
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

تعافي الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي، وصوالً 
 منذ عامين إلى أعلى مستوياته
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 أبرز النقاط

 ات الجنيه المصري يكتسب زخماً في اآلونة األخيرة، ويصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل الدوالر األمريكي في ظل تزايد تقلب

 .أسعار الصرف بعد إلغاء آلية تحويالت المستثمرين األجانب للخارج في ديسمبر
 ري تعكس قوة األداء االقتصادي بفضل برنامج اإلصالح االقتصادي.ارتفاع قيمة الجنية المص 
 ز قوة الجنيه توافر مستوى جيد من احتياطيات النقد األجنبي لدى البنك المركزي وزيادة النقد األجنبي في البنوك التجارية من العوامل الداعمة لتعزي

 المصري
  المستثمرون األجانب يعودون إلى مصر مرة أخرى لالستفادة 8102بالنصف الثاني من بعد موجة خروج رؤوس األموال من األسواق الناشئة ،

 من ارتفاع أسعار الفائدة.
 

 أصيل المهماه >
 اقتصادي أول
+965 82425365 
AssilElMahmah@nbk.com 

 

 االقتصاد تحت المجهر
9810 مايو I   01  إدارة البحوث االقتصادية  

 مصر

بعد قيام مصر باعتماد برنامج إصالح اقتصادي شامل بدعم من االتفاق مع 

 3مليار دوالر على مدار  21صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 

بعد قرار تعويم الجنيه في  %05سنوات، تراجعت قيمة الجنيه المصري بحوالي 

وكانت تلك إحدى الخطوات الحاسمة في إطار حل أزمة نقص . 1522نوفمبر 

وقد ساهم هذا القرار في إنهاء . النقد األجنبي وتحسين القدرة التنافسية لالقتصاد

التوترات التي سادت في سوق العمالت على مدار عدة أشهر، والتي أدت إلى 

على المعامالت التجارية والمالية وشجعت على تطوير ترسيخ العديد من القيود 

باإلضافة إلى ذلك، ساعد ذلك االجراء في تقليص عجز . سوق الصرف الموازي

كما طرأ . مستويات الواردات انخفاضوقليالً الحساب الجاري وتزايد الصادرات 

تحسن على تدفقات رأس المال األجنبي، وارتفعت تحويالت المصرين العاملين 

وعلى الرغم من ذلك، فإن تعويم الجنيه إلى . الخارج وزادت أعداد السياح في

جانب خفض الدعوم وإدخال اإلصالحات الضريبية ساهم في رفع التضخم إلى 

وبعد أن . 1522في أبريل  %23، قبل أن يتراجع إلى 1522في يوليو  33%

ه أمام الدوالر شهد الجنيه المصري تقلبات عديدة خالل أشهر قليلة، استقرت قيمت

جنيه مصري للدوالر األمريكي لمدة عامين تقريباً،  2.75-2272عند حوالي 

( تركيا واألرجنتين)حتى في ذروة األزمة التي اجتاحت بعض األسواق الناشئة 

وفي واقع األمر، ظل سعر صرف الجنيه . .152في النصف الثاني من العام 

معنويات المستثمرين واالنخفاض الحاد المصري مستقراً على الرغم من تراجع 

في تدفقات رأس المال، حتى في ظل وجود دعم من صندوق النقد الدولي وتحسن 

 .التصنيف االئتماني

، بدأ الجنيه المصري في استعادة قوته، حيث وصل 1522إال أنه منذ بداية العام 

للشراء جنيه مقابل الدوالر  227.2مايو إلى مستوى  12سعر صرف الجنيه في 

جنيه مصري للمرة األولى منذ  22للدوالر للبيع، متراجعاً دون  22722و 

 .عامين

 

 

 

 

 

 الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي: 2الرسم البياني 

 

 

 البنك المركزي المصريالمصدر: 
 

 أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدوالر

في الوقت الذي توقع معظم المتداولون والمحللون انخفاض قيمة الجنية المصري 

، كانت هناك 1522جنيه للدوالر األمريكي في العام  15إلى  .2لتتراوح ما بين 

 .العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه

. قرر البنك المركزي إلغاء آلية تحويالت المستثمرين األجانب للخارج

ديسمبر،  4لغاء آلية تحويالت المستثمرين األجانب إلى الخارج في إالمصري 

لهم بتحويل استثماراتهم بالدوالر إلى خارج البالد وقتما كانت تسمح والتي 

من  البنك المركزي. وساهمت تلك اآللية في توفير نوعمن يشاءون بضمان 

النصف  لخالرأس المال في وجه خروج  تقلباتهاالستقرار للجنيه، مما حد من 

وبمجرد إلغاء آلية تحويالت المستثمرين األجانب  .الماضي الثاني من العام

للخارج، تعين على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعر 

الصرف في االستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف 
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ض أكبر البنوك المصرية أن بعمع األخذ في االعتبار ، إلى نظام أكثر مرونة

 بإمكانها التدخل لضبط حركة أسعار الصرف. للدولةمملوكة ال

. بينما كان ارتفاع الجنيه االقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح

المصري مدعوًما إلى حد ما بالتغيير في آلية تحويالت المستثمرين األجانب 

لالقتصاد المصري. حيث عالج للخارج، إال أن هذا االرتفاع يعكس األداء القوي 

الذي طبقته مصر خالل العامين  شاملبرنامج اإلصالح االقتصادي الطموح وال

استعادة ثقة دعم ونصف العام الماضيين حالة عدم توازن االقتصاد الكلي و

المخاطر إلى تحسناً وانخفضت االقتصاد الكلي فقد شهد . األجانبالمستثمرين 

صندوق النقد الدولي. ووفًقا باالتفاق مع االصالحي البرنامج بدعم من حد كبير 

في الربع  %6.5ألحدث البيانات، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 

في الربع السابق، بينما تقلص عجز الموازنة  %6.6األول من العام مقابل 

من الناتج  %6.0إلى  8102/8109لألشهر التسعة األولى من السنة المالية 

هذا  وحظيفي الفترة المماثلة من العام السابق.  %5.8حلي اإلجمالي، مقابل الم

على  مؤكداً  ،التقدم الهائل الذي تم إحرازه حتى اآلن على ثناء واسع النطاق

 دخول مصر إلى عصر جديد.

. قد يعزى ارتفاع قيمة الجنيه في اآلونة األخيرة إلى تزايد ثقة المستثمرين

االنتعاش االقتصادي واالستقرار حيث دعم تدفقات المحافظ االستثمارية. 

لتدفق عودة االستثمارات االجنبية لالسياسي وتحسن التصنيف السيادي لمصر، 

مصر. باإلضافة إلى ذلك، فانه في ظل استمرار اإلصالحات  نحومجدداً 

دية وعدم توقع تأثير العوامل االقتصادية سلباً على سعر الصرف، تزايد االقتصا

 قبال المستثمرين لالستفادة من االرتفاع في أسعار الفائدة مقارنة بالدول األخرىإ

في أذون  ةاألجنبي اتاالستثمارقيمة  ت. وارتفعإلى جانب ثبات سعر الصرف

 امستوياتهإلى عود بذلك ت، ل8109مليار دوالر في أبريل  05.9الخزانة إلى 

البالد في من رؤوس األموال  جوقبل خر 8102في يوليو سجلتها السابقة التي 

 النصف الثاني من العام.

ارتفع  توافر مستوى قوي من احتياطيات العمالت األجنبية لدى البنك المركزي.

 8102مليار دوالر في ديسمبر  48احتياطي مصر من النقد األجنبي من حوالي 

، بما يسمح بتغطية حوالي ثمانية أشهر 8109مليار دوالر في أبريل  44.8ى إل

من واردات مصر من السلع األساسية فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي 

 أشهر من الواردات السلعية. 0المقبول البالغ نحو 

ساهم إلغاء آلية تحويل االستثمارات  تزايد النقد األجنبي في البنوك التجارية.

جنبية بالدوالر إلى الخارج في إعادة توجيه جزء من تدفقات المحافظ األ

االستثمارية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية، األمر الذي تسبب في 

. إال أنه 8102تدهور حاد في صافي النقد األجنبي لدى البنوك في أواخر العام 

المالية بفضل تقليص العجز في الحساب الجاري الخارجي في السنة 

، زادت السيولة 8109وتدفقات رأس المال في أوائل العام  8102/8109

بالدوالر في النظام المصرفي. وقد سمح ذلك لبعض البنوك، وخاصة تلك التي 

تملكها الدولة، ببيع أصولها من العمالت األجنبية إلى البنوك األخرى في سوق 

يد من الدوالرات ودعم قوة "اإلنتربنك" بين البنوك، مما ساهم في توفير المز

 .الجنيه المصري

 استمرار استقرار اآلفاق المستقبلية للعملة المصرية

من المقرر أن يساهم استمرار األداء االقتصادي الجيد والمضي قدماً في تطبيق 

ما تبقى من تدابير اإلصالح االقتصادي في تعزيز محفظة االستثمارات األجنبية 

واالستثمار المباشر في مصر. وبافتراض عدم حدوث أي صدمات خارجية 

نسبياً وأن يراعي في كبرى، فإنه من المتوقع أن يظل الجنيه المصري مستقراً 

تحركاته االستجابة للركائز االقتصادية األساسية ضمن نطاق معتدل. إال أنه 

بالنظر إلى اعتماد مصر القوي على تدفقات رأس المال األجنبي، فإن أي تحول 

في سلوك المستثمرين ومعنوياتهم قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار 

لسلطات بالتدخل لتهدئة مثل هذه التقلبات الصرف. وفي تلك الظروف، قد تقوم ا

 خاصة تلك التي ال تستند في تبريرها إلى األسس االقتصادية.

وفي ظل انخفاض معدل التضخم بوتيرة ثابتة مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة 

، من المرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مما 8102في العام 

ات أذون وسندات الخزينة، وبالتالي إلى انخفاض قد يؤدي إلى تراجع عائد

تدفقات رؤوس األموال التي كانت تعتمد استراتيجيتها على الفائدة المرتفعة 

 واستقرار سعر الصرف.

من جهة أخرى، ساهم تعويم الجنيه في سياق برنامج اإلصالح االقتصادي في 

جنيه من نمو خدمة الوضع االقتصادي بصورة جيدة. حيث عزز انخفاض قيمة ال

الصادرات والسياحة وتحويالت المصريين العاملين في الخارج، كما عمل في 

ذات الوقت على خفض الواردات، األمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في 

الحساب الجاري الخارجي. ونرى أن السلطات المصرية تدرك حقيقة أن ارتفاع 

ض هذه اإلنجازات، قيمة الجنيه إلى ما دون مستوى معين قد يؤثر على بع

وبالتالي ستكون مستعدة للتدخل وقت الحاجة، خاصة عندما تنجم تقلبات هائلة 

في سعر الصرف عن عوامل مؤقتة وتهدف للمضاربة وليس من التغيرات في 

 الدعائم االقتصادية الرئيسية.
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