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 المقدمة 

تحتل األخبار الخاصة بحصول مصر على قروض خارجية أو داخلية، مرتبة متقدمة في  

االقتصادية التي تصدر عن مصر، وهو ما يعني أن األمر يعكس أزمة  حزمة األخبار  

مزمنة في إدارة االقتصاد، وكان أحدث هذه األخبار، حصول مصر على نحو نصف 

 .1مليار دوالر، تحت مسمى السندات الخضراء 

وأيا كان نوع السندات أو لونها، فهي قروض في النهاية ويترتب عليها التزامات 

جب أن يتم التفاخر باالقتراض لتمويل المشروعات التي تعتمد على  وأعباء. ومن ع

اصطالح   أطلق  لذلك  للبيئة،  الملوثة  غير  المشروعات  تلك  أو  النظيفة،  الطاقة 

"السندات الخضراء" على القروض التي سيتم بها تمويل بعض المشروعات في هذا  

ال يتم تمويلها بدون  النطاق.. وكأن التحدي هو أن مثل المشروعات الصديقة للبيئة  

 قروض، أو تمويلها من خالل تمويل محلي. 

زيادة قيمة   اإلعالن عن  أن  وبينت  المصري،  االقتصاد  أداء  كشفت جائحة كورونا 

، فلم تُعد زيادة قيمة  الناتج المحلي، أو زيادة معدالت نموه، مجرد أرقام بال مضمون

على   إيجابية  بانعكاسات  المحلي  أداء  الناتج  قوة  خالل  من  المصري،  االقتصاد 

الحماية   أو  الصحية،  الرعاية  مجال  أو  التعليم،  في  للدولة،  العامة  المؤسسات 

على  المواطن،  يشعر  لم  كما  االجتماعية، 

حيث  للتحسن،  مظاهر  بأية  معيشته  مستوى 

من   المواطن  ويعاني  الفقر،  معدالت  تتزايد 

  ارتفاع مستمر في تكاليف معيشته.

أحد االقتصاد    وكان  أداء  انكشاف  مظاهر  أهم 

لجأت  أن  كورونا،  جائحة  تفشي  مع  المصري 

حيث  كبير،  بشكل  الخارجي  لالقتراض  الحكومة 

مليار دوالر، والثاني   2.8حصلت على قرضين من صندوق النقد الدولي، األول بنحو 

 
 .  2020سبتمبر   29مليون دوالر،   750رويترز، مصر تصبح أول بلد عربي يصدر سندات خضراء بصفقة حجمها   1

https://ara.reutersmedia.net/article/businessNews/idARAKBN26K143 

 

ـــفح ـجائـحة كواوـنا أدا   كشــ

االقتـصاد المـصر و وني ح أن  

اإلعالن عن زـيادة قيـمة الـ ات  

معــدالت   زيــادة  أو  الـمـحـليو 

 نموهو مجرد أرقام بال مضمون 
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  ، فضال عن طرح الحكومة سندات في السوق الدولية بنحو 2مليارات دوالر   5.2بنحو  

 مليارات دوالر. 5

كانت مصر تعاني من أزمة مديونية خارجية بشكل حاد نهاية الثمانينيات من القرن  

العشرين، ولم يكن المخرج منها عبر األدوات االقتصادية والمالية، لكن أتى الحل 

عبر البوابة السياسية، حيث كان لمصر دور مهم في أزمة الخليج الثانية، من خالل  

للقوات   بمشاركة السماح  الكويت،  تحرير  في  برية،  بقوات  بالمشاركة  المسلحة 

قوات التحالف األميركي الغربي.. وهو ما فتح الباب أمام مصر لتوقيع اتفاق مع 

، ليتم تخفيض ديون مصر الخارجية بنحو  1992/ 1991في عام  صندوق النقد الدولي  

ق النقد الدولي  %، حيث كانت ديون مصر الخارجية قبل توقيع االتفاق مع صندو50

 مليار دوالر.  52حوالي 

مليارات دوالر عن مصر، كانت مستحقة لدول الخليج،   6فضال عن إسقاط ديون بنحو  

  .3مليارات دوالر عن مصر  6وكذلك أسقطت أميركا ديونا عسكرية بنحو 

صندوق النقد الدولي،    في نهاية التسعينيات وبعد تنفيذ مصر لبنود اتفاقها معو

، وظلت مصر تتبنى سياسة حذرة تجاه  ن الخارجي لمصر حوالي  مليار دوالر بلغ الدي

لم  لألسف  لكن  الخارجية..  الديون  التوسع في 

ُتكمل مصر طريقا يؤدي بها إلى النجاح، بتقوية 

قوية،  إنتاجية  قاعدة  وبناء  اإلنتاجي،  جهازها 

االقتصادي  اإلصالح  في  جمدت طريقها  لكنها 

المالي اإلصالح  حاجز  واتجهت    عند  والنقدي، 

المحلية  الديون  في  بالتوسع  الخطأ  للطريق 

نواة  مثل  ما  وهو  الخارجية،  الديون  عن  كبديل 

 
 . 2020سبتمبر    29صندوق النقد الدولي، مصر تعتمد منهًجا استباقًيا للحد من تداعيات الجائحة،  2

 6/7/2020. https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/07/09/na070920-egypt-takes-
proactive-approach-to-limit-the-pandemics-fallout 

  29سنوات،  6بوابة األهرام، محاكمة عصر.. مبارك رفع ديون مصر الداخلية بأكثر من نصف تريليون جنيه في  3
 . 2014نوفمبر 

 

ــعي يات وبعد   في نهاية التسـ

ت فيذ مصــر لب ود اتفاقها مع 

دوليو بل   د اـل دوق ال ـق ـــ  صــ

الدين الخارجي لمصــر حوالي  

 مليار دوالر
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من   االقتصادي  لإلصالح  برنامج  أية  وتفريغ  مصر،  في  الديون  أزمة  لتفاقم  صلبة 

 مضمونه.

، ليكرر نفس المشهد لعودة الديون الخارجية لنفس 2013يوليو/تموز    3أتى انقالب  

، لكن هذه المرة، ف المعقد الذي حدث في الثمانينيات من القرن العشرين الموق

أضيف للديون الخارجية، الديون المحلية، لتكون لدى مصر معضلة اقتصادية منبعها  

  هو الدين العام.

في السطور التالية، نلقي الضوء على معضلة 

تطورات  رصد  خالل  من  مصر،  في  العام  الدين 

)ال بشقيه  العام  ثم الدين  الخارجي(،   + محلي 

أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة، وأيضا 

أداء  على  العامة  المالحظات  بعض  رصد 

الحكومة في التعامل مع الدين العام، ونختم 

الدين  لواقع  استشرافية  بنظرة  الورقة  هذه 

 العام في مصر.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـالب   اـن مـوز    3أـتى  ووـت ـي وـل ـي

ــهد  2013 و ليكرر نفس المشــ

الـخــارجـيــة   الــديـون  لـعـودة 

ل فس الموقف المعقد الذ   

من  الـامــانـيـ يــات  حــدف في 

 القرن العشرين 
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 تطور الدين العام في مصر 

تمويل   في  للديون  معظم  اللجوء  إدارة  من  جزءا  أصبح  ما،  اقتصاد  متطلبات 

أو   معينة،  فترة  خالل  لالقتراض  دولة  تلجأ  أن  عيبا  وليس  العالم،  اقتصاديات 

لمشروعات محددة تفرض نفسها على صانع التنمية، نظرا لضرورتها للمجتمع. وقد  

ب  يكون اللجوء القتراض الدولة أحد أدوات السياسة المالية أو النقدية، بغرض سح 

 السيولة من السوق من أجل الحفاظ على معدالت التضخم. 

لكن حقيقة الوضع في مصر مختلفة، وأصبحت قضية الدين العام مزمنة، وتعد أحد  

قيمة العجز الكلي الذي قدر في موازنة  معالم الموازنة العامة للدولة، من حيث  

  15.8ر صرف  مليار دوالر تقريبا، وفق سع  27مليار جنيه )   432بنحو    2021/ 2020

جنيها للدوالر(، وكذلك ارتفاع فاتورة فوائد الديون التي أصبحت تمثل أكبر مخصص  

موازنة   في  بلغت  حيث  المصرية،  بالموازنة  العامة  اإلنفاق  مخصصات  من 

  .4مليار جنيه  566نحو   2021/ 2020

بموازنة   الكلي  العجز  تخص  مالحظة  فاتورة 2021/ 2020وثمة  قيمة  وكذلك   ،

يون عن نفس العام، وهي أن موازنة هذا العام أعدت قبل وقوع أحداث فوائد الد 

مليار    15، ولجوء مصر لالقتراض الخارجي بمبالغ كبيرة وصلت لنحو  5جائحة كورونا 

وهو ما يعني أن العجز بالموازنة قابل للتعديل بالزيادة بشكل كبير، وكذلك    دوالر.

 فاتورة الفوائد بالموازنة العامة للدولة.  

ذلك أعلن وزير المالية محمد معيط بأن الحكومة قدمت نفس الموازنة التي أعدت  ل

اإلجراءات   مخالفة  لعدم  النواب،  مجلس  من  العتمادها  كورونا  جائحة  قبل 

 .2020/2021الدستورية، على أن يتم تعديل الموازنة بعد أداء الربع األول من عام  

 

 

 
 .  21، ص 2021/ 2020وزارة المالية المصرية، البيان التحليلي لموازنة العام المالي  4
 . 2020يوليو    7تتسم  بالمرونة للتعامل اإليجابي مع أزمة كورونا،   2020/2021الشروق، المالية: موازنة   5
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 أوال: الدين المحلي 

إلى    2014تريليون جنيه مطلع يوليو/تموز    1.8صر من  ارتفع الدين المحلي في م 

، أي أن الدين المحلي شهد زيادة  62020تريليونات جنيه في مارس/آذار    4.3نحو  

نحو   قيمتها  المقارنة،  فترة  قدرها   2.38خالل  نسبة  الزيادة  وتمثل  جنيه،  تريليون 

  .2014% من قيمة الدين المحلي القائم في أول يوليو/تموز 132

تعد السلبية الرئيسة العتماد حكومة السيسي على االقتراض المحلي، في أنها  و

المصرفي الجهاز  من  االقتراض  في  الخاص  القطاع  إلى  تزاحم  يؤدي  ما  وهو   ،

استثمارات   في  للدخول  والخاص(  العام  )بشقيه  األعمال  قطاع  توسع  تقليص 

تمرار حالة الركود  جديدة، أو توسعة االستثمارات القائمة، وهو ما انعكس في اس

 في االقتصاد المصري خالل السنوات الماضية.  

مديري   مؤشر  نتيجة  المصري،  االقتصاد  يعيشها  التي  الركود  حالة  على  ويدلل 

، وهو مؤشر معني بقياس أداء القطاع الخاص غير  2020المشتريات في أغسطس  

%، وهو 49.4النفطي، حيث بلغت نتيجة أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر  

ما فسره معدو المؤشر بتدهور ظروف التشغيل، ووجود نمو هامشي في قطاع 

ويشير ذلك إلى أن الكثير من الشركات ال تزال تواجه صعوبة في ظروف  ، 7اإلنتاج

- العمل بالرغم من تخفيف الكثير من قيود كوفيد

19 ." 

ولم يكن أداء مصر على هذا المؤشر بأحسن حاال 

كورون جائحة  منذ  قبل  موجودة  الركود  فحالة  ا، 

سنوات، ولم يتحسن وضع مصر على هذا المؤشر 

 إال في بضع شهور معدودة.

 

 
 . 109، ص  2020البنك المركزي المصري، النشرة اإلحصائية الشهرية، عدد أغسطس  6
 .  2020سبتمبر   3مباشر، تراجع مؤشر مديري المشتريات بمصر..والنشاط التجاري يرتفع للشهر الثاني،   7

 

تعد السـليية الرئيسـة العتماد 

ـعـلى   الســــيســــي  ـحـكومــة 

أنهــا  المحليو في  االقتراض 

ـفي  اـلخــا   اـلـقطــاص  ـتزاـحم 

ــاز  ــهـ ــجـ الـ ــن  مـ ــراض  ــتـ االقـ

 المصرفي
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 ثانيا: الدين الخارجي 

إلى    2014مليار دوالر في يوليو/تموز    46ارتفع الدين العام الخارجي لمصر من  

ا  ، أي أن الدين العام الخارجي شهد ارتفاع2020مليار دوالر في مارس/آذار    111

بنحو   المقارنة  عامي  الدين    65بين  في  الزيادة  قيمة  نسبة  وتصل  دوالر،  مليار 

يوليو/تموز    2020الخارجي في مارس/آذار   الوضع في    2014إلى ما كان عليه 

زاد نصيب الفرد من  ونتيجة لسياسة التوسع في الدين الخارجي، فقد   %.141بنحو 

كان    2014بير، ففي عام  الدين العام الخارجي في ظل نظام السيسي بشكل ك

بحدود   الخارجي  الدين  من  المتوسط  في  الفرد  عام   506نصيب  وفي  دوالرات، 

وهو مرشح للزيادة إذا ما أخذنا في االعتبار القروض   دوالرا، 1027قفز إلى  2020

. ووفق هذا المؤشر تضاعف نصيب الفرد  82020التي حصل عليها النظام خالل عام  

ا الدين  من  المتوسط  التي  في  السكانية  الزيادة  من  الرغم  على  وذلك  لخارجي، 

يتحدث عنها السيسي ونظامه، والتي كانت تقتضي أن يقل نصيب الفرد من الدين  

 الخارجي وفق القواعد الحسابية.  

مليون نسمة، وزاد في عام   89، نحو  2014فعدد سكان مصر كان في يوليو/تموز  

ماليين نسمة.. وهو    10سكانية قدرها نحو  أي أن هناك زيادة    ،98.9إلى    2019

غير   السياسة  لكنها  الخارجي،  الدين  من  الفرد  نصيب  انخفاض  يقتضي  كان  رقم 

 المحسوبة في إدارة المنظومة االقتصادية. 

، بداية لتوسع  2016ومثل اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني  

يث كان توقيع االتفاق مع صندوق  الحكومة المصرية في االقتراض من الخارج، ح 

المؤسسات  من  القروض  على  للحصول  المصرية  للحكومة  شهادة  بمثابة  النقد، 

 الدولية واإلقليمية وكذلك سوق السندات الدولية، بل والبنوك التجارية كذلك. 

الالفت للنظر، أنه وبعد توقيع مصر على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لم يكن  

تحصل على قروض بسعر فائدة مناسب لألسعار السائدة في السوق   ذلك شفيعا ألن

 
 . 95، ص  2020لتقرير المالي الشهري، عدد اغسطس وزارة المالية المصرية، ا  8
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فغالبية   العالمي،  بالسوق  الموجودة  المعدالت  أعلى  لكنها كانت في  الدولية، 

الثاني   نوفمبر/تشرين  بعد  مصر،  عليها  حصلت  التي  الخارجية  -   2016القروض 

وصل   %، وبعضها5.5كانت أعلى من سعر    -استثناء قرض صندوق النقد الدولي ب

والذي يعد المقياس في السوق  -%، في حين أن سعر السندات األميركية  7.5إلى  

%. ويعني ذلك أن تقييم وضع مصر االئتماني  2.5% أو  2كان ال يزيد عن    -الدولية 

لم يكن ليسمح لها باالقتراض بمعدالت فائدة تقترب من سعر السندات األميركية،  

مص بجدارة  تتعلق  تخوفات  هناك  أن  المقرضون  بسبب  يعوض  لذلك  االئتمانية،  ر 

مخاوفهم هذه والمخاطرة التي يتحملونها بإقراض مصر، ومن على شاكلتها ائتمانيا  

 من خالل رفع سعر الفائدة على القروض.  
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 أسباب تراكم الدين العام في مصر 

ويعود  مصر،  في  العامة  الديون  تراكم  إلى  أدت  األسباب  من  مجموعة  ثمة 

دارة االقتصادية، وبال شك أن أزمة الديون تطل برأسها منذ معظمها إلى سوء اإل

 فترة، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد االنقالب، وفيما يلي نشير إلى هذه األسباب:

وانخفاض قيمة الناتج المحلي بمصر: وفق أرقام قاعدة    ضعف األدا  االقتصاد و .1

مليارات دوالر عام    303  وصل إلىبيانات البنك الدولي نجد أن الناتج المحلي لمصر،  

عام  2019 بينما كان في  أخذنا قضية    305نحو    2014،  ما  وإذا  دوالر،  مليارات 

بالدوالر، ففي   الناتج  الجنيه المصري في االعتبار وأثرها على تحديد قيمة  تعويم 

ر. وهو ما مليار دوال  332وقبل تعويم الجنيه، كان الناتج المحلي بحدود    2016عام  

نقارن باقي    يجعلنا  أو  البشرية  الموارد  نفس  تمتلك  ال  قد  أخرى  بدول  مصر  أداء 

مقومات التنمية، ولكنها تفوق مصر من حيث قيمة الناتج المحلي اإلجمالي، فعلى 

مليار دوالر في    395سبيل المثال دولة الكيان الصهيوني يصل ناتجها المحلي لنحو  

ن أميركا والغرب، لكن  . وقد يذهب البعض إلى أن إسرائيل مدعومة م2019عام  

إذا ما نظرنا إلى واحدة من أفقر دول العالم، وهي بنجالديش، حيث نجد أنها تحقق  

مليار دوالر، أي بفارق ال يذكر لصالح مصر حوالي مليار دوالر    302ناتجا محليا بقيمة  

 ألف كيلو متر مربع.  147فقط، في حين أن مساحة أراضي بنجالديش ال تزيد عن  

نفاق الجاري، وغياب تمويل  إل من خالل ضخ القروض في ا م القروض:سو  استخدا .2

أبرز مثال على سوء إدارة القروض مع بداية   القروض لمشروعات استثمارية، كان 

الجديدة،  اإلدارية  والعاصمة  السويس،  قناة  توسيع  مشروع  العسكري،  االنقالب 

تتناسب م أو  الطرق والكباري دون حاجة ملحة  ع متطلبات والتوسع في شبكة 

 التنمية. 

 

لمشروعات   يوجه  لم  ما  االقتراض  أن  اقتصاديا  عليه  خدمية  إ المتعارف  أو  نتاجية 

األجيال   على  أعباء  إلى  تتحول  فإنها  وأعبائها،  القروض  هذه  سداد  على  قادرة 

 القادمة، وهو لألسف ما يمارس في مصر، كما ذكرنا من األمثلة السابقة. 
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وهو ما مثل نوعا من شراء    ،السالح بعد االنقالباإلسراف في تمويل صفقات   .3

يطاليا، وفرنسا، وأميركا،  إلمانيا، وأشرعية االنقالب عبر صفقات السالح من دول مثل  

 وروسيا، وقد تم ذلك دون معرفة أو شفافية على مستوى يسمح بالمساءلة. 

النواب والجهاز من قبل الجهات المخولة بذلك مثل مجلس  غياب الرقابة الحقيقية .4

المركزي للمحاسبات والرقابة اإلدارية، وهو ما أدى إلى استسهال نظام السيسي  

باالقتراض التوسع  لمصر، في  الخارجية  الديون  تفاقم  عن  البعض  تحدث  وعندما   ،

خاصة بعد كورونا، لم يقدم السيسي مبررات كافية للمجتمع، أو خطة اقتصادية،  

يفية استخدام هذه القروض، والعائد منها، أو يقدم أو مشروعا تنمويا، يبين فيه ك

برنامجا زمنيا إلدارة هذه القروض، وكيفية سدادها، لكنه صرح بأننا "ليس أمامنا حل  

 .9سوى االقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير"

وعجزها عن تمويل االستثمارات المنفذة أو المأمولة،   ضعف المدخرات المحليةو .5

للسياسا  نتيجة  أو  وذلك  األفراد،  فقر  إلى  يؤدي  ما  الناجعة،  غير  االقتصادية  ت 

 دخار خارج الجهاز المصرفي الرسمي. لجوئهم إلى اال

البيانات تشير إلى أن المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

بحدود    2018/2019عام   المحلية  9.4كانت  االستثمارات  نسبة  كانت  بينما   ،%

المحلي سد 10%17.7  للناتج  يتم  هنا  ومن   ،

طريق   عن  واالستثمارات  المدخرات  بين  الفجوة 

الديون،   تراكم  إلى  يؤدي  ما  وهو  القروض، 

والعامة،  الحكومية  المشروعات  في  وبخاصة 

القروض   على  تمويلها  في  االعتماد  يتم  التي 

 بنسبة كبيرة.  

للدولةو .6 المالية  الم ظومة  إدارة  وانتشار   سو  

والحسابا هذه الصناديق  زادت  وقد  الخاصة،  ت 

الظاهرة السلبية بشكل كبير، بعد توسع الجيش  

 
 .  2020اغسطس    29الشروق، السيسي عن قلق البعض من حجم الدين العام والخارجي: قدمنا حل من اتنين،    9

 . 1، ص 2020وزارة المالية، التقرير المالي الشهري، عدد يوليو  10

 

غيــاب الرقــابــة الحقيقيــة من 

ذـل    ة ـب ل الجهـات المخوـل قـب

ماــل مجلس ال واب والجهــاز 

ــبــات   لــلــمــحــاســـ الــمــركــز  

والرقــابــة اإلدا يــةو و و مــا 

ــها  نظام  ــتســ أدى إلى اســ

اـلـتوســــع   ـفي  الســــيســــي 

 باالقتراض

" 
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في المشروعات االقتصادية المدنية، حيث تحولت مشروعات ومؤسسات بالكامل  

لملكية وإدارة الجيش، دون أن تعود أصولها المالية، وعوائد نشاطها االقتصادي  

للدولة، العامة  للخزانة  عدم   والمالي  حالة  يتعلق  خاصة في ظل  فيما  الشفافية 

 باألوضاع االقتصادية للمؤسسات االقتصادية المدنية التي يديرها الجيش. 

 

 أثر الدين العام على الموازنة العامة بمصر 

يمكن النظر إلى الدين العام في مصر على أنه سبب ونتيجة في مشكالت الموازنة 

فاتورة   وارتفاع  العجز،  مشكالت  في  سبب  فهو  نتيجة العامة،  أنه  كما  الفوائد، 

مواجهة   في  العامة  اإليرادات  انخفاض  حيث  من  العامة  الموازنة  أداء  لضعف 

 النفقات العامة.

أن   ضرورة  إلى  هنا  نشير  أن  اإليرادات ويجب 

العامة تعد عامال تابعا ألداء االقتصاد القومي،  

كلما  ومتنوع،  نشط  اقتصاد  لدينا  كان  فكلما 

مر  العامة  اإليرادات  عبئا كانت  تمثل  وال  تفعة، 

المواطنين مصر على  في  الوضع  لكن   ،

الفجوة  من  الموازنة  تعاني  حيث  معكوس، 

يتجه   وال  لالقتراض،  الحكومة  فتتجه  التمويلية، 

خيالها االقتصادي إلى التنمية والحلول الجذرية،  

بل يتجه إلى مسار الجباية، وجلد ظهور المواطنين، عبر رفع الضرائب القائمة، وسن  

ائب جديدة، وزيادة الرسوم المختلفة، ما يمثل عبئا على مستوى حياة األفراد، ضر 

العناصر  الدولة من خالل  العامة بمصر على موازنة  الدين  أزمة  أثر  نتناول  وسوف 

   اآلتية:

قيمة الدين العام إلى زيادة قيمة العجز أدى ارتفاع   تزايد قيمة العجز بالموازنة: .1

كانت قيمة   2014(، ففي يوليو/تموز  2020  –  0142في الموازنة خالل الفترة ) 

 

ــد   تـع الـعــامــة  اإليـرادات  أن 

ابعـا ألدا  االقتصـــــاد  امال ـت ـع

القوميو فكلمــا كــان لــدي ــا 

ــاد نشــت ومت  وصو كلما  اقتص

ــة   ــعــام ال ــرادات  اإلي كــانــح 

مرتفعـةو وال تماـل عب ـا على 

 المواط ين 

" 
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. أي  112019مليار دوالر في يوليو    445مليار جنيه، وصعد إلى    279العجز بحدود  

بنحو   الزيادة فقط نحو    166أن العجز من حيث قيمته زاد  مليار جنيه، وتمثل هذه 

يوليو 59 في  العجز  قيمة  من  السياسة   2014تموز /%  يترجم  ما  وهو  المالية  . 

للحكومة، من االعتماد على القروض لتمويل العجز. وبالتالي تضطر الحكومة لتدبير  

نوفمبر/تشرين  ومنذ  والخارجي،  المحلي  االقتراض  خالل  من  سنويا  الديون  هذه 

السندات  2016  ثانيال رئيس في االستدانة من سوق  الحكومة بشكل  اعتمدت   ،

 دوالر.مليارات  10 – 7الدولية، بما يتراوح من 

 

الفوائد: .2 فاتورة  بعد   زيادة  وبخاصة  الوقت،  مع  قيمتها  وزيادة  الديون  تراكم 

ارتفاع قيمة الفوائد السنوية في الموازنة العامة للدولة، ففي االنقالب، أدى إلى  

الديون    2014يوليو/تموز   مليار جنيه، ووصلت في يوليو/تموز   173كانت فوائد 

أن الفوائد شهدت زيادة من حيث قيمتها خالل  أي  ، 12مليار جنيه   569إلى    2020

وكان    %.228مليار جنيه مصري، وبنسبة تصل إلى    396بنحو    2019  –  2014عامي  

حيث   للدولة،  العامة  بالموازنة  اإلنفاق  مخصصات  توزيع  على  السيئ  أثره  لذلك 

مثل   األخرى  اإلنفاق  باقي مخصصات  الديون بشكل كبير عن  ارتفعت مخصصات 

والماأل الديون  جور  فوائد  على  فاإلنفاق  االستثمار.  أو  والصحة  التعليم  أو  رتبات، 

مليار جنيه، وهو ما يزيد عن مخصصات   566يصل إلى    2020/2021وفق موازنة  

التعليم    335)األجور    + جنيه  والش  157مليار  والثقافة  الشباب  جنيه+  ون  ؤمليار 

االعتبار أن قيمة فوائد الديون لم يضف إليها  مليار جنيه(. مع األخذ في    48الدينية  

تفوق   قروض  على  السيسي  بعد حصول حكومة  الجديدة  دوالر    15األعباء  مليار 

 . 2020بحجة مواجهة أزمة كورونا في النصف األول من 

 

 

 

 
 .  25، ص  2020  وزارة المالية المصرية، التقرير المالي الشهري، عدد يوليو 11
 . 25المصدر السابق، ص  12

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


  
                   

   الشــعب يـريـد    

 
 

14 
 

  :تأثير مخصصات الديون على صانع السياسة االقتصادية .3

تمويل   تصاديةقسياسة االال يستطيع صانع الفي ظل تراكم هذا الكم من الديون  

ألن   نظرا  لكن  األساسية،  والبنية  والصحة  التعليم  مثل  وضرورية  مهمة  قطاعات 

% من إجمالي اإليرادات العامة، وبالتالي تظل النسبة  50فوائد الديون تمثل نحو  

عن تغطية بنود النفقات العامة، والتي تمثل احتياجات  الباقية عاجزة بشكل كبير 

ور، والدعم، والسلع والخدمات الحكومية، وال يتبقى لالستثمارات حتمية، مثل األج

% من قيمة النفقات العامة، فيبدأ متخذ القرار  10% إلى  8إال ما قد يمثل نسبة من  

 في االستدانة لسد العجز وهكذا. 
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 مالحظات عامة  •

وأن  المتابع للشأن المالي للحكومة، يجد أن قضية عجز الموازنة تتأزم عاما بعد عام،   -

والخارجية(،   )المحلية  الديون  إال من خالل  التعامل معها  يتم  التمويلية ال  الفجوة 

وهو أمر يعبر عن أزمة اقتصادية ليست سهلة، ولذلك يجب على الحكومة أن تقدم  

% من الناتج المحلي،  60ستراتيجية تتعلق بإدارة الدين العام، بحيث يقل عن نسبة  إ

الموازنة   على  عبئا  يكون  واألقساط،وأال  الفوائد  سداد  حيث  من  لكن   العامة، 

عند حديثها عن معالجة الدين العام   يئاالحكومة منذ سنوات، ال تفعل شالمالحظ أن  

في البيان المالي الخاص بموازنة الدولة، سوى أنها تعلن عن تبني استبدال الديون  

ضلة الديون،  ، وهو أمر ال يغير من طبيعة مع13طويلة األجل بالديون قصيرة األجل

  سوى مد أجل تحمل األعباء ألكبر فترة ممكنة.

في  - بالديون  الخاصة  البيانات  إتاحة  صعيد  على 

مصر، يالحظ أنها تصدر متأخرة بشكل عام، لفترة  

إلى   تصل  ففي    6قد  المتوسط،  في  أشهر 

البيانات 2020سبتمبر/أيلول   أحدث  أن  نجد   ،

في   بشقيه  العام  الدين  وضع  عن  المتاحة 

المصري  إصدارا المركزي  البنك  موقعه - ت  عبر 

ا عن  -نترنت إلعلى  .  2020ذار  آمارس/  دتتوقف 

وهو ما يعني أن األرقام ال تعبر عن حقيقة وضع 

الدين العام، وما تعكسه من التزامات وأعباء، وبما يصور الوضع المالي في مصر 

 على غير حقيقته.  

خر البيانات المنشورة  آفي  لذلك حينما نقرأ قيمة الدين العام الخارجي في مصر  

هذا    ةقيم، نجد أن  2020ب  آللبنك المركزي، عبر نشرته اإلحصائية لشهر أغسطس/

اقترضت من    2020ذار   آمليار دوالر، في حين أن مصر بعد مارس/  111الدين بنحو  

مليارات دوالر من    5مليارات دوالر، باإلضافة إلى نحو    8صندوق النقد الدولي نحو  

 
 . 48، ص 2020/2021وزارة المالية المصرية، البيان المالي لموازنة عام   13

 

ال  ــ واتو  ســ ــذ  م  ــة  الحكوم

د ـحدياـها عن  ا عـ  ــيـ  تفـعل يــ

ــام في  الع ــدين  ال ــة  ــالج مع

اليـيان الـمالي الـخا  بموازـنة  

الدولةو ســــوى أنها تعلن عن 

تب ي اســتبدا  الديون طويلة 

 األجل بالديون قصيرة األجل
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السندات الدولية، وقروض أخرى من مؤسسات إقليمية ودولية، وهو ما يرفع  سوق  

مليار دوالر، لكن أرقام البنك المركزي تحدثنا عن   126قيمة الدين الخارجي لنحو  

 مليار دوالر فقط. 111

واألمر الثاني يتعلق بشفافية اتفاقيات االقتراض من الخارج، فثمة حق للمواطنين  -

ومعرف المعلومات،  االتفاقيات،  في  هذه  عبر  بها  االقتراض  تم  التي  الضمانات  ة 

التي   الفائدة  وسعر  القرض  قيمة  هو  فقط،  ينشر  فما  االقتراض،  شروط  وكذلك 

 ستدفع عليه، وكذلك مدته.

الضمانات   وهو  معرفته  المطلوب  الجزء  البنك  وأما  صندوق  بقروض  يتعلق  ما 

على   ز على الشعب، ويحوالدولي، فثمة جزء مهم من الشفافية يقتضي أن يعرض  

موافقته، سواء من خالل مجلس النواب، أو مؤسسات المجتمع المدني، ألن قروض  

تضر   اقتصادية واجتماعية،  ببرامج  الدولي، عادة ما تكون مشروطة  النقد  صندوق 

برنامج  تطبيق  بعد  سلبي  بشكل  عليهم  وانعكست  المواطنين،  بأوضاع 

عنه ارتفاع معدالت الفقر في مصر إلى    ، والذي نتج 2016نوفمبر/تشرين الثاني  

على %14 32.8 الرسوم  كل  وزيادة  الدعم،  برامج  من  العديد  تقليص  تم  وكذلك   ،

 الخدمات التي تقدمها الحكومة ويحتاج إليها قطاع كبير من المجتمع.

من  مدبولي  إليه حكومة مصطفى  ذهبت  ما  االستنتاج  هذا  صحة  على  يدلل  ما 

ت البناء، وكذلك زيادة الرسوم الدراسية لكافة المراحل  تطبيق جائر لقانون مخالفا

التعليمية، وأيضا فرض رسوم على الراسبين في المرحلة الجامعية، بمعدالت تفوق  

هما ؤقدرات جانب كبير من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتي يلتحق أبنا 

 بالجامعات والمعاهد العليا التابعة للحكومة.

االعتماد على األموال الساخنة، في ملف الديون، يعد واحدا من أكبر األخطاء التي   -

المصرية الحكومة  النقد ترتكبها  اتفاقها مع صندوق  بعد  الحكومة  اتجهت  ، حيث 

الثاني   نوفمبر/تشرين  الفائدة، 2016في  رفع سعر  الصرف، وكذلك  بتحرير سعر   ،

 
 .9د هبة الليثي، اثر جائحة كورونا على األسر المصرية، ص   14
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الساخنة، والمتمثلة في أموال األجانب التي  موال  ألوهو ما سهل من عملية تدفق ا

 تتعامل على الدين المحلي. 

كانت الحكومة تهدف من هذا األمر أن تستجلب المزيد من النقد األجنبي ليساعدها  

وترك   الحكومة،  احتياجات  لتمويل  بوابة  فتح  وكذلك  الصرف،  سعر  استقرار  على 

قطاع األعمال.. لكن هذه   مساحة للجهاز المصرفي، لكي يقوم بتمويل احتياجات

األهداف يجب أال تعتمد على األموال الساخنة، ألنها مع أية مخاطر في السوق  

المحلية أو الخارجية، تعمل على تسيير أصولها والخروج بسرعة من السوق، وهو ما 

عامي   خالل  مصر  في  بالفعل    2018حدث 

بعض  2019و في  الفائدة  سعر  ارتفاع  مع   ،

كذلك مع جائحة كورونا، فبعد  البلدان الناشئة، و

مليار دوالر تعامالت   22أن كانت مصر لديها نحو  

، تراجعت لما دون الـ 15لألجانب في أذون الخزانة 

حوالي    10 إلى  زادت  ومؤخرا  دوالر،  مليارات 

 مليار دوالر.   12.5

الب هذه اآللية أنها تشل يد صانع السياسة االقتصادية، بحيث ال يستطيع  ثومن م

سعر الفائدة في السوق المحلي، ليستفيد من انخفاض معدالت التضخم،  تخفيض  

وفي نفس الوقت يشجع االستثمارات بالحصول على سعر فائدة منخفض. فهذه  

السياسة ال ترضي أصحاب التعامالت على أذون الخزانة، ألنه في حالة انخفاض سعر  

 سعر فائدة أفضل.الفائدة، تسرع هذه االستثمارات للخروج من السوق باحثة عن 

ألية   - االئتماني  األداء  لتقييم  الحاكمة  المعايير  من  الدين،  استدامة  مفهوم  يعد 

المعيار كثيرا،   يرددان هذا  المصرية  الدولي والحكومة  النقد  دولة، وظل صندوق 

الخارجية، وبالتالي يمكنها االقتراض دون   التزاماتها  تتأخر في سداد  وأن مصر لم 

 أدنى مشكلة. 

 
 . 2020يناير  20مليار دوالر استثمارات االجانب في أدوات الدين المصرية بنهاية ديسمبر،   22مصراوي،   15

 

األمــوا   عــلــى  االعــتــمــاد 

الســــاخ ةو في ملف الديونو  

يعـد واحـدا من أكبر األخطـا  

تـرتـ  الـحـكـومــة  الـتـي  كـبـهــا 

 المصرية
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ا المعيار ثبت أن مصر خالفته بشكل صريح ومعلن، وال يحتاج إلى كثير من لكن هذ

تخلفت مصر عن سداد مستحقات دول الخليج، والمتمثلة في  البحث والتدقيق، حيث  

  12للبنك المركزي المصري، بنحو    2015الودائع التي قدمتها دول الخليج في عام  

، لكن مصر طلبت تحويل  0182مليار دوالر بدون سعر فائدة، وكانت مستحقة في  

وهو ما يعني أن    ،، مع إمهالها فترة للسداد 16% 3.5هذه الودائع إلى قروض بسعر  

أسس   على  االئتماني  وضعها  تقييم  يتم  مصر 

سياسية وليست اقتصادية، فمع تصرف مصر تجاه 

ودائع الخليج، كان المفترض أن يعاد النظر في  

تصنيف  التصنيف االئتماني الصادر عن وكاالت ال

 االئتماني، ولكن لم تشر أي منها إلى هذا األمر.  

استمرت سياسة حكومة السيسي في االقتراض  -

أو   بالموازنة،  الجاري  اإلنفاق  جزء كبير من  لسد 

دعم احتياطي النقد األجنبي، وهي أمور تعمل 

على مضاعفة أزمة الديون، وال تساعد في حلها، 

السيسي بشكل كبير، حيث   ءري مع مجيمديونية البنك المركزي المص  تلذلك زاد

يوظف البنك المركزي حصته من الدين العام في دعم احتياطي النقد األجنبي،  

مليار  11فأرقام البنك المركزي تشير إلى أن حصته من الدين الخارجي ارتفعت من 

أي أن     2019،تموز / مليار دوالر في يوليو  27.9إلى    2014دوالر في يوليو/تموز  

  17مديونية البنك المركزي ارتفعت خالل فترة وجود السيسي في السلطة بنحو  

 مليار دوالر. 

وليس   وجارية،  استهالكية  مجاالت  في  تنفق  الديون  غالبية  أن  على  يدلل  ومما 

عن نصيب االستثمارات العامة من   2021/ 2020استثمارية، هو ما ورد في موازنة  

تريليون جنيه، بينما مخصصات   1.7فاق العام  اإلنفاق خالل هذا العام، فقيمة اإلن

مليار جنيه فقط، أي نسبة االستثمارات العامة إلى   280االستثمارات العامة، تبلغ  

 %. 16إجمالي اإلنفاق هي  

 
 . 2017يوليو  31روسيا اليوم، مصر تؤجل دفع ودائع إماراتية بالمليارات مقابل فوائد،  16

 

ــداد   ســــ ـعن  ـتـخـلفــح مصــــر 

ـي و   خــل اـل دو   حـقــات  مســــــت

والمتمالـة في الودائع التي 

ـقدمتـها دو  الخلي  في ـعام 

ــز     2015 ــرك ــم ال ــ ــ   ــب ــل ل

مليار دوالر  12المصر و ب حو  

ح   دةو وكـاـن ــعر فـاـئ دون ســ ـب

 2018مستحقة في 
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 استشراق واقع أزمة المديونية في مصر 

في محاولة للهروب من الحلول الحقيقية ألزمة الديون في مصر، يتم الحديث عن  

، وهو مؤشر ال يعطي دالالت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجماليتراجع  

العام  الدين  نسبة  انخفاض  توضح  نتائجه  كانت  ما  إذا  األحوال،  كل  في  إيجابية 

للناتج. وذلك بسبب عدة أمور منها، قد تكون مساهمة األجانب تحتل نسبة كبيرة  

العام في الدين  أو يكون  الناتج،  للديون    أو متزايدة من  معظمه أو مجمله يعود 

حالة مصر   قائم في  الخاص، وهو وضع  القطاع  يشارك في  وال  بالدولة،  الخاصة 

الدولة، وال يخص  100بنسبة   الحكومة ومؤسسات  الديون تخص  %، حيث إن كل 

 القطاع الخاص منها شيئا.  

بصورة  العام  الدين  وضع  تقييم  في  فالعبرة 

في  القروض  توظيف  آلية  هي   صحيحة، 

مشروعات حقيقية، ويتوفر لها دراسات جدوى،  

وأن تقوم تلك المشروعات بسداد التزاماتها من  

أقساط وفوائد، وكذلك أن تساهم هذه القروض  

تحقيق عدة أهداف   تعمل على  في مشروعات 

وأن  المجتمع،  في  سنويا  المتاحة  العمل  فرص  زيادة  منها  واجتماعية،  اقتصادية 

عالية، أو أن تساهم في حصة الصادرات السلعية    تعمل على تحقيق قيمة مضافة

 والخدمية، أو تعمل على توطين التكنولوجيا أو إنتاجها محليا. 

وتوظيف   المحلي،  التمويل  توفير  في  فشل  السيسي  نظام  أن  المالحظ  لكن 

 المدخرات المحلية بشكل جيد، فاتجه للقروض لمشروعات غير مدروسة. 

بشكل   يتصرف  السيسي  نظام  سياسة ولألسف  وجود  غياب  يعكس  متضارب 

للقوات   مملوكة  أو  عامة،  مشروعات  إلقامة  يقترض  فالنظام  واضحة،  اقتصادية 

المسلحة، بينما يلجأ في خطوة موازية، لكي يقوم بسداد القروض وفوائدها ببيع  

مشروعات عامة، أو أصول مالية مملوكة للدولة.. إذا ما الفائدة؟ أين االستثمارات 

 باشرة؟ وأين استثمارات القطاع الخاص المحلي؟.األجنبية الم 

 

مـن  هـروب  ـل ـل مـحــاولــة  فـي 

ألزمــة   الـحـقـيـقـيــة  الـحـلـو  

الديون في مصرو يتم الحديث 

ــبة الدين العام  عن تراجع نســ

 إلى ال ات  المحلي اإلجمالي
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 خاتمة 

أزمة الدين العام،  في ضوء متابعة السياسات االقتصادية والمالية الحالية، نجد أن  

سوف تستمر في تفاقمها، ما لم تغير الحكومة سياساتها الحالية، المعتمدة على  

النظام يراهن على حل لمعضلة  ، ما لم يكن  االقتراض والتوسع فيه محليا ودوليا

الحل من   العشرين، وهو  القرن  التسعينيات من  ما حدث مطلع  الديون في ضوء 

الخارج، من خالل مشاركة الجيش المصري في مشروعات إقليمية تخص اإلمارات  

ضخ  أو  النظام،  عن  نيابة  الدفع  أو  الديون،  بعض  إسقاط  يتم  بحيث  والسعودية، 

 ن االقتصاد.استثمارات جديدة في شرايي

االستهالك   من  نوعا  وتفاقمها،  مصر  في  الديون  قضية  عن  الحديث  يظل  كما 

والقضاء  الفساد  لمواجهة  إرادة حقيقية  تكن هناك  لم  ما  السياسي واإلعالمي، 

عليه، وتفعيل حقيقي ألجهزة الرقابة، فجزء ال يستهان به من هذه الديون، استفاد  

الرشاوى، والتنفي الفاسدون، عبر  العموالت، بها  أو  العامة،  للمشروعات  الرديء  ذ 

فمصر تمتلك سجال غير مشروع في نتائج مؤشر مكافحة الفساد، فهي تحصل على  

أنه في ظل نظام السيسي ستنحدر مصر أكثر   100درجة من    35 درجة، ونحسب 

 على مؤشر مكافحة الفساد. 

ا  لشروط صندوق  والخضوع  القروض،  على  اعتماده  السيسي في ظل  لنقد  نظام 

الدولي، سوف يستمر في فرض المزيد من األعباء على المواطنين، وهو ما يمثل 

وقود انفجار مجتمعي غير محسوب العواقب، والمالحظ أن السيسي خالل فترة 

من   الضرائب  قيمة  رفع  السلطة،  في  إلى    173وجوده  جنيه  مليار   964.7مليار 

م للخدمات التي تقدمها ، وفي نفس الوقت عمل على زيادة كافة الرسو17جنيه 

الصندوق  عبر  التوجه  هي  سلبية  األكثر  الثانية  واآللية  للمواطنين.  الحكومة 

 .18السيادي للتفريط في مقدرات مصر من األصول المالية لبيعها لسداد القروض 

 
 . 25، ص  2020وزارة المالية المصرية، التقرير المالي الشهري، عدد يوليو   17
 . 2020سبتمبر    26الجزيرة مباشر، مصر تستعد لبيع األالف من ممتلكات الدولة لسداد جزء من ديونها،   18
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مشروع   في  التوجه  حسن  أن  المؤكد  من  بات 

الدين   دوامة  بوقف  كفيل  مصر،  في  التنمية 

العسكالعام فعودة  وإعطاء  ،  الثكنات،  إلى  ر 

والخاص(  )العام  األعمال  لقطاع  كاملة  فرصة 

أولويات  ترتب  للتنمية،  وطنية  أجندة  ضوء  في 

سوف   المقبلة،  الثالثة  العقود  خالل  المجتمع 

منتخبة،   بحكومات  تدفع  سليمة،  ديمقراطية  حياة  تتوفر  أن  بشرط  أكله،  يؤتي 

أولويات يكون من  إيجابي  تغير  إحداث  على  المالية وقادرة  األوضاع  إدارة  ه حسن 

بالمجتمع ككل، وبخاصة األوضاع المالية العامة، الخاصة بالحكومة والمؤسسات  

  االقتصادية والخدمية العامة.

 

ــن   بــات من المدكــد أن حســ

ــروص الت مـية  التوـج  في مشــ

وقـف   ـب كـفـيــل  فـي مصـــــرو 

 دوامة الدين العام
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