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مقدمة
بالرغم من وجود محركات مسببة للديون تشترك 
فيها األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، لدى 
مصر قضايا خاصة بها فيما يتعلق بالدين، وهذه 
األمور تتطلب إدارة ملف الدين بما يتناسب مع 

السياق المصري ويراعي القوى المحركة االقتصادية 
والسياسية الخاصة والدقيقة. وبشكل عام، تنشأ 

هشاشة الديون في العديد من األسواق الناشئة 
والبلدان النامية عن ارتفاع الدين غير الحكومي 
وقروض المؤسسات غير المالية في بيئة عالمية 
اتسمت مؤخرًا بانخفاض أسعار الفائدة. إال أنه 

على الرغم من ذلك، تنشأ َمواطن الضعف المرتبطة 
بالدين في مصر بشكل أساسي من الدين العام 

الناتج عن متطلبات المالية العامة وإلى االختالالت 
الهيكلية طويلة األمد وضعف المؤسسات على صعيد 

الموازنات يما ينعكس سلبًا على مؤشرات المالية 
العامة وعلى الدين العام. وما برحت مصر، منذ 

تسعينيات القرن العشرين، تشهد العديد من محاوالت 
اإلصالح الهيكلي المتتالية لمعالجة االختالالت المالية 

العامة الكلية ومشكالت الديون، غير أن العديد من 
العوامل قد أعاق بالفعل اكتمال هذه اإلصالحات 

واستدامة نتائجها.

يعتبر انخراط مصر في التمويل 
التجاري، وزيادة إمكانية الوصول 

إلى األسواق المالية العالمية، 
وتطوير أسواق الدين، من العوامل 

األساسية لدعم تمويل احتياجات 
اإلنفاق على أهداف التنمية 

المستدامة.
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وفي عام 2015، أطلقت مصر رؤيتها الوطنية: رؤية مصر 
2030، التي خضعت لمراجعات مستمرة كي تشمل ركائز 

وأهداف خطة عام 2030 باإلضافة إلى الديناميات المحلية 
والعالمية األخيرة. وفي عام 2016، ُنفذ برنامج اإلصالح 

االقتصادي الوطني في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الُممدد 
Extended Fund Facility التابع لصندوق النقد الدولي 
والذي تضمن إصالحات نقدية ومالية جذرية وإجراءات 
تقشفية جادة أسفرت عن نتائج اقتصادية كلية إيجابية 

وانعكست بشكل واضح على ملف الديون. وبما أن مصر جزء 
ال يتجزأ من االقتصاد العالمي، أدت األزمة العالمية األخيرة 

التي الزمت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل برنامج اإلصالح 
المالي بشكل مؤقت وتبّني سياسات تقشفية خالل فترة 

الجائحة التي تسببت بتراجع اتجاهات النمو واالقتصاد الكلي 
في العديد من البلدان. وعلى الرغم من آثار هذه الصدمة، 

أثبتت مصر قدرتها الجيدة على الصمود في وجه الجائحة 
كما يتضح من المؤشرات والتوقعات.

وأصبحت إدارة الدين واستدامته ضرورية لكونها من 
التوجيهات االستراتيجية الجديدة لمصر ومن مستهدفات 

برامج التنمية الوطنية. وفي هذا السياق، يتناول هذا الفصل 
الَدين في مصر من خالل ثالث ركائز هي: )1( تحليل ألهم 

محركات الدين في مصر؛ )2( مراجعة دينامكيات الدين 
في مصر بعد اإلصالحات الهيكلية األخيرة وصدمة جائحة 

كوفيد-19؛ واألهم من ذلك )3( مناقشة قدرة مصر على 
تمويل أهداف التنمية المستدامة من دون حدوث تدهور 

في ملف الديون. ويتضمن هذا الفصل إلى األقسام التالية: 
مقدمة، والقسم أ الذي يعرض بعض الحقائق العامة عن ديون 
مصر واالتجاهات والتوقعات الحديثة، والقسم ب الذي يقدم 
تحليل استدامة الدين بالنسبة لمصر في ضوء سيناريوهين 

هما: السيناريو المرجعي والسيناريو المقترح ألهداف التنمية 
المستدامة الذي يفترض التزام مصر بتمويل أهداف التنمية 
المستدامة وزيادة مستهدفات االستثمار العام وتبعات ذلك 
على مسار الدين العام. أما القسم د واألخير فيقدم مقترح 
إلطار عام إلدارة الدين في ضوء االلتزام بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة ويناقش الفرص المتاحة وخيارات التمويل 
واإلصالحات المطلوبة والمخاطر المحتملة.

أ. ديون مصر: حقائق واتجاهات
تنجم َمواطن الضعف المتعلقة بالديون في األسواق الناشئة 

والبلدان النامية عمومًا عن زيادة الدين غير الحكومي، 
وال سيما قروض المؤسسات غير المالية. وتؤدي هذه 

األشكال من الديون إلى زيادة درجة التعرض للمخاطر 
الخارجية الناتجة عن الصدمات والتغيرات المفاجئة في 
اتجاهات تدفقات رأس المال. كما أن أحد مصادر زيادة 

َمواطن الضعف المتعلقة بالدين في األسواق الناشئة 
والبلدان النامية هي زيادة الديون التجارية واتجاه 

الحكومات لالقتراض من الدائنين التجاريين لتمويل النمو 

الطموح. ويظهر للعيان أن العديد من األسواق الناشئة 
والبلدان النامية أضحت في حالة مديونية حرجة خاصة 

في ظل البيئة العالمية التي أصبحت تتميز بانخفاض 
أسعار الفائدة وزيادة السيولة من ناحية ومن ناحية أخرى 
تعاني من تراجع معدالت النمو. وجاءت صدمة كوفيد-19 

ل من وقوع أزمة الديون المتوقعة في العديد من  لُتَعجِّ
األسواق الناشئة والبلدان النامية. ومصر هي إحدى هذه 

االقتصادات الناشئة، فهي ال تزال عرضة للعديد من َمواطن 
الضعف المذكورة أعاله، غير أن المحرك األساسي لمشكالت 
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الدين في مصر هو الدين العام والمشكالت المالية الهيكلية 
والعوامل المرتبطة باألداء المؤسسي.

المحرك األساسي لديون مصر هو األعباء الموازنية في المقام 
األول. يمثل الدين العام حوالي 72 في المائة من إجمالي 

الدين )الشكل 98(1. ويبلغ دين مصر العام حاليًا حوالي 85 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو بذلك يتجاوز المؤشر 
المرجعي لألسواق الناشئة المقدر بنسبة 70 في المائة2. وقد 

اقترب الدين العام بالفعل من نسبة 100 في المائة من الناتج 
المحلي اإلجمالي في تسعينيات القرن العشرين وفي أوائل 

العقد األول من القرن الحادي والعشرين، كما تجاوز الدين 

نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2016 قبل تنفيذ برنامج اإلصالح األخير. وفي عام 2018، 

كان الدين العام في مصر ال يزال يشكل حوالي 93 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، وبهذا أظهر عام 2018 أعلى 

نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين البلدان 
المقاَرنة )الشكل 98(. وُيعّد الدين العام المحلي المحرك 

الرئيسي لمواطن الضعف المرتبطة بالدين في مصر. وفيما 
يتعلق بالدين الخارجي، عل الرغم من انخفاض نسبته من 

إجمالي الدين، إال أنه يأخذ اتجاهًا تصاعديا وقد يشكل أيضًا 
مخاطر مستقبلية على قدرة مصر على الحفاظ على استدامة 

الدين، كما سيتضح في هذا الفصل.

الشكل 97. المحركات العامة للدين في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، وكيفية مقارنة مصر بها

انخفاض أسعار الفائدة العالمية و��ادة السيولة والتيسير 
الكمي، كل ذلك �ؤدي إلى تفاقم الد�ن وت�ايد حاالت 

المد�ونية الحرجة.

ارتفاع أسعار الفائدة في مصر والسياسة النقدية االحت�ا��ة خاصة بعد اإلصالحات الوطنية لعام 2016. ت�اجع طفيف بعد 
صدمة كوفيد-19 ولكن ال ي�ال ضمن اإلطار االحت�ازي. ومع ذلك، ُيعّد ارتفاع سعر الفائدة على الد�ن المحلي أحد 

المحركات المسببة لمواطن الضعف الناجم عن الد�ون في مصر.

انخفاض معدالت النمو في مصر، وظهور الطلب على الد�ن بشكل أساسي بهدف خدمة الد�ن القديم واحتياجات 
التمو�ل اإلجمالية.

الد�ون غير الحكومية وغير المالية هي حصة صغيرة في حالة مصر. األسواق المالية ال ت�ال
غير ناضجة نس�يًا.

السبب الرئيسي لت�اكم الد�ن في مصر. ارتفاع الد�ن العام لتمو�ل موازنة متضخمة ووجود
حيز مالي محدود.

وباإلضافة إلى صدمة جائحة كوفيد-19 العالمية وتصاعد حّدة التوت�ات الجيوسياســية في المنطقة، ما �الت مصر 
تشــهد صدمات داخلية وشــكوكًا بدأت مع أحداث 2011 وما تبعها من دو�ات سياســية واضط�ابات اقتصادية.

ارتفاع مسا�ات النمو الممول عن ط��ق الد�ون في أعقاب 
األزمة المالية العالمية. تباطؤ عالمي في معدالت النمو في 

اآلونة األخيرة.

ت�اكم الد�ن غير الحكومي وال سيما د�ون الشركات غير 
المالية. الد�ن التجاري: بلغ األمر أن تم تمو�ل الد�ون السيادية 

عن ط��ق الدائنين التجا��ين.

ضيق الحيز المالي والسياسات الهشة لمواجهة
التقلبات الدو��ة.

الصدمات العالمية واإلقليمية وحاالت انعدام اليقين.

المصدر: المؤلفة.

الشكل 98. اتجاهات الدين 2005-2018 في مصر وبعض الدول الناشئة
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المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي للديون العالمية.
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الشكل 99. تكوين الديون في األسواق الناشئة ومصر، الربع األول من عام 2020

الحكومة

األسر
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16%

 Tiftik, E. and K. Mahmood )2020(. Global Debt Monitor: Sharp Spike in Debt Ratios. Washington, D.C.: Institute of International :المصدر
.Finance

الشكل 100. توقعات الدين العام المعدلة بعد صدمة كوفيد-19
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 International Monetary Fund )2020(. Arab Republic of Egypt: request for a 12-month stand-by arrangement – press release; :المصدر
 Washington, D.C.; .266/staff report; and statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. IMF Country Report, No. 20

 International Monetary Fund )2021(. Arab Republic of Egypt: 2021 Article IV Consultation, second review under the stand-by arrangement
 .163/– press release; staff report; and statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. Country Report, No. 2021

.Washington, D.C
أ. الدين الحكومي العام. باالستناد إلى البيانات الواقعية حتى 2020.

ومــا بــرح الدين العام ُيظهر اتجاهــًا تصاعديًا متزايدًا منذ 
عــام 2008 وحتــى تنفيذ برنامــج اإلصالح الوطني في عام 

2016 فــي إطار تســهيل الصندوق الُممــدد التابع لصندوق 
النقد الدولي. وقد أســفر اإلصالح عن تحســن ملحوظ 

في مؤشــرات المالية العامة والمؤشــرات النقدية والكلية، 
انعكــس علــى اتجاهات الدين التي أخــذت اتجاهًا تنازليًا 
ألول مــرة منذ 2008. وقد أثــرت صدمة كوفيد-19 على 

االقتصــاد المصري بشــكل واضح كمــا أثرت على جميع 
البلــدان األخرى. وفي حين أظهــر االقتصاد المصري أداءًا 
مرنًا نســبيًا مقارنًة بالعديد من األســواق الناشــئة والبلدان 
الناميــة، أدت هــذه الصدمة بالفعــل إلى عكس االتجاهات 

التنازلية قصيرة األجل في مســتويات الدين بســبب تباطؤ 
النشــاط االقتصادي العالمي وكذلك التيســير الذي اعتمدته 

الحكومــة المصرية مــع بداية هذه الجائحة.
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ُتظهر التوقعات الٌمعدلة بعد مراجعات صدمة كوفيد-19 وجود 
فترة تعافي من المتوقع أن تستمر لمدة عامين على األقل. 
من المتوقع أن تستأنف اتجاهات الديون مسارها التنازلي 

اعتبارًا من عام 2022 بشرط استئناف اإلجراءات التقشفية 
وخطة ضبط أوضاع المالية العامة )شكل 100(. كما ُتظهر 

توقعات صندوق النقد الدولي المنقحة لتحليل استدامة الدين 
أن اتجاهات الدين ستكون عند مستويات أعلى من فترة ما 

قبل صدمة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يصل الرصيد األولي 
لتثبيت الدين Debt-stabilizing primary balance إلى 2.8- 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2026 3. غير 
أن ملف الدين المصري على الرغم من هذه التطورات ال يزال 
يعاني من العديد من عوامل الخطر، إذ إن صدمة كوفيد-19 

األخيرة تزيد بشكل كبير من المخاطر المحتملة التي يتعرض 
لها ملف الدين المصري. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تساهم 
في زيادة عبء الدين في مصر في العجز األولي وتباين أسعار 

الصرف )خاصًة خالل فترات عدم استقرار سعر الصرف(، 
وفوارق أسعار الفائدة والنمو، والعوامل المرتبطة باألداء 

المؤسسي وغير ذلك من العوامل األخرى.

 Gross ونتيجة لهذا، فإن إجمالي احتياجات التمويل
financing needs لالقتصاد المصري ترتفع بشكل يتجاوز 

بكثير المؤشر المرجعي لألسواق الناشئة البالغ 15 في المائة4. 
وفي السنوات األخيرة، بلغ متوسط إجمالي احتياجات 

التمويل حوالي 37 في المائة بالنسبة لمصر. وبمقارنة مصر 
بغيرها من األسواق الناشئة األخرى في عام 2020 تبّين أن 

إجمالي االحتياجات التمويلية لمصر كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي أعلى بكثير من المؤشر المرجعي لألسواق 

الناشئة كما هو موضح في الشكل 101. وتدرك الحكومة 
المصرية أنه يجب عليها خفض إجمالي احتياجات التمويل 
من أجل الحد من المخاطر التي قد تواجه استدامة الدين. 
وتشمل جهود الحكومة المصرية المستمرة لتقليل إجمالي 

االحتياجات التمويلية إطالة آجال استحقاق األوراق المالية 
الحكومية، األمر الذي سيقلل من مخاطر تمديد الدين وهو 

ما سيؤدي بدوره إلى تحسين مسار الدين. كما وضعت 
الحكومة المصرية سقفًا كميًا لحصة صافي اإلصدارات 

المحلية الجديدة قصيرة األجل من إجمالي إصدارات الخزينة 
المحلية. وقد بدأت هذه الجهود بالفعل في إحداث آثار 
إيجابية أسفرت عن انخفاض الدين العام قصير األجل.

أظهر الرصيد األولي في مصر تحسنًا ملحوظًا في السنوات 
األخيرة. وتقدر مساهمة مكون الرصيد األولي في المتوسط 

بنحو 26 في المائة من إجمالي تراكم الدين الداخلي العام 
خالل الفترة من عام 2012 إلى عام 2019 كما هو مبين في 

الشكل 102. وفي المتوسط، فقد ساهم الرصيد األولي بأكثر 
من ربع حجم الدين العام خالل الفترة من عام 2012 إلى 

عام 2019. ولم يبدأ الرصيد األولي في المسامهة سلبيًا في 
تراكم الديون إال في عام 2019/2018. وبعد اإلصالحات 
الموازنية األخيرة، حققت مصر فائضًا أوليًا بدءًا من عام 

2018/2017 كما هو موضح في الشكل 103، مما ساهم 
بشكل كبير في انعكاس مسار الدين العام في مصر5. وقد 

أدت صدمة كوفيد-19 إلى التخلي عن المسار التقشفي الذي 
كان يستهدف الحفاظ على فائض أولي مقداره 2 في المائة 

باعتباره الهدف المرجو في فترة ما قبل كوفيد-19، ومن ثم، 
دفع الدين العام إلى مسار تنازلي مرة أخرى.

الشكل 101. إجمالي احتياجات التمويل في مصر )2021-2009(
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الشكل 102. القوى المحركة للدين العام في مصرأ، 2009-2026ب

دينامية الد�ن في مصر، متوسط الفترة
من 2012 إلى 2019د 30
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 Data from the Ministry of Finance, Egypt; International Monetary Fund )n.d.(. Arab Republic of Egypt, Article IV Staff Reports; :المصدر
.International Monetary Fund )2020(. Fiscal Monitor: Policies for the Recovery. October. Washington, D.C

أ. الدين الحكومي العام.
ب. األرقام الفعلية حتى عام 2020.

ج. اإلصالحات الوطنية في إطار تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، التي تم تنفيذها في 2016.
د. اإلشارة السلبية تدل على مساهمة سلبية في الدين العام أوالعكس.

مالحظة: يشمل المتبقي تغييرات األصول وإيرادات الفوائد )إن وجدت(. كما يتضمن تغيرات أسعار الصرف في فترة التوقعات.

 Extrabudgetary األنشطة خارج حسابات الموازنة

Activities والمشكالت المؤسسية على الدين العام تظهر في 

مكون المتبقي Residual الذي هو أحد عناصر القوى المحركة 

للدين. يظهر تأثير العوامل المتعلقة بالموازنة أيضًا بشكل غير 

مباشر من خالل عنصر المتبقي Residual الذي هو ثاني أكبر 

مساهم في الدين العام المتراكم. ويمثل المتبقي أكثر من 20 

في المائة من القوى المحركة للدين خالل الفترة من عام 2012 

إلى عام 2019. ويشتمل المتبقي على االقتراض الخارج عن 

الموازنة أو إقراض األموال المقترضة )اإلقراض المشتق( عن 

طريق الحكومةon-lending by the government وكذلك 

الخصوم االحتمالية contingent liabilities. وتشكل الخصوم 

االحتمالية أحد أهم أشكال المخاطر وتنعكس مباشرًة على 

استدامة الدين في مصر، خاصًة بعد صدمة كوفيد-19 وقد 

ُتسفر عن زيادة مستويات الدين بقيم ملموسة على المدى 

 .)International Monetary Fund 2021a( 6المتوسط

وتشكل ضمانات القروض أكبر االلتزامات الطارئة الواضحة 

في مصر وتشكل تهديدًا حقيقيًا لمسار الدين في مصر 

)الشكل 103(. ووفقًا لوزارة المالية، فقد كان متوسط القروض 
المضمونة لمصر حوالي 20.5 في المائة من الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2021/2020، منها 8.5 في المائة ضمانات 
قروض محلية و12 في المائة ضمانات قروض خارجية.

interest- يعكس الفارق السلبي بين سعر الفائدة والنمو
growth differential الجهود المبذولة لخفض نسب الدين 

حتى مع تزايد العجز في المالية العامة. ويسهم الفارق 
الحقيقي بين سعر الفائدة والنمو بشكل إجمالي في تحسين 
وضع الدين خالل الفترة المذكورة. وثمة العديد من العوامل 

التي لها دور في ذلك، وعلى رأسها انخفاض أسعار الفائدة 
العالمية خالل السنوات األخيرة. وتشير التوقعات إلى أن 

مصر ستحافظ على فارق سلبي بين سعر الفائدة والنمو على 
المدى المتوسط، األمر الذي قد يحقق وضعًا جيدًا لها مقارنًة 

بغيرها من الدول موضع المقارنة )الشكل 104(. ومع ذلك، 
قد تؤثرالمخاطر من التشديد النقدي العالمي المتوقع بعد 

صدمة كوفيد-19، إلى جانب تباطؤ زيادة النمو، على وضع 
الدين إذا بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع.
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الشكل 103. الميزان األولي في مصر واتجاهات الدين العام )2012/2011–2020/2019(
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Data from the Ministry of Finance, Egypt; International Monetary Fund )n.d.(. Arab Republic of Egypt, Article IV Staff Reports. www. :المصدر
 imf.org/en/countries/egy?selectedfilters=Article%20IV%20Staff%20Reports. Accessed on December 2021; International Monetary Fund

.)2020(. Fiscal Monitor: Policies for the Recovery. October. Washington, D.C

الشكل 104. فارق سعر الفائدة والنمو في الدين العام لمصر
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يشكل الدين القابل للتداول حوالي ثلثي إجمالي الدين 
المحلي وحوالي 53 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 
والدين القابل للتداول في مصر هو في الغالب دين محلي 

معقود بالعملة المحلية. ويشكل الدين المحلي القابل للتداول 
حوالي 75.6 في المائة من إجمالي الدين القابل للتداول، 

في حين أن النسبة المتبقية البالغ مقدارها 34.8 في المائة 
مقيمة بالعمالت األجنبية، وهي أساسًا تأخذ شكل سندات 

الخزانة المعلنة بالدوالر وأذون الخزانة المعلنة باليورو 
والصادرة في السوق المحلية )الجدول 23(7. كما أن حوالي 

81 في المائة من سندات الخزانة مملوكة للبنوك التجارية 
المصرية، بينما يحتفظ القطاع غير المصرفي بنسبة 19 في 

المائة المتبقية )الشكل 106(8. وتستهدف الحكومة المصرية 
زيادة ديونها القابلة للتداول لتصل إلى 80 في المائة من 

إجمالي الدين بحلول عام 2024/2023 9.

الجدول 23. الدين الخارجي لمصر وفقًا لمعيار اإلقامة مقابل معيار العملة )2020(
الدين المقوم بالعملة األجنبية )النسبة 

المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(
الدين المقوم بالعملة األجنبية )النسبة 

المئوية من إجمالي الدين(

26.124الدين الخارجي – معايير العملة

34.122الدين الخارجي – معايير اإلقامة

 International Monetary Fund )2020(. Arab Republic of Egypt: request for a 12-month stand-by arrangement – press release; staff  :المصدر
 Washington, D.C.; Ministry of .266/report; and statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. Country Report, No. 2020

.Cairo .)2024-Finance, Egypt )2020(. Egypt’s Medium-term Strategy )2021
مالحظة: تستخدم استراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل معايير العملة currency criteria لقياس الدين الخارجي بداًل من معايير اإلقامة residency criteria لمراعاة 
العوامل المتعلقة بسعر الصرف أثناء معالجة وضع الدين الخارجي. وهي تغطي أذون الخزانة وسندات الخزانة الصادرة في السوق المحلية والُمقومة بالدوالر واليورو، 
وكذلك القروض الثنائية والمتعددة األطراف باإلضافة إلى اإلصدارات الدولية لسندات اليوروبوند. ويشمل الدين المحلي جميع األوراق المالية الصادرة بالجنيه المصري. 

ومن ناحية أخرى، يستخدم صندوق النقد الدولي بشكل عام معايير اإلقامة، ووفقًا لمصادر صندوق النقد الدولي، يغطي الدين الخارجي اقتراض القطاع العام متعدد 
األطراف والثنائي واالقتراض الخاص والتمويل المحتمل.

الجدول 24. إجمالي الدين القابل للتداول وغير القابل للتداول 
)اعتبارًا من حزيران/يونيو 2020(

الدين 
المحلي

الدين 
الخارجي

الدين 
الكلي

الدين 
المتوقع في 
2024/2023

 الدين القابل للتداول 
)النسبة المئوية من اإلجمالي(

75.634.86880

الدين غير القابل للتداول 
)النسبة المئوية من اإلجمالي(

24.465.23220

.Ministry of Finance, Egypt, 2020b  :المصدر

الشكل 105. استحقاق الدين في مصر وفي عدد من البلدان 
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 International Monetary Fund )2020(. Fiscal Monitor: :المصدر
.Policies for the Recovery. October. Washington, D.C

 Average term to maturity مالحظة: تشير بيانات متوسط أجل االستحقاق
لألوراق المالية الحكومية.

الشكل 106. استحقاق الدين في مصر وفي عدد من البلدان 
المختارة للمقارنة )2020(
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 International Monetary Fund )2020(. Fiscal Monitor: :المصدر
.Policies for the Recovery. October. Washington, D.C

 Average term to maturity مالحظة: تشير بيانات متوسط أجل االستحقاق
لألوراق المالية الحكومية.
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الدين المحلي في مصر قصير األجل بطبيعته مما يشكل 
جوهر مخاطر إعادة التمويل. يوضح الشكل 105 متوسط 

أجل استحقاق الدين في مصر مقارنة بعدد من الدول 
وفقًا لتقرير الراصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي 

والصادر في عام 2020. متوسط أجل استحقاق دين مصر 
الخاص باألوراق المالية الحكومية هو 3.4 سنوات، وهي 

مدة أقصر بكثير منها في الدول موضع المقارنة. ووفقًا 
الستراتيجية الديون متوسطة األجل في مصر، بلغ متوسط 

الوقت المستحق إلجمالي دين الحكومة المركزية المحلي 
والخارجي القابل للتداول 3.11 سنة في عام 2019 10. وتبرز 

مشكالت االستحقاق في الدين المحلي )أذون وسندات 
الخزانة الصادرة بالجنيه المصري( التي تشير التقديرات إلى 
أن مدتها 1.9 سنة في عام 2019 وفقًا لبيانات وزارة المالية 
المنشورة في استراتيجية الديون متوسطة األجل )2021(. 

وعلى النقيض من ذلك، بلغ متوسط أجل استحقاق الدين 
الخارجي القابل للتداول 8.3 سنوات في عام 2020.

ما زال وضع الدين الخارجي لمصر في ارتفاع منذ  2014. 
وعلى الرغم من كون التوقعات تشير إلى استدامته، إال أنه 

عرضة لمخاطر مستقبلية. يشكل الدين بالعملة األجنبية 
25.9 في المائة من إجمالي دين الحكومة المركزية بينما 

يمثل الدين بالعملة المحلية نسبة 74.1 في المائة11. كما أن 

الديون الخارجية التي يمتلكها غير المقيمين تشكل حوالي 
ثلث إجمالي دين مصر. ومع ذلك، وكما هو واضح من الشكل 
)107(، يأخذ الدين الخارجي لمصر اتجاهًا تصاعديًا ملحوظًا 

منذ عام  2014. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ديون مصر 
المملوكة لغير المقيمين )والتي تبلغ نسبتها 22 في المائة( 
والديون الُمقومة بالعملة األجنبية )والتي تبلغ نسبتها 24 

في المائة( كما يشير الجدول 24 أقل بكثير من المؤشرات 
 high-risk المرجعية عالية المخاطر لالقتصادات الناشئة

benchmarks )إذ تبلغ نسبة األولى منها 45 في المائة 
ونسبة الثانية 60 في المائة على الترتيب المذكور(12. وتعتبر 
الجهود األخيرة التي بذلتها الحكومة المصرية إلطالة فترات 

االستحقاق في إصدارات الخزانة وكذلك الحصة المرتفعة 
للدين المسجل بالعملة المحلية للمؤسسات المالية المحلية 

من العوامل الرئيسية لخفض مخاطر الديون الخارجية في 
مصر. إال أنه من ناحية أخرى، وفي حين أنه قد يبدو للوهلة 

األولى أن اختالالت أسعار الصرف تؤدي دورًا أقل قوة 
نسبيًا في التسبب في ضعف الدين العام في مصر باستثناء 

السنوات التي شهدت تخفيضًا رسميًا لقيمة العملة، إال أن 
اآلثار الكامنة الختالالت أسعار الصرف وتباين العمالت 

ما زالت تنعكس في مكون المتبقي residual الذي يتضمن 
تأثيرات التقييم التي ال يرصدها سعر الصرف الثنائي 

.13single bilateral exchange rate

الشكل 107. وضع الدين الخارجي لمصر )من عام 2010/2009 إلى عام 2019/2018(

الد�ن الخارجي مقابل إجمالي الد�ن المحلي
(النسبة المئوية من إجمالي الد�ن)

الد�ن الخارجي، الد�ن الخارجي للحكومة
(النسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي)

إجمالي الد�ن المحلي كنسبة مئوية من إجمالي الد�ن
الد�ن الخارجي كنسبة مئوية من النا�ج المحلي اإلجماليإجمالي الد�ن الخارجي القائم كنسبة مئوية من إجمالي الد�ن

الد�ن الخارجي للحكومة/إجمالي الد�ن الخارجي
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المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى بيانات من وزارة المالية، مصر.
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ما زال الفارق السعري على السندات السيادية المصرية 
spread on sovereign bonds يتزايد، إذ تجاوز بدرجة 

ملحوظة المؤشر المرجعي للمخاطر العالية البالغ 600 نقطة 
أساسية في أعقاب ظهور صدمة كوفيد-19 وما تبعها من 

التوجه لتقليل المخاطرة. على الرغم من التطورات اإليجابية 
األخيرة، ما زال المؤشر الشامل لسندات األسواق الناشئة 
 )EMBIG( Emerging Markets Bond Index Global
يتجاوز المؤشر المرجعي للمخاطر العالية وما زال مرتفعًا 

مقارنة باألسواق الناشئة المختارة كما يتضح في الشكل 108. 
ومرة أخرى، ُتعّد الحصة المرتفعة لألسهم المحلية في سوق 

الخزانة المصرية أحد عوامل تخفيف المخاطر. وتعمل حصة 
كبيرة من العملة المحلية وحصة كبيرة من األذون وسندات 

الضمان المحلية للمؤسسات المالية المحلية على تقليل تعّرض 
مصر لصدمة الديون الخارجية.

خالل السنوات األخيرة، انخفضت نسبة دين مصر قصير 
األجل إلى إلى االحتياطي وكذلك إلى الديون الخارجية 
انخفاضًا طفيفًا في السنوات األخيرة. ومع ذلك، ال تزال 
مصر بحاجة إلى تحسين هشاشة الديون الخارجية من 

خالل خفض نسبة الدين قصير األجل من جانب وتحسين 
وضع ميزان المدفوعات من جانب آخر )شكل 109(.

الشكل 108. فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية )مؤشر سندات األسواق الناشئة )EMBI +(( – مصر ودول مختارة

مؤشر جي بي مورغان لسندات
األسواق الناشئة: بلدان مختارة (2020)

كولوم�يا 
بولندا 

هنغا��ا 
تركيا 

نيجي��ا 
فيتنام 

مصر 
جنوب أف��قيا

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

456465

781
المؤشر المرجعي
للمخاطر العالية 

810
708674687

20
20

M
07

20
20

M
06

20
20

M
05

20
20

M
04

20
20

M
03

20
20

M
02

20
20

M
01

مؤشر جي بي مورغان لسندات
األسواق الناشئة: مصر (2020-2010)

700

600

500

400

300

200

100

0

المؤشر المرجعي
للمخاطر العالية 

173

371

502
564

359
409

538

426444
499

654

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

.World Bank )2020(. Global Economic Monitor :المصدر

External Debt Vulnerability الشكل 109. مؤشرات مواطن ضعف الدين الخارجي لمصر
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 Central Bank of Egypt )2019(. External position of the Egyptian economy: July/September 2018/19, vol. 66. Cairo; :المصدر 
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اإلطار 2. َمواطن ضعف الدين الخارجي خالل صدمة كوفيد-19: مصر بين األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

في دراسة )El-Khishin and Mohieldin )2020، يقيس مؤشر الضعف الخارجي external vulnerability index َمواطن الضعف 
 financial المالية  والهشاشة   overindebtness المفرطة  المديونية  عن  الناجمة  النامية  والبلدان  الناشئة  األسواق  في  الخارجي 
والبلدان  الناشئة  لألسواق  الخارجية  العمومية  للميزانيات  المالية  والمالءة  السيولة  أساس  على  المفرطة  المديونية  م  ُتقيَّ  .fragility
غير  الدين  ومساهمة  االحتياطي  وكفاية  االستحقاق  آجال  حيث  من  الدين  هيكل  أساس  على  المالية  الهشاشة  م  ُتقيَّ بينما  النامية، 
الحكومي في إجمالي الدين. وقد اتضح أن عددًا من األسواق الناشئة والبلدان النامية أكثر عرضة لمخاطر صدمة كوفيد-19 الحالية 
مقارنًة باألزمة المالية العالمية. وتنجم َمواطن الضعف بشكل رئيسي عن الظروف الموجودة مسبقًا مثل ضعف هيكل الديون وكذلك 

اختالالت أسعار الصرف والضائقة المالية العامة.

ُيظهر تقييم َمواطن الضعف المرتبطة بالدين الخارجي أن مصر في وضع جيد نسبيًا فيما يتعلق بهذه الصدمة مقارنًة بعينة من اقتصادات 
األسواق الناشئة والبلدان النامية. وتعد مصر من بين البلدان المنخفضة-المتوسطة من حيث تعرضها لمخاطر الديون الخارجية الناجمة 
عن صدمة كوفيد-19، سواء من حيث المديونية المفرطة أو الهشاشة المالية. ومع ذلك، فقد ساء وضع الضعف الخارجي لمصر بشكل 

واضح مقارنًة باألزمة المالية العالمية.

الضعف الخارجي في مصر وفي عدد من األسواق الناشئة والبلدان النامية
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  .COVID-19 shock. Review of Economics and Political Science, vol. 6, No. 1, pp. 24–47
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ب. استدامة الدين وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
ُيعّد الدين ضروريًا لتحقيق مستهدفات االستثمار العام 

المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وتعني استدامة الدين 
في اإلطار المشار إليه القدرة على تحقيق مستهدفات االستثمار 

العام الداخلة في أهداف التنمية المستدامة من دون زيادة 
ِنَسب الدين وكذلك ضمان االستخدام الكفء للموارد المقترضة. 
وتلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية 

الوطنية التى تمت صياغتها ومراجعتها للتوافق مع التزامات 
أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة يخلق فرصًا لسداد الدين، فمن الضروري 
حفاظ مصر على قدرتها على تحقيق التوازن بين حشد الموارد 
الالزمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والحفاظ في الوقت 
نفسه على استدامة مؤشرات الدين، ال سيما في حالة استمرار 
التحديات والمخاطر المذكورة أعاله. وفي الجزء المتبقي من 

هذا القسم، نناقش إدارة الدين واستدامته في ضوء التزام 
مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ُتعّرف األمم المتحدة فجوة استدامة الدين المرتبطة بأهداف 
 ،The SDGs Debt Sustainability Gap التنمية المستدامة
بأنها "الفرق بين الميزان األولي Primary balance في ظل 
افتراض تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الهدف 1 إلى 

الهدف 4 بحلول عام 2030 والميزان األولي الالزم للحفاظ 
على استقرار معدالت الدين العام"14 ، بعبارة أخرى، فإنها 

مقدار الديون، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، الالزمة 
لتمويل أهداف التنمية المستدامة15. ولحساب هذه الفجوة، 

م بدايًة سيناريو األساس أو السيناريو المرجعي، والذي  ُيصمَّ

يفترض استمرار االتجاهات والتوقعات الحالية. وَيْتبع 
ذلك تصميم سيناريو الدين العام المرتبط بأهداف التنمية 

المستدامة، والذي يعدل االفتراضات األساسية بعد تعديل 
توقعات الميزان األولي في ظل افتراض تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة. ويعتبرالرصيد األولي المتوافق مع أهداف 
 SDGs-consistent primary balance التنمية المستدامة

مؤشر مستقبلي يفترض استمرار المعدالت األساسية لإلنفاق 
الحكومي ويضيف إليها اإلنفاق المطلوب لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة. ويتم في إطار كال السيناريوهين تصميم 
االفتراضات المتعلقة بالمؤشرات الموازنية مثل تعبئة محلية 

للموارد وهيكل اإلنفاق العام وخيارات التمويل المتاحة 
)المالحظات الفنية والتفاصيل المنهجية بالمالحق(. وتتكون 
فجوة استدامة الديون المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 
من الفارق المحسوب بين هذين السيناريوهين. وبعد حساب 
فجوة استدامة الديون المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، 

يتم دراسة الخيارات البديلة لالنتقال إلى السيناريو الثاني مع 
الحفاظ على استقرار الدين. وتكون هذه الخيارات التمويلية 
التي من المفترض أن تساعد االقتصاد المصري على تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من دون التسبب في تدهور ملف 

الدين. وفي هذا الصدد، يجب تحديد مسألتين رئيسيتين: 
أواًل: ما هي القطاعات التي يجب تضمينها باعتبارها قطاعات 

اإلنفاق المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وثانيًا: ما هي 
كيفية تحديد مقدار اإلنفاق المطلوب في هذه القطاعات 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030.

اإلطار 3. تحليل استدامة الدين: تعريف صندوق النقد الدولي الستدامة الديون مقابل تعريف األمم المتحدة

وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحليل استدامة الدين هي جزء من مشاورات المادة الرابعة ويمكن تطبيقها بسهولة في العديد من البلدان. وهي 
تستلزم بناء تنبؤ أساسي لمدة خمس سنوات، وتقدير القوى المحركة للديون، وإجراء العديد من اختبارات تحمل الضغوط، كما تقوم بتحليل 
مستويات استدامة الديون في ظل اختبارات مصممة لمعرفة القدرة على تحمل الضغوط وسيناريوهات الصدمات. ومن ناحية أخرى، ثمة نظرة 
مختلفة لتحليل استدامة الدين من منظور األمم المتحدة في سياق أهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية. وفي حين أن هناك قاعدة مشتركة 
في تعريف تحليل استدامة الدين من منظور صندوق النقد الدولي، يقدم تحليل استدامة الدين من منظور األمم المتحدة إطارًا يركز على بناء 
سيناريوهات للديون في ظل افتراض تمويل أهداف التنمية المستدامة باستخدام مصادر تمويل بديلة. وفي إطار تحليل استدامة الدين من 
ر سيناريوهات االقتصاد الكلي بشكل أساسي، ثم ُيحسب إجمالي اإلنفاق واحتياجات االستثمار المرتبطة بأهداف التنمية  منظور األمم المتحدة ُتقدَّ
المستدامة. وَيْتبع ذلك تقدير االفتراضات المتعلقة بالتأثير المالي متوسط األجل مع االفتراضات الخاصة بالتعبئة المحلية للموارد، وشكل اإلنفاق 

العام، وخيارات التمويل المتاحة، والدعم الوارد من المجتمع الدولي. ثم يتم تحليل استدامة الديون في ظل هذه االفتراضات.

المصدر: المؤلفة.
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1. تحديد قطاعات اإلنفاق العام 
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 

والمؤشرات المرجعية لإلنفاق
تمويل أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين كل من 

القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أن بعض القطاعات 
يكون فيها اإلنفاق على أهداف التنمية المستدامة التزامًا أساسيًا 

من قبل الحكومة، فاإلنفاق العام هو المصدر األساسي للتمويل 
المعني. وقد حددت بعض الدراسات الحديثة قطاعات معينة 
يكون اإلنفاق العام فيها أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المحددة ذات الصلة. ويلخص الجدول 25 الدراسات 
التي راجعت قطاعات اإلنفاق العام المرتبطة بأهداف التنمية 

المستدامة، وزيادة اإلنفاق على العناصر التي تساعد في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من الهدف 1 إلى الهدف 4.

حدد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعامي 2018 
و2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 

بالتنسيق مع األمم المتحدة – مصر وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، المجاالت الرئيسية لقياس التقدم المحرز في 

األهداف المذكورة أعاله والمقاصد ذات الصلة بها. ويلخص 
الجدول 26 أمثلة على التقدم المرصود في هذا التقرير.

الجدول 25. القطاعات المحددة لإلنفاق العام المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عدد من الدراسات التي تمت مراجعتها
قطاعات اإلنفاق العام المرتبطة بأهداف التنمية المستدامةالدراسة

United Nations )2020(
التعليم. 1
الصحة. 2
البنية التحتية: الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. 3

Kharas and McArthur )2019(

اإلنفاق االجتماعي )اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية، باستثناء الصحة(. 1
الزراعة والتنمية الريفية. 2
الصحة. 3
التعليم. 4
المياه والصرف الصحي. 5
الطاقة. 6
النقل. 7
الحماية من الفيضانات. 8
اإلنفاق على حفظ التنوع البيولوجي. 9

10.إنفاق القطاع القضائي على النظام العام والسالمة العامة من جانب الحكومة العامة

Munevar )2018(

الحماية االجتماعية والفقر. 1
األمن الغذائي والزراعة. 2
الصحة. 3
التعليم. 4

Vorisek and Yu )2020(

الجوع واألمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة )الهدف 2(. 1
المياه والصرف الصحي )الهدف 6(. 2
الطاقة )الهدف 7(. 3
العمل المناخي )الهدف 13(. 4

Gaspar and others )2019(
التعليم. 1
الصحة. 2
البنية التحتية: الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. 3

 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development )2020(. Financing for Sustainable Development Report :المصدر
 2020. New York: United Nations; Kharas, H. and J. McArthur )2019(. Building the SDG economy: needs, spending, and financing for universal

 achievement of the Sustainable Development Goals. Global Economy and Development Working Paper, No. 131. Brookings Institute;
 Munevar, D. )2018(. Debt sustainability and the Sustainable Development Goals. Presentation at the Summer School 2018 of the United

 Nations Conference on Trade and Development. Geneva, 3-7 September; Vorisek, Dana Lauren and Yu, Shu, Understanding the Cost of
Achieving the Sustainable Development Goals )February 27, 2020(. World Bank Policy Research Working Paper No. 9164. SSRN: https://

 ssrn.com/abstract=3545657; Gaspar, V. and others )2019(. Fiscal policy and development: Human, social, and physical investment for the
.SDGs. IMF Staff Discussion Note, No. SDN/19/03 )January(. Washington, D.C.: International Monetary Fund

فجوة استدامة الدين المرتبطة بأهداف التنمية 
The SDGs Debt Sustainability Gap المستدامة

الفرق بين الميزان األولي Primary balance في ظل افتراض تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من الهدف 1 إلى الهدف 4 بحلول عام 

2030 والميزان األولي الالزم للحفاظ على استقرار معدالت الدين العام.
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رت فجوات التمويل واإلنفاق  وثمة عدد من الدراسات التي قدَّ
المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة بحلول 
 Gaspar and others )2019( رت دراسة عام 2030. وقد قدَّ

إجمالي اإلنفاق اإلضافي المطلوب لتحقيق خمسة قطاعات 
محددة من أهداف التنمية المستدامة )التعليم، والصحة، 
والطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي( في 2030 

بالنسبة لسيناريوهات خط األساس الحالية )2018( في عينة 
من البلدان النامية منخفضة الدخل واألسواق الناشئة16. وُيقدر 

متوسط اإلنفاق اإلضافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في القطاعات المذكورة أعاله بنسبة 4 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي بالنسبة لألسواق الناشئة و15 في المائة 
بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل. كما حددت دراسة 

)Kharas and McArthur )2019 10 قطاعات لإلنفاق العام 
المرتبط بأهداف التنمية المستدامة وقدمت تقديرًا للحد األدنى 
من احتياجات اإلنفاق العام على أهداف التنمية المستدامة لكل 

بلد على حدة في مجموعة شملت 134 بلدًا من البلدان ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض في القطاعات العشرة المذكورة 

في الجدول 27. ويقدر الحد األدنى لإلنفاق السنوي على 
أهداف التنمية المستدامة بنحو 350 دوالر للفرد في البلدان 

منخفضة الدخل، و583 دوالر للفرد في بلدان الشريحة الدنيا 
من الدخل المتوسط، و2,559 دوالر للفرد في بلدان الشريحة 

العليا من الدخل المتوسط. واقترحت دراسة برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ))UNDP )2019( خمسة سيناريوهات 

الستكشاف تأثير هذا المزيج المختلف من السياسات على 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بحلول عام 2030. 
ويفترض أحد هذه السيناريوهات زيادة اإلنفاق على قطاعات 

أهداف التنمية المستدامة من الهدف 1 إلى الهدف 4، ويفترض 
هذا السيناريو زيادة اإلنفاق العام بشكل خاص على الصحة 

ليصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وعلى 
التعليم ليصل إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)مقارنًة بمستويات عام 2015 البالغة 3.7 و2.1 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي على الترتيب المذكور(، كما يفترض 
استقرار اإلنفاق على البنية التحتية عند مستوى 2015 البالغ 

3.04 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

الجدول 26. أمثلة عن اإلنفاق العام في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرز أوجه التقّدم المحرز في اإلنفاق العام

االستثمار العام في مشاريع اإلسكان االجتماعيهدف التنمية المستدامة 1

هدف التنمية المستدامة 2
دعم السلع األساسية
بنك الطعام المصرى

برنامج التغذية المدرسية

االستثمار العام في الصحةهدف التنمية المستدامة 3

االستثمار العام في التعليمهدف التنمية المستدامة 4

 Ministry of Planning and Economic Development, Egypt )2018(. Egypt’s Voluntary National Review 2018. Cairo; Ministry of Planning :المصدر
.and Economic Development, Egypt )2021(. Egypt’s 2021 Voluntary National Review. Cairo
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الجدول 27. المؤشرات المرجعية لإلنفاق العام اإلضافي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

 Gaspar and
)others )2019أ

القطاعات المحددة ألهداف التنمية المستدامة
التعليم. 1
الصحة. 2
البنية التحتية: الطرق والكهرباء والمياه والنظافة الصحية. 3

معدل اإلنفاق اإلضافي في القطاعات الخمسة هو متوسط نسبة 4 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة لألسواق الناشئة و15 في 

المائة بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل. غير أن البلدان تختلف 
في احتياجات اإلنفاق الخاصة بها بناًء على العديد من العوامل.

 Kharas and
 McArthur

)2019(

قطاعات اإلنفاق العام المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة
1. اإلنفاق االجتماعي كما هو داخل في اإلنفاق العام على 

الحماية االجتماعية، باستثناء الصحة.
2. الزراعة والتنمية الريفية

3. الصحة
4. التعليم

5. المياه والنظافة الصحية
6. الطاقة

7. النقل
8. الحماية من الفيضانات

9. اإلنفاق على حفظ التنوع البيولوجي
10. إنفاق العدالة على النظام العام والسالمة العامة من جانب 

الحكومة العامة

يقدر الحد األدنى لإلنفاق السنوي على أهداف التنمية المستدامة 
بما يلي:

350 دوالر للفرد في البلدان منخفضة الدخل	 
583 دوالر للفرد في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض	 
2,559 دوالر للفرد في البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى	 

 United
 Nations

 Development
  Programme

)2019(

اإلنفاق العام على قطاعات أهداف التنمية المستدامة من 
الهدف 1 إلى الهدف 4 في مصر.

زيادة اإلنفاق العام على الصحة ليصل إلى 5 في المائة من الناتج 	 
المحلي اإلجمالي وعلى التعليم ليصل إلى 2.8 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي )مقارنًة بمستويات 2015 البالغة 3.7 و2.1 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على الترتيب المذكور(.

استقرار اإلنفاق على البنية التحتية عند مستوى عام 2015 البالغ 	 
3.04 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 Gaspar, V. and others )2019(. Fiscal policy and development: human, social, and physical investment for the SDGs. IMF Staff :المصدر
 Discussion Note, No. SDN/19/03 )January(. Washington, D.C.: International Monetary Fund; Kharas, H. and J. McArthur )2019(. Building

 the SDG economy: needs, spending, and financing for universal achievement of the Sustainable Development Goals. Global Economy and
 Development Working Paper, No. 131. Brookings Institute; United Nations Development Programme )2019(. Sustainable Development

Goals: MAPS engagement for Egypt 2018-2019  - Mainstreaming Acceleration and Policy Support )MAPS( for SDGs. Policy Paper. New York
أ. أوضحت دراسة )Gaspar and others )2019 أن االختالفات في التقديرات بين الدراسات المختلفة يمكن أن ُتْعَزى إلى عدد من المسائل المنهجية.

2. بناء السيناريو المرجعي وسيناريو 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وفقًا للسيناريو المرجعي، من المفترض أن يواصل االقتصاد 
المصري اتجاهات المالية العامة الكلية الحالية وأن يحافظ 

على برنامج التعافي من فيروس كوفيد-19 ثم يستأنف 
إجراءات التقشف المالي للبدء في تحقيق مسار تنازلي في 
الدين العام اعتبارًا من 2022. وتعتمد الدراسة على بيانات 

وتقارير وزارة المالية وكذلك تحليل استدامة الدين الذي 
نقحه صندوق النقد الدولي بعد صدمة كوفيد-19. ويفترض 

تحليل استدامة الدين الذي نقحه صندوق النقد الدولي 
حدوث صدمة نمو مؤقتة لسيناريو خط األساس في فترة ما 
قبل كوفيد-19 والذي ينبغي أن يستقر على المدى المتوسط 

باإلضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين 

الحكومي العام بما يتفق مع انخفاض معدالت التضخم17. كما 
يفترض السيناريو المرجعي المنقح أيضًا حدوث فترة تعافي 

من الصدمة تؤدي إلى زيادة في الدين الحكومي العام من 
84 في المائة في عام 2019/2018 إلى 93 في المائة في عام 

2020/2021. ومن المتوقع العودة إلى المستوى الذي تكون 
فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 77 في 
المائة في عام 2024/2025، بشرط استعادة النمو والفائض 

األولي كما كان في توقعات فترة ما قبل كوفيد-19.

ومن ناحية أخرى، سيناريو الدين العام المرتبط بأهداف 
ر من خالل إعادة تقدير االتجاهات  التنمية المستدامة ُيقدَّ

في ضوء األخذ في االعتبار الرصيد األولي المعدل ألهداف 
التنمية المستدامة وفقًا لالفتراضات المحددة مسبقًا 

بشأن اإلنفاق العام والمؤشرات المرجعية المستمدة من 
الدراسات التي تمت مراجعتها. ويتم وضع االفتراضات 
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الرئيسية بناًء على مراجعة الدراسات ذات الصلة الخاصة 
باإلنفاق الرأسمالي العام المطلوب لتمويل أهداف التنمية 

المستدامة. ويتم إضافة المزيد من االفتراضات وفقًا 
للخصائص المحددة لحالة مصر ولسياق التزام مصر بأهداف 
التنمية المستدامة ورؤية 2030. ويمكن تلخيص افتراضات 

السيناريو الرئيسي والسرد على النحو التالي:

زيادة الكفاءة في اإلنفاق العام. سوف تحافظ مصر 	 
على سياساتها الرامية إلى زيادة كفاءة اإلنفاق العام، وإال 

فسوف تتضخم فجوات اإلنفاق الالزم لتمويل أهداف 
التنمية المستدامة.

استقرار المؤشرات الديمغرافية. سوف تستقر اتجاهات 	 
النمو السكاني الحالي. تدهور األداء الديمغرافي )الذي 

ينعكس في وجود معدالت أعلى للنمو السكاني( سيعني 
بالتأكيد وجود فجوة أكبر في اإلنفاق. وعلى النقيض من 
ذلك، فإذا واصلت مصر انتهاج السياسات الهادفة لخفض 
معدالت النمو السكاني، فسوف يحقق ذلك تأثير إيجابي 
على فجوات اإلنفاق المرتبط بأهداف التنمية المستدامة 

في إطار مفهوم النافذة الديمغرافية18.

النمو المطرد في اإلنفاق المرتبط بأهداف التنمية 	 
المستدامة. سوف يزداد اإلنفاق العام المرتبط بأهداف 
التنمية المستدامة في قطاعي الصحة والتعليم بشكل 

مطرد حتى عام 2030، بينما سيزداد االستثمار العام في 
البنية التحتية بمعدل متناقص.

المؤشرات المرجعية لإلنفاق العام المرتبط بأهداف 	 
التنمية المستدامة. سوف تحقق المؤشرات المرجعية 

الخاصة باإلنفاق العام اإلضافي الحد األدنى فقط من 

اإلنفاق العام اإلضافي المطلوب، وقد يحدث المزيد من 
ضغوط اإلنفاق في ظل إضافة المزيد من االفتراضات.

زيادة سنوية لإليرادات بنسبة 5 في المائة من الناتج 	 
المحلي اإلجمالي فوق خط األساس. تفترض األدبيات 

الحالية أن زيادة اإليرادات الضريبية بنسبة 5 في المائة 
سوف تكون كافية لتمويل اإلنفاق اإلضافي المرتبط 

بأهداف التنمية المستدامة وسد فجوة التمويل بالنسبة 
لمعظم األسواق الناشئة19.

االفتراضات الكمية المقدرة لخط األساس وأهداف 	 
التنمية المستدامة معروضة في المرفق 6.

3. فجوة استدامة الدين في ظل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

في مصر
استنادًا إلى االفتراضات المذكورة أعاله واالفتراضات 

الكمية الواردة في المرفق، توضح األشكال التالية نتائج كال 
السيناريوهين. ويوضح الشكل 110 أن اإلنفاق األولي في إطار 
سيناريوهات أهداف التنمية المستدامة تتجاوز بشكل ملحوظ 

السيناريو المرجعي وأن الفجوة تتسع بمرور الوقت. ويقدر 
اإلنفاق األولي في إطار سيناريو أهداف التنمية المستدامة 

لعام 2030 بنحو 28.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
مقارنًة بحوالي 9 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

السيناريو األساسي20. وبافتراض زيادة اإليرادات بنحو 5 في 
المائة سنويًا، فمن المتوقع أن تزيد اإليرادات إلى حوالي 17 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2030 مقارنةً 

بالسيناريو األساسي الذي يبلغ 12.6 في المائة.

الشكل 110. توقعات اإلنفاق واإليرادات األولية )السيناريو المرجعي – سيناريو أهداف التنمية المستدامة(

اإلنفاق العام (النسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي)
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المصدر: حسابات المؤلفة. يمكن االاطالع على المرفق 6 الخاص باالفتراضات والمالحظات الفنية.
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الشكل 111. توقعات العجز األولي )السيناريو المرجعي – سيناريو أهداف التنمية المستدامة( وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

اإلنفاق العام (النسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي) 

العجز األولي (النسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي) – خط األساس 
العجز األولي (النسبة المئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي) وأهداف التنمية المستدامة
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المصدر: حسابات المؤلفة. يمكن االطالع على المرفق 6 الخاص باالفتراضات والمالحظات الفنية.

الشكل 112. إجمالي الدين العام االسمي )السيناريو المرجعي – سيناريو أهداف التنمية المستدامة(
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المصدر: حسابات المؤلفة.
مالحظة: ُيحَسب إجمالي الدين العام االسمي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة عن طريق إضافة فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة إلى التوقعات 

األساسية للدين العام.

تقدر فجوة التمويل المرتبط بأهداف التنمية المستدامة 
بحوالي 10.31 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن ينعكس الرصيد 
األولي مرة أخرى نحو مسار سلبي، ليصل إلى 7.16- في 

المائة في عام 2030 )الشكل 111(. وهذا أمر بديهي بالنظر 
إلى فجوة التمويل المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 

المضافة. وبافتراض االعتماد على إصدار الديون لتحقيق 
االحتياجات والمتطلبات المذكورة أعاله، ُيظهر مسار إجمالي 

الدين العام االسمي مسار أعلى مقارنًة بالسيناريو المرجعي 
الذي يفترض أن ُتواصل مصر ضبط أوضاع المالية العامة. 

وفي عام 2030، ُيقدر الدين العام لمصر بحوالي 83.1 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنًة بالسيناريو 

المرجعي المقدر بحوالي 73 في المائة، على افتراض أن 
مصر ُتمول اإلنفاق العام اإلضافي المرتبط بأهداف التنمية 

المستدامة من خالل إصدار المزيد من الديون وافتراض 
 Gaspar ثبات جميع العوامل األخرى. وقد سلطت دراسة

)and others )2019 الضوء على مالحظة مهمة هي أنه في 
حين أن اإلنفاق في عام 2030 هو محور التحليل، يجب أن 

تظهر الزيادة التدريجية في اإلنفاق قبل عام 2030، وبالتالي 
اإلنفاق التراكمي سينمو بشكل كبير حتى عام 2030 21. 

والتحليل األكثر تفصياًل، والذي يقع خارج نطاق هذا الفصل، 
من المفترض أن يقوم بتحليل اإلنفاق الخاص بالقطاعات. 
وفي مثل هذا التحليل، يكون من المتوقع أن تزداد بعض 

قطاعات اإلنفاق المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة مثل 
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التعليم والصحة وأن تحافظ على معدل متزايد، كما أنه 
من المتوقع في الوقت نفسه أن تشهد قطاعات أخرى مثل 

البنية التحتية انخفاض في معدل النمو، أو أن تشهد في 
بعض األحيان انخفاض في مخصصات اإلنفاق العام وذلك 

مع اقتراب البلدان من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبناًء على ما سبق، يتضح لنا أن تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة مع الحفاظ على مستويات مستدامة للدين يستلزم 

تكثيف الجهد لحشد بدائل التمويل لتغطية فجوة التمويل 

المرتبط بأهداف التنمية المستدامة والتي تقدر بحوالي 10.31 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2030. وُتحَسب 

هذه الفجوة بافتراض الحفاظ على ثبات العوامل األخرى بخالف 
افتراضات السيناريو. تمويل هذه الفجوة مع الحفاظ على 

استدامة الدين يتطلب تأمين مصادر مختلفة للتمويل وكذلك 
تحسين كفاءة اإلنفاق العام كما ذكرنا سابقًا. وسُيناَقش العديد 

من المقترحات في القسم التالي.

ج. اإلطار العام إلدارة الدين في ظل تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في مصر: الفرص وخيارات التمويل واإلصالحات 

المطلوبة والمخاطر المحتملة
بدأت مصر بالفعل، في السنوات القليلة الماضية، في تبني 
العديد من التحوالت الجذرية في توجهاتها االستراتيجية 

وإعادة صياغة رؤيتها الخاصة بالتنمية. وقد انعكست هذه 
التوجهات بوضوح في االستراتيجيات والقوانين التي صيَغت، 

وفوق كل هذا اإلجراءات المؤسسية التي ُنفذت مؤخرًا. 
وعالوة على ذلك، أعلنت مصر عن اهتمامها بخطة التمويل من 
أجل التنمية Finance for Development حيث تعمل حاليًا 

 integrated national على وضع إطار تمويلي وطني متكامل
financing framework بالتعاون مع األمم المتحدة 

وصندوق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قامت 
الحكومة المصرية بنقلة نوعية فيما يتعلق بتوسيع وتنويع 
مصادر تمويل خطط التنمية والمشاريع العامة. وتم تنفيذ 

العديد من الخطوات وما زال هناك الكثير في طور التنفيذ. 
وتتمثل األهداف الرئيسية في هذا الصدد في تحسين وإصالح 

أدوات التمويل التقليدية، واستحداث وتنويع مصادر بديلة 
لتمويل التنمية، وإدماج مبادئ ومعايير التمويل المتوافق مع 

الشريعة اإلسالمية ضمن أدوات التمويل، والتحول إلى أنشطة 
التنمية واألدوات المالية الصديقة للبيئة.

كما تعمل الحكومة المصرية على تحسين إدارة الدين 
واستدامته في إطار استراتيجية مصر إلدارة الديون 

متوسطة األجل 2021-2024. وتهدف هذه االستراتيجية إلى 
تحسين وضع متطلبات الموازنة والتزامات السداد، وتقليل 

اإلطار 4. استراتيجية مصر إلدارة الديون متوسطة األجل 
)2024-2021(

ُوضعت استراتيجية مصر إلدارة الديون متوسطة األجل وتمت 
مراجعتها في عام 2020 وتدور حول أربعة أهداف رئيسية:

االستمرار في العمل على تحقيق مسار تنازلي لديون قطاع . 1
الموازنة )دين الحكومة المركزية( كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي على المدى المتوسط ليصل إلى حوالي 80 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول حزيران/يونيو 2024.

خفض نسبة دين قطاع الموازنة أو الدين المحلي للحكومة . 2
المركزية المستحق خالل سنة واحدة والدين المعّرض لمخاطر 

إعادة تسعير الفائدة. والهدف هو خفض إجمالي االحتياجات 
التمويلية gross financing needs )التي تغطي كل الدين 

القائم outstanding debt( إلى أقل من 30 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي بحلول حزيران/يونيو 2024 مقارنًة بما 

وصلت إليه مؤخرًا وهو ما يتجاوز 40 في المائة.

زيادة حصة الدين القابل للتداول لتصل إلى نسبة تتراوح من . 3
75 إلى 80 في المائة بحلول حزيران/يونيو 2024 ليزيد عن 
حصته التي كان عليها في حزيران/يونيو 2020 والتي بلغت 

حوالي 68 في المائة.

تمديد وزيادة متوسط فترة استحقاق ديون الحكومة المركزية . 4
المحلية واألجنبية لتصل إلى فترة تتراوح من 4.5 إلى 5 

سنوات بحلول حزيران/يونيو 2024.

Ministry of Finance, Egypt )2020(. Egypt’s Medium- :المصدر
.term Strategy )2021–2024(. Cairo
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تكاليف السداد، وتطوير األسواق المالية المحلية وأدوات 
الدين الجديدة وتقليل مخاطر إعادة التمويل. كما تستهدف 

هذه االستراتيجية أيضًا التحول نحو منحنيات العائد النهائي 
األطول وتمديد آجال االستحقاق باإلضافة إلى تعزيز سيولة 

أسواق الديون األولية والثانوية المصرية وتوسيع خيارات 
التمويل لتشمل خيارات التمويل االبتكارية البديلة.

األهداف والغايات الُمعلنة ضرورية ولكنها صعبة وقد 
يقتضي تحقيقها مواجهة تحديات كبيرة. وال تزال 

الحكومة المصرية بحاجة إلى تبني عدد من تدابير السياسة 
 responsible العامة لترسيخ مفهوم االقتراض المسؤول
borrowing، وتحقيق األهداف والغايات المعلنة للدين، 

وضمان استمرارية مسار استدامة الدين إلى جانب تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030. وثمة ثالثة 

استنتاجات رئيسية توّصل إليها التحليل الُمقدم في هذا 
الفصل وهي بالغة األهمية بالنسبة لصياغة استراتيجيات 

وسياسات الدين المستقبلية.

أواًل: المحرك األساسي لديون مصر هو األعباء الموازنية. سوف 
تستمر ضغوط المالية العامة مع االلتزامات المتزايدة لتحقيق 

خطة التنمية الوطنية ومستهدفات اإلنفاق العام المتعلق 
بأهداف التنمية المستدامة المنشودة. كما أن تأمين مسار الدين 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتضمن أيضًا النظر في 

مشكالت المالية العامة وقضايا إدارة المالية العامة التي ُأبرز 
في هذا الفصل باإلضافة إلى فصول أخرى من هذا التقرير.

ثانيًا: يعاني دين مصر من انخفاض السيولة وضعف قابلية 
التداول داخليًا وخارجيًا وقصر أجل استحقاق الدين 

المحلي، وهو ما يشكل مخاطر واضحة في إعادة التمويل. 
ويتطلب هذا معالجة التفاعالت بين سوق الدين وأدوات 

الدين والسوق المالية المصرية.

ثالثًا: التمويل الخاص والتمويل البديل ضروريان لدعم 
سد فجوات التمويل المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، 

وبالتالي تأمين مسار الدين جنبًا إلى جنب مع تلبية 
احتياجات اإلنفاق المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

إن اإلطار العام إلدارة الدين المرتبط بتحقيق أهداف التنمية 
 The SDGs Debt Management Framework المستدامة

المقترح في هذا الفصل يطرح بعض السياسات التي ُيعتقد بأنها 
ضرورية لتحقيق األهداف المنشودة، وتمويل فجوة اإلنفاق العام 

المرتبط بأهداف التنمية المستدامة من دون اإلضرار بمسارات 
الدين. ويشتمل هذا اإلطار على عدد من السياسات المترابطة 

المتعلقة بالعالقة بين الدين ونمط النمو، وتراكم الديون وهيكلها، 
ومصادر التمويل البديلة وحشد الموارد المحلية، وأخيرًا وليس 

آخرًا، إدارة الدين والتدابير المؤسسية )الشكل 113(.

الشكل 113. إطار إدارة الدين المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في مصر

اإلطار العام
إلدارة الد�ن

في مصر

هيكل الد�ن 
والسيولة 

وقابلية التداول 

تعبئة الموارد 
المحلية 

التمو�ل 
االبتكاري 
والتمو�ل 

الخاص

نمط الد�ن 
والنمو وت�اكم 

الد�ون 
�نسيق 

سياسات الد�ن 
على المستوى 

الدولي

ال�يانات 
والمؤسسات 

المتعلقة 
بالد�ن 

 الخطة الجديدة
 لتمو�ل التنمية

في مصر

استحداث 
و�نويع مصادر 
بديلة لتمو�ل 

التنمية

التحول إلى 
المعا�ير الخض�اء 

في أنشطة التنمية 
واألدوات المالية 

تطو�ر وإصالح 
أدوات التمو�ل 
التقليدية 

دمج المبادئ 
المتوافقة مع 
الش��عة 
اإلسالمية ضمن 
أدوات التمو�ل

المصدر: المؤلفة.
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بدايًة، يجب أن تكون أنماط النمو في مصر أكثر شمواًل. 
النمو الشامل ُيسهم في خفض ضغوط اإلنفاق كما أن من 

شأنه دعم تقليل فجوة اإلنفاق األولي المرتبط بأهداف 
التنمية المستدامة. ومن البديهي أن يؤدي نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي بشكل أكبر وأكثر شمواًل إلى توسيع القاعدة 
الضريبية، وزيادة حشد الموارد المحلية مما ُيعّد أكثر وسيلة 

مستدامة لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وقد حظي 
دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وسد فجوات اإلنفاق 

بالبحث والمناقشة في أجزاء مختلفة من هذا التقرير.

تحرز مصر حاليًا تقدمًا في تنفيذ إطار عمل الموازنة متوسطة 
األجل Medium-term budgetary framework الذي 

يتضمن إطارًا لإلنفاق واإليرادات على المدى المتوسط باإلضافة 
إلى استراتيجية الديون متوسطة األجل. من الضروري دمج 

مستهدفات وتوقعات وغايات اإليرادات واإلنفاق العام المرتبط 
بأهداف التنمية المستدامة ضمن هذه األطر. كما يجب دمج 

متطلبات اإلنفاق العام المرتبط بأهداف التنمية المستدامة ضمن 
اإلعداد الحالي لتنفيذ االستراتيجيات متوسطة المدى في مصر. 

كما يجب أيضًا أن تنعكس اآلثار المترتبة على متطلبات هذا 
اإلنفاق في مراجعات استراتيجية مصر إلدارة الديون متوسطة 
األجل. ومن التوصيات المقترحة أن تشتمل التنقيحات الحالية 

الستراتيجية اإليرادات متوسطة األجل على االفتراضات 
والتوقعات الخاصة بفجوة التمويل األولي المرتبط بأهداف 

التنمية المستدامة واإليرادات المقدرة المطلوب حشدها 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد 

اعتمدت حكومة مصر في اآلونة األخيرة سياسات لتعزيز حشد 
الموارد المحلية. ومن ضمن ما اشتملت عليه هذه السياسات، 

على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير 
سياسة الضرائب العقارية وغير ذلك من التدابير األخرى التي 
تهدف إلى زيادة اإليرادات الضريبية وغير الضريبية. وتتناول 

استراتيجية اإليرادات متوسطة األجل المقترحة حديثًا في 
مصر العديد من اإلجراءات الرامية إلى إصالح اإلدارة الضريبية 

وتعزيز القاعدة الضريبية على النحو المبّين في الفصل الرابع 
من هذا التقرير. وتجري اآلن مراجعة هذه االستراتيجية لتشمل 

التعافي من صدمة كوفيد-19. وُنوصي بأن تتضمن مراجعة 
االستراتيجية أيضًا التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة 

واإليرادات المقدرة الالزمة لتمويل فجوة التمويل األولي 
المرتبط بأهداف التنمية المستدامة المحددة في هذا الفصل. 

كما يجب أيضًا النظر في الزيادة المتوقعة في اإليرادات 

الناتجة عن االستثمار في أهداف التنمية المستدامة في ضوء 
استراتيجية اإليرادات متوسطة األجل.

تهدف استراتيجية مصر إلدارة الديون متوسطة األجل إلى 
زيادة السيولة وقابلية تداول أدوات الدين، وزيادة حصة 
الديون القابلة للتداول وتعزيز معامالت السوق الثانوية. 

وُيعّد تعزيز السوق المالية غير المصرفية في مصر ضروريًا 
لتمويل فجوات اإلنفاق المرتبط بأهداف التنمية المستدامة. 
ُيظهر تحليل القطاع المالي في مصر، والموضح في الفصل 

7 من هذا التقرير، استمرار هيمنة القطاع المصرفي والضعف 
النسبي في أداء األسواق المالية غير المصرفية. وينجم 

عن تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وهو ضروري للنمو 
االقتصادي بشكل عام، آثار مهمة باعتباره سوق ثانوية للدين 

ولسيولة أدوات الدين. وعلى غرار ذلك، ثمة تدابير مهمة 
لتحسين كفاءة السوق الثانوية للدين، كما هو مذكور في 
استراتيجية إدارة الدين متوسط األجل، منها على سبيل 
المثال الجهود المبذولة من أجل مقاصة أدوات دين مصر 

وفقًا لنظام مؤسسة Euroclear، وإعادة االنضمام إلى 
مؤشر سندات جي بي مورغان، وخفض تكاليف التمويل 
في السوق الثانوية، وإدخال منصات التداول اإللكتروني 

وإدخال أنظمة مقاصة وتسوية جديدة22.

تواصل الحكومة المصرية تقدمها حاليًا في تطوير نظام 
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هيكل 

االستثمار العام لدعم تمويل احتياجات االستثمار العام. 
أقر مجلس النواب المصري مؤخرًا التعديالت الجديدة على 

القانون رقم 67/2010 الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص 
في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة. وُتعّد 

هذه الموافقة خطوة جيدة نحو مزيد من إرساء القواعد 
المؤسسية المنظمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص وتسهيلها ومشاركة القطاع الخاص في تمويل 

التنمية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة. وسوف 
تؤدي هذه اإلجراءات الجديدة إلى مزيد من المشاركة 

السليمة للقطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية، ال سيما 
مع صدور قانون المالية العامة الموحد الذي يتضمن أيضًا 
التحول إلى موازنة البرامج واألداء ومواصلة تنفيذ إطار 

الموازنة متوسطة األجل. ويجب االستفادة من هذه التدابير 
المؤسسية إلشراك القطاع الخاص في سد الفجوة المقدرة 

في التمويل المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.
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كثفت مصر جهودها في اآلونة األخيرة نحو استحداث بدائل 
تمويل ابتكارية مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك 

اإلسالمية، وبرامج مبادلة الديون في إطار األنشطة المناخية 
.Climate/SDGs debt Swap وأهداف التنمية المستدامة

يمكن أن تقدم السندات الخضراء حاًل بدياًل لتمويل مشاريع 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أن إطار العمل 

الخاص بالتمويل األخضر السيادي في مصر، الذي ُأعلن عنه 
في أيلول/سبتمبر 2020، يؤكد االلتزام بإصدار سندات خضراء 

باعتبارها جزءًا من رؤية مصر االستراتيجية لتنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقد وافقت الهيئة العامة 

للرقابة المالية في مصر على اإلطار القانوني إلصدار سندات 
خضراء في تموز/يوليو 2018. وتهدف هذه السندات الخضراء 
إلى توفير أدوات مالية جديدة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة 

في مجاالت محددة. وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية تم 
تطوير المبادئ التوجيهية التي تستند إلى مبادئ السندات 

.)ICMA( الخضراء التابعة للجمعية الدولية ألسواق رأس المال

مصر هي األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي تصدر السندات الخضراء. وقد تم في 2020 إصدار 

سندات بقيمة 750 مليون دوالر والتي تعتبر أول أوراق مالية 
صديقة للمناخ. وقد أدى ذلك إلى زيادة االستثمارات الخضراء 

رت بنحو 14 في المائة من االستثمارات العامة في  التي ُقدِّ
مصر. وهناك سندات خضراء أخرى بقيمة 1.9 مليار دوالر 

قيد اإلعداد إلصدارها من قبل القطاع الخاص. وبما أن 
السندات الخضراء هي أحد الحلول التمويلية البديلة التي 

يتم الترويج لها بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهي 
ال تقدم مصدر بديل لتمويل االستثمارات العامة في أهداف 
التنمية المستدامة فحسب، بل تسهم أيضًا في زيادة حصة 
الدين القابل للتداول من إجمالي ملف الدين المصري، األمر 

الذي يمكن بدوره أن يساعد في تقليل مخاطر الديون مقارنًة 
بخيارات الديون األخرى غير القابلة للتداول. وقد صادقت 

الحكومة المصرية على القانون 138 لسنة 2021 الخاص 
بالسندات السيادية )صكوك( في تموز/يوليو 2021، وتستعد 
الحكومة المصرية اآلن إلصدار سندات سيادية متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية )صكوك( في النصف األول من عام 2022.

 SDGs ُتعّد برامج مبادلة الدين في إطار االلتزامات المناخية
Debt/Climate Swap أيضًا من بين التدابير التي نظرت 

فيها الحكومة المصرية لسد فجوات تمويل أهداف التنمية 
المستدامة والتغلب على الضائقة المالية الناتجة عن صدمة 

كوفيد-19 األخيرة. وقد شاركت الحكومة المصرية في إطالق 
مبادرة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لمبادلة ديون 

المناخ/أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى دعم تخفيف 
أعباء الديون وتحسين التمويل المناخي في البلدان ذات الدخل 
المتوسط في المنطقة العربية التي تواجه أعباء ديون متزايدة، 

واحتياجات متصاعدة من أجل أهداف التنمية المستدامة، 
ومخاطر عالية بعد أن ضرب كوفيد-19 بآثاره الوخيمة مسارات 

الديون. وال تزال الجهود المبذولة في هذا الصدد تحرز تقدمها 
لكنها بحاجة إلى تكثيف جهودها في ضوء االحتياجات 

المذكورة أعاله لسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة.

 ،commercial finance مشاركة مصر في التمويل التجاري
وتعميق الوصول إلى األسواق المالية الدولية، فضاًل عن 

تطوير سوق الدين أمر حتمي لدعم تمويل احتياجات 
اإلنفاق المرتبط بأهداف التنمية المستدامة. ولكن مع ذلك، 
فإن تطوير أدوات دين جديدة سيجعل مصر أكثر انكشافًا 
على األسواق المالية العالمية وأكثر عرضة لمخاطر الديون 

العائمة المتغيرة، األمر الذي من شأنه تشكيل مزيد من 
المخاطر االقتصادية وفرض احتياجات تستوجب توخي 

الحذر في التعامل معها ووجود تدابير حكيمة مصاحبة مع 
إطار مؤسسي قوي يحكم أدوات الدين الجديدة.

عن إدارة الديون والبيانات 
والمؤسسات:

 ال يزال يتعين على مصر حل العديد من المشكالت الهيكلية 
والمؤسسية لكي تحافظ على مسار مستدام للدين.

إدارة مخاطر المالية العامة: تحتاج مصر إلى زيادة العمل 
على إدارة مخاطر المالية العامة التي تؤثر بشكل مباشر 

 contingent على ملف الدين. وتشكل الخصوم االحتمالية
liabilities إحدى المشكالت المالية العامة األساسية التي 

تضر بمسار الدين المصري. وعلى الرغم من الجهود المستمرة، 
تأتي ضمانات القروض على رأس الخصوم االحتمالية الكبرى 

المعلنة بالنسبة لمصر. ونظرًا ألن هذه الضمانات تصدر على 
أساس مخصص وتشهد زيادة كبيرة، فإنها تشكل تهديد 
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واضح لمسار الدين المستدام في مصر. وثمة ضرورة لصياغة 
قواعد مؤسسية جديدة الحتواء مشكلة ضمانات القروض. 

ل مخاطر مالية  وسوف تظل الخصوم االحتمالية األخرى ُتَشكِّ
تنعكس في مكون المتبقي residual في القوى المحركة 
للدين. ومن أمثلة هذه الخصوم التعهدات الخاصة بنظام 

المعاشات، والتحديات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة، 
وكذلك االستمرار في اعتماد األساس النقدي بداًل من أساس 

االستحقاق في المحاسبة الوطنية والذي يؤدي أيضًا إلى 
حدوث حاالت من العجز المستتر.

الشركات المملوكة للدولة: ثمة إجراءات تتخذها الحكومة 
المصرية في اآلونة األخيرة لتحسين أداء الشركات المملوكة 

للدولة، وتحدد بالفعل استراتيجية إدارة الدين متوسط األجل 
عدة تدابير لتحسين جودة بيانات الشركات المملوكة للدولة. 
وتشمل هذه التدابير إجراءات تحسين كل من أداء وكفاءة 
قطاع األعمال العام من جانب، فضاًل عن إجراءات تحسين 

هيكلها المؤسسي وتفاعلها مع الموارد المالية العامة في مصر 
من جانب آخر. وتقوم الشركات المملوكة للدولة بدور مهم في 

توجيه المخاطر المالية وتهديد ملف ديون مصر. ومن بين 
التوصيات التي يتم التنبيه عليها بشدة في هذا الصدد، اإلفصاح 

عن بيانات الشركات المملوكة للدولة، والنظر إلى ديونها ضمن 
مكونات الديون الرسمية لزيادة الشفافية، وتقليل المخاطر 

المالية العامة الكامنة التي تهدد ملف الدين بشكل أكبر.

تحسين اإلدارة المالية العامة وشفافية الدين والمساءلة 
واإلفصاح عن البيانات: الخاصة بتعهدات والتزامات القطاع 

العام المصري، وتقليل تفاوت المعلومات والتأكد من اإلبالغ 
عن الموارد المقترضة وإدراجها في حساب القوى المحركة 

للدين. ومن المفترض أن يدعم ذلك التقليل من مخاطر 
المالية العامة المماثلة وسيقلل من حجم مكون المتبقي في 

القوى المحركة للدين.

قواعد المالية العامة والديون: تتميز سياسة المالية العامة 
في مصر باالعتماد على اإلجراءات التقديرية وقلة االعتماد 

على القواعد الموازنية fiscal rules، مما يعد أحد أهم أسباب 
عدم استدامة العديد من برامج اإلصالح الهيكلي التي نفذتها 

مصر سابقًا. وقد ساهم برنامج اإلصالح الوطني األخير المطبق 
في عام 2016 في رسم مسار لضبط أوضاع المالية العامة ُنفذ 

بنجاح واستمر حتى صدمة كوفيد-19 حين اضطرت الحكومة 
المصرية إلى تبني مجموعة من السياسات المالية العامة 

التوسعية المتوافقة مع الممارسات والنصائح العالمية. سيكون 
استئناف مسار التقشف والحفاظ على النتائج اإليجابية لمسار 
ن مصر سياساتها الموازنية  الدين التنازلي في خطر إذا لم ُتَؤمِّ

وسياسات إدارة الدين بالقواعد والمؤسسات المالئمة والتي 
تقلل من التدخالت التقديرية في المستقبل.

والخالصة، من شأن إطار عمل متكامل إلدارة الدين المرتبط 
بأهداف التنمية المستدامة أن )1( يعالج مشكالت الديون 
الهيكلية التي تنشأ عن مشكالت المالية العامة في مصر، 

)2( يشتمل على استحداث أدوات تمويلية ابتكارية جديدة 
ألهداف التنمية المستدامة من أجل تمويل فجوات اإلنفاق 

المقدرة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة و)3( يعترف 
بدور التمويل الخاص والتعاون الدولي في إدارة الديون؛ 

ومن المتوقع أن يدعم هذا اإلطار مسار استدامة الدين 
خالل رحلتها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

المنشودة والرؤية الوطنية 2030.

د. النتائج والسياسات المقترحة
تعاني مصر من مشكالت ديون ناتجة باألساس عن 
كونها دولة ناشئة ذات احتياجات تنموية وفجوات 

تمويلية. هذا إلى جانب ما تعانيه من اختالالت 
هيكلية امتدت ألمد طويل وأثرت على مسار وإدارة 

الديون. وفي حين أن هشاشة الديون في األسواق 
الناشئة واالقتصادات النامية ترجع باألساس إلى 

الديون الخارجية غير الحكومية، إال أن هيكل 
وطبيعة الدين في مصر منشأها األساسي هو الدين 

الحكومي المرتبط بمؤشرات المالية العامة.

تتمثل أهم المخاطر األساسية التي تهدد استدامة 
الدين المصري في ضيق الحيز المالي، قصر 

1
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آجال االستحقاق، وضعف قابلية تداول الدين 
المحلي. هذا فضاًل عن المشكالت المؤسسية التي 

تؤدي إلى خلق أنشطة خارج حسابات الموازنة 
extrabudgetary activities وكذلك الخصوم 

.contingent liabilities االحتمالية

اتخذت الحكومة المصرية مؤخرًا خطوات جذرية 
لتحسين أداء المالية العامة. وباإلضافة إلى هذه 

اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية، تقدم الحكومة 
المصرية حاليًا أدوات مالية جديدة لدعم خطة تمويل 

التنمية الوطنية قائمة على إشراك القطاع الخاص 
بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. 

ومن المؤكد أن مثل هذه اإلجراءات ستنعكس على 
استدامة مسار ومؤشرات الدين المصري.

الدين ضروري لتحقيق مستهدفات االستثمار العام 
المدرجة في أهداف التنمية المستدامة. ويفرض 

تمويل أهداف التنمية المستدامة واحتياجات التنمية 
مزيدًا من الضغط على متطلبات اإلنفاق وبالتالي 

المزيد من التهديدات على إدارة الدين واستدامته. 
وتعني استدامة الدين في هذا السياق القدرة على 

تحقيق مستهدفات االستثمار العام الداخلة في 
أهداف التنمية المستدامة من دون زيادة ِنسب الدين 

وكذلك ضمان االستخدام الكفء للموارد المقترضة.

رؤية مصر الوطنية: رؤية مصر 2030 هي التزام نحو 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وكذلك 

خطة التنمية الوطنية التي التزمت بها الحكومة 
المصرية. ويؤدي تمويل أهداف التنمية المستدامة 

وتحقيق رؤية مصر إلى زيادة الحاجة إلى تأمين 
متطلبات التمويل مع ضمان القدرة على الحفاظ على 
مسار مستدام للدين والذي يمثل أحد أهداف التنمية 

المستدامة والشغل الشاغل لالقتصاد المصري.

تسببت أزمة كوفيد-19 في تعطيل مؤقت 
إلجراءات االنضباط المالي والسياسات التقشفية 
التي طبقتها مصر منذ عام 2016. وكما هو متوقع 
أدت األزمة إلى عودة النمط التصاعدي في مسار 

الدين العام تحديدًا. ومن المتوقع أن تواصل 

مستويات الديون ارتفاعها لفترة من الوقت قبل 
استئناف المسار التنازلي الذي يستهدف خفض نسبة 

الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما دون 70 
في المائة وهو المستوى المرجعي لألسواق الناشئة.

تقدر فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر 
بحوالي 10.31 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في عام  2030. ويتطلب تمويل هذه الفجوة، مع 
الحفاظ على استدامة الديون، تأمين مصادر مختلفة 

للتمويل، وكذلك تحسين كفاءة اإلنفاق العام.

ومع اإلقرار بجهود اإلصالحات والتوجيهات 
االستراتيجية األخيرة، يؤكد إطار إدارة الدين 

المرتبط بأهداف التنمية المستدامة المقترح 
في هذا التقرير على الحاجة إلى: )1( المعالجة 
الجذرية للمشكالت الهيكلية التي تنعكس على 

مسار الديون في مصر؛ )2( دمج أدوات تمويلية 
حديثة مبتكرة لتمويل الفجوات الُمقدرة والالزمة 
لتمويل استثمارات التنمية في إطار خطة التنمية 

المستدامة؛ )3( االعتراف بدور التمويل الخاص 
والتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة وخطة االستثمار الوطنية.

تشتمل أهم السياسات المقترحة في: )1( تحسين 
السيولة وقابلية تداول أدوات الدين الخاص بمصر 

وتعزيز كفاءة األسواق المالية غير المصرفية 
وزيادة القدرة على اختراق األسواق العالمية 
لتمويل فجوات اإلنفاق على أهداف التنمية 

المستدامة؛ )2( تكثيف مشاركة القطاع الخاص 
في تمويل التنمية وتطوير خطط الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص؛ )3( التقدم واالستمرار 
في استحداث مصادر التمويل المبتكرة مثل 

السندات السيادية الخضراء، والصكوك اإلسالمية 
وبرامج مبادلة الديون في إطار األنشطة المناخية 

وأهداف التنمية المستدامة؛ وأخيرًا وليس آخرًا )4( 
إدارة مخاطر المالية العامة، وتحسين نظم إدارة 
المالية العامة والقواعد الموازنية وقواعد الدين.
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الحواشي
تعريف الدين الحكومي لمصر: ألغراض التحليل الوارد في هذا الفصل، سوف نعتمد تعريف الدين الحكومي الذي استخدمه صندوق النقد الدولي في   .1

تحليل استدامة الدين: "إجمالي الدين الحكومي )إجمالي الدين العام االسمي( يشمل الدين المحلي المملوك للمقيمين بالعملة المحلية واألجنبية والدين 
الخارجي المملوك لغير المقيمين والمقوم بالعملة األجنبية". و"تتكون الحكومة العامة في مصر من: قطاع الموازنة وصناديق التأمين االجتماعي وبنك 

االستثمار القومي. ويتكون قطاع الموازنة من الحكومة المركزية والمحافظات وهيئات الخدمة العامة. وتشمل هيئات الخدمة العامة الهيئة العامة 
.)IMF, 2020b( "للخدمات الحكومية وبعض الهيئات التنظيمية والصناديق والجامعات والمستشفيات

يحدد صندوق النقد الدولي المؤشر المرجعي لمستويات مخاطر الدين العام بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ولألسواق الناشئة، وهي ما يطلق عليها اسم   .2
البلدان القادرة على الوصول إلى األسواق. وهذا المؤشر المرجعي هو 50 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة لالقتصادات المتقدمة، لكنه بالنسبة 

.))IMF, 2013a لألسواق الناشئة كان 60 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، ثم تم تعديله مؤخراً ليصبح 70 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
.IMF, 2021b  .3

يتم تعريف إجمالي احتياجات التمويل على أنه "االحتياجات التمويلية المطلوبة لتجديد الديون المستحقة؛ ويعرف بأنه عجز المالية العامة مضاف إليه   .4
.).IMF, n.d( "أي معامالت أخرى تتطلب التمويل، باإلضافة إلى استهالك الدين

.Ministry of Finance, Egypt, and UNICEF, 2020  .5
.IMF, 2021a  .6

تصنف استراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل الدين على أساس العملة currency-based وذلك لألخذ في االعتبار مخاطر سعر الصرف وتقدير   .7
حجم الدين العام المعرض لتقلبات أسعار الصرف. ووفقًا لهذه االستراتيجية، يشمل الدين الخارجي أذون الخزانة وسندات الخزانة الصادرة في السوق 
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