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 عهد عبد الناصررغم العالقات التاريخية المتأرجحة بين القطيعة والوصال بين المملكة السعودية ومصر منذ 

وحتى اآلن إال أنه يمكن القول أن العالقات االقتصادية بين الدولتين، أخذت مسارًا متصاعدًا بعيدًا عن حاالت 

 الفتور السياسي التي حدثت في أوقات كثيرة، وإن اختلفت نسبة التصاعد من فترة ألخري.

 

، 5102مليار دوالر خالل عام  3.6لبلدين ليصل إلى وتشير األرقام الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ا

مليون دوالر، فيما  5012، حيث بلغت الصادرات السعودية لمصر نحو 5102مليار دوالر خالل عام  3.5مقابل 

نحو مليون دوالر، بينما تبلغ جملة التجارة السعودية المصرية  0241بلغت الصادرات المصرية للسعودية نحو 

 الماضي. مليون دوالر لصالح السعودية، في نهاية العام  403الر، كما بلغ فائض ميزان التجارة مليون دو 6346

 

مشروع استثماري  6211كما تبلغ االستثمارات السعودية في مصر حوالي ستة مليارات دوالر تعمل في أكثر من 

 (.2مشروع ) 0611عمل في مليار دوالر ت 5,2(، بينما تبلغ االستثمارات المصرية في السعودية حوالي 1)

                                  
 صريح لوزير التجارة والصناعة( ت1)
 تصريح لوزيرة التعاون الدولي (2)

http://www.youm7.com/story/2016/4/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-6-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2664072
http://www.youm7.com/story/2016/4/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-6-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86/2664072
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/07/2231497
http://almogaz.com/news/politics/2016/apr/07/2231497
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، أوضح أن عدد العمال المصريين 5103وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة في مايو  

ماليين عامل، موضحًا أن النسبة األكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم  2بالخارج يقارب 

 (.3مليون عامل ) 5العمالة المصرية بالسعودية إلى 

مصالح اقتصادية بين البلدين تتركز أدواتها الرئيسة في يد المملكة بما قد يمثل  إلىاألرقام السابقة تشير 

نقاط ضغط حال استخدامها سياسيًا، وقد مثلت نقاط مساندة اقتصادية وسياسية في كثير من األحوال، 

مجمل العالقة بين البلدين من خالل  ويمكن تتبع العالقات االقتصادية المصرية السعودية وتأثيراتها على

 النقاط التالية: 

 

 تطور المساعدات السعودية لمصر بعد ثورة يناير أواًل:

، 5100يمكن التمييز بين أربع فترات زمنية في حجم المساعدات السعودية لمصر، األولى: عقب ثورة يناير 

، والرابعة بعد زيارة الملك سلمان لمصر 5106يونيو  61والثانية: عقب أول انتخابات رئاسية، والثالثة: عقب 

، وقد كان لتلك المساعدات أثر كبير على حجم االحتياطي النقدي المصري وقدرة النظام على 5103في أبريل 

 تأجيل اإلحساس العام باألزمات المتضخمة اآلن. ويمكن استعراض تلك الفترات كما يلي:

 

 : 5100ـ المساعدات السعودية عقب ثورة يناير 0

 دوالر، مليار  6.42وعدت المملكة العربية السعودية بتقديم حزمة من المساعدات بقيمة  في أعقاب ثورة يناير

 خالل  المصرية، للموازنة مباشر ودعم تنموية، لمشاريع ومنح المصري، المركزي البنك في وديعة صورة في

 ألف تأمين في تمثلت عينية مساعدات  ،5105 عام من األولي الشهور خالل  ،ةيدوعسلا تمدقو .(4) 0015 عام

  خمسمائة مليون دوالر. بقيمة مساعدات توفير عن 5105 البترول المسال، وأعلنت في مايو غاز من متري طن

عد بوكان لتلك المساعدات أثرها البالغ على حجم االحتياطات النقدية لمصر، فقد كانت الزيادة األكبر واألولى 

 02.0مليار دوالر مقابل  02.5مليون دوالر وارتفع وقتها االحتياطي إلى  011بقيمة  5105يناير في أبريل  52ثورة 

مليار دوالر في مارس من العام ذاته. حيث فقدت مصر نحو نصف احتياطاتها من النقد األجنبي خالل عام الثورة 

                                  
 صريح لوزارة القوي العاملةت (3)
  أوناليننقال عن ميدل ايست (  4

http://www.youm7.com/story/2016/5/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/2726720
http://www.youm7.com/story/2016/5/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/2726720
http://www.middle-east-online.com/?id=173727
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، من رصيد 5100مليار دوالر خالل ديسمبر  01.5، لنحو 5101 ديسمبرمليار دوالر في  63األول، لينخفض من نحو 

 (.5)5100مليار دوالر، في نهاية شهر نوفمبر  51.02بلغ نحو 

 

 ـ المساعدات السعودية خالل حكم الدكتور مرسي:5

، نجد أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ خطوات فعلية 5105عقب تولي الرئيس محمد مرسي السلطة عام 

يتم اإلعالن عن مساعدات محددة  لمحيث  واإلماراتلتوفير المساعدات لمصر، وكذلك األمر بالنسبة للكويت 

 . 5106يونيو  61لالقتصاد المصري حتى

مليار  0.2روضًا ومنحًا بقيمة خمسة مليارات دوالر لدعم االقتصاد منها مليار دوالر منحة وبينما قدمت قطر، ق

وفي شهر مايو من  مليار لشراء سندات، وقد تلقي البنك المركزي بالفعل كل المساعدات القطرية. 5.2وديعة و

ديم مساعدات أخرى بقيمة ، أقرضت قطر مصر ثالثة مليارات دوالر أخرى، وأعلنت عن استعدادها لتق5105عام 

 ثالثة مليار دوالر

مليار دوالر خالل مايو  03وبالفعل أسهمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر من النقد األجنبي إلى 

(. وبذلك نلحظ 6مليار دوالر ) 0.3، أي بزيادة مقدرة بنحو 5106مليار دوالر في نهاية أبريل  02.2مقارنة بـ  5106

 حساب الدور السعودي طوال هذه الفترة. علىور القطري تنامي الد

 

 : 5106يونيو  61بعد ـ المساعدات ت6

 05بدأت حكومة الببالوي في مصر عملها مدعمة بحزمة من المساعدات االقتصادية الخليجية التي تقدر بنحو 

 2مليارات دوالر(، واإلمارات العربية المتحدة ) 2مليار دوالر مقدمة من كل من المملكة العربية السعودية )

تلك المساعدات في شكل منح نقدية ال ترد  من قيمة %21مليارات دوالر(. وتأتي  6مليارات دوالر(، والكويت )

 مليارات.  4وأخرى عينية في شكل مشتقات النفط والغاز. وتسلمت منها مصر بالفعل 

ملياري دوالر لدي  5102وطبقًا لبيان وزارة المالية المصرية، أودعت المملكة العربية السعودية بداية مارس

مليون دوالر. بينما وضعت  311دمتها لمصر، تقدر بمليار والبنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية ق

مليار دوالر بالمركزي المصري، وقدمت منحًا نقدية تقدر بمليار دوالر، إضافة  5دولة اإلمارات العربية المتحدة 

                                  
 1121ـ 1122المركزي المصري عامي ( التقارير الشهرية للبنك  5
 1122التقارير الشهرية للبنك المركزي عام  ( 6
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مليون  511مليارات و 2مليون دوالر؛ ليبلغ إجمالي ما تقدمت به لمصر  511إلى منح عينية تقدر بنحو مليار و

 دوالر. 

مليار دوالر ودائع لدى البنك  5مليون دوالر، بمعدل  411مليار و 5وقدمت الكويت منحة لمصر مقدرة بنحو 

مليون  511مليون دوالر منحًا عينية. فيما قدمت قطر منحًا عينية لمصر تقدر بنحو  411المركزي المصري، و

 دوالر.

لمساعدات التي تم وضعها ودائع لدى البنك المركزي ووفقًا لتصريح وزارة المالية المصرية، تعتبر تلك ا

 411مليارات و 2مساعدات يتم ردها، بينما تعتبر المنح النقدية والعينية مساعدات ال ترد، التي يبلغ إجماليها 

 مليون دوالر، بينما الودائع التي ُوضعت بالمركزي دون أدني فوائد.

والمنح التي ال ترد من كل من أبو ظبي والكويت، شقًا أساسيًا  فيما يتضمن الجزء األكبر من برنامج المساعدات

خاص بتزويد مصر بدفعات جديدة ومتزايدة من الوقود والبوتاجاز، بحيث يتم تكثيف تلك الكميات قبل 

، وذلك لتفادي حدوث اختناقات كبيرة في محطات الوقود، بسبب موسم الحصاد الزراعي 5102منتصف عام 

 بالجانب الحد من مشكلة انقطاعات الكهرباء المتتالية التي تحدث في مصر.للمحاصيل الصيفية 

في تلبية نسبة مهمة من  5106وبالفعل ساهمت المساعدات البترولية المقدمة من الدول الخليجية خالل عام 

 االحتياجات المصرية، حيث حصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية خليجية خالل النصف الثاني من

 مليار دوالر. 2، بنحو 5106عام 

، في إمداد مصر بالمساعدات البترولية الجديدة، على أن تمتد 5102وقد بدأت الحكومة اإلماراتية خالل فبراير 

  لمدة ثالثة أشهر قادمة، وتتضمن تلك المساعدات شحنات من البنزين والسوالر والمازوت.

يونيو، ويالحظ كذلك ان الدور  61نامي في مساندة نظام ما بعد ويالحظ من التحليل السابق الدور الخليجي المت

 خالل هذه الفترة. اإلماراتالسعودي احتل المرتبة الثانية بعد 

 

 بعد زيارة الملك سلمان لمصر:ـ المساعدات السعودية 2

اقتصادية ، أهمية 5103بريل أفي  اكتسبت زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر

 استثنائية، فقد شهدت توقيع اتفاقيات ضخمة وبرامج تعاون بين الرياض والقاهرة.
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مليار  55.32اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز  63ووقعت الجهات المختصة في البلدين، خالل الزيارة، 

عت الحكومة المصرية دوالر، كما أعلن العاهل السعودي، عن اتفاق إلنشاء جسر بين السعودية ومصر، وقد وق

اتفاقية، وتسعة مذكرات تفاهم وثالثة برامج للتعاون، بجانب اإلعالن عن تأسيس بعض  52والسعودية 

 الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.

مليار دوالر(  03ار ريال )ملي 31ومن أبرز االتفاقيات ومذكرات التفاهم، إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 

مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب  61من رأس مال الصندوق بما يعادل  %21وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 

مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري، وإنشاء منطقة  61من رأس مال الصندوق بما يعادل  %21المصري 

 زراعة في سيناء من أجل تنميتها.اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق و

تضمنت االتفاقيات أيضا تمويل مشروع كما وركزت أغلب االتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء، 

ميغا وات، ومشروع  321مليون دوالر، إلضافة وحدة توليد بخارية بقوة  011محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 

 (.7)دوالر مليون  051بقيمة  بالقاهرة تطوير مستشفى القصر العيني

 

 ثانيًا: أوراق الضغط السعودي علي مصر 

، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن ”أرامكو“أبلغت شركة النفط الحكومية السعودية  :وقف الدعم البتروليـ 0

ة بتروليإمدادها بالمواد البترولية، من المفترض أن شركة أرامكو السعودية تورد للحكومة المصرية منتجات 

ألف  411مكررة، بموجب اتفاق بينهما تم توقيعه أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر، ويتضمن االتفاق توريد 

ألف طن زيت الوقود،  011ألف طن بنزين، و 511ألف طن سوالر، و 211طن شهرًيا من المواد البترولية، منها 

ة مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل بواقع شحنات شهرية، على أن يدفع الصندوق السعودي للتنمي

 %5عاًما، وبفائدة  02فوري، ويستعيد المبالغ من مصر على أقساط، لمدة خمس سنوات، ويكون السداد على 

 وفترة سماح للسداد ثالث سنوات على األقل.

                                  
 .1122كتوبر ، أد: أحمد ذكر هللا: دالالت ومآالت منشورات تنمية سيناء، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية راجع:، ( لمزيد من التفاصيل7)
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سيس صندوق إيقاف إجراءات تأبمصادر سعودية إبالغ المملكة صرحت  صندوق االستثمارات المشترك:ـ 5

أكدت مصادر  "المال"مليار ريال سعودي، ووفقًا لصحيفة  31استثمارات مصري سعودي مشترك قدر رأسماله بـ 

بالحكومة السعودية استالم الجانب السعودي جميع بيانات األراضي الالزمة لتنفيذ المشروعات المتفق 

 لدراسة المشروعات قبل تنفيذها.المصرية عن حاجتها لوقت أطول الجهات  لكنها أبلغتتنفيذها، 

 

مليار دوال تقريًبا، وبعد  5تقدر نسبة الودائع السعودية في البنوك المصرية نحو  :ودائع البنك المركزيـ 6

األزمة المذكورة، قد تضطر السعودية لسحبها نكاية في "القاهرة"، وهو ما قد يساهم فى تفاقم أزمة الدوالر 

 .ألخيرةالتي تواجها مصر في اآلونة ا

 

حجم العمالة  ، أن5103، في مايو المصرية أعلنت وزارة القوى العاملة :في السعودية ةالمصري ةالعمالـ 2

مليون عامل، وقد أثيرت مخاوف من ترحيل العمالة المصرية المتواجدة في  5يبلغ المصرية بالسعودية 

يوجد أي اقتصاد يستطيع االستغناء عن  الحيث رجح ذلك، ن كان الباحث ال ُيإزمة، وعقاب األأالسعودية في 

 مليوني عامل بقرار سياسي، خاصة في ظل تمركز هذه العمالة في أماكن حيوية واستراتيجية.

 

مليار دوالر في  0.3وّقعت الحكومتان المصرية والسعودية اتفاًقا للربط الكهربائي بتكلفة  :قطاع الكهرباءـ 2

، وفي حال فسخ االتفاق فمن المتوقع أن يعاني دوالر نماليي 301 ونح رحصة مص، حيث تبلغ 5102يونيو 

 المواطن المصري من توقف السعودية الُمحتمل عن إنشاء محطات كهرباء في مصر بقيمة مليارات الدوالرات.

 

مليون دوالر عبر  166تبلغ قيمة االستثمارات السعودية فى قطاع السياحة المصري حوالي  :قطاع السياحةـ 3

ألف سعودي، بمعدل نمو بلغ  621.0نحو  5102كما بلغ عدد السياح السعوديين في عام . كة مؤّسسةشر 531

، %51.3، فيما وصل إجمالي الليالي التي قضوها أربعة ماليين ليلة، بمعدل نمو 5106، مقارنة بعام 31.3%

دوالرا للفرد  060.2ر، بمعدل مليون دوال 24، فيما بلغ إجمالي اإلنفاق في العام نفسه نحو 5106مقارنة بعام 

مقارنًة  % 02ألف سائح سعودي إلى مصر؛ أي بنسبة زيادة بلغت  266إجمالي عدد  5102الواحد. وقد شهد عام 
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وسيتضرر القطاع السياحي، الذي يعاني من خسائر كبيرة من التوقف المحتمل الستثمارات  بالعام السابق.

 مقاصد أخري. إلىيين لتغيير وجهاتهم السياحية المملكة ومن التأثير على السياح السعود

 

كانت أعمال اإلنشاءات قد أوكلت إلى "كونسورتيوم" يضم شركات سعودية  :الجسر السعودي المصريـ 4

ومصرية ودولية. وقد توارت أخبار الجسر بعد االتفاق عليه مباشرة تحت دعاوي االستحالة الهندسية والخطر 

 ويبدو ان المشروع لم يدرس جيدًا من البداية.علي امن إسرائيل وغير ذلك، 

 

 ثالثًا: السيناريوهات المتوقعة للعالقات المصرية السعودية:

 يمكن ان نتوقع مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالعالقات المصرية السعودية وذلك كما يلي:

 سيناريو القطيعة التامة: األول: 

جانب مواقفها السياسية،  إليبموقفها كاماًل بجر الجانب المصري وفق هذا السيناريو تتمسك السعودية 

باستخدام كل أوراق الضغط االقتصادية المتاحة لديها خاصة في ظل انغماس السعودية الكامل في الحرب 

تب ما ترو ،زمة االقتصادية السعوديةاستمرار األ إلىباإلضافة  ،والمساندة الروسية اإليرانية لنظام بشار ،اليمنية

مليار ريال، وفي نفس الوقت يتشدد الجانب المصري الذي من  541بمبلغ لغاء استثمارات حكومية إمن عليها 

 .جانب المحور الروسي اإليراني إلىالواضح انه قد حسم خياراته 

 

ن هذا السيناريو يعني خسارة الجانب المصري للجانب الخليجي بالكامل التي تتزعمه المملكة إوبالتالي ف

. ووفقا لهذا السيناريو ستستمر خسارة البترول والدعم اإلماراتيالتأثير في الجانب  علىلي قدرتها إإلضافة با

الدعم السياسي وهي خسارة فادحة على الصعيدين المالي  إلىالمالي وستتوقف كل المشروعات إضافة 

وهذا  ريسة للقروض الدولية.زمة اقتصادية طاحنة ووقوعها فأواالقتصادي خاصة في ظل ما تعانيه مصر من 

فسنظل حاجة حد كبير، فرغم معطيات المرحلة التي تحتمل المساندة الرمادية  إلىالسيناريو مستبعد 

 الطرفين لآلخر قائمة. 
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 مجرياتها السابقة:  ىإلسيناريو التقارب التام وعودة العالقات الثاني: 

زمة ن األأوهو ما قد يكون مستبعدا حيث التنافر بين المصالح وتضاد التحالفات يدفع في اتجاه التباعد، كما 

 وكذلك فقد جرب ،شجع النظام المصري علي التنازل لرغبة النظام السعوديالمالية السعودية الحالية قد ال تُ 

 تيران قضية تطوراتقة تامة، خاصة في ظل ولم تعد الث ،مصرالنظام الحاكم في النظام السعودي برجماتية 

 .الذي صدر فيها الحكم القضائيووصنافير 

 

  سيناريو العالقات القائمة على المصالح اآلنية:الثالث: 

من االحتياجات  %21فالوفاء بحوالي  ،درك كال الطرفين أهمية اآلخرفيه يُ و ،وهو السيناريو األكثر ترجيحًا

و على األقل عدم استعدائهم قد يمثل أالبترولية لمصر ليس باألمر الهين وضمان مساندة بقية دول الخليج 

هدفا جيدا لمصر، ومساندة مصر للنظام السعودي في ظل المتغيرات السياسية الدولية خاصة بعد فوز ترامب 

 .األمريكيةبالرئاسة 

 

 خالصة:

ن اتضح مدي أخاصة بعد  ،لي سابق عهدهاإلعالقات السعودية المصرية لن تعود في المستقبل القريب ن اإ

ن كانت العوامل إومدي تمسك كال النظامين بتوجهه، و ،االستغالل الذي مارسه الطرفان على بعضهما

ة قليمية ودوليإو االقتصادية قد تدفع باتجاه التقارب المحسوب والممزوج بالتوجس في ظل متغيرات محلية

 .(8) للطرف اآلخرالرضوخ النسبي  إلىقد تضطر كل منهما 

 

                                  
 وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ( 8)


