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وزارة املالية

رابعاً :تطوير �إدارة الدين العام
ميثل االقرتا�ض �أحد العنا�ص��ر ال�ض��رورية لتمويل امل�ص��روفات واال�س��تخدامات باملوازنة العامة للدولة ،يف ظل عدم تغطية
املوارد العامة للم�ص��روفات العامة ،وحاجة الدول النامية والآخذة يف ال�ص��عود ب�ش��كل عام �إلى زيادة امل�صروفات بو�صفها
�أ�سا�س��ا للتنمية ،ولتلبية احتياجات املواطنني من �أجور ودعم ومعا�ش��ات وتعليم و�صحة ومياه و�صرف �صحي وبنية �أ�سا�سية
وغريها .وت�س��عى ال�سيا�س��ة املالية يف هذا ال�ش���أن �إلى تخفي�ض مع��دل الدين العام املحلي واخلارجي كن�س��بة من الناتـج
املحلـي الإجمايل� ،إذ ال يقف الأمر عند جمرد الزيادة الرقمية املطلقة ،و�إمنـا العربة هي بالقيا�س احلقيقي حلجم الدين العام
املحلي واخلارجي من�سوباً �إلى حجم الن�شاط االقت�صادي ،ل�ضمان اال�ستدامة املالية.
ويف �سبيل حتقيق ذلك قامت وزارة املالية باتخاذ عدد من اخلطوات لتطوير �إدارة الدين العام :
تدريب الكوادر الفنية يف وزارة املالية لتفعيل قدرتهم على �إدارة الدين العام و�إثباته يف ال�سجالت ،ومن خالل نظام
�آيل مربوط بقاعدة بيانات لدى البنك املركزي امل�صري .ويف هذا الإطار مت اتفاق وزارة املالية مع �إدارة الدين بالأنكتاد
 UNCTADلتطبيق برنامج بح�س��ب املعايري الدولية يعرف با�س��م  ،DMFASوهو نظام م�ستخدم يف  65دولة على
م�ستوى العامل ي�سهم يف تدعيم كفاءة وقدرة وزارة املالية على �إدارة الدين.
تطوير متو�سط عمر الديـن القابل للتـداول من � 0.8سنة يف � 30سبتمرب � 2004إلى حوايل عامني يف �سبتمرب ،2009
وذلك بتكثيف �إ�صدارات الأذون طويلة الأجل وال�سندات احلكومية حتى يتم تفادي الآثار ال�سلبية لتذبذب �أ�سعار
الفائدة على تكلفة الدين العام وتقليل تكلفة �أعباء الدين وتفاقمه .واجلدير بالذكر �أن الر�ص��يد القائم من �س��ندات
اخلزانة بلغ يف �سبتمرب  2009نحو  107مليار جنيه مقارنة بنحو  13مليار جنيه فقط يف �سبتمرب .2004
�إ�ص��دار جدول زمني ربع �س��نوي منتظم ( )Financing Calendarلإ�ص��دارات الأذون وال�سندات على اخلزانة
العامة مبا ي�ساعد على تنظيم التعامل يف �أدوات الدين العام وزيادة الإقبال عليها.
�إ�صدار �أول �سند مقوم باجلنيه امل�صري يف يوليه  2007بقيمة ا�سمية قدرها  6مليار جنيه م�صري يف الأ�سواق الدولية
( )Global Notesبعائد قدره  %8.750وا�س��تحقاق يوليو  ،2012وقد و�ص��ل حجم الطلبات على هذا ال�س��ند �إلى
حوايل  16مليار جنيه م�صري ،مما ي�ؤكد ثقة امل�ستثمرين يف ا�ستقرار وم�ستقبل االقت�صاد امل�صري.
ويعر�ض اجلدول التايل حت�سن ن�سب الدين العام يف م�صر �إلى الناجت املحلي الإجمايل خالل ال�سنوات من 2005/2004
وحتى نتائج ال�سنة املالية  2009/2008على النحو التايل:
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التقرير ال�سنوي
جدول (� :)1-14أهم م�ؤ�شرات الدين الحكومي
البيــــــان
�إجمايل الدين املحلي لأجهزة املوازنة
الديــــن الخارجـــي الحكومـي
�إجمالـى الدين لأجهـزة املوازنة
ن�سبة �إجمايل الدين املحلي �إلى الناجت املحلي
ن�سبة �إجمايل الدين املحلي والخارجي �إلى الناجت املحلي

2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004
(باملليار جنيه)
699.7
599.6
591
554.8
543.9
144.2
115.2
110.9
108.5
105.4
843.9
714.8
701.9
663.4
649.3
%67.40
%67
%79.40
%89.80
%101.00
%81.30
%79.80
%94.20
%107.40 %120.60

ويت�ض��ح من تطور الدين العام لأجهزة املوازنة �أن ن�س��بة هذا الدين �إلى الناجت املحلي الإجمايل تتجه �إلى االنخفا�ض �س��نة
بعد �أخرى ،وهو ما يعك�س قدرة االقت�صاد امل�صري على ا�ستيعاب عبء الدين العام وتوظيفه توظيفاً �صحيحاً لتمويل اخلطة
العامة للدولة للتنمية االقت�ص��ادية واالجتماعية� .أما بالن�س��بة لإجمايل الدين اخلارجي فقد ا�ستمر �أي�ضاً يف اجتاهه النزويل
ن�سبة للناجت املحلي ،حيث بلغ يف عام  2009/2008نحو  26مليار دوالر �أي نحو  %13.9من الناجت املحلي.
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