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 مقدمة:

تعد قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، 

ومستقبل األجيال الحالية والقادمة فيها. فهى تتطلب توفير الموارد الحكومية الالزمة لذلك من ميزانيتها. 

 إدارة الدين الحكومي، والموازنة العامة، وإدارة االحتياطي من النقد األجنبي. ومن ثم فإنها ُتشكل جزءًا مهمًا من

وقد ظهرت مشكلة الديون في مصر وارتبطت بأبعاد نفسية ووطنية تمس السيادة المصرية، خاصة في ظل 

 لحكم الخديوي إسماعيل، الذي كانت مدخال للتدخل األجنبي المباشر في مصر، بل وفقدان الخديوي إسماعي

 م.2881عرشه، واحتالل مصر على يد بريطانيا بعد ذلك في عام 

على أول رئيس مدنى  1123يوليو  3وتعاني مصر في واقعنا المعاصر، وخاصة بعد اإلنقالب العسكري في 

منتخب في تاريخها وهو الرئيس محمد مرسي، من إفراط ملحوظ في االقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار 

وظ، من تدني المدخرات واالستثمارات، وارتفاع سعر الدوالر، ورصيد وهمي لالحتياطيات من النقد اقتصادي ملح

األجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري بصفة خاصة، وميزان المدفوعات بصفة 
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قاطرة التنمية في كل شيء  عامة. وسيطرة ال حدود لها على االقتصاد من العسكر، حتى زاحم القطاع الخاص

وأصابه باالنكماش، مما فاقم من مشكلة البطالة، وساهم في ضعف اإلنتاج في القطاعات االقتصادية 

 المختلفة.

وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد االنقالب العسكري، رغم 

مليار دوالر، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام  01تقديم منح تجاوزت تسابق دول الخليج الداعمة لالنقالب في 

 المصري إال اشتعاال وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد ال يسلم من لهيبها أحد.

وفي هذا اإلطار تأتي هذه الدراسة للوقوف على أبعاد أزمة الدين العام المصري من خالل رؤية تحليلية لواقعه 

ه، وأزمته وسبل عالجه، وذلك من خالل أربعة مباحث، يتناول األول: التعريف بالدين العام من حيث ومستقبل

مفهومه وأنواعه. ويتناول الثاني: تطور هيكل الدين العام من خالل الوقوف علي الدين العام المصري في 

 مراحل ثالثة:

  .منذ عهد محمد على حتى نهاية عهد الملكيةالمرحلة األولى:  

 حتى نهاية حكم مبارك.  2591من انقالب يوليو المرحلة الثانية: 

 .1122حتى نهاية مارس  1122من ثورة يناير  المرحلة الثالثة:

، للوقوف على واقع الدين العام 1122بينما يتناول المبحث الثالث: مؤشرات الدين العام المصري بعد ثورة يناير 

رات الخاصة بالدين العام الخارجي، وأخرى خاصة بالدين العام ومستقبله، من خالل تحليل عدد من المؤش

المحلي، وثالثة خاصة بالدين العام المحلي والخارجي معا، ورابعة خاصة بمؤشرات قياس االقتدار المالى العام. 

تضمن تبينما يتناول المبحث الرابع واألخير: آثار الدين العام المصري، وكيفية عالجه. وتنتهي الدراسة بخاتمة 

 .(1) أهم ما توصلت إليه وتوصياتها

                                  
 .بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر  (1)
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 المبحث األول: التعريف بالدين العام:

 أواًل: مفهوم الدين العام:

مصدرا من مصادر اإليرادات العامة، تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة، عندما تعجز عن  ميمثل الدين العا

من األفراد أو من هيئات محلية أو دولية أو دول أجنبية. توفير إيرادات أخرى وال سيما من الضرائب، فتقترض إما 

وفكرة الدين العام بمفهومه المعاصر ُتعتبر حديثة نسبيا حيث تعود إلى بداية القرن الثامن عشر تقريبًا، 

حيث ظهرت نتيجة لتطور المجتمع وحصول السلطات التشريعية الممثلة للشعب على حقها الكامل في فرض 

 .واللجوء إلى الدين العام من جهة أخرىالضرائب من جهة 

موقفًا عدائيًا من سياسة التجاء الدولة إلى الدين  2وقد اتخذت المدرسة التقليدية )الكالسيكية( في غالبيتها

العام وطالبت بضرورة تعادل الموازنة العامة للدولة سنويا، حيث ترى أن الدين العام يؤدي إلى تحويل أموال 

كانت معّدة للتشغيل )التوظيف( في مشروعات إنتاجية إلى القطاع العام حيث يتم  القطاع الخاص التي

كما أن الدين العام يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، األمر الذي يعمل على  .تبديدها في نفقات عامة غير منتجة

فضال  .اديعرقلة النشاط االقتصادي وسوء توزيع الموارد االقتصادية ويقف عقبة في طريق التقدم االقتص

 إلى-أحيانا–عن أن خدمة الدين العام تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وكذلك التضخم، فقد تعمد الدولة 

 .تسديد التزاماتها عن طريق اإلصدار النقدي

، وعجز المدرسة الكالسيكية عن 2515وحينما ظهرت المدرسة الكينزية بعد أزمة الكساد العظيم في العام 

رسة المد -ومن سار على نهجه من أنصار المدرسة النيوكالسيكية  -االقتصادية، انتقد كينز مواجهة التحديات 

التقليدية والسيما في صيغة اإلطالق والتعميم التي استخدمتها في طرح آرائها، وأكد على أهمية الدين العام 

ة وهي: النفقات العامة والضرائب في االقتصاد الوطني باعتباره أحد الوسائل المالية الثالث الهامة في يد الدول

والدين العام، إذ يمكن عن طريقها أن تتدخل وتوجه االقتصاد وتعمل على تحقيق أهداف المجتمع 

االقتصادية في التنمية واالستقرار والعمالة )التشغيل أو التوظيف الكامل(، فالدين العام يجب أن يزداد كي 

ويجب أن يرد الدين العام  طلة، وليقلل السيولة في أوقات الرواج،يمتص أي قوة شرائية زائدة أو أي أموال عا

 .أو يسدد الجزء األكبر منه في أوقات الكساد لزيادة السيولة في االقتصاد الوطني

                                  
 قاد هذا االتجاه آدم سميث وريكاردو ومالتوس وباستيبل. 2 
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وفي بداية السبعينيات من القرن العشرين، أدت األزمة المالية إلى انهيار العالقة العكسية بين التضخم 

الكينزيون، ومن ثم تراجعت األفكار الكينزية أمام تلك التحديات الجديدة، وحلت محلها والبطالة، التي آمن بها 

المدرسة النقدية أو مدرسة شيكاغو، التي انتقدت دور المدرسة الكينزية في تنامي حجم الدين العام، ونادت 

جتماعي، وقد تمت بمعالجة العجز المتراكم في الموازنة من خالل تخفيض النفقات العامة ذات الطابع اال

صياغة برامج اإلصالح االقتصادي على الرؤية النقدية تجاه القروض العامة. وهذه المدرسة في الحقيقة جعلت 

جل همها التخلص من دور الدولة االجتماعي، وربطت التخلص من عجز الموازنة بالتخلص من المزايا االجتماعية 

 للدولة. 

لعالم تلجأ اليوم، وعلى نطاق واسع، إلى الدين العام من أجل تغطية وإذا كان الواقع يعكس أن أغلب دول ا

عجز موازناتها العامة. فإنه المنطق والواقع أيضا يؤكد أنه ينبغي أن يتم اللجوء إلى الدين العام في حدود ما 

 يمكن أن يحدثه من آثار حميدة على كل من مستوى الدخل القومي وتوزيعه والطلب الفعال الكلي.

هذا اإلطار يمكن تعريف الدين العام )بصورة تشمل االعتبارات القانونية واالقتصادية( بأنه: "مبلغ نقدي وفي 

من المال تقترضه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من األفراد أو المؤسسات المالية الخاصة أو العامة 

في أساس مشروعيته إلى قاعدة قانونية  الوطنية منها أو الدولية أو من الدول األخرى، بموجب اتفاق يستند

عامة صادرة عن السلطة التشريعية يتضمن مقابل الوفاء والتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقًا لشروط 

 (.922، ص1129االتفاق". )العضايلة وآخرون، 

 ثانيًا: أنواع الدين العام: 

الدين العام وفقا لنطاقه إلى دين  للدين العام تقسيمات متعددة وفقا العتبارات متعددة، ويمكن تقسيم

 محلي )داخلي(، ودين خارجي.

 الدين العام المحلي:  -2

التي تحصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المقيمين في إقليمها بغض المبالغ وهو 

م المالية العامة وُيعرف الدين العام المحلي في علالنظر عن جنسياتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب. 

 بالقروض العامة المحلية. 
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المبالغ الذي تلتزم بها الوحدات العامة فى الدولة للغير نتيجة  والدين العام المحلي المصري يتمثل في:

اقتراضها له، وذلك لتمويل العجز فى الموازنة، مع تعهدها بالسداد بعد مدة معينة ألصل الدين وفائدته، 

 وعادة ما يكون الدائن جهة وطنية. نشاء هذا الدين.وفقا للشروط الحاكمة إل

وللدين العام المحلي في مصر مفهومين: أولهما: ضيق، حيث يقتصر على مديونية الحكومة ومديونية الهيئات 

 سع، حيث يضيف إلى ما سبق مديونية بنك االستثمار القومى.واالعامة االقتصادية. والثاني: 

عام المحلي دين شركات قطاع األعمال العام أو البنوك العامة، كما ال يتضمن وبذلك يخرج من نطاق الدين ال

الدين التجارى عن الناتج عن توريد سلع وخدمات أو المستحقات االستثمارية التي تستحق الدين العام المحلي 

 .للمقاولين والموردين عن أعمال استثمارية

الية هي التي تمثل الحكومة وهى مسئولة عن الدين المطلوب ومن الجدير بالذكر أن الخزانة العامة بوزارة الم

 لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتتمثل الجهات الداخلة فى نطاق الموازنة العامة للدولة في كل من:

 .وتشمل الوزارات والمصالح الملحقة بها وقطاع الخدمات الرئاسية)أ( الجهاز اإلدارى للدولة )الحكومة المركزية(: 

وهى هيئات تتمتع باستقالل مالى وإدارى وتقدم خدماتها للمواطنين مجانًا أو  )ب( الهيئات العامة الخدمية:

 بسعر رمزى، ومن أمثلتها: الجامعات، الهيئة العامة للطيران المدنى، هيئة السد العالى، دار الكتب ....الخ.

 خدمية التابعة لها.تتمثل فى المحافظات والوحدات ال )ج( وحدات الحكم المحلى:

أما الهيئات العامة االقتصادية فتتمثل في الهيئات التى تقدم خدمات عامة بأسلوب اقتصادى بمعنى أنها 

تمول نفقاتها من إيراداتها المتحصلة من بيع هذه الخدمات وتحقق فائضًا، ومن أمثلتها هيئة السكك 

لقاهرة الجوى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وهيئة الحديدية، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة ميناء ا

األوقاف المصرية، واتحاد اإلذاعة والتليفزيون...الخ . ولكن نظرًا لسوء اإلدارة وتدهور األداء فى هذه الهيئات 

 أصبح الغالب منها يحقق عجزًا وليس فائضًا األمر الذى ترتب عليه تزايد مديونياتها التى تضمنها الحكومة.

من أجل أن يوفر التمويل الالزم  2581لسنة  225ا بنك االستثمار القومى فقد أنشئ بموجب القانون أم

لالستثمارات القومية التى تقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع العام، على أن تودع فيه المدخرات 

ومن صندوق توفير البريد إلى جانب القومية من أموال التأمينات والمعاشات، ومن حصيلة شهادات االستثمار، 

ما يمكن تدبيره من مدخرات محلية وخارجية، وكان البنك حسب قانون إنشائه يتبع وزارة التخطيط باعتبارها 

إلى وزارة المالية، وكان ذلك  1111المشرفة على تنفيذ الخطة االستثمارية فى الدولة، وتم نقل تبعيته عام 
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وما بعدها على أموال التأمينات  1112األسبق الدكتور يوسف بطرس غالي عام مدخال الستيالء وزير المالية 

)وهي أموال خاصة( لسد عجز الموازنة بحجة أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تتعهد بسداد هذه األموال عند 

 طلبها، وأنها هي الضامن الوحيد للمعاشات التي تقوم بصرفها ألرباب المعاشات.

 لدين العام المحلي:ثالثًا: هيكل ا

يتمثل هيكل الدين العام المحلي في تحديد المديونية لكل جهة من الجهات العامة السابق ذكرها ومصادر هذا 

 الدين، ومن ثم فإن هيكل الدين العام المحلي يتكون من اآلتي:

 اصر أساسية، هي:وهو الدين المستحق على الخزانة العامة للدولة، ويتكون من أربعة عن الدين الحكومى: -أ

هى صكوك قابلة للتداول تصدرها الحكومة، ويدين به حاملها الحكومة  سندات الخزانة )حكومية(: العنصر األول:

بمبلغ من المال قدم على سبيل القرض طويل األجل يعقد عن طريق االكتتاب العام، ليمنح حامل السند حق 

 ة لبقائه واقتضاء دينه عند انقضاء أجله.الحصول على الفوائد المشروطة أثناء المدة المحدد

وقد يكون االكتتاب في تلك السندات إجباريًا بموجب قانون الشركات الذى يلزم كل شركة مساهمة بشراء 

 من صافى الربح سنويًا. أو سندات اإلسكان والطاقة وخالفها، كما قد يكون %9سندات حكومية بما يعادل 

 (.3، ص1113يًا فيما تطرحه الحكومة من سندات لالكتتاب العام )عمر، االكتتاب في تلك السندات اختيار

وهى صكوك مديونية قصيرة األجل تصدرها الحكومة بقيمة أكبر من قيمة  أذون الخزانة: العنصر الثاني:

 المبالغ الحقيقية التي تدفع لشرائها، ويمثل الفرق بين القيمتين مقدار الفائدة المستحقة لحاملها في تاريخ

يوما، ومنها ما  52استحقاقها. وتتنوع إصدارت هذه األذون، حيث تصدر آلجال مختلفة، فمنها ما يصدر لمدة 

، وعادة ما يتم االكتتاب فيها من قبل 320، ومنها ما يصدر لمدة 173، ومنها ما يصدر لمدة 281يصدر لمدة 

 البنوك والمؤسسات المالية.

مما جمعه من أموال التأمينات وشهادات االستثمارات  تثمار القومى:العنصر الثالث: اإلقتراض من بنك االس

 وصناديق توفير البريد.

وهى الفرق بين الودائع الحكومية فى البنوك  صافى أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفى:، العنصر الرابع:

إن الرصيد يكون بالموجب وبين ما سحبته منها. مع مالحظة أنه إذا كانت الودائع الحكومية أكبر مما سحبته ف

 وتخفض به مديونياتها.



 

 

يةأزمة الدين العام المصري: رؤية تحليل 7   16 يوليو 21026  

 

وتتكون من: اقتراض هذه الهيئات من بنك االستثمار القومى،  مديونية الهيئات العامة االقتصادية: -ب

وصافى أرصدة الهيئات لدى الجهاز المصرفى، وتتمثل فى الزيادة التى سحبتها هذه الهيئات عن قيمة ودائعها 

 لدى المصارف.

يحصل بنك االستثمار القومى على المدخرات الوطنية ممثلة فى أموال  ية بنك االستثمار القومى:مديون -ج

التأمينات وشهادات االستثمار للبنك األهلى، وصناديق توفير البريد، ويقرض منها الحكومة والهيئات 

 ن العام.االقتصادية، والباقى يمثل ديونًا فى ذمة بنك االستثمار القومى يدخل فى هيكل الدي

وبإضافة "الدين العام الخارجى" عليه « الدين العام المحلى»وهذه األنواع الثالثة من المديونية يطلق عليها 

 يتكون "إجمالي الدين العام" .

 رابعًا: الدين العام الخارجي:

باري مقيم الدين العام الخارجي هو الدين الذي تحصل عليه الدولة من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعت

في الخارج أو من هيئة حكومية أو صندوق حكومي أو دولي أو منظمة دولية في الخارج. وقد عرف البنك الدولي 

إجمالي الدين الخارجي بأنه: "مبلغ الديون المستحقة لغير المقيمين في الدولة والقابلة للسداد بالعملة 

 الصعبة أو من خالل سلع أو خدمات".

مفهومًا شاماًل للدين العام الخارجي، ممثال في االلتزامات المالية الخارجية للدولة. فالدين وهذا التعريف ُيعد 

الخارجي هو ذلك الجزء من الدين الكلي في البالد الذي يستحق للدائنين خارج البالد. ومن هذا المنطلق يمكن 

للغة الدارجة )ديون مصر( يتمثل في القول أن: الدين العام الخارجى بهذا المفهوم الشامل وما يطلق عليه في ا

االلتزامات القائمة )رصيد الدين( بالعملة األجنبية على المقيمين تجاه غير المقيمين ويتم سداده أو تسويته 

بالعملة األجنبية. ويقصد بالمقيمين: األفراد أو الجهات المقيمة في مصر، وغير المقيمين: األجانب سواء أكانوا 

  .و أفرادمؤسسات أو حكومات أ

ومن خالل تعريف الدين العام الخارجي يمكن القول أن هيكل الدين العام المصري يتكون من: القروض الثنائية 

الميسرة وغير الميسرة، والقروض من المؤسسات الدولية، واإلقليمية، وتسهيالت الموردين، وصافى ودائع غير 

المدين يتكون هيكل الدين العام الخارجي المصري  المقيمين في الجهاز المصرفى. كما أنه من حيث القطاع

من: الديون الحكومية، وديون على السلطة النقدية )البنك المركزى(، وديون على البنوك، وديون على القطاعات 

 األخرى ومنها القطاع الخاص سواء أكانت تلك الديون مضمونة أو غير مضمونة من طرف الحكومة. 
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 هيكل الدين العام المصري المبحث الثاني: التطور في

من خالل تتبع التطور هيكل الدين العام المصري، يمكن تقسيم مراحل هذا التطور إلى مراحل ثالث: األولى: 

حتى نهاية حكم  2591(، والثانية: من انقالب يوليو 2591ـ2819منذ عهد محمد على حتى نهاية عهد الملكية )

 3 .1122حتى نهاية مارس  1122 (، والثالثة: من ثورة يناير1122مبارك )

 وسوف نتناول هذه المراحل باختصار فيما يلي:

 م(:2591-2819المرحلة األولى: منذ عهد محمد على حتى نهاية عهد الملكية )

م، وقد اتسم عهده اقتصاديا باهتمامه بالتنمية، حتى يمكن وصف 2819تولي محمد علي حكم مصر في العام 

(  وكانت التجارة الخارجية هي المحرك لعجلة 22-22، ص1121بال ديون. )أمين،  مرحلة حكمه بأنها: تنمية

االقتصاد السيما تصدير القطن، وقد حقق محمد على االكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء، بل عمل على تصدير 

، إرسال البعثاتالفائض من األرز والفول والذرة، واعتمد على النفس في بناء المصانع وإقامة الخزانات والسدود و

وتكوين جيش يحمي نظامه، ولم يتورط في الديون. حتى أنه في السنوات الصعبة التي كان يحتاج فيها لمزيد 

من المال لتمويل حمالته العسكرية، كان يستغني عن كل الواردات غير الضرورية، وفي الوقت نفسه ُيجبر 

( أن محمد على Crouchley, 1938,P. 105لي )األجانب على دفع فيمة مشترياته منه مقدما. وذكر كراوش

حينما كان يعجز عن دفع مرتبات موظفيه، يعطيهم بدال منها سندات على الحكومة يقومون بخصمها لدى 

، وخالل بعض الظروف الصعبة %11أو  %29التجار أو بعض المقرضين المحليين، بسعر فائدة يصل أحيانا إلى 

 مقابل ما دفعوه مقدما، أو لموظفيه مقابل مرتباتهم المتأخرة.يكون مدينا للتجار بمبالغ كبيرة 

ولكن كان بمجرد أن يحل السالم ويمر بفترة رخاء، سرعان ما يقوم بسداد ديونه وسرعان ما تمتليء خزائنه من 

جديد خالل فترة ال تزيد عن سنة أو سنتين في أثناء ذلك، ورغم أنه كان دائم التطلع إلى مشروعات ضخمة 

مية وتقدم البالد، إال أنه كان يتجنب دائما التورط في مشروعات تفوق أعباؤها موارد البالد المالية، وكان للتن

يرفض رفضاً مطلقاً عروض القروض من األجانب مقابل تخصيص إيرادات بعض المديريات لضمان السداد، وقد 

 م دون أي تكون مصر مدينة ألحد بقرش واحد.2805رحل في العام 

فت مصر عصر توريط الديون ومرحلة الديون بال تنمية التي أودت باستقالل مصر االقتصادي والسياسي وقد عر

( أنه بعد ثالث سنوات من 101، ص2500م، حيث يشير لهيطة )2890بدءا من حكم سعيد باشا لمصر في العام 

                                  
 .6102باعتبار آن آخر بيانات رسمية متاحة عن الدين العام هي في مارس  3 
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وربية باإلسكندرية، حكم سعيد باشا تورط في الديون، لسد رواتب الموظفين، فاقترض من بعض البنوك األ

سنوات، بسعر  3أشهر و 2ثم استجاب لنصيحة ديلسبس بإصدار أذونات على الخزانة، تراوحت مدتها ما بين 

. واستخدم هذه األذون في دفع مرتبات %7بينما كان سعر الفائدة السائد  %27 – 29فائدة يتراوح ما بين 

على أبواب وزارة المالية دائنو الموظفين من الخبازين الموظفين، الذين يشترون بها احتياجاتهم، ثم يتجمع 

 والجزارين وغيرهم ليطالبوا بقيمة ما بأيديهم من أذونات.

م من خالل عقد قرض 2821( بأن سعيد باشا اتجه للقروض الخارجية في العام 1981, P.125) Owenويذكر 

ة. ويضيف مارلو خارجي باسمه الشخصي )وليس باسم الحكومة( مع أحد البنوك الفرنسي

(Marlowe,1974,p.96 بأن القيمة االسمية للقرض بلغت )2مليون جنيه استرليني، بسعر فائدة  2.1% ،

وتسلم سعيد من قيمة القرض ثالثة أرباعه بعد خصم ما يتعلق بالقرض من عموالت وأتعاب ومصروفات، 

 وخصصت لضمانه حصيلة جمارك اإلسكندرية. 

م إلى عقد أول قرض خارجي 2821بعد عام واحد خاوية من جديد، فلجأ في العام  ومع ذلك فقد أصبحت خزانته

، %22مليون جنيه استرليني، وبسعر فائدة  1.9في تاريخ مصر الحديث، من بنك "أوبنهايم" األلماني، بمبلغ 

 %80ومضمونا بحصيلة ضريبة األطيان على أراضي الدلتا. ولم يحصل سعيد من هذا القرض سوى على نسبة 

 من القيمة االسمية بعد خصم العموالت والمصاريف.

مليون جنيه  8، كانت مصر مدينة بنحو 2823( أنه عندما مات سعيد في العام 11، ص1121ويضيف أمين )

استرليني مستحقة السداد عبر ثالثين عاما، باإلضافة إلى مليون آخر واجب الدفع خالل ثالث سنوات، وديون 

مليون جنيه عند وفاة سعيد  28مليون جنيه، وبلغ إجمالي حجم الدين المصري نحو  5 قصيرة األجل تبلغ نحو

(، بما يعادل خمسة أمثال إيرادات الحكومة المصرية في السنة السابقة على وفاته. وكان ذلك نتيجة 2823)

وائد التي كانت توريط األجانب له في حفر قناة السويس وفقا لمصالحهم، وانحيازه لهم، وهو ما أفقد مصر الع

تحصل عليها من مرور التجارة إلى وسط الدلتا، فضال عن إسرافه في نفقاته الخاصة وقصوره، وهو ما ورط 

 مصر في ديون وغابت عنها التنمية.

ثم جاءت مرحلة الخديوي اسماعيل التي اتسمت بتوريط مصر في مزيد من الديون، وذلك نتيجة إسرافه وسوء 

شهدته مصر من طفرة في الموارد المالية في عصره . فقد خدم اسماعيل الحرب األهلية  إدارته البالد، رغم ما

( 2829-2823في السنتين األولتين من حكمه ) %211م( حيث ارتفع سعر القطن بنحو 2820-2822األمريكية )
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 51ل إلى مليون ريا 17( من Crouchley, 1938,P.134وزادت حصيلة الصادرات المصرية كما يقول كراوشلي )

 9.7مليون ريال، ومع ذلك لجأ اسماعيل إلى االستدانة حتى خالل هذين العامين، فعقد قرضا خارجيا بمبلغ 

 مليون جنيه في السنة التالية. 1.0م وآخر بمبلغ 2820مليون جنيه في عام 

الذي م 2872أي في عام -عاما من حكم اسماعيل  23( عندما مرت Marlowe,1974,p.224ويضيف مارلو )

خرجت إدارة المالية المصرية عن سيطرته وأصبحت في يد المراقبين الماليين من األجانب، بلغت ديون مصر 

 مليونا جنيها عن عهد سعيد. 73مليون جنيه، بزيادة  52الخارجية )بما في ذلك ديون الخديوي الخاصة( نحو 

م األقساط السنوية والفوائد( أكثر من ( أن حجم خدمة هذا الدين السنوية )أي حج11، ص1121ويضيف أمين )

من إجمالي إيرادات الدولة في تلك السنة، وذلك مقارنة بعبء خدمة  %81ستة ماليين جنيه، أو ما يمثل نحو 

من إجمالي إيرادات الدولة  %9ألف جنيه أو ما يمثل أقل من  121الديون في آخر عهد سعيد الذي لم يزد على 

 م. 2823في عام 

( أن القيمة االسمية للقروض الخارجية طويلة األجل فقط التي حصل Marlowe,1974,p.112و )ويضيف مارل

 31مليون جنيه لم يتسلم منها بالفعل إال  93م هى 2872عليها اسماعيل منذ اعتالئه للعرش وحتى سنة 

 مليون جنيه. 12مليون جنيه، أي ما يقل عن القيمة االسمية بمقدار 

( دور قضية الديون في إنهاء عرش اسماعيل حيث بدأ التدخل األجنبي في مصر 30-33، ص1121ويبين أمين )

م ما يريد 2879بقبول الخديوي إسماعيل تحت وطأة الديون أن يضع تحت يد الخبير البريطاني كيف في عام 

يتم جمعه من معلومات عن إيرادات مصر ومصروفاتها، والعجيب أنه ذكر في المراسالت المتبادلة أن ذلك 

 بشرط أي تدخل أو عدوان علي السيادة المصرية.

إلى قبول إنشاء صندوق الدين المكون من مراقبين أوربيين يمثلون أهم  2872ثم اضطر اسماعيل في العام 

الدول الدائنة، تكون مهمتهم تسليم وتوزيع ما تضعه الحكومة تحت تصرفهم من إيرادات بغرض تسديد 

س السنة شروط التسوية التي فرضها ممثال الدائنين )جوشين االنجليزي وجوبير الديون، وإلى أن يقبل في نف

 الفرنسي( بإعادة جدولة الديون فيما يشبه اآلن نادي باريس. 

على أن كل هذا لم يكن كافيا لطمأنة الدائنين على تنظيم إيرادات ونفقات الحكومة المصرية بما يوفر فائضا 

م التي تشبه توصياتها ما يقوم به صندوق النقد 2878لجنة التحقيق عام لخدمة الديون، مما أدى لتكوين 
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الدولي حاليا تحت اسم إصالح المسار االقتصادي، أو إجراءات التصحيح والتكيف، أو ترشيد السياسة 

 االقتصادية....الخ. 

ف باشا لتشكيل وقد حاول اسماعيل استعادة سيطرته على مقاليد األمور، فعزل مجلس الوزراء، واستدعى شري

وزارة مصرية خالصة، وحاول تطبيق مشروعه الخاص باإلصالح المالي وتجاهل المشروع الذي أعدته لجنة 

التحقيق، فأرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية مذكرتين متطابقتين تحمالن الخديوي اسماعل مسؤولية 

لى االتفاقيات الدولية، وسرعان ما سعت ما صنع، واعتبرت تصرفه من قبيل االعتداء المباشر والصريح ع

م، ولم يكن قد انقضي بعد عشرة 2875يونيه  12الحكومتان لدى الباب العالي لعزله، وهو ما تم بالفعل في 

 أسابيع على قيام اسماعيل بطرد الوزارة األوربية. 

بال تنمية، باعتبار أن  وبذلك انتهي عهد إسماعيل الذي شهد االقتصاد المصري فيه نموا اليستهان به ولكنه

التغير في بنيان االقتصاد وفي هيكل الجهاز اإلنتاجي شرطا للتنمية تمييزا لها عن مجرد النمو، وأصبح عهد 

إسماعيل كسابقه سعيد من حيث توريط مصر في ديون ال قبل لها بها، وهو ما ساهم في االحتالل البريطاني 

األوربيين، وتحويل االقتصاد المصري إلي اقتصاد خادم  م باسم حماية حقوق الدائنين2881لمصر عام 

 للدائنين.

م الذي أصبحت فيه إدارة مصر المالية 2872مليون جنيه في عام  52ورغم أن ديون مصر الخارجية قدرت بمبلغ 

( يذكر أن تقرير لجنة التصفية الذي صدر بمقتضاه 1974,P.18) Mabroبيد المراقبين الماليين األجانب فإن 

مليون جنيه، بما في ذلك ديون الدائرة  58.0م قدر ديون مصر الخارجية بمبلغ 2881انون التصفية في عام ق

، ثم زادت الديون خالل العشرين سنة التالية بما 2878السنية والقرض اإلضافي الذي عقد مع روتشيلد عام 

 م . 2511عام  مليون جنيه في 222عقدته إدارة االحتالل البريطاني من قروض حتى بلغت 

م( انخفاضا للدين الخارجي المصري، حيث 2530-2520وقد شهدت العشرين سنة التالية للحرب العالمية األولى )

مليونا، أي ما  35مليون جنيه إلى  82( أنه انخفض من Hansen& Marzouk, P.270يذكر هانسن ومرزوق )

 حتالل البريطاني. عند بداية اال %211من الدخل القومي مقارنة بـ  %11يمثل 

م، 2872م تم إلغاء صندوق الدين الذي فرض الرقابة األوربية على المالية المصرية في عام 2501وفي العام 

م بتحويل الدين 2503وحينما انتهت الحرب العالمية الثانية تم إقرار قانون تمصير الدين المصري في عام 

 كتتاب العام للمصريين واألجانب المقيمين في مصر. الخارجي إلى دين داخلي، من خالل سندات تطرح لال
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وقد برر وزير المالية حينئذ "أمين عثمان" اللجوء لتمصير الدين بأن ذلك يعدم الدين القديم ويعدم معه 

ذكرياته السيئة التي جرت على البالد في الماضي ويالت االحتالل، والتدخل في أخص شؤون مصر الداخلية، 

إلى إرضاء الكرامة الوطنية، وتخفيف عبء الدين إلى حد بعيد، ومع ذلك فإن البعض لم فضال عن أنه يهدف 

يسترح لهذا القانون باعتبار "أمين عثمان" من أشد المخلصين لبريطانيا، وأنه فتح المجال لألجانب المقيمين 

في أوربا إلى األجانب في مصر لالكتتاب في السندات، وهو ما يعني انتقال الدين من أيدي األجانب المقيمين 

المقيمين في مصر، بل أليدى أيضا األجانب المقيمين بالخارج من خالل اكتتابهم في تلك السندات بواسطة 

 ممثليهم في مصر.

م للمصريين واألجانب في مصر بالعملة 2503وقد تم عرض سندات الدين الخارجي لالكتتاب في نوفمبر 

ندات، وبذلك تم سداد الديون الخارجية المصرية التي بدأت مع عهد المصرية وتم االكتتاب بكامل قيمة الس

 301سعيد من خالل قانون تمصير الدين، وخرجت مصر من الحرب العالمية الثانية دائنة لبريطانيا بمبلغ 

( التطور في الدين العام المصري الخارجي 2م. ويوضح الجدول رقم )2591مليون جنيه، حتى قيام انقالب يوليو 

 م2591حتى نهاية العهد الملكي  2819صر من عهد محمد علي عام لم

 ( القيمة بالمليون جنيه استرليني2591-2819( تطور الدين العام المصري الخارجي )2جدول رقم )

 التغير )%( الدين العام الخارجي فترة الحكم السنة 

 - - محمد على 2819

 28 28 سعيد باشا 2823

 019.2 52 الخديوي اسماعيل 2872

2878  58.0 8.2 

 27.5 222 االحتالل البريطاني 2511

2503  - (211) 

 بيانات متنوعة. علىالمصدر: تم إعداد الجدول من خالل الباحث اعتمادا 

ومن خالل بيانات الجدول السابق يمكن تلخيص وضع الدين العام المصري الخارجي منذ عهد محمد على حتى 

 يلي: نهاية العهدالملكي فيما
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مليون جنيه، وزاد  28بقيمة  2872عرفت مصر الدين العام الخارجي ألول مرة في عهد سعيد باشا في عام  -2

من  %211م في عهد الخديوي اسماعيل، بما يمثل 2878مليون جنيه عام  52ليبلغ  %019.2هذا الدين بنسبة 

 الناتج المحلي اإلجمالي.

 2878مليون جنيه عام  58.0ليصل إلى  %8.2( بنسبة 2887-2872فترة )تنامي الدين العام الخارجي خالل ال -1

بعد أن أصبحت إدارة المالية المصرية في يد المراقبين الماليين من األجانب، ثم تواصل نموه في عهد االحتالل 

ارجية مليون جنيه، ثم تم سداد الديون الخ 222( ليصل إلى 2511-2878خالل الفترة ) %27.5البريطاني بنسبة 

م الذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين 2503لمصر من خالل قانون تمصير الدين المصري في عام 

 داخلي.

 (:1122حتى نهاية حكم مبارك ) 2591المرحلة الثانية: من انقالب يوليو 

 مصر بمبلغم غير مدينة للخارج، وفي الوقت نفسه أصبحت بريطانيا مدينة ل2598ظلت مصر حتي نهاية يونيو 

م، 2570مليون جنيه استرليني. ويقدر الجريتلي ) 301مليون جنيه استرليني بعد أن كانت مدينة بـ  81

 811م بما يعادل 2529م إلى يونيو 2598( ما تلقته مصر من مساعدات وقروض خالل الفترة من يونيو 218ص

 911مة من الواليات المتحدة األمريكية ومليون قيمة المساعدات الغذائية المقد 311مليون جنيه مصري، منها 

 مليون جنيه من االتحاد السوفيتي وغيرها من دول الكتلة الشرقية وبعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية. 

م إلى االقتراض 2520/2529( ما ذكره "هانس" أن تزايد التجاء مصر منذ عام  300م، ص2581وينقل إكرام )

اهظة أمر من شأنه أن يصيب بالدهشة الخديوي إسماعيل نفسه. كما يذكر إكرام قصير األجل بأسعار فائدة ب

( أن مصر حصلت على معونات من الكتلة الشرقية بلغ متوسطها السنوي خالل الفترة من عام 301م، ص2581)

ن مليون دوالر. ويضيف أمي 201م نحو 2571-2527مليون دوالر، وخالل الفترة من عام  222م نحو 2590-2520

م من السعودية والكويت وليبيا 2528( أن مصر حصلت بناءً على اتفاقية الخرطوم الموقعة عام 21م، ص1121)

 مليون جنيه. 182على منح يقدر متوسطها السنوي 

( إجمالي مديونية مصر الخارجية بمختلف أنواعها المدني والعسكري والعام والخاص، 27، ص1121ويقدر أمين )

م أي بنهاية حكم عبد الناصر، وانها 2571مليار دوالر في عام  9والقصير والمتوسط بنحو  وذات األجل الطويل

 مليار دوالر.  31مع نهاية حكم السادات وصلت إلى نحو 
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( إلى أن المنح التي تلقتها مصر من الدول النفطية في عهد السادات بلغت 307-303م، ص2581ويشير إكرام )

 م.2579مليار دوالر في عام  2.2، و2570مليار دوالر في عام  2.3م، و2573مليون دوالر في عام  732

بالطلب من الدول الخليجية بزيادة المعونات 2572م والعام 2579وقد قوبلت محاوالت النظام المصري في العام 

المقدمة لمصر برفض دول الخليج ذلك معللة األمر بأن هذا أقصي ما يمكن تقديمه، وأنه حتى لو كان 

ستطاعة تقديم معونات أكثر فإنه ليس لدينا ما يضمن أن مصر سوف تحسن ما تستخدمه من معونات. باال

( كانت هناك أيضا تلميحات إلى ما يسود تصرفات اإلدارة المصرية من فساد وتبديد، 72، ص1121ويضيف أمين )

 وهى أمور كانت حكومات النفط العربية آخر من يحق له أن يشير إليها. 

ناك ردود تعلمتها حكومات دول النفط من رجال البنك الدولي والمؤسسات الدولية مثل القول بأن وكانت ه

تقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات يساعد على التبديد وأن األفضل هو تقديم مساعدات لتمويل 

 دراسات الجدوى، ومنمشروعات بعينها يتفق عليها، ولكن مصر لألسف الشديد ال يتوافر لديها كمية كافية من 

 المشروعات كاملة اإلعداد تبرر زيادة حجم المساعدات. 

ونتيجة لذلك شهدت المعونات التي قدمتها دول النفط العربية لمصر انخفاضا ملحوظا رغم الضائقة 

م، فانخفض إجمالي المدفوعات الثنائية الميسرة التي دفعتها هذه الدول 2572االقتصادية لمصر في عام 

، وانخفضت %09م، أي بنسبة 2572مليون دوالر في عام  2118م إلى 2579مليون دوالر في عام  2873من لمصر 

مليون دوالر اي بنحو الثلثين بين  139مليون دوالر إلى  228المدفوعات غير الميسرة لمصر من نفس الدول من 

 هذين العامين.

تحقة الدفع، وما حدث من انتفاضة األسعار في وقد كانت تلك الضائقة االقتصادية والديون الخارجية المس

م، وموقف دول الخليج برفض زيادة المعونات لمصر، وبحث النظام عن موارد بأي ثمن، من العوامل 2577يناير 

، وعقد اتفاقية السالم 2577الرئيسة التجاه السادات بوجهه نحو الكيان الصهيوني وزيارته للقدس في نوفمبر 

م انفكاكا للوضع االقتصادي المتأزم نتيجة لرضا األمريكيين والدول 2577. وقد شهد العام مع الكيان الصهيوني

الغربية وهيئات المعونة الغربية والدولية عن سياسة السادات ومن ثم دعمه اقتصاديا حتى تراوح معدل 

موارد العمالت  م، وزادت2582-2577خالل الفترة من  %5-%8نمو الناتج المحلي باألسعار الثابتة ما بين 

 األجنبية واتجه معدل التبادل الدولي لصالح مصر. 
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ورغم ذلك زادت المديونية وعجز الموازنة خالل هذه الفترة لزيادة االستهالك واالعتماد على االستيراد ليس 

على السلع االستهالكية فحسب بل أيضا للسلع الوسيطة والرأسمالية، وكذلك االتجاه باالستثمارات إلى 

ستثمارات قليلة اإلنتاج ضعيفة العائد كالمرافق العامة والخدمات التجارية والمالية دون إحداث أي تصحيح اال

 لهيكل االقتصاد المصري سواء في هيكل اإلنتاج أو هيكل العمالة.

كما -م، وقد بلغت الديون الخارجية لمصر 2582ثم جاء مبارك ليتولي حكم مصر بعد مقتل السادات في عام 

( أن 88، 80، ص1121من الناتج المحلي اإلجمالي، ويذكر أمين )%201مليار دوالر، بما يعادل  31نحو  -نا سلفاذكر

مليار دوالر، وهي الديون المستحقة  20.3هذا المبلغ يتمثل في ديون عامة مدنية متوسطة وطويلة األجل 

 2.8يون عامة مدنية قصيرة األجل على الحكومة المصرية أو المضمونة من جانبها والمسحوبة بالفعل، ود

مليار دوالر للواليات المتحدة والدول  9مليار دوالر، وديون القطاع الخاص نحو نصف مليار دوالر، وديون عسكرية 

 مليار دوالر لالتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية.  3الغربية، و

 31اض الحاد في أسعار البترول، ففي م تعرض االقتصاد المصري لصدمة جديدة نتيجة لالنخف2582وفي العام 

مليار دوالر،  10.3م ارتفعت قيمة الديون الخارجية العامة المدنية طويلة ومتوسطة األجل إلى 2582يونيو 

مليار دوالر، بينما  1.1مليار دوالر، بزيادة  1.7مليار دوالر، كما ارتفعت ديون القطاع الخاص إلى  21بزيادة 

مليون دوالر، وبقيت الديون  811مليار دوالر، بانخفاض  2العامة قصيرة األجل إلى انخفضت الديون المدنية 

مليار دوالر، بينما زادت الديون  3العسكرية المستحقة لالتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية ثابتة عند 

 مليار دوالر. 5-8مليار دوالر إلى ما بين  9العسكرية للواليات المتحدة والدول الغربية من 

ويرجع ارتفاع الدين العام الخارجي إلى التورط في االقتراض لتمويل مشروعات المرافق العامة في ظل إهمال 

واضح للقطاعات السلعية التي يمكنها وحدها أن تولد القدرة على خدمة هذه القروض في المستقبل، وهى 

ير مع تجاهلها اثر ذلك المدمر نفس سياسة السبعينيات التي تقوم على تبني أسهل الحلول في المدى القص

 على االقتصاد في المدى الطويل.

م بزيادة 2585مليار دوالر في يونيه  09.7هذا وقد استمرت الديون الخارجية لمصر في التنامي حتى بلغت 

م الذي شهد صدمة انخفاض أسعار البترول. وحينما تفجرت أزمة الخليج في أغسطس 2582عن عام  %12بنسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي، مما جعل  %291مليار دوالر، أي أكثر من  07.2إجمالي الديون الخارجية  م بلغ2551

عبء الدين الخارجي لمصر من أعلى أعباء الديون في العالم إذا قيس بنسبة للناتج المحلي، وأعلى حتى من 
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من  %211مصر حيث بلغ حينئذ عبء الدين الخارجي في عهد اسماعيل والذى أدي لعزله واحتالل بريطانيا ل

 الناتج المحلى اإلجمالي. 

 0712( أن دول الخليج )السعودية والكويت واإلمارات( تعهدت بمساندة مصر بنحو 210، ص1121ويذكر أمين )

مليون دوالر، وكان األهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة في ديونها، حيث أعفيت أوال من 

مليار دوالر، ثم دعت مصر لعقد اتفاقية في مايو  23.7والواليات المتحدة من ديون قدرها جانب دول الخليج 

مع الدول المكونة لنادي باريس، نتج عنها إعفاء مصر من ديون أخرى على مراحل، مع االشتراط بأن يكون  2552

مصر لتوصيات صندوق م( متوقفا على تنفيذ 2550و 2551حصول مصر على اإلعفاء في المرحلتين األخيرتين )

النقد الدولي، والبنك الدولي فيما سمي ببرنامج اإلصالح االقتصادي، وترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر 

مليار دوالر في  10م ثم إلى 2552مليار دوالر في فبراير  30م إلى 2551مليار دوالر في يونيه  07.2الخارجية من 

 م.  1121مليار دوالر في نهاية يونيه  33.7ى ولكنها ارتفعت بعد ذلك إل م،2550منتصف 

 2591( التطور في الدين العام الخارجي لمصر منذ االنقالب العسكري في يوليو 1ويوضح الجدول التالي رقم )

 .1122حتى نهاية عهد مبار ك فبراير 

 ليار دوالر( القيمة بالم1122ـ فبراير  2591( التطور في الدين العام الخارجي )يوليو 1جدول رقم )

 التغير )%( الدين العام الخارجي السنة )نهاية العام المالي /يونيه( /شهر

2591 1 1 

 1 1 2598يونيه 

 9 9 2571سبتمبر 

 911 31 2582أكتوبر 

 91.3 09.7 2585يونيه 

 2.5 07.2 2551يونيه 

 (18.2) 30 2552فبراير 

 (15.0) 10 2550يونيه 

 21.8 12.2 1112يونيه 

 7.5 18.7 1111ونيه ي
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 1.0 15.0 1113يونيه 

 2.7 15.5 1110يونيه 

 (3.3) 18.5 1119يونيه 

 1.0 15.2 1112يونيه 

 2 15.5 1117يونيه 

 23.0 33.5 1118يونيه 

 7.2 32.9 1115يونيه 

 7 33.7 1121يونيه 

 3.3 30.8  1122مارس 

لي بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية، )النشرات والتقارير المصدر: تم إعداد الجدول من خالل الباحث اعتمادا ع

 الشهرية، أعداد متنوعة( .

 2591ومن خالل بيانات الجدول السابق يمكن تلخيص وضع الدين العام المصري الخارجي منذ منذ إنقالب يوليو 

 حتى نهاية عصر مبارك فيما يلي:

م حتى وصل الدين العام 2598منذ النصف األخير من عام  شهد عصر عبد الناصر لجوءا للديون الخارجية -2

 مليار دوالر. 9م مبلغ 2571الخارجي عند وفاته في سبتمبر 

 %911تنامي الدين العام الخارجي بصورة ملحوظة في عهد السادات، حتى بلغت نسبة نموه فترة حكمه  -1

 مليار دوالر. 31إلى  2582ليصل عند وفاته في أكتوبر 

، 2552ترة مبارك مرحلتين هامتين بالنسبة للدين العام الخارجي: األولى كانت ما قبل حرب الخليح شهدت ف -3

عما كان عليه الحال في نهاية  %37م بزيادة نحو 2551في يونيه  07.2حيث وصل الدين العام الخارجي إلى 

وصل الدين العام الخارجي  حكم السادات. الثانية، بعد حرب الخليج نتيجة إلعفاء مصر من نصف ديونها حتى

مليار دوالر. ثم شهد الدين العام  10م، لتصل قيمته إلى 2550ألدنى انخفاض له في عصر مبارك في يونيه 

 %09مليار دوالر بنسبة ارتفاع  30.3)بعد نهاية حكم مبارك( مبلغ  1122الخارجي تزايدا حتى وصل في مارس 

 فيما كان عليه في نهاية حكم السادات. %22اع ، وبنسبة ارتف2550عما كان عليه في العام 
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( بلغت أعلى 1122-1112من خالل بيانات السالسل الزمنية بالبنك المركزي المصري، نجد أنه خالل الفترة ) -0

، كما حدث انخفاض وحيد للدين العام %23.0بنسبة  1118نسبة ارتفاع سنوي للدين العام الخارجي في يونيه 

م. وبلغ أعلى نسبة للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في 1119في يونيه  %3.3الخارجي بنسبة 

. كما بلغ أعلى نسبة للدين العام %29.1بنسبة  1121/1122وأقل نسبة في  %38.2م بنسبة 1113/1110

بنسبة  1117/1118، وأقل نسبة في %272.1بنسبة  1112/1111الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في 

 1112/1111. كما بلغ اعلى نسبة خدمة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في عام 95.5%

 .%0.2بنسبة  1117/1118، واقل نسبة في عام %21.1بنسبة 

وبعد جدولة الديون المصرية من نادي باريس وتوقيع مصر مع كل من  2552ومن الجدير بالذكر أنه في العام 

دوق النقد الدولي والبنك الدولي ما عرف ببرنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي، اتخذت الحكومة صن

التمويل بالعجز وسيلة رئيسة لتمويل عجز الموازنة، فاتجهت لالقتراض الداخلي من خالل أذون وسندات 

 الخزانة .

. )وفقا للبيانات 1122وفبراير  1111صر بين ( التطور في الدين العام المحلي لم1ويوضح الجدول التالي رقم )

 المتوفرة(

 ( )القيمة بالمليار جنيه(1122- 1111( تطور الدين العام المحلي )3جدول رقم )

 التغير )%( الدين العام المحلي السنة )نهاية يونيه(

1111 109.9 - 

1112 151.8 28.9 

1111 315.8 23.0 

1113 371.2 21.1 

1110 019.2 29 

1119 910.7 28.2 

1112 987.0 22.0 

1117 231.2 7.3 

1118 298.3 0.9 

1115 799.3 20.7 

1121 888.2 27.2 

 21.7 2112.5  1122مارس 
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المصدر: تم إعداد الجدول من خالل الباحث اعتمادا علي بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية، )النشرات والتقارير 

 الشهرية، أعداد متنوعة( .

حتى نهاية  1111ومن خالل بيانات الجدول السابق يمكن تلخيص وضع الدين العام المحلي المصري منذ عام 

 عصر مبارك فيما يلي:

، وأقل %28.2بنسبة  1119وكانت أعلى نسبة زيادة له في عام  1111شهد الدين العام المحلي تزايدا منذ عام -2

حتى نهاية حكم  1111الزيادة في الدين العام المحلي من العام . كما بلغت %0.9بنسبة  1118زيادة له في عام 

 .%318مبارك نسبة 

، وبلغت أدنى %59.2بنسبة  1112بلغت أعلى نسبة للدين العام المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام -1

 م.1111في عام  %71.1نسبة 

 :1122حتى نهاية مارس  1122المرحلة الثالثة: من ثورة يناير 

م، ويظهر الجدول التالي رقم 1122تولي المجلس العسكري حكم مصر لفترة انتقالية بعد تنحي مبارك في فبراير 

م، كما يعكس الجدول رقم 1122حتى نهاية مارس  1122( التطور في هيكل الدين العام الخارجي منذ مارس 0)

 ( التطور في هيكل الدين العام المحلي عن نفس الفترة9)

 القيمة بالمليون دوالر 1122حتى مارس  1122( التطور في هيكل الدين العام المصري الخارجي من مارس 0جدول رقم )

 مارس شهر بيان السنة )نهاية يونيه( 

1122 

 يونيه

1121 

 يونيه

1123 

 يونيه

1120 

 يونيه

1129 

 مارس

1122 

ـ إجمالي الدين العام الخارجي 2

 ممثال في: الحكومي 

12.799 19.950 18.051 15.190 19.717 10.028 

 3.920 0.538 2.189 9.295 1.512 1.822 )أ( السندات واألذون

 11.590 11.771 11.252 13.332 11.250 13.885 )ب( القروض

ـ إجمالي الدين العام الخارجي 1

 ممثال في:غير الحكومي 

8.182 8.751 20.700 27.123 11.392 18.577 

)أ( دين على البنك المركزى 

 السلطة النقدية()

2.911 1.221 5.120 22.119 22.328 11.798 

 3.822 1.387 2.900 2.211 2.210 2.899 )ب( دين على البنوك

)ج( دين على القطاعات األخرى 

 ومنها القطاع الخاص

0.715 0.990 0.181 0.020 3.292 0.018 

 93.009 08.123 02.127 03.133 30.389 30.802 إجمالي الدين العام الخارجي 
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المصدر: تم إعداد الجدول من خالل الباحث اعتمادا علي بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية، )النشرات والتقارير 

 الشهرية، أعداد متنوعة( .

 

 القيمة بالمليون جنيه 1122حتى مارس  1122( التطور في هيكل الدين المحلي المصري من مارس 9جدول رقم )

ية يونيه( بيان/ السنة )نها

 / شهر

 مارس

1122 

 يونيه

1121 

 يونيه

1123 

 يونيه

1120 

 يونيه

1129 

 مارس

1122 

إجمالي الدين العام المحلي 

(2+1+3-0) 

 

2.112.517 2.138.237 2.917.378 2.822.981 1.222.309 1.059.920 

( صافي الدين المحلي 2)

 ممثال في: الحكومي

778.880 551.915 2.122.202 2.938.095 2.872.331 1.107.379 

 1.111.927 2.711.229 2.078.802 2.125.185 2.178.221 875.299 سندات وأذون خزانة

 1 9.201 29.282 19.308 23.132 1.111 اقتراض من جهات أخرى

تسهيالت ائتمانية من 

 صندوقي التامين االجتماعي

1.303 2.719 2.119 2.119 091 191 

 2.117 1.117 1.192 2.012 253 1 شهادة المصري الدوالرية

صافي أرصدة الحكومة لدى 

 الجهاز المصرفي

-21.0220 -

211.987 

-32.201 01.992 201.871 13.382 

( صافي مديونية الهيئات 1)

 العامة االقتصادية

27.209 23.221 23.192 98.321 22.302 11.530 

( صافي مديونية بنك 3)

 االستثمار القومي

110.991 192.118 122.959 181.502 153.511 157.590 

 

( مديونية بينية )مديونية 0)

الحكومة والهيئات االقتصادية 

 قبل بنك االستثمار القومي(

25.291 22.931 23.220 22.283 21.131 72.775 

ارير والتقالمصدر: تم إعداد الجدول من خالل الباحث اعتمادا علي بيانات البنك المركزي، ووزارة المالية، )النشرات 

 الشهرية، أعداد متنوعة( .
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وما طرأ على الدين العام من تغيرات جوهرية نتيجة لإلنقالب  1122ونظرا ألهمية فترة ما بعد ثورة يناير 

من خالل الوقوف  فسوف نتناول الدين العام في هذه الفترة بالدراسة بالتحليل 1123يوليو  3العسكري في 

 على مؤشراته في المبحث التالي.

 

 1122المبحث الثالث: مؤشرات الدين العام المصري بعد ثورة يناير 

مرت مصر بعد ثورة يناير بمرحلة انتقالية للمجلس العسكري، ثم تولي الرئيس مرسي رئاسة البالد كأول رئيس 

منتخب في تاريخ مصر، ثم قام العسكر بانقالبهم بعد عام واحد فقط من تولى الرئيس مرسي، ويستهدف 

مبحث الوقوف على عدد من المؤشرات التي يمكن من خاللها الحكم على الدين العام لبيان إن كان األمر هذا ال

في مرحلة الظاهرة المقبولة أم تعداها إلى مرحلة الخطورة والمشكلة أو األزمة، ومن ثم الحكم على مدى الرشد 

 .في إدارة الدين العام

 مؤشرات الدين العام الخارجي:أوال/ 

لجدول التالي عددا من المؤشرات الخاصة بالدين العام المصري الخارجي، للوقوف على موقف الدين العام يظهر ا

 .1122حتى مارس  1122من مارس خالل الفترة  المصري الخارجي

 .1122حتى مارس  1122من مارس ( مؤشرات الدين العام المصري الخارجي  7جدول رقم )

السنة 

)نهاية 

يونيه( 

 / شهر 

ن العام الدي

 الخارجي

)بالمليون 

 دوالر(

 

معدل النمو 

في الدين 

العام 

 الخارجي

)%( 

معدل نمو 

الناتج 

المحلي 

الحقيقي 

)باألسعار 

 السوق(

الدين العام 

الخارجي/ 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

)%( 

الدين العام 

الخارجي/ 

الصادرات 

السلعية 

 والخدمية

)%( 

خدمة الدين 

العام 

الخارجي/ 

الصادرات 

سلعية ال

 والخدمية

)%( 

متوسط 

نصيب 

الفرد من 

الدين 

 الخارجي

 )بالدوالر(

مارس 

1122 

30.802 - - 29.2 333.1 5.7 021.8 

يونيه 

1121 

30.389 (2.3) 1.1 21.9 70.8 2.3 387.7 
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يونيه 

1123 

03.133 19.7 1.2 22.0 87.5 2.3 079.3 

يونيه 

1120 

02.127 2.2 1.1 29.2 219.3 7.3 912.0 

يه يون

1129 

08.123 0.3 0.1 20.5 215.0 21.8 918.0 

مارس 

1122 

93.009 22.1 0.9* 22.9 921.1* 21.2* 549.3 

المصدر: تم إعداد البيانات من الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي ووزارة المالية )النشرات والتقارير 

 الشهرية، أعداد متنوعة(.

 حيث إنها آخر بيانات متاحة. 1129 *تمثل تلك البيانات نهاية ديسمبر

 ومن خالل بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

مليون دوالر بنسبة  092انخفاضًا في الدين العام الخارجي بمبلغ  شهدت فترة حكم المجلس العسكري-2

يء طبيعي عما كان عليه الحال في عهد مبارك، وهو االنخفاض الوحيد منذ ثورة يناير. وهذا ش %2.3انخفاض 

، 1122/1127مليار جنيه )البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي  21.2في ظل ورود منح تقدر 

 (03ص

مليون دوالر بنسبة  8.808شهدت فترة حكم الرئيس محمد مرسي زيادة في الدين العام الخارجي بمبلغ -1

، وهى أعلى نسبة ارتفاع للدين العام الخارجي عما كان عليه الحال في عهد المجلس العسكري %19.7زيادة 

، حيث ارتفعت من %77.8بعد الثورة، ويرجع ذلك بصفة رئيسة إلى ارتفاع السندات واألذون الحكومية بنسبة 

، وكذلك ارتفاع الدين المتوسط 1123مليون دوالر في يونيه  9298.2إلى  1121مليون دوالر في يونيه  1511.7

مليون دوالر  1221.1، حيث ارتفع من %70.7بالسلطة النقدية )البنك المركزي( بنسبة  والطويل األجل الخاص

، وكذلك ارتفاع العملة والودائع الخاص بالسلطة 1123مليون دوالر في يونيه  0920.1إلى  1121في يونيه 

مليون  3111ى إل 1121مليون دوالر في يونيه  2111، حيث ارتفعت من %111النقدية )البنك المركزي( بنسبة 

 (03، ص1122/1127. )البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 1123دوالر في يونيه 

والمالحظ في تلك الفترة أن المجلس العسكري ترك البالد بدون احتياطي للمنتجات البترولية، وهو ما دفع 

زاد من فاتورة الدين العام الخارجي، كما أن  الرئيس مرسي إلى السعي لتوفير ذلك، باعتباره من الضروريات مما
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مليار جنيه وهي تمثل تقريبا نصف المنح التي حصل عليه  9.1المنح التي جاءت في عهد الدكتور مرسي بلغت 

 المجلس العسكري.

عما  %2.2مليون دوالر بنسبة زيادة  1.830شهدت فترة عدلي منصور زيادة في الدين العام الخارجي بمبلغ  -3

مليار جنيه  59.9عليه الحال في عهد الرئيس مرسي. وهذا شيء طبيعي في ظل وجود منح سخية بلغت  كان

 في تلك الفترة.

مليون دوالر  9.381( زيادة في الدين العام الخارجي بمبلغ 1129شهدت فترة السيسي )حتى نهاية مارس  -0

مليار جنيه في العام  19.0م ورود منح بنحو عما كان عليه الحال في عهد عدلي منصور. رغ %22.1بنسبة زيادة 

 2، أي بنحو 1129/1122مليار جنيه حتى نهاية العام المالي  0.1ومنح متوقعة بنحو  1129/ 1120المالي 

أضعاف ما كانت عليه المنح في عهد الدكتور مرسي. وقد جاءت هذه الزيادة في الدين العام الخارجي بصفة 

 وذلك على النحو التالي: رئيسة نتيجة لعدة ارتفاعات،

 مليون دوالر إلى 22110.9حيث ارتفعت من  %88.2)أ( ارتفاع ديون السلطة النقدية )البنك المركزي( بنسبة 

مليون  27998.9مليون دوالر إلى  21910.9 مليون دوالر، نتيجة ارتفاع الدين متوسط وطويل األجل من 11798.9

مليون دوالر إلى  5111.1مليون دوالر، والعملة والودائع من  2351.7إلى مليون دوالر  229.2 دوالر، والقروض من

 مليون دوالر. 20511.1

مليون دوالر، نتيجة  3821.8مليون دوالر إلى  2900.3حيث ارتفعت من  %202.8)ب( ارتفاع ديون البنوك، بنسبة 

ون دوالر، والقروض قصيرة األجل ملي 2711.5مليون دوالر إلى 292.8ارتفاع القروض متوسطة وطويلة األجل من 

مليون دوالر  2309.0مليون دوالر إلى  851.9مليون دوالر، والعملة والودائع من  720.9مليون دوالر إلى  1.1من 

. 

مليون  0020.3مليون دوالر إلى  0175.7حيث ارتفعت من  %5.0)ج( ارتفاع ديون القطاعات األخرى، بنسبة 

مليون دوالر  1882.7مليون دوالر إلى  1119.8متوسطة وطويلة األجل من دوالر، نتيجة ارتفاع القروض 

 مليون دوالر. 2912.1مليون دوالر إلى  1198.9وانخفاض الدين قصير األجل )التسهيالت التجارية( من 

مليون  21.121زيادة في الدين العام الخارجي بمبلغ  1129حتى نهاية مارس  1123يوليو  3شهدت الفترة من  -9

ضعف ما كانت  10مليار جنيه، أي بنحو  219.9. رغم ورود منح عن تلك الفترة بنحو %13.2دوالر بنسبة زيادة 

 (03، ص1122/1127عليه المنح في عهد الدكتور مرسي. )البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 
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فاع ديون السلطة النقدية )البنك المركزي( وقد جاءت هذه الزيادة في الدين العام الخارجي بصفة رئيسة الرت

مليون دوالر، نتيجة ارتفاع الدين متوسط  11798.9 مليون دوالر إلى 5120.1حيث ارتفعت من  %215.3بنسبة 

 2351.7مليون دوالر إلى  123.1 مليون دوالر، والقروض من27998.9مليون دوالر إلى  0920.1 وطويل األجل من

 مليون دوالر. 20511.1مليون دوالر إلى  3111.1الودائع من مليون دوالر، والعملة و

مليون دوالر،  3821.8مليون دوالر إلى  2955.5حيث ارتفعت من  %238.1وكذلك ارتفاع ديون البنوك، بنسبة 

مليون دوالر، والقروض  2711.5مليون دوالر إلى 812.9نتيجة ارتفاع القروض متوسطة وطويلة األجل من 

 2309.0مليون دوالر إلى  753.0مليون دوالر، والعملة والودائع من  720.9مليون دوالر إلى  1.1ن قصيرة األجل م

 مليون دوالر .

مليون  0017.5مليون دوالر إلى  0175.7حيث ارتفعت من  %8وكذلك ارتفاع ديون القطاعات األخرى، بنسبة 

 1882.7مليون دوالر إلى  1317.1األجل من دوالر، نتيجة ارتفاع إضافة إلى ارتفاع القروض متوسطة وطويلة 

مليون  2912.1مليون دوالر إلى  2791.7مليون دوالر وانخفاض الدين قصير األجل )التسهيالت التجارية( من 

 دوالر.

حيث وصل  %22.9بنسبة  1122بلغت أعلى نسبة للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في مارس -2

مليار دوالر. بينما  93.0رجي في عهد السيسي إلى أكبر قيمة له في تاريخ مصر المعاصر بمبلغ الدين العام الخا

)فترة حكم المجلس العسكري(  1121بلغت أفل نسبة للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في يونيه 

إلجمالي بلغت في عهد اسماعيل . مع التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ا%21.9بنسبة 

، وما بعد %37نسبة  2551، وعهد مبارك حتى حرب الخليج في العام %201، وعهد السادات نسبة %211نسبة 

 .%09تسوية ديون مصر بعد حرب الخليج حتى نهاية حكم مبارك نسبة 

 %921.1بنسبة  1129ر بلغت أعلى نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في ديسمب-7

نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات  )عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة( بينما بلغت أقل

 .%70.8)عهد المجلس العسكري( بنسبة  1121السلعية والخدمية في يونيه 

بنسبة  1129يونيه  بلغت أعلى نسبة لخدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في-8

نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات  )عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة( بينما بلغت أقل 21.8%

 . %2.3)عهد الرئيس مرسي( بنسبة  1123)عهد المجلس العسكري( ويونيه  1121السلعية والخدمية في يونيه 
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د الدين العام الخارجي، فالحد المقبول عالميا له هو نسبة وهذا المؤشر يكشف بوضوح مدى القدرة على سدا

، لذا فإن الديون الخارجية لم تصل لمرحلة المخاطر العالية بعد وفقا آلخر أرقام رسمية معلنة، وإن كان 19%

مخاطر السداد تضاعفت في عهد السيسي عنها عما كان عليه الحال في عهد المجلس العسكري والرئيس 

 مرسي.

 1121/1123معدل نمو الدين العام الخارجي على نمو الناتج المحلي اإلجمالي عدا نهاية العام المالي  تفوق -5

(، وهذا يبرز تآكل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بفعل نمو الدين العام الخارجي، بل وتآكل جزء من 1123)يونيه 

 الناتج المحلي اإلجمالي نفسه.

مليون دوالر وهو أعلى مبلغ منذ  905.3مبلغ  1122ام الخارجي في مارس بلغ نصيب الفرد من الدين الع -21

 قيام ثورة يناير. 

، اتجاهًا ملحوظًا وتسارعًا 1122من حكم السيسي حتى نهاية يونيو  1122شهدت الفترة ما بعد مارس -22

ا الشأن. ويظهر الجدول متناميًا نحو الديون الخارجية، وبات دور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مشهودا في هذ

 م.1122التالي عددا من القروض التي تم رصدها ولم يتضمنها رصيد الدين العام الخارجي المنشور في مارس 

  1122( ديون خارجية مصرية ما بعد مارس 8جدول رقم )

الغرض من  قيمة القرض الجهة المقرضة

 المستفيدالقرض/

 مالحظات

الصندوق السعودي 

 للتنمية

المساهمة في العديد  مليار دوالر  2.9

من المشروعات 

 التنموية في مصر .

 1122مايو 

تزويد مصر  مليار دوالر 13

باحتياجاتها البترولية 

 لمدة خمس سنوات

اتفقت الهيئة العامة للبترول مع /  1122أبريل 

السعودية على تزويد مصر  شركة أرامكو

باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات بواقع 

ألف طن شهريا بتمويل الصندوق السعودي  711

 سنة. 29والسداد على  %1للتنمية بفائدة 

تمويل القصر العيني  مليون دوالر 225

مستشفيات  2إلنشاء 

بإشراف الهيئة 

الهندسية للقوات 

 1122أبريل 

http://www.ektesadnews.com/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A5/
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0X80T1
http://bwabtk.com/economy-finance-business/140073.html
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 3المسلحة خالل 

 أعوام.

الصندوق الكويتي 

 للتنمية

لتمويل إنشاء محطات  مليون دوالر 211

لتحلية المياه في شبه 

 جزيرة سيناء

 1122مايو 

الصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي

لتمويل محطة كهرباء  مليون دوالر 122

 ةغرب القاهر

 11122أبريل 

 CDPبنوك ) 

اإليطالى وكريدى 

إجريكول وبى ان بى 

 باريبا الفرنسيين(

لتمويل شركة ميدور  ار دوالرملي 2.1

لسد احتياجات السوق 

 من الغاز الطبيعي

 1122فبراير 

بنوك ألمانية  3

مير تشمل التع

األلمانى ودويتشه 

 .HSBC»بنك و

لتمويل المكون األجنبي  مليار يورو 0.2

ضمن صفقة شركة 

سيمنس إلنشاء 

 محطات كهرباء

تقدر بمبلغ / القيمة الكلية للصفقة  1122مارس 

 مليار يورو 8

 

مجموعة من 

البنوك الفرنسية 

من خالل بنك 

كريدي أجريكول 

للشركات 

 واالستثمار

من  %01تمثل نشبة  مليار يورو  1.1

القيمة المتبقية من 

صفقة تسليح مع 

 فرنسا 

وقد  مليار يورو 9.2/ إجمالي القرض  1122مارس 

وافق البرلمان على الدفعة األولى من القرض بمبلغ 

من الصفقة في مارس  %21مليار يورو بنسبة  3.0

 الماضي.

/ البنك الدولي أبدى تراجعًا عن  1122أبريل  دعم الموازنة مليار دوالر  3 البنك الدولي

لذي جرى التوقيع عليه في تعهدات القرض ا

ديسمبر الماضي. ألن الحكومة لم تلتزم باالشتراطات 

التي أقرت بها في متن االتفاق، والتي على أساسها 

وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق 

بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص 

 فاتورة األجور والدعم. 

http://www.ektesadnews.com/100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A5/
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1057164-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://www.alborsanews.com/2016/03/06/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-240-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%80%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86/
http://www.parlmany.com/News/7/46551/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
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، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لقروض )الجزيرة مباشر(مليار دوالر  3.9بمبلغ  هذا بخالف صفقة تسليح روسية

مليار دوالر   27.8واليابان بقيمة  )مباشر مصر(مليار دوالر  3.2وتمويل لمشروعات من كوريا الجنوبية بقيمة 

، وما تم التصريح به من قبل مسؤولين بالبنك المركزي بالحصول على وديعة إماراتية بمبلغ )أصوات مصرية(

ومن ثم سداد ما تبقي من وديعة قطر )مليار  1122يونيه  31ك المركزي قبل مليار دوالر لدعم االحتياطي بالبن 1

 .)اليوم السابع(( مليون دوالر 711دوالر( والقسط النصف سنوي لنادي باريس )

مليار دوالر بعد زيارة العاهل السعودي  3عة سعودية لدعم االحتياطي بالبنك المركزي بمبلغ فضال عن ودي

والتي ربطت إيداعها بتصديق البرلمان على  )الوطن(وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية 

 1122يونيه  12المصرية السعودية والتي تأخر وصولها بعد حكم محكمة القضاء اإلداري في ترسيم الحدود 

، وكذلك التفاوض )الشروق(ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وسيادة مصر على تيران وصنافير 

 .)الصباح(مليار دوالر  8.0للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 

دوالر مليار  09إضافة إلى تكاليف المرحلة األولى من العاصمة الجديدة التي قوامها االقتراض وتقدر بمبلغ 

مليار دوالر فضال  19، وكذلك تكاليف إنشاء محطة الضبعة النووية التي قوامها قرض روسي بمبلغ )العربية نت(

 1192تى عام مليار دوالر، وما يتضمنه ذلك من مصادرة حق األجيال القادمة ح 3.8عن تمويل مصري بمبلغ نحو 

في العيش في حياة كريمة بفعل تبعات هذا القرض وفوائده، والتكاليف الباهظة لمتأخراته، فضال عن عدم 

 الحاجة الملحة أصال للمشروع الممول له.

قرار رئيس الجمهورية  2211مايو  25في عددها الصادر يوم الخميس  الجريدة الرسمية المصرية فقد نشرت 

بالموافقة علي االتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا االتحادية بشأن تقديم  1129لسنة  080رقم 

قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا االتحادية إلي حكومة مصر إلنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة 

من قيمة كل عقد لصالح  %89طرف المصري لتمويل مليار دوالر أمريكي، ويستخدم القرض بواسطة ال 19بقيمة 

 تنفيذ األعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات.

في أقساط، إما بالدوالر أو بالجنيه المصري  %29ويسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والبالغة 

سداد مقدمة أو أي مدفوعات بعد لصالح المؤسسات الروسية المفوضة بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة 

عاًما ما  23تنفيذ األعمال والخدمات وتسليم التوريدات. ويستخدم الطرف المصري القرض على دفعات لمدة 

وفًقا للجدول الزمني الموضوع، ويقوم بسدادالمبالغ المستخدمة من القرض على مدار  1118و 1122بين أعوام 

http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/03/201632313039149955.htm
http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2016/03/201632313039149955.htm
http://www.mubasher.info/news/2912724/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%803-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.mubasher.info/news/2912724/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%803-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.aswatmasriya.com/news/details/59307
http://www.youm7.com/story/2016/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1-/2691773
http://www.youm7.com/story/2016/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1-/2691773
http://www.elwatannews.com/news/details/1116023
http://www.elwatannews.com/news/details/1116023
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062016&id=0f26cbba-c87e-455b-a5d4-2d5ece584a36
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23062016&id=0f26cbba-c87e-455b-a5d4-2d5ece584a36
http://www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=153364
http://www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?Id=153364
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2015/03/14/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
http://www.alamiria.com/
http://www.alamiria.com/
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أكتوبر من كل عام، بشرط سدادالدفعة األولى  29أبريل و 29اوًيا في قسًطا نصف سنوي متس 03عاًما، على  11

 . 1115أكتوبر  29من أصل القرض في 

سنوًيا. وأنه في حالة عدم سداد أي  %3وذكرت االتفاقية أن الطرف المصري يدفع الفائدة على القرض بمعدل 

من  %291أخرات، ويخضع لفائدة قيمتها أيام عمل، وُيحتسب المبلغ على أنه مت 21من الفوائد المذكورة خالل 

أيام  21معدل الفائدة األساسي. وأنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خالل 

من معدل الفائدة األساسي، وأعطت  %211عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 

يوًما ميالدًيا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد  51رات، أو فوائدها، خالل االتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخ

 في تعليق أي استخدام آخر للقرض.

مليار دوالر منها  23.2ومن خالل ما سبق يمكن القول أن القروض التي تم االتفاق والتوقيع عليها فعال بلغت 

السعودي لتزويد مصر باحتياجاتها البترولية  عاًما، والقرض 23القرض الروسي الذي يصرف على دفعات لمدة 

 مليار دوالر.  80.8لمدة خمس سنوات، بينما بلغت اتفاقيات القروض التي في طور التنفيذ 

مليار دوالر  231.7( نحو 1128وهذا يعني أن ديون مصر قد تصل خالل العامين القادمين )في نهاية يونيه 

حلي اإلجمالي، آخذا في االعتبار فقط القروض المنفذة فعال بعد مارس من الناتج الم %32)بدون الفوائد( بنحو 

مليار(، والقروض التي تسعى الحكومة لها خالل العامين  28.2حتى نهاية العامين وفقا للبيانات الحالية ) 1129

ليار دوالر( م 93.0) 1122مليار دوالر( وقيمة الدين العام الخارجي في مارس  01.3القادمين وفقا لتفاهماتها )

 مليار دوالر(. 71.3حيث يمكن تقدير الدين العام الخارجي حينئذ بنحو ) 4مضافا إليه معدل نموه في العامين

أصبح غاية، ويرتبط معظم هذه القروض بالبنية التحتية، االتجاه للقروض الخارجية في عهد السيسي  -2

عتماد عليها أيضا لترقيع الديون، وسد عجز وتتسم بكونها باهظة التكاليف قليلة العائد، فضال عن اال

الموازنة، وسداد ما على الحكومة وهيئاتها من التزامات خارجية، والوفاء بالحاجات الضرورية االستيرادية في 

ظل أزمة الدوالر المتنامية، ولم تكتف الحكومة بذلك بل فتحت المجال لبنوك القطاع العام الثالثة لالقتراض 

ى جنب مع االقتراض الحكومي، وهو ما يعني توريط تلك البنوك في ديون هى في غني عنها، الخارجي جنبا إل

 وهو ما يضر بمصلحة المودعين في تلك البنوك في األساس.

                                  
اعتمادا على معدل النمو المتاح في نهاية مارس  ،6102ان في نهاية يونيه تم حساب معدل نمو النانج المحلي اإلجمالي والدين العام المحلي المتوقع( 4)

6102. 
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ولعل أخطر ما في هذه القروض غلبة البعد السياسي على االقتصادي بحثا عن حال لعقدة الشرعية، واستخدام 

 مقنعة لكسب والء دول ذات قوة دولية السيما روسيا وألمانيا وفرنسا.السيسي في ذلك أداة الرشوة ال

يعكس تخفيض التصنيف االئتماني لمصر وبنوك القطاع العام الثالثة المخاطر التي تحيط بقدرة مصر  -7

وتلك البنوك على سداد التزاماتها، وأيضا انخفاض جدارتها االئتمانية في الحصول على القروض أو الحصول 

القروض ولكن بفائدة مرتفعة . فقد أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف االئتماني، أنها على 

قامت بتعديل نظرتها المستقبلية لثالثة بنوك مصرية من "مستقرة" إلى "سلبية". وأشارت الوكالة في بيان 

( أن البنوك المصرية الثالثة هي: البنك األهلي المصري )أكبر بنك حكومي(، وبنك مصر )ثاني 1122مايو  27لها )

أكبر بنك حكومي( والبنك التجاري الدولي )أكبر بنك خاص في مصر(. وأضافت الوكالة أنها أبقت على التصنيف 

 (.B-/Cاني على المديين الطويل والقصير عند ) االئتم

وقد جاء هذا التخفيض االئتماني بعد أربعة أيام فقط من تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية 

التصنيف االئتماني السيادي طويل األجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي 

( أن: "النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة 1122مايو  23في بيان الوكالة ) تواجهها البالد. حيث جاء

يصعد شهرا المقبلة. ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البالد، و 21الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خالل 

وأبقت الوكالة على تصنيف االئتمان السيادي قصير األجل بالعملة  التوتر السياسي واالجتماعي في البالد".

 (.B-/ Bاألجنبية والمحلية لمصر في فئة )

 مؤشرات الدين العام المحلي:ثانيًا: 

على موقف الدين ( عددا من المؤشرات الخاصة بالدين العام المصري المحلي، للوقوف 5يظهر الجدول رقم )

 .1122حتى مارس  1122من مارس خالل الفترة  العام المصري المحلي

 (:1122مارس  - 1122)مارس ( مؤشرات الدين العام المصري المحلي 5جدول )

الدين العام  السنة

 المحلي

 )بالمليون جنيه(

 

معدل النمو في 

الدين العام 

 المحلي

)%( 

معدل نمو الناتج 

المحلي الحقيقي 

عار السوق( )بأس

)%( 

الدين العام المحلي/ 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 )%( 

متوسط نصيب الفرد من 

 الدين المحلي )بالجنيه(**

مارس 

1122 

2.112.517 - - 71.7 21022.8 

http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/886752-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-3-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/05/160513_egypt_standard_rating
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يونيه 

1121 

231383237 13.2 1.1 70.7 29119.5 

يونيه 

1123 

239173378 13.0 1.2 81.8 28131.8 

يونيه 

1120 

238223981 28.5 1.1 82.0 11591.9 

يونيه 

1129 

132223309 22.9 0.1 87.2 13775.1 

مارس 

1122 

130523920* 27.5 0.9* 88.2 17257.1 

المصدر: تم إعداد البيانات من الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي ووزارة المالية )النشرات والتقارير 

 الشهرية، أعداد متنوعة(.

 حيث إنها آخر بيانات متاحة. 1129ت نهاية ديسمبر *تمثل تلك البيانا

*** قام الباحث بحساب متوسط نصيب الفرد من الدين المحلي اعتمادا على عدد السكان المنشور في نشرة 

 .1، ص1122وزارة المالية، مايو 

 من خالل بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

مليون جنيه بنسبة  132.121ي الدين العام المحلي بمبلغ شهدت فترة حكم المجلس العسكري ارتفاعًا ف -2

 عما كان عليه الحال في عهد مبارك. %13.2ارتفاع 

مليون جنيه بنسبة  185.102شهدت فترة حكم الرئيس محمد مرسي زيادة في الدين العام المحلي بمبلغ -1

 عما كان عليه الحال في عهد المجلس العسكري. %13.0زيادة 

 %28.5مليون جنيه بنسبة زيادة  185.110عدلي منصور زيادة في الدين العام المحلي بمبلغ  شهدت فترة -1

 عما كان عليه الحال في عهد الرئيس مرسي.

مليون جنيه  275.531( زيادة في الدين العام المحلي بمبلغ 1127شهدت فترة السيسي )حتى نهاية مارس  -3

عهد عدلي منصور، وهذه النسبة مزيد من التنامي في الديون في  عما كان عليه الحال في %28.5بنسبة زيادة 

يظهر هذا التنامي  1122عهد السيسي، وإذا تم حساب الزيادة في الدين المحلي منذ االنقالب حتى نهاية مارس 

-. وهذا رغم ورود %23.9مليون جنيه بنسبة زيادة  801.511بصورة أكبر حيث زاد الدين العام المحلي بمبلغ 
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ضعف ما كانت عليه المنح  10مليار جنيه، أي بنحو  219.9منح عن تلك الفترة بنحو  --ا ذكرنا من قبلكم

 (03، ص1122/1127في عهد الدكتور مرسي. )البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 

ات الخزانة، فعلي سبيل وترجع تلك الزيادة في الدين العام المحلي إلى التمادي في سياسة إصدار أذون وسند

مليون جنيه مقارنة بـ  131113927إلى  1122المثال ارتفعت األرصدة من أذون وسندات الخزانة في مارس 

، %91.3، وبنسبة زيادة 1123مليون جنيه في يونيه  231253185، و1120مليون جنيه في يونيه  230783802

فقط في عهد الدكنور مرسي حيث  %27.7إلى  1123يه على التوالي، في حين وصلت تلك النسبة في يون 79.2%

 1123مليون جنيه في يونيه  231253185، إلى 1121مليون جنيه في يونيه  231783221ارتفعت تلك األرصدة من 

 . 

ويعكس إفراط االنقالب في إصدار سندات وأذون الخزانة السير على النهج الخطير الذي ارتضته الحكومات 

مي بعملية اإلصالح االقتصادي في التسعينيات من القرن العشرين واالعتماد على التمويل المصرية منذ ما س

بالعجز، وإن كان األمر بلغ أشده في فترة اإلنقالب. وهو ما يؤثر حتما على السيولة المتاحة أمام القطاع الخاص 

هو ما يقلص من نشاط القطاع لتفضيل البنوك عند توجيه استثمارات العائد المميز ألذون وسندات الخزانة، و

الخاص نتيجة مزاحمة الحكومة له في الفرص المتاحة للتمويل، كما أن هذا التمويل لعجز الموازنة تحول إلى 

سياسة ترقيعية للديون ال ينبني عليها قيمة مضافة حقيقية. كما أن اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 

 يزيد من أعباء خدمة الدين المحلي.

شهدت نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي اإلجمالي تزايدا منذ عهد المجلس العسكري حتى بلغت في -0

للدين العام  %21، وهو ما يعني تخطى تلك النسبة حد األمان الذي يقدر بنسبة %88.2نسبة  1122نهاية مارس 

للدين  %21مى وحده يتجاوز أكثر من المحلي والخارجي معا، والدخول في مخاطر عالية. بل إن الدين الحكو

 73.1، و1129في يونيه  %77مقارنة بنسب  %75.3بنسبة  1122المحلي، فوصل إلى أعلى قيمة له في مارس 

 م.1121في يونيه  %92.2، و1123في يونيه  %28.0، و1120في يونيه 

إلجمالي، نجد أن معدل نمو من خالل مقارنة معدل نمو الدين العام المحلي بمعدل نمو الناتج المحلى ا -9

الدين العام المحلي تفوق بصورة كبيرة على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة، وهو ما 

يعني تأكل الناتج المحلي اإلجمالي تدريجيا بفعل التنامي في الدين العام المحلي. ولو افترضنا نمو الدين العام 
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 0.2مبلغ  1128فإنه يتوقع ان يصل الدين العام المحلي في نهاية يونيه  1122المحلي بنفس معدالت مارس 

 من الناتج المحلي اإلجمالي في ذات العام. %213تريليون جنيه بنسبة نحو 

وهو أعلى  ،1122جنيه في مارس  17257.1بلغت حصة الفرد الواحد من إجمالي الدين العام المحلي نحو -2

 مبلغ منذ قيام ثورة يناير. 

 الثًا: مؤشرات الدين العام )المحلي والخارجي( ث

عددا من المؤشرات الخاصة بالدين العام المصري )المحلي والخارجي(، للوقوف على ( 21رقم )يظهر الجدول التالي 

 .1122حتى مارس  1122من مارس خالل الفترة موقف الدين العام 

 1122حتى مارس  1122رس من ما( مؤشرات الدين العام )محلي وخارجي( 21جدول رقم )

الدين العام  السنة

)بالمليون 

 جنيه(

 

معدل النمو 

في الدين 

 العام 

)%( 

معدل نمو الناتج 

المحلي الحقيقي 

)بأسعار السوق( 

)%( 

الدين العام / 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

)%( 

متوسط نصيب 

الفرد من الدين 

 العام )بالجنيه(

 29131.8 87.7 - - 2.118.235 1122مارس 

 27990.7 87.3 1.1 25.7 2.002.921 1121يونيه 

 11815.0 59.2 1.2 12.8 2.721.995 1123يونيه 

 10720.0 212.5 1.1 12.2 1.201.732 1120يونيه 

 17888.5 211.1 0.1 29.8 1.081.210 1129يونيه 

 31519 211.8 **0.9 25.0 *1.520.722 1122مارس 

 الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي )النشرة الشهرية، أعداد متنوعة(.المصدر: تم إعداد البيانات من 

*قام الباحث بحساب الدين العام الخارجي قبل إضافته للدين الداخلي اعتماد على األسعار المنشورة في نشرة 

بلغ بعطاءات حيث  1129، ومراعاة ما تم من ارتفاع لسعر الدوالر في مارس 12، ص1122وزارة المالية، مايو 

 جنيه.  8.78البنك المركزي 

 حيث إنها آخر بيانات متاحة. 1129في نهاية ديسمبر  **

 من خالل بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
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في  %87.3وأدنى نسبة  1123في مارس  %211.8بلغت أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي  -2

، هذا رغم ما حصل عليه اإلنقالب 5%21دين العام حاجز األمان الذي يقدر بنسبة . وبذلك تعدى ال 1121يونيه 

 مليار دوالر من دول الخليج. 01ما يزيد عن منح تعدت 

من خالل مقارنة معدل نمو الدين العام بمعدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي، نجد أن معدل نمو الدين العام  -1

ناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة، وهو ما يعني تأكل الناتج المحلي تفوق بصورة كبيرة على معدل نمو ال

 1122اإلجمالي تدريجيا بفعل التنامي في الدين العام. وبلغ أعلى ارتفاع لمعدل نمو الدين العام في مارس 

ول من العام لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )في النصف األ %0.9مقارنة بنسبة  %25.0شهور( بنسبة  5)في 

. وبذلك تعدى الوضع مستوى األمان بكثير الذي يكون بتساوى أو زيادة معدل نمو الناتج  6 (1129/1122المالي 

المحلى عن معدل نمو الدين العام. حيث يأكل النمو في الدين النمو في الناتج المحلي، بل وجزء من الناتج 

  المحلي نفسه اليستهان به.

جنيه،  وينبغي أن يتناسب نصيب  31595مبلغ  1121فرد من الدين العام في مارس بلغ متوسط نصيب ال-3

الفرد من الدين العام مع إمكانياته متمثلة فى متوسط نصيبه من الدخل، فيكون هذا المؤشر في حدود األمان 

د من ولما كان متوسط نصيب الفر من متوسط دخله فى السنة. %91إذا وصل نصيب الفرد من الدين العام 

، وهذه %225، فإن نسبة نصيب الفرد من الدين العام إلى متوسط الدخل للفرد تبلغ 7جنيه 17219الدخل 

النسبة تزيد بكثير عن حد األمان. وهذا يعكس األعباء التي يتحملها الفرد والتي يؤثر بالطبع على مستوى 

 معيشته والخدمات المقدمة له.

لى االستدانة بدين عام هو عجز الموازنة الذى يعنى نقص اإليرادات يعد السبب الرئيس للجوء الدولة إ -0

العامة عن مواجهة النفقات العامة المتزايدة، وكلما زاد العجز واستمر كلما زاد الدين العام، والواقع فى مصر 

يئات الهوحتى  يظهر أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز مستمر ومزمن وتزايد فى السنوات األخيرة،

                                  
، %21بخالف المعايير التي تأسست عليها اتفاقية ماستريخت التي تحدد نسبة األمان بـ  %011قد يري البعض أن العديد من الدول تجاوز فيها الدين العام ( 5)

يطاليا  ،%651ومن أمثلة هذا الدول اليابان بنسبة  ، وهذا ال يعني أن الدين العام %015، والواليات المتحدة %061، والبرتغال %071، واليونان %031وا 
ا أزمة الدين هغير قابل لالنفجار في أي وقت، فهذا يتوقف على طبيعة اقتصاد الدولة، خاصة وأن هذه الدول في مصاف الدول المتقدمة،  فهناك دول تحيط ب

بعكس  ،نان والبرتغال، ودول مازال ينغمس الدين في مقدرتها االنتاجية وتنوع هيكلها اإلنتاجي واقتصادها الحقيقي كاليابان والواليات المتحدةوبدت مالمحها كاليو 
 الحال في مصر التي اقتصادها ريعي وهو ما يزيد من األزمة.

 .0، ص02آخر بيانات متاحة بالتقرير الشهري لوزارة المالية، مايو  6 
 جنيه. 67265، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 0، ص02فقا لبيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، مايو و  7 
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العامة االقتصادية التي يفترض أنها تحقق فائضاً بمعنى أن تغطى إيراداتها نفقاتها وتزيد فإن واقعها يظهر 

 أنها تحقق عجزًا.

وتظهر خصوصية العالقة بين الدين وعجز الموازنة فى أنه بجانب أن العجز هو سبب االستدانة، أصبحت أيضا 

نى أنه يتم االستدانة لسداد ديون سابقة مما يعكس أن ترقيع أعباء خدمة الدين من قيمة العجز، بما يع

 الديون هي السياسة المثلى للحكومة وأن األمر سيستمر هكذا فى المستقبل وسوف تتضخم الديون. 

( أن الفوائد على 222)وزارة المالية، ص 1122/1127كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة فقد 

من إجمالي المصروفات، كما تلتهم الفوائد  %32.1مليون جنيه وتمثل نسبة  151.911در بمبلغ الدين العام تق

بداًل من إنفاق هذه اإليرادات لتقديم الخدمات للمواطنين. وتقدر الفوائد  من إجمالي اإليرادات %02.3نسبة 

والفوائد على الدين الخارجي  من إجمالي الفوائد، %57.0مليون جنيه بنسبة  180.822على الدين المحلي بمبلغ 

 .% من إجمالي الفوائد.1مليون جنيه بنسبة  7.295

مليون  325.021مليون جنيه، وعجز الموازنة بمبلغ  192.188كما قدر سداد أقساط القروض في الموازنة بمبلغ 

ـ  جنيه بالسالب( مليون  191جنيه، ومن ثم تقدر الفجوة التمويلية )بعد مراعاة حصيلة الخصخصة التي تقدر ب

مليون  211مليون جنيه، ويتم سداد هذه الفجوة التمويلية من خالل اقتراض خارجي بمبلغ  979.558بمبلغ 

مليون جنيه قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق الخزانة،  2.111جنيه لتمويل االستثمارات العامة، ونحو 

من الفجوة التمويلية( يتم تغطيته من خالل إصدار  %55.8مليون جنيه )ويمثل نسبة  970.858والباقي البالغ 

 مليون جنيه. 970.858أذون وسندات خزانة بمبلغ 

والمالحظ أن البنك المركزي اتخذ سياسة رفع سعر الفائدة منحا له منذ تولي طارق عامر محافظا له في نوفمبر 

وهو ما يعني تحمل موازنة  %2حيث رفعها بنسبة  1122، فرفعها أكثر من مرة وكان آخرها في يونيه 1129

مليون جنيه، وهو ما يزيد من  9705الدولة فوائد إضافية على مبلغ أذون وسندات الخزانة المذكور تقدر بمبلغ 

أعباء الدين العام المحلي، كما أن ارتفاع سعر الدوالر يزيد من تكلفة أعباء الدين العام الخارجي، وهذا االرتفاع 

 ضعف موارد النقد األجنبي. وهو ما يزيد من فاتورة الدين العام في نهاية المطاف. متوقع بصوة كبيرة في ظل

من خالل استشراف المستقبل في ظل واقع الدين العام في مصر، وما ذكرناه من توقعات وصول الدين -9

يون جنيه. فهذا تريل 0.2مليار دوالر، والدين العام المحلي إلى نحو  232إلى نحو  1128العام الخارجي في يونيه 
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من الناتج  %235تريليون جنيه بنسبة  9.9جنيه( إلى 22يعني وصول الدين العام )وفق أقل تقدير لسعر الدوالر 

 مما ينذر بخطورة األمر وحدوث كوارث اقتصادية خالل األعوام القادمة. المحلي اإلجمالي.

 االقتدار المالى العام:رابعًا: مؤشرات قياس 

( مؤشرين لالقتدار المالي العام هما: تناسب معدل النمو فى كل من اإليرادات 29-20، ص1113استخدم عمر )

العامة والنفقات العامة، وتناسب سعر الفائدة على الدين العام مع معدل نمو الدين العام. ومن خالل هذه 

ن، ومن ثم يمكن المؤشرين يمكن التعرف على مدى مقدرة المال العام لمواجهة مشكلة ومخاطر تزايد الديو

الوقوف على مدى قدرة المالية العامة على مواجهة مشكلة الديون فى المستقبل، بمعنى تحمل أعباء الموجود 

 منها وتقليل االعتماد على الديون فى المستقبل. 

تناسب معدل النمو فى كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة: من خالل هذا المؤشر يمكن الوقوف على  –2

معدل النمو لكل من اإليرادات العامة والنفقات العامة فإذا تساوى معدلهما أو زاد معدل نمو اإليرادات عن 

اإليرادات والنفقات العامة في  22يكون الوضع سليمًا والعكس صحيح .ويظهر الجدول  معدل نمو النفقات

 1122/1127 حتى 1121/1122الموازنة العامة للدولة خالل الفترة من العام المالي 

 1121/1122( اإليرادات والنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة خالل الفترة من العام المالي 22جدول رقم )

 )مليار جنيه( 1122/1127حتى 

 المصروفات اإليرادات السنة المالية

 معدل النمو قيمة معدل النمو قيمة 

1121/1122 129.3 - 012.5 - 

1122/1121 313.2 20.0 072 27.1 

1121/1123 391.3 29.0 988.1 10.5 

1123/1120 092.8 31.0 712.9 25.3 

1120/1129 029.1 2.8 733.0 0.9 

1129/1122 919.1* 21.5 818.8* 23 

1122/1127 232.2** 11.1 532.2** 21.5 

ع الموازنة العامة للدولة المصدر: تم إعداد البيانات من الباحث اعتمادا على بيانات البيان المالي عن مشرو

 .  *متوقع. ** مشروع الموازنة.38، ص1122/1127
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وبالنظر إلى بيانات الجدول السابق نجد أن معدل نمو النفقات يزيد عن معدل نمو اإليرادات، عدا في العام 

صفة (، ويرجع ذلك ب%25.3( على معدل نمو المصروفات )%31.0حيث تفوق معدل نمو اإليرادات ) 1123/1120

 مليار جنيه للعام المالي السابق. 9.1مليار جنيه مقارنة بـ  59.5رئيسة لزيادة المنح إلى 

( %11.1حيث تم تقدير معدل معدل نمو اإليرادات ) 1122/1127وكذلك عدا مشروع الموازنة للعام المالي 

على نفس سياسة تقديرات  ( وذلك نتيجة للمغاالة في تقدير اإليرادات، والسير%21.5ومعدل نمو المصروفات )

، والتي انخفضت الحصيلة الضريبية الخاصة بها بنسبة 1129/1122اإليرادات المفرطة التي تمت بموازنة العام 

 عما كان مقدرا. %11، والحصيلة غير الضريبية بنسبة 29%

تج المحلي اإلجمالي وهذا يعكس لعبة األرقام التي تجيدها الحكومة سواء باإلفراط في قيمة اإليرادات أو النا

 لتجميل الموازنة وجعل عجزها مقبوال. وتلك السياسة التجميلية تعظم من المخاطر المستقبلية للدين العام.

تناسب سعر الفائدة على الدين العام مع معدل نمو الدين العام: من خالل هذا المؤشر فإن زيادة سعر  -1

على الرشد فى إدارة الدين العام وإمكان كبح جماحه، أما لو قل  الفائدة أو تساويها لمعدل نمو الدين العام يدل

( معدل نمو الدين 21سعر الفائدة عن معدل النمو فى الدين العام، فإن األمر ينذر بالخطر. ويظهر الجدول رقم )

لعام( يوم )باعتبار أن أذون الخزانة هي السمة الغالبة للدين ا 52العام ومتوسط الفائدة علي أذون الخزانة 

 .1120/1129حتى  1121/1122خالل الفترة من العام المالي 

 1121/1122( معدل نمو الدين العام ومتوسط الفائدة علي أذون الخزانة خالل الفترة من العام المالي 21جدول )

 .1120/1129حتى 

 يوم % 52متوسط الفائدة علي أذون الخزانة  معدل نمو الدين العام % السنة

1122/1121  25.7 23.38 

1121/1123 12.8 23.39 

1123/1120 12.2 21.88 

1120/1129 29.8 22.00 

المصدر: تم إعداد البيانات من الباحث اعتمادا على بيانات البنك المركزي وبيانات وزارة المالية )النشرات 

 والتقارير الشهرية، أعداد متنوعة( .
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يوم يقل عن معدل نمو الدين  52لفائدة علي أذون الخزانة وبالنظر في الجدول السابق نجد أن متوسط سعر ا

العام، وهو ما يؤكد تعدى وضع الدين العام مرحلة األمان بكثير وانتقاله من مرحلة الظاهرة وحتى من مرحلة 

المشكلة التى يمكن حلها إلى مرحلة األزمة المستحكمة التى يصعب عالجها فى األمد القصير، وهذا يؤدى إلى 

 ارثية على مجمل االقتصاد القومى نتيجة لسوء إدارة الدين العام.آثار ك

 الدين العام المصري بين اآلثار والعالج المبحث الرابع: 

ينذر وضع الدين العام المصري في الوقت الحالي، وتوجهاته المستقبلية بالخطورة، وال يمكن حصر المخاطر في 

عقولة إذا قيس بإجمالي الدين العام، وهذا مؤشر ال ميزان الدين الخارجي فقط، وترديد بأنه يمثل نسبة م

حقيقي له في تقييم وضع الدين العام، والمؤشرات التي طرحناها في المبحث السابق تعكس مدى المخاطر 

 الحالية والمستقبلية لسياسة الدين العام في مصر.

اقتصادية واجتماعية فيكون القرض  ن أولي بديهيات االقتراض العام، أن يكون استخدام القرض ذات جدويفم

له القدرة على تحقيق تدفقات من استخدامه تمكن من المقدرة على سداده، واالستخدام األمثل له في 

مشروعات تنموية ذات أولوية ولها قدرة على تغيير هيكل اإلنتاج وهيكل العمالة بما يصب في صالح االقتصاد 

المصرية، التي تتسم سياسة الحكومة فيها باالقتراض من أجل ترقيع  القومي، وهذا ما نراه غائبا في القروض

 القروض، في ظل إصابتها بالحول التنموي وغياب األولويات.

 أواًل: آثار الدين العام المصري:

 يمكن إيجاز أهم اآلثار لسياسة اإلفراط في القروض، وتضخم الدين العام المصري فيما يلي:

حلي القدرة على زيادة الطلب الكلي في األجل القصير وفقا لرؤية العديد من إذا كان للدين العام الم-2

االقتصاديين حيث يمكن للحكومة زيادة اإلنفاق العام بما تستدينه، فإن الواقع المصري على خالف ذلك حيث 

ابقة، الستحول االقتراض الحكومي الداخلي إلى آفة مستمرة، تستخدمه الحكومة بصورة ترقيعية لسداد ديونها 

 ومن ثم ال يمكن للحكومة زيادة الطلب الكلي في األجل الطويل.

من الناتج المحلي  %8.9يعاني االقتصاد المصري من وجود فجوة بين االدخار واالستثمار في مصر تبلغ نحو  -1

إلى أن نسبة ( 2، ص1122اإلجمالي، مع تدني كل منهما، حيث يشير التقرير المالي الشهري لوزارة المالية )مايو 

، بينما بلغت نسبة االستثمار للناتج 1120/1129في العام المالي  %9.5االدخار للناتج المحلي اإلجمالي بلغت 

.ونظرا ألنه من الواجب أن يحظى القطاع الخاص بالجزء األكبر من  %20.0المحلي اإلجمالي عن نفس العام 



 

 

يةأزمة الدين العام المصري: رؤية تحليل 38   16 يوليو 21026  

 

للقطاع الخاص في فرص التمويل فضال عن سيطرة  اإلسهام في الخطة االستثمارية، فإن مزاحمة الحكومة

 العسكر على االقتصاد يؤثر سلبا على تنفيذ الخطة االستثمارية والناتج المحلي اإلجمالي طبقا لمبدأ المزاحمة.

نفقات أعباء خدمة الدين، وهو ما يمثل الموازنة، يؤدي إلى زيادة استخدام الدين العام لتمويل عجز  -3

 اإلنفاق ، كما أنه مع سوء إدارة الدين العام يزداد عجز الموازنة نتيجة لزيادةزنة العامة للدولةإضافية فى الموا

في الزيادة من خالل حلقة فيستمر بذلك الدين العام اإليرادات العامة، نمّو أكبر من معدل نمو  العام بمعدل

ثلث المصروفات ونحو نصف اإليرادات خبيثة مفرغة ال تبقي وال تذر ألي تنمية مستهدفة، كما أن تخصيص نحو 

 لخدمة الدين يعني حرمان المواطنين من االستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين.

الدين العام الخارجي يمثل تدفقات نقدية داخلة في ميزان المدفوعات مما يساهم في تخفيض العجز  -0

خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط تمثل تدفقات خارجة تزيد الكلى في هذا الميزان، وفي المقابل فإن أعباء 

 في العجز في الميزان، وهو ما يزيد من أزمة سعر صرف الدوالر، ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه.

بين األجيال من المواطنين، بظلمه لألجيال الالحقة خاصة في ظل يمثل االقتراض صورة لفقدان العدالة  -9

ذي يغلب عليه سد عجز الموازنة وليس إقامة مشروعات استثمارية يمتد نفعها لألجيال اقتراض الحكومة ال

القادمة من المواطنين، كما أن االقتراض بسعر فائدة مرتفع نتيجة لتصنيف مصر االئتماني المنخفض، 

قط لحالية فوكذلك ارتفاع سعر الدوالر وما ينتج عنه من مخاطر سعر الصرف، يمتد أثره السلبي ليس لألجيال ا

 بل لالحقة أيضًا. 

االقتراض السيما الخارجي بتحوله إلى غاية للحكومة يمثل صورة من صورة استعباد المواطن المصري في  -2

الداخل واستعباد الوطن كله بما فيه من إنسان وثروات وسيادة لحساب التبعية للخارج. كما يفتح الباب على 

 فيها، والوقوع في دوامة اإلفالس. مصراعيه لجدولة الديون بفائدة مغالي

ففي ظل هذا اإلفراط في االقتراض، ومع افتراض بقاء الوضع االقتصادي المتردي عما هو عليه من انخفاض 

الموارد الدوالرية، وتمدد العسكر االقتصادي، ومزاحمتهم للقطاع الخاص الذي أصابه االنكماش وما تأثير ذلك 

ن النتيجة الطبيعية، هو مزيد من االقتراض بفائدة مبالغ فيها النخفاض سلبا على اإلنتاج والبطالة، فإ

التصنيف االئتماني تباعا، والمقرضين جاهزين لتوريط مصر كما حدث في عهد اسماعيل، ووقتها لن يكون 

أمام السيسي سوى التوقف عن الدفع، وإعالن إفالس مصر، الذي له ما بعده من تبعات اقتصادية وسياسية 
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ن الوطن تبعيته والمواطن كرامته. فيكون السيسي بذلك لم يكتف بتجريف موارد مصر بل ترك ما تبقي بفقدا

 منها مستباحا في يد الدائنين خاصة من الدول ذات الثقل الدولي مثل روسيا وألمانيا وفرنسا.

 ثانيًا: عالج أزمة الدين العام المصري:

دين العام من سنة إلى ألخرى، والخلل التنموي في استخدام إن أزمة الدين العام المصري يعكسها تزايد ال

القروض في مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، واستمرار وتزايد عجز الموارنة العامة، وتزايد أعباء خدمة 

راض لسداد القروض السابقة وأعبائها تقالالدين العام، واإلقتراض بسعر فائدة مرتفع، واستمرار الحكومة في ا

دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من هذه الحلقة الخبيثة. بل أصبح تسابقها في الحصول 

 على الديون غاية ومنهاجا.

الشك أن عالج أزمة الدين العام المصري مرتبط بوجود إرادة سياسية وطنية وإدارة رشيدة تغلق أبواب الفساد، و

لموارد مصر والتوريط في الديون للجيل الحالي واألجيال القادمة  وهو ما تفتقده مصر في ظل سياسة التجريف

التي يسابق بها السيسي الزمان، وحال توافر تلك اإلرادة واإلدارة فإنها يمكنها معالجة أزمة الدين العام المصري 

 من خالل ما يلي:

ة إلدارة الدين العام، وتقدير االعتراف بأزمة الدين العام، وصدماتها المالية المتوقعة، ووضع أهداف واضح -2

حجم المخاطر في ضوء اعتبارات التكلفة، والفصل بين إدارة الدين واإلدارة النقدية من حيث األهداف، ومناط 

المساءلة مع التنسيق بينهما، ووضع حدود للتوسع في االقتراض، وتوخي الحرص في إدارة مخاطر إعادة 

اء الديون، وضرورة إقامة هيكل مؤسسي سليم وسياسات قوية للحد التمويل ومخاطر السوق وتكلفة فوائد أعب

من المخاطر النشغيلية، بما في ذلك تفويض المسؤوليات بشكل واضح للجهات الحكومية القائمة على إدارة 

 ( 2، ص1112الدين وتديد مناط المساءلة عنها. )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 

المصري بتعديل بنيته االقتصادية نحو االهتمام بالصناعات التحويلية، وتفعيل  العالج الهيكلي لالقتصاد -1

عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واإلحالل محل الواردات وزيادة الصادرات، بما يخفف من العجز المزمن 

 في الموازنة العامة للدولة، والميزان التجاري وميزان المدفوعات.

ي والذي بدا واضحا من خالل إقامة مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، أو البعد عن الخلل التنمو -3

 مشروعات تعتمد على العملة الصعبة في تنفيذها مع الحصول على مصادر تمويلها بالعملة المحلية.
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وضع سياسة فعالة ورشيدة للتمويل الخارجي تستهدف وضع حد لنمو الديون يكون المعيار فيها هو  -0

نمية فعلية من خالل استخدامها في مشروعات تجمع بين العوائد االقتصادية واالجتماعية المالئمة تحقيق ت

 مع اختيار أفضل الشروط المقدمة لالقتراض وتنويع مصادره.

تشجيع التعاون االقتصادي مع الدول األخرى السيما الدول اإلفريقية بما ينمي من الصادرات ويصب في  -9

ات واالستفادة قدر اإلمكان من خالل التكتالت االقتصادية التي تنتمي لها مصر، وتطبيق صالح ميزان المدفوع

نظام ترتيبات الدفع الثنائي مع الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية من أجل خفض االعتماد على العمالت 

 األجنبية لتمويل التجارة.

تهريب هذه األموال السلبي على ميزان المدفوعات  الحد من تهريب رؤوس األموال للخارج للتخفيف من تأثير-2

. 

إصالح النظام تطبيق موازنة البرامج واآلداء، والسعي لتحقيق التوازن بين نفقات الموازنة وإيراداتها، و-7

الضريبي، بصورة تجمع بين تخفيض الشريحة الضريبية وزيادة الحصيلة وتضمن عدالة التوزيع، للمساهمة 

ة بصورة رشيدة خاصة فيما يتعلق بتنشيط تحصيل الضرائب المستحقة على أصحاب في سد عجز الموازن

 الدخول العالية واألثرياء، وتقديم حوافز للسداد المبكر.

ترشيد النفقات، السيما اإلنفاق العسكري، وكذلك ترشيد الواردات، والبعد عن اإلنفاق الترفي كاإلنفاق على -8

، وأهمية تقليل إقامة االحتفاالت واإلنفاق على السفريات والمؤتمرات، السيارات الفاخرة، وتغيير األثاث

 وتقليص السفارات والقنصليات بالخارج، وإدارة المخزون الحكومي إدارة رشيدة.

غلق أبواب الفساد، سواء أكان فساد إداري أو اقتصادي أو تشريعي بتعديل القوانين التي تفتح له الباب  -5

موازنة ما القبل لها بها من الزيادة في تكاليف إنشاء المشروعات، كما في حالة إسناد على مصراعيه وتحمل ال

 المشروعات باألمر المباشر وقصر الطعن عليها على أطراف التعاقد فيها.

اإلصالح اإلداري للهيئات العامة االقتصادية التي تحقق خسائر، ويمكن في هذا اإلطار خصخصة اإلدارة.  -21

ح العسكري بعودة العسكر لثكناتهم وعدم تدخلهم في النشاط االقتصادي، وإتاحة الفرصة وكذلك اإلصال

 للقطاع الخاص أن يتولي قاطرة االقتصاد في ضوء المسؤولية االجتماعية التي تضع إطارها الحكومة.

 تثماراتاستخدام الصكوك اإلسالمية كمصدر من مصادر التمويل لما يتميز به من توجيه األموال نحو اس-22

 حقيقية وفقا ألولويات المجتمع.
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أهمية إنشاء صندوقين للزكاة الوقف تتسم بالفعالية، فيمكنهما تخفيض عجز الموازنة بطريقة غير  -21

مباشرة من خالل توفير اآلالت والمعدات واألجهزة التي تحتاجها الدولة السيما في المؤسسات الخدمية كالمدارس 

 والمستشفيات. 

 خاتمة:

 خالل ما تناولته هذه الدراسة يمكن الوقوف على عدد من الخالصات األساسية:من 

ـ تعاني مصر من حلقة مفرغة لتنامي الدين العام بشقيه المحلي والخارجي، وقد برز ذلك بصورة واضحة بعد 2

نصف حتى أن الفوائد وحدها بلغت نحو ثلث المصروفات ونحو  1123يوليو  3اإلنقالب العسكري في مصر في 

 اإليرادات في الموازنة العامة للدولة، وهذا يكشف عن مدى الخطورة التي تحيط باالقتصاد المصري.

ـ لقد أصبحت ثقافة التداين بعد اإلنقالب غاية غلب فيها البعد السياسي على البعد االقتصادى. وهذا 1

ن، خاصة وأن تلك القروض في يعكس مدى المخاطر التي تحيق بالجيل الحالي واألجيال المستقبلية للمصريي

جلها تمثل استثمارا في البنية التحتية، فضال عن القروض العسكرية، والقروض الترقيعية لسد عجز الموازنة، 

وهى ليست قروضا مباشرة لمشروعات تنموية كثيفة العمالة مناسبة العائد، كما أنها في جلها تصب في حساب 

مشروعات باألمر المباشر، وهو ما يصل في نهاية المطاف إلى التضحية  العسكر الذي يقوم بتنفيذ ما يخصها من

بالتنمية من أجل سداد فوائد هذه القروض وتضخم ثروات العسكر على حساب الشعب المصري، وهذا يعود 

 بنا بالذاكرة إلى توريط مصر في الديون وفرض الوصاية عليها في عهد الخديوى اسماعيل.

ن العام المصري ال تقتصر على البعد االقتصادي فحسب بل تمتد للبعدين السياسي ـ إن خطورة تفاقم الدي3

االقتصادى من أن الوضع االقتصادي يكون قابال لالنفجار فى أى وقت،  واالجتماعي كذلك. وتبدو مخاطر البعد

ليون جنيه تري 9.9إلى نحو  1128خاصة وأنه من المتوقع أن يصل الدين العام المحلي والخارجي في يونيه 

من الناتج  %32مليار دوالر بنسبة  231.7من الناتج المحلي اإلجمالي، منها ديون خارجية بنحو  %235بنسبة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %213تريليون جنيه بنسبة  0.2المحلي اإلجمالي، وديون محلية بمبلغ 

رد الدولة العامة ُمسخَّرة لخدمة هذا الدين العام ـ إن تجاوز قيمة الدين العام إجمالى الناتج المحلي يجعل موا0

لعدة عقود حيث تكون الموازنة العامة غير قادرة على الوفاء باقساط الديون السنوية المستحقة الدفع فتلجأ 

الدولة الى انتهاج سياسة تدوير القروض وذلك باقتراض ديون جديدة بأسعار فوائد مرتفعة لسداد الديون 

 و الديون القديمة، وهكذا تغرق الدولة فى دوامة الديون.الحالة األداء أ
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ـ تبدو مخاطر البعد السياسى من خالل فرض الدول الخارجية الدائنة مواقف سياسية علي مصر بحيث ُتصبح 9

دولة منزوعة االرادة السياسية لكونها تتبع فقط ما يملى عليها من الدائنين، وإن كانت في الوقت الحالي 

ادة من أجل حل عقدة الشرعية. مع التأكيد على أن تضخم الدين العام الخارجي يؤدي إلى المزيد منزوعة اإلر

 من التبعية ونزع السيادة.

ـ تبدو مخاطر البعد االجتماعى من خالل تراجع مستويات المعيشة بسبب عدم قدرة الموازنة العامة المثقلة 2

امة بشكل جيد أو مقبول، وعادة ما يؤدي تضخم الدين العام باعباء خدمة الديون على االنفاق على الخدمات الع

إلى اللجوء الجراءات اقتصادية تقشفية تسفر عن تراجع مستوى كل من االستثمار واالنفاق العام والخاص، مما 

يؤدى الى ارتفاع معدالت البطالة والتضخم معا، وهو ما يفرز توترات واحتقانات اجتماعية تؤدى الى تعقد 

 القتصادى المتشبع بالديون.الوضع ا

ـ إن مستقبل أزمة الديون بمصر بلغ من الخطورة ذروته ويحتاج إلى إرادة وطنية مخلصة وإدارة واعية رشيدة 7

للخروج من أزمته، بعيدا عن سيطرة العسكر االقتصادية والسياسية لحكم البالد، والوقوع في شبح اإلفالس 

 والتبعية . 

ظر لها وفق المنظور اإلسالمي لكان لها شأُن آخر، لذا نوصي باالحتكام للمنهج ـ إن قضية القروض لو ُن8

االقتصادي اإلسالمي مع التدرج في التطبيق وفقا لفقه السنن بما يجمع بين فقه النص بواقع العصر، 

ها فالمنهج االقتصادي اإلسالمي ال ينظر للقروض على أنها شرا كلها، بل ينظر إليها في ضوء الحصول علي

 واستخدامها وفقا للضوابط الشرعية.

فاقتراض الحكومة لتمويل النفقات العامة عندما تعجز مواردها الذاتية عن ذلك أمر جائز شرعًا، ويستند ذلك 

( فى شرح حديث 9/25، 2531فى إدارته للدولة، فقد ذكر الخطابى ) -صلى اهلل عليه وسلم–إلى فعل الرسول 

إنما استسلف ألهل الصدقة من أرباب  -صلى اهلل عليه وسلم–ٍء" أن الرسول "إن خيار الناس أحسنهم قضًا

أمره أن  -صلى اهلل عليه وسلم–(، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبى 9/187األموال. وروى البيهقى )

 . 8على قالئص الصدقة -يقترض  –يجهز جيشًا فنفذت اإلبل فأمره أن يأخذ 

استسلف منه حين غزا حنينًا ثالثين أو أربعين   -صلى اهلل عليه وسلم–النبى  ( أن1/95وروى ابن ماجه )

أسلوبًا ابتكاريا فى تمويل العجز  -صلى اهلل عليه وسلم  –كما استخدم النبي « . ألًفا فلما قدم قضاه إياها

إلى العباس وهو تعجيل بعض اإليرادات العامة أى تحصيلها قبل موعدها كما حدث حينما ذهب عامل الزكاة 

                                  
 القالئص جمع قلوص وهى الناقة الشابة. 8 
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–فعاد العامل للرسول  -صلى اهلل عليه وسلم–لتحصيل الزكاة منه فأخبره أنه سبق أن دفعها لرسول اهلل 

إنا كنا قد احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين" )ابن سالم، »فقال له:  -صلى اهلل عليه وسلم

931.) 

 حكومة من الغير في أربع شروط: ( الضوابط الشرعية القتراض ال12-11، ص1113ويلخص عمر )

 أن ال يكون االقتراض بفائدة ألن فوائد القروض من الربا المحرم شرعًا باإلجماع. -أ

 -صلى اهلل عليه وسلم -أن تكون هناك حاجة ضرورية لالقتراض، وهذه الضرورة تفهم مما فعله الرسول -ب

 ت.حيث كان يقترض وقت األزمات وهى المتعلقة بالحروب والغزوا

أن يكون االقتراض لتمويل النفقات الضرورية التى البد من دفعها وهو ما يسمى اآلن فى الفكر المالى  -ج

وهذا ما « بالمقترحات الجديدة»وال يقترض لتمويل مشروعات االرتفاق وهى ما يعبر عنها اآلن « بالحتميات»

المال حقان ضاق عنهما واتسع ألحدهما  ( بقوله: "فلو اجتمع على بيت329، ص2573يصوره اإلمام الماوردى )

صرف فيما يصير منهما دينًا )الحتميات( دون اإلرتفاق )المقترحات الجديدة( فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز 

 لولى األمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون االرتفاق".

ن بين النفقات واإليرادات العامة حتى ال يحدث عجز يتزايد ويتراكم العمل في البداية على محاولة التواز –د 

واعلم أن حاصل المملكة )اإليرادات »( بقوله: 29وإلى هذا أشار أبو جعفر الدمشقى، )ص ويؤدى إلى مخاطر عديدة

وئه ولم العامة( إن كان بإزاء مؤنها )موازى للنفقات( كانت كالسفينة وسط البحر الذى قد أحكم أمرها على هد

يؤمن عليها من الغرق فى وقت اهتياجه، وإن كان حاصلها دون ما يلزم لها )حالة وجود عجز( حملت قومها على 

فتح باب المماطلة )أى االستدانة وسداد الديون بديون متجددة إلى أن تصل إلى التوقف عن سداد الديون( 

ت بدمائهم وأموالهم وكان ما يجرى من سعيهم وعدت بهم عن تدبير أمرها فى المطالبة بالعاجل منها، وأخطر

مفسدًا ألمرهم فى مستقبل الزمان، وهذا أقبح ما يستعرض، وأما إن كان حاصلها أكثر مما يلزم فأوضح صالحًا 

 من أن يحتاج إلى تمثيل أو تعديد".

ألمر االقتراض ما لم يجب على الدولة عدم االقتراض ما لم تكن لديها القدرة على السداد، فال يجوز لولى ا –هـ 

 يكن هناك دخل يرتجى لبيت المال يتم سداد القرض منه.
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