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 مليار دوالر  124الدين الخارجي املصرى يتخطى 
 ممدوح الولي 

فى  يوليو/تموز   ، 2013حقق الدين الخارجي املصرى طفرات مستمرة خالل مرحلة استيالء الجيش على السلطة 

، بارتفاع  2013مليار دوالر بنهاية يونيو حزيران    43.2مقابل    ،2020مليار دوالر بنهاية يونيو حزيران    123.5ليصل إلى  

مليار دوالر  11.5%، وبمتوسط سنوي للزيادة بالدين الخارجي 186مليار دوالر خالل سبع سنوات بنسبة نمو  80.3

 خالل السنوات املالية السبع املاضية.  

فلم تعلن السلطات املصرية عن وضع سقف لقيمة الدين الخارجي، بل أنها مازالت مستمرة باالقتراض   ورغم ذلك

تموز   -باإلضافة إلى االقتراض الداخلى   -الخارجي   يوليو  النقد الدولي بشهر  تلقت ملياري دوالر من صندوق  حيث 

بقيمة   الدولية  باألسواق  كما طرحت سندات  فىمليون    750املاض ي،  املاض ي، ومازالت    دوالر  أول  تشرين  أكتوبر 

مستمرة فى التعاقد على قروض خارجية من العديد من املؤسسات الدولية واإلقليمية. كان أبرزها صندوق النقد  

مليار دوالر، والبنك الدولي والبنك األوروبى   3.2املاض ي الدولي املتبقي من قرضه األخير املعلن عنه فى يونيو حزيران 

مار والتنمية وبنك االستثمار األوروبى، والبنك األفريقي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق النقد إلعادة اإلع

 العربي والصندوق الكويتي وبنك االستيراد والتصدير األفريقي ووكالة التنمية الفرنسية وبنك التصدير األمريكي. 

إلى طرح سندات دولية خالل شهر مايو أيار   2020عام  وتشير البيانات الرسمية للقروض الخارجية التي تمت خالل  

مليار دوالر بنفس الشهر،   2.77صندوق النقد الدولي بقيمة    ثاني منمليار دوالر، والحصول على قرض    5بقيمة  

مليار دوالر،  2مليار دوالر من بنوك إماراتية وقسط من قرض صندوق النقد الثالث بقيمة  2والحصول على قرض 

 مليون دوالر بشهر أكتوبر تشرين أول املاض ي. 750ت بقيمة وطرح سندا

مليار  7.3كما أعلنت وزيرة التعاون الدولي عن الحصول على تمويالت من قبل جهات دولية وإقليمية أخرى، قيمتها 

ينما كانت مليار دوالر، ب 19.8دوالر حتى نهاية أكتوبر تشرين أول من العام الحالي، ليصل إجمالي ما تم اإلعالن عنه 

 مليار دوالر.  10.5نحو  2020ومنتصف عام  2019الزيادة املعلنة فى قيمة القروض الخارجية ما بين نهاية عام 
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وهو ما يعنى توجيه حوالى نصف القروض الجديدة لسداد أقساط وفوائد أرصدة القروض القديمة، األمر الذي  

تحول االقتراض لسداد القروض القديمة وليس لتوجيهه فى مصيدة القروض، بعد أن    بشكل فعلىيشير لوقوع مصر  

 لعمليات التنمية، وبالتالي صعوبة سداده مستقبال.  

، أو قرض 2016عالوة على توجه قروض صندوق النقد الدولي سواء قرض االثنى عشر مليار دوالر الذي تقرر عام  

الـ    2.8الـ   أيار أو قرض  فى  5.2مليار دوالر فى مايو  للوفاء بمتطلبات املوازنة الحكومية   مليار دوالر  يونيو حزيران، 

وسداد عجز املوازنة، وبالتالي توجه غالبية القروض إلى إنفاق جارى كسداد أجور العاملين بالحكومة أو الدعم أو  

 شراء مستلزمات إدارة دوالب العمل باملصالح الحكومية. 

على أنه " ال  127منه، حيث نصت املادة    167و  151و  127ضوابط لالقتراض الخارجي باملواد    2014ووضع دستور  

يجوز للسلطة التنفيذية االقتراض أو الحصول على تمويل، أو االرتباط بمشروع غير مدرج فى املوازنة املعتمدة يترتب 

 عليه إنفاق مبالغ من املوازنة العامة للدولة ملدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب " 

بعد إال أن الواقع الع النواب عليها  ثم استيفاء شكل موافقة مجلس  إلى إبرام القروض والحصول عليها  ملي يشير 

ذلك، كما لم يبد أعضاء البرملان أي اعتراض على تلك القروض التي زادت معها تكلفة الدين من فوائد وأقساط، بما  

اب اإلنفاق على باقي أبواب املوازنة خاصة يؤثر على اقتطاع جانب كبير من اإلنفاق باملوازنة العامة للدولة، على حس

 االسثمارات الحكومية.  

  أرقام غير مسبوقة للدين الخارجي
لم تشهد مصر عبر تاريخها املعاصر مثل تلك األرقام التي بلغها الدين الخارجي بعهد الحكم العسكري، والتي لم يعد 

ات املصرية املباعة بالخارج إلى أنه دليل على الثقة النظام يخجل من تصاعدها بل حول عملية شراء األجانب للسند

باالقتصاد املصرى وبالتالي أداء النظام الحاكم، ويتجاهل أن هذا اإلقبال يعود فقط إلى سعر الفائدة املرتفع والذي  

نسبة   تلك 8يتخطى  أن  كما  األوروبية،  البلدان  من  بالعديد  سلبية  الودائع  على  فائدة  معدالت  توجد  بينما   %

 لسندات مضمونة من الحكومة املصرية وليس عليها ضرائب. ا

   -مليار دوالر  -تطور إجماليات الدين الخارجي ملصر    
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  -األرقام مقربة ألقرب رقم صحيح  -املصرى = املصدر بيانات البنك املركزي 

حدث   - حيث  املاضية،  الثمانية  املالية  السنوات  خالل  الخارجي  الدين  نمو  استمرار  إلى  السابق  الجدول  يشير 

سقف  خاللها  الدين   
َ
يتخط لم  حيث  مبارك،  الرئيس  لحكم  األخيرة  بالسنوات  الخارجي  الدين  أرصدة  استقرار 

من الدوالرات، ولم تزد أرصدة الدين الخارجي فى فترة تولى املجلس العسكري كثيرا، العتماده    الخمسة والثالثين مليارا

فها مبارك، والتي نقصت خالل العام والنصف التي توالها املجلس 
ّ
السحب من احتياطيات العمالت األجنبية التي خل

مليار دوالر حين   15.5فترة مبارك إلى    مليار دوالر بنهاية  36مليار دوالر، حين انخفضت من    20.5العسكري بنحو  

 سلمه للرئيس محمد مرس ى. 

ثم بدأت أرصدة الدين الخارجي بالنمو بعام تولى الرئيس محمد مرس ى الذي واجه حصارا إقليميا، واحتياطي قليل   

أ على  ظل حفاظه  وفى  البترولية،  واملشتقات  األساسية  السلع  استيراد  من  يتمكن  حتى  األجنبي،  النقد  رصدة من 

بنحو   توليه سوى  فى سنة  تنخفض  لم  والتي  األجنبي،  النقد  لجأ   612االحتياطيات من  مليون دوالر فقط، حيث 

من  األخذ  حساب  على  الصرف  سعر  بتثبيت  العسكري  املجلس  به  قام  ما  بعكس  جزئيا  الصرف  سعر  لتحريك 

 االحتياطي للدفاع عن سعر الصرف.  

عقب استيالئه على    2013دية والعينية لنظام ما بعد الثالث من يوليو تموز  ونظرا للمعونات الخليجية السخية النق

السلطة مباشرة، فقد كانت زيادة أرصدة الدين الخارجي خالل أول عامين من استيالئه على السلطة قليلة، لكنه فى 
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أت القروض وتراجع املعونات الخليجية تبعا لذلك بد  2014ضوء انخفاض أسعار النفط بداية من منتصف عام  

 فى االرتفاع نتيجة الودائع السعودية واإلماراتية والكويتية التي تم بها مساندة النظام العسكري. 

ومع اتجاه النظام العسكري لبناء عاصمة إدارية جديدة تضم مقار للحكومة وللوزارات والبرملان، ومدينة جديدة 

عدد من الوزارات واألبراج، زادت معدالت االقتراض بمنطقة العلمين غرب اإلسكندرية تضم مقر صيفي للحكومة و 

الخارجي للوفاء باملكون الخارجي لتلك املشروعات، مما أوجد فجوة بالنقد األجنبي نتيجة زيادة اإلنفاق على املوارد  

 الدوالرية.  

عام   كورونا  فيروس  ظهور  وخروجهم  2020ومع  املصرى،  الدين  أدوات  من  مشترياتهم  غالب  األجانب  من   وبيع 

بالربع األخير من عام   التي شهدها شهر   2019البورصة املصرية وقبلها خروج استثمارات أجنبية  بعد املظاهرات 

أيلول   ترتب عليها نقص 2019سبتمبر  ، زادت معدالت االقتراض الخارجي لتعويض خروج األموال الساخنة والتي 

اإليراد تراجع  جانب  إلى  األجنبي  النقد  من  االحتياطي  السلعية أرصدة  الصادرات  ونقص حصيلة  السياحية،  ات 

 والخدمية وانخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع االستثمارات األجنبية املباشرة.  

وضمن توزيع الدين الخارجي إلى دين قصير األجل ملدة عام أو أقل، ودين ومتوسط وطويل األجل تزيد مدته عن   -

كانت نسبة   2010/2011األجل له الغلبة النسبية، ففي العام املالي  عاما، ظل الدين متوسط وطويل 30عام وحتى 

%، وبعد عشر سنوات كانت نسبة الدين قصير األجل ملجمل الدين  7.8الخارجي  الدين قصير األجل إلجمالي الدين  

 %.  8.8نحو   2019/2020الخارجي  بالعام املالي 

تدنى نصيب الدين قصير األجل حتى صعد بعد أخذه   ويالحظ استمرار  تولى الرئيس مرس ى،  بعام  نصيبه النسبي 

باملتطلبات العاجلة من السلع   4.5وديعة قصيرة األجل بقيمة   لتعزيز االحتياطيات وللوفاء  مليار دوالر من قطر، 

الغذائية التموينية واملشتقات البترولية سواء الستخدام السيارات أو لتشغيل محطات الكهرباء، لكن قيمة الدين  

قيمته وبالتالي    قصير زيادة  بعد  الخارجي  الدين  بأقساط وفوائد  للوفاء  للزيادة قبل خمس سنوات،  عادت  األجل 

 ارتفاع أعباءه. 
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  توسع الوزارات املصرية باالقتراض الخارجي
ت لم يعد االقتراض الخارجي قاصرا على وزارة التعاون الدولي املسؤولة حكوميا عن ملف االقتراض الخارجي واملعونا 

تلك  استطاعتها سداد  لعدم  دون حسبان  الخارج  لالقتراض من  املختلفة  الوزارات  بل تسابقت  الخارجية،  واملنح 

القروض، فعندما تقترض وزارة التضامن االجتماعي من البنك الدولي لصرف تلك القروض على مساعدات تكافل  

ن أين سيتم سداد تلك القروض عند حلول موعد وكرامة لألسر الفقيرة واملعاقين واملسنين العاجزين عن العمل، فم

بالجنيه املصرى، املعادل    الصرف؟ السداد؟ وهل تدرك الوزارات مخاطر سعر   تزيد من حجم املكون املحلى  التي 

 .  2071لقيمة القروض بالعمالت األجنبية عند حلول موعد السداد، فى ظل جدول سداد ممتد حتى عام 

   -مليار دوالر  -             جهات الدين الخارجي ملصر    

 11/2012 
12/201

3 

13/201

4 

14/201

5 
15/2016 16/2017 17/2018 18/2019 19/2020 

 123.490 108.699 92.644 79.033 55.764 48.063 46.067 43.233 34.385 اإلجمالي

 69.353 57.272 47.649 34.875 24.437 25.707 29.054 28.490 25.594 الحكومة 

البنك 

 املركزي 
2.612 9.064 11.005 16.318 22.174 30.324 26.560 27.979 27.886 

 11.921 9.510 6.047 4.096 3.963 2.387 1.544 1.600 1.624 البنوك 

قطاعات 

 أخرى 
4.554 4.080 4.464 3.651 5.191 9.738 12.388 13.937 14.332 

 = املصدر بيانات البنك املركزي املصرى 
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حسب الجهات املحلية املقترضة، إلى استحواذ    2020يشير التوزيع النسبي للدين الخارجي فى نهاية يونيو حزيران    -

% من مجمل الدين الخارجي كلها متوسطة وطويلة األجل، والبنك املركزي على نسبة  56الحكومة العامة على نسبة 

 %. 12% والقطاعات األخرى ومنها القطاع الخاص 10ف البنك املركزي % والبنوك بخال 23

ويالحظ االرتفاع املتدرج للديون الخارجية للجهات األربعة املحلية خالل السنوات األخيرة، حيث زادت ديون الحكومة  

الت أمين الصحي قبل أربع سنوات بسبب اتجاه عدد من الوزارات لالقتراض الخارجي، مثل وزارات الصحة ملشروع 

الشامل، والتضامن االجتماعي لتمويل مساعدات تكافل وكرامه، ووزارة التعليم للتوسع برياض األطفال والتعليم 

 الفني، ووزارة النقل إلنشاء أنفاق تحت قناة السويس وغيرها من مشروعات الطرق والكباري.

ف الصحي، ووزارة الكهرباء إلنشاء محطات توليد  ووزارة اإلسكان واملرافق إلنشاء وحدات اإلسكان االجتماعي والصر  

البنوك التجارية لتمويل الصناعات الصغيرة واملتوسطة، ولتعويض نقص  البيئة، كما زاد اقتراض  كهرباء ووزارة 

بعدالعمالت   وتحول    األجنبية  املصرى،  الدين  أدوات  من  مشترياتهم  من  كثير  جانب  األجانب  األصول   صافي بيع 

 البنك املركزي لتعزيز االحتياطيات من النقد األجنبي.   الشهور، واقتراضالب بالبنوك التجارية ببعض  األجنبية إلى س

 الدول الخليجية تتصدر قائمة الدول امُلقرضة ملصر 
قرضة ملصر بعد استيالء الجيش على السلطة فى يوليو 

ُ
، وتراجع مركز الدول الغربية 2013تغيرت خريطة الدول امل

الخليج الصدارة، بعد أن سارعت بتقديم العون للنظام العسكري بقروض، بعضها كان بال فائدة ثم   لتحتل دول 

املوعد  أكثر من مرة، وعدم معرفة  القروض  لتلك  السداد  تلى ذلك تمديد آلجال  ثم  بفائدة متدنية،  تلتها قروض 

ى ضوء جائحة كورونا، وانخفاض الحقيقي للسداد حتى اآلن، رغم معاناة تلك الدول من انخفاض أسعار النفط ف

 احتياطات النقد األجنبي بها ولجوء بعضها لألسواق الدولية لالقتراض من خالل طرح سندات دولية.  

 -مليون دوالر  -أبرز الدول املقرضة ملصر                      

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

مجموعة  

 بنوك 
       10521 11999 
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 8850 8687 8082 8520 5503 3580 3600.5 578 62 السعودية 

 6543 6783 6588 6649 4518 2040 2020 21 23 اإلمارات

 5243 5045 4989 4927 4909 2939 2965 927 830 الكويت 

 2903 2926 6808 4580 2807 3092 3526 3393 3403 أملانيا 

 2409 2258 2153 2155 2165 2324 2794 3617 4195 اليابان 

 4122 3731 2100 1923 322 330 344 340 136 الصين 

الواليات  

 املتحدة 
2893 2646 2399 2141 1882 1611 1340 1045 862.5 

 1339 1326 1726 1080 1346.5 1906 2619 2930 3161 فرنسا 

 52 58 937 401 367 207 278 338 397 إيطاليا 

 495.5         روسيا 

 130         كوريا 

 8 11 265 186.5 49 80 111 131 144 إنجلترا 

   264 244      البحرين 

   28 38   4500   قطر 

    400 800 1000 1000 500  تركيا 

   500 1500 2000 2000 2000   ليبيا 

 283 262 252 193 268.5 370 474 544 576.5 أسبانيا 

 58 78 103 103 133 173 225 244 238.5 الدانمرك 

 51.5 63 75 59 92 156.5 237 280.5 367 النمسا 

 44 51 59 56 63 73 86 86 85 هولندا 

 2 4 99 47 16 27 40 46 54 بلجيكا 

  33 38 39 61 94 123 151 166 كندا 
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 10 14 21 25 93 156 240 294 340 سويسرا 

     5 11 18 22.5 25 السويد 

     25 52 80 114.5 135 أستراليا 

 0.4 1 1 1 3 3 4 5 5.5 النرويج 

 2 2 3 3      فنلندا 

  -األرقام مقربة ألقرب رقم صحيح  -املصدر بيانات البنك املركزي املصرى  -

تشير خريطة توزيع الدين الخارجي على دول العالم إلى تصدر نصيب الدول الخليجية الثالثة السعودية واإلمارات 

، فى حين كانت الصدارة قبل ذلك ألملانيا والواليات 2013والكويت، بمرحلة ما بعد تولى الجيش السلطة فى يوليو  

بيا وتركيا وقطر بعام تولى الرئيس محمد مرس ى، وهو املتحدة واليابان، كما يالحظ ظهور قروض من دول مثل لي

 العام الذي لم يشهد أية قروض من السعودية أو اإلمارات أو الكويت ملصر.  

ملصر بعهد الحكم العسكري، بينما ظل رصيد الواليات   والصين لقروضهاكما يالحظ زيادة بعض الدول مثل أملانيا  

تلك الدول للنظام املتحدة والدانمارك والنمسا وهولندا وغ يعنى عدم مساندة  يتجه للتناقص، لكن ذلك ال  يرها 

بإقراض مصر من خالل الجهات الدولية متعددة األطراف  للتوسع  العسكري ماليا، حيث اتجهت الدول الغربية 

متعددة وأبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك االستثمار األوروبى وغيرها، حتى زادت قروض تلك الجهات  

 . 2019مليار دوالر بنهاية  35إلى حوالى  2013مليار دوالر بنهاية يونيو حزيران  12األطراف من حوالى 

فى ضوء القروض الجديدة من قبل العديد من الجهات متعددة األطراف   2020وهو رقم اتجه للزيادة خالل عام  

االستثمار األوروبى والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار  اإلقراض ملصر، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك

 والبنك األفريقي لالستيراد والتصدير وبرنامج تمويل التجارة العربية وغيرها.  

ومن ناحية أخرى فال تعبر األرقام املنشورة من قبل البنك املركزي املصرى عن أرصدة ديون الدول ملصر عن واقع 

استحد الحقيقي، حيث  الديون  أيلول  تلك  بيانات سبتمبر  بنوك بقيمة    2018ث منذ  مليار   6.8مسمى مجموعة 

بقيمة   أملانيا   : هي  بلدان  ثماني  القروض  تلك  تخص  وإنجلترا     4065دوالر، حيث  دوالر،    978مليون دوالر  مليون 

دوالر واإلمارات مليون    106مليون دوالر وبلجيكا    254مليون دوالر والبحرين    401مليون دوالر وفرنسا    916وإيطاليا  
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 2018و 2017مليون دوالر، وهو ما يفسر انخفاض أرصدة ديون تلك الدول ما بين عامي  21مليون دوالر وقطر  34

مليار دوالر ما بين العامين،   2.9مليار دوالر  إلى    6.8بالجدول السابق، مثلما حدث مع رقمي أملانيا والتي انخفضت من  

مليار دوالر ضمن بند مجموعة بنوك، وهكذا مع باقي الدول الداخلة   4.1يمة  لكن أملانيا يخصها قروض أخرى بق

 جانب من قروضها ضمن بند مجموعة بنوك.  

مليار دوالر، إلى قروض تلك الدول الثمانية   3.8كما قام البنك املركزي املصرى بإضافة عملية إعادة شراء بقيمة  

، والذي ارتفع 2018مليار دوالر بنهاية عام    10.5الرقم إلى    الداخلة تحت عنوان مجموعة بنوك، مما زاد من قيمة

بنهاية عام    12إلى حوالى   التي ارتفعت    2019مليار دوالر  الرتفاع قيمة قروض بعض الدول بداخله، مثل اإلمارات 

ت قروض مليون كما ارتفع  522مليون دوالر إلى    401مليون دوالر، وفرنسا من    1316مليون دوالر إلى    34  قروضها من

 كل من إنجلترا وبلجيكا.  

  تكلفة الدين الخارجي تتخطى إيرادات السياحة
مليار دوالر، لكن تكلفة الدين   12.6والذي شهد رواجا سياحيا بلغت إيرادات السياحة    2018/2019بالعام املالي  

املالي، وهو رقم تخطى    13.5الخارجي من أقساط وفوائد بلغت   أيضا حصيلة الصادرات مليار دوالر بنفس العام 

البالغة   البالغة    دوالر وحصيلةمليار    11.6البترولية  مليار دوالر، وأكثر من ضعف   5.9االستثمار األجنبي املباشر 

 مليار دوالر.   5.7حصيلة قناة السويس البالغة 

   -مليون دوالر  -تكلفة الدين الخارجي ملصر 
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 7320 5085 5609 3199 3089 2904 2799 اإلجمالي 
1325

3.5 

1347
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 3257 2170 1216 836 666 716 643 658 638 الفوائد املدفوعة 
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األقساط  

 املسددة 
2161 

2245.

5 
2446 2483 4943 4249 

6104.

5 

1108

3 

1021

5 

  -األرقام مقربة ألقرب رقم صحيح  -املصدر بيانات البنك املركزي املصرى  -

إلى قيام الحكومة بسداد القروض قصيرة   املصرية إضافةعبأ على الحكومة    الخارجي تمثلوأصبحت تكلفة الدين  

إلى   عوائد  من  بمصر  األجنبي  االستثمار  دخل  مدفوعات  زيادة  مع  خاصة  دوالر    9.3األجل،  املالي مليار  بالعام 

، وبالتالي لم يكن أمامها سوى طلب تأجيل السداد لجانب كبير من القروض خاصة التي تخص دول 2018/2019

الخليج الثالثة: السعودية واإلمارات والكويت، كذلك جددت اتفاقية تمويل مع الصين، كما قامت بنفس اإلجراء مع 

 سنة إلى ست سنوات.  4.5شراء من  عدة بنوك دولية إلطالة عمر تمويل فى صورة إعادة

الخارجي   واالستثمار  السياحة  من  األجنبي  النقد  موارد  تدفقات  على  كورونا  لفيروس  السلبية  اآلثار  مع  لكنه 

والصادرات، لم يكن أمام الحكومة سوى املزيد من االقتراض من عدة جهات دولية باإلضافة إلى القروض الثنائية،  

 ريطة دول القروض الخارجية مثل روسيا وكوريا الجنوبية.  حيث ظهرت دول جديدة على خ

الحالي   املالي  بالعام  الحكومية  املوازنة  إنفاق  من  والخارجي  الداخلى  الحكومى  الدين  تكلفة  نصيب  بلوغ  والنتيجة 

باالستخدامات وذلك على حساب باقي أوجه اإلنفاق الحكومى خاصة 49نسبة    2020/2021 %، وهو أكبر مكون 

ارات الحكومية فى مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية واملرافق، مما يؤجل تحسين حالتها املتردية االستثم

عرضة   ملصر  االئتماني  التصنيف  يجعل  كما  الخدمات.  تلك  مستوى  تدني  مع  املصرين  غالب  معاناة  من  ويزيد 

اتج املحلى اإلجمالي، األمر الذي يعنى تأثير لالنخفاض بسبب كبر حجم الدين الداخلى والخارجي وارتفاع نسبته إلى الن 

أو  الحكومة  لطروحات  الخارجي سواء  االقتراض  فائدة  املرتقبين، وزيادة  املستثمرين  بين  البالد  على صورة  سلبيا 

 قروض القطاع الخاص املصرى.

األجانب ألدوات  واضطرار البنك املركزي املصرى للحفاظ على نسبة مرتفعة لسعر الفائدة محليا لجذب مشتريات  

الدين املصرى، وذلك على حساب املستثمر املحلى الذي يعانى من ارتفاع فائدة التمويل املصرفي بجانب املشاكل  

 يؤثر على تنافسية املنتجات املصرية سواء بالداخل أو بالخارج.   يواجهها، ممااألخرى التي 
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