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 : ميزان المدفوعات أوالً 

، 2017/2018و  2016/2017شهد ميزان المدفوعات المصري تطوراً ملحوظاً خاللل العالامين  .1

، إف أن 2017/2018مليالالالار دوفر فالالالة نهايالالالة العالالالا  المالالالالة  12.7حيالالالل  لالالالئ اللالالالا   المحقالالال  

تال  مالار  ح 2018المؤشرات الصادره عن تقرير ال نك المركزي المصري عن اللترة من يوليو 

( 1 النظر الة الجدول رقال   مليون دوفر و 349الميزان قدره  حدول عجز فة إل تشير  2019

 -يت ين ما يلة:

  مليالار  12.7وال الالئ قالدره  2017/2018أن اللا   المحق  فة نهاية العالا  المالالة

دوفر يعتمالالد  شالالكل أساسالالة علالال  صالالافة اللالالا   فالالة الميالالزان الخالالدمة والالال ي  لالالئ 

مليالار  9.8لي لالئ  123.8دوفر نظالراً فرتلالاا الالدخل السالياحة  نسال ة مليار  11.1

مليالار دوفر، كمالا  5.7دوفر، فة حين  لغت افيالرادات المحققالة مالن قنالاة السالوي  

مليالار دوفر فالة  26.3لت لالئ  %21شهدت تحويلت العاملين  الخارج نمالواً نسال ت  

 . 2017/2018نهاية العا  المالة 

  فوا   فة الميزان الخدمة وتحويلت العاملين  الخارج، إف  عل  الرغ  من تحقي

ملياردوفر، و لك نتيجة العجالز  5.9أن حساب المعاملت الجارية شهد عجزاً قدره 

مليالالار دوفر، حيالالل  لغالالت  37.2المحقالال  فالالة الميالالزان التجالالاري المصالالري وقالالدره 

مليالالار  63.1مليالالار دوفر فالالة حالالين  لغالالت الالالواردات  25.8الصالالادرات المصالالرية 

( أن عجز المعاملت الجارية شهد تراجعاً ك يراً عن 1دوفر ويوضح الجدول رق   

، و  لك نظالراً لللالا   المحقال  %58.6 نس ة  2016/2017مثيل  فة العا  المالة 

 %98.1فة الميزان الخدمة وال ي شهد نمواً يلوق 

ار دوفر فالة نهايالة العالا  ملي 11.8 لئ اللا   من اإلستثمار األجن ة الم اشر وغير الم اشر .2

مليالالالار دوفر  7.7، حيالالالل  لالالالئ صالالالافة افسالالالتثمار األجن الالالة الم اشالالالر 2017/2018المالالالالة 

، فة حين تراجعت افستثمارات فة %2.7 نس ة  2016/2017متراجعاً عن مثيل  فة عا  

 مليار دوفر. 12.09لت لئ  %24.3المحافظ المالية  نس ة 

لنا أن تحالويلت العالاملين  الخالارج تمثالل المالورد الر يسالة ( يتضح 2من الرس  ال يانة رق    .3

ثالال   %12وصالافة افسالالتثمار  نسالة  %17للعملالة األجن يالالة، تليهالا الصالالادرات الساللعية  نسالال ة 

 .%10السياحة  نس ة 

من  %61كما تمثل الواردات غير ال ترولية النس ة األك ر من افستخدامات الدوفرية  نس ة  .4

 اإلجمالة.
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 2018  ال يانات افحصا ية  تقريرال نك المركزي عن اللترة من يوليو فة ضوء ظهور ع .5

، فقد أوضحت ال يانات أن ميزان المدفوعات المصري شهد عجالزاً قالدره 2019حت  مار  

مليالالار دوفر، نظالالراً للتراجالالي الشالالديد فالالة افسالالتثمار  المحالالافظ الماليالالة حيالالل لالال  تتعالالد   349

مليالار دوفرفالة نهايالة العالا   12وفر فالة حالين كانالت مليالار د 1.05قيمتها خلل تلك اللتره 

 مليار دوفر. 11وتكون   لك قد تراجعت  قيمة قدرها   2017/2018المالة 

، و الالنظر 2019مالن يوليالو حتال  مالار   عن اللترهمليار دوفر  4.9 لئ صافة افقترا   .6

مليالار  9.6الة صالافة افقتالرا  علال  مالد  العالامين الماضاليين سالنجده محقال  فالا   قالدره 

ونظالراً  2017/2018مليار دوفر فة العالا  المالالة  10.2، و 2016/2017دوفر فة عا 

لما يمثل  ه ا اللا   من التزامات مستق لية يجب سدادها، فإننالا فالة حالالة اسالت عاد تالهثير هال ا 

اللا   عل  ميزان المدفوعات سنجد أن ميزان المدفوعات فة اللترة من يوليالو إلال  مالار  

 مليار دوفر. 5.2عجزا قدره  يشهد 2019

ل ا فإن مثل ه ا المؤشر يضةء لنا علمة تح ير وتن ي  لضرورة افهتما   تعظي  الموارد الدوفريالة مالن 

خلل افنشطة افقتصادية المختللة وعل  رأسها افستثمار الم اشر، السياحة، التصدير وافهتمالا  الك يالر 

 اد فة دول العال  الك ر . قطاا الخدمات ال ي يمثل قاطرة افقتص
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 2017/2018 لعام الدوالرية بالموارد تحليلي بيان

 

 2017/2018 لعام الدوالرية باالستخدامات تحليلي بيان

 
 المصري المركزي ال نك المصدر:                                                                                                                   (2  رق   يانة رس 
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 االرقام بالمليون دوالر

: الميزان التجارياوالً   2016/2017  2017/2018 2019مارس -يوليو   

 8513 8773 6590 الصادرات ال ترولية
 12399 17054 15138 الصادرات األخر 
 20912 25827 21728 إجمالة الصادرات
 8807 12490 12015 الواردات ال ترولية

ت األخر الواردا  46988 50613 41851 
 50658 63103 59003 إجمالي الواردات

                (1)      الواردات( –الميزان التجاري )الصادرات 
                    (1        )  

-37275 -37276 -29746 

    ثانياً: الميزان الخدمي

 9392 9804 4380 السياحة
 4273 5707 4945 قناة السوي 

 4491 5976 6075 إيرادات اخر 
 18156 21487 15400 إجمالي المتحصالت

 8394 10365 9785 إجمالي المدفوعات
 9762 11122 5615 (                                  2)        المدفوعات(         –الصافى )المتحصالت 

 ً : ميزان دخل االستثمار ثالثا     

 720 835 498 متحصالت

 6528 7115 5066 مدفوعات

(3)الصافي                                                   -4568 -6280 -5808 

 ً : التحويالترابعا     
 18212 26393 21816 العاملين فة الخارج

 326- 128- 130- خاصة أخر 
 300 206 149 الرسمية

(          4)      إجمالي التحويالت                               
                            (3(()3)  

21835 26471 18186 
 7606- 5963- 14393- (5)            (4+3+2+1رصيد المعامالت الجارية )

 ً ب المالي: الحساخامسا     

الم اشر للداخل افستثمار  7933 7719 4646 
فة المحافظ المالية  الداخل افستثمار  15985 12095 1053 
الم اشر للخارج افستثمار  -175 -271 -288 

فة المحافظ المالية للخارج افستثمار  208 -21 -11 

الخصو (، استثمارات اخر   افصول  -2522 -7654 -2457 

 2943 11868 21429      (6)    االجمالي                                           

    اإلقتراض
 7013 12582 12300 سحوبات

 2099 2303 2601 سداد 
(          7)                   الصافى                              

                                   (6  )  
9699 10279 4914 

(           8(                    )7+6اجمالي الحساب المالي   )
    (8)  

31128 22147 7857 
 ً (9)    :الحساب الرأسمالي                        سادسا       -113 -151 -97 

(10( )9+8+5صافي موارد واستخدامات ميزان المدفوعات )  16622 16033 154 
               (11)          صافى السهو والخطأ                    

  
-2904 -3247 -503 

 بنك المركزيال لدى االحتياطى في والنقص الزيادة
(10+11)       13718 12786 -349 

                                         (1جدول رقم )

 

 

 

 المصري المصدر : البنك المركزي



64 

 

 
 
 
 
 
 

 

اً ً:ًالودائعًوالقروضًوالتسهيالتثانيا
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 ً  االئتمانية وض والتسهيالت القر: الودائع وثانيا

 

محققة معدل نمو نس ت   2019مار  فة نهاية   ليون جنييتر 3.9 لئ إجمالة الودا ي  ال نوك  .1

، (14تريليون جني   جدول رق   3.56حيل كانت  2018عن الرصيد فة نهاية يونيو  10%

 ي  العملة األجن ية الودا  لغت، فة حين  ليون جنييتر 3.05الودا ي  العملة المحلية  قد  لغتو

 . مليار جني 871 المصري  مقومة  الجني

 
ة   نسو  ليون جنييتر 2.6  قيمة قدرها الحصة األك ر من تلك الودا يالقطاا العا لة مثل ي .2

 لغت فة حين ،  ليون جنييتر 2.1الودا ي  العملة المحلية من افجمالة حيل  لغت  67%

قد حق  القطاا العا لة نمو ، و مليار جني 505المصري   نيالودا ي  العملة األجن ية مقومة  الج

 .%9.9قدره 

 
ً  2019مار  فة نهاية   ليون جنييتر 1.8اف تمانية   والتسهيلت و لئ إجمالة القر .3  محققا

القرو  والتسهيلت   لغت، حيل 2018عن الرصيد فة نهاية يونيو  %13.9معدل نمو نس ت  

القرو    لغت، فة حين %14.9معدل نمو قدره  جني  محققا تريليون 1.22 العملة المحلية 

 محققة نمو نس ت   مليار جني 631المصري   والتسهيلت  العملة األجن ية مقومة  الجني

 ( .14 جدول رق   12.1%

 

الة من افجم %42استحو  القطاا الخاص عل  الحصة األك ر من القرو  والتسهيلت  نس ة  .4

مليار  567و قيمة قدرها  %31يلي  القطاا الحكومة  نس ة ، ر جني مليا 783 قيمة قدرها و

 .مليار جني  341 قيمة قدرها و %18، ث  القطاا العا لة  نس ة جني 

 

الحصة األك ر ، يتضح لنا أن قطاا الصناعة يستحو  عل  (15إل  الرس  ال يانة رق    النظر  .5

يلي  قطاا ، مليار جني  432.8قدرها  قيمة و %23.3 نس ة التسهيلت و القرو  من إجمالة

 139.9ارة  قيمة قدرها ث  قطاا التج مليار جني  354و قيمة قدرها  %19.1الخدمات  نس ة 

ف تتعد   ، فة حين يهتة قطاا الزراعة فة المرت ة األخيرة  قيمة%7.5مليار جني  و نس ة 

 .%1.1 نس ة مليار جني  و 19.8
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 تعليق

 

سنجد أن معدفت النمو   ال نوكالتسهيلت طة لكل من الودا ي والقرو  وتحليلية  سي نظرة  .1

هة تتقارب كثيرا مي معدفت اللا دة المتداولة و %14إل   10المحققة تتراوح فة المتوسط من 

رصدة ناتجة عن إحتساب اللوا د  ال نوك سواء للودا ي أو القرو  مما يعن  أن الزيادة فة األ

 فة مشروعات، أو منح قرو  لتوسعات وعية افدخارية  النس ة للودا يلي  من زيادة فة األو

الجداول افحصا ية عن العا  المالة  إل  العودة قا مة او إنشاء مشروعات جديدة و

 النس ة للعملة  %25ر من سنجد أن افرصدة شهدت معدفت نمو فاقت أكث 2016/2017

شجعة لخل  أوعية ادخارية جديدة ماآلليات الوات وراً لقيا  ال نوك   ع  الخط لك نظالمحلية، و

أسرا فة  رنامج الشمول المالة    أهمية التوسي  صورةنرهمت فة زيادة تلك افرصدة ل ا سا

تساه   صورة ايجا ية فة  قتصاد الرسمةتنض  للمن القطاعات غير المنظورة كة  رج ب كثيو

 . رامج التنمية افقتصادية المتنوعة
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ًً( 14) جدول رقم ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً                   
 الرقامًبالمليونًجنيه               

 الودائع بالبنوك
  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2019  مارس  31    2018يونيه    30

 عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية
عملة 
 االجمالي اجنبية

 %18.9 %6.8 %22.1 100586 7681 92905 634091 121327 512764 533505 113646 419859 الحكومة

 القطاع العام
55921 41649 97570 57441 40454 97895 1520 -1195 325 2.7% -2.9% 0.3% 

 القطاع الخاص
357307 190161 547468 368317 203613 571930 11010 13452 24462 3.1% 7.1% 4.5% 

 القطاع العائلي واخرى
1898088 492884 2390972 2121372 505651 2627023 223284 12767 236051 11.8% 2.6% 9.9% 

 اجمالي الودائع
2731175 838340 3569515 3059894 871045 3930939 328719 32705 361424 12.0% 3.9% 10.1% 

 المصدر :البنك المركزي المصري                            

   (14جدول رقم )

 القروض والتسهيالت
  

 معدل النمو مقدار الزيادة )النقص( 2019  مارس  31    2018يونيه    30

 االجمالي عملة اجنبية عملة محلية الياالجم عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية االجمالي عملة اجنبية عملة محلية

 %25.3 %43.6 %5.3 114370 102976 11394 567287 339344 227943 452917 236368 216549 الحكومة

 القطاع العام
114349 45229 159578 125462 38860 164322 11113 -6369 4744 9.7% -14.1% 3.0% 

 القطاع الخاص
462915 266829 729744 546629 236602 783231 83714 -30227 53487 18.1% -11.3% 7.3% 

القطاع العائلي 

 واخرى
272511 14914 287425 324782 16630 341412 52271 1716 53987 19.2% 11.5% 18.8% 

اجمالي القروض 

 والتسهيالت
1066324 563340 1629664 1224816 631436 1856252 158492 68096 226588 14.9% 12.1% 13.9% 

 يالمصدر :البنك المركزي المصر

 

 



68 

 

 (    15رسم بياني رقم )  

 

 المصدر :البنك المركزي المصري                                        
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اً  زنةًالعامةًاالمو:ًثالثا
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 ً  : الموازنة العامة  ثالثا

  ًملحوظاً فة مستو  األداء عل  مستو  العامين الماضيين،  شهدت الموازن  العامة للدولة تطورا

مليار جني   424.3حيل أن  عل  الرغ  من الزيادة الطليلة والمتا عة فة قيمة العجز ليرتلي من 

 2018/2019مليار جني  فة العا  المالة  435.9ليصل إل   2017/2018فة العا  المالة 

، إف أن هناك العديد من 2019/2020موازنة  مليار جني  فة 440ومن المتوقي أن ي لئ

 المؤشرات افيجا ية ومنها: 

   7تراجي نس ة العجز  الموازنة العامة للدولة إل  الناتج المحلة افجمالة  جدول رق )

، ليصل فة الموازنة العامة المتوقعة 2017/2018فة نهاية العا  المالة  % 9.6من 

ت الموازنة العامة للدولة عل  مد  العامين ، كما شهد%7.1إل   2019/2020لعا  

من الناتج المحلة افجمالة فة عا   %00.2الماضيين تحقي  فا   أولة  لغت نس ت  

، وهو ما يؤكد قدرة 2019/2020من العا  المالة  %2ليرتلي إل   2017/2018

تثمارية افيرادات فة الموازنة عل  تغطية كافة المصروفات الجارية والرأسمالية وافس

 و لك  دون اللوا د المدفوعة.

   فة الموازنة العامة للدولة فة نهاية  %11.2شهدت افيرادات الضري ية نمواً نس ت

مليار جني ، حيل  لغت ضرا ب الدخل  856.6لت لئ  2019/2020العا  المالة 

، فة 2018/2019عن موازنة  %10.9مليار جني  محققة معدل نمو قدره  360.6

مليار جني  محققة معدل نمو قدره  415.3ضرا ب القيمة المضافة  حين  لغت

، وتعت ر ضري ة القيمة المضافة أحد أه  الموارد الر يسية للموازنة العامة 12.6%

 (8من افجمالة  رس   يانة رق   %36.6للدولة  نس ة 

 من  %56ئ أما  النس ة للنلاق، فإن نس ة ما ت  صرف  عل  الدع  واللوا د المدفوعة ي ل

مليار جني  فة  313(، حيل  لئ اجمالة الدع  8اجمالة افنلاق  رس   يانة رق  

مليار  569.1، فة حين  لغت اللوا د المدفوعة 2019/2020موازنة العا  المالة 

من افنلاق، فة حين  لئ افنلاق  %19جني ، وتمثل األجور والمرت ات نس ة 

 من اإلجمالة.%13.4ة مليار جني  و نس  211.2افستثماري 

 تعليق

  عل  الرغ  من الضغوط الشديدة التة تعرضت لها الموازنة العامة للدولة عل  مد  الثلثة

سنوات الماضية نتيجة ل ع  السياسات افقتصادية افصلحية ومنها تحرير سعر صرف 

الخزانة للحد من الجني ، وارتلاا اسعار ال ترول عالمياً، ورفي معدفت اللا دة  ال نوك وأ ون 

اآلثارالجان ية التضخمية الناتجة عن تلك افصلحات، إف أن السياسة المالية التة ت  ات اعها 

وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وافستخدا  األمثل للدع  حت  يصل إل  مستحقي ، ساه  

نة ل  يتحق  من  أكثر  شكل ك ير فة ع ور التحديات السا    كرها، وتحقي  فا   أولة  المواز

 من عقد من الزمان.

  نرجو من الحكومة ال دء فة إصلح المنظومة الضري ية لتحقي  العدالة  ين كافة الممولين، حيل

مازال هناك العديد من التجاوزات التة تمثل ضغط ك ير عليه  وقد يؤدي ه ا الضغط إل  نتا ج 

وما يترتب علي  من تراجي فة قيمة  عكسية وسل ية نظراً لخروج الكثير منه  من السوق

الحصيلة  النهاية، و التهكيد يجب أن يكون الهدف األساسة هو توسيي قاعدة الممولين ولي  

 استنزاف ما هو موجود.
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 جنيه بالمليوناألرقام                                       (1جدول رقم )

 الموازنة العامــــــــة للدولة
 موازنةوع مشر موازنة فعلي

 التغيير نسبة
2017/2018  2018/2019  2019/2020 

 %14.7 1134424 989188 821136 (3+ 2+1)      اجمالي االيرادات

 %11.2 856616 770280 629303  (1)        -:يرادات الضريبيةاإل

 %10.9 360664 325215 258641 ً)ضرائبًعامة(والممتلكاتًضرائبًالدخل

 %12.6 415351 368873 294257ًلمضافةضرائبًالقيمةًا

 %14.1 51737 45328 37908 الضرائبًالجمركية

 %6.5- 28864 30864 38497 خرىأ

 %25.8 274003 217767 188639  (2يرادات متنوعة                )إ

 %233.5 3805 1141 3194 ( 3منح                               )

 %10.5 1574559 1425172 1245491 جمالي المصروفاتإ

 %11.5 301115 270090 240054 جورًوالمرتباتاأل

 %24.6 74923 60124 53088 شراءًالسلعًوالخدمات

 %40.5- 52963 89075 120803 ةدعمًمنتجاتًبترولي

 %6.6- 80500 86175 89000ًًدعمًالسلعًالتموينية

 %38.5 70835 51155 34857ًدعمًاخرى

 %16.5 109607 94119 77997 جتماعيةًإمزاياً

 %5.1 569135 541305 437448 الفوائد

 %19.5 90442 75699 74758 مصروفاتًمتنوعة

 %42.2 211245 148511 109680 ستثمارينفاقًاإلاإل

 %54.7 13794 8919 7806 منح

 %1.0 440135- 435984- 424355- عجز الموازنة

ًوزارة الماليةالمصدر:    
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   (8رقم ) رسم بياني

 

 المصدر :ال نك المركزي المصري                                     
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االرقام بالمليار جنيه                ( 9م )جدول رق

  اإليراداتالناتج المحلي االجمالي و اجمالي بيان تحليلي بإجمالي اإلنفاق بالموازنة ونسبة كل بند الي إجمالي 

الدعم والمنح  جـــــورألا بيان

 والمزيا

 االجتماعية

نفاق اإل

 يالجار

الفوائد 

 المدفوعة

نفاق اإل

 االستثماري

إجمالي 

 اإلنفاق

الناتج 

المحلي 

 االجمالي

 يراداتإلا

2016/2017 226 276 104 317 109 1032 3470 659 

   %29.7 %3.1 %9.1 %3.0 %8.0 %6.5 الناتج المحلي االجمالي مننسبة 

   %156.6 %16.5 %48.1 %15.8 %41.9 %34.3 اإليرادات مننسبة 

2017/2018 240 329 128 437 109 1243 4437 821 

   %28.0 %2.5 %9.8 %2.9 %7.4 %5.4 الناتج المحلي االجمالي مننسبة 

   %151.4 %13.3 %53.2 %15.6 %40.1 %29.2 اإليرادات مننسبة 

2018/2019 270 328 136 541 149 1424 5250 989 

   %27.1 %2.8 %10.3 %2.6 %6.2 %5.1 الناتج المحلي االجمالي مننسبة 

   %144.0 %15.1 %54.7 %13.8 %33.2 %27.3 اإليرادات مننسبة 

2019/2020 301 328 165 569 211 1574 6162 1134 

   %25.5 %3.4 %9.2 %2.7 %5.3 %4.9 الناتج المحلي االجمالي مننسبة 

   %138.8 %18.6 %50.2 %14.6 %28.9 %26.5 اإليرادات مننسبة 
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اً :ًالميزانًالتجاريرابعا  
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 ي: الميزان التجار رابعا  

ً التجاري المصري ارتلاع شهد الميزان .1  إل فة حج  تجارة مصر مي العال  ليصل  %10نس ت   ا

تغيرات عل  ين ل  يحدل اي فة ح 2017/2018مليار دوفر فة نهاية العا  المالة  88.9

 2016/2017مليار دوفر خلل عامة  37.2ال ي ظل ثا تاً عند العجز فة الميزان التجاري و

 -الرسو  ال يانية المرفقة ما يلة:و يتضح من الجداول افحصا ية و .2017/2018و

  2017/2018مليار دوفر فة نهاية العا  المالة  25.8 لئ حج  الصادرات المصرية 

، حيل ارتلعت (3ل  من العا  السا    جدول رق  مثي عن %19حققاً معدل نمو قدره م

 ترولية تمثل الزيادة فة الصادرات الو مليار دوفر 4.1الصادرات المصرية  مقدار 

 1.9ترولية  مقدار ة حين ارتلعت الصادرات غير ال من افجمالة، ف % 52.8نس ة 

ة ارتلاا الصادرات من افجهزة المنزلية  نس ة انحصرت تلك الزيادة فمليار دوفر و

مليون  896إل  لتصل  %16المنسوجات  نس ة مليون دوفر و 740إل  لتصل  49%

 ع   تراجعتمليون دوفر فة حين  965 إل لتصل  %27األسمدة  نس ة دوفر، و

الصناعات درات األخر  مثل سيارات الركوب و ع  المحاصيل الزراعية والصا

 ة مثل منتجات األل ان.الغ ا ي

 2017/2018مليار دوفر فة نهاية العا  المالة  63.1حج  الواردات المصرية  ئ ل 

 قيمة قدرها  2016/2017عن العا  المالة  %7وقد شهدت الواردات زيادة نس تها 

فة الواردات من السلي  %97قد تمثلت تلك الزيادة فة أكثر من و مليار دوفر 4.1

تمثلت فة قطي غيار ومكونات األجهزة واآلفت والسيارات و ع  الوسيطة والتة 

ع  مدخلت افنتاج والشحو  والزيوت الدهنية  المرك ات العضوية وغير العضوية و

 .الن اتيةو

 ات من السلي تامة الصني  المل  ، المنسوجات، األجهزة الكهر ا يةتمثل الصادر ،

ن م %41.03صادرات المصرية  نس ة األهمية النس ية األول  للاألسمدة ....( 

ث   %34.7تليها الصادرات ال ترولية  نس ة ( و41افجمالة  رس   يانة رق  

 .%7.6الحاصلت الزراعية  نس ة 

 ليها الواردات من افجمالة وي %31.3لي الوسيطة فة حين تمثل الواردات من الس

 .%14.15ث  السلي افستثمارية  نس ة  %20.66ال ترولية  نس ة 

 حج   ئمازال افتحاد األورو ة هو الشريك افستراتيج  التجاري األول لمصر حيل  ل

من  %28.9 نس ة ( 6، رس   يانة رق  5دوفر  جدول رق   25.6جارة مع  الت

حيل  2017/2018 لك فة نهاية العا  المالة وجمالة حج  تجارة مصر مي العال  إ
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عن عا   %5.1 زيادة نس تها مليار دوفر و 16.7 لغت الواردات المصرية 

لتصل  %27.7 فة حين حققت الصادرات المصرية نمو  لغت نس ت ، 2016/2017

تحاد العجز فة الميزان التجاري مي اإل  ناًء علي  فقد شهدو ،مليار دوفر 8.9الة 

  مليار دوفر. 7.7لي لئ  %13األورو ة تراجعاً نس ت  

 20.7 نس ة تها مي مصر والمرت ة الثانية من حيل حج  تجار تهتة الدول العر ية فة% 

ً نمواً قدره مليار  18.4من اإلجمالة حيل  لغت  قد شهدت و % 5.9دوفر محققا

ً نس ت   ، فة حين شهدت مليار دوفر 6لت لئ  %5.8الصادرات المصرية تراجعا

، مما ار دوفرملي 12.3إل  لتصل  %12.8نس تها  الواردات المصرية زيادة ملحوظة

إل  ليصل  %39زيادة العجز فة الميزان التجاري مي الدول العر ية  نس ة  إل أد  

 .مليار دوفر 6.3

 تنمية العلقات افقتصادية رات التة تتخ ها الدولة لتعزيز وعل  الرغ  من كافة الم اد

جا ية  نتا ج إي سف ل  تنعك  تلك الم ادرات حت  اآلندول القارة اففريقية إف أن  لألمي 

مليار دوفر  1.3، حيل  لئ حج  تجارة مصر مي دول القارة عل  أرقا  التجارة ال ينية

ً نمو محدود ف تتعد  نس ت   من  %1.5يمثل حج  التجارة ما نس ت  ، و%3.3محققا

   حج  تجارة مصر مي العال .
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 األرقام بالمليون دوالر (5جدول رقم )

 الشركاء 

 يونلتجاا

 الميزان التجاري حجم التجارة الواردات الصادرات

 2017/2018 2016/2017 معدل النمو 2017/2018 2016/2017 معدل النمو 2017/2018 2016/2017 معدل النمو 2017/2018 2016/2017
معدل 

 النمو

 االتحاد األوربي
7032 8979 27.7% 15894 16709 5.1% 22926 25688 12.0% -8862 -7730 -13% 

روسيا 

 االتحادية

214 
301 40.7% 4295 4833 12.5% 4509 5134 13.9% -4081 -4532 11% 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

1810 

2081 15.0% 2906 2941 1.2% 4716 5022 6.5% -1096 -860 -22% 

 الدول العربية
6409 6038 -5.8% 10971 12371 12.8% 17380 18409 5.9% -4562 -6333 39% 

 %10 9879- 9009- %22.0 15237 12489 %16.8 12558 10749 %54.0 2679 1740 الدول اآلسيوية

دول اوروبية 

 اخرى

1712 
2127 24.2% 4182 4258 1.8% 5894 6385 8.3% -2470 -2131 -14% 

 %90- 26- 268- %3.3 1368 1324 %12.4- 697 796 %27.1 671 528 الدول األفريقية

 %26 247- 196- %15.1 313 272 %19.7 280 234 %13.2- 33 38 استراليا

 %18- 5537- 6731- %1.4 11375 11221 %5.8- 8456 8976 %30.0 2919 2245 أخرى

 %0 37275- 37275- %10.2 88931 80731 %6.9 63103 59003 %18.9 25828 21728 اإلجمالي

 المصري المركزي البنك المصدر:                                                                                                                              

 (6) رقم بياني رسم
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 المصدر: البنك المركزي المصري

 

 

 (4رسم بياني رقم )
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 (3جدول رقم )

 المعدل التغيير 2019مارس -يوليو 2018/2017 2017/2016 اجمالي الصادرات

 %32 2166 8723 8962 6796 (1)   والزيوت المعدنية               الوقود 

 %19 312 1435 1964 1652 (2المواد الخام  منها                          )

  26 108 359 524 416 الخضروات% 

 35 122 331 475 353 ك االلو% 

  2- 5- 140 198 203 ال طاط% 

 42 25 79 85 60 القطن% 

  10 62 526 682 620 أخر% 

 %7 297 2681 4303 4006 (3)   السلع النصف مصنعة                   

 %14 1330 8072 10597 9267 (4)                  -:االسلع تامة الصنع منه

 16 125 767 896 771 المنسوجات% 

 49 244 577 740 496 األجهزة المنزلية% 

 10 66 556 716 650 جاهزةالمل   ال% 

 23- 66- 185 226 292 منتجات األل انالج ن و% 

 27 203 685 965 762 افسمدة% 

 39 70 166 251 181 األرضياتالسجاد و% 

 30 91 246 392 301 أدوية وامصال% 

 19 85 416 543 458 أسلك و كا لت% 

 64- 137- 72 76 213 سيارات ركوب% 

  13 649 4402 5792 5143 أخر% 

 %83- 5- 1 1 6 (5)           زعة        سلع أخرى غير مو

 %19 4100 20912 25827 21727 5+4+3+2+1اإلجمالي  

 المصدر:ًالبنكًالمركزيًالمصريًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاألرقامًبالمليونًدولر

 المعدل التغيير 2019مارس -يوليو 2018/2017 2017/2016 إجمالي الواردات

 %5.4 667 9244 13035 12368 (1)     الوقود والزيوت المعدنية            

 %4- 265- 4814 5927 6192 ( 2)                      -:المواد الخام  منها

 %26 4017 15968 19767 15750 (3) السلع الوسيطة                           

 %1 122 8014 8928 8806 (4السلع االستثمارية                         )

 %0 9- 2881 2755 2764 (5السلع االستهالكية المعمرة               )

 %4 369 8290 10239 9870 (6)      السلع غير المعمرة                 

 %25- 800- 1446 2453 3253 (7)  أخرى                                    

 %7.0 4101 50657 63104 59003 7+6+5+4+3+2+1اإلجمالي  
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 هات المحلية المنفذاالستثمار خامساً:

 

( 9 جدول رق   2019مار   إل و  لئ إجمالة افستثمارات المحلية المنل ه عن اللترة من يولي .1

ً قدره   %55، حيل  لغت حصة القطاا الخاص من تلك اإلستثمارات  مليار جني 681.5م لغا

مليار جني ، فة حين  لغت حصة قطاا األعمال العا   374.8من اإلجمالة و قيمة قدرها 

 .ني مليار ج 306.7من اإلجمالة و قيمة قدرها  %45لمشروعات القومية والحكومة وا

 

( حيل  لئ معدل 9 جدول رق   %29.2حققت افستثمارات المنل ه خلل تلك اللترة نمواً نس ت   .2

 إستثناء  %17.6، فة حين  لئ للقطاا العا  والحكومة %40النمو  النس ة للقطاا الخاص 

 من إجمالة افستثمارات.  %16.4والتة  لغت نس تها   المشروعاوت القومية

 

ة العقارية األهمية النس ية األول   اإلستثمارات المحلية المنل ه  قيمة قدرها يمثل قطاا األنشط .3

، %82.1من اإلجمالة حيل  لغت حصة القطاا الخاص  %13.6مليار جني  و  نس ة  92.5

مليار جني ، حصة  78.9و قيمة قدرها  %11.6يلي  قطاا الصناعات اإلستخراجية  نس ة 

مليار  77.5و قيمة قدرها  %11.4لكهر اء والمياه  نس ة ، ث  قطاا ا%93.1القطاا الخاص 

 .%39.31جني  و حصة القطاا الخاص 

 

فة حين يهتة قطاا السياحة فة المرت ة األخيرة من حيل األهمية النس ية لإلستثمارات المنل ة  .4

، وقد  لغت حصة القطاا الخاص فة تلك %1مليار جني  ونس ة أقل من  5.7و قيمة قدرها 

 مليار جني . 5و قيمة قدرها  %87.2مارات اإلستث

 

ً ك يراً خلل العامين الماضيين حيل إرتلعت اإلستثمارات  .5 شهد  قطاا التعلي  والصحة إهتماما

مليار جني  وقد  لغت حصة القطاا الخاص  23.7لت لئ  %23.9المنل ه فة قطاا التعلي   نس ة 

   النظر إل  األعوا  السا قة سنجد أن  فة ، و من الجدير  ال كر أن% 40فة تلك اإلستثمارات 

 مليار جني . 12.4ل  تتعد افستثمارات المنل ه فة ه ا القطاا  2015/2016العا  المالة 

 

كما شهد قطاا الصحة طلرة غير مس وقة فة اإلستثمارات المنل ه حيل  لغت خلل تلك اللترة  .6

   عن نل  اللترة من العا  السا  .عن مثيل %232مليار جني  محقق  معدل نمو نس ت   37.5
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 تعليق

 ن السياسات افقتصادية افصلحية التة اتخ ت خاللل اللتالرة الماضالية او اعالادةمما ف شك في  أ .1

ستخدا  الموارد سالاه   شالكل ك يالر فالة ضالر كثيالر مالن هيكلة الموازنة العامة للدولة ورفي كلاءة ا

 لتحليلية المرفقة.هو ما عكست  افرقا  اافستثمار و افموال فة

ان ترتلالالالي نسالالال ة مسالالالاهمت  فالالالة تلالالالك و %40.4اا الخالالالاص معالالالدل نمالالالو نسالالال ت  أن يحقالالال  القطالالال .2

مالالن  %52.6 نسالال ة و 2016/2017نيالال  فالالة العالالا  المالالالة مليالالار ج 270.7افسالالتثمارات مالالن 

من افجمالة خلل اللترة من يوليو حت   %55 نس ة مليار جني  و 374.8الة ليصل الة افجم

أن يكون ندة الدولة فة تحقي  خطة التنمية، وليؤكد قدرة القطاا الخاص عل  مسا 2019مار  

التالة يجالب ان يساللط الضالوء  قاطرة للقتصاد المصري. إف أن األرقا  تعكال   عال  المؤشالرات

 جالراءات تلالك المؤشالرات حتال ارها كمنظ  ومصدر للقالوانين واإلأن تضي الدولة فة اعت عليها و

 .قد نتج عنها ومنهاتتلاد  أي آثار سل ية 

قالدرة علال  تحقيال   هالو القطالاا األكثالرل إحد  أه  الروافالد اإلقتصالادية وإن القطاا الصناعة يمث .3

التصديرية، إف أن المؤشالر الخالاص تنمية مستدامة وخل  فرص عمل وزيادة القدرات افنتاجية و

فجمالة وقد من ا %83.3نس ة  إل ( يشير 9مة القطاا الخاص فة الصناعة  جدول رق  ه مسا

 %93.6لالئ ، حيالل كالان قالد  ا عالن مثيلال  عالن األعالوا  الماضاليةملحوظ اه ا المؤشر تراجع شهد

كمالا شالهد أيضالا القطالاا التجالاري تراجعالاً فالة مسالاهمة القطالاا  2016/2017خلل العا  المالة 

خاللل اللتالرة مالن  %89.7ليصالل إلال   2016/2017خاللل العالا  المالالة  %97.2الخاص مالن 

 .2019ار  يوليو حت  م

مليار  30.5شهد قطاا الكهر اء و المياه خلل اللترة مساهمة ك يرة للقطاا الخاص  لغت قيمتها  .4

 %11.4من اجمالة افستثمارات المنل ه فة ه ا القطاا و حصة نس تها  %39.3جنية و  نس ة 

 من إجمالة افستثمارات المنل ه.

نلال ة فالة قطالاع  التعلالي  والصالحة يعكال  حالرص إن الطلرة الك يرة التة شهدتها افستثمارات الم .5

الدولة عل  اإلهتما   كل ما يم  مصلحة المواطن م اشرةً وافرتقاء  مستو   الخدمات المتعلقة 

  حيات  اليومية.  
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(9جدول رقم )

 القطاع

حصة القطاع  معدل النمو 2019مارس  –يوليو  2018مارس -يوليو
الخاص من 

اجمالي 
 االستثمارات

القطاع 
 الخاص

قطاع العام ال
 والحكومة

 االجمالي
القطاع 
 الخاص

القطاع العام 
 والحكومة

 االجمالي
القطاع 
 الخاص

القطاع العام 
 والحكومة

 االجمالي

 %74.4 %4.8 %2.2- %7.4 21081 5401 15680 20121 5521 14600 الزراعة والرى

 %93.1 %29.1 %82.5 %26.3 78987 5453 73534 61206 2988 58218 ..)الغاز-)البترولالصناعات االستخراجية

 %83.3 %25.6 %115.6 %15.9 57890 9690 48200 46094 4494 41600 الصناعات التحويلية

 %39.31 %67.2 %1.5  77594 47094 30500 46400 46400 0 الكهرباء والمياه

 %90.9 %25.7 %25.7- %35.1 12631 1151 11480 10049 1549 8500 التشيد والبناء

 %51.4 %12.3 %13.7- %57.3 54505 26505 28000 48524 30724 17800 النقل 

 %89.5 %27.4 %108.5 %21.9 31573 3320 28253 24775 1592 23183 والمعلومات االتصاالت

 %0.0 %24.2- %24.2- %0.0 7179 7179 0 9472 9472 0 قناة السويس

 %89.7 %54.7 %30.6 %58.1 23973 2473 21500 15494 1894 13600 التجارة

 %0.0 %776.1 %776.1 %0.0 403 403 0 46 46 0 االجتماعي البنوك والتامين والضمان

 %87.2 %44.7 %58.8 %42.9 5737 737 5000 3964 464 3500 السياحة

 %82.1 %38.1 %46.4 %36.4 92552 16552 76000 67005 11305 55700 االنشطة العقارية

 %40.0 %23.9 %38.8 %6.7 23722 14222 9500 19148 10248 8900 التعليم

 %22.9 %232.3 %790.4 %6.8 37565 28965 8600 11303 3253 8050 الصحة

 %0.0 %39.9 %39.9 %0.0 8202 8202 0 5864 5864 0 الصرف الصحي

 %51.2 %65.3 %105.0 %39.6 36312 17712 18600 21961 8639 13322 اخرى

 %65.8 %38.5 %35.0 %40.4 569906 195059 374847 411426 144453 266973 1        ستثماراتاجمالي اال

 - %4.0- %4.0- - 111641 111641 0 116259 116259 0 2           مشروعات قومية

 %55.0 %29.2 %17.6 %40.4 681547 306700 374847 527685 260712 266973 (2+1)    اجمالي االستثمارات
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 (10رسم بياني رقم )

 المصدر: ال نك المركزي المصري
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 االجمالي : الناتج المحليسادساً 

 

عن اللترة  %5.1  تكللة عوامل افنتاج  األسعار الثا تة(  لئ معدل النمو للناتج المحلة اإلجمالة .1

 2.65يليون جني  مقارنة تر 2.78 لئ ، حيل  (11 جدول  2019 الة مار من يوليو 

حصة القطاا الخاص من الناتج المحلة قد  لغت ، و2018تريليون جني  عن نل  اللترة من عا  

قد ارتلعت ، و%4.7و معدل نمو قدره   تريليون جني 1.93قدرها   قيمة %69.56اإلجمالة 

حيل  2016/2017ة القطاا الخاص فة الناتج المحلة عن مثيلتها فة العا  المالة نس ة مساهم

 . % 67.07كانت 

 %6.1نس ت   اإلجمالةالحكومة معدفت نمو غير مس وقة  الناتج المحلة حق  القطاا العا   و .2

حيل  لغت  2018مليار جني  مقارنة  اللترة المثيلة من عا   848.5 خلل اللترةحيل  لغت 

 .مليار جني   800

و قيمة قدرها  اإلجمالةاألكثر مساهمة فة الناتج المحلة يعت ر قطاا الصناعات التحويلية  .3

، يلي  %70.48وت لئ مساهمة القطاا الخاص     %2.6محققاً معدل نمو   مليار جني 470.4

طاا القوت لئ حصة  %3.6  محققاً معدل نمو قدره مليار جني 383.3قطاا التجارة  قيمة قدرها 

ً معدل نمو  مليار جني 320.35، ث  القطاا الزراعة  قيمة قدرها %94.73الخاص  ، محققا

 .%99.92وت لئ حصة القطاا الخاص     %3.2قدره 

 

 تريليون جني  4.055 سعر السوق  (،  لئ الناتج المحلة افجمالة13إل  جدول رق    النظر و .4

يليون تر 3.7افستهلك النها ة  إجمالة لئ فة حين  ،2019إل  مار  عن اللترة من يوليو 

، فة حين  لئ يليون جني تر 3.4، حيل  لئ افستهلك النها ة الخاص جني  عن نل  اللترة

 .مليار جني  300لك النها ة العا  افسته

 

مليار جني  وقد شهد ه ا المعدل تطوراً  338ة قدرها  قيمو %8.3 لئ معدل افدخار المحلة  .5

ً عن مثيل  عن األعوا  السا قة حيل كان قد  لئ نمواً سريو نهاية العا  المالة  فة %3عا

صادي خلل الثلثة أعوا  يعك  ه ا المؤشر تطور  رنامج افصلح افقتو 2016/2017

أن يتضاعف خلل الثلثة أعوا  القادمة لما ل  ونهمل ان يستمر ه ا المؤشر فة النمو الماضية، و

فة تقليص  المساهمةمار و زيادة القدرات افنتاجية ورفي معدفت افستث من تهثير إيجا ة عل 

 الواردات.  اللجوة  ين الصادرات و
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هيون جنياألرقام بالمل                                                             )باألسعار الثابتة(بتكلفة عوامل االنتاج الناتج المحلي اإلجمالي موزعا حسب القطاعات   

 

2019مارس  –يوليو  2018مارس  –يوليو   معدل النمو 

 اإلجمالي الخاص العام
حصة القطاع 

 الخاص
 اإلجمالي الخاص العام

حصة القطاع 
 الخاص

 اإلجمالي الخاص العام

 %3.2 %3.2 %5.7 %99.92 320385 320142 243 %99.93 310447 310217 230 الزراعة 

 %12.3 %9.0 %13.4 %24.60 278818 68583 210235 %25.34 248278 62904 185374 الصناعات االستخراجية

 %2.6 %2.2 %3.5 %70.48 470402 331518 138884 %70.75 458636 324486 134150 الصناعات التحويلية

 %1.7 %1.4 %1.8 %13.27 45010 5971 39039 %13.31 44248 5889 38359 الكهرباء

 %3.3 %3.2 %3.3 %10.52 15824 1665 14159 %10.53 15324 1613 13711 المياه

 %7.7 %7.7 %7.9 %90.59 162933 147602 15331 %90.61 151216 137010 14206 د والبناءيالتشي

 %3.7 %3.6 %4.2 %81.34 121724 99010 22714 %81.43 117369 95579 21790 النقل والتخزين

 %15.0 %14.8 %16.0 %81.54 78103 63682 14421 %81.69 67892 55461 12431 االتصاالت والمعلومات

 %8.7 %0.0 %8.7 %0.00 63104 0 63104 %0.00 58064 0 58064 قناة السويس

 %3.6 %3.6 %3.9 %94.73 383360 363168 20192 %94.75 369945 350513 19432 التجارة

 %3.4 %3.3 %3.5 %39.84 110574 44053 66521 %39.89 106907 42645 64262 و الوساطة المالية البنوك

 %3.4 %3.5 %3.3 %23.87 20618 4922 15696 %23.84 19948 4756 15192 التامينات االجتماعية والتأمين

 %20.7 %20.6 %25.3 %99.01 84346 83514 832 %99.05 69888 69224 664 السياحة

 %3.5 %3.5 %3.3 %99.04 275298 272666 2632 %99.04 265873 263326 2547 االنشطة العقارية

 %2.2 %0.0 %2.2 %0.00 220855 0 220855 %0.00 216146 0 216146 الحكومة العامة

خدمات التعليم والصحة والخدمات 
 %3.6 %3.7 %3.2 %97.31 136390 132724 3666 %97.30 131602 128048 3554 -الشخصية وهي:

 3.6 %3.6 %0.0 %100.00 49986 49986 0 %100.00 48263 48263 0 التعليم% 

 3.6 %3.6 %3.1 %94.90 62922 59716 3206 %94.88 60760 57650 3110 الصحة% 

 4.0 %4.0 %3.6 %98.04 23482 23022 460 %98.03 22579 22135 444 اخرى% 

 %5.1 %4.7 %6.1 %69.56 2787744 1939220 848524 %69.83 2651783 1851671 800112 االجمالي العام

(11جدول رقم )  
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 عوامل االنتاجلتكلفة نسبة مساهمة كل قطاع طبقاً 

 
 المصدر: البنك المركزي المصري             (12رسم بياني رقم )
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مارس  –يوليو  الناتج المحلي االجمالي سعر السوق

2018 

مارس  –يوليو 

2019 

%GDP 

 4055 3363 (1الناتج المحلي االجمالي سعر السوق )

 A+B           (2 ) 3177 3717لي االستهالك   اجما
 

A 2912 3417 84%افستهلك النها ة الخاص       

B 265 300 7%افستهلك النها ة العا            

%17 695 544 والتغير في المخزون     االستثمار   

%8.3 338 186 (2-1)      االدخار المحلي         

136 الصادرات  سلعي  وخدمية(  696  

  1051 970   سلعية وخدمية( واردات  ال

357- الفجوة بين الصادرات والواردات  -355   

 (13جدول رقم )
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 ً  الدين الخارجيو المحليالعام  الدين:  سابعا
 

حيل ارتلي عن مثيل   2018ديسم رفة نهاية   تريليون جني 4.1 لئ إجمالة الدين العا  المحلة  .1

 فة %91.7 نس ة المديونية ( وتتمثل تلك 16 جدول رق    %20من العا  السا    نس ة 

من  %78.3تريليون جني  ويمثل اجمالة الدين العا  المحلة  3.77والتة ت لئ السندات واأل ون 

 الناتج المحلة افجمالة

 

و لك  معدل زيادة عن ، 2018فة نهاية ديسم ر مليار دوفر  96.6ين الخارجة  لئ إجمالة الد .2

حيل  لغت الديون من المؤسسات الدولية واألقليمية  %17الرصيد فة العا  الماضة نس تها 

من افجمالة، فة حين  لغت السندات والصكوك المصرية  %30مليار دوفر و نس ة  28.9

وقد  لغت نس ة الدين الخارجة للناتج المحلة افجمالة  %18، الودا ي طويلة األجل 18.4%

 (17.  جدول رق  32.7%
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  جني  المليارافرقا           (16جدول رقم )

 2018 ديسمبرحتى نهاية الدين العام المحلي 

  1 -  2التغير  2 1

 نسبة قيمة 2018 ديسمبر 2017 ديسمبر

 %16 517 3771 3254 ذوناالرصدة من السندات واال

 %26- 92 266- 358- صافي ارصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي

 %22 62 340 278 صافي مديونية الهيئات االقتصادية

 %50 184 554 370 صافي مديونية بنك االستثمار القومي

 %0 0 0.3 0.3 مين االجتماعيأتسهيالت ائتمانية من صندوق الت

 %0 0 0 0.0 ىاقتراض من جهات اخر

 %80- 0.8- 0.2 1 شهادة المصري الدوالرية

 %127 162 290 128 المديونية البينية  )تطرح(

 %20 692.2 4109.5 3417.3 اجمالي الدين العام المحلي

%18 814 5251 4437 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاريه  

   %78.3 %77.0 اجمالي الدين الي اجمالي الناتج المحلي

 المصدر: ال نك المركزي المصري                                                                                                           

 دوفر  المليونافرقا           (17جدول رقم )

 2018 ديسمبرحتى نهاية  الخارجىالدين 

  1 -  2التغير  2 1

 نسبة قيمة 2018 يسمبرد 2017 ديسمبر

 %16- 645- 3414 4059 القروض المعاد جدولتها

 %29 2032 8989 6957 واخرى(...)نادي باريس القروض الثنائيه

 %11 2962 28999 26037 المؤسسات الدوليه واالقليميه

 %23 1731 9240 7509 تسهيالت الموردين

 %100 8902 17783 8881 سندات وصكوك مصريه

 %3- 506- 17400 17906 ويلة االجلودائع ط

 %7- 787- 10341 11128 تسهيالت(...ديون قصيرة االجل)ودائع

 %10 40 446 406 مديونية القطاع الخاص

 %17 13729 96612 82883 اجمالي الدين الخارجى
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 2018ديسمبرالدين الخارجى موزعا طبقا للجهات الدائنه في 

 
 (18الرسم البياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


