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بدء ضخ  500مليون "جنيه ورقي"
الخبـــــــــــــر
موقع اليوم السابع

بدأ البنك المركزي المصري االثنين ،الموافق األول من شهر رمضان المبارك ،طرح الجنيه الورقى الجديد بتوقيع المحافظ الحالي طارق
عامر ،وطرحه للتداول بعد طباعة  500مليون جنيه ،في صورة بنكنوت وذلك بسبب احتياج األسواق من الجنيه الورقي.
كان طارق عامر ،محافظ البنك المركزي المصري ،قال في تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع" ،إن البنك المركزي المصري سوف
يدرس طباعة الـ"نصف جنيه الورقي" مرة أخرى خالل الفترة القادمة بعد طبع  500مليون جنيه من الجنيه الورقي ،مؤكدا أن ذلك يأتي بعد
حصول تصميم الجنيه المصري على جوائز دولية في جمال التصميم.
وأضاف طارق عامر ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقى خالل السنوات الماضية ولكن لم يتم طباعة
بنكنوت منه جديد خالل الفترة الماضية ،وهو ما دفعنا لدراسة إعادة طباعته مرة أخرى ،مؤكدًا أن الجنيه الورقى بتوقيع الدكتور فاروق العقدة،
والدكتور محمود أبو العيون ،المحافظين األسبقين ،متداول حاليا ،وسوف يتم طرح الجنيه الورقى الجديد بتوقيع المحافظ الحالي طارق عامر
للتداول يوم األول من رمضان بعد طباعة  500مليون جنيه ألن هناك احتياجا لألسواق من الجنيه الورقي.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ،أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبا إلى نصف تكلفة سك العملة من الجنيه المعدني
على الرغم من أن فترة صالحيته أطول من الجنيه الورقي ،مضيفا أن مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية ،مستمرة فى سك وطرح
العمالت المعدنية من الجنيه والفئات األقل ،وأن الجنيه الورقي لم يتم إيقاف تداوله ولكن تم سحب أحجام منه خالل السنوات الماضية ،إلى أن
تم طبع  500مليون جنيه جديدة.
وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزي – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم ،بمحافظة
الجيزة ،والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.

الرأي
* إن توافر العمالت صغيرة القيمة يؤدى إلى ضبط األسعار وتحصيل تكلفة كل سلعة بشكل عادل بينما عدم تواجدها يؤدي إلى ارتفاع األسعار
بمعدل  1إلى  %2تقريبا ،خاصة مع اعتماد االقتصاد المصري بشكل متزايد على التداول النقدي وليس اإلليكتروني مع األخذ في االعتبار أن
الجنيه الورقي لم يتم إيقاف تداوله ولكن تم سحب أحجام منه خالل السنوات الماضية.
* نشير إلى إن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبا إلى نصف تكلفة سك الجنيه المعدني على الرغم من أن األخير فترة صالحيته أطول
من الجنيه الورقي ،مع التأكيد على أن مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية ،مستمرة فى سك وطرح العمالت المعدنية من الجنيه
والفئات األقل.
* نرى أن اتجاه البنك المركزي إلى إعادة طباعة العمالت المساعدة مجددا يرجع إلى رغبته في خفض تكلفة إصدار الفئات الصغيرة للعملة
خاصة مع ارتفاع تكلفة إصدار العمالت المعدنية رغم اختالف العمر االفتراضي لكال االصدارين.
* هناك ضرورة في الوقت الحالي للبدء في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحويل المعامالت النقدية إلى غير نقدية ،بهدف االندماج فى االقتصاد
العالمي والحد من التهرب الضريبي ،باإلضافة إلى توفير مناخ آمن لالدخار ،وخفض وقت وتكلفة ومخاطر المعامالت المالية والحد من
الجرائم المتعلقة بالنقود .مع االخذ في االعتبار أن التحول إلى االقتصاد غير النقدي الذي يعتمد على الوسائل اإللكترونية له أثر إيجابي على
االقتصاد المصري ،حيث يؤدي إلى كفاءة وإنتاجية أكبر.

