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 االقتصاد تحت المجهر
2018 أكتوسر I   7  إدارة السحوث االقتصادية  

 مصر

 10و 5اّجال  لسندات خزينة  متتالية أربع مزادات ةالمالية المصري ةراوز ألغت

مليون  167جنيه مصري ) مليار 3سبتمبر بقيمة  24سنوات، كان آخرها في 

. تلك السندات ن عوائد أعلى علىيوالمستثمر البنوكطلب  دوالر أميركي(، بعد 

 الفائدةأسعار  خفضأكتوبر بالرغم من عدم  1وقد تم قبول المزاد الخامس في 

سعار المللوبة للسندات تااوزت األ. وقد أفادت وزارة المالية بأن على السندات

تعكس األداء االقتصادي والمالي الايد أو حتى التحسن في الحدود المقبولة ولم 

األسعار ال يبّررها مستوى المخاطرة في مصر. هذه ف .التصنيف االئتماني لمصر

 18البنوك للحصول على أسعار فائدة تتراوح بين %و سعى المستثمرونحيث ي

 .15%-14% مستويات ، في حين كانت السللات تراهن على18.5و%

 مصر أربع مزادات لسندات الخزينة؟لماذا ألغت 

في  18.5تخلط مصر لخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي من %

. 2018/2019في الميزانية الحالية  14.7إلى % 2017/2018ميزانية 

جنيه  مليار 541إلى خدمة الدين  ميزانية الدولة، يتوقع أن ترتفع بحسب ف

 من  38دوالر أميركي( في السنة المالية الحالية، لتشّكل % مليار 30مصري )

 ةراوز قدرت. وإيرادات الضرائبمن   70%نفاق، فيما ستعادل  نحو اجمالي اإل

 زيادة لكلجنيه مصري  مليار 5-4بمقدار الدين  خدمةالمالية أن ترتفع فاتورة 

أسعار ن أوزارة المالية المصرية  أعلنت .أسعار الفائدة  نقلة مئوية فيبنحو 

أن الللب على هذه حيث  الفائدة المللوبة "ليست ضمن الحدود المنلقية"، 

(. وقد تمت تغلية النقص الناتج عن ضعف العرض ةمر 1.6السندات مرتفع )

بعائد يبلغ قصيرة األجل  إلغاء مزادات سبتمبر عن طريق زيادة طرح سندات 

 .في يوليوالتي تبدأ منذ بداية السنة المالية  19معدله حوالي %

فقط على أذونات  ، معتمدةشهورل سندات طرحسبق لمصر أن امتنعت عن  وقد

بيانات البنك المركزي أن الحكومة جمعت أظهرت حيث . األجل الخزينة القصيرة

في مزاد ألذونات خزينة مدتها ثالثة  الماضي األحدجنيه مصري  مليار 19.2

وتسعة أشهر. وبالرغم من انلواء هذه االستراتياية على مخاطرة، فإنها تعلي 

الحكومة مااال إللغاء مزادات السندات على أمل أن تتمكن من طرح السندات 

 بأسعار أقل مع استقرار الوضع في األسواق الناشئة.  

مليون دوالر أميركي(،  50.6سبوعي )أكتوبر األ 1تم قبول مزاد  ،ومع ذلك

سنوات   7سنوات و 3على سندات  18.431و% 18.432%بلغت  أسعار فائدةب

سنوات بالكامل، فقد باع  3على التوالي. وفي حين بيعت كافة السندات ذات مدة 

 7مليون جنيه مصري فقط من السندات ذات مدة  153البنك المركزي المصري 

مليون جنيه مصري.   500البالغ والمبلغ المللوب  سنوات أي أقل بكثير من

 ،ولذلك .يرغب المستثمرون في حاز أموالهم في فترات استحقاق أطولال حيث 

سنوات القريبة من تلك التي  7قبل البنك المركزي فقط بأسعار الفائدة على سندات 

يبا سنوات، األمر الذي يفسر سبب تلابق أسعار الفائدة تقر 3دفعت على سندات 

 بالرغم من تباعد فترتي االستحقاق.

حيث أسواق الدين العالمية، من لالستفادة ذلك، تسعى الحكومة موازاة في و

من أجل الترويج  آسياستذهب بعثة رسمية للقيام بعروض تسويقية في أوروبا و

دوالر من السندات في  مليار 5لهذه السندات األسبوع المقبل. وتنوي مصر بيع 

الخارج في األشهر القليلة القادمة، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا في 

األسواق المتقدمة، بالرغم من ارتفاعها المتوقع في المدى القصير. وإذا ما ناحت 

 أسعار الفائدة على الدين الحكومي. متوسطمصر في ذلك، ستتمكن من خفض 

 المستثمرون بعوائد عالية على الدين؟لماذا يطالب 

من الواضح أن أزمة عمالت األسواق الناشئة الحالية هي السبب الرئيس وراء 

سعار فائدة أعلى. فقد هزت هذه األزمة العديد من ألطلب المستثمرين األجانب 

الذي ياتذب  –النقدي األميركي  التشديدن ع أساسا   الناتاة األسواق الناشئة،

إلى جانب عدم اليقين الذي أثارته الحرب التاارية  –ليعيدها إلى أميركا األموال 

المتصاعدة بين أميركا والصين.  وقد شهدت عمالت العديد من األسواق الناشئة، 

، تراجعا في التي تتمتع بأداء إقتصادي جيد الهندحتى  و خاصة تركيا واألرجنتين

ن األجانب من هذه األسواق. ساهم في خروج المستثمريمما األشهر األخيرة، 

وفي حين لم تتأثر مصر بالقدر الذي تأثرت به الدول األخرى، بحسب بعض 

الدين المحلي حيازات األجنبية من من الدوالر  مليار 6التقارير، فإن حوالي 

 خرجت في األشهر الثالثة المنتهية في يوليو.

يصل بنحو  الفائدة وقرر البنك المركزي المصري في بداية السنة خفض أسعار 

إلى خمس نقاط مئوية هذه السنة مع تباطؤ التضخم، بهدف وضع حد للعوائد على 

إال أن  قبل التوترات األخيرة في األسواق الناشئة.   وذلكأدوات الدين المحلي، 

في الصيف وارتفاع سعر النفط لم الحكومة الذي نفذته الدعم  خفضبرنامج 

ويتوقع أن يبقى عند هذا  14معدل التضخم بلغ %يساعدا في هذا األمر، إذ أن 

.  10المستوى السنة القادمة، أي أعلى من النسبة المتوقعة أصال والبالغة %

نقلة أساس في فبراير ومارس، قرر  200ولذلك، وبعد خفض السعر بمقدار 

أبقت لانة السياسة النقدية أسعار حيث . ثابتا سعر الفائدة يبقيالبنك المركزي أن 

فائدة على حالها للمرة الرابعة هذه السنة لدى اجتماعها في سبتمبر، وأبقت سعر ال

 16.75الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر اإلقراض لليلة واحدة عند %

 على التوالي. 17.75و%
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هذه العوامل المستثمرين أكثر حذرا وانتقائية بشأن األسواق الناشئة عما  جعلت

من ومدعوم  حين اعتمدت مصر برنامج إصالح شامل  ،2016كانوا عليه في 

صندوق النقد الدولي.  وفي ذلك الوقت، تدفقت األموال لدعم حزمة اإلصالح 

 وعملت أموال صندوق النقد الدولي كمحفّز.

من األرجح أن يللب المستثمرون أسعار فائدة أعلى و في ظل هذه الظروف، 

لبق هذا الحال أكثر في وقت ترتفع وهامشا أكبر من معدل التضخم السائد. وين

فيه أسعار الفائدة العالمية ويظن فيه المستثمرون، سواء بشكل مبرر أم غير 

الذي صرف المبرر، أن عدوى األسواق الناشئة يمكن أن تضغط على سوق 

 .في الوقت الراهن مرناليوصف ب

 الوضع في المستقبل

قتصادي، حظي االصالح لإل سياسيا اوصعب اطموح القد اعتمدت مصر برناما

 .الرئيسيينالمؤسسات المالية العالمية وشركائها االقتصاديين  و مباركة بمديح

حقق هذا البرنامج الكثير من التقدم على عدة أصعدة. ولكن تكرار إلغاء  حيث

زاد مما مزادات السندات لم يتقبله المستثمرون األجانب على األرجح بشكل جيد، 

بالثقة في  من المحتمل أن يضرّ  و يةمستقبلالالمزادات بمن تراجع اهتمامهم 

يمكن أن يهدد تدفق االستثمار أو يعيقه على أقل تقدير. هذا و .اإلدارة االقتصادية 

يتراجع اهتمام المستثمرين األجانب أيضا بسبب طلب البنوك  يمكن أن كما

 سعار فائدة أعلى.ألالمحلية 

هدفين )وربما بين موازنة الالمصرية في محاولتها الحكومة  فهم موقف تويمكن 

(: تأمين الموارد المالية )بما فيها األجنبية( الحالي يكونان متضاربين في الوقت

، والذي سيتللب رفع سعر الفائدة، ولكن في الوقت نفسه هاميزاني لتمويل عاز

حاد في ترغب السللات في تعزيز النشاطات االقتصادية والنمو، وتانّب ارتفاع 

تكلفة الفوائد. وسيكون ألي ارتفاع في سعر الفائدة آثار خليرة على عاز 

من الناتج المحلي  9الميزانية، الذي تستهدف الحكومة خفضه إلى ما دون %

اإلجمالي في السنة المالية القادمة، وهو أحد أهداف البرنامج الذي يدعمه صندوق 

 النقد الدولي.

. العالمي الحاليالسياق في  ق هذين الهدفين معاتحقيالممكن وقد ال يكون من 

 برنامج إصالحعلى عتمد تي تلاأظهرت التاربة أن النمو االقتصادي للدولة  حيث

سيكون ضعيفا )وفي بعض الحاالت  –مثل الذي اعتمدته مصر  –قوي اقتصادي 

سيحصل انكماش( قبل الوصول إلى استقرار اقتصادي. وما ان يتحقق االستقرار، 

 ةصعبمقايضة  يعتبر هذاإال أن سيتحول التركيز إلى تعزيز النمو االقتصادي. 

 .غالب ال يمكن تانبهالاجتماعيا وسياسيا ولكن في 

قصير بلرح أذونات في المدي الميزانية الرار االعتماد على تمويل استمويعد  

أشهر بدال من سندات متوسلة وطويلة األجل ليس  ثالثة وتسعةخزينة مدتها 

 مثاليا، وسيعقّد خلة مصر لخفض عاز ميزانيتها، مع ارتفاع عبء خدمة الدين. 

استمرت العوائد على أذونات الخزينة المقومة بالانيه المصري باالرتفاع، حيث 

سبتمبر،  30في  19.748أشهر % 3 جالاّ مع بلوغ العائد على األذونات ذات 

 .19.847أشهر إلى % 9فيما ارتفعت العوائد على مزاد األذونات ذات مدة 

 

 

 

 

 

 

 المصريةالسندات الحكومية  عائدات ىمنح: 1الرسم السياني 

 (2018سستمسر 30اعتساًرا من  ، ٪)

 

 السنك المركزى المصرى: المصدر
 

وتظهر هيكلية سعر الفائدة الحالي منحنى عائد معكوس، بالرغم من أنه أقل 

أشهر مضت حين كان متوقعا أن ينخفض التضخم بوتيرة أسرع.   6انعكاسا من 

في األصول المتوسلة واللويلة وقد ياعل ذلك المستثمرين أقل ميال لالستثمار 

 األجل.

أسواق الدين  لالستفادة منوتعتبر االستراتياية التي تنوي السللات استخدامها 

لمئن يبيئة في خلق الحكومة  الوقت، ياب أن تستمر نفس . وفي جيدةالعالمية 

إلى أن األمور تسير في االتااه الصحيح وأن مصر ستتانب ن والمستثمر افيه

ويشمل ذلك المضي قدما في  .المشاكل التي تواجه األسواق الناشئة األخرىأسوأ 

اإلصالحات االقتصادية من أجل معالاة مواطن الضعف االقتصادي والمساعدة 

 أقل كلفة.بتمويال  يضمنيشاع المستثمرين وسليم استثمار مناخ على ضمان 
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