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الســيادية  للديــون  الكليــة  المؤشــرات  شــهدت 

العامييــن  فتــرة  خــال  ملحوًظــا  تحســًنا  المصريــة 

الماضييــن، مســجلة تراجًعــا علــى مســتويات النســبة 

و معــدالت خدمــة الديــون، حيــث إن إجمالــي الديــون 

الناتــج  إجمالــي  مــن   )%90( إلــى  انخفــض  المصريــة 

المحلــي فــي 2019 مقابــل مــا نســبته )108%( قبل عامين، 

و كان وراء هــذا ســببان رئيســان همــا؛ أوال: اســتمرار 

معــدالت النمــو اإليجابيــة لاقتصــاد المصــري، والتــي 

بلغــت فــي العــام المالــي 2019/2018 حوالــي)5.6%(، ثانًيــا: 

اســتمرار تحســن أســعار الصــرف للجنيــه المصــري 

أمــام الــدوالر األجنبــي؛ نتيجــة العديــد مــن العوامــل و 

المؤشــرات، أهمهــا: ميــزان المدفوعــات و االحتياطــي 

النقــدي األجنبــي.

وقــد اســتمر الديــن الحكومــي فــي التراجــع حتــى مارس 

2020، حيــث ســجل )83.6%( مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، 

ــه مــع دخــول مصــر فــي مراحــل العــزل الصحــي  إال أن

ــاد خــال  ــي شــهدتها الب واإلجــراءات االســتثنائية الت

أغســطس  وحتــى  مــارس  منتصــف  مــن  الفتــرة 

الديــن  ترتفــع معــدالت  أن  المتوقــع  مــن  2020، فإنــه 

الســيادي لمصــر مــرة أخــرى؛ نظــًرا للتباطــؤ المتوقــع 

فــي معــدالت نمــو الناتج المحلــي وانخفاض اإليرادات 

الجــوي  النقــل  أهمهــا  لعــل  قطاعــات،  عــدة  مــن 

معــدل  يعــاود  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  والســياحة، 

الديــون الســيادية االرتفــاع مــرة أخــرى لمســتوى )%90( 

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. 

وقــد كان للتحســن الســابق الذكــر أثــر كبيــر فــي مقــدرة 

مصــر علــى الحفــاظ علــى معــدالت التقييــم االئتمانــي 

كان  كمــا  لاســتثمار،  والجاذبــة  اآلمنــة  الحــدود  فــي 

تخفيــض  فــي  كبيــرة  مســاهمة  التحســن  لهــذا 

نصيــب مصــر مــن إجمالــي حجــم الديــون العالميــة، 

إجمالــي  مــن  مصــر  حصــة  نســبة  انخفضــت  حيــث 

الديــون العالميــة للحكومــات مــن 0.6% فــي عــام 2018 

وذلــك   ،2019 عــام  أواخــر  فــي   )%0.3( نســبته  مــا  إلــى 

طبًقــا لخريطــة الديــون العالميــة الصــادرة مــن البنــك 

الدولــي فــي أكتوبــر 2020. 

د. نادر خضر

نائب رئيس لجنة االستثمار بجمعية رجال األعمال 
المصريين األفارقة 

الديون السيادية المصرية تستفيد من اإلصالح االقتصادي 
وهيكلة األعمار 

مــن  مصــر  حصــة  نســبة  انخفضــت 

إجمالــي الديــون العالميــة للحكومــات 

مــن 0.6% فــي عــام 2018 إلــى مــا نســبته 

)0.3%( فــي أواخــر عــام 2019، وذلــك طبًقا 

الصــادرة  العالميــة  الديــون  لخريطــة 

مــن البنــك الدولــي فــي أكتوبــر 2020.
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خزانــة تتــراوح آجالهــا مــن 91 يوًمــا حتــى 25 عاًمــا. 

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي التوزيــع بيــن الديــون 

المحليــة والديــون الخارجيــة: 

وقــد كان أيًضــا مــن أهــم أســباب تحســن المؤشــرات 

الهيكلــة  المصريــة:  الســيادية  بالديــون  الخاصــة 

فــي  المصريــة  الحكومــة  بهــا  قامــت  التــي  الجذريــة 

علــى  المصريــة،  للديــون  الماليــة  األوراق  آجــال 

تمكنــت  حيــث  والخارجــي،  المحلــي  المســتويين 

الحكومــات المصريــة المتعاقبــة علــى مــدار الســنوات 

الســت الماضيــة مــن تنفيــذ خطــة اســتبدال للديــون 

قصيــرة اآلجــال، والتــي كانــت تمثــل نســبة تعــرض 

عاليــة لمخاطــر تقلبــات ســعر الفائــدة علــى الديــون 

وتحويلهــا إلــى آجــال طويلــة األمــد ومتوســطة األمــد، 

ويتكــون حجــم الديــون المصريــة مــن جزأيــن: ديــون 

المحليــة  الديــون  وتمثــل  خارجيــة،  وديــون  محليــة، 

المصــري،  الديــن  مــن حجــم  الغالبــة  النســبة  دائًمــا 

والتــي تتمثــل فــي أغلــب األوقــات فــي أذون وســندات 



ليكــون هنــاك اســتغال للفرصــة الحاليــة بانخفــاض 

الديــون  علــى  ســواء  الفائــدة،  أســعار  معــدالت 

البيانيــة  الرســومات  المحليــة، وتوضــح  أو  الخارجيــة 

التاليــة حجــم التطــور والتحــول الــذي حــدث بيــن اآلجــال 

الماليــة المصــدرة  القصيــرة والطويلــة فــي األوراق 

مــن الحكومــة المصريــة؛ و حجــم التغيــر الــذي حــدث 

فــي أســعار الفائــدة علــى اإلصــدارات، كنتيجــة حدثــت 

مــع التحــول إلــى اآلجــال المتوســطة والطويلــة، بــدال 

مــن اآلجــال القصيــرة واألقــل مــن 360 يوًمــا. 

تمكنــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة 

علــى مــدار الســنوات الســت الماضية من 

للديــون قصيــرة  تنفيــذ خطــة اســتبدال 

اآلجــال، والتــي كانــت تمثــل نســبة تعــرض 

عالية لمخاطر تقلبات ســعر الفائدة على 

 الديــون وتحويلهــا إلــى آجــال طويلــة األمــد 

ومتوسطة األمد.
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و قــد جــاء هــذا التحــول كاســتكمال لسياســة الدولــة 

وتقليــل  محترفــة،  بطريقــة  القائمــة  الديــون  إلدارة 

التعــرض للمخاطــر، ســواء أكانــت مــن أســعار الفائدة 

كتكاليــف لخدمــة الديــون أم مخاطــر التركــز، وقــد جــاء 

ذلــك بعــد أن قامــت وزارة الماليــة بتأســيس وحــدة 

إدارة المديونيــة فــي 2015، وقامــت بعــد ذلــك بتدشــين 

المديونيــة،  إلدارة  األجــل  متوســطة  االســتراتيجية 

فــي  االســتراتيجية  لتلــك  تحديــث  هنــاك  كان  وقــد 

ســبتمبر 2019، ومــن المتوقــع صــدور تحديــث آخــر لهــا 

بنهايــة العــام المالــي 2021/2020؛ لتعكــس المســتجدات 

المصريــة  الدولــة  ألهــداف  التمويليــة  والمتطلبــات 

وسياســاتها الماليــة التــي تتــاءم مــع تلــك األهــداف، 

وقــد كان مــن أهــم توجهــات تلــك االســتراتيجية علــى 

ظهــرت  مــا  إلــى  الوصــول  الماضيــة  الفتــرات  مــدار 

عليــه الديــون الســيادية المصريــة مــن تطــور وهيكلــة؛ 

ــة.  ــر جاذبي لتصبــح أكث

هــذه  مثــل  علــى  المصريــة  الحكومــة  وتعتمــد 

فــي  األجــل  وطويلــة  األجــل  متوســطة  التمويــات 

بالبنيــة  ومتعلقــة  متخصصــة  مشــروعات  تمويــل 

التحتيــة وبالمشــروعات ذات الطابــع طويــل األمــد 

فــي عائدهــا، مثــل: الصحــة والتعليــم، والتحــول إلــى 

مــن  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة  النظيفــة،  الطاقــة 

التحفيزيــة  كالحــزم  األجــل،  قصيــرة  االســتخدامات 

للطلــب باالقتصــاد المصــري؛ للحفــاظ علــى معــدالت 

المحليــة. بالســوق  واالســتهاك  اإلنتــاج 

وقــد قامــت مصــر فــي شــهر ســبتمبر 2020 باســتخدام 

أدوات ماليــة جديــدة فــي تمويــل المشــروعات للتحول 

إلــى الطاقــة النظيفــة عــن طريــق طــرح أول ســندات 

إفريقيــا؛  وشــمال  العربيــة  المنطقــة  فــي  خضــراء 

لتكــون لهــا بذلــك الريــادة كمــا كانــت لمصــر فــي مجــال 

التمويــل واالســتثمار والتنميــة المســتدامة. 

وقــد اعتمــدت مصــر فــي طرحهــا للســندات الخضــراء 

علــى تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة للتحــول إلــى 

مركــز للطاقــة النظيفــة واالســتعانة واالعتمــاد علــى 

ــا  ــك انطاًق ــة؛ وذل مشــروعات النقــل الصديقــة للبيئ

مــن أجنــدة مصــر2030 للتنميــة المســتدامة، والمبــادئ 

التــي تبنتهــا الحكومــة المصريــة علــى مــدار الســنوات 

الســت الماضيــة مــن أجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة، وهــي المبــادئ أرقــام )6 و 7 و 11 و 12 و 

13(، والتــي كلهــا تجتمــع فــي النهايــة لتحقيــق هــدف 

التقليــل مــن االنبعاثــات الكربونيــة، والســعي للحفاظ 

ــة، وتعظيــم االســتفادة منهــا  ــى المــوارد الطبيعي عل

لألجيــال القادمــة.

شــهر  بدايــات  فــي  الدولــي  البنــك  أصــدر  وقــد 

نوفمبــر تقريــره مــن المرصــد االقتصــادي لاقتصــاد 

المصــري، والــذي ناقــش فيــه البنــك الدولــي ومرصــده 

االقتصــادي العديــد مــن األمــور، وكان أهمهــا: ســبل 

للعمالــة،  المصــري  االقتصــاد  فــي  اآلفــاق  فتــح 

واالســتثمار فيمــا بعــد أزمــة فيــروس “ كوفيــد – 19” ، 

و قــد تنــاول التقريــر فــي مجمــل موضوعاتــه موضــوع 

الديــن الســيادي أو الحكومــي لمصــر موضًحــا مــدى 

التطــور الــذي ســبق أن أوضحنــاه، وأثنــى التقريــر علــى 

ــة  هــذه التطــورات موضحــا أنهــا ســوف تمكــن الدول

والنتائــج  العوائــد  مــن  االســتفادة  مــن  المصريــة 

التــي ســوف تســتمر فــي التحقــق علــى مــدار األعــوام 

القادمــة، ليظــل مســتوى التقييــم االئتمانــي مقارنــة 

باالقتصــادات المثيلــة مــن الــدول الناشــئة فــي حــدود 

المتوســط مــن الــدول األخــرى. 

و مــن واقــع التحليــات والبيانــات الســابقة نجــد أن 

الدولــة المصريــة تمكنــت فــي خــال الفتــرة الســابقة 

مــن تجهيــز ملفهــا الترويجي لــألدوات المالية الجديدة 

للتمويــات والديــون الســيادية، بحيــث تكــون لديهــا 

قامــت مصــر فــي شــهر ســبتمبر 2020 

فــي  جديــدة  ماليــة  أدوات  باســتخدام 

إلــى  للتحــول  المشــروعات  تمويــل 

طــرح  طريــق  عــن  النظيفــة  الطاقــة 

المنطقــة  فــي  خضــراء  ســندات  أول 

العربيــة وشــمال إفريقيــا؛ لتكــون لهــا 

الريــادة. بذلــك 



الفوائــد  أســعار  إذا شــهدت  المنــاورة  علــى  القــدرة 

يؤثــر علــى مســتويات  بمــا ال  أخــرى،  مــرة  ارتفاعــات 

بذلــك  أنهــا  كمــا  الحــرج،  بالمقــدار  الديــون  خدمــة 

التمويــل  أدوات  فــي  االســتثمار  جاذبيــة  مــن  زادت 

دائًمــا  تمثــل  والتــي  المصريــة،  الســيادية  للديــون 

حجــر االتــزان فــي تمويــل المشــروعات االســتراتيجية 

والبنيــة التحتيــة كمــا ســبق أن شــهدنا خــال شــهر 

الخضــراء  الســندات  2020، مــن خــال طــرح  ســبتمبر 

لنــدن، فقــد تمكنــت مصــر مــن  لمصــر فــي بورصــة 

 تغطيــة الطــرح بالرغــم مــن األزمــة العالميــة بســبب

 فيروس”كوفيد-19”.

معــدالت  فــي  المتوقــع  االرتفــاع  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــي خــال عــام  ــج المحل ــي النات ــى إجمال ــن إل نســب الدي

2020 جــراء فيــروس “كوفيــد-19” وتأثيــره علــى األنشــطة 

الديــن  يبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  االقتصاديــة، 

الســيادي فــي االنحســار عقــب تلــك الفتــرة مســتفيًدا 

طبيعتــه  إلــى  االقتصــادي  النشــاط  عــودة  مــن 

ومعــدالت نمــوه، باإلضافــة إلــى التحســن المرتقــب 

أمــام  المصــري  الجنيــه  فــي معــدالت ســعر صــرف 

القادمــة.  الفتــرات  خــال  الــدوالر 

خــال  فــي  تمكنــت  المصريــة  الدولــة 

ملفهــا  تجهيــز  مــن  الســابقة  الفتــرة 

الجديــدة  الماليــة  لــألدوات  الترويجــي 

الســيادية. والديــون  للتمويــات 


