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تضمن التقرير الفصلي األخير للبنك المركزي المصري حول المديونية الخارجية أرقاما تستحق التوقف. فما 

سنوات؟ وما معنى مضاعفة الديون الدوالرية  5ضعفا في  41زيادة مديونية البنك المركزي المصري  معنى

أشهر؟ وما معنى أن تكون مديونيات البنك المركزي المصري من الودائع األجنبية "فقط" أكبر من  3للبنوك في 

 االحتياطي النقدي الدولي لمصر، والمودع في نفس البنك المركزي؟

، بأكثر من معالجة الرقم النهائي المجمل، أو ما يسمى بين 6142قرير المركزي، برغم صدور في مارس لم يحظ ت

ـ المحاسبين وأصحاب البزنس  ، أو رقم المديونية اإلجمالي، وبالرغم من أهمية هذا الرقم، "Bottom Line“بال

السلطة التنفيذية تصديره من صورة  إال أنه ال يكشف خريطة المديونية كاملة، وال يقدم صورة كاملة عما تريد

 دين حكومي ضئيل يخفي وراءه تفاقما هائال في مديونية قطاعية لم تحتسب ضمن مديونية "الحكومة".

األيام القليلة ما دفعنا للعودة للتقرير اليوم أيضا ما تداولته صحف مصرية وعربية ووكاالت أنباء خالل و

مليارات  5فاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة عن اتجاه الحكومة المصرية للت الماضية

. ونسب الخبر الذي بثته وكالة أنباء رويترز عن أحد وزراء المجموعة االقتصادية، لم تسمه، أن البنك 1دوالر

الستئناف  6142يوليو المركزي يتفاوض على هذا القرض اآلن، وأن وفدا من الصندوق سيزور مصر في منتصف 

                                   
 .وفي موقع روسيا اليوم، وفي القبس الكويتية، وفي المصري اليوم، في صحيفة الشروق الخبر  (1)

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062016&id=e4ab0e0d-3680-4a8b-b556-7d7bb2844425
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062016&id=e4ab0e0d-3680-4a8b-b556-7d7bb2844425
http://www.almasryalyoum.com/news/details/970957
http://www.almasryalyoum.com/news/details/970957
http://alqabas.com/103519/
http://alqabas.com/103519/
https://arabic.rt.com/news/829711-صندوق-النقد-الدولي-مصر-قرض/
https://arabic.rt.com/news/829711-صندوق-النقد-الدولي-مصر-قرض/
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اوض. بينما سارع طارق عامر، محافظ البنك المركزي لنفي خبر ضلوع البنك المركزي في تفاوض من هذا التف

 .. وهو ما أثار حيرة استدعت التوقف مع التقرير2النوع

 

 أواًل: إدارة ملف القروض وتناقضاته:

ن ووزارة التعاويمكن إرجاع التضارب لبعض التخصص الوظيفي الذي كشف عنه خالف حدث بين البنك المركزي 

لي مطلع هذا الشهر، واتضح فيه أن إدارة ملف القروض يتبع وزارة التعاون الدولي ال البنك المركزي، وهو والد

مليون دوالر، وتأخرت إحاطة  511الخالف الذي تفجر عقب استالم الوزارة دفعة أولى من المنحة السعودية بلغت 

 . 3ما تبدو أعمق مما يبدو على السطحالبنك المركزي بوصولها، ما كشف عن أزمة رب

كايدة التي تحدث بين المركزي ميفيد في توضيح طبيعة ال 6142يونيو  62ولعل ما نشرته وكالة رويترز في 

علق فيه البنك المركزي المصري على خبر القرض المصري ووزارة التعاون الدولي، حيث نشرت رويترز خبرا ُي

لم يقدم طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن  بقول مصدرها بالمركزي: "المركزي

 .4بوسعه الحصول على نحو عشرة مليارات دوالر إذا أراد ذلك"

وأيا ما كان من شأن هذا الخالف، أو من تضارب األنباء حيال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإنه أقل 

شهرا  41زيادة أعباء مصر من الدين األجنبي، الذي تطور خالل أهمية من قضية أخرى يثيرها السعي الدؤوب ل

 .61425مليار دوالر في مارس  53.1إلى  6141مليار دوالر في ديسمبر  14.3من 

مع العلم بأن هذه األرقام لم تتضمن بعد الدفعة األولى من قرض البنك الدولي التي تنتظر إقرار الموازنة 

ستجابة الحكومة المصرية لمطالبه التي تتضمن زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة من ا الدوليويتأكد إثرها البنك 

 . 6حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية األجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة

كما أنه لم يتضمن بعد أي من دفعات القرض الروسي الخاص بإنشاء محطات الضبعة النووية، والذي تبلغ 

 من تكلفة المحطات األربعة المزمع إنشاؤها في هذه المنطقة. %55مليار دوالر تغطي  65قيمته نحو 

                                   
 .7102يونيو  72ال تفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، صحيفة الشروق، «: البنك المركزي »محمد مكي،  (2)
 .7102يونيو  3مليون دوالر، بوابة مصر العربية،  011تؤكد دخول الـ« التعاون »يعلن االحتياطي مبكًرا.. و« المركزي »سمير فهمي، مصادر:  (3)
 .7102يونيو  72لة رويترز، دوالر من صندوق النقد، موقع وكا مليارات 01وسع مصر اقتراض أحمد إلهامي، البنك المركزي: ب (4)
 .7102يونيو  .مليار دوالر، موقع محيط اإلخباري،  03.4تريليون جنيه و"الخارجي"  4.7.لـ وكاالت، المركزي: الدين "المحلي" يقفز  (5)
 .7102يناير  30الدولي، موقع برلماني، اشتراطات لحصول مصر على قرض المليار دوالر من البنك  0موقع برلماني،  (6)

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062016&id=9c541070-d802-4025-983c-0a3c23ff664f
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/1090291-مصادر-
http://ara.reuters.cمبكرًا./businessNews/idARAKCN0ZD1YS
http://www.moheet.com/2016/06/09/2436457/المركزي-الدين-المحلي-يقفز-لـ2-49-تريليون.html#.V3HamWOKS00
http://www.parlmany.com/News/9/34342/5-اشتراطات-لحصول-مصر-على-قرض-المليار-دولار-من-البنك
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 أساسيين: ، بالنظر العتبارين7وتثير ميول الحكومة المصرية لالقتراض من الخارج قلق المراقبين

أنه بالرغم من محاوالت التطمين التي تسوقها وزارة التعاون الدولي، والتي تؤكد بموجبها أن هذه  :ولاالعتبار األ

على األجيال القادمة، خاصة  فعلياً  ، فإن هذه القروض تمثل عبئاً 8القروض محض استثمارات لألجيال القادمة

ني أنها تتجه وجهة استهالكية، لمواجهة عجز المعروض من الدوالر في السوق المصري، وهو ما يع تموأنها ت

أعباء الديون األجنبية، وسداد فاتورة  :بالنظر إلى أن حجم الطلب على الدوالر يتضخم لسداد أمرين مهمين

 ، والتي يغلب عليها أن تكون سلعا غذائية.9الواردات

ه وفق البيان المالي تريليون جني 3.4ن قيمة الدين العام بلغت أحق األجيال الحالية، حيث  :االعتبار الثاني

، حيث قدرت الموازنة قيمة مدفوعات الفائدة المستحقة 6142/6142لوزارة المالية والخاص بموازنة عام 

من إجمالي قيمة الناتج المحلي(  %9من المصروفات الكلية و %34مليار ) 693عليه خالل السنة المالية بنحو 

، 6145/614210رصدها في ميزانية السنة المالية السابقة تقريبا عن مدفوعات الفائدة التي تم  %61بزيادة 

وهو ما يأتي على حساب اعتبارات بالغة األهمية، منها اإلنفاق على التعليم والتعليم الجامعي والصحة، وهي 

البنود التي تدهور إجمالي اإلنفاق العام عليها، وهو اإلنفاق الذي تحدد بموجب الدستور المصري بحيث ال تقل 

. وهذه االعتبارات ما دفعت لفتح ملف "ميل الحكومة المصرية 11من إجمالي اإلنفاق العام %41عن  نسبته

 لالقتراض"، والتعرف على مالمح االقتراض الخارجي.

 

 

                                   
 .7102مايو  70، موقع البديل، ”يرثه األجيال القادمة“تريليون جنيه  7.2سامي سعيد، إجمالي دين مصر بلغ  (7)
 .7102أبريل  .0محسن البديوي، وزيرة التعاون: القروض الخارجية استثمار لألجيال القادمة وليست عبئا، صحيفة اليوم السابع،  (8)
 .7100ديسمبر  72مليارا، صحيفة األهرام المصرية،  .3 التجاري الميزان  الواردات. وعجزمليار دوالر فاتورة  22خليفة أدهم،  (9)
 .7102يونيو  70، المركز العربي للبحوث والدراسات، 7131تيجية مصر إبراهيم نوار، الموازنة الجديدة: وتحديات تنفيذ إسترا (10)
 .7102يونيو  77هدير الحضري، دراسة: اإلنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة نصف ما نص عليه الدستور، موقع أصوات مصرية،  (11)

http://elbadil.com/2016/05/21/إجمالي-الدين-الخارجي-لمصر-بلغ-8-7-تريليو/
http://www.youm7.com/story/2016/4/19/وزيرة-التعاون--القروض-الخارجية-استثمار-للأجيال-القادمة-وليست/2683240
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/462090.aspx
http://www.acrseg.org/40254
http://www.aswatmasriya.com/news/details/64907
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 :خريطة الدين العام األجنبي المصريثانيًا: 

، 614212الصادر في مارس في آخر تقرير للبنك المركزي المصري حول وضع المديونية الخارجية، وهو التقرير 

ألف دوالر، وذلك في مارس  911مليون و 111مليار و 53أعلن البنك المركزي عن بلوغ الدين األجنبي المصري نحو 

6142. 

مليار دوالر في  31.9وعن تطور إجمالي الدين الخارجي المصري، يفيد التقرير إلى أن إجمالي الدين األجنبي بلغ 

مليارا  12.4، وبلغ 6143مليار في يونيو  13.6، ثم قفز إلى 6146مليارا في يونيو  31.1، وانخفض إلى 6144يونيو 

)جدول  .6142مليار دوالر في مارس  53.1، ثم بلغ 6145مليار دوالر في يونيو  15.4، وتصاعد إلى 6141في يونيو 

 (:4ـ 

 6142مارس  6145يونيو  6141يونيو  6143يونيو  6146يونيو  6144يونيو  التاريخ

 53.1 15.4 12.4 13.6 31.1 31.9 الدين

وعن توزيع إجمالي الدين الخارجي المصري بحسب أجل استحقاقه، أفاد تقرير البنك المركزي أن إجمالي الدين 

من إجمالي الدين الخارجي.  %52.6مليار دوالر، وتمثل هذه النسبة نحو  12.2متوسط وطويل األجل يبلغ نحو 

من إجمالي الدين الخارجي، لكنها تمثل  %46.5مليار دوالر، ويمثل نحو  2.53قصير األجل نحو بينما يبلغ الدين 

 (6)جدول ـ  من صافي االحتياطيات الدولية. %14.3نحو 

 

 النسبة من اإلجمالي القيمة بالمليار دوالر نوع الدين

 %52.6 12.1 الدين متوسط وطويل األجل

 %46.5 2.53 الدين قصير األجل

 

توزيع الدين األجنبي بحسب الجهات المدينة داخل مصر، فقد أشار تقرير البنك المركزي المصري إلى أن وعن 

مليار دوالر، بينما بلغت  61.5نحو  6142مديونية الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي قد بلغت في مارس 

مليارا، كما بلغت مديونية  3.5نحو  مليار دوالر، وبلغت مديونية البنوك 61.5مديونية البنك المركزي نحو 

مليار دوالر. وهذه األرقام تعني أن مديونية  53.1مليار دوالر، ليبلغ اإلجمالي نحو  1.1"القطاعات األخرى" 

                                   
 انظر تقرير البنك المركزي للدين الخارجي عبر القطاع المدين. (12)

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
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من إجمالي هذه  %51.5مليار دوالر، ما يمثل نحو  15.3مؤسسات الدولة متضمنة البنك المركزي تبلغ نحو 

بنك المركزي يميل للفصل بين مديونية الحكومة ومديونيته كبنك مركزي، ليهبط المديونية، وإن كان تقرير ال

 من إجمالي الدين الخارجي. %15.5بمديونية الحكومة أمام الجهات التي يخاطبها بهذا التقرير إلى نحو 

 

 الدين بالمليار دوالر الجهة

 61.5 مديونية الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي

 61.5 البنك المركزيمديونية 

 1.1 مديونية "القطاعات األخرى"

 

 :ع على االقتراضيتشجالمن الخارج و ثالثًا: االقتراض

لتخفيض تكلفة القروض  ةيلفت عدد من الخبراء إلى أن االقتراض من الخارج أداة من أدوات توجه الدولة الساعي

ن تنويع مصادر التمويل، بما فى ذلك االقتراض الحكومية، حيث تفيد وثائق الدولة وتصريحات مسؤوليها إلى أ

من الخارج، يرجع لكون أسعار الفائدة على النقد األجنبي أقل كثيرا من سعر الفائدة على الجنيه المصري. 

العنتري، مدير عام قطاع البحوث في البنك األهلي سابقا، إلى أن تحليل وثائق الموازنة العامة  سلوىولفتت د. 

لماضيين يؤكد أن الحكومة عندما طرحت سندات االقتراض من أسواق المال الدولية، فإنها قد خالل العامين ا

. فهل يوضح تقرير البنك 13فتحت الباب كذلك لقطاعات الدولة المختلفة للجوء لتلك األسواق كمصدر للتمويل

 المركزي هذه الحقائق؟

مليون دوالر فقط  511الواقع أن تقرير البنك المركزي يشير إلى أن الحكومة المصرية لم تستطع جذب أكثر من 

خالل العام األخير، وأن مديونيتها من العملة األجنبية تتراجع، لكنه أشار إلى تفاقم حاد في مديونية البنك 

ة االحتياطي، ويدفع فائدة في مقابلها. كما تضمن المركزي بالعملة األجنبية عبر الودائع التي يتلقاها لمساند

 وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:التقرير مؤشرا خطيرا على تزايد مديونيات البنوك بصورة غير مسبوقة. 

 

 

                                   
 .7102يونيو  .0سلوى العنتري، مصيدة الديون الخارجية، صحيفة األهرام المصرية،  د.، (13)

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/530172.aspx
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 :تراجع مديونية الحكومةـ 4

ن صري، فقد تضموفق معيار التمييز بين الدين الحكومي األجنبي والدين األجنبي الخاص بالبنك المركزي الم

التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصري عن فترة السنوات الخمسة الماضية ما يشير لتراجع إجمالي الدين 

، 6144مليار دوالر في يونيو  62.4األجنبي الحكومي. فقد كان إجمالي المديونية األجنبية للحكومة المصرية نحو 

مليارا في  69.4، ثم إلى 6143مليارا في يونيو  65.5رتفع مجددا إلى ، ثم ا6146مليارا في يونيو  65.2وهبط إلى 

مليار دوالر مجددا في مارس  61.5، ثم انخفض مجددا لنحو 6145في يونيو  65.2، ثم هبط إلى 6141يونيو 

 (3)جدول ـ  .6142

 6142مارس  6145يونيو  6141يونيو  6143يونيو  6146يونيو  6144يونيو  التاريخ

 61.5 65.2 69.4 65.5 65.2 62.4 الدين

 

مليار دوالر  61.5، كانت المديونية 6142وعن مكونات المديونية الخارجية للحكومة المصرية، ففي مارس 

 مليار دوالر في صورة سندات وأذون. 3.54مليار دوالر في صورة قروض، و 61.95تقريبا، وزعت بين 

عشر شهرا األخيرة وفق تقرير  االثنيفيها لم يزد خالل  ويالحظ على المديونية الحكومية أن حجم القروض

. وهكذا، حيث تطور 15، هي الدفعة األولى من قرض بنك التنمية األفريقي14مليون دوالر 511المركزي إال بنحو 

. 6142في مارس  61.95إلى  6145مليار دوالر في مارس  61.12إجمالي القروض الحكومية بالعملة األجنبية من 

مليون دوالر، حيث  21خفضت المديونية القادمة من بوابة السندات واألذون بالعملة األجنبية بقيمة بينما ان

 .614216في مارس  3.54إلى  6145مليار دوالر في مارس  3.55كانت قد بلغت نحو 

، المصريةولم يشر تقرير البنك المركزي عن المديونية الخارجية لوجود مديونية قصيرة األجل على الحكومة 

حيث أشار إلى أن كل مديونيات "الحكومة ووحدات الحكم المحلي" بالعملة األجنبية هي محض ديون طويلة 

 ومتوسطة األجل فقط.

                                   
 انظر المرجع السابق: تقرير البنك المركزي للدين الخارجي عبر القطاع المدين. (14)
 .7100ديسمبر  00مليون دوالر من البنك األفريقي لمصر، بوابة مصر العربية،  011، قرض بـ وكاالت (15)
 انظر المرجع السابق: تقرير البنك المركزي للدين الخارجي عبر القطاع المدين. (16)

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/838497-قرض-بـ-500-مليون-دولار-من-البنك-الأفريقي-لمصر
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
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 :. تفاقم مديونية البنك المركزي6

تضمن تقرير البنك المركزي أيضا ما يشير ما يشير لتفاقم مديونيته بشكل كبير. ويكشف تقرير المركزي عن 

مليار دوالر  9.4، ثم إلى 6146مليار دوالر في يونيو  6.2، إلى 6144مليار دوالر في يونيو  4.5ديونيته من تزايد م

مليار دوالر  42.3، وتزايدت لتبلغ نحو 6141مليار دوالر في يونيو  44، ثم إلى ما يزيد قليال عن 6143في يونيو 

 (1)جدول ـ 6142 مارس مليار دوالر في 61.22، ثم زادت إلى 6145في يونيو 

 6142مارس  6145يونيو  6141يونيو  6143يونيو  6146يونيو  6144يونيو  التاريخ

 61.22 42.3 44.11 9.4 6.2 4.5 الدين

 

مرة في نحو خمس  41ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد تضاعفت المديونية الخارجية لهذا البنك نحو 

 .6142مليار دوالر في مارس  61.255إلى  6144يونيو مليار دوالر في  4.5سنوات، من 

، 6145/6142وبالنظر لتفاصيل هذه المديونية، فإن خريطة التقرير الخاص بالربع الثالث من العام المالي 

، جلها ودائع 6142مليار دوالر في مارس  61.22، فإن إجمالي مديونية البنك المركزي بلغت 6142تقرير مارس 

 ويمكن تفصيل مديونية البنك المركزي فيما يلي:لدول أجنبية. 

 %55مليار دوالر، بنسبة  42.52تبلغ قيمة المديونية األجنبية متوسطة وطويلة األجل للبنك المركزي نحو )أ( 

مليار دوالر، بنسبة  3.6من إجمالي المديونية األجنبية للبنك. بينما تبلغ قيمة المديونية قصيرة األجل نحو 

 لي المديونية بالعملة األجنبية المستحقة على البنك للخارج.من إجما 45%

مليار دوالر  41.9بلغ إجمالي قيمة الودائع األجنبية طويلة ومتوسطة األجل في البنك المركزي المصري نحو )ب( 

من إجمالي المديونية الخارجية للبنك  %26من إجمالي ديون البنك طويلة ومتوسطة األجل، ونحو  %55بنسبة 

 من إجمالي المديونية األجنبية المستحقة على مصر. %65لمركزي المصري، ونحو ا

مليار دوالر في  4.1إجمالي قيمة القروض متوسطة وطويلة األجل المستحقة على البنك المركزي نحو  )ج( بلغ

ر ني لمصصورة قروض مباشرة، منها مليار دوالر كاملة قرض تسلمه المركزي المصري خالل زيارة الرئيس الصي

مليار دوالر قيمة حقوق سحب من صندوق النقد الدولي. وهكذا،  4.3. كما تتضمن أيضا 614517في يناير ختام 

 %43مليار دوالر، بما يمثل  6.2تبلغ قيمة القروض متوسطة وطويلة األجل المستحقة على البنك المركزي نحو 

 إجمالي المديونية الخارجية لمصر. من %5من إجمالي المديونية األجنبية للبنك المركزي، ونحو 

                                   
 .7102يناير  02العربية، مليار دوالر، مصر 0.2أحمد بشارة، مصر تحصل على قروض صينية بقيمة  (17)

http://www.masralarabia.com/اقتصاد/885711-مصر-تحصل-على-قروض-صينية-بقيمة-1-6مليار-دولار
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 3.6أما عن المديونية قصيرة األجل المستحقة على البنك المركزي فتتمثل في مجموعة ودائع قيمتها )د( 

من إجمالي  %44مليار دوالر تستحق في األجل القصير. وتبلغ نسبة المديونية قصيرة األجل للبنك المركزي نحو 

مليار دوالر خالل العام القادم، وهو ما يتجاوز قيمة  3.6تم على مصر سداد مديونيته. وهو ما يعني أنه يتح

 القرض المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

أما األخطر بين بيانات التقرير ربع السنوي األخير للبنك المركزي، فهو أن إجمالي الودائع األجنبية بالبنك )هـ( 

مليار دوالر ودائع قصيرة األجل،  3.6مليار دوالر، منها  45.4نحو  6142س المركزي المصري بلغت قيمتها في مار

مليار دوالر ودائع متوسطة وطويلة األجل، بينما كان االحتياطي النقدي المصري خالل نفس الشهر يبلغ  41.9و

 مليار دوالر. ما يعني أن االحتياطي النقدي الدولي بمصر مكشوف تماما. 42.4نحو 

 

 بنوك ومؤشرات نوعية. مديونية ال3

 تنويعنحو إلى أن توجه الحكومة  (مدير عام قطاع البحوث في البنك األهلي سابقًا)د. سلوى العنتري  لفتت

مصادر التمويل، والتوجه لالقتراض من الخارج على خلفية انخفاض قيمة الفائدة على القروض الدوالرية، أدى 

. وقد سبق للبنك المركزي المصري أن دعا البنوك إلى 18الخارج لفتح الباب أمام القطاع المصرفي لالقتراض من

أن تكون المصارف  إلىمن الدوالر، وعدم االعتماد على طلب الدوالر منه؛ أي من المركزي، والتحول  هاتنويع مصادر

للعرض وليس الطلب. ووفقا للتوجه الجديد من البنك المركزي، أقدم بنك مصر في نفس األسبوع على  مصدرًا

مليون دوالر لصالحه، حيث قام بنك المؤسسة  651توقيع اتفاق لترتيب تسهيالت قرض مشترك بقيمة 

الشرق  HSBCبالبحرين، وشركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك  ABCالعربية المصرفية 

رض كلفون( بترتيب القاألوسط المحدود وبنك المشرق وبنك االتحاد الوطني )مدراء الترتيب وسجل االكتتاب الم

. وخالل زيارة الرئيس الصيني لمصر، تمكن المصرفين، البنك األهلي وبنك مصر، من 19لبنك مصر )الُمقترض(

مليون دوالر، كان  511توقيع اتفاقيتين للحصول على قروض من بنك التنمية األسيوي بقيمة إجمالية بلغت 

 .20مليون دوالر 211نصيب البنك األهلي منها 

                                   
 .مصدر سابقد. سلوى العنتري،  (18)
 .7100ديسمبر  2اقتراض الدوالر، مصر العربية، أحمد بشارة، بنوك مصر تتوسع في  (19)
 .7102يناير  70، الوطن المصرية، الصيني« التنمية»من « مصر»و« األهلى»مليون دوالر لـ 211إسماعيل حماد، ( 20)

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/530172.aspx
http://www.masralarabia.com/اقتصاد/827001-بنوك-مصر-توسع-اقتراض-الدولار-وخبراء-حل-مؤقت
http://www.elwatannews.com/news/details/936283
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، إلى أن المديونية األجنبية للبنوك 6142التقرير ربع السنوي األخير للبنك المركزي المصري، مارس  ويشير

مليار دوالر في يونيو  4.2شهور، حيث تطورت هذه المديونية من  3الحكومية المصرية قد تضاعفت خالل 

الحجم من المديونية الخارجية ، ولم يسبق للبنوك المصرية أن بلغت هذا 6142مليارا في مارس  3.5، إلى 6144

بية للبنوك كانت مديونية األجن 6144أو اقتربت منه إال مرة واحدة خالل السنوات الخمسة األخيرة. ففي يونيو 

، 6143مليارا في يونيو  4.5، ثم انخفضت مجددا إلى 4.59إلى  6146، ثم انخفضت في يونيو مليار دوالر 4.26نحو 

، 6145ار في يونيو ملي 4.5، لكنها عاودت االنخفاض مجددا إلى 6141ر في يونيو مليار دوال 6.1ثم قفزت إلى 

 (:5)جدول  .614221قيمة هذه المديونية في مارس لتتضاعف 

 6142مارس  6145يونيو  6141يونيو  6143يونيو  6146يونيو  6144يونيو  التاريخ

 3.5 4.5 6.1 4.5 4.59 4.26 الدين

 

وبمالحظة تفاصيل هذه المديونية األجنبية، وتوزيعها بين مديونيات قصيرة األجل وأخرى طويلة أو 

مليار دوالر، بينما بلغت  6.4بقيمة إجمالية بلغت  %55متوسطة األجل، نجد أن القروض قصيرة األجل تتجاوز 

يونية الخارجية للبنوك. كما نالحظ من إجمالي المد %15مليار دوالر، بنسبة  4.2قيمة القروض طويلة األجل نحو 

أن الزيادة في مديونية البنوك كانت لمصادر المديونية قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل على حد سواء، 

 وإطاللة سريعة على التقرير المرفق تكشف هذه السمة. 

القابضة  قتراضية، فإن تفسيرها وجدته دراسة أجرتها مؤسسة بلتونأما عن أسباب هذه الهجمة اإل

مليار دوالر من ودائع عمالئها بالبنك  3.2لالستثمارات المالية، كشفت فيها أن البنوك المصرية أودعت نحو 

. 6145/614233المركزي، إلخفاء انكماش حاد في أرصدة االحتياطي األجنبي خالل الربع الثاني من العام المالي 

ت لبيع بعض أصولها الخارجية لتودع تلك الودائع في البنك بل إن خبيرا أجنبيا أفاد أن البنوك التجارية اضطر

 .22المركزي، ونتيجة لذلك تدهور صافي األصول األجنبية الخارجية لدى البنوك التجارية

                                   
 انظر المرجع السابق: تقرير البنك المركزي للدين الخارجي عبر القطاع المدين. (21)
 .7102مارس  7محمد جاد، أزمة الدوالر.. ال نمو وال إفالس، أصوات مصرية،  (22)

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.aswatmasriya.com/news/details/59881
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 . مديونية القطاعات األخرى1

بخالف المديونية الخارجية لكل من الحكومة ووحدات الحكم المحلي، ومديونية البنك المركزي، أو مديونية 

البنوك الحكومية، فإن تقرير البنك المركزي تضمن إشارة لقطاع رابع من المديونيات، وضع له عنوان 

العام  األعمالللدولة، كقطاع "القطاعات األخرى"، والتي يعني بها مجموعة المؤسسات االقتصادية التابعة 

وهيئة قناة السويس وغيرها من القطاعات االقتصادية المحسوبة على اقتصاد الدولة، وإن لم تكن محسوبة 

مليارا في صورة  6.9مليار دوالر. منها  1.1على الحكومة نفسها. وقد بلغت المديونية األجنبية لهذا القطاع نحو 

سنوات فأكثر(، بينما غلب على المديونيات  5سطة األجل )ويلة ومتوقروض خارجية اتسمت كلها بأنها ط

 قصيرة األجل أن تمثلت في تسهيالت تجارية حصلت عليها بعض المؤسسات االقتصادية التابعة للدولة.

وفي إطاللة عامة على هذا البند من بنود المديونية الخارجية، فإن هذه المديونية شبه مستقرة، ولها خمس 

. غير أن ما لفت ناظري خالل العام الماضي، أن أحد أهم مصادر هذه المديونية، 23دور حول نفس الرقمسنوات ت

منها، كان مديونية رتبتها مجموعة بنوك مصرية لتضمن قرضا طلبته الهيئة العامة لقناة السويس،  %45نحو 

مليون  511ليبلغ مجموعهما  مليون دوالر، وسبقه العام الماضي قرض بنفس القيمة، 111والذي بلغت قيمته 

 .24دوالر

 

 خاتمة

مع تقسيم البنك المركزي المصري في تقريره ربع السنوي ألنواع الديون بحسب الجهات المدينة، تم التعامل 

وهو معيار ال أظنه سيؤثر كثيرا على خريطة المديونية المصرية وتداعياتها، ولن يتوقف الدائنون عن 

ان المدين جهة حكومية، أو بنكا مركزيا، أو بنوكا تجارية مملوكة للحكومة، أو المطالبة بمستحقاتهم سواء أك

بالنظر لمعيار واحد، أال وهو  هيئات اقتصادية تابعة للدولة. ففي النهاية، تستوي الديون األجنبية جميعها

 د بالعملة األجنبية.أنها كلها التزامات واجبة األداء. وأن أداءها سيكون حتما على حساب ما يتوفر لمصر من رصي

                                   
 انظر المرجع السابق: تقرير البنك المركزي للدين الخارجي عبر القطاع المدين. (23)
 .7102يناير  3دوالر، موقع البديل، ” مليون  411“قناة السويس بقيمة لهيئة « قرض جديد»وكاالت،  (24)

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/_layouts/xlviewer.aspx?id=/MonthlyStatisticaclBulletinDL/External%20Sector%20Data%20230.xlsx&DefaultItemOpen=1
http://elbadil.com/latest_news/قرض-جديد-لهيئة-قناة-السويس-بقيمة-400-مل/
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سلبيا في مسارين،  نها أن تنتج أثرًاأ، فإن محدودية موارد مصر من العملة األجنبية من شثانيةمن ناحية و

جل سداد هذه الديون أولهما الضغط على الموازنة العامة، والضغط على موارد مصر من العملة األجنبية أل

الضغط أن استمرار محدودية العملة األجنبية قد يؤدي لتزايد الطلب  ثانيالوتبعاتها من أقساط وفوائد. و

عليها على نحو يشكل ضغطا على العملة الوطنية )الجنيه(، وإذا كانت موارد البنوك ال تسمح بتوفير الدوالر، 

 ،فستلجأ الجهات المقترضة للسوق السوداء لتغطية احتياجاتها، األمر الذي قد يؤدي النخفاض سعره مجددا

 وهو ما يعني زيادة عبء الدين األجنبي، ألن سعر العملة األجنبية في هذه الحالة سيزداد.

االعتبارات التي البد من الوقوف عندها نصيب األجيال القادمة من هذه التركة. فالحكومة  ومن ناحية ثالثة، من

قات النقدية المرتبطة بهذه ، وتسهيالت السداد الممنوحة اآلن، وتتوجه بالتدف25تستخف بالفائدة المخفضة

القروض لتمويل ضغوط استهالكية، من باب تغطية فاتورة الواردات، ومعالجة عجز الميزان التجاري. وهو ما 

 عيدا عن الحلقة المفرغة لالقتراضالقدرة على توفير آليات ذاتية لتوليد الدوالر ب بشأنيثير عالمات استفهام 

(26). 

 

 

 

 

 

                                   
 .7102يونيو  03استثمار للمستقبل أم إرث تتحمله األجيال القادمة؟، موقع البديل، « القروض»محمد صفاء الدين،  (25)
 .كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" اآلراء الواردة تعبر عن آراء (26)

http://elbadil.com/2016/06/13/976293/

