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ملخص تنفيذى
ملخص ألھم التطورات...
ساھمت اإلصالحات الھيكلية التى قامت الحكومة بإتخاذھا خالل الفترة الماضية فى حدوث تحسن ملحوظ فى
مؤشرات األداء االقتصادى ،وعلى رأسھا؛ تحسن معدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالى خالل الربع الرابع من
عام  ،٢٠١٤/٢٠١٣وتحسن ميزان المدفوعات وتحسن مؤشر اإلنتاج الصناعي ومؤشرات مديرى
المشتريات).(PMI
كما إنعكس ذلك فى عدد من المؤشرات اإلقتصادية ،ومن أھمھا؛ تحسن تصنيف مصر فى مؤشر ممارسة
األعمال ) (Doing Businessالصادر من البنك الدولى ليتجاوز المتوسط المحقق لدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،باإلضافة إلى تقييم مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبالد من سالب إلى درجة مستقر كخطوة
إيجابية كى تستعيد مصر مكانتھا على خريطة اإلستثمارات العالمية لإلقتصاد المصرى ،والتى من المنتظر أن
يستتبعھا تحقيق معدالت نمو أكثر تسارعا ً خالل المرحلة المقبلة .وسوف تستكمل الحكومة جھودھا إلحداث
نقلة نوعية فى إدارة اإلقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سالمة اإلقتصاد من خالل اإلستمرار فى تطبيق
اإلصالحات المالية واإلقتصادية واإلجتماعية التى تحقق اإلستقرار والنمو على المدى المتوسط.


أظھرت النتائج الختامية لعام  ٢٠١٤/٢٠١٣أن العجز الكلى للموازنة العامة ١بلغ  ٢٥٥٫٤مليار جنيه أو ما يعادل
نحو  %١٢٫٨من الناتج المحلى المقدر للعام ذاته ،وكان العجز قد بلغ في العام السابق  ٢٠١٣/٢٠١٢نحو ٢٣٩٫٧
مليار جنيه أو ما يعادل  %١٣٫٧من الناتج المحلى .بينما تشير البيانات الفعلية للفترة يوليو -سبتمبر
 ٢٠١٥/٢٠١٤إلى إنخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى ليحقق نحو  ٦٥٫٨) %٢٫٧مليار جنيه( ،مقارنة
بعجز قدره  ٥٩٫٩) %٣مليار جنيه( ،خالل الفترة المماثلة من العام السابق ،ويرجع ذلك فى األساس إلى إرتفاع
اإليرادات كنسبة إلى الناتج المحلى )لتصل إلى نحو  %٣٫٢مقارنة بـ %٢٫٩خالل نفس الفترة من العام السابق(،
فى حين إستقرت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى عند .%٥٫٩



بلغ إجمالي دين الموازنة العامة )محلي وخارجي( نحو  ١٩٠٧.٨مليار جنيه في يونيو ) ٢٠١٤أي ما يقدر
بـ %٩٥٫٥من الناتج المحلى االجمالى( ،مقارنة بـ ١٦٤٤مليار جنيه في نھاية يونيو ) ٢٠١٣نحو  %٩٣٫٨من
الناتج المحلى االجمالى(.



أظھرت أحدث البيانات المنشورة زيادة معدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالى ليصل إلى  %٣٫٧خالل الربع األخير
من عام  ،٢٠١٤/٢٠١٣ليبلغ إجمالى النمو خالل العام نحو  %٢٫٢مما يعكس تجدد الثقة فى اإلقتصاد المصرى.
وقد إستمر كل من االستھالك العام والخاص في دفع حركة النشاط اإلقتصادى خالل الربع الرابع من العام المالى
 ،٢٠١٤/٢٠١٣كما كان لإلستثمارات إسھام إيجابى للمرة الثانية على التوالى منذ الربع الرابع من العام المالى
 .٢٠١٢/٢٠١١على نحو آخر فقد حد من معدل النمو المحقق اإلسھام السلبى لصافى الصادرات.
 ١يشمل قطاع موازنة الحكومة المركزية ،والمحليات ،والھيئات الخدمية العامة.
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طبقا ً ألحدث البيانات المنشورة ،فقد ارتفع إجمالى عدد السياح الوافدين خالل ش ھر أغس طس  ٢٠١٤ليص ل إل ى
 ٩٩٧الف سائح ،مقابل  ٨٨٥٫٨ال ف س ائح خ الل ش ھر يولي و  ،٢٠١٤كم ا ارتفع ت ع دد اللي الى الس ياحية خ الل
شھر الدراسة بشكل ملحوظ لتسجل حوالى  ١٠٫٧مليون ليلة مقارنة بـ ٦٫٦مليون ليل ة خ الل ش ھر يولي و .٢٠١٤
وتجدر اإلشارة إلى قيام العديد من الدول األوروبية برفع تحذيرھا الخاص بالسفر إلى مصر م ؤخراً ،مم ا انعك س
بشكل إيجابى على عدد الس ائحين الواف دين خ الل ش ھر الدراس ة ،حي ث إرتف ع ع دد الس ائحين الق ادمين م ن ال دول
العربية بشكل ملحوظ.



وق د حق ق مي زان الم دفوعات فائض ا ً كلي ا ً خ الل الع ام الم الي ٢٠١٤/٢٠١٣بل غ نح و  ١٫٥ملي ار دوالر ،مقاب ل
فائض قدره  ٠٫٢مليار دوالر خ الل الع ام الم الي الس ابق .حي ث تراج ع عج ز المي زان الج اري ليحق ق نح و ٢٫٤
ملي ار دوالر ]مقاب ل عج ز ق دره  ٦٫٤ملي ار دوالر خ الل ع ام المقارن ة[ ،ف ي ض وء زي ادة التح ويالت لتبل غ نح و
 ٣٠٫٤مليار دوالر مقابل حوالى  ١٩٫٣ملي ار دوالر ويرج ع ذل ك الرتف اع ص افى التح ويالت الرس مية )الس لعية
والنقدي ة( لتص ل إل ى نح و  ١١٫٩ملي ار دوالر مقاب ل نح و  ٠٫٨ملي ار دوالر خ الل الع ام الم الي .٢٠١٣/٢٠١٢
وتجدر اإلشارة إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي قد حقق صافى تدفقات للداخل بنحو  ٤٫٩ملي ار دوالر ]مقاب ل
صافى تدفقات للداخل بحوالي  ٩٫٨مليار دوالر خالل عام المقارنة[.



على نحو اخر ،فقد استقر رصيد االحتياطى من العمالت األجنبي ة بش كل نس بى ل دى البن ك المرك زى المص رى
ليصل إلى  ١٦٫٨٧ملي ار دوالر ف ى نھاي ة ش ھر س بتمبر  ٢٠١٤مقارن ة ب ـ ١٦٫٨٤ملي ار دوالر ف ي نھاي ة الش ھر
السابق.

 أما بالنسبة للتطورات النقدية ،فقد ارتفع معدل نمو السيولة المحلية بشكل متب اطئ خ الل ش ھر أغس طس ٢٠١٤
ليص ل إل ى  %١٧٫١مس جالً  ١٥٥٧٫٤ملي ار جني ه مقارن ة بنم و ق دره  %١٧٫٤ف ي يولي و  ،٢٠١٤ومقارن ة
بـ %١٩٫٢خالل شھر أغسطس .٢٠١٣
 على نحو آخر ،بلغ معدل التضخم السنوى لحضر الجمھورية نحو  %١١٫١خالل ش ھر س بتمبر  ،٢٠١٤وھ و
أق ل م ن المع دل المحق ق خ الل الش ھر الس ابق وال ذى بل غ  )،%١١٫٥ولكن ه إرتف ع إذا م ا ق ورن بمع دل %١٠٫١
المحق ق خ الل ش ھر س بتمبر (٢٠١٣؛ وت أتى ھ ذه الزي ادة إس تمراراً لت أثر مع دل التض خم بارتف اع أس عار بع ض
الس لع والخ دمات المح ددة إداري ا ً مث ل الكھرب اء والوق ود والتب غ ف ى إط اراإلجراءات اإلص الحية الت ى قام ت بھ ا
الحكومة ،باإلضافة إلى تزامن ھذا الشھر مع موس م دخ ول الم دارس وموس م الح ج واالس تعدادات لعي د األض حى
المب ارك .بينم ا ارتف ع مع دل التض خم الش ھرى بش كل طفي ف ليس جل نح و %١٫٢مقارن ة ب ـ %١٫١خ الل الش ھر
السابق.
وكان ت لجن ة السياس ة النقدي ة للبن ك المرك زي المص ري ق د ق ررت ف ى إجتماعھ ا بت اريخ  ١٦أكت وبر ٢٠١٤
باالبقاء على سعرى عائد اإليداع واإلقراض لليلة ،وسعر العمليات الرئيسية وسعر اإلئتمان والخصم دون تغي ر
عند مستواھم الحالى  .ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزى قام في  ١٤أكتوبر  ٢٠١٤بربط ودائع بقيمة ٣٥
مليار جنيه ألجل  ٦ايام بمع دل عائ د س نوي ثاب ت  ،%٩٫٧٥وذل ك ف ي إط ار تفعي ل عملي ات رب ط ودائ ع للبن وك
) (Deposit Operationsلديه إلمتصاص فائض السيولة لدى الجھاز المصرفى.
ه
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معدل نمو الناتج المحلى:
تعكس أحدث البيانات المنش ورة ح دوث طف رة ف ى بع ض مؤش رات األداء االقتص ادى بم ا يعك س ع ودة
النشاط اإلقتصادى للنمو بمعدالت أكثر تسارعا ً .فقد حققت معدالت النمو اإلقتصادى ارتفاعا ً لتصل إل ى
 %٣٫٧خ الل الرب ع األخي ر م ن ع ام ٢٠١٤ /٢٠١٣مقارن ة ب ـ %١٫٥خ الل الع ام الم الى الس ابق ليبل غ
إجمالى النمو خالل العام نحو  ،%٢٫٢مدفوعا ً بشكل أساسى بالنمو المحقق فى كل م ن االس تھالك الع ام
والخاص واالستثمارات.
 فعلى جانب العرض ،كان على رأس القطاعات المحركة للنمو خالل الع ام الم الى  ٢٠١٤/٢٠١٣قط اع
خمس قطاعات
رئيسية قامت الص ناعات التحويلي ة الغي ر بترولي ة وال ذى حق ق مع دل نم و يق در بنح و  %٩كم ا حق ق قط اع التش ييد
بدفع معدالت
والبناء ارتفاع بنحو ) %٥٫٦حيث أسھما في معدل نم و الن اتج ب أعلى مس اھمة تق در بنح و  ١٫٣نقط ة
النمو خالل العام
مئوية و ٠٫٣نقطة مئوية على التوالى ،مقارنة بمساھمة  ٠٫٣نقطة مئوية لكل من القط اعين خ الل الع ام
المالى
٢٠١٤
/
٢٠١٣
السابق( .أما قطاع الزراعة و قطاع الحكومة العام ة فق د ش ھدا نم و يق در ب ـ %٤٫١و %٣عل ى الت والي
)كالھما أسھم بنحو  ٠٫٤نقطة مئوية في النمو ،مقارنة بـ ٠٫٣و ٠٫٤نقطة مئوي ة عل ى الت والي ف ي الع ام
السابق( .باإلضافة إلى ذل ك ،فق د حق ق قط اع تج ارة الجمل ة والتجزئ ة مع دل نم و ق دره ) %٣٫٤بنس بة
مساھمة في الناتج نحو  ٠٫٤نقطة مئوية مقارنة بـ ٠٫٣نقطة مئوي ة خ الل الع ام الم الى .(٢٠١٣/٢٠١٢
وم ن الج دير بال ذكر أن جمي ع القطاع ات الم ذكورة أع اله تمث ل نح و  %٥٧م ن إجم الى الن اتج المحل ى
الحقيقى خالل فترة الدراسة.
أم ا بالنس بة لقط اعى الس ياحة وإس تخراج الغ از الطبيع ى ،فق د ش ھدا تراجع ا ً ملحوظ اً ،حي ث ت أثرت
السياحة بعدد م ن األح داث المؤس فة عل ى م دار الع ام مم ا أدى إل ى تراج ع مع دالت النم و الخاص ة بھ ا
بنسبة  %٢٦٫٨مقارنةً بالعام المالى السابق ،ولكن على مستوى األداء الربع سنوى ،فقد انخفضت ح دة
تراجع السياحة إلى ) %١٨مس اھمة بنح و  ٠٫٥-نقط ة مئوي ة ف ي الن اتج( مقارن ة ب ـ) %٢٨٫٢مس اھمة
بنحو  ١-نقطة مئوية في الناتج( المحققة خ الل الرب ع الثال ث م ن الع ام الم الى  ،٢٠١٤/٢٠١٣وھ و م ا
يمكن تأكيده في ضوء استمرار تحسن المؤشر القياسى للسياحة )بحسب ال رقم القياس ى لإلنت اج( وذل ك
ب دءاً م ن الرب ع الثال ث م ن الع ام الم الى  ،٢٠١٤/٢٠١٣محقق ا ً متوس ط  ٢٥٥٫٢نقط ة خ الل النص ف
الث انى م ن الع ام الم الى  ٢٠١٤/٢٠١٣مقارن ة بمتوس ط  ١٣٥٫٥نقط ة خ الل النص ف األول م ن نف س
العام المالى  ،٢٠١٤/٢٠١٣محققا ً بذلك معدل نمو يقدر بـ .%٨٨٫٣بينما تراجع قطاع إس تخراج الغ از
الطبيعى بنسبة  .%١١وبنا ًء على ذلك فقد ساھم كل من قطاع السياحة وإستخراج الغاز الطبيعى بش كل
سلبى في معدل النمو المحقق خالل فترة الدراسة وذلك بنحو  ٠٫٩-و ١-نقطة مئوية ،على التوالى.

و
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إسھامات بنود اإلنفاق فى نمو الناتج المحلى اإلجمالى )نقطة مئوية(
)(٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٠/٢٠٠٩

اإلستثمارات المنفذة من قبل القطاعات المختلفة )(%
٢٠١٤/٢٠١٣
٠٫٤

٢٤٫٤

١٠٠
٩٠

٢٧٫٩

٨٠

٦٢٫٨

٦٩٫٥

٢٤٫٧

٠٫٧

٧٠

‐١٠ ٥٠

‐٠٫٢
‐٢٫٣

٠٫٢
١٫٠

١٨٫٧

‐٢٠ ٢٠

١٦٫٩

١١٫٨
الھيئات اإلقتصادية
الخدمات اإلنتاجية

١٫٠
٠٫٣

٥٫١

٤٫٤

‐٠٫٦

‐٠٫٤

٢٫٥
‐١٫٦

١٫٦
٣٫٥

٢٫٠

‐٠٫٩

‐٢٫٥

‐٣٫٤

٦٫٠
٤٫٠

٠٫٠
‐٢٫٠
‐٤٫٠

٣٠

١٤/٢٠١٣

١٣/٢٠١٢

١٢/٢٠١١

١١/٢٠١٠

١٠/٢٠٠٩

‐٦٫٠

١٠
٠

قطاع األعمال الخاص

٢٫١

١٫٨
١٫١

‐٥

٤٠

٧١٫٨

الخدمات اإلجتماعية

٠

٢٫٢

٢٫٢

‐١٥

٢٠٫٣

الشركات العامة

٥

٤٫٠

٦٠

٥٠٫٨

٥٫١

٨٫٠

القطاع الحكومى

معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى
)المحور األيمن(

الواردات

الصادرات

إجمالى اإلستثمارات

إجمالى اإلنفاق اإلستھالكى

القطاع السلعى

 أما على جانب الطلب ،فقد إستمر كل من االستھالك الع ام والخ اص ف ي دف ع حرك ة النش اط اإلقتص ادى
خالل العام المالى  ٢٠١٤/٢٠١٣حيث حقق االستھالك الخاص خالل عام الدراسة مع دل نم و بل غ نح و
 %٤٫١مقارنة بـ %٣٫٢وھو معدل النمو المحقق خالل التسعة أشھر األولى من نفس السنة المالية ،مم ا
يشير إلى أن معدل النمو في الربع الرابع كان قد تسارع ليحقق نحو  .%٧باإلضافة إل ى ذل ك ،فق د حق ق
االس تھالك الع ام مع دل نم و ق دره  %٥٫٨خ الل الع ام الم الى  ،٢٠١٤/٢٠١٣مقارن ة ب ـ %٦٫١خ الل
التسعة أشھر األولى من العام المالى ،مما يش ير إل ى تحقي ق مع دل نم و يق در بنح و  %٥٫١خ الل الرب ع
الرابع .وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالى اسھام ك ل م ن االس تھالك الع ام والخ اص ف ى نم و الن اتج المحل ى
اإلجمالى خالل الربع الرابع يقدر بحوالى  ٥٫٩نقطة مئوية ،مقارنة بإسھام س لبى يق در بنح و  ٠٫٣نقط ة
مئوية خالل العام المالى السابق.
كم ا تعك س أح دث البيان ات المنش ورة تحس ن أداء االس تثمارات ،حي ث حقق ت خ الل الع ام الم الى
 ٢٠١٤/٢٠١٣مع دل نم و س نوى يع ادل  %٤٫٦مقاب ل مع دل نم و بالس الب يقدرب ـ %٩٫٦خ الل الع ام
الم الى  ٢٠١٣/٢٠١٢وس اھمت – للم رة األول ى من ذ الع ام الم الى  – ٢٠١٢/٢٠١١بش كل إيج ابي ف ي
النمو بنحو  ٠٫٧نقطة مئوية ،مقابل مس اھمة س لبية بح والى  ١٫٦نقط ة مئوي ة خ الل الع ام الماض ي .أم ا
بالنسبة إلى األداء الربع سنوى ،فقد حققت االستثمارات معدل نمو يقدر ب ـ) %١٩٫٦مقارن ه بمع دل نم و
بالسالب يقدر بنحو  %١٥خالل الربع الرابع من العام المالى السابق( كما بلغ إجمالى إسھامھا ف ي النم و
خالل الربع الرابع من العام المالى  ٢٠١٤/٢٠١٣حوالى  ٣٫٣نقطة مئوية مقابل  ٣-نقط ة مئوي ة خ الل
الع ام الم الى الس ابق وھم ا أعل ى مع دل نم و وأعل ى إس ھام من ذ الرب ع الثال ث م ن الع ام الم الى
.٢٠١٢/٢٠١١
أم ا بالنس بة لتوزي ع إجم الى اإلس تثمارات بحس ب القطاع ات اإلقتص ادية )باألس عار الجاري ة( فيتب ين أن
القطاع العام )والذى يشمل كل من القطاع الحكومى ،الھيئات اإلقتص ادية وقط اع األعم ال الع ام( ق د نف ذ
نحو  %٣٧٫٨من إجم الى اإلس تثمارات خ الل فت رة الدراس ة ،وتج در اإلش ارة إل ى أن ح والى %٦٢٫٨
من اإلستثمارات المنفذة من القطاع الحكومى قد ت م توجيھھ ا إل ى قط اع الخ دمات اإلجتماعي ة .بينم ا ق ام
القطاع الخاص بتنفيذ نسبة الـ %٦٢٫٢المتبقية من اإلستثمارات.
ز

التقرير المالى الشھرى -أكتوبر ٢٠١٤

وفى نفس الوقت ،حقق صافى الصادرات معدل مساھمة بالسالب في النمو بلغ  ٢٫٥نقطة مئوي ة ،مقارن ة
بإسھام إيجابى يقدر بنحو  ١٫٢نقطة مئوية خالل العام المالى الس ابق .حي ث انخفض ت الص ادرات بنس بة
) %١٢٫٦معدل مساھمة بالسالب بنحو ٢٫٣نقطة مئوية مقارنة بإسھام إيج ابى بنح و  ١نقط ة مئوي ة ف ي
العام الماض ى( .وق د ارتفع ت ال واردات بنس بة  %٠٫٩خ الل الع ام الم الى  ،٢٠١٤/٢٠١٣لتحق ق ب ذلك
معدل مساھمة بالسالب بل غ  ٠٫٢نقط ة مئوي ة ،مقارن ة بمع دل مس اھمة بالموج ب يق در بنح و  ٠٫٢نقط ة
مئوية خالل العام المالى السابق.
 م ن الج دير بال ذكر أن مؤش ر م ديرى المش تريات ) (PMIق د حق ق أعل ى مع دل ل ه خ الل العش رة أش ھر
الماضية مسجالً  ٥٢٫٤خالل سبتمبر  ٢٠١٤مما يشير إلى تحسن في ظ روف التش غيل ف ي ش ركات القط اع
الخاص الغير البترولية .كما إستمر مؤشر إجمالى اإلنتاج ف ى االرتف اع ليس جل  ١٧٤٫٦نقط ة خ الل ش ھر
أغسطس  ،٢٠١٤مقارنة بنحو  ١٦٦٫٩نقطة خالل شھر يوليو  ٢٠١٤ومقارنة بـ ١٢٨٫٤نقط ة خ الل ش ھر
أغسطس  ،٢٠١٣محققا ً بذلك معدل نمو سنوى قدره .%٣٦

تطورات األداء المالى:
 أظھرت النتائج الختامية لعام  ٢٠١٤/٢٠١٣أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ  ٢٥٥٫٤مليار جنيه
أو ما يعادل نحو  %١٢٫٨م ن الن اتج المحل ى المق در للع ام ذات ه .وك ان العج ز ق د بل غ ف ي الع ام الس ابق
 ٢٠١٣/٢٠١٢نحو  ٢٣٩٫٧مليار جنيه أو ما يعادل  %١٣٫٧من الناتج المحلى.
 وجدير بالذكر أن نتائج األداء المالى لع ام  ٢٠١٤/٢٠١٣أظھ رت وج ود بع ض المؤش رات اإليجابي ة أھمھ ا
ح دوث ترش يد كبي ر ف ي أغل ب مج االت اإلنف اق الع ام مقارن ة بتق ديرات الموازن ة المعدل ة ،بينم ا ظ ل أداء
اإليرادات العامة متأثراً بإنخفاض مستوى النش اط اإلقتص ادى ال ذى ص احب مرحل ة التح ول السياس ى وھ و
أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضى واكب عبور مرحلة حرج ة ف ي ت اريخ مص ر م ن الناحي ة السياس ية
واألمنية .باإلضافة إلى تأجيل تنفيذ الكثير م ن اإلج راءات اإلص الحية الت ي ك ان م ن المزم ع تطبيقھ ا أثن اء
العام المالي؛ من أھمھا تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ،مما أدى إلى ضعف أداء الضريبة عل ى الس لع
والخدمات إلى جانب تأخر ورود بعض اإليرادات السيادية.
 وعل ى ال رغم م ن إنخف اض مس توى العج ز نس بة للن اتج المحل ى ع ن الع ام الس ابق ،ف إن مس توى العج ز ف ى
الموازنة العامة يظ ل مرتفع ا ً خاص ة وأن ه ج اء عل ى ال رغم م ن ورود م وارد إس تثنائية خ الل الع ام الم الى
الماضى لتعويض انخفاض موارد الدولة .ففي ضوء الظروف اإلس تثنائية الت ى م رت بھ ا مص ر قام ت دول
الخليج بتقديم مساندة اس تثنائية لمص ر مم ا ك ان ل ه أث راً مھم ا ً م ن الناحي ة المالي ة واإلقتص ادية ،حي ث بلغ ت
المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو  ١٠٫٦مليار دوالر أو ما يع ادل نح و  ٧٤ملي ار جني ه ) ٥٣ملي ار
جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج ،باإلضافة إلى ما يعادل نحو  ٢١مليار جنيه
م نح نقدي ة( ،كم ا ت م إس تخدام مبل غ ف ى ح دود  ٢٠ملي ار جني ة يمث ل ج زء م ن وديع ة الحكوم ة ل دى البن ك
المركزى عن منح قدمتھا دول الخليج لمصر فى بداية التسعينيات تم إستخدامھا فى تمويل ع دد م ن الب رامج
اإلجتماعية واالستثمارات الحكومية اإلضافية.

ح
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 فعلى جانب اإليرادات،
تشير النتائج الختامية للموازنة العامة لعام  ٢٠١٤/٢٠١٣إلى أن اإليرادات العامة بلغت نحو  ٤٥٦٫٨ملي ار
جنيه ) %٢٢٫٩من الناتج المحلى االجمالى( بزي ادة  ١٠٦٫٥ملي ار جني ه أو م ا يع ادل  % ٣٠٫٤ع ن الع ام
السابق .ويأتى ذلك فى األس اس نتيج ة إلرتف اع اإلي رادات غي ر الض ريبية بنس بة ) %٩٨نتيج ة ل ورود م نح
إستثنائية خالل العام( لتسجل  ١٩٦٫٥مليار جنيه ،باإلضافة إلى ارتف اع اإلي رادات الض ريبية بنس بة %٣٫٦
عن العام السابق لتسجل  ٢٦٠٫٣مليار جنيه.
اإليرادات الضريبية ،فقد ارتفعت نتيجة لعدة أسباب ومنھا:
 إرتف اع الض رائب عل ى ال دخل ب ـ %٢٫٧لتحق ق  ١٢٠٫٩ملي ار جني ه مقارن ة ب ـ ١١٧٫٨ملي ار جني ه خ الل
 ،٢٠١٣/٢٠١٢ويرجع ذلك إلى التالى:
 oإرتف اع الض رائب عل ى المرتب ات المحلي ة ب ـ %١٤٫٣لتس جل  ١٩٫٣ملي ار جني ه خ الل
 ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ ١٦٫٩مليار جنيه خالل .٢٠١٣/٢٠١٢
 oإرتف اع المتحص الت م ن ھيئ ة قن اة الس ويس ب ـ %١٧٫٨لتس جل  ١٤٫٣ملي ار جني ه خ الل
 ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ١٢٫٢مليار جنيه خالل .٢٠١٣/٢٠١٢
 oإرتف اع الض رائب عل ى ض رائب النش اط التج ارى والص ناعى ب ـ %٣٨٫٢لتس جل  ٨٫٤ملي ار
جنيه خالل  ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ ٦مليار جنيه خالل .٢٠١٣/٢٠١٢
 إرتف اع الض رائب عل ى الممتلك ات ب ـ %١٤لتحق ق  ١٨٫٨ملي ار جني ه مقارن ة ب ـ ١٦٫٥ملي ار جني ه خ الل
 ،٢٠١٣/٢٠١٢ويرجع ذلك إلى:
 oإرتف اع حص يلة الض ريبة عل ى عوائ د أذون وس ندات الخزان ة ب ـ %١٥٫٩لتحق ق نح و
١٥٫٣مليار جني ه خ الل الع ام الم الى  ٢٠١٤/٢٠١٣مقارن ة ب ـ ١٣٫٢ملي ار جني ه خ الل الع ام
السابق.
 إرتف اع الض رائب األخ رى ب ـ % ٥٣٫٥لتحق ق نح و  ١١٫١ملي ار جني ه خ الل الع ام الم الى ٢٠١٤/٢٠١٣
مقارنة بـ ٧٫٢مليار جنيه خالل العام السابق.
 إرتفاع الضرائب على التجارة الدولية بـ %٥٫٤لتسجل  ١٧٫٧مليار جنيه خالل العام الم الى ٢٠١٤/٢٠١٣
مقارنة بـ ١٦٫٨مليار جنيه خالل العام السابق.
اإلي رادات غي ر الض ريبية ،فق د إرتفع ت ب ـ %٩٨خ الل الع ام الم الى  ،٢٠١٤/٢٠١٣ويرج ع ذل ك ف ي األس اس
نتيجة لما يلى:
 إرتفاع عوائ د الم نح حي ث بل غ إجم الي الم نح ف ي خت امى الع ام الم الى  ٢٠١٤/٢٠١٣نح و  ٩٦ملي ار جني ه
مقارن ة ب ـ ٥٫٢ملي ار جني ه خ الل  ،٢٠١٣/٢٠١٢وتتمث ل ف ي م نح نقدي ة بنح و  ٢١ملي ار جني ه ) ٣ملي ار
دوالر( م ن دولت ى اإلم ارات والس عودية ،ونح و  ٥٣ملي ار جني ه م نح عيني ة ف ى ص ورة م واد بترولي ة م ن
بعض دول الخليج ،باإلضافة إلى نحو  ٢٠ملي ار جني ه قيم ة م ا ت م اس تخدامه م ن الوديع ة الحكومي ة الس ابق
ط
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الحصول عليھا من دول الخليج فى مطلع التسعينيات وفقا ً لق رار رئ يس الجمھوري ة بق انون رق م  ١٠٥لس نة
.٢٠١٣
 إرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بـ %٢٥٫٤لتحقق  ٢٨٫٥مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢٫٧ملي ار جني ه خ الل
 ،٢٠١٣/٢٠١٢ويرجع ذلك إلى:
 oإرتفاع موارد جارية من الص ناديق والحس ابات الخاص ة ب ـ %٢٨٫٦لتحق ق نح و  ٢٤٫٤ملي ار
جنيه خالل العام المالى  ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ ١٩مليار جنيه خالل العام السابق.
على جانب المصروفات،
 تش ير النت ائج الختامي ة للموازن ة العام ة لع ام  ٢٠١٤/٢٠١٣إل ى أن المص روفات العام ة ق د ارتفع ت بنح و
 %١٩٫٣لتحق ق نح و  ٧٠١٫٥ملي ار جني ه )  %٣٥م ن الن اتج المحل ى( بزي ادة  ١١٣٫٣ملي ار جني ه مقارن ة
بـ ٥٨٨٫٢مليار جنيه خالل العام المالى السابق وذلك في ضوء ما يلى:
 ارتفاع األجور و تعويضات العاملين بـ %٢٥لتسجل حوالى  ١٧٨٫٦مليار جنيه خالل العام الم الى
 ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ ١٤٣مليار جنيه خالل العام السابق ،وذلك نتيجة األتى:
 oزيادة المكافآت واإلثابة للعاملين بـ %٢٢٫٨لتصل إلى  ٧٥٫٣مليار جنيه
 oإرتفاع المرتبات الدائمة بـ %١٠٫٣لتصل إلى  ٢٦٫٥مليار جنيه
 oإرتفاع البدالت النوعية بـ %٢٨لتصل إلى  ٢٢٫٢مليار جنيه
 oوأخيراً ،إرتفاع البدالت النقدية بـ %٥١٫٨لتصل إلى  ١٧٫٧مليار جنيه
 كما إرتفع باب الفوائ د خ الل ع ام الدراس ة ب ـ %١٧٫٨لتس جل ح والى  ١٧٣٫٢ملي ار جني ه مقارن ة
بـ ١٤٧مليار جنيه خالل العام السابق ،وذلك نتيجة األتى:
 oإرتفاع فوائد أذون الخزانة بـ %٢٩٫٨لتصل إلى  ١٥مليار جنيه خالل عام الدراسة.
 oإرتفاع فوئد سندات الخزانة العامة بـ %٠٫٤لتصل إلى  ١٤٫٥مليار جنيه خالل عام الدراسة.
 كما إرتفع باب الدعم والمنح والمزايا االجتماعية بـ %١٦ليصل إلى  ٢٢٨٫٦مليار جنيه مقارنة
بـ  ١٩٧مليار جنيه خالل العام السابق ،وذلك نتيجة اآلتى:
 oزيادة دعم المواد البترولية بـ %٥٫١لتصل إلى  ١٢٦٫٢مليار جنيه،
 oباإلضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية بـ %٩لتصل إلى  ٣٥٫٥مليار جنيه.

انخفاض
العجز الكلى
للموازنة
العامة خالل
الربع األول
من عام
/٢٠١٤
٢٠١٥

 وعل ى نح و أخ ر ،فق د إرتفع ت ك ل م ن المص روفات األخ رى ،وش راء األص ول غي ر المالي ة
)االستثمارات( بـ ،%١٧٫٤و %٣٣٫٨ليس جال  ٤١٫٢ملي ار جني ه و ٥٢٫٩ملي ار جني ه خ الل الع ام
المالى  ٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بـ ٣٥مليار جنيه و ٣٩٫٥مليار جنيه على التوالى خالل العام السابق.

 تشير البيانات الفعلية للفترة يوليو -سبتمبر  ٢٠١٥/٢٠١٤إلى إنخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج
المحلى ليحقق نحو  ٦٥٫٨) %٢٫٧مليار( ،مقارنة بعجز قدره  ٥٩٫٩) %٣مليار جنيه( ،خالل الفترة
ي
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المماثلة من العام السابق ،ويرجع ذلك فى األساس إلى إرتفاع اإليرادات كنسبة إلى الناتج المحلى )لتصل إلى
نحو  %٣٫٢مقارنة بـ %٢٫٩خالل نفس الفترة من العام السابق( ،فى حين إستقرت نسبة المصروفات إلى
الناتج المحلى عند %٥٫٩
العجز الكلى خالل يوليو -سبتمبر ١٥/١٤

العجز الكلى خالل يوليو -سبتمبر ١٤/١٣

 ٦٥٫٨مليار جنيه ) %٢٫٧من الناتج المحلى(
اإليرادات:

 ٥٩٫٨مليار جنيه ) %٣من الناتج المحلى(
اإليرادات:

 ٧٦٫٥مليار جنيه ) %٣٫٢من الناتج المحلى(
المصروفات:

 ٥٨٫٦مليار جنيه ) %٢٫٩من الناتج المحلى(
المصروفات:

 ١٤٠٫٩مليار جنيه ) %٥٫٩من الناتج المحلى(

 ١١٧٫٢مليار جنيه ) %٥٫٩من الناتج المحلى(

المصدر :وزارة المالية ،وحدة السياسات المالية الكلية

على جانب اإليرادات،
إرتفاع اإليرادات
الضريبية
و االيرادات غير
الضريبية خالل
فترة الدراسة...

شھدت حصيلة اإليرادات إرتفاعا ً كبيراً خالل الفترة يوليو -سبتمبر بنحو  ١٧٫٨مليار جنيه )بنسبة
نمو  (%٣٠٫٤لتسجل  ٧٦٫٥مليار جنيه ) %٣٫٢من الناتج المحلى( ،األمر الذى يمكن تفسيره فى
ضوء إرتفاع اإليرادات الضريبية بنحو  %٢٨٫٤لتسجل نحو  ٥١مليار جنيه خالل فترة الدراسة،
وإرتفاع اإليرادات غير الضريبية بنحو  %٣٤٫٧لتسجل نحو  ٢٥٫٣مليار جنيه خالل فترة الدراسة
إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول واألرباح والمكاسب
الرأسمالية بنحو  ٥٫٨مليار جنيه )بنسبة  (%٤٦٫٨لتحقق ١٨٫١
مليار جنيه ) %٠٫٨من الناتج المحلى(.

ويرجع ذلك فى األساس فى ضوء:
 إرتفاع المتحصالت من الشركات األخرى بنسبة %٦٩٫٤
لتحقق  ٤مليار جنيه.

ك



إرتفاع المتحصالت من البنك المركزى بنسبة %٥٧٫٥
لتحقق  ٤مليار جنيه.



إرتفاع المتحصالت من قناة السويس بنسبة  %٥٦٫٥لتحقق
 ٣٫٦مليار جنيه.



إرتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة %١٣٫٨
لتحقق  ٤٫٥مليار جنيه .



إرتفاع الضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنسبة  %١٧١لتحقق  ١٫١مليار جنيه.
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إرتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو
 ٤٫٦مليار جنيه )بنسبة  (%٢٣٫٧لتحقق  ٢٣٫٩مليار
جنيه ) %١من الناتج المحلى(.

ويرجع ذلك فى األساس فى ضوء إرتفاع
المتحصالت من كل من:
 الضرائب العامة على المبيعات بنسبة  %١٦٫٦لتحقق  ١١٫٢مليار جنيه. الضرائب العامة على الخدمات بنسبة  %٢١٫٤لتحقق  ٢٫٥مليار جنيه. الضرائب العامة على سلع جدول رقم " "١محلية بنسبة  %٣٧لتحقق ٧٫١مليار جنيه.
 -ضرائب الدمغة بنسبة  %٩٫٥لتحقق  ١٫٣مليار جنيه.

إرتفاع الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو ١٫٤
مليار جنيه )بنسبة  (%٤٥لتحقق  ٤٫٦مليار جنيه ) %٠٫٢من
الناتج المحلى(.

فى ضوء إرتفاع حصيلة الضرائب الجمركية القيمية بنسبة  %٤٥٫٤لتحقق ٤٫٣
مليار جنيه ) %٠٫٢من الناتج المحلى(.

يأتى إرتفاع
اإليرادات غير
الضريبية فى
األساس نتيجة
إلرتفاع األرباح
المحصلة من
الھيئات السيادية

 على جانب اإليرادات غير الضريبية:
ويرجع اإلرتفاع في اإليرادات غير الضريبية إلى ما يلى:
 إرتفاع أرباح األسھم المحولة من البنك المركزى بنحو  ١٠مليار جنيه لتسجل  ١٣٫٤مليار جنيه )فيضوء األرباح التى تم تحصيلھا خالل فترة الدراسة والتى تخص السنة السابقة( ،وأرباح األسھم
المحولة من ھيئة قناة السويس بنحو  ١٫٦مليار جنيه لتسجل  ٥٫٤مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
 إرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو  ٠٫٨مليار جنيه )بنسبة  (%٢٨٫٣لتحقق نحو  ٣٫٥مليارجنيه ) %٠٫٢من الناتج المحلى( ،وذلك نتيجة زيادة حصيلة الموارد الجارية من الصناديق

ل
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والحسابات الخاصة  /٢بنحو  ٠٫٥مليار جنيه )بنسبة  (%٢٥لتصل إلى  ٢٫٦مليار جنيه خالل فترة
الدراسة.
جدير بالذكر أن مبلغ المنح قد حقق إنخفاضا ً ملحوظا ً ليسجل  ٦٦مليون جنيه خالل فترة الدراسة
مقابل نحو  ٧مليار جنيه خالل يوليو -سبتمبر  ٢٠١٤/٢٠١٣نظراً لظھور منحة دولة اإلمارات بمبلغ
مليار دوالر خالل تلك الفترة من العام السابق.
إجمالى اإليرادات والمصروفات بالمليار جنيه
٢٠١٥/٢٠١٤ - ٢٠١٠/٢٠٠٩

العجز الكلى والعجز األولى نسبة إلى الناتج المحلى
٢٠١٥/٢٠١٤ -٢٠١٠/٢٠٠٩
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زيادة اإلنفاق أما على جانب المصروفات،

على كل من
األجور
فقد إرتفعت المصروفات خالل فترة الدراسة بنحو  ٢٣٫٧مليار جنيه )بنسبة  (%٢٠٫٢محققة ١٤٠٫٩
واإلستثمارات
مليار جنيه ) %٥٫٩من الناتج المحلى( وذلك في ضوء ما يلى :
والمزايا
اإلجتماعية..

 إرتفاع األجور وتعويضات العاملين بـ ٧٫٧مليار جنيه )بنسبة  (%١٧لتحقق نحو  ٥٢٫٦مليار جنيه )%٢٫٢
من الناتج المحلى( وذلك نتيجة ما يلى-:
 زيادة المكافآت بـ ١٫٧مليار جنيه )بنسبة  (%٧٫٧ليحقق  ٢٣٫٩مليار جنيه خالل فترة الدراسة
)تتركز فى حوافز العاملين بالكادرات الخاصة بنحو  ١٫٥مليار جنيه(.
 زيادة اإلنفاق على مزايا نقدية بـ ٣٫٥مليار جنيه )بنسبة  (%١٢٨٫٦ليحقق  ٦٫١مليار جنيه خالل
فترة الدراسة )تتركز في عالوة الحد األدنى بنحو  ١٫٦مليار جنيه ،وعالوة األعباء الوظيفية للمعلمين
بنحو  ١٫٥مليار جنيه ،والمنحة الشھرية بنحو  ٠٫٢مليار جنيه( .
 زيادة اإلنفاق على الوظائف الدائمة بـ ٠٫٦مليار جنيه )بنسبة  (%٩٫٣ليحقق  ٧٫٠مليار جنيه خالل
فترة الدراسة.
 /٢ويأتى ھذا اإلرتفاع في ضوء صدور القانون رقم  ١٩لعام  ٢٠١٣والذى حدد بموجبه أن تقوم جھات الموازنة العامة بسداد نسبة %١٠
من إجمالى إيرادات صناديق الحسابات الخاصة إلى وزارة المالية .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تم إضافة نسبة  %٢٥من أرصدة الصناديق
والحسابات الخاصة تؤول إلى الخزانة العامة بداية من .٢٠١٣/٧/١
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 زيادة بدالت نوعية بـ ٠٫٧مليار جنيه )بنسبة  (%١٤ليحقق  ٥٫٣مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
 زيادة اإلنفاق على شراء السلع والخدمات بـ ٠٫٥مليار جنيه )بنسبة  (%١٣٫٢ليحقق  ٤مليار جنيه )%٠٫٢
من الناتج المحلى( وذلك نتيجة ما يلى:
 زيادة االنفاق على السلع بـ ٠٫٢مليار جنيه )بنسبة  (%١١٫٦ليحقق نحو  ١٫٦مليار جنيه خالل فترة
الدراسة )تتركز في زيادة اإلنفاق على الخامات(.
 زيادة االنفاق على الخدمات بـ ٠٫٣مليار جنيه )بنسبة  (%١٣٫٦ليحقق نحو  ٢٫٢مليار جنيه خالل
فترة الدراسة )تتركز في زيادة اإلنفاق على الصيانة ،والنقل واإلنتقاالت(.
 زيادة المصروفات على الفوائد بـ ٥٫٣مليار جنيه )بنسبة  (%١٤٫٣لتصل إلى  ٤٢٫٧مليار جنيه )%١٫٨
من الناتج المحلى( وذلك في األساس نتيجة ما يلى-:
 زيادة الفوائد المحلية )بخالف وحدات الحكومة العامة( بـ ٥٫٢مليار جنيه )بنسبة  (%١٦٫٩ليحقق
نحو  ٣٦مليار جنيه خالل فترة الدراسة )تتركز الزيادة في إرتفاع فوائد وأذون الخزانة العامة بنحو
 ٣٫٥مليار جنيه ،وفوائد سندات البنك المركز بنحو  ٠٫٣مليار جنيه(.
 بينما إرتفعت الفوائد الخارجية بشكل طفيف بنحو  ٠٫١مليار جنيه )بنسبة  (%٩٫٦لتحقق نحو ١٫٣
مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
 زيادة اإلنفاق على الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية بـ ٥٫٤مليار جنيه )بنسبة  (%٢٧٫٥ليحقق ٢٥٫٢
مليار جنيه ) %١من الناتج المحلى( وذلك نتيجة ما يلى-:
 زيادة االنفاق على الدعم بـ ٢٫٤مليار جنيه )بنسبة  (%٣١٫٣ليحقق  ١٠٫٢مليار جنيه خالل فترة
الدراسة ويشمل ما يلى:
 oزيادة دعم السلع التموينية بنحو  ٤٫٦مليار جنيه )تقريبا ً ثالثة أضعاف( ليصل إلى
نحو  ٧مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
 oبينما لم ترد أيه تسويات بترولية خالل فترة الدراسة.
 زيادة اإلنفاق على المزايا االجتماعية بنحو  ٢٫١مليار جنيه )بنسبة  (%١٩٫٢ليحقق  ١٢٫٩مليار
جنيه خالل فترة الدراسة.
 oزيادة مساھمات في صناديق المعاشات بنحو  ١٫٣مليار جنيه )بنسبة (%١٣٫٧
ليصل إلى نحو  ١١٫١مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
 oزيادة معاش الضمان اإلجتماعى بنحو  ٠٫٧مليار جنيه )بنسبة  (%٧٣٫٨ليصل إلى
نحو  ١١٫١مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
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 ارتفاع المصروفات األخرى بـ ٢٫٨مليار جنيه )بنسبة  (%٣٤٫٦إلى  ١٠٫٩مليار جنيه ) %٠٫٥من الناتج
المحلى( وذلك نتيجة ما يلى:
 زيادة االنفاق على اإلحتياطات العامة بـ ٢٫٤مليار جنيه )بنسبة  (%٣٠٫٩ليحقق  ١٠٫٢مليار جنيه
خالل فترة الدراسة.
 زيادة اإلنفاق على شراء األصول غير المالية )االستثمارات( بـ ١٫٩مليار جنيه ) %٠٫٢من الناتج المحلى(
)بنسبة نمو  (%٥٢٫٤ليسجل  ٥٫٥مليار جنيه وذلك نتيجة ما يلى:
 زيادة االنفاق على اإلستثمارات المباشرة بـ ١٫٦مليار جنيه )بنسبة  (%٥٠ليحقق نحو  ٥مليار جنيه
خالل فترة الدراسة.
وفى ضوء إھتمام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة اإلجتماعية ،فتعتمد خط ة الحكوم ة المص رية لخف ض
عج ز الموازن ة خ الل الع ام الم الى  ٢٠١٥/٢٠١٤عل ى ركي زتين أساس يتين .أوالً ،عل ى جان ب اإلي رادات،
ستقوم الحكومة بإعادة ھيكلة النظام الضريبى للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبى ،باإلضافة إل ى خط ة
لمكافحة التھرب الضريبى ،وتوسيع القاعدة الضريبية من خ الل التع ديالت الت ى تم ت عل ى ق انون ض رائب
الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً ،إصالحات على جانب اإلنف اق تترك ز بش كل خ اص عل ى إع ادة ترتي ب أولوي ات اإلنف اق الع ام لص الح
الفقراء والفئات األولى بالرعاية ،مع إس تخدام الم وارد الت ى تم ت إتاحتھ ا م ن خف ض دع م الطاق ة ف ى زي ادة
اإلنف اق عل ى التعل يم والص حة والبح ث العلم ي ،والبني ة التحتي ة ،باإلض افة إل ى الب رامج اإلجتماعي ة الھام ة
وعل ى رأس ھا ب رامج مع اش الض مان االجتم اعي ،ودع م الت أمين الص حى ،وتط وير المن اطق العش وائية
وتحسين الخدمات فى المحليات ،وتوفير السلع األساسية للمواطنين.
أم ا بالنس بة لتق ديرات اإلي رادات العام ة بموازن ة الع ام الم الى  ٢٠١٥/٢٠١٤فتبل غ نح و  ٥٤٩ملي ار جني ه
مقارن ة ب ـ ٥٦٩ملي ار جني ه )الموازن ة المعدل ة للع ام الم الى  ،(٢٠١٤/٢٠١٣بينم ا تبل غ تق ديرات
المصروفات العامة نحو  ٧٨٩مليار جنيه .وفى ضوء ھذه التطورات يبلغ العجز الكلى فى الموازنة العام ة
نحو  ٢٤٠مليار جنيه أى نحو %١٠م ن الن اتج المحل ى االجم الى مقارن ة بعج ز ق دره  %١٤ف ى ح ال ع دم
تنفي ذ أي إج راءات إص الحية .وم ن المتوق ع أن يبل غ ال دين الع ام الحك ومى )داخل ى وخ ارجى( نح و ٢٫٢
تريليون جنيه فى نھاية العام المالى  ٢٠١٥/٢٠١٤وھو ما يعادل  %٩١٫٥من اجمالى حجم الناتج المحل ى،
وذلك انخفاضا ً من نحو  %٩٣٫٨خالل العام المالى .٢٠١٣/٢٠١٢

تطورات الدين العام:
 بلغ إجم الى ال دين المحل ى ألجھ زة الموازن ة العام ة للدول ة نح و  ١٧٠٠٫٥ملي ار جني ه ) %٨٥م ن الن اتج
المحل ى اإلجم الى( ف ى نھاي ة يوني و  ،٢٠١٤مقاب ل  ١٤٤٤٫٤ملي ار جني ه ) %٨٢٫٤م ن الن اتج المحل ى
ارتفاع اجمالى
الدين المحلى ...االجمالى( فى نھاية يونيو .٢٠١٣
س
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 ومن الجدير بال ذكر ان إجم الى دي ن الموازن ة العام ة )محل ي وخ ارجى( ق د بل غ  ١٩٠٧٫٨ملي ار جني ه ف ى
نھاية يوني و ) ٢٠١٤نح و  %٩٥٫٥م ن الن اتج المحل ى االجم الى( ،مقارن ة ب ـ  ١٦٤٤ملي ار جني ه ف ي نھاي ة
يونيو ) ٢٠١٣نحو  %٩٤من الناتج المحلى االجمالى(.
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بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجى) ٣حكومى وغير حكومى( حوالى  ٤٦٫١مليار دوالر بنھاية شھر
يونيو  ،٢٠١٤مقارنة بـ ٤٣٫٢مليار دوالر في شھر يونيو ) ٢٠١٣وقد جاءت أغلب الزيادة فى صورة
مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة ( .وقد بلغ رصيد الدين الخارجى لدى مصر نحو  %١٦٫٥كنسبة
من الناتج المحلى في نھاية يونيو  ،٢٠١٤وھو يعتبر من المعدالت المنخفضة نسبيا ً على مستوى الدول الناشئة
ودول الشرق االوسط وشمال افريقيا )والتي بلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديھم نحو  %٢٥٫٥كنسبة من
الناتج المحلى خالل عام .(٢٠١٣
وقد إنخفضت نسبة الدين الخارجي قصير المدى إلي اجمالي الدين الخارجي ،لتسجل نحو  %٧٫٩فى يونيو
 ٢٠١٤مقارنة بـ %١٦٫٣في يونيو  ،٢٠١٣وھو ما يمكن تفسيره بشكل جزئى في ضوء سداد وديعة لدولة
قطر بـ ٢مليار دوالر بنھاية شھر ديسمبر  ،٢٠١٣باإلضافة إلى رد وديعة قطرية أخرى بمبلغ  ١مليار دوالر
وسداد نحو  ٠٫٧مليار دوالر من مستحقات نادى باريس.

التطورات النقدية:
 وفقا ً ألحدث البيانات التي تم اصدارھا م ن قب ل البن ك المرك زي ،فق د ارتف ع مع دل نم و الس يولة المحلي ة
ولكن بشكل متباطئ خالل ش ھر اغس طس  ٢٠١٤محقق ا ً  %١٧٫١ليس جل  ١٥٥٧٫٤ملي ار جني ه مقارن ة
ارتفع معدل النمو
السنوى للسيولة بنمو قدره  %١٧٫٤في يوليو  ،٢٠١٤بينما انخفض إذا ما قورن بمع دل نم و ق دره  %١٩٫٢خ الل ش ھر
المحلية بشكل
اغسطس  .٢٠١٣فعلى جانب االلتزامات ،يرج ع االرتف اع المتب اطئ ف ي مع دل نم و الس يولة المحلي ة إل ى
متباطئ خالل

شھر اغسطس
٢٠١٤
٣

ترجع الزيادة الملحوظة فى معدالت الدين الخارجى الغير الحكومى خالل العام المالى  ٢٠١٤/٢٠١٣في األساس إلى ارتفاع الدين الخارجى للسلطات
النقدية بنحو  ٢مليار دوالر مقارنة بالعام المالى  ٢٠١٣/٢٠١٢وذلك في ضوء ورود ودائع من دول الخليج بقيمة  ٦مليار دوالر تم تسجيلھا لدى البنك
المركزى كالتالى ٢ :مليار دوالر من دولة اإلمارات و ٢مليار دوالر من المملكة العربية السعودية و ٢مليار دوالر من دولة الكويت؛ فى حين تم رد
ودائع بـنحو  ٣مليار دوالر لدولة قطر ) ٢مليار دوالر وردت سابقاً ،كما تم إھالك ودائع أخرى بإجمالى مبلغ  ١مليار دوالر( ،كما أصدرت الحكومة
المصرية سندات لدولة قطر بـ ١مليار دوالر.

ع
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تباطؤ معدل النمو السنوى ف ي كمي ة النق ود ليس جل نح و  %١٧٫٣خ الل ش ھر الدراس ة )ليحق ق ٤٢٥٫٨
ملي ار جني ه( مقارن ة بمع دل نم و أعل ى ق دره  %٢٠٫٩خ الل الش ھر الس ابق ،حي ث تراج ع مع دل النم و
الس نوى ف ى النق د المت داول خ ارج الجھ از المص رفى ليس جل نح و  %٨٫٤خ الل ش ھر الدراس ة )ليحق ق
 ٢٨٠٫٤ملي ار جني ه( مقارن ة ب ـ %١٣٫٨خ الل الش ھر الس ابق .تج در اإلش ارة إل ى أن النم و المتب اطىء
المحقق في معدل النمو السنوى ف ي كمي ة النق ود ،ف اق أث ر اإلرتف اع ال ذى ش ھده مع دل نم و أش باه النق ود
ليسجل  %١٧٫١خالل شھر الدراسة )ليحقق  ١١٣١٫٦ملي ار جني ه( ،مقاب ل  %١٦٫١خ الل ش ھر يولي و
.٢٠١٤


أما على جانب األصول ،فقد تباطأ معدل النمو السنوى لصافى األصول المحلية للجھ از المص رفى بش كل
طفي ف ليس جل نح و  %٢٠٫٣ف ي نھاي ة ش ھر اغس طس ) ٢٠١٤محقق ا ً  ١٤٣٧٫٥ملي ار جني ه( ،مقاب ل
 %٢٢خالل شھر يوليو  .٢٠١٤وعلى نحو األخر ،فلقد انخفض ت ص افى األص ول األجنبي ة خ الل ش ھر
اغسطس  ٢٠١٤بـ) %١١مسجالً  ١١٩٫٨ملي ار جني ه( ،مقاب ل انخف اض أعل ى ق دره  %١٩خ الل ش ھر
يوليو .٢٠١٤



إرتف ع مع دل نم و ص افى المطلوب ات م ن الحكوم ة وھيئ ة الس لع التمويني ة بش كل طفي ف ليس جل نح و
) %٣٠٫٨محققا ً  ١٠٩٠٫٢مليار جنيه( مقارنة بـ %٣٠٫٦خالل شھر يوليو  .٢٠١٤باإلضافة إل ى ذل ك،
فقد ارتف ع ك ل م ن ص افى المطلوب ات م ن القط اع الخ اص وص افى المطلوب ات م ن قط اع األعم ال الع ام
ليسجال معدالت نمو قدرھا ) %٧٫٧لتحقق  ٥٣٤٫٣مليار جنيه( و) %٤لتحقق  ٤٥٫٩مليار جنيه( خ الل
شھر اغسطس  ،٢٠١٤على التوالى ،مقارنة بـ %٧٫٥و %٣٫٨خالل شھر يوليو  .٢٠١٤وجدير بال ذكر
أن االرتفاع المحق ق ف ى ص افى المطلوب ات م ن القط اع الخ اص يرج ع إل ى إرتف اع مع دل النم و الس نوى
لإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص ليسجل نحو  %٤٫٩خ الل ش ھر الدراس ة مقارن ة ب ـ %٤٫٦خ الل ش ھر
يولي و  ،٢٠١٤مم ا ف اق أث ر تراج ع مع دل النم و الس نوى للقط اع الع ائلى ليس جل  %١٥٫٧مقارن ة
بـ %١٥٫٩خالل الشھر الماضى.



جدير بالذكر أن البيانات الخاصة بالودائع والقروض لشھر اغس طس  ٢٠١٤ل م تص در بع د .إال أن ه وفق ا ً
ألحدث البيان ات ،فق د ارتف ع مع دل النم و الس نوى لجمل ة الودائ ع ل دى الجھ از المص رفى )بخ الف البن ك
المركزى المصرى( ليحقق نح و  %٢٠٫٢ف ى نھاي ة يولي و  ٢٠١٤مس جالً  ١٤٥٦٫٩ملي ار جني ه ،مقاب ل
نمو قدره  %١٧٫٧المحققة خ الل يولي و ٢٠١٣؛ ھ ذا ويق در نص يب الودائ ع غي ر الحكومي ة م ن إجم الى
الودائ ع بح والى  %٨٧٫١ف ي نھاي ة ش ھر الدراس ة .بينم ا ارتف ع مع دل النم و الس نوى إلجم الى أرص دة
التسھيالت االئتمانية الممنوحة م ن قب ل البن وك )بخ الف البن ك المرك زى( ولك ن بش كل متب اطئ ليحق ق
 %٦٫٨فى نھاية يوليو  ٢٠١٤مسجالً  ٥٨٨مليار جني ه ،مقارن ة ب ـ %٨٫٩المحقق ة خ الل يولي و .٢٠١٣
وبناءاً على ذلك ،فقد انخفضت نسبة اإلقراض إلى الودائ ع ف ى نھاي ة يولي و  ٢٠١٤لتص ل إل ى ،%٤٠٫٤
مقارنة بـ %٤٥٫٤خالل شھر يوليو .٢٠١٣

استقرار رصيد
االحتياطى من
العمالت األجنبية
خالل شھر
سبتمبر ٢٠١٤

على نحو اخر ،فقد استقر تقريبا ً رصيد االحتياطى من العمالت األجنبي ة ل دى البن ك المرك زى المص رى
ليصل إلى  ١٦٫٨٧مليار دوالر فى نھاية ش ھر س بتمبر  ٢٠١٤مقارن ة ب ـ ١٦٫٨٤ملي ار دوالر ف ى نھاي ة
الش ھر الس ابق ،حي ث ش ھد ارتفاع ا ً ب ـ ٠٫٠٣ملي ار دوالر فق ط .وترج ع ھ ذه الزي ادة الطفيف ة إل ى زي ادة
العمالت األجنبية ،حيث ارتفعت بشكل طفيف لتسجل معدل نمو شھرى قدره  %١٫٦خالل شھر س بتمبر
ف
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 .٢٠١٤ومن الجدير بالذكر أن رصيد االحتياطى من العمالت األجنبية س جل نم واً إيجابي ا ً للش ھر الراب ع
على التوالي ،بعد انخفاض مستمر منذ شھر يوليو .٢٠١٣
 أما بالنسبة للتغير فى المستوى العام لألسعار فقد شھد معدل التضخم السنوي لحضر الجمھورية خالل
إرتفاع معدل
الفترة يوليو  -سبتمبر  ٢٠١٥ /٢٠١٤إرتفاعا ً ملحوظا ً ليسجل نحو  ،%١١٫٢مقارنة بـ %١٠خالل
التضخم السنوى
خالل يوليو-
نفس الفترة من العام السابق ،وذلك فى إطار اإلجراءات اإلصالحية التى قامت بھا الحكومة والتى أدت
سبتمبر ٢٠١٤
إلى زيادة االسعار ،باإلضافة إلى أسباب موسمية أخرى.
مقارنة بنفس
الفترة من العام
السابق

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل التضخم السنوى قد بلغ نحو  %١١٫١خالل شھر سبتمبر  ،٢٠١٤وھو أقل
من المعدل المحقق خالل شھر أغسطس  ٢٠١٤والذى بلغ  .%١١٫٥وتأتى ھذه الزيادة إستمراراً لتأثر
معدل التضخم بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا ً مثل الكھرباء والوقود والتبغ فى
إطاراإلجراءات اإلصالحية التى قامت بھا الحكومة ،باإلضافة إلى تزامن ھذا الشھر مع موسم دخول
المدارس وموسم الحج واالستعدادات لعيد األضحى المبارك.
وبالرجوع إلى التفاصيل ،فيرجع اإلرتفاع المتباطئ في معدل التضخم السنوى إلى إرتفاع معدالت
التضخم السنوية لعدد من البنود الفرعية ضمن مجموعة "الطعام والشراب" وعلى رأسھا "الخضروات"
بـ ،%١٥٫٥و"الفاكھة" " %٩٫٥الزيوت والدھون"  ،%١٫٩باإلضافة إلى إرتفاع معدالت التضخم
السنوية لكل من مجموعة "المشروبات الكحولية والدخان" لتسجل نحو  %٢٩٫٩واإلرتفاع الطفيف
لمجموعة "االتصاالت السلكية والالسلكية" لتسجل نحو  .%١٫٦مما حد من إنخفاض معدالت التضخم
السنوية لعدد من المجموعات الرئيسية األخرى وعلى رأسھا؛ "المسكن والمياه والكھرباء والغاز
والوقود" ) ،(%٦٫٥و"األثاث والتجھيزات والمعدات المنزلية والصيانة" ) ،(%٥٫٣و"السلع والخدمات
المتنوعة" ).(%٤٫٧



بينم ا ارتف ع مع دل التض خم الش ھرى بش كل طفي ف إل ى  %١٫٢خ الل س بتمبر  ٢٠١٤مقارن ة ب ـ% ١٫١
خالل الشھر السابق  ،بينما انخفض إذا ماقورن بـ ١٫٦خالل سبتمبر. ٢٠١٣
معدل التضخم العام واالساسى ألسعار المستھلكين %
) سبتمبر  - ٢٠٠٧سبتمبر (٢٠١٤

معدل التضخم ألسعار المنتجين %
)سبتمبر  - ٢٠٠٧سبتمبر (٢٠١٤
٤٠٪
٣٢٫٩
١٦٫٩
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كم ا إنخف ض متوس ط مع دل التض خم األساس ي ليس جل نح و  %٩٫١خ الل ش ھر س بتمبر  ٢٠١٤مقارن ة
بـ %١٠٫١خالل الشھر السابق ،ومقارنة بـ %١١٫٢خالل نفس الشھر من العام السابق  .عل ى نح و آخ ر،
فق د ارتف ع مع دل التض خم الش ھرى ليس جل نح و  %٠٫٨خ الل ش ھر س بتمبر  ٢٠١٤مقارن ة ب ـ%٠٫٦
المحقق خالل شھر أغسطس  ،٢٠١٤وذلك فى ضوء إرتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والت ى س اھمت
بنس بة ق درھا  ٠٫٧٧نقط ة مئوي ة والخ دمات األخ رى والس لع االس تھالكية والت ى س اھمت بنس بة ق درھا
 ٠٫٠٧نقطة مئوية في معدل التضخم األساسى الشھرى.



وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت فى إجتماعھا بتاريخ  ١٦أكتوبر ٢٠١٤
اإلبقاء على سعرى عائ د اإلي داع واإلق راض لليل ة واح دة دون تغيي ر عن د مس توى  %٩٫٢٥و%١٠٫٢٥
عل ى الت والى ،وك ذا اإلبق اء عل ى س عر العملي ات الرئيس ية وس عر اإلئتم ان والخص م عن د %٩٫٧٥
و .%٩٫٧٥وقد أوضحت اللجنة أن ھذا القرار جاء فى ضوء توازن كل من المخاطر التصاعدية المحيطة
بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى اإلجمالى.

 ومن الجدير بال ذكر أن البن ك المرك زى ق د قب ل ف ي  ٤ن وفمبر  ٢٠١٤ب ربط ودائ ع بقيم ة  ٤٥ملي ار جني ه
ألج ل  ٦اي ام بمع دل عائ د س نوي ثاب ت  ،%٩٫٧٥وذل ك ف ي إط ار تفعي ل عملي ات رب ط ودائ ع للبن وك
) (Deposit Operationsلديه إلمتصاص فائض السيولة لدى الجھاز المصرفى.
 أما عن تطورات سوق رأس المال المحلى ،فق د انخف ض مؤش ر  EGX- ٣٠خ الل ش ھر اكت وبر ٢٠١٤
بنحو  ٦٩٥٫٨نقطة ليحقق  ٩١١٥٫٦نقطة مقارنة بمستواه المحقق فى سبتمبر  ٢٠١٤والذى بل غ ٩٨١١٫٤
نقطة .وفى نفس الوقت ،فقد انخفض رأس المال السوقي عل ى أس اس ش ھري ب ـ %٤ليس جل  ٥٠٤٫٢ملي ار
جني ه )ح والى  %٢١م ن الن اتج المحل ى( خ الل ش ھر الدراس ة ،مقارن ة برص يد ق دره  ٥٢٦٫٢ملي ار جني ه
خالل الشھر السابق .وجدير بالذكر أن التطورات التى ش ھدتھا مؤش رات البورص ة المص رية خ الل ش ھر
الدراسة يمكن تفسيرھا باألساس ف ي ض وء االنخفاض ات الت ى ش ھدتھا البورص ات العالمي ة ،باإلض افة إل ى
التأثر سلبياٍ باألحداث التخريبية واإلرھابية التى حدثت بمحافظة شمال سيناء في نھاية شھر أكتوبر.

قطاع المعامالت الخارجية:
 شھد ميزان المدفوعات تحسنا ً ملحوظ ا ً خ الل الع ام الم الى ،٢٠١٤/٢٠١٣محقق ا ً ف ائض كل ى بل غ نح و
 ١٫٥مليار دوالر ) %٠٫٥من الناتج المحلى( ،مقابل فائض قدره  ٠٫٢مليار دوالر ) %٠٫١من الن اتج
المحلى( خالل العام المالى السابق ،ومقابل متوسط عجز قدره  ٤٫٢مليار دوالر خالل السنوات الخمس
السابقة .حيث تراجع عجز الميزان الجارى ليحقق نح و  ٢٫٤ملي ار دوالر ) %٠٫٨م ن الن اتج المحل ى(
]مقاب ل عج ز ق دره  ٦٫٤ملي ار دوالر ) %٢٫٤م ن الن اتج المحل ى( خ الل ع ام المقارن ة[ ،م دفوعا ً
باإلرتفاع الملحوظ فى صافى التحويالت بدون مقابل ليبلغ نحو  ٣٠٫٤مليار دوالر مقابل حوالى ١٩٫٣
مليار دوالر ويرجع ذلك الرتفاع صافى التحويالت الرسمية )السلعية والنقدي ة( لتص ل إل ى نح و ١١٫٩
ملي ار دوالر مقاب ل نح و  ٠٫٨ملي ار دوالر خ الل الع ام الم الى  .٢٠١٣/٢٠١٢وتج در اإلش ارة إل ى أن
الحساب الرأسمالى والمالى قد حقق صافى تدفقات لل داخل بنح و  ٤٫٩ملي ار دوالر ) %١٫٧م ن الن اتج
المحلى( ]مقابل صافى تدفقات للداخل بحوالى  ٩٫٨مليار دوالر ) %٣٫٦من الناتج المحلى( خ الل ع ام
ق
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المقارن ة[ .بينم ا س جل ص افى الس ھو والخط أ ت دفقات للخ ارج بنح و  ١٫١ملي ار دوالر )مقاب ل ص افى
تدفقات للخارج بنحو  ٣٫١مليار دوالر خالل العام المالى السابق(.
 وبالرجوع إلى البيانات التفصيلية ،فيمكن تفسير تراجع عجز الميزان الجارى فى ضوء:
 االرتفاع الملحوظ الذى شھده صافى التحويالت الرسمية ليصل إلى نحو  ١١٫٩ملي ار دوالر خ الل ع امالدراسة –وذلك فى ضوء ورود منح من الدول العربية ،منھا مليار دوالر منحة من اإلمارات ٢ ،مليار
دوالر وردت من المملكة العربية الس عودية ٧٫٦ ،ملي ار دوالر م نح عيني ة ف ى ص ورة ش حنات بترولي ة
من دول الخليج– مقارنة بـ ٠٫٨مليار دوالر خالل العام المالى السابق.
وقد حال دون تحقيق مزيد من التحسن فى عجز الميزان الجارى ،ما يلى:
 ارتف اع عج ز المي زان التج ارى ب ـ %٩٫٨ليس جل نح و  ٣٣٫٧ملي ار دوالر خ الل ع ام الدراس ة ،مقاب لعج زاً بنح و  ٣٠٫٧ملي ار دوالر خ الل ع ام المقارن ة ،وق د ج اء ذل ك نتيج ة الرتف اع الم دفوعات ع ن
الواردات السلعية بـ %٣٫٧وانخفاض حصيلة الصادرات السلعية بـ %٣٫٢خالل عام الدراسة .وقد ج اء
ذلك مصحوبا ً بما يلى؛


انخف اض مع دالت تغطي ة الص ادرات إل ى ال واردات خ الل ع ام الدراس ة لتص ل إل ى  %٤٣٫٧مقاب ل
 %٤٦٫٨خالل العام المالى السابق.



بينما ارتفعت نسبة تغطية اإلحتياطى من العمالت األجنبية للواردات خ الل ع ام الدراس ة لتص ل إل ى
 ٣٫٣شھراً مقارنة بـ ٣٫١شھراً خالل العام المالى السابق.

 عل ى نح و آخ ر ،فق د تراج ع ف ائض المي زان الخ دمى بنس بة كبي رة بلغ ت  %٨٠٫٦ليص ل إل ى  ١ملي اردوالر مقابل فائض أعلى قدره  ٥مليار دوالر خالل العام المالى الس ابق – وذل ك ف ى ض وء اإلنخف اض
الملحوظ لكل من اإليرادات السياحية والمتحصالت األخرى بـ %٤٨و %١٥٫٣على التوالى.
 كما يمكن تفسير تحقيق الميزان الرأسمالى والمالى لصافى ت دفقات لل داخل كنتيج ة ل بعض التط ورات ،م ن
أھمھا:
 ارتفاع صافى التدفق للداخل فى بند االستثمار األجنبى المباشر إلى مصر بـ %٩٫٨خالل ع ام الدراس ةليسجل  ٤٫١مليار دوالر ) %١٫٤٤من الناتج المحلى( مقابل صافى تدفقات للداخل بلغ نح و  ٣٫٨ملي ار
دوالر ) %١٫٣٨من الناتج المحلى( خالل العام المالى .٢٠١٣/٢٠١٢

ر
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 تحقيق االستثمارات فى محفظة األوراق المالية فى مصر لصافى تدفقات للداخل بنحو  ١٫٢ملياردوالر ) %٠٫٤من الناتج المحلى( خالل عام الدراسة ،مقابل صافى تدفقات للداخل بنحو  ١٫٥مليار
دوالر ) %٠٫٥من الناتج المحلى( خالل عام المقارنة ،وھو ما يمكن تفسيره فى ضوء انخفاض صافى
استثمارات األجانب فى السندات لتسجل  ٠٫٩مليار دوالر مقابل  ٢٫٣مليار دوالر  ،بينما شھد صافى
استثمارات األجانب فى بورصة األوراق المالية المصرية تحوالً ليحقق صافى مشتريات بنحو ٠٫٤
مليار دوالر مقابل صافى مبيعات بلغ  ٠٫٨مليار دوالر خالل العام المالى السابق.
 انخفاض بند خصوم أخرى لدى البنك المركزى ضمن صافى االستثمارات األخرى خالل عام الدراس ة،ليسجل صافى تدفقات لل داخل بنح و  ١٫٩ملي ار دوالر مقاب ل ص افى ت دفقات لل داخل بح والى  ٦٫٥ملي ار
دوالر خالل العام المالى السابق ،حيث ق ام البن ك المرك زى ب رد ودائ ع ل بعض ال دول العربي ة ،ومنھ ا ١
مليار دوالر لدولة قطر.
 طبق ا ً ألح دث البيان ات المنش ورة ،فق د ارتف ع إجم الى ع دد الس ياح الواف دين خ الل ش ھر أغس طس ٢٠١٤
ليصل إلى  ٩٩٧الف سائح ،مقابل  ٨٨٥٫٨الف سائح خالل ش ھر يولي و  ،٢٠١٤كم ا ارتفع ت ع دد اللي الى
الس ياحية خ الل ش ھر الدراس ة بش كل ملح وظ لتس جل ح والى  ١٠٫٧ملي ون ليل ة مقارن ة ب ـ ٦٫٦ملي ون ليل ة
خ الل ش ھر يولي و  .٢٠١٤وتج در اإلش ارة إل ى قي ام العدي د م ن ال دول األوروبي ة برف ع تح ذيرھا الخ اص
بالسفر إل ى مص ر م ؤخراً ،مم ا انعك س بش كل إيج ابى عل ى ع دد الس ائحين الواف دين خ الل ش ھر الدراس ة،
باإلضافة إلى ذلك فقد ارتفع عدد السياح القادمين من الدول العربية بشكل ملحوظ.

ش

