، فاملواطن املصري �سيطر عليھ حالة الاليق�ن االقتصادي، فقد 

اإل  حديث  �ستقر  تحول  ولم  األول،  بالتعو�م  الثا�ي  التعو�م  و�حق  منفلت،  وت�خم  أزمة  إ��  دراماتيكيا  نجازات 

التعو�م الثالث عند قاع ح�ى ال�حظة الراهنة، كما أن معدل الت�خم ا�حقيقي املعلن حاليا ال �ع�� عن حقيقتھ ال 

الشهادا ع��  العائد  فإن  و�التا��  ل�جنيھ،  املستمر  االنخفاض  �عد  مقارنة  سيما  سلبيا  يبدو  فإنھ  ارتفاعھ  رغم  ت 

 بمعدل الت�خم.

ومن ذلك فإن تخ�� املصر��ن عن الدوالر انطالقا من أية حوافز ملعدل فائدة مرتفع يبدو �عيد املنال، ال سيما أن 

موارده   تنمية  من  تتمكن  ح�ى  أو  للدوالر  جديدة  مصادر  الدولة  تجد  ح�ى  استمراره  املتوقع  من  ا�حا��  التعو�م 

العتيادية وهو األمر الذي لن يحدث �� األجل القص��. ومما يدلل ع�� ذلك ما صرح بھ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس ا

يناير) جاءت من التخلص من الشهادات    9مليار جنيھ ح�ى    155البنك األه�� أن نحو نصف التدفقات ال�ي ذكرها (

ادات ا�جديدة، و�التا�� فإن هناك جزء فقط من النصف  القديمة ذات العائد األقل طمعا �� العائد املرتفع للشه

البا�� قد ي�ون ناتجا عن تحو�الت ل�جنيھ من الدوالر (ع�� أساس أن ا�جزء البا�� جاء من مصادر أخرى با�جنيھ 

املصري)، وهذا �ع�ي أن تأث�� طرح الشهادات ا�جديدة ع�� تخلص العمالء من مصادر بالعملة الصعبة لالستفادة  

 ئد املرتفع ع�� ا�جنيھ ال يزال �سيطا.بالعا

 ا�حد من ��ر�ب رؤوس األموال ل�خارج -2

يحد قرار رفع أسعار الفائدة وصدور شهادات ادخار�ة �عوائد مرتفعة من ظاهرة خروج األموال من مصر، بالنظر  

 �� ا�خارج.أل��ا تمثل عنصر جذب لتدفق املوارد املالية إ�� الداخل وتقلل من حوافز هروب األموال إ

يبدو الطرح السابق نظر�ا كث��ا كذلك، حيث العوامل املؤثرة �� قرارات ��ر�ب األموال ل�خارج ليس من بي��ا العائد 

واالستقرار  باألمان  والشعور  القانون  دولة  وسيادة  السائد،  الص��  االستثماري  املناخ  فمجمل  الشهادات،  ع�� 

ر مفتقدة �� ا�حالة املصر�ة. وما يدلل ع�� ذلك األنباء املتواترة عن بيع  والتفاؤل �شأن مستقبل االقتصاد، �لها أمو 

حصص كب��ة من شر�ات ك��ى مصر�ة لشر�ات أوف شور �� مالذات ضر�بية ومالية عاملية لشر�ات أجنبية مملوكة 

 لنفس املالك املصر��ن.
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ال   إجماال ذات  قرار إصدار شهادات  أن سلبيات  بجالء  السابق  التحليل  املصري  25عائد  �ش��  االقتصاد  ع��   %

  �� يأخذ  ال  الذي  النظري  االطار  دائرة   �� تقبع  وال�ي  ذلك اإلصدار،  إيجابيات  عن  كب��ة  بدرجة  تأث��ا  أك��  ستون 

االعتبار العديد من املتغ��ات املؤثرة �� املشهد االقتصاد املصري وال�ي تراكمت من خالل اإلجراءات النقدية واملالية 

 ة املتبعة خالل السنوات املاضية. ور�ما األمني

و�ذلك فإنھ يمكن اعتبار تلك الشهادات مجرد جرعة من املسكنات االقتصادية لتلك الطبقة ال�ي تمتلك فوائض 

مالية �س�� لتخفيض خسائرها ا�حقيقية م��ا جراء خفض قيمة ا�جنيھ، و�بقى التساؤل الهام ماذا عن تلك الطبقة 

 ات ماذا ستقدم لهم الدولة؟  ال�ي لم �عد تمتلك أي مدخر 

 الخالصة
يو�ح تحليل القرارات ال�ي اتخذها البنك املركزي مؤخرا استمرار حالة التخبط �� اإلدارة النقدية وال�جوء إ�� عدد 

من املسكنات املش�وك �� أ��ا ستحدث أي أثر إيجا�ي ع�� ا�حالة االقتصادية العامة �� مصر، وال�ي وصلت إ��  

ور الذي ال تص�ح معھ اإلجراءات املعتادة للتصدي للمشكالت ا�ختلفة �� ظل اقتصاد مستقر إ��  حالة من التده

 حد ما. 
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