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Abstract 
     As a result of the aggravation of the external debt crisis, which has suffered the 
developing countries in general and Egypt in particular and as a result of their impact on the 
economies of these countries have developed many solutions to alleviate this crisis, including 
the conversion of debt to investments, which is a modern way to alleviate the debt burden, 
Provides an opportunity for developing countries to benefit from foreign investment by 
acquiring new expertise and skills that work in their entirety to achieve development. Perhaps 
the most important precedent is Chile 1985, which was implemented with about 30% of 
foreign debt. 
     The conversion of external debt takes many forms, such as turning it into environmental 
protection projects, human development projects, education, health, child protection, etc. 
Egypt has tried this experience, as do many Arab countries, in an effort to alleviate the 
external debt burden . 

  :إشكالية البحث
حيث أصبحت خدمة الديون متتص جزء كبري من  ،ة تفاقم الديون اخلارجيةلعانت مصر كغريها من الدول النامية من مشك

هذا إىل جانب القروض اليت حتصل  ،حصيلة صادرا�ا وأصبح اجلزء الباقي ال يكفي لتمويل واردا�ا من السلع واخلدمات الضرورية
  .مها يف تسديد جزء من إعادة جدول ديو�ا اخلارجية عليها يتم استخدام معظ

وقد أتبعت مصر كغريها من الدول النامية املدينة لعدد من احللول املقرتحة إلعادة جدول الديون اخلارجية ومن ضمن هذه احللول 
  :وهنا يكمن التساؤل الرئيسي يف الدراسة يف ،حتويل الديون إىل استثمارات

لديون اخلارجية إىل استثمارات أجنبية يف التخفيف من حدة املديونية اخلارجية ملصر واملسامهة يف تنمية ما مدى فاعلية حتويل ا
  اقتصادها؟

  أو هل يعترب حتويل الديون اخلارجية املصرية إىل استثمارات أجنبية وسيلة ناجحة للتخلص من عبء الديون اخلارجية؟
  :الهدف األساسي للدراسة

بأسلوب ال عالقة له مبنطق  املطالبة بزيادة السياسات اهلادفة إىل حتويل الديون اخلارجية ملصر إىل استثمار تسعى هذه الدراسة إىل
وتقام مشاريع  ،ئيحبيث حتدد هلذا التحويل أهداف تنموية حقيقية داخل البلد ليستفيد منها املواطن املصري يف كل ش ،السوق

وميكن أن تشمل هذه املشاريع شق الطرق وبناء املدارس ومشروعات التنمية الريفية ، ميةتنموية يف األماكن اليت حتتاج إىل هذه التن
مشرتكة توضع  بإدارةعالقة نوعية بني البلد الدائن واملدين حبيث يتم تأسيس صندوق مستقل  بإقامةوتتم هذه التقنية  ،ومحاية البيئة

 .لبلد املدين فيه عائدات الديون وتوجه حنو تنفيذ مشاريع تنموية داخل ا
  المنهج المستخدم في إعداد البحث 

ج الوصفي واملنهج االستقرائي واملنهج التحليلي للمعلومات والبيانات املتحصل عليها هاملن استخداميعتمد هذه الورقة البحثية على 
أهم الدول اليت اتبعت طريقة النتائج وحتليلها والوقوف على  استقراءوذلك من خالل  ،من الكتب والدوريات والتقارير املتخصصة

  .حتويل الديون اخلارجية الستثمارات أجنبية وكذا تطور حجم الدين اخلارجي املصري لسنوات متعددة
  :خطة البحث

  :لدراسة املوضوع مت تقسيم البحث ليتناول املواضيع التالية 
 تعريف الدين اخلارجي وطريقة حتويله الستثمارات أجنبية  

mailto:Afghafar986@gmail.com
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  يقة حتويل الديون اخلارجية الستثمارات أجنبية وأشكاهلاإجيابيات وسلبيات طر 
  استثمارات  إىلجتارب دولية يف حتويل الديون اخلارجية  
  الستثمارات  حتويلهالدين اخلارجي يف مصر وسياسة 
 التجربة املصرية يف حتويل الدين اخلارجي الستثمارات أجنبية 

 :مقدمة
شهد فقد ، دائما من مشكلة الديون اخلارجية على مدى تارخيها احلديث تعد مصر واحدة من الدول النامية اليت عانت

سات اإلصالح سيا إتباعاالقتصاد املصري منذ بداية التسعينات حتوالت وتغريات جوهرية يف البيئة االقتصادية؛ وذلك من خالل 
والذي  ،1990 نقد الدويل يف يناير عاملربنامج اإلصالح االقتصادي الذي مت االتفاق عليه مع صندوق ال املايل والنقدي وفقا

تضمن جمموعة من السياسات واإلجراءات االقتصادية اليت طبقت �دف الوصول إىل استعادة التوازن االقتصادي؛ حيث كان 
مرار هذا االقتصاد املصري يعاين من اختالالت هيكلية متمثلة يف عدة أمور؛ أمهها العجز املتزايد يف املوازنة العامة للدولة، واست

العجز وتزايده هو أحد األسباب الرئيسية لتزايد الدين العام، وبالتايل تدخلت السياسة املالية لتطبق برنامج اإلصالح االقتصادي، 
أكدت التطورات االقتصادية أمهية دور السياسة املالية وقد  ،مستهدفة من وراء ذلك خفض ذلك العجز املستمر يف املوازنة العامة

حتظى باهتمام كبري جبانب أدوات السياسة االقتصادية  اخلارجيوهكذا أصبحت سياسة الدين العام  ،اخلارجيالدين العام يف إدارة 
  .األخرى للتأثري على املتغريات الكلية يف االقتصاد القومي

 مفهوم الدين الخارجي -
وصندوق النقد ، لتنمية والبنك الدويلوضعت العديد من املنظمات االقتصادية الدولة مثل منظمة التعاون االقتصادية ل

والذي يعادل مبالغ  ،الدين اإلمجايل يف تاريخ معني"تعريفًا للدين اخلارجي ينص على أنه  ،وبنك التسويات الدولية ،الدويل
و من دو�ا أالفوائد االلتزامات التعاقدية اجلارية واملؤدية إىل دفع املقيمني يف بلد إىل غري املقيمني سندات وفاء الدين األساسي مع 

  .(1)أو دفع الفائدة مع سداد املبلغ آو من دونه

n تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات 
وهو  ، Debt Equity Swapsمن ضمن احللول املطروحة للتخفيف من عبء الديون اخلارجية حتويل الدين إىل استثمارات 

ي يرى أن معظم الدول املدينة متتلك فيها احلكومات من خالل قطاعها والذ، اقرتاح كان أول من تقدم به االقتصاد أالن ملتزر
ونظراً الن معظم ديون هذه البالد مضمونة من جانب احلكومات فان هذه  ،العام كثرياً من املشروعات والطاقات اإلنتاجية اهلامة

مبلكية هذه املشروعات وإدار�ا على أسس  البالد تستطيع أن ختفف من عبء دينها اخلارجي بالسماح للدائنني يف مشاركة الدولة
على تقليل العجز الداخلي هلذه  لو�ذا الشكل يعتقد انصار هذا االقرتاح انه سيعم ،تدر عوائد اقتصادية معقولة ،جتارية سليمة

 .يف حتمل املخاطروتقليل حاجتها لالستدانة اخلارجية وتصبح هناك مشاركة بني الدائنني واملدينني  ،البالد وختفيف عبء ديو�ا
حيث تقوم الشركة بشراء  ،تقتضي عملية حتويل الديون طرفا ثالثًا هو املستمثر الذي غالبًا ما يكون شركة متعددة اجلنسيات -

مث يتحصل من البلد املدين على مقابل املبلغ بالعملية احمللية  ،بالعملة الصعبة خبصم معني) ممثل عن البلد الدائن(الدين من البنك 
أجزاء من شركات حملية كنوع من أنواع عمليات ) الشركة متعددة اجلنسية(وبفضل هذا املبلغ يشرتي املستثمر  ،ن خبصم أقلولك

 .اخلصخصة  أو يشرتي أسهم حملية أو مشروع حكومي
لتزامات اليت عن الديون واال وك عموماعملية يتم من خالهلا تنازل الدائنون وهم البن"وميكن تعريفها أيضًا بأ�ا عبارة عن  -

 ".ميتلكو�ا لفائدة هيكل من القطاع العام أو مؤسسة خاصة لكن ليس بقيمتها األصلية بل خبصم
وتضم هذه العملية تغيري الدين بالعملة  ،بالتايل تتمثل عملية حتويل الدين يف استبدال الدين بدين اخر أو بأداة مالية حمددة

 ،وبذلك يعترب الدين مسدداً وتتحول الذمم املالية إىل شكل آخر ،لة احمللية وبسعر خصماألجنبية إىل التزامات مالية حمددة بالعم
أي حتويل الدين إىل ) أسهم(فان الدائن واملدين يتفقان على حتويل الدين إىل حقوق ملكية  ،ففي حالة مقايضة الدين بأسهم مثال

اء حقوق الدائن مقابل أسهم أو مبالغ بالعملة احمللية يتم استثمارها وميكن أن تشمل العملية طرفًا ثالثًا يقوم بشر  ،استثمار أجنيب
وتوجد أشكال أخرى ملقايضة الدين مثل مقايضة الدين بالصادرات أو مقايضة الدين  ،يف االقتصاد احمللي على شكل أسهم

وهذه العمليات تقوم �ا مؤسسات  ،الرتبية ،الصحة ،بالتزامات جديدة يشرتيها طرف ثالث لتحقيق أهداف عامة مثل محاية البيئة
 .(2)تقدم اإلعانات واملساعدات للدول النامية مثل مجعيات احلفاظ على البيئة واليونيسيف وغريها

عمليات ميكن أن ترتجم "وتعرف هذه العملية على أ�ا  ،وتعزز االتفاقات داخل نادي باريس هذا النوع من تسويات الديون -
هذه العمليات ينتج عنها يف أغلب األحوال التنازل عن الدين من طرف  ت أخرى بالعملة احمللية،عمليا بتحويالت ديون أو إىل
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أو  ،والذي باملقابل يبيع الديون إىل البلد املدين مقابل حصص يف مؤسسات وشركات قطاع عام حملية ،البلد الدائن إىل مستثمر
 ،ويتم حتديد النسبة اليت يسمح بتحويلها لكل الدائنني ،لي يف البلد املعينتبديلها بالعملة احمللية واليت تستعمل يف متويل مشروع حم

 .وحيرر املدينني والدائنني تقرير ألمانة نادي باريس حيمل عمليات التبادل وشروطها
لمستثمر ومن هذه الطريقة ممكن أن يتبني أن حتويل الدين إىل استثمار ميكن أن يتم بنوعيه املباشر وغري املباشر حيث ميكن ل -

وتعد التجربة  ،كما ميكنه أن يشرتي حصصَا من الشركات احمللية  ،أن يستثمر األموال إىل استبدهلا بالعملة احمللية ألسهم حملية
فخالل ثالث  ،إىل اجلزء الكبري الذي طالته اجرءات العملية تجارب فيما خيص حتويل الدين نظرابرز الأمن  1985التشيلية 

  (3).من الديون متوسطة وطويلة األجل %2.9مليار دوالر وهو ما ميثل  4.2 سنوات ونصف مت حتويل
لتوسيع  1986اليابانية للسيارات اليت عقدت صفقة عام  NISSANأسهم جتربة شركة نيسان  إىلحتويل الدين  ةأمثلومن 

ون دوالر من الدين احلكومي ملي 60حيث اشرتت هذه الشركة مبساعدة جهة استثمارية ما قيمته  ،عمليات فرعها يف املكسيك
حصلت مقابلها  ،وسددت شهادات الدين لدى البنك املركزي املكسيكي ،مليون دوالر 40املكسيكي يف السوق املالية بسعر 

وهكذا وصفت هذه الصفقة كنموذج لدراسة طريقة حتويل الدين  ،مليون دوالر بالبيزو املكسيكية وبسعر الصرف الرمسي 54على 
  .(4) أسهم إىل

بإعادة شراء الديون اخلارجية  اإلنسانيةهذه الطريقة لتشجيع نوع من مشاريع حيث مسحت بعض الربامج للمنظمات  واستخدمت
  .العائد يف مشروعات التنمية ا�تمعية بالدول املدينة واستخدام

وقد  ،ملوارد الطبيعية ومحاية البيئوذك عندما اشتدت املطالبة بضرورة احملافظة على ا ،أيضًا للحفاظ على البيئة استخدمتكما 
وعلى الرغم من  ،عن طريق مجعيات خاصة نشأت يف الدول املتقدمة �دف محاية البيئة 1987اتفاقية يف بوليفيا عام  أولوقعت 

ول انه يتوقع له النمو يف املستقبل وذلك لكونه يساعد على التخفيف من املديونية ويؤمن حص إىل األسلوبنقص استخدام هذا 
  (5).كما يساهم يف محاية البيئة واحلفاظ عليها  أمواهلمالدائنني على 

n  استثمارات إلىإيجابيات وسلبيات عملية تحويل الديون:  
  :االيجابيات

الذي سيوفر  األمر  Debt Reductionيف طريقة حتويل الدين يف ختفيض حجم الدين اخلارجية  األساسيةتتضمن العملية   -1
بالتايل تتضمن العملية  ،الذي غالبا ما يستنزف لدفع خدمات الدين اخلارجي األجنيبء كبري من االحتياطي على البلد املدين جز 

 . (6)ولكن خبصم تقدم للمستثمر أمواهلامنفعة لكال من الدول املدينة والدولة الدائنة اليت تتمكن من اسرتداد 
 املباشرة  األجنبيةجذب االستثمارات   -2

فمقابل عدم حصول البلد ، استثمارات سيسمح له جبذب متويل خارجي ولو انه بالعملة احمللية إىلتحويل دينه فقيام البلد املدين ب
ويف حالة جناح هذه االستثمارات سيكون ذلك فرصة  ،املدين على عملة صعبة فهو معفي من دفع قيمة الدين احملول �ذه العملة

  .املباشر األجنيبايل استقطاب املزيد من االستثمار جيدة لرتويج فرص االستثمار بالبلد املدين وبالت
n السلبيات 
 إصدار إىلتفاقم معدالت التضخم وذلك بسبب جلوء البلد املدين  إىلغالبًا ما يؤدي حتويل الدين : زيادة معدالت التضخم -1

وبيع سندات  إصداراملبادلة عن طريق اثر عملية  بإلغاءالسليب بأن تقوم الدولة املدينة  األثرومن املمكن تفادي هذا  ،جديد للنقود
 .حكومية يف السوق احمللي مبعدالت فائدة مغرية

السياسي واالجتماعي النابع من فكرة هيمنة وتدخل الشركات املتعددة اجلنسيات يف شركات متتلكها الدول وما يرتتب  األثر -2
 (7)عليه من املساس بالسيادة الوطنية 

العملية هو قيام املستثمر املستفيد  لإلجراءاتحتويل الدين يف ظل غياب مراقبة البلد املدين احملتملة لعملية  خطاراألمن بني  -3
 Roundبتصرفات غري مشروعة وقيامه بتحويله للمبالغ بالعملة احمللية قبل الشروع يف االستثمار املتفق عليه وهو ما يسمى ب 

Tripping ،  األجانبتثمرين حمليني بدال من الشركاء ين مشاركة مسللبلد املد األفضلهلذا السبب عادة ما يكون من . 
وذلك لتفادي التعرض ملثل هذه  األجنيبيشارك البلد املدين مواطنيه يف برنامج التحويل بدًال من الشريك  أنبالتايل فمن املقرتح 

  .(8) األخطار
n  تتعلق بتحويل الديون للتخفيف  أخرىيف نادي باريس باقرتاح حلول  األعضاءقامت الدول : لتحويل الدين أخرىأشكال

 : (9)من عبء االستدانة يف البلدان النامية ومنها
   Debt For Bonds Swapمقايضة الدين بالسندات  ·
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 Debt For Debt Swapمقايضة الدين بدين آخر   ·
  Debt for development swapمشاريع التنمية البشرية  إىلعملية حتويل الدين اخلارجي  ·
n استثمارات  إلىة في تحويل الديون الخارجية تجارب دولي  
  ختفيف عب املديونية اخلارجية هلا إطارقامت املغرب بعقد اتفاقيتني مع اسبانيا وفرنسا يف : تجربة المغرب ·

 أهم اتفاقيات تحويل الديون المغربية الستثمارات أجنبية) 1(جدول رقم 
  تثمارات سياسة حتويل الدين اىل اس  الدولة حمل االتفاق  السنة

مليون دوالر من الديون الكويتية املستحقة من اجل ادخال املغرب  110حتويل    الكويت  1999
تلكوم اىل البورصة ويف هذا االطار مت حتويل الدين اىل اسهم يف شركة اتصاالت 

  .بتلك القيمة  IAMاملغرب 
  مليون فرنك فرنسي اىل استثمارات  700حتويل    فرنسا  2000
  يااسبان   2002

  الكويت
  ايطاليا

  مليون دوالر الستثمارات 21حتويل  
  مليون دوالر  30حتويل  
  مليون دوالر  68حتويل  

 ،2008 – 2004مليون يورو الستثمارات عامة على مدى الفرتة من  40حتويل  -  اسبانيا  2003
استثمارات عامة  إىلمليون يورو من ديون املغرب  50كما قررت اسبانيا حتويل 

  سيمةمبنطقة احل
  مليون يورو  20حتويل  -  ايطاليا  2004

            Source : http://finance.gouv.ma.2006 
الدائنة لتحويل الديون وذلك طبقاً  األجنبيةاستطاعت اجلزائر عقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول : تجربة الجزائر ·

 .(10)أجنبيةاستثمارات  إىليس لتحويل جزء من الديون اخلارجية يف نادي بار  1995لالتفاقية اليت وقعت عليها اجلزائر عام 
  استثمارات إلىاالتفاقيات الثنائية للجزائر لتحويل الديون ) 2( جدول

  استثمارات  إىلسياسة حتويل الدين   الدولة حمل االتفاق  السنة
  %44استثمارات باجلزائر بسعر خصم  إىلمليون يورو  61حتويل  -  فرنسا  2002
  %56مليون دوالر وذلك بسعر خصم  40حتويل  -  اسبانيا  2002
ومت حتويل معظم ، استثمارات إىلمليار دوالر من الديون  7.4حتويل مبلغ  -  روسيا  2006

  الغاز والنفط  إنتاجقطاعي  إىلاالستثمارات 
ومت  ،مشاريع تنموية اقتصادية إىلمليون يورو من الديون املستحقة  48حتويل  -  ايطاليا  2002

  استثمارات يف قطاع التعليم والبيئة مبناطق معينة يف البالد  إىليل هذه الديون حتو 
النسبة  الكبرية من الدين  إىلاستثمارات نظرا  إىلتعد من ابرز التجارب فيما خيص حتويل الدين : 1985تجربة تشيلي  ·

من  %30طاعت تشيلي حتويل ما يقرب من فخالل ثالث سنوات است ،استثمارات إىلاخلارجي الذي طالته سياسة حتويل الدين 
  . (11)األجلالديون متوسطة وطويلة 

بسعر  لألرجنتنيمليون دوالر وهو دين مستحق  24اشرتت منظمة اليونسيف  1993خالل عام : 1993تجربة السنغال  ·
دوالر بالعملة احمللية خالل مليون  11وقامت السنغال يف املقابل بدفع  ،)من قيمة الدين %25ما يعادل (ماليني دوالر  6شراء 

  .(12)ثالث سنوات لدعم مشاريع اليونسيف بالسنغال
استطاعت الفلبني حتويل حوايل  1993ويف عام ,  1989بدأت برامج حتويل الديون يف الفلبني منذ عام : تجربة الفلبين ·

ن االمريكية لدى الفلبني وذلك لتطوير من الديو )  من القيمة االمسية للدين االصلي % 68وذلك مبا يعادل (مليون دوالر  19
بالتعاون بني ) FPE(املؤسسة الفلبينية للبيئة  إنشاءمن خالل  ،املوارد الطبيعية واحلفاظ على التنوع البيولوجي يف الفلبني إدارة

 .WWF((13)(للتنمية والصندوق العاملي للحياة الربية  األمريكيةالوكالة 

http://finance.gouv.ma.2006
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n الستثمارات تحويله الدين الخارجي في مصر وسياسة :  
وعلى ، فقد عارضته املدرسة الكالسيكية ونادت بتوازن املوازنة العامة للدولة ،يعد الدين اخلارجي يف مصر حمل جدل دائم

بالتايل ميكن متويل العجز  ،اجلانب اآلخر أيد كثري من االقتصاديني ويف مقدمتهم كينز سياسة القروض ومن مث مبدأ التمويل بالعجز
 .(14)أي مل تعد هناك ضرورة لتوازن املوازنة، طريق االقرتاضعن 

أن هناك ختوف دائم من  إالوبالرغم من القضايا املثارة دائمًا بشأن القروض اخلارجية وأمهيتها لتغطية النفقات غري العادية 
ض اخلارجي لتمويل العجز يف املوازنة االقرتا إىلويف ظل اجتاه احلكومة املصرية ، وأساسيةخطورة االعتماد عليها بصورة مستمرة 

سوف نتعرض لدراسة تطور حجم الدين اخلارجي يف مصر خالل الفرتة من ، العامة للدولة ومتويل عدد من املشروعات التنموية
 :والذي يوضحه اجلدول التايل 2016 – 2007

  2016 – 2007تطور حجم الدين العام الخارجي في مصر خالل الفترة من ) 3(جدول رقم 
الدين العام   العام

اخلارجي باملليار 
  دوالر

الدين العام 
الناتج / اخلارجي 

  %اإلمجايلاحمللي 

الدين العام 
/ اخلارجي 

الصادرات السلعية 
  %واخلدمية

خدمة الدين العام 
الصادرات / اخلارجي

  %السلعية واخلدمية

متوسط نصيب 
الفرد من الدين 

اخلارجي 
  )بالدوالر(

خدمة الدين 
خلارجي العام ا

املتحصالت / 
  %اجلارية

  4.3  398.5  6.9  70.4  22.8  29.9  2007يونيو 

  5.3  450.0  4.6  59.9  20.1  33.9  2008يونيو 

  4.5  418.6  6.2  64.6  16.9  31.5  2009يونيو 

  4.5  399.2  5.5  71.0  15.9  33.7  2010يونيو 

  4.5  413.6  5.7  71.4  15.2  34.8  2011يونيو 

  4.6  387.7  6.3  74.8  12.5  34.3  2012يونيو 

  4.5  475.3  6.3  87.9  16.4  43.2  2013يونيو 

  4.3  506.4  7.3  105.3  15.7  46.6  2014يونيو 

  8.5  528.4  12.7  109.4  15  48.6  2015يونيو 

  6.9  549.3  *10.1  *560.2  16.5  53.44  2016 مارس

  عددة سنوات مت ن املايل للموازنة العامة للدولةالبياوزارة املالية، : صدرالم
  ما توفر من بيانات  آلخروفقا  2015متثل هذه البيانات �اية ديسمرب *
مليار دوالر عام  29.9حيث زادت من  ،2016- 2007شهدت الديون اخلارجية ملصر تزايدًا واضحًا خالل الفرتة من  -

وبلغ حجم  ،فقط األخرية زادت مبا يعادل الضعف خالل العشر سنوات أ�ا أي ، 2016مليار دوالر عام  53.44 إىل 2007
 أسعاروذلك لرتاجع  مليار دوالر، 31.5إىل ليصل  2008مث اخنفض عام  مليار دوالر، 33.9حوايل  2007عام الدين اخلارجي 

مليار دوالر وحتقق صايف سداد من القروض  1.3فاخنفض رصيد الدين بنحو  ،الدوالر أمامصرف معظم العمالت املقرتض �ا 
مليار دوالر من  2.4واالستخدامات بنحو  مليار دوالر، 3.5سداد أقساط بنحو نتيجة ل ،مليار دوالر 1.1والتسهيالت بلغ 

 .(15)القروض والتسهيالت
 مامأصرف معظم العمالت املقرتض �ا  أسعاروذلك الرتفاع  2010مليار دوالر عام  43.9بلغ حجم الدين اخلارجي  -

صرف معظم  أسعاروذلك نتيجة الخنفاض  ،مليار دوالر 34.4 إىلاخلارجي ليصل  اخنفض حجم الدين 2011ويف عام  ، الدوالر
وحتقق صايف االستخدام من القروض والتسهيالت والودائع  ،مليون دوالر 1651.4الدوالر مبا يعادل  أمامالعمالت املقرتض �ا 

العاملية مبا قيمته  األسواقملصرية الصادرة يف وارتفاع رصيد سندات وصكوك احلكومة ا ،مليون دوالر 1046.2بكافة آجاهلا بنحو 
 .(16)مليون دوالر 84.0

,  2011مقارنة بعام  25.6 إىلمبعدل منو يصل  2012مليار دوالر عام  43.2 إىلحجم الدين اخلارجي ليصل  إمجايلارتفع  -
 .صرف معظم العمالت مقابل الدوالر أسعاروذلك نتيجة اخنفاض 
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 الديون اخلارجية املصرية تزايدا الفرتات اليت شهدت أهممن  2011يناير  25ثورة  أعقبتة اليت وبصفة عامة فقد كانت الفرت   -
ولقد تزامن طلب مصر للقروض يف الفرتة من  ،2016مليار دوالر عام  53.44 إىل 2012عام  34.3حيث ارتفعت من  واضحا
 األجنبيةيناير واخنفاض حجم االستثمارات  25رة ثو  أعقابمع االضطرابات السياسية اليت شهد�ا مصر يف  2016 – 2012

املطالب الفئوية اليت مشلت  إىل باإلضافة، وكذلك اخنفاض حجم حتويالت املصريني يف اخلارج وما شهده قطاع السياحة املصري
مما دفع باحلكومات املصرية  وقف العديد من الوحدات اإلنتاجية،العديد من القطاعات يف أعقاب الثورة وارتفاع فاتورة االسترياد وت

 .استنزاف االحتياطي النقدي واالجتاه للقروض اخلارجية للوفاء باملتطلبات االقتصادية إىلاملتعاقبة 
للناتج  اخلارجينسبة الدين  أنهناك عدة مالحظات على قضية الدين اخلارجي نذكر منها  األخريةخالل السنوات الثالث   -

 2015 �اية يونيو %15واىل  2014 و�اية يوني يف %15.7 إىل �2013اية يونيو  يف% 16.4من تراجعت  اإلمجايلاحمللي 
فقد اخنفضت نسبة الديون  اآلخروعلى اجلانب  ،2016عام  %16.5 إىلاآلونة األخرية لتصل  يفالزيادة  إىلولكنها عادت 

لتصل  أخرىاالرتفاع مرة  إىلابقني مث عادت خالل العامني الس% 5.4 إىل  %8من  اخلارجيالدين  إمجايلمن  جلاألقصرية 
بشدة حيث زادت نسبة خدمة الدين  تأثرتقدرة الدولة على خدمة هذه الديون قد  أنما سبق  إىليضاف . تقريبا  13%إىل

املتحصالت  إىلوارتفعت خدمة الدين  2015عام  %12.7 إىل 2014عام  %7.3 للصادرات السلعية واخلدمية من اخلارجي
االستمرار على  يفهناك خطورة شديدة  أنوكلها مؤشرات تدل داللة واضحة  ،خالل نفس الفرتة %8.5 إىل  4.3%ة مناجلاري

 . هذا النهج
  : مؤشرات الدين الخارجي في مصر

 : (17)الصادرات إجمالي إلىحجم الدين الخارجي وخدمته  -1
ورة ارتفاع حجم الدين اخلارجي وكذلك ارتفاع معدالت تفاقم الديون اخلارجية يف مصر وقد انعكس يف ص إىلتشري البيانات 

حبيث ارتفع نسبة  األخريةالتسارع خالل اخلمس سنوات  إىلحيث اجته هذا املعدل  ،الصادرات إمجايل إىلخدمة ديو�ا اخلارجية 
فض فيه يف الوقت الذي تنخ(  2016عام % 560 إىلليصل  2012عام  %74.8الصادرات  من  إىلحجم الدين اخلارجي 

حصيلة الصادرات  إمجايلوهو ما يعين بأن ) مزيد من االقرتاض اخلارجي إىلالعائدات من الصادرات تتجه احلكومة املصرية 
ويدل  ،للعملة الصعبة األساسيالديون هي املورد  أصبحتمن حجم الديون اخلارجية بالتايل  %20ال تغطي ) السلعية واخلدمية(

كذلك ارتفاع نسبة الديون اخلارجية لتشكل حوايل ،  مشاكل يف الوفاء بالتزاماته املالية جتاه الدائننيالبلد قد يواجه  أنذلك على 
من  أكثرتلتهم ) والفوائد األقساط(ويفسر ذلك بان خدمة الدين اخلارجي  ،2016الصادرات وذلك عام  إمجايلمن  12%
الصادرات مدى القدرة على  إلمجايلين اخلارجي بالنسبة مؤشر نسبة خدمة الد ويوضح( ،من عائدات الصادرات املصرية 12%

الديون اخلارجية مل تصل ملرحلة املخاطر العالية  أنوان كان يعين ذلك  ،%30فاحلد املقبول عاملياً هو  ،سداد الدين العام اخلارجي
  .)رمسية معلنة أرقامبعد وفقاً آلخر 

  اإلجماليالناتج المحلي  إلىحجم الدين الخارجي  
 إىلورمبا يشري ذلك  ،2016عام  اإلمجايلمن الناتج احمللي  %16ن املالحظ تزايد حجم الديون اخلارجية ملصر لتغطي حوايل م

اعتماد مصر الكبري على التمويل اخلارجي يف تنفيذ مشروعات التنمية يف عالج بعض املشكالت االقتصادي اليت تواجهها خالل 
  .ت من السلع الغذائية وكذلك متويل مشروعات استثمارات ذات معدالت عائد منخفضمثل متويل الواردا األخريالسنوات 

 :المتحصالت النقدية إلىخدمة الدين العام الخارجي  -2
 إىلولكن ارتفعت فجأة وبنسبة كبرية لتصل  ،2013 –2007خالل الفرتة من  %5 – 4.5ظلت هذه النسبة شبه ثابتة بني 

مدى قدرة الدولة على حتمل أعباء خدمة الدين اخلارجي باملقارنة مبا حتصل عليه من  إىلوهو ما يشري ، 2015عام  8.5%
نوع من  إن كانت بعض هذه املصادر قد أصابهمصادر أساسية و  5متحصالت ال تتعدى  األساسمتحصالت جارية هي يف 

  .اجلفاف خالل السنوات الثالث األخرية
n أسباب الدين الخارجي في مصر : 

من هذه األسباب ، بشكل خاص، وذلك يف السنوات األخرية مصر األسباب اليت توضح تزايد الدين اخلارجي يف هناك العديد من
  :ما يأيت
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سبة من القروض إىل متويل عجز ه نفاقم مشكلة الديون، حيث توجت طبيعة استخدام القروض اخلارجية تعد من أسباب -
 اد الغذائية، ويوجه جزء آخر إىل متويل مشروعات إنتاجية عائدها ال يغطيوخصوصا املو  االستهالكية، اد السلعامليزانية، واستري 

  . (18)تكاليف االقرتاض، ومن مث فقد أصبحت القروض عبئا إضافيا على االقتصاد املصري
ديد من البلدان إىل زيادة املديونية، إذ جتاوزت يف العى االرتفاع الكبري يف أسعار الفائدة يف أسواق املال الدولية، األمر الذي أد -

مقداراً  كبريا من الدين، وتستحوذ على مبالغ كبرية من النقد  الفائدة املدفوعة قيمة التمويل اإلضايف، وأصبحت خدمة الدين متثل
  .األجنيب

إىل عجز يف ميزان املدفوعات،  شركاء مصر التجارينيى دت االضطرابات األمنية، وحالة الرتاجع يف النشاط االقتصادي لدأ -
عليها االقتصاد املصري يف تكوين احتياطياته من النقد  وقد اعتمد ،إىل اخنفاض حصيلتها من النقد األجنيبى مر الذي أداأل

 .(19)كقطاع السياحة والصناعة وغريهااألجنيب،  
ي مـن اطن رصيد االحتيم الرأمسالية نتيجة لتمويل األنشطة اجلارية بالعملة األجنبية، عن طريق السحب راجع التدفقاتت -
مليار دوالر خالل السنوات الثالث  29قروض تعادل  فبالرغم من حصول مصر على. نك املركزيبالى ة لديبنعمالت األجال

ظل يف تناقص مستمر لينخفض  األجنبيةأن رصيد االحتياطي من العمالت  إال ،البنك املركزي املصري أعلنهوهو ما  األخرية
 . املاضية خالل السنوات الثالث %50بأكثر من 

معدالت   إىل) واألقساطالفوائد (الديون اخلارجية  أعباءوبلوغ مستويات ، وعلى الرغم من تفاقم الوضع االقتصادي يف مصر -
فقد عقدت احلكومة املصرية العديد من االتفاقيات للحصول  ،األجنبيةكبرية كادت أن تلتهم جزء كبري من موارد الدولة بالعملة 

وفيما يلي ، لتمويل عدد من املشروعات التنموية  ،2017/ 2016اخلارجية خالل ثلثي العام اجلاري على مزيد من القروض 
 .األجنبيةعرض ألهم وأبرز االتفاقيات اليت عقد�ا احلكومة مع عدد من اجلهات 

  2016أهم القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر خالل عام ) 5(جدول رقم 
  املرحلة/الفرتة  الغرض من القرض/ هة املستفيدة اجل  قيمة القرض  اجلهة املقرضة

 الصندوق السعودية للتنمية
 
 
 

  2016مايو   مشروعات تنموية يف مصر  مليار دوالر 1.9
اهليئة العامة للبرتول لتزويد مصر   مليون دوالر 23

  باحتياجا�ا البرتولية ملدة مخس سنوات
  2016ابريل 

 6 إلنشاء متويل القصر العيين  مليون دوالر 119
  مستشفيات

  2016ابريل 

حمطات حتلية مياه يف شبه  إنشاءمتويل   مليون دوالر100  الصندوق الكوييت للتنمية
  جزيرة سيناء

  2016مايو 

  2016ابريل   متويل حمطة كهرباء غرب القاهرة  مليون دوالر 216  االقتصادي واالجتماعي لإلمناءالصندوق العريب 
ي اجريكول ويب ان االيطايل وكريد CDP(بنوك 

  )يب باريبيا الفرنسيني
متويل شركة ميدور لسد احتياجات   مليار دوالر 1.2

  السوق من الغاز الطبيعي
  2016فرباير 

ضمن صفقة  األجنيبلتمويل املكون   مليار يورو HSBC  4.1التعمري االملاين ودويتشه بنك و ( بنوك 
  حمطات كهرباء إلنشاءشركة سيمنس 

  2016مارس 

اقتصادي طرحه  إصالحلتنفيذ برنامج   مليار دوالر 2.5  ق النقد الدويلصندو 
صندوق النقد الدويل والتزمت احلكومة 
بتطبيقه على مدار ثالث سنوات مقبلة 

من  أوىلمليار دوالر دفعة  2.5بواقع 
  القرض

  2016يوليو 
مليار  12القرض  إمجايل

دوالر يتم احلصول عليه 
  على دفعات

  لباحث من خالل بيانات وزارة التعاون الدويل بواسطة ا :المصدر
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n التجربة المصرية في تحويل الديون الخارجية الستثمارات : 
وقعت مصر  اإلطارويف هذا  ات،استثمار  إىلسياسة حتويل الديون  إتباعيف  الل السنوات السابقة بالسري قدماقامت مصر خ -

 (20).ديونية اخلارجية املستحقة للدول الدائنة أعضاء نادي باريسبشأن جدولة امل 1991نادي باريس يف مايو يف اتفاقية 
  ويوضح اجلدول التايل أهم اتفاقيات حتويل الديون اخلارجية الستثمارات يف مشروعات تنموية  -

  أجنبيةأهم اتفاقيات تحويل الدين الخارجي لمصر الستثمارات ) 6(جدول رقم 
  بنود االتفاقية  ن املتبادلحجم الدي  سنة االتفاقية  الدولة حمل االتفاق

  أملانيا
  مليون يورو 204.5  2001

 من الديون احملولة لوزارة املالية لدعم املوازنة العامة للدولة% 50ختصص 
تستخدم يف متويل مشروعات تنموية للحد من الفقر ومحاية  %50باقي ال

  األساسيالبيئة ودعم التعليم 
 2001  ايطاليا

2007 
2012  

 رمليون دوال 149
 مليون دوالر 100
  مليون دوالر 100

 .حمافظة 23مشروع يف أكثر من  54مت متويل 
مليون  494.427مشروع يف حدود مبلغ  26 االتفاق على متويل عدد مت

  .جنيه مصري
  سويسرا

1995  
مليون فرنك  150

  سويسري

الديون املتفق عليها لوزارة املالية لدعم  إمجايلمن  %40ختصيص نسبة 
 لعامة للدولةاملوازنة ا

الباقية لتأسيس الصندوق املصري السويسري للتنمية  %60توجيه ال
والطفولة  باألمومةلتمويل مشروعات تنموية يف جماالت الصحة واالهتمام 

  الفقرية لألسروحتسني مستوى الدخل 
 1994  فرنسا

- 1999  
 مليون فرنك فرنسي 58

مليون فرنك  300
  فرنسي

 إمجايلصندوق االجتماعي للتنمية على حيصل ال أنعلى  االتفاقنص 
مشروع (الديون احملولة باجلنيه املصري لتمويل مشروعات تنموية يف مصر 

تراث احلرف اليدوية  إحياءمشروع  –التدريب والتأهيل لتوفري فرص عمل 
  )الزراعية  األليافالقائمة على 

  .اون الدويلبواسطة الباحث من خالل البيانات الرمسية لوزارة التع :المصدر
  وإذااستثمارات؟  إىلاجنح من حتويل الديون  أخرىويف النهاية فان التساؤل الذي عادة ما يطرح نفسه هو هل هناك حلول 

توى املرجو املس إىلاستثمارات مل يرتقى بعد  إىلمثل هذا النوع من السياسات لتحويل الديون  أن إىلكان الواقع العملي يشري 
تعمل هذه السياسات منفردة بل البد  أنال جيب  إذا ،يف بعض الدول جنبيةاألوى املناسب من االستثمارات ومل حيقق املست منه،

  .وضمان حقوقه األجنيبمن وجود بيئة مناسبة جلذب رأس املال 
 ،بالتايل فهذه السياسات هي جمرد حلقة ضمن جمموعة حلقات من سياسات ختفيف عبء الديون اخلارجية واالستفادة منها

سيطرة  أماماليت عادة ما تثري قلق االقتصاديني من تبين مثل هذه السياسات وما يرتتب عليه من فتح ا�ال  األخرىاملسألة  إما
 أنفمن املمكن  ،على قدرات البالد االقتصادية وما يرتتب عليه من التأثري على استقاللية القرارات االقتصادية األجنبيةالشركات 

مالئمة للظروف االقتصادية احمللية ومبا يتوافق مع السيادة الوطنية للقرارات االقتصادية وهو ما  وأكثررشادة  كثرأيتم تبين سياسات 
 .والدميقراطية ،التنمية ،خالل فرتة الثمانينات بتبين سياسة تتكون من معادلة الدين (21)السيدة سوزان جورج  إليه أشارت
  : النتائج

ديو�ا اخلارجية من  فارتفعت ،االستدانة لتمويل عملية التنمية والنهوض باالقتصاد إىللنامية جلأت مصر كغريها من الدول ا -1
لتحفيز  األموالهذه  استخداموكان من املمكن  ،2016مليار دوالر يف مارس  53 إىلليصل  2007مليار دوالر عام  29

 .بئاً على االقتصاد املصرياألمر ليصبح ع أنعكسأن ذلك مل حيدث بل  إالاالستثمار وتسريع النمو 
 ،2012عام  %74.8ـمقارنة ب 2016عام  %560 إىلالصادرات املصرية ليصل  إلمجايلخدمة الدين اخلارجي  ارتفعت -2

 .2016عام  اإلمجايلمن إمجايل الناتج احمللي  %16تزايد حجم الدين اخلارجي ليغطي  إىل باإلضافة
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يف تسديد  استخدامهاالقروض اخلارجية  من خالل  استخداميف طبيعة   تتمثل أبرز مشاكل تفاقم أزمة الديون يف مصر -3
وتراجع التدفقات الرأمسالية نتيجة لتمويل األنشطة  ،واالضطرابات األمنية ،عجز املوازنة العامة واسترياد السلع االستهالكية وغريها

 . اجلارية بالعملة األجنبية
وإيطاليا  أملانياديون اخلارجية الستثمارات أجنبية مع عدد من الدول منها حتويل ال اتفاقياتمصر توقيع عدد من  استطاعت -4

ومتكنت من احلصول على مصدر خارجي لتمويل االستثمارات وكذا قروض هذه االستثمارات األجنبية اليت هي  ،وسويسرا وفرنسا
مل فإننا جند أن حجم االستثمارات األجنبية احملققة  ما مت حتقيقه فعال إىلإال أنه عند الرجوع ، لتحقيق التنمية املرجوة إليهاحباجة 

، مليون فرنك 150واسبانيا  ،مليون فرنك 358حيث جند أنه ما مت حتويله مع فرنسا  يكن يتناسب مع مستوى الطموحات،
  .مليون دوالر 204.5 وأملانيا مليون دوالر، 349وإيطاليا 

  : التوصيات
مع ضرورة تبين سياسة وطنية  ،وتوفري املناخ املناسب هلا األجنبيةيع االستثمارات احلد من االقرتاض اخلارجي من خالل تشج -1

 .ةاألجنبي األموالالستقطاب رؤوس 
دف التوسع يف سياسات حتويل الديون اخلارجية الستثمارات تنموية للحد من عبء الديون اخلارجية مع ضرورة توضيح اهل -2

أن هلا  أوزيادة االستثمارات ورفع معدالت التنمية  إىلكانت هذه السياسة �دف   إذاجل معرفة ما من حتويل الديون اخلارجية من أ
 تؤثر على استقالل القرارات االقتصادية نأسلبية من املمكن  اثأرا
خلطر  التعرضوذلك لتفادي  األجنيبيشارك البلد املدين مواطنيه يف برنامج حتويالت الديون بدال من الشريك  أنجيب  -3

 .البلد املدين كما هو متفق عليهيف  األموالوحتويلها للخارج بدال من توظيف هذه  أجنبيةالعملة الوطنية وشراء عملة بيع  إعادة
اثر عملية املبادلة وذلك من خالل  بإلغاءتقوم الدولة املدينة  أنالتضخم الناجتة عن هذه السياسة من املمكن  آثارللحد من  -4

وان كان البعض يشكك يف قدرة السوق احمللي على شراء (احمللي مبعدالت فائدة مغرية  وبيع سندات حكومية يف السوق إصدار
  .)مثل هذه السندات

  :المراجع
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