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إلهامى امليرغنى 

"إن ماحدث يف التجربة املصرية ميكن على مستوي األفراد أن نشبهه بشخصني اقترض   

كل منهم مبلغ متساوي من املال: األول أقام به مشروع يعيش منه ويحقق له دخل يغطي احتياجاته 

العائلية ووجد انه يحتاج إلي شخصني ملعاونته فوظفهم وبالتالي استثمر املال مبا يغطي احتياجاته 

وطقم حمام  وتركيب سيراميك  بيته  أثاث  بتغيير  اآلخر  الشخص  قام  اآلخرين.بينما  واحتياجات 

جديد واشترى تلفزيون جديد وطبق اللتقاط البث الفضائي وظل لفترة يتناول الطعام خارج املنزل 

فى مطاعم متنوعة، بعد فترة عندما حل موعد سداد الدين استطاع األول سداد األقساط من أرباح 

املشروع بينما تعثر الثاني واضطر ليقترض بأسعار فائدة أعلي ليغطي أقساط الدين وقلص بعض 

احتياجاته !!!

فاحلكومة املصرية تعاملت مثل الشخص الثاني أو املستهلك غير الرشيد، وبالتالي فهي املسئولة 

عن تصويب السياسات االقتصادية اخلاطئة التي نفذتها على مدي العقود املاضية من اخلصخصة 

وبيع األصول اململوكة للدولة، إلى التوسع فى االستيراد غير الرشيد، إلي إهمال التنمية الزراعية 

والصناعية وتبديد الثروة القومية فتفجرت مشكلة املديونية ودخلت احلكومة فى احللقة اجلهنمية 

حيث تقترض لسداد األقساط والفوائد وتغطية عجز املوازنة".
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ثانيا - تطور الدين العام املحلى 2002 – 2007:
برنامج  بداية  مع   - املصرية  احلكومة  اعتمدت 
االصالح االقتصادى و التكيف الهيكلى – على التوسع 
فى فرض الضرائب بهدف زيادة اإليرادات و تقليص 
حجم العجز املالى و من ثم السيطرة على الدين، إال 
أن الدين املحلى قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ ذلك 

التاريخ )1(.
املحلى من 381.384  الدين  إجمالى  ارتفع  حيث 
إلى   2003/2002 املالى  العام  فى  جنيها  مليار 

591.011 مليار جنيها عام 2007/2006 )2(. 
الشكل رقم )1( يوضح ارتفاع حجم الدين املحلى 
اخلامسة،  اخلطة  فترة  خالل   %53 قدرها  بزياده 
مبعدل منو سنوى مركب 8.9%، و هى زيادة تفوق قدرة 

احلكومة على سداد أعباء الديون على املدى البعيد.
كما يوضح الشكل اجتاه كافة مكونات الدين العام 
املحلى نحو االرتفاع، إال أن أقصى ارتفاع له كان خالل 
الفترة من 2003- 2005 مبعدل منو %20.2، %20.8 
للدين  ارتفاع  معدل  أقل  كان  حني  فى  التوالى،  على 
يعود  أن  قبل   %0.3 بواقع   2006-2005 عام  خالل 
رقم  الشكل  األخير.  العام  خالل   %5 بواقع  لالرتفاع 
)2( يوضح تطور معدالت منو الدين العام خالل الفترة 

:2007-2002

يعتبر الدين العام أحد أهم شواغل السياسة املالية فى أى مجتمع وذلك على املستوى الداخلى واخلارجى، وفى مصر اتخذت قضية الدين 
العام – املحلى خاصة – مساحة كبيرة من اجلدل املجتمعى خاصة بعد تطبيق برنامج اخلصخصة مطلع تسعينيات القرن املاضى.

حتاول الورقة احلالية استعراض حالة الدين العام املحلى خالل فترة تنفيذ خطة التنمية االقتصادية االجتماعية اخلامسة 2007/2002، وأثر 
ذلك الدين على عجز املوازنة العامة للدولة وكذلك إعادة توزيع الدخل القومى على كافة فئات املجتمع.

أوال- حالة الدين العام املحلى:
يتكون الدين املحلى بشكل رئيسى من ثالث مكونات أساسية تتمثل فيما يلى؛

مديونية احلكومة أو أجهزة املوازنة العامة )اجلهاز اإلدارى، احلكم املحلى، الهيئات اخلدمية(.  -1
مديونية الهيئات االقتصادية.  -2

مديونية بنك االستثمار القومى.  -3
و يتمثل املكون األول من الدين )احلكومة( فى املديونية املستحقة على أجهزة املوازنة العامة )اجلهاز اإلداري، اإلدارة املحلية، الهيئات اخلدمية( 
من خالل إصدار األوراق املالية )األذون وسندات اخلزانة العامة(، باإلضافة إلى اقتراض أجهزة املوازنة من بنك االستثمار القومى، فضال عن 

صافى اقتراض أجهزة املوازنة من القطاع املصرفى )القروض – الودائع(.
بينما يتمثل املكون الثانى للمديونية )الهيئات االقتصادية( فى صافى مديونية هذه الهيئات للقطاع املصرفى )القروض – الودائع(.

و يتمثل املكون األخير فى صافى مديونية بنك االستثمار القومى )اقراض البنك للموازنة والهيئات االقتصادية، واقتراض البنك من صندوقى 
فترة اخلطة  املحلى خالل  العام  الدين  تطور  يستعرض  التالى  االستثمار(. اجلزء  البريد، حصيلة شهادات  ودائع صندوق  واملعاشات،  التأمني 

احلكومية اخلامسة للتنمية االقتصادية االجتماعية 2003/2002 – 2007/2006.

ƣøøǐǊǄƗ

(Č) ǃƽƥ üǀƪǏǂƟǄǁƐ ǃƑƴǁƐ ǅǐƣǁƐ ƖƑǆǋǀǄ ǏǁƑǄƜƋ ƥǋƯƗ

(č) ǃƽƥ üǀƪǃƑƴǁƐ ǅǐƣǁƐ ǋǄǆ ƖǗƣƴǄ ƥǋƯƗ

الدين العام املحلى و مؤشر االقتدار املالى، مركز املعلومات و دعم اتخاذ القرار 2005 ، ص 11.  )1(
)2(  األرقام مستخرجة من وزارة املالية، التقرير املالى الشهرى، ديسمبر 2007.



4

أثر الديون المحلية علي الموازنة العامة للدولة
2007 - 2002

تقارير معلوماتية 3

مرصد املوازنة العامة
وحقوق اإلنسان

ثالثا - تطور مكونات الدين العام املحلى:
يتكون الدين العام املحلى – كما أوضحنا عاليه – 
االستثمار  بنك  مديونية  احلكومى، صافى  الدين  من 
يالحظ  و  االقتصادية،  الهيئات  مديونية  و  القومى 
العامة  املوازنة  ألجهزة  املحلى  الدين  حجم  ازدياد 
باضطراد خالل فترة املتابعة إال أنه لم يشهد حتوال 
موضح  هو  كما   2005-2004 العام  فى  إال  ملحوظا 

بالشكل رقم )3(

يتمثل هيكل دين أجهزة املوازنة من ثالث مكونات 
العامة،  اخلزانة  )سندات  املالية  األوراق  رئيسية: 
أذون اخلزانة العامة(، واالقتراض من بنك االستثمار 
هو  كما  املصرفى  القطاع  من  االقتراض  القومى، 

موضح بالشكل رقم )4(
فى  احلكومة  توسع   )4( رقم  الشكل  من  يتضح 
صورة  فى  املالية  األوراق  إصدار  خالل  من  االقتراض 
سندات و أذون على اخلزانة العامة و ذلك على حساب 
باقى أشكال االقتراض، ففى العام األخير 2007-2006 
مثلت تلك الوسيلة من االقتراض حوالى 95% من هيكل 

دين أجهزة املوازنة املجمع.
يأتى االقتراض من بنك االستثمار القومى فى املرتبة 
االقتراض  يظل  و  احلكومة  اقتراض  وسائل  من  الثانية 
من القطاع املصرفى فى املرتبة األخيرة دائما و بنسب 
تكلفة  الرتفاع  ذلك  و  القروض  جملة  من  جداً  محددوة 

خدمة ذلك النوع من الديون.

على  سندات  اصدار  فى  احلكومة  توسع  يالحظ 
تطورها  يالحظ  كما  الفترة،  تلك  خالل  املركزى  البنك 
تأتى   ،  2005-2004 املالى  العام  خالل  ملحوظ  بشكل 
ثم  املالية  األوراق  من  الثانية  املرتبة  فى  اخلزانة  أذون 
سندات اخلزانة فى املرتبة الثالثة و االخيرة. يأتي تصدر 
سندات البنك املركزى للمرتبة األولى لكون ذلك النوع من 
السندات يتمتع بضمان عال فى السداد على باقى أنواع 

األوراق املالية.

(Ď) ǃƽƥ üǀƪƕǄƑƴǁƐ ƕǄǋǀƟǁƐ ǅǐƣ üǀǐǉ

(ď) ǃƽƥ üǀƪƕǄƑƴǁƐ ƕǆƦƐǋǄǁƐ ƔƦǊƜƈ ǅǐƣ üǀǐǉ

(Đ) ǃƽƥ üǀƪƕǐǁƑǄǁƐ ƼƐƥǋǓƐ üǀǐǉ
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رابعا - أسباب زيادة الدين العام:

1- عجز املوازنة العامة:
اجته عجز املوازنة العامة للدولة اجتاها متصاعدا 
املوازنة  التحليل، فقد شهدت نسبة عجز  فترة  خالل 
العامة إلى الناجت املحلى االجمالى تزايدا مستمرا من 
11.9% للناجت املحلى عام 2003/2002 إلى 12% للناجت 
عام 2007/2006، و شهد أعلى ارتفاع له خالل العام 
الناجت  من   %13 إلى  وصل  حيث   2005/2004 املالى 

املحلى ذلك العام، كما هو موضح بالشكل رقم )6(
يتضح من الشكل السابق أيضا منو عجز املوازنة 
العامة مبعدالت مرتفعة خالل فترة التحليل حيث بلغ 
العام املالى 2004/2003 إلى  ذلك املعدل 5.4% فى 

أن وصل 8.6% عام 2007/2006 .
الدين  منو  معدالت  إلى  كذلك  البيانات  تشير 
فى  اإلجمالى  املحلى  الناجت  منو  معدالت  من  أعلى 
أغلب سنوات التحليل، و هو ما يشير إلى عدم قدرة 
كما  البعيد،  املدى  على  الديون  سداد  على  احلكومة 

يشير الشكل رقم )7(

2- الزيادة فى مصروفات خدمة الدين العام )فوائد 
القروض(:

مثلت فوائد الديون عبئا كبيرا على املوازنة العامة 
استحوذت  التنمية اخلامسة، حيث  فترة خطة  خالل 
تلك  مصروفات  جملة  من   %23 من  يقرب  ما  على 

اخلطة. 

الديون على نحو  زيادة فوائد  إلى  البيانات  تشير 
متواصل خالل فترة التحليل، فقد ارتفعت قيمة فوائد 
الديون بواقع 96% تقريبا خالل الفترة 2007/2002 
مبعدل منو سنوى مركب 14.4% تقريبا، حيث ارتفعت 
قيمة الفوائد من 25.848 مليار جنيه عام 2003/2002 
إلى 50.748 مليار جنيه عام 2007/2006 مما كان 
له أكبر األثر على تراكم املديونية خالل هذه الفترة، 
الشكل رقم )8( يوضح تطور فوائد الديون خالل فترة 

التحليل.

(đ) ǃƽƥ üǀƪǏǂƟǄǁƐ ƛƗƑǆǁƑƓ ƕǆƦƐǋǄǂǁ ǏǂǀǁƐ ƦƜƴǁƐ ƕƽǘƳ

(Ē) ǃƽƥ üǀƪǏǂƟǄǁƐ ƛƗƑǆǁƐǋ ǅǐƣǁƐ ǋǄǆ ƖǗƣƴǄ ƕǆƥƑƾǄ

(ē) ǃƽƥ üǀƪƣƏƐǋƻǁƐ ƥǋƯƗ
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خامسا - مؤشرات خطورة الدين العام:

معدل منو الدين فى مواجهة معدل منو الناجت املحلى:  .1
أوضحنا عاليه أن كافة املؤشرات توضح منو الدين العام مبعدل أعلى من منو الناجت املحلى اإلجمالى و هو ما يؤدى إلى عدم قدرة احلكومة 

على سداد ديونها على املدى البعيد و تفاقم أزمة املديونية فى مرحلة من مراحل تطور املالية العامة.
ارتفاع سعر الفائدة عن معدل منو الناجت:  .2

يعد ارتفاع سعر الفائدة عن معدل منو الناجت املحلى اإلجمالى من أهم العوامل التى تساعد على تراكم الديون حيث تلجأ احلكومات لسداد 
عجز املوازنة عن طريق االقتراض، الشكل التالى يوضح ارتفاع سعر الفائدة عن معدالت منو الناجت املحلى خالل فترة التحليل و هو مايترتب عليه 

منو الدين العام مبعدل أسرع من قدرة احلكومة على سداده.
نسبة الدين العام للناجت:  .3

تعتبر نسبة الدين العام إلى الناجت املحلي من أهم املؤشرات للحكم على مدي سالمة مستوى الدين العام، و هو املعيار املستمد من معاهدة 
ماستريخت كشرط لدخول الكتلة النقدية لالحتاد االوروبى، و وفقا لذلك املعيار البد أال تتجاوز تلك النسبة 60% حتى ميكن القول أن الدين 

العام يتحرك فى حدود آمنة.
الشكل رقم )9( يوضح زيادة نسبة صافى الدين العام إلى الناجت املحلى االجمالى بصورة ملحوظة و ذلك بالنسبة لكافة مكونات الدين العام، 
حيث بدأت هذه النسبة مرتفعة عن احلدود اآلمنة عام 2003/2002 عندما بلغت 77% من الناجت املحلى، إلى أن وصلت إلى 105% تقريبا من 

الناجت املحلى اإلجمالى عام 2007/2006، و ذلك عند احلديث عن الدين العام املحلى فقط دون أخذ الدين العام اخلارجى فى االعتبار.

العام الداخلى ) الفوائد+ األقساط( بواقع 58% تقريبا خالل تلك الفترة مبعدل منو سنوى مركب 9.5 %  بينما زادت جملة أعباء الدين 
تقريبا.

ان هذه الزيادة فى مؤشرات الدين العام يصاحبها بالضرورة تخفيض واضح فى االنفاق االجتماعى للدولة خالل نفس الفترة )3(. 
األثر على توزيع الدخل القومى:  -

تؤدى زيادة أعباء الدين العام إلى سوء توزيع الدخل القومى ألن جانبا مهما من االيرادات )الضرائب( تعود مرة أخرى إلى الشرائح الغنية 
فى املجتمع فى صورة مدفوعات لفوائد و أقساط الدين بدال من توجيه تلك احلصيلة إلى اإلنفاق على القطاعات االجتماعية التى يستفيد منها 

القطاع األكبر من األفراد.

آثار الدين العام املحلى:
األثر على املوازنة العامة:  -

تؤثر زيادة مستويات الدين العام بشكل سلبى على 
فى  املستمرة  الزيادة  بسبب  األفراد  معيشة  مستوى 
أعباء خدمة ذلك الدين حيث يخصص لها جزء كبيرا 
على  سلبا  ينعكس  مبا  العامة  املصروفات  جملة  من 
االجتماعية  للسياسات  املخصصة  اإلنفاق  بنود  باقى 

للدولة.
فترة  خالل  الداخلى  الدين  فوائد  تضاعفت  لقد 
التحليل من 23.494 مليار جنيها عام 2003/2002 
إلى أن بلغت 44.667 مليار جنيها عام 2007/2006 
أى أن فوائد الديون قد زادت خالل تلك الفترة بواقع 

90% تقريبا تزداد سنويا مبعدل 14.2% تقريبا.

(Ĕ) ǃƽƥ üǀƪƛƗƑǆǁƐ /ǃƑƴǁƐ ǅǐƣǁƐ  ƖƑǆǋǀǄ ǏƺƑƬ ƥǋƯƗ

)3(  راجع تقرير »فى وصف مصر، اهدار احلقوق االقتصادية االجتماعية فى تنفيذ خطة التنمية احلكومية 2002-2007« – مرصد املوازنة العامة و حقوق االنسان 2008.


