حمضر إجتماع جلنة البنوك والبورصات
مع األستاذ  /رامي ابو النجا – نائب حمافظ البنك املركزي املصري
Zoom Meeting
األربعاء  15سبتمرب 2021

ن
عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال األعمال المرص ن
حسي  -رئيس
يي برئاسة األستاذ /حسن
إلكت ن
اللجنة ،لقاء ر
ون  ، Zoom Meetingوذلك مع األستاذ  /رام ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي
المرصي  ،كما ن
ن
ن
والمعنيي بكافة القطاعات
العاملي
حرص اللقاء عدد من ممثل مجتمع األعمال المرصي
ً
اإلقتصادية المختلفة ،وذلك نف تمام الساعة الثانية ر
سبتمت ، 2021
عش ظهرا يوم األربعاء الموافق 15
ر
حيث يهدف اللقاء فتح باب الحوار والمناقشة حول:

" قرار تغيري العملة وتأثري ذلك على اإلقتصاد الرمسي واملوازي وجمتمع االعمال
املصري "
بدأ اللقاء بكلمة األستاذ /حسن حسني  -رئيس جلنة البنوك والبورصات باجلمعية  ،وقد رحب سيادته
باألستاذ  /رام ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المرصي  ،وكافة السادة الحضور ،وقد أكد سيادته
ً
ن
متن ،كما أشاد سيادته بالسياسة ر ن
مرصف ر ن
المتنة للبنك المركزي
أن عملية تغيت العملة تتم وفقا لتوجه
المرصي للتوسع نف الشمول المال واستهداف كافة فئات المجتمع.
كما أشار سيادته أن سياسة البنك المركزي المرصي تعد سياسة مرصفية ليست تعاقبية وانما قائمة عل
التحول الرقم والشمول المال ،كما أشار إل تغيت السياسة اإلنكماشية للبنك المركزي نف رفع الفائدة بنسبة
ً
 ٪1٧ر
والت كانت تهدف إل امتصاص السيولة من السوق حيث تبلغ الفائدة حاليا  ٪٨وهو أمر محفز
ر
لإلقتاض.
ثم قام األستاذ /رامي ابو النجا  -نائب حمافظ البنك املركزي ،بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته لهذا اللقاء
الهام ،وقد أكد سيادته أن السياسة النقدية نف مرص تدار بشكل ر
احت ناف ،كما أشار إل أهتمام البنك المركزي
الت تسهم نف االقتصاد بشكل ر
بفتح قنوات التواصل مع مجتمع رجال األعمال والشخصيات ر
مباش إليضاح
ر
والمؤشات االقتصادية ،واإلستماع لرجال األعمال
السياسة العامة من خالل اإلطالع عل احدث التطورات
ن
ومالحظاتهم والرؤي المختلفة من أجل النهوض باالقتصاد المرصي ،وذلك ف إطار مهمة قومية ووطنية
ن
وتحسي جودة الحياة.
وانسانية لخلق فرص العمل
ثم قام سيادته بإستعراض ابرز ر
مؤشات أداء االقتصاد المرصي خالل العام الجاري  ،2021مؤكدا أن االقتصاد
المرصي ن
حظ بإشادة المؤسسات الدولية لما حققه من ر
مؤشات ايجابية تعكس صالبته نف مواجهة االزمات

الخارجية والداخلية نتيجة االصالحات االقتصادية ر
الت تم تنفيذها من خالل برنامج االصالح االقتصادي
الوطت قبل جائحة كورونا ر
ن
والت منحت االقتصاد المرصي قدرا من المرونة نف امتصاص الصدمات
والتخفيف من حدتها.
ر
الحقيق نف
كما اكد سيادته أن التطورات نف أداء االقتصاد المرصي تشت إل تحقيق الناتج المحل االجمال
سعر السوق معدل نمو ايجان بلغ  ٪1.9خالل ر
الفتة من يوليو-مارس نف السنة المالية  ،2021-2020وذلك
ر
ن
ر
بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والت ادت إل دخول العديد من دول العالم ف حالة ركود وتباط
اقتصادي.
ثم أشار إل تراجع معدل البطالة إل نحو  ٪٧.3خالل الرب ع الرابع ابريل-يونيو خالل السنة المالية ،2021
مقابل  ٪9.6خالل نفس ر
الفتة من السنة المالية السابقة ،فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ٪4.9
نف يونيو  2021مقابل  ٪5.6نف نفس الشهر من العام السابق ،حيث يتسق ذلك مع معدل التضخم
المستهدف من قبل البنك المركزي المرصي والبالغ  ٪٧.2خالل الرب ع الرابع من العام .2022
ثم أكد سيادته أنه نف ضوء التطورات واالوضاع العالمية وب هدف التحرك للحفاظ عل المكتسبات ر
الت
ن
الوطت ،فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض
حققها االقتصاد من انطالق برنامج االصالح االقتصادي
ن
اسعار العائد االساسية لدى البنك المركزي بواقع  100نقطة ف مارس  ،2020وذلك كإجراء استثنان لدعم
ن
ونوفمت  2020بواقع
سبتمت
مرتي عل التوال نف
النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته ،كما تم خفض االسعار
ر
ر
 50نقطة نف كل مرة ليصل سعري عائد االيداع واإلقراض  ٨.25و 9.25وسعر اإلئتمان والخصم ال مستوي
 ٨.٧5حيث استمرت تلك االسعار سارية إل اآلن.
ن
صاف االحتياطات الدولية بلغ نحو  40.٧مليار دوالر بما يغظ نحو ر
اكت من  ٧اشهر
كما أكد سيادته أن
ً
واردات سلعية بنهاية اغسطس  ،2021مشتا أن البنك المركزي المرصي استطاع قبل الجائحة اعادة تكوين
ن
صاف االحتياطيات الدولية لديه ليصل ال ما يزيد  45.5مليار دوالر نف نهاية رفتاير  2020وألول مرة نف
تاري خ مرص وهو ما مكنه من استيعاب صدمة االسواق الناشئة وازمة فتوس كورونا.
ثم أشار سيادته إل انخفاض العجز الكل للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحل االجمال خالل
السنة المالية  2021ليبلغ  ٪٧.4مقابل  ٪٨خالل السنة المالية السابقة ،وكذلك تحقيق فائض أول بلغت
قيمته نحو  93مليار جنيه او ما نسبته  ٪1.5من الناتج المحل اإلجمال عل الرغم من حرص الحكومة عل
تلبية المتطلبات ر ن
المتايدة لمكافحة أثار جائحة كورونا ،بجانب اتاحة الدعم الحتياجات القطاعات المختلفة
وخاصة قطاع الصحة والتعليم.
وأشار إل انخفاض نسبة الدين بشكل عام خالل نفس ر
الفتة وهو ما يعد انجاز يحسب للحكومة ،كما حقق
متان المدفوعات فائض كل بلغ  1.٨مليار دوالر خالل ر
ن
الفتة يوليو – مارس  2021مقارنة بعجز بلغ نحو

ً
 5.1مليار دوالر خالل نفس ر
الفتة من العام المال السابق  ، 2020-2019مؤكدا أن هذا التحسن جاء ليظهر
ن
التعاف الشي ع من االزمات ر
الت قد تواجه االقتصاد المرصي والعالم.
قدرة االقتصاد المرصي عل
ثم أشار سيادته ان رصيد الدين بلغ نف نهاية مارس  ،2021نحو  134.٨مليار دوالر ،موضحا إن الدين
الخارج لمرص يرتكز عل بعض القواعد ر
ر
الت تسع الدولة لتطبيقها سواء الحكومة أو البنك المركزي من
المشوعات التنموية ومصاحبة ر
خالل التأكد من اي استدامة تحدث لتمويل ر
بشوط ميشة.
ر
الخارج بشكل عام يتم تنفيذه بآجال ليخفف من االعباء
كما أوضح سيادته أنه من المالحظ ان هيكل الدين
ً
أو اية ضغوط مستقبلية ،بجانب التأكد من ان ر
الشوط ميشة ،مشتا أن معظم الجهات المانحة مثل
الجهات التنموية قروضها ميشة وآجالها ممتدة وبالتال ال تشكل عبء أو ضغوط مقارنة بالقروض التجارية
باسعار السوق.
أما بالنسبة لتغيت شكل العملة ومدي تاثتها عل االقصاد المرصي ،فقد أكد سيادته أن تغيت جميع فئات
ً
العمالت ليس وارد حيث يتم دراسة تغيت بعض الفئات مثل  10جنيهات ،مشتا أن التحول إل العمالت
البالستيكية يهدف إل تطوير عامل األمان باإلضافة إل أنها صديقة للبيئة.
ثم أشار سيادته أنه من واقع تجارب الدول ،فقد ثبت أن تغيت جميع الفئات ليس باألمر الجيد لإلقتصاد،
ً
ً
ً
وبالتال يستهدف حاليا استبدال الفئات للعمالت المحلية تدريجيا وبشكل مدروس ،ويتم ذلك وفقا
ً
ر
األكت تطورا وعالية الجودة واألقل خطورة نف انتقال األمراض
للدراسات العلمية للتحول إل الفئات
ن
ر
ن
والفتوسات مثل البوليمر الذي يعد األعل ف المواصفات األمنية وضد التوير.
كما أشار سيادته أن منهجية الدول لتغيت عمالتها قد يكون نتيجة ألسباب سياسية أو اقتصادية مثل التضخم
وانخفاض قيمة العملة وأسباب متعلقة بالتحس ن
ي من جودة فئات العمالت المتداولة وهو ما يتم دراسته
ً
حاليا عل بعض فئات العملة المرصية ،كما أن جميع البنوك المركزية تلجأ لتغيت عمالتها وهو نفس توجه
ً
مرص ،مشتا أنه بالرغم من أن التكلفة المبدئية لعمالت البوليمر تع رتت أعل إال أنها عل المدي البعيد أقل
تكلفة ،كما يصعب تزويرها .
ن
لتالف أية مخاطر من تغيت
كما أكد سيادته أن البنك المركزي المرصي قام بدراسة تجارب دولية عديدة
ً
العملة ،كما حدث بالهند ر
والت أدت إل عدم االستقرار االقتصادي نف بعض السنوات ،مشتا أن البنك
المركزي لديه العديد من اآلليات البديلة لحث االقتصاد غت الرسم إل اإلندماج نف االقتصاد من خالل
المشوعات الصغتة والمتوسطة بجانب التوعية ر
ر
ونش
أدوات مختلفة مثل مستهدفات البنوك لتمويل
الثقافة المالية نف المناطق البعيدة مثل الريف ،أو من خالل التوسع إل قنوات أخري لتوصيل الخدمات
اإللكت ن
ر
ر
ون بجانب استخدام فروع البنك الزراع لتوصيل
اإللكتونية وخدمات الدفع
المالية مثل المحافظ
ن
ن
للمواطني ف األماكن غت المستهدفة للبنوك.
الخدمات المالية

ن
ر
أكت واستهداف تمويل ر
المشوعات الصغتة
ثم اكد أن الفتة المقبلة ستشهد التوسع ف الشمول المال بشكل ر
ً
ن
المبت األثري للبنك المركزي المرصي نف شارع قرص النيل لمساعدة
والمتوسطة ،مشتا أنه يتم تأسيس مقر
رواد األعمال ر
والشكات الصغتة والمتوسطة عل التوسع والنمو.
ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية:

•

•

•

•

•

تمت اإلشارة إل السياسات النقدية المتبعة نف مرص خالل ر
الفتة الحالية ونسب الفائدة ومعدل
الخصم واالقراض المحدد من قبل البنك المركزي المرصي ،حيث يعد سعر الفائدة نف مرص أعل
ر
المباش وزيادة اإلنتاج ،لما يخلقه رفع الفائدة
سعر عل مستوي العالم وهو أمر غت محفزة لالستثمار
من ظاهرة ادخارات الجنية والتكاسل وعدم اإلتجاه للعمل  ،كما تم التأكيد أن القضاء عل التضخم
يكون من خالل االنتاج ،وهنا تم التأكيد من قبل نائب محافظ البنك المركزي المرصي بأن السياسة
ن
حرف مع مراعاة التوازن ن
بي السياسة التوسعية و االنكماشية.
النقدية نف مرص تدار بشكل
تمت اإلشارة إل حجم الديون الخارجية لمرص ،وهل لدينا الموارد الكافية لتغطيتها او القدرة عل
خلق الموارد للوفاء بها ،وهنا تم التأكيد عل وجود حرص شديد عل ر ن
ر
الخارج بشكل
االلتام بالدين
مفصل وذلك بتوجيهات من قبل القيادة السياسية
تمت اإلشارة إل أهمية تشجيع البنوك لتأسيس صناديق استثمارية بنكية ومتنوعة مثل السياحة
والصناديق العقارية وغتها لزيادة تنشيط ادوات البنوك ،كما تم ر
إقتاح زيادة الحوافز لتشجيع
استخدام التكنولوجيا من خالل ربطها بمبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة . %5
تأمي قاعدة العمالء بالبنوك خاصة فن
ن
تم التأكيد عل أهمية تدخل البنك المركزي المرصي لزيادة
ظل التوسع نف التحول الرقم والشمول المال ،وهنا تم التأكيد أنه قد تحمل القطاع المرصفن
ن
تعتت مسئولية العمالء ،ولكن قام البنك
المسئولية ف ها الشأن بالرغم من ان خروج البيانات الشية ر
المركزي المرصي بإلزام كافة البنوك بمسئولية التوعية للعمالء.
تم التساؤل حول إمكانية تغيت حد الودائع والسحب خالل ر
الفتة القريبة القادمة ،وهنا تم التأكيد
أنه ال يوجد توجه بزيادة أو خفض حد السحب أو الودائع ،كما أنه ال توجد اية مشاكل نف هذا الشأن
بجانب وضع استثنئات لبعض الحاالت ،كما أن الهدف تشجيع اصحاب ر
الشكات لعمل محافظ
ر
الكتونية لدفع األجور.

ن
حسي  -رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية ،بتوجيه
ثم إنتىه اللقاء حيث قام األستاذ  /حسن
الشكر لألستاذ  /رام ابو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المرصي  ،ر
لتشيفه للجمعية بالمشاركة
ي
ن يف اللقاء ،كما تم توجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة.

